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A vásár, ami túlmutat önmagán

24. marosvásárhelyi könyvünnep

Férfiként egy
elnőiesedett
szakmában

Tálas Ferenccel szeptemberben, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
évadnyitóján találkoztunk, ahol kolléganőjével, Kali Barabási Hajnalkával
alkalmazott bábművészeti előadásra
várták a gyerekeket. Ekkor derült ki,
hogy a bábszínészet mellett a hétköznapokban tanítóként vezeti be a kisiskolásokat a betűvetés rejtelmeibe,
ráadásul hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik.

____________5.
Jogos dalok

A zene kapu – a menekvés egyik kapuja. Hétköznapi életünkben alig hinnénk, hogy egyszer csak
áthatolhatatlan akadályok vesznek
körül, és csak egyetlen lehetőség
adott a továbbhaladáshoz, és ez
éppen (talán véletlenül) a zene.

November 15–18. között huszonnegyedik alkalommal veszik birtokba szebbnél szebb kiadványok és író, olvasó
emberek a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház tereit. A négynapos könyvünnep fontosabb mozzanatairól a tegnap
délelőtti sajtótájékoztatón számoltak
be az illetékesek.

Nagy Székely Ildikó

A Romániai Magyar Könyves Céh és a Marosvásárhelyi Kulturális Központ szervezésében zajló
rendezvénysorozat idei mottója: Több mint könyv.
Ennek jelentőségéről Káli Király István, a Romániai Magyar Könyves Céh vezetője beszélt.
– A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár az évek során intézménnyé nőtte ki magát,
a könyvet, a kultúrát szerető emberek találkahelyévé vált – mondta a főszervező, majd arra
hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi évek szín-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

vonalának megtartásában, illetve az előrelépésben meghatározó szerepet tölt be a Marosvásárhelyi Kulturális Központ.
– Nagy ajándék, hogy évek óta koordinálhatom ezt a rendezvénysorozatot, de még ennél is
nagyobb öröm, hogy a különféle programok
révén rengeteg gyermeket és fiatalt sikerült bevonni a könyvek világába – tette hozzá Káli
Király István.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Egyre több
az alkoholizáló,
kábítószerező fiatal

Az elmúlt héten sokkolta a közvéleményt a hír, miszerint alkoholkómához
közeli állapotban szállítottak kórházba
két szászrégeni tizedik osztályos
diákot.

____________7.

Jöhet a feketeleves

Antalfi Imola

A közigazgatás reformja, bevallása szerint, sokéves álma a
pénzügyminiszternek. Eugen Teodorovici-nak feltette szándéka,
hogy csökkenti a minisztériumok és az azoknak alárendelt intézmények személyzetét. Mint mondta, emellett kitart, vagyis nem
enged a különböző irányból érkező nyomásnak.
Kemény fába vágta a fejszéjét a tárcavezető. Az elmúlt években
ugyanis akárhány miniszter próbálta meg a közalkalmazotti létszámot csökkenteni, heves ellenállásba ütközött. Ami nem meglepő, hiszen a korábban anyagilag nem túlságosan vonzó, ám
annál nagyobb biztonságot, stabilitást kínáló állások mára már
jól fizetett közalkalmazotti posztok lettek. Ezeket furcsa módon
töltötték be az elmúlt évek során: ha ki is írtak versenyvizsgát,
sűrűn felmerült a gyanú, hogy kirakatpályáztatás történt. A felduzzasztott közigazgatási „apparátusban” ugyanis majd’ mindenki valakinek a valakije. Mégpedig mára már – a kormány
nagyvonalúságának eredményeképpen – igen jól fizetett valakije,
és a fizetésemelés arányában jobban is ragaszkodik az állásához.
Visszatérve a személyzetleépítést tervező pénzügyminiszterhez,
Eugen Teodorovici igen gyorsan, novemberig konkrét megoldásokat vár a minisztériumoktól arról, hogy a szóban forgó tárca
teljes intézménysorán hogyan faragja le a költségeit 2019-re, ami
bizonyára az alkalmazottak számának csökkentését is jelenti. A
miniszter szerint „elengedhetetlen, és jóérzés kérdése” a reform
megvalósítása, hisz csak így lehet hatékonyabbá tenni a helyi és
a központi közigazgatást. Nincs szükség túl sok közalkalmazottra,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 33 perckor,
lenyugszik
18 óra 43 perckor.
Az év 284. napja,
hátravan 81 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BRIGITTA,
holnap MIKSA napja.
MIKSA: a Miklós régi magyar
becéző formájából önállósult,
de lehet a Mikhál (ma: Mihály)
név becézője is. Később, eredetétől függetlenül, a Maximilián
magyarítására is alkalmazták.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 10.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 40C

Megyei hírek

1 EUR

4,6628

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,0590
1,4349

154,9233

Utódnyugdíjra jogosultak
figyelmébe

Ismét könyvturit szerveznek
a Teleki Téka udvarán

Hozd el megunt könyveidet, és turkálj magadnak másikat! – ezzel a mottóval indult útjára az első
Könyvturi a szabad polcon c. esemény Marosvásárhelyen, amely a Teleki Téka Nyitott könyvespolcának népszerűsítését tűzte ki célul,
elsősorban a fiatalok körében.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem impresszárió
szakos diákjainak júniusi kezdeményezése sikeresnek bizonyult, ezért a Teleki Téka csapata részéről felkérést kaptak egy újabb könyvturi megszervezésére – így a második
október 18-án lesz. Az eseményt megelőzően szeretettel fogadnak bármilyen könyvadományt, amelyet a Teleki Téka
könyvtárában (Marosvásárhely, Bolyai utca 17. szám) lehet
leadni hétköznap 10 és 14 óra között, csupán jelezni kell a
kapusnak, hogy a könyvturira szánt könyvekről van szó.
A Teleki Téka Nyitott polc programja 2013 óta működik,
alapgondolata az, hogy erre a polcra bárki behozhatja meg-

unt könyveit, illetve bármikor betérhet kiválasztani egy jó
könyvet az ide elhelyezett könyvekből. Bár az öt év alatt
már több ezer könyv cserélt gazdát a Téka kapuja alatti
polcnak köszönhetően, mégis úgy tűnik, hogy az egyetemi ifjúság, valamint a tizenéves korosztály nem tud a
programról. Ezen gondolatok mentén szervezik meg
ismét az eseményt, cél ugyanakkor az olvasás és a könyvek iránti szeretet népszerűsítése, valamint annak a gondolatnak a nyomatékosítása is, hogy ami az egyik ember
számára szemét, más számára kincs lehet. Így minden érdeklődő felfrissítheti otthoni könyvtárát, elhozhatja már
nem használt könyveit, és válogathat több száz könyv
közül.
Csütörtökön tehát, október 18-án, 14 és 17 óra között
várják az érdeklődőket a Teleki Téka udvarára könyveket
turizni. Az esetleges zord időjárás sem lesz akadály, a szervezők mindenkit forró teával, kávéval várnak.

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár felhívja a 16. életévüket
betöltött, utódnyugdíjra jogosult tanulók és egyetemi hallgatók figyelmét, hogy október 20-áig nyújtsák be a tanintézményük által a 2018/2019-es tanévre kiállított igazolást.
Ennek a kötelezettségüknek minden tanulmányi év októberében eleget kell tenni, annak bizonyítására, hogy megőrizték hallgatói minőségüket, amely feljogosítja őket, hogy
továbbra is kapják az állam által folyósított utódnyugdíjat.
Azok számára, akik késve teszik le a tanulói/egyetemi hallgatói státust bizonyító igazolást a hivatal 15-ös számú
ügyfélablakánál, késve ugyan, de visszamenőleg is folyósítják az elmaradt juttatást – mondta el megkeresésünkre
Neagoe Eugenia, a hivatal vezérigazgatója.

Rendkívüli koncert
a Kultúrpalotában

A Kolozsvári Magyar Opera zenekara és a legnagyobb németországi férfikórus, a több mint 170 éves hagyománnyal
rendelkező Kölner Manner-Gesang Verein rendkívüli koncertjére várják a nagyérdeműt október 19-én, pénteken 18
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotába. Vezényel Bernhard Steiner, közreműködik Lorena Puican szoprán és Stefan von Korch tenor. A belépés ingyenes, a helyjegyeket
október 10-étől, szerdától a Kultúrpalota jegypénztáránál
lehet igényelni. Szervező: Clasicton Event.

Régiséggyűjtők vására

Október 13-án, szombaton 7–13 óra között a Maros Megyei
Bélyeggyűjtők Egyesületének szervezésében régiségvásárra kerül sor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális
Központban. A régiséggyűjtők bélyegek, pénzérmék, jelvények, kitüntetések, térképek és különféle régiségek között
válogathatnak.

Focikedvelő gyerekeket várnak

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012-ben
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válogatót 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
edzőtől a 0745-754-750-es telefonszámon.

Jubileumi ünnepség

A segesvári Gaudeamus Alapítvány és a Kikerics Kulturális
Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az alapítvány és az egyesület október
26–28-a között közös ünnepi rendezvénysorozatot szervez.
A jubileumi találkozó a segesvári Gaudeamus Házban október 27-én 11 órától kezdődik.

Gazdasági egységek biztonsági
rendszerét ellenőrizték

Szeptember 19. – október 3. között a gazdasági egységek
biztonsági berendezéseit ellenőrizték a közrendészek. A
102 ellenőrzött értékforgalmazó egység között volt közintézmény, bankfiók, hitelszövetkezet, valutaváltó, zálogház,
ékszerüzlet, postafiók, üzemanyagtöltő állomás, kereskedelmi helyiség, szerencsejátékterem, őrző-védő szolgálat
is. A hiányosságok nyomán kilenc bírságot róttak ki 5.700
lej értékben. Az ellenőrzéseket folytatják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Erdélyi kultúrkörkép és népszavazás
az Erdély TV műsoraiban

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A ma esti Kultúrcsepp nézője a sepsiszentgyörgyi
PulzArt kortárs összművészeti fesztiválból kaphat ízelítőt,
majd az idén 70 éves marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház Hoppláda című évadnyitó előadásába
kapcsolódhat be. A műsor kitér a Bocz Borbála, fiatalon elhunyt brassói művész emlékére a Brassói Magyar Napok
keretében szervezett kiállításra. Végül a Kolozsvári Állami

RENDEZVÉNYEK

Szabadidős foglalkozások
a Tálentum Alapítványnál

Változatos tevékenységekkel várják a 4-15 éves óvodás
és kisiskolás gyermekeket a Tálentum Alapítványnál. Az
óvodásoknak szánt általános képességfejlesztő foglalkozáson együtt van a rajzkészség, a zenei hajlam fejlesztése, a játékkuckó szerepjátékai, barkácsolás, logikai
játékok, gyermektorna. Az iskolások a Törpingáló Klubban
különféle festészeti, grafikai és szobrászati technikákkal
ismerkedhetnek. Az Álomvarázs tevékenységein drámajátékok, színházasdi, muzsikálás, dobolás várja őket. Lehet
választani a ritmikus torna–modern tánc tevékenységet is.
Érdeklődni a 0747-332-794, 0723-037-922-es telefonszá-

Magyar Színház idei első bemutatóján, a Tompa Gábor rendezte Velencei kalmár című előadáson forgott a kamera.
Kultúrcsepp ma 20.30 órakor.
A Mérlegen ma 21.30 órakor kezdődő adásában az elmúlt hétvégi népszavazás következményeiről beszélget
Markó Béla volt RMDSZ-elnökkel a műsorvezető, Jakab
Orsolya.

mokon vagy az alapítvány székházában, Vihar (Furtunei)
utca 13. szám, a Hadsereg tér (oroszpiac) mellett.

Fitnesznap Jedden

Október 13-án, szombaton délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi Gymstic Elle gymsticklub fitnesznapot rendez a
jeddi általános iskola sporttermében, ahol hat fitneszműfajban próbálhatják ki magukat az érdeklődők. Lesz többek közt kangoo, zumba, step, jóga, jump is, de zsírégető
programokat és nem utolsósorban gymsticórát is tartanak.
A nyílt edzéseket vásárhelyi és csíkszeredai edzők koordinálják. Standok is lesznek, ahol az egészséges táplálkozást, szépségápolást reklámozzák, de vitaminokat is lehet
majd vásárolni. Érdeklődni a 0749-516-816-os telefonszámon Pádár Mihaela fitneszedzőnél, a rendezvény szervezőjénél.
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Levágták és eltüntették Erőss Zsolt emléktábláját
az Oltár-kő tetejéről

Ismeretlenek levágták és eltüntették azt az emléktáblát, amelyet a Békás-szorosban levő Oltárkő tetején állítottak Erőss Zsolt hegymászó
emlékére barátai 2013 júliusában, másfél hónappal azután, hogy a hegymászó eltűnt a Kancsendzönga 8586 méter magas csúcsának meghódítása
után – közölte kedden a Mesagerulneamt.ro portál Fekete Örsre, a Hargita megyei hegyimentő
szolgálat vezetőjére hivatkozva.

Fekete Örs az MTI-nek elmondta: a tábla hiányát sziklamászók jelezték, akik a hét végén jutottak fel az Oltárkőre. Tájékoztatásuk szerint a vascsavarokat, amelyekkel
az emléktáblát a sziklához rögzítették, sarokcsiszolóval
vágták el. A hegyimentő szolgálat vezetője hozzátette: arra
készülnek, hogy szerdán a helyszínen dokumentálják a történteket, és ismeretlen tettes ellen tegyenek feljelentést a
rendőrségen.
Hozzátette: szeptember végén jártak legutóbb a sziklaszirten, akkor még a helyén volt a tábla. Azóta a szomszédos Neamţ megye hegyicsendőr-alakulatának tagjai több
tíz négyzetméteres román zászlót tűztek ki a hegycsúcsra.
Fekete Örs úgy tudta, hogy a fém zászlótartó rögzítéséhez
áramfejlesztőt és villamos gépeket vittek fel a szirtre.
„Nem tudjuk, ki vette le az emléktáblát, de a gyanú rájuk
(a hegyicsendőrökre) vetül” – jelentette ki Fekete Örs. Hozzátette: a sziklatömbre csak sziklamászó technikával lehet
feljutni. „Akik olykor felmásznak, azoknál nem szokott
flex (sarokcsiszoló) és generátor lenni” – jelentette ki Fekete Örs.
Marius Gămănuţ, a Neamţ megyei csendőrkapitányság
szóvivője a Mesagerulneamt.ro portálnak elmondta: a hegyicsendőrök a román centenárium tiszteletére állítottak fel
egy nagyméretű román zászlót az Oltár-kőre szeptember
26-án. A zászló rögzítéséhez egy fémből készített zászlótartót vittek fel, amelyet csavarokkal rögzítettek egy meglévő lapos sziklára.
A szóvivő kijelentette: a műveletet elvégző csendőrök
közül „senki sem emlékszik arra, hogy ott bármiféle emléktáblát látott volna”. Azt is hozzátette: nem beszélt az akció
valamennyi résztvevőjével, csak a parancsnokukkal, ő azonban nem tudott arról, hogy a csendőrök megrongáltak volna
valamilyen emléktáblát. „Nem hiszem, hogy valaki nap mint
nap ellenőrizte volna, hogy megvan-e a tábla, és megállapította volna, hogy éppen azon a napon tűnt el, amikor felszerelték a zászlót” – idézte a Mesagerulneamt.ro a csendőrségi
szóvivőt. A portál tájékoztatása szerint a zászlótűzési akciót a
Neamt megyei Területi Közrendi Hatóság (ATOP Neamţ) szervezte.
Adrian Bourceanu, az ATOP Neamţ elnöke közölte: csak
azután alakítja ki a véleményét a kérdésről, hogy a csendőrség
lefolytatja a belső vizsgálatát a témával kapcsolatban, és megfogalmazza a következtetéseit. Azt is megjegyezte, a zászló-

Tüntettek a nyugdíjasok

A nyugdíjasok érdekvédelmi szervezeteinek képviselői részt akarnak venni azon a kormányülésen,
amelyen a nyugdíjtörvény tervezetét tárgyalják. A
Nyugdíjasok Országos Föderációjának elnöke, Dumitru Cojanu szerdán közölte, hogy Viorica Dăncilă
kormányfőtől kérik, járuljon hozzá, hogy a nyugdíjasok képviselői jelen lehessenek, amikor a nyugdíjtörvény tervezete lesz a kormányülés napirendjén.
A nyugdíjasok érdekeit védő, Unirea nevű föderáció
szerdán tüntetést szervezett a kormány épülete
előtt. A szervezet követeli, hogy 2021-re a bruttó átlagbér 45 százalékára emeljék a nyugdíjpont értékét,
amint az a PSD kormányprogramjában is szerepelt.
(Agerpres)

Lezárták a forgalmat
az A1-es autópályán

Lezárták szerdától a forgalmat az A1-es jelzésű autópálya 354-es és 369-es kilométere, vagyis Solymos és Piski között, mivel elkezdődtek a
Déva–Szászváros sztrádaszakasznak a Lugos–
Déva-autópálya 4-es szakaszával összekapcsoló
rész építési munkálatai. A bejelentések szerint november 15-éig végeznek. A közlekedés a solymosi
csomópont és a piski csomópont között szünetel, a
forgalmat a 7-es főút Piski–Déva szakaszára terelik.
(Mediafax)

Nőhet a minimálbér
Forrás: himalajaexpedicio.reblog.hu

kitűzési akciót megelőzően csak azt vizsgálták, hogy hol van
Hargita és Neamţ megye határa.
Az 1135 méter magas Oltár-kő a Békás-szoros leglátványosabb sziklaképződménye. Hovatartozásáról nem tudott megállapodni Hargita és Neamţ megye. A szirt csaknem
függőleges sziklafalai mintegy 350 méterre emelkednek a környező völgyek, szakadékok fölé. A gyerekkorát a közeli Gyergyószentmiklóson töltő Erőss Zsolt itt szerezte első
sziklamászó tapasztalatait. Az emlékére 2013. július 6-án állított táblán Wass Albert Üzenet haza című versének egy részlete volt olvasható: „Üzenem az otthoni hegyeknek: ...A víz
szalad, a kő marad, a kő marad...”.
Kiss Péter és Erőss Zsolt 2013. május 21-én az India és
Nepál határán lévő Kancsendzönga 8586 méter magas csúcsának meghódítása utáni leereszkedés közben tűnt el. (MTI)

Furcsállom, sajnálom

Az Erdélyi Múzeum-Egylet tudományos ülésszakot tartott
Tonk Sándor emlékére. Ugyanis a kiváló kutatótörténész kolléga, városi tanácsos, természetjáró, egyetemi tanár, az EME
egykori elnöke, a Sapientia mb. rektora, egyházi főgondnok
és barát hetvenegy éves lenne, ha el nem ragadta volna a
korai halál éppen 15 éve, 2003 augusztusában. Tudományos
pályáját Marosvásárhelyen kezdte a Teleki-könyvtárban.
(Helyébe engem vettek fel 1972 februárjában.) Akkor T. S.
az akadémiai kutatóintézet munkatársa, tudományos kutatója
lett. Voltunk, vagyunk néhányan ebben
a városban, akik ismertük munkásságát,
szellemiségét, emberségét. Mi több, családi barátai is voltunk.
Mégis a „kolozsváriság” – ezúttal
mint negatív jelenség” –, avagy az exkluzivitás arra késztette, sarkallta, vezette messze tőlünk a tudományos emlékezés pártfogóit és szervezőit, hogy senkit se hívjanak meg
Marosvásárhelyről. Mert minek is? Még a Wikipédián megjelent életrajzi szócikk is úgy tesz, mintha Vásárhely kényszerű kitérő lett volna, és Sándor csakis a kolozsvári
emelkedett akadémiai légkörben lehetett önmaga, lehetett értékes tudóssá. Holott legtöbb írását, köztük az erdélyiek egyetemjárásának két kötetét, a Munka utcai és a Páring utcai
lakásában – mindkettő Marosvásárhely utcatérképén megtalálható – dolgozta ki, tudomásom szerint. Naponta bejárt
a Teleki-Bolyai könyvtárba, tonnaszám hoztuk ki kérésére az
Archív vagy Századok, a Történelmi Tár vagy a református
egyházi névtárakat, az Erdélyi Múzeum folyamait. Forgatta
Szinnyei József írói életrajzköteteit.
Vásárhely azok számára, akik a BB egyetem bölcsészkarán végeztek, történelem szakon diplomáztak, ideális hely
volt a kötelező embertelen kinevezések korában. Sándorban
tanárai felismerték a született kutatót, a jövendő tudóst, Jakó
Zsigmond és professzoraink nagyra tartották, fényes jövőt
jósoltak neki, ezért segítették, hogy városunkba kerüljön,
mely mégiscsak tudományos bölcsőhely volt még akkoriban,
a Ceauşescu-diktatúra idején is. A magyar tudomány egyik
fontos támaszpontja.
Lehet, hogy tévedek, de a kis(ebb) város igenis több nyugalmat biztosított számára, alkotóbb légkör vette körül a het-

Ország – világ

3

venes-nyolcvanas években, minden nélkülözés, gáncs és
irigység ellenére, mint a szabadon szárnyaló tíz évvel későbbi
Kolozsváron, ahol elhalmozták kutatástól, írástól elvonó közfeladatokkal. „Túlvállalta magát”, mondta egy jó barátom,
amit nem hittem el, hiszen életerős volt, vidám alaptermészetű, sokkal természetjáróbb, mint sok más vásárhelyi csúcsés völgyértelmiségi.
Hittem és tudom, hogy a jövő érdekében tette, persze. Csak
rengeteg kikutatott levéltári adata és ötlete maradt megíratlan. Tollában, írógépében, komputerében maradt számos izgalmas és
érdekes könyv.
Sándor nem volt kifejezetten politizáló egyén, bár élénk figyelemmel követte a napi és a világ eseményeit. Persze, hogy
rászállott a Rigó utcai kék szemű vércsesereg (más szóval
szeku), de nagyszerűen konspirált, és egyike volt – talán most
már elárulhatom 30 év után, hiszen ott, az égi kutatóintézetben már nem bánthatják hamis, ártó angyalok – azoknak a
nagyszerű férfiaknak, akikben megbíztak Erdély-járó magyarországi barátok, és nála tették le a frissiben megjelent,
a honi hatóságok által tiltólistára, bezúzásra ítélt szakmunkákat. Nála láttam először a kék borítójú háromkötetes Erdély-történetet és más csemegéket. Ezekből a könyvekből
több példányt is kapott, s adott tovább az arra érdemeseknek,
a megbízhatóknak. Sokat tanultam tőle, bevallhatom. Módszert, kitartást, bizakodást.
Nos, vajon miért mellőzték Vásárhelyt? Mert az EME vezérférfiúi nem szívesen állnak szóba vidékibbekkel? Nem, ez
nem valószínű. Sértett hiúságok, félremagyarázott szándékok,
vagy egyszerűen nagyvonalú feledékenység, szórakozott professzori rövidlátás – úgy sejtem – fosztott meg attól, hogy
mondandónkat, emlékeinket mi is megosszuk Kolozsvárral.
Terveztem, hogy sajtó alá rendezzük a Mentornál Tonk
Sándor legértékesebb tanulmányait és azokat, amelyek kéziratban maradtak és befejezettnek tűnnek. A posztumusz kötetből nem lett semmi. Holott ideát, a Szamoson túl és a
Maroson innen megvolt/megvan a jó szándék, a békesség
óhajtása, a tudományos együttműködési és közreműködési
készség. Talán nem is luxus...

Megtörténhet, hogy már 2019. január elseje előtt
2.050 lejre nő a minimálbér, mondta kedd este a
román közszolgálati televíziónak adott interjúban
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. Teodorovici
szerint legkésőbb jövő év első napjától nő a minimálbér, erről a következő költségvetés-kiegészítéskor,
azaz novemberben születik konkrét döntés. Hozzátette: az ügyben a pénzügyminisztérium elemzi a minimálbér-növekedés minden vetületét, mielőtt a
kormány az erre vonatkozó döntést meghozná. Jelenleg 1900 lej az országos bruttó minimálbér.
Eugen Teodorovici azt is elmondta, november végére a 2019-es költségvetésnek is el kell készülnie.
(Agerpres)

Elutasított indítvány

Elutasította a képviselőház plénuma a gazdasági miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) által benyújtott indítványt
103 képviselő támogatta szavazatával, 146-an ellene voksoltak, 19 törvényhozó tartózkodott. A beadvány aláírói Dănuţ Andruşcă gazdasági miniszter
lemondását követelték, arra hivatkozva, hogy az ország gazdasága válságba került, és a tárcavezető
tevékenysége „katasztrofális”. Az indítvány hétfői
megvitatásakor Dănuţ Andruşcă kifejtette, hogy nem
tartozik a gazdasági miniszter hatáskörébe az infláció kontroll alatt tartása, és a nemzeti valuta leértékelődéséért sem az ő szaktárcája felel. Bende
Sándor az RMDSZ képviseletében úgy nyilatkozott,
hogy frakciója tartózkodik a szavazáskor, és hogy a
gazdasági miniszter leváltása a kormányfő hatáskörébe tartozik. (Agerpres)

Jöhet a feketeleves

(Folytatás az 1. oldalról)
éppen csak annyira, amennyi kell, a jó fizetés már kipipálva – mondta. Hogy pontosan mennyi az amennyi
kell, csak következtetni tudunk a miniszter további kijelentéseiből: elfogadhatatlan, hogy egy közalkalmazott
dolgozik, és három nézi.
A tárgyalásokra javában készülnek az egyes szaktárcák, hiszen a pénzügyminisztérium már keretet szabott
a 2019-es költségvetésének, ebbe kellett beilleszkedniük,
és keddig benyújtaniuk költségcsökkentő és bevételnövelő javaslataikat. Teodorovici figyelmeztetett: őt nem
lehet átverni, pontosan ismeri a közigazgatás működését, mivelhogy „onnan jön”.
Kérdés, hogy két egymást követő választási év előtt,
lassan már kampányban, milyen politikai támogatottsága lesz a tárcavezetőnek ahhoz, hogy az állítólag
régen dédelgetett tervét megvalósíthassa. A számokról
egyelőre nem nyilatkozott, így aztán nem tudni, milyen
mértékű költségvetés-csökkentést javasolt a pénzügyminiszter 2019-re. Novemberben viszont kiderül: lesz-e
létszámcsökkentés, lesz-e minimálbér-emelés, és év végéig azt is megtudjuk, elfogadja-e a parlament a nyugdíjtörvényt. A számolás időszaka ez.
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A vásár, ami túlmutat önmagán

(Folytatás az 1. oldalról)
Versajándék, vendégjátékok
Négy nap alatt több mint száz
rendezvény vár a látogatókra, kiemelten a fiatalabb korosztályokra.
A legfontosabb programpontokról
Szepessy Előd, a Marosvásárhelyi
Kulturális Központ vezetője számolt be.
A vásár megnyitóját november
15-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor tartják a Nemzeti Színház
előtti téren. A legkisebb könyvbarátok becsalogatása már ekkor
megkezdődik,
a
megnyitón
ugyanis jelen lesz Bertóti Johanna,
a gyermekirodalom jeles képviselője. Az első nap délutánjának kiemelt rendezvénye a budapesti
Central Színház Nézőművészeti főiskola című előadása. Tasnádi István darabját a társulat művészei –
Katona László, Mucsi Zoltán és
Scherer Péter – két időpontban, 17
és 20 órakor játsszák a színház
Nagytermében. Az előadásokra
várhatóan október 25-étől lehet
jegyet váltani.
16-án, pénteken 19 órakor a
Nemzeti Színház Kistermében
Versajándék Vásárhelynek címmel
zajlik költői est, meghívottak:
Erdős Virág, Fekete Vince, Kemény
István, Lövétei Lázár László,
Markó Béla, Oravecz Imre, Tolnai

Fotó: Nagy Tibor

Ottó. Moderátor: Gáspárik Attila és
Szegő János, a Magvető Kiadó
szerkesztője. Az estét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának művészei színesítik.
A könyvünnep szombat délelőttje
rendszerint elsősorban a kisgyermekes családokat szólítja meg, így lesz
ez most is. Délelőtt 11 órakor a
színház Nagytermében Bíró Eszter
Állati zenés ABC című gyermekkoncertjére várják az érdeklődőket.
17 órakor a Kisteremben A mai magyar irodalom szépsége címmel

kezdődik irodalmi est, meghívottak:
Erdős Virág, Kemény István, Oravecz Imre, Tolnai Ottó, moderátor
Csuhai István, az Élet és Irodalom
folyóirat szerkesztője. Szombaton
19 órakor a színház Nagytermében
Koltai Róbert előadóestjére várják
a nagyérdeműt. A KR75 című produkciót kimondottan erre az alkalomra állította össze legemlékezetesebb darabjaiból az idén 75
éves színész. A vásár minden napján a színház főpáholyának előterében
az
irodalmi
kávéház
beszélgetései zajlanak.

től bővítjük a román művészeti galériát is. A Tükörterem falfelületeire
is olyan alkotásokat helyeztünk el,
amelyek kötődnek a Kultúrpalota
építésének korszakához, találnak
stílusával, színvilágával. A festmények a XIX. század végi és XX.
század eleji, zöld árnyalatokban
gazdagabb tájképek, ismert magyar
festők alkotásai. Ezenkívül Körösfői-Kriesch Aladár egyik falfreskójának vázlatát is láthatja a
közönség. Kevésbé látványos
munka ugyan, de az elmúlt mintegy
öt évben folyamatosan átrendeztük
a gyűjteményeket, konzerváljuk a
műalkotásokat azzal a céllal, hogy
valamennyit meg tudjuk mutatni a
közönségnek.
– Az elmondottakból az derül ki,
hogy a Kultúrpalota gyűjteménye
kinőtte az épületet. Gondoltak-e valami ehhez méltó, újabb kiállítótér
megnyitására, netán hasonló rendeltetésű épületre?
– Az egyik elképzelés szerint a
Kultúrpalota mögött levő, évek óta
kihasználatlanul álló kazánházat
kellene átvennünk. Többször kértük

a várostól, hogy adják át a megyei
tanácsnak. Ez fontos lenne, mert
sem a megyei könyvtár, sem a múzeum állománya nem fér el a Kultúrpalotában levő raktárhelyiségekben.
Annak idején nem egy ekkora méretű gyűjteményre képzelték el az
épületet. És ezt Bernády is tudta, hiszen folytatni szerette volna az építkezést. Elkészült a Bethlen Gábor
múzeum terve és egy színházépületé is, azonban az első világháború
kitörése mindkét terv kivitelezését
meghiúsította. Ahhoz, hogy az épületben működő intézmények még
több eredményt hozzanak, vagy
akár turisztikai vonzerővel bíró kiállítást nyissunk meg, szükség van
a fejlesztésre. Azt is el tudnám képzelni, hogy a gyermekkönyvtárat
költöztessük át az új épületbe,
ahova akár interaktív játszóházat,
olvasótermeket is berendezhetnénk,
helyében pedig irodalmi kávéházat
működtetnénk.
– Az említett helyszínre korábban
a polgármesteri hivatal egy fedett
parkolóhely megépítését tervezte,
de ez a terv elbukott. Mi a garanci-

Bővülő, gyarapodó múzeum

Bernády öröksége nyomában

Nemrég a marosvásárhelyi
Kultúrpalota Tükörtermének
falára festményeket helyeztek el, ami különös, hiszen –
tudomásunk szerint – az építkezés idejekor az eredeti elképzelésben nem szerepelt
kiállítófelületként. Ezenkívül
bővült a képtár is, volt, aki sérelmezte, hogy a magyar művészeti galériához vezető
folyosóra üvegajtó került. A
változásokról, a jövőbeli tervekről Soós Zoltánnal, a megyei
múzeum igazgatójával beszélgettünk.

Vajda György

– Szentségtörés történt a Tükörteremben?
– Egyáltalán nem, hiszen a Kultúrpalotát már a tervezésekor komplex művelődési intézménynek
képzelték el. Bernády György hoszszú távon gondolkodott; nemcsak
egy épületben, hanem elképzelte,
hogy itt könyvtár, képtár, zeneiskola
is működni fog, mint ahogy ez meg
is valósult, és a mai napig is így van.
Ezek az intézmények évtizedek alatt
fejlődtek, bővült mind a könyvtár,
mind a képtár állománya. Amióta
2010-től a Maros Megyei Múzeum
kezelésében van az épület, azon
igyekszünk, hogy ezt az elvet érvényesítsük. Ezért szeretnénk minél
többet megmutatni a Kultúrpalota
értékeiből, azokból a műkincsekből,
amelyek raktáron vannak. Azt is
szeretnénk, hogy az épületben mindent állítsunk vissza eredeti állapotába. Az idén több mint 50
rézkilincset gyártottunk, és helyeztünk vissza az ajtókra, ablakokra,
mivel nagyon sok eltűnt az idők folyamán, és olyanokkal cserélték ki,
amelyek nem illettek a környezetbe.
Korábban sikerült visszaállítani az
előcsarnokban levő falfestményeket
védő korlátokat, valamint a bőrfoteleket. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a Kultúrpalota
visszakapja eredeti fényét. Azért is
„lakjuk be” azokat a tereket, amelyeket annak idején kialakítottak és
kihasználatlanul álltak. A felső szinten nyitottuk meg az idén a magyar
művészeti galéria kibővített kiállítóterét. Terveink szerint január 15-

Sok száz gyermek olvas
Makkai Kinga, a gyermekprogramok szervezője elsőként az ötödik
alkalommal meghirdetett olvasóvetélkedőről szólt. Idén, minden
várakozást felülmúlva, több mint
300 csapat nevezett be a versenyre,
ez azt jelenti, hogy jelenleg közel
ezer gyermek olvassa a négy korcsoport számára megjelölt könyveket. A negyedikesek számára
Kertész Erzsi és Berg Judit A négy
madár titka című művét jelölték ki
a vetélkedő szervezői. A tavaly
Kertész Erzsi volt a vásár vendége, idén Berg Judit érkezik a
könyvünnepre. Az ötödikesek és
hatodikosok Szabó Róbert Csaba
Vajon Nagyi és az aranyásók című
meseregényével ismerkednek meg.
A szerzővel péntek délután találkozhatnak a gyermekek. A hetedikesek és nyolcadikosok Zágoni
Balázs első ifjúsági regényét, A
Gömb címűt olvassák, ez egy sorozat első része. A középiskolások
szintén egy erdélyi szerző, Bodi
Attila Lázadni veletek akartam
című, kamaszokról és a rendszerváltásról szóló művét kapták elolvasásra.
A könyvvásár a vetélkedőn kívül
számos más lehetőséget is kínál
arra, hogy a fiatal olvasók maradandó élményeket szerezzenek. A
programban bábjáték és drámapedagógiai foglalkozás is helyet kapott, hogy minden korosztály

ája annak, hogy a fentebb ismertetett elképzelést felkarolja a helyi önkormányzat?
– Sikerült megakadályozni a korábbi városi tanácsosok döntését, a
parkoló kivitelezését elsősorban
műszaki okok miatt nem tartottuk
szerencsésnek. A nemrég bemutatott városi egészségügyi létesítmény
kapcsán egyezség történt a megyei
tanács és a polgármesteri hivatal
között, reméljük, hogy az említett
elképzeléshez is pozitívan viszonyul a városvezetés. A bővítést illetően van egy másik elképzelés is: az
egykori nyugdíjpalotát vehetné át a
megye. Itt az épület földszintjén a
Locativ Rt.-hez tartozó üzlethelyiségek vannak, a lakásokat megvásárolták ugyan a benne lakók, de az
épületnek komoly statikai, szerkezeti gondjai vannak. A lakóközösségnek nincs annyi pénze, hogy az
aláfalazást elvégeztesse, így az is
megoldás lenne, ha átkerülne a
megye tulajdonába, és egy nagyobb
beruházással meg tudnánk menteni.
– Ha már a Kultúrpalota környékéről beszélünk, akkor meg kell említenünk
azt
is,
hogy
a
polgármesteri hivatal által kiírt My
city projekt javaslatai között van az
is, hogy a Városháza és a Kultúrpalota között egy vízfelületet alakíta-
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sajátjának érezhesse a könyvünnepet.
Színházjegyek – bónuszként
A rendezvénysorozatnak ezúttal
is otthont adó Nemzeti Színház vezérigazgatója, Gáspárik Attila Marosvásárhely gazdag kulturális
életére hívta fel a figyelmet – amely
arra jogosítaná fel városunkat, hogy
„szellemi fővárosnak” tekintsék,
ahelyett, hogy elmarasztalnák –,
majd egy, a vásárnak megfelelő
teret biztosító kiállítóterem hiányáról szólt. Amíg ez nincs, a színház
szűkösebb előterét bocsátják a
könyvünnep rendelkezésére, de ez
egy „kényszer szülte szerelem” –
fogalmazott Gáspárik. Idei újdonságként az intézményvezető kiemelte, hogy aki 100 lej fölött
vásárol könyvet, két ingyenjegyet
kap a Nemzeti Színház bármelyik
előadására.
A sajtótájékoztató végén lapunk
kérdésére Káli Király István elmondta, hogy, akárcsak a tavaly, ezúttal is első körben kiadóknak
hirdették meg a standbérlés lehetőségét, ezután következtek a kereskedők. Jelenleg 40 kiadó és egy
könyvkereskedés
jelentkezett.
Nyolc magyarországi kiadó önálló
standdal lesz jelen a vásáron, közülük egyesek – például a gyermekkönyveket kínáló Móra Kiadó –
első alkalommal érkezik az írott
kultúra marosvásárhelyi ünnepére.

nának ki, amelyben tükröződne az
épület homlokzata, és az egész teret
is átalakítanák. Mint az épülettulajdonos intézménynek a vezetője, mi
önnek a véleménye erről?
– Érdekes javaslat. Egy ilyen pályázat alapján rengeteg pozitív ötlet
születik. Van néhány szimbolikus
jelentőségű korábbi döntés, ami
nem valósult meg eddig, gondolok
itt a Bodor Péter-kút újraállítására, a
Bethlen Gábor-szobor felállítására,
ami nem jelenik meg a tervben. A
mi elképzelésünk az, hogy a megyei
könyvtár jelenlegi bejáratát átrendezzük, és ide a Zsolnay porcelángyár segítségével egy díszkutat
állítsunk fel, körülötte padok lennének. Erre készül egy terv, amelynek
kivitelezését a megyei tanács támogatná, illetve a magyar állam segítségét kérnénk a kút megépítéséhez,
hiszen a Kultúrpalota a magyar szecesszió egyik legékesebb épülete, és
mint ilyen, része az egyetemes magyar kulturális örökségnek. Úgy
gondolom, hogy méltó helyre kerülne a kút, ha egy ilyen projektben
részt venne a magyar állam is.
– Tudomásunk szerint nemsokára
építőteleppé válik ismét a Kultúrpalota és a természettudományi múzeum.
–Valóban, mindkét felújítási
munkálat műszaki terveit elfogadták az illetékes hatóságok, rendelkezünk
minden
engedéllyel,
gyakorlatilag a kivitelezés előtti
szakaszban vagyunk, konkrétan tárgyalunk az építkezési cégek képviselőivel arról, hogy mikor indulhat
el a munka.
A természetrajzi múzeum felújításának pályázati kiírásában szerepelt műtárgyak beszerzése is.
Elárulom, hogy egy amerikai egyesült államokbeli múzeummal tárgyalunk arról, hogy megvásároljunk egy mintegy 15.000 évvel ezelőtt nálunk is élt gyapjas orrszarvú
teljes alakú fosszíliáját. Hosszú
távon ugyanis azt szeretnénk, ha a
természettudományi múzeumban
be tudnánk mutatni a jégkorszaki
nagyvadak, úgymint a kardfogú tigris, a mamut vagy a barlangi medve
fosszíliáit. A felújítási terv része
még egy 80 négyzetméteres trópusi ház megépítése, ahova az
ezen az éghajlaton élő növényeket
helyeznénk el, és interaktív bemutatótermeket rendeznénk be. Remélem, hogy még a tartós fagy
beállta előtt hozzáfognak a munkához az építők.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Férfiként egy elnőiesedett szakmában

Ha egy kisfiút arról faggatunk, hogy mi szeretne majd
lenni felnőttkorában, szinte
mindegyikük valami, a köztudatban férfiasként elkönyvelt
foglalkozást választ, például
rendőr vagy tűzoltó. Egyikük
szájából sem hangzik el, hogy
óvó bácsi vagy tanító bácsi
szeretne lenni. Igazából a pályaválasztásnál is ez a tendencia, nagyon ritkán hallani,
hogy férfi foglalkozik az óvodás vagy elemi iskolás gyerekekkel. Viszont ezen az
elnőiesedett területen is
akadnak férfiak, akik sikerrel
helytállnak a szakmában, a
húsz-harminc kis lurkó alkotta csoportokban, és gondoskodó szavakkal, vagy ha a
helyzet úgy kívánja, apai szigorral próbálják egyengetni
az aprónép lépteit. Ilyen Tálas
Ferenc tanító bácsi is, aki
azért, hogy színesebbé, érdekesebbé tegye az óráit, alkalmazott bábművészeti szakon
is képesítést szerzett.

Menyhárt Borbála

Tálas Ferenccel szeptemberben,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
évadnyitóján találkoztunk, ahol kolléganőjével, Kali Barabási Hajnalkával alkalmazott bábművészeti
előadásra várták a gyerekeket.
Ekkor derült ki, hogy a bábszínészet mellett a hétköznapokban tanítóként vezeti be a kisiskolásokat a
betűvetés rejtelmeibe, ráadásul hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik.
– A közbeszédben szinte együtt
jár a két szó: tanító néni, óvó néni.
Hogyan kerültél férfiként erre a pályára?
– Eredetileg nem készültem pedagógusnak. Igazából teljesen más
elképzeléseim voltak; amikor egyetemet választottam, Kolozsváron
teológiai tanulmányokra szántam
magam, egy véletlen során kerültem Marosvásárhelyre, a tanítóképzőbe. Előzőleg nem úgy képzeltem
el, hogy majd gyerekekkel dolgozom, ami igazából megfogott, az az,
hogy rendkívüli tanáraim voltak a
főiskolán. Az osztályban csupán
öten voltunk fiúk, bár utólag csak
én maradtam a pályán tanítóként.
Akkoriban a Horea utcában volt a
4-es iskola, oda vittek próbatanításokra, és ott nagyszerű tanítónőkkel

kerültem kapcsolatba, egyre jobban
tetszett ez a munka. Harmadéves
főiskolás koromban már házitanítóként tevékenykedtem, negyedéven
pedig helyettesítő tanítóként vidéken, Magyarpéterlakán kezdtem
foglalkozni gyerekekkel, összevont
osztályban. Egyedüli tanító voltam
a faluban, de életem legszebb öt évét
töltöttem ott egy csodálatos gyerek-,
illetve szülői közösségben. Nyolc
évig ingáztam különböző településekre, majd sikerült címzetes állást
kapnom a marosvásárhelyi Romulus
Guga Általános Iskolában, ahol
most is tanítok, immár hét éve.
– A gyerekek hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy reggelente nem tanító néni fogadja őket az
osztályban?
– Ez a kérdés igazából nem foglalkoztatott. A tanulmányaim idején
vagy a kollégákkal való kapcsolatban sem volt soha beszélgetés tárgya, hogy férfiként miért kerültem
erre a pályára. Időnként jelezték
például a kolléganőim, hogy érdekesnek találják, hogy a tanító bácsi
osztályában sokkal nagyobb a
csend, és fegyelmezettebbek a gyerekek. Egy férfi pedagógusnak
ebből a szempontból előnye van.
Nyilván ez annak is betudható,
hogy igen következetes és szigorú
pedagógusnak tartom magam, a
gyerekek iránt tanúsított szeretet és
odaadás mellett rendkívül fontos
számomra a következetesség. Kisiskolás gyerekek esetében ez elengedhetetlen, mivel attól érzik
magukat biztonságban. Bár elsőre
ijesztőnek tűnhet már az is, hogy
erőteljesebb férfihangon szólal meg
a pedagógus, abban a pillanatban,
amikor a gyerekek megtapasztalták,
hogy a tanító bácsitól, csak azért,
mert férfi, nem kell tartani, lehet
vele játszani, megosztani dolgokat,
vagy poénkodik, azonnal elfogadnak. A lányoknál például megfigyelhető, hogy nagyobb energiát
fektetnek abba, hogy miként kérdezzenek meg valamit tőlem, a tanító nénihez talán könnyebben
közelednek, hiszen eleve anyáskodóbb egy nő. Számomra mindig is
fontos szempont volt, hogy partnerként kezelem a gyerekeket, mindig
kihangsúlyozom és éreztetem, hogy
azért vagyok velük, hogy segítsem
őket, utat mutassak számukra, hiszen ez a fontos, nem pedig az,
hogy a tanító bácsi ma éppen kinek
ad jó minősítést, vagy ki az, akit
megdorgál. Úgy látom, hogy jól

működik a gyerekekkel való kapcsolat, talán ezért is maradtam a pályán immár 13. éve.
– A tanító bácsiból utólag hogyan lett bábművész?
– Három éve végeztem el az alkalmazott bábművészet szakot.
Amikor bekerültem a városba,
akkor vezették be az előkészítő osztályt, és érezhető volt, hogy ez valami újat vár el a pedagógusoktól.
Új dolog volt, és számos kérdés vetődött fel annak kapcsán, hogy milyen új feladatokat ró a
pedagógusokra, miben lesz más.
Ebben az új ciklusban megjelent
például a személyiségfejlesztés tantárgy vagy a játék és mozgás. Ezeknek akkor csak a tanterve létezett,
semmiféle útmutató a pedagógusok
számára nem volt. Én úgy láttam,
hogy valami olyasmit vár el a tanterv, amiben a tanító is meg kell
újuljon. Főként városi szinten, ahol
a gyereknek számos lehetősége van
órák utáni tevékenységekre, a balettől a sportig igen széles a paletta.
Ekkor jött az ötlet, hogy továbbfejlesztem magam, az időm is jobban
megengedte, mivel már nem ingáztam vidékre. Beiratkoztam tehát a
Művészeti Egyetem alkalmazott
bábművészet szakára, a kínálat
alapján úgy gondoltam, hogy az itt
tanultakat kiválóan lehet társítani,
illetve beépíteni a tanítói munkába.
Az első évfolyam voltunk, ide is
egyedüli férfiként jutottam be.
– Mivel másabbak az óráid az itt elsajátított ismereteknek köszönhetően?

– Olyan dolgokat tanultam, amelyek segítenek a mindennapi tanórákat színesebbé, mozgalmasabbá
tenni. Például a tevékenység lebonyolítása nemcsak a szokványos
szemléltetőeszközökkel történik,
hanem felhasználom a bábokat is. A
báb nemcsak dekorációként, mesefiguraként jelenik meg az osztályban, hanem azt a fajta gátat, amit
esetleg nem tudok feloldani a gyerekben, báb segítségével teszem
meg, eljátszom, bemutatom. Ebben
az esetben nagyon ráhangolódik a
gyermek. Például van olyan,
aki nehezen beszél, alig válaszol a
kérdésekre. De ha ezeket egy báb
teszi fel neki, akkor annak sokkal
bátrabban válaszol, jobban megnyílik előtte. A nap nagy részében ott
vannak a bábok, vagy hangulatkeltőként, vagy megfigyelőként, hogy
például ki hogyan teljesített. Számos lehetőséget biztosítok számukra, hogy ők maguk is
bábozzanak. Ezenkívül drámafoglalkozásokat is tartok, és ezek során
elengedhetetlen a báb, főként a személyiségfejlesztési órákon használom. Vagy akár irodalomórán
feldolgozunk egy mesét ezek segítségével.
– A szeptemberi egész napos
színházi évadnyitón Kali Barabási
Hajnalkával alkalmazott bábszínházi foglalkozásra vártátok a gyerekeket. Ilyen tevékenységeket
rendszeresen szerveztek?
– Igen, viccesen azt szoktuk
mondani, hogy kétfős, önálló társulatunk van. Évfolyamtársak voltunk
a Művészeti Egyetemen, és első alkalommal a nemzetközi könyvvásár
gyermekprogramjának részeként
szerveztünk gyerekfoglalkozásokat.
Nagy siker volt. Utána óvónők, tanítónők, civil szervezetek kerestek
meg. Idén ismét meghívást kaptunk
a könyvvásárra, erre készül az új
előadásunk.
– Mitől más ez, mint egy bábjáték, amit a bábszínházban végignéznek az apró nézők?
– Abban más, hogy nem egy előadást látnak, ahol elhalványulnak a
fények, felemelkedik a függöny és
kezdődik a darab, hanem az együtt
töltött hatvan perc alatt a gyerekek
is folyamatosan aktívak. Anélkül,
hogy észrevenné, amellett, hogy
néző, egyben szereplő is a gyerek,
ugyanis mi folyamatosan arra próbálunk reflektálni, hogy rá vagyunk
kíváncsiak, arra, hogy bizonyos
téma kapcsán neki mi a véleménye,
hogyan gondolkodik, hogyan döntene adott helyzetben. Általában
olyan problémákkal szembesítjük a
gyerekeket, amelyekkel ők is találkoznak a mindennapi életben, de
vagy beszélnek róla, például a családban, vagy nem. Mi megpróbálunk lehetőséget adni, hogy a saját
tudásuk, nyelvezetük szintjén
mondják el nekünk, mit gondolnak
az adott dologról, mit csinálnának
esetleg másképp. A személyiségfejlődés folyamatában létfontosságú
sokat beszélni a gyerekekhez, és
sokat beszéltetni, kérdezni őket. Ezáltal tanulnak meg összefüggő mon-
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datokat alkotni, különbséget tenni
például kérdés és válasz között. Ne
csak arra legyek kíváncsi, hogy egy
munkafüzetben A ponttól B pontig
össze tudja-e húzni a vonalat, vagy
jól ír-e le egy betűt, hanem beszélgessünk a gyerekkel, legyünk kíváncsiak rá. Sajnos gyakran arra szűkül
le a szülő–gyerek kommunikáció,
hogy megoldottad-e a házi feladatot? A gyerek meg válaszol, hogy
meg. Erre mit tudjon többet válaszolni? De arra kíváncsi vagyok-e,
hogy az adott feladat valami újat
mondott-e számára, vagy esetleg mi
tetszett és mi nem benne?
Az egyik elvem, hogy ne versenylovakat képezzünk, hanem önálló embereket, a gyerek egyéni
képességeit figyelembe véve, hogy
a későbbiekben, az élete során meg
tudja állni a helyét, és érvelni tudjon
az álláspontja mellett. Hogy gondolkodni tudjon, mérlegelni, hogy
milyen haszna származik bizonyos
helyzetből, vagy milyen nehézségei
abban az esetben, ha rosszul dönt.
– Évek óta a marosvásárhelyi
Romulus Guga iskolához tartozó
roma elemi osztályban tanítasz,
ami, gondolom, pedagógusként nagyobb kihívás...
– Nagy kihívásként tekintek erre,
és talán furcsán hangzik, de igazából hálás is vagyok, amiért közéjük
kerültem, mert azt tapasztalom,
hogy sokkal többet kell nyújtanom,
mint egy átlagos osztályban.
Ugyanis nemcsak a tanterv által
előírt dolgokat kell nekik megtanítani, hanem a helyzetükből kifolyólag úgymond szülői szerepet is
magamra kell öltenem, ugyanis a
gyerekek többsége csonka családból érkezik, vagy nagyszülők nevelik, mivel a szülők külföldön élnek.
Sokkal több mindenre kell pedagógusként odafigyelnem, például meg
kell tanítani a gyerekeket helyesen
állni, ülni, kezet mosni, arra, hogyan étkezünk, hogyan kérezünk.
Ők nem tehetnek arról, hogy hová
születtek, az én feladatom az, hogy
a szellemi, lelki fejlődésüket segítsem, és arra törekedjem, hogy olyan
alternatívákat mutassak számukra,
olyan eszközökkel tarisznyáljam fel
őket itt, az alsó tagozaton, amelyekkel majd, a nehézségek ellenére,
jobban tudják irányítani az életüket.
Például próbálom ösztönözni őket,
hogy tanuljanak meg jól írni, olvasni, mivel így majd könnyebben
találnak munkát. Számos iskolán
kívüli tevékenységet szervezünk
számukra: múzeumlátogatásokat,
színházba, bábszínházba viszem
őket, gyakran vendéget hívok valamely területről, például fogorvostan-hallgatókat,
akik
elmagyarázzák, hogyan kell használni a fogkefét, fogkrémet, és
miért fontos a rendszeres fogmosás.
Elemi iskolai szinten kisebb a lemorzsolódás, és úgy látom, szívesen is jönnek, talán azért is, mert
egy tanítóval vannak, akit megszoktak, és ez biztonságot jelent számukra. Felsőbb tagozaton már jóval
magasabb az iskolaelhagyás mértéke.
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Bogdán Emese

A gyöngyszemek értéke

Első látásra mindenki azt gondolhatja, hogy nagy értékű
igazgyöngyökről lesz szó ebben az írásban. Ennek van is valami igazságalapja, csak nem ékszerként, hanem gyógyszerként alkalmazzák őket. A babona azt tartja, ha újév napján az
ajtó fölé teszed, abban az évben kérő jön a házhoz, férjhez
megy a leány (persze, ha megkérik). Aki ismeri ezt a kedves
babonás szokást, már kitalálhatta, hogy a fehér fagyöngyről,
annak értékes gyógyhatásairól szeretnék beszélni. Sokan csak
gyönyörű, kissé mérgező dísznövényként ismerik, holott

Szilágyi Mihály

Jogos dalok

A zene kapu – a menekvés egyik kapuja.
Hétköznapi életünkben alig hinnénk, hogy
egyszer csak áthatolhatatlan akadályok vesznek körül, és csak egyetlen lehetőség adott a
továbbhaladáshoz, és ez éppen (talán véletlenül) a zene.
Történetünk úgy is kezdődhet, mint egy jól
ismert mese: egyszer volt, hol nem volt... Élt
a világon egy bájos kisfiú. Jókedvű volt, dalolt, és önfeledten játszott, mint sok más gyerek. Ez a mese azonban egyszer hirtelen
átcsapott a valóságba. Tanulhatunk ebből a
valóságos történetből is.
Andrea Bocelli – mert ő volt ez a kisfiú –
1958-ban született Lajaticóban. Már a születése is csodának számított, mert édesanyja,
Edi, vakbélgyulladása miatt erős gyógyszeres
kezelést kapott. Az orvosok azt tanácsolták,
hogy jobb lenne megszabadulni a születendő
gyermektől, mert a gyógyszerek miatt szinte
biztosan fogyatékos lesz. Az édesanya nem
engedett – bár még nem látta, máris szerette
eljövendő kicsinyét. És csodák csodája,
egészséges kisfia született!
Az örökletes zöldhályog azonban beárnyékolta gyermekkora tündöklő éveit. Hat hónapos korától több műtéttel igyekeztek javítani
a látásán. A betegség azonban nem volt képes
megtörni a kisfiú akaraterejét. Bocelli is, mint
sok más fogyatékos ember, igyekezett mindenáron bebizonyítani a világnak, hogy ő értékes. Bár csak részlegesen látott, mégis
olyanvalamit tanult, amire sokan csak legyintenének. Hatévesen elkezdett zongorázni. A
szkeptikus ember azt mondaná erre, hogy fölösleges időpocsékolás a zongorázás, mert a
kottát látni kell, s ha majd a látásával nagyobb gondok lesznek, csak elfecsérelt időnek számít a zongoratanulás. Kicsinyhitűek
– gondolhatta Bocelli.
Mintha érezte volna a homályosan látó
gyerek, hogy ki kell használnia az időt, mert
igyekezett minél több hangszer mestere lenni.
A furulya, szaxofon, trombita, harsona, gitár
és dob engedelmes hangszerekké váltak a kezében. Dallam, harmónia és ritmus – ezeket
tanulta a hangszerek segítségével. Közben
futballozott is. Két évig járt futballiskolába.
Tizenkét éves korában a focipályán érte a
nagy tragédia. A gyengén látó gyereket vélet-

évezredek óta ismert gyógynövény. Hippokratész az epilepsziát, Szent Hildegárd magas vérnyomást és májbetegségeket
kezelt vele. A rákgyógyításban is már 100 éve használják. Az
antropozófikus orvoslás előszeretettel alkalmazza. A kelták
szent növényként tisztelték, és a terméketlenséget kezelték
vele. 1917-ben dr. Rudolf Steiner dr. Ita Wegman orvosnővel
együttműködve fejlesztett ki fehér fagyöngyből a rák kezelésére alkalmazott készítményt Iscador néven, mely a mai
napig a legismertebb fagyöngykivonat.
Ősszel, lombhullatás után, a fakoronákon az ágak között
láthatóvá válnak a jellegzetes gömb alakú fagyöngy bokrok,
melyeknek első szembeötlő furcsasága – más növényekkel

lenül fejen találta egy erősen megrúgott
labda. Bocellit súlyos agyvérzés érte, teljesen
megvakult. A kezelőorvosai mindent megpróbáltak, hogy a fiú még láthasson valamit a világból. Bár a hagyományos gyógymódok
régen leáldoztak, mégis kipróbálták, hátha segítenek a piócák a gyereken. Mindhiába. Bocelli számára beköszöntött az örökös
sötétség.
Akaratereje még ekkor sem tört meg. Szerencséjére ott volt a zene mint végső menedék. A fiú kitartását és fogékonyságát
bizonyítja, hogy elsajátította a vakok számára
kifejlesztett Braille-olvasást. Így képes volt
szöveget és kottát is olvasni.
A Braille-írás története visszanyúlik Napóleon háborúihoz. A híres hadvezér semmit
sem akart a véletlenre bízni. Szüksége volt

ellentétben –, hogy nem földben gyökereznek, hanem a fákon
élősködnek. Nem tűlevelűek, mégis örökzöldek. A gazdanövénytől vonják el a megélhetésükhöz szükséges vizet és tápanyagokat. Az ágai minden irányban egyenletesen nőnek,
függetlenül attól, hogy milyen irányból kapják a fényt, ezért
mindig gömb alakúak. A levelek felső és alsó része azonos
kinézetű, a növény nem ismeri az éjszakai és nappali bioritmust, és a madarak segítségével szaporodik, akik a csőrükre
ragadt nyálkát és magokat a fák ágaiba törölgetik, vagy székletükkel ürítik az ágakra. A növekvő magonc tapadókorongokkal rögzíti magát a kéreghez, majd ebből bocsát ki
nyúlványokat, melyek behatolnak a fakéreg alá, és megcsapolják a gazdanövény nedveit. Ettől kezdve a fagyöngy egy
ideig csak felfelé növekszik, és csak 5-7 virágzás után veszi
fel jellegzetes gömb alakját. Télen virágzik és terem. Termése
az adventi időszakban érik be. A fagyöngykészítményeket a
friss fagyöngy préselt nedvéből nyerik, melyet fermentálással
tartósítanak, mert így nem károsodnak az értékes hatóanyagai. A készítmények egy része homeopátiás jellegű, tehát erősen hígított, mások kifejezetten nagy hatóanyagtartalmú
preparátumok. A fehér fagyöngy legfontosabb hatóanyagcsoportját a lektinek és a viszkotoxinok alkotják. Mindkét csoport tumorgátló, azaz a ráksejtek osztódását gátló
tulajdonságokkal rendelkezik. Míg a lektinek a tumorsejtek
sejtmagjait roncsolják, egyúttal aktiválják az immunrendszer
természetes ölősejtjeit is. A viszkotoxinok – gyulladást keltő
hatásuknál fogva – közvetlenül a ráksejtek pusztulását idézik
elő. Ezenkívül védik az egészséges sejtek DNS-ét a kemoterápia káros hatásától. A fagyöngykészítmények hatóanyagait
nagymértékben befolyásolja, hogy milyen gazdanövényen
élősködött a fagyöngy. Eszerint a botanikusok megkülönböztetik a lombhullató fákon, erdeifenyő-féléken és jegenyefenyő-féléken élősködőket. Hatóanyag-összetételükben
kimutatható különbségek vannak. A gazdanövénytől függően,
a különféle fagyöngykészítményeket más-más daganattípus
kezelésében alkalmazzák. A meghatározott kórképek kezelésében alkalmazott fagyöngyterápia közel 100 év alatt összegyűlt orvosi tapasztalat alapján fejlődött ki, hatásosságukat
az elmúlt 20 esztendőben számos klinikai kutatás és kísérlet
igazolta.

egy néma és láthatatlan kommunikációs formára, amivel a katonái éjszaka is észrevétlenül, fény nélkül kommunikálhatnak.
Napóleon kérésére Charles Barbier kapitány
kifejlesztett egy jelrendszert, de annak az elsajátítása túlságosan bonyolultnak bizonyult
a hadsereg számára. A feltaláló azonban hasznosítani akarta találmányát, és 1821-ben felkereste a párizsi Vakok Intézetét. Itt
találkozott Louis Braille-jal, aki tovább tökéletesítette a jelrendszert. Az írásmód egy hat
pontból álló mátrixból áll, és az egyes betűket
meg írásjeleket kidomborítva jelöli. A nemlátók ujjbeggyel tapogatva olvasnak.
Bocelli tizennégy évesen megnyerte a
Margherita d’Oro énekversenyt Viareggióban
az O sole mio című dallal. A verseny után egy
ideig még senki nem hallott róla. A középiskola befejezése után jogot tanult a Pisai
Egyetemen. Tanulmányai végeztével egy
évig gyakorló ügyvédként dolgozott.

Ügyvédi munkából könnyen megélhetett
volna, de a művészlelkű fiatalember inkább
a zenéért rajongott, mint mások viseltes dolgai iránt. Komolyan kezdett foglalkozni a zenével. Azt már régóta tudta, hogy – talán
kárpótlásért a szeme miatt – abszolút hallással született. Hogy énekórákat vehessen,
több szórakozóhelyen zongorázott. Példaképe és tanára a híres olasz tenor, Franco Corelli volt.
Zenei karrierje is véletlenszerűen indult
1992-ben. Zucchero, az olasz rocksztár a Miserere című dalát magával az operák nagy titánjával, Pavarottival szerette volna előadni.
Pavarotti próbafelvételt kért a dalról. Zucchero a felvételt Caterina Caselli javaslatára
Bocellivel készítette el. Amikor a nagy tenor
meghallotta Bocelli hangját, azt ajánlotta a
befutott rockzenésznek, hogy továbbra is Bocellivel énekelje a dalt. Pavarotti javaslata sikert hozott: még abban az évben megnyerte
Zucchero és Bocelli a San Remó-i zenei fesztivál versenyét.
A sikert sikersorozat követte. Bocelli hirtelen világhírnévre tett szert. Lemezei tízmilliós példányszámban keltek el, és még
több ember kedvenc énekesévé vált. Vaksága hátrány volt neki, de az egész világ
nyert belőle.
Bocelli a zene mellett sportol is. Talán hihetetlen, de görkorcsolyázik, biciklizik, szörfözik és néha ejtőernyőzik is. Hallása
segítségével képes eligazodni a világban. E
sportok mellett a lovaglás egy látó lóval már
nem is tűnik rendkívüli dolognak.
A híres énekes bevallotta, hogyan birkózott
meg a lehúzó erőkkel: „Mindenki azt mondja,
hogy éljek gyáván – mondta Bocelli egy korábbi interjúban. – Hiszen vak vagyok, nem
szabad bátornak lennem. De én nem így gondolom, mindenben próbáltam keményen
harcolni, munkában, szerelemben. Alapítványaimmal azokon próbálok segíteni, akik hátrányos helyzetűek, de nem olyan
szerencsések, mint én, hiszen számomra a
zene sok kaput megnyitott. Örülök, hogy Veronicát is megkaptam. Aki még nem volt szerelmes, az nem tudja, hogy mit érzek, hogy
miért léptem meg egy ilyen bátor lépést. Aki
már volt szerelmes, az tudja. Annak nem kell
magyaráznom...”
Mi tehát a zene? Andrea Bocelli példája
is bizonyítja, hogy nem hátrány, hanem lehetőség. Sosem lehet tudni, mikor lesz
szükségünk rá. Érdemes tehát komolyan
venni!
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Őszies ízek a konyhában

Októberre elkezdünk áttérni a másfajta főzésre.
„Elővesszük” az őszi-téli alapanyagokat, és igyekszünk minél jobban kihasználni mindent. A kertekből bekerülnek az utolsó zöldségek is, készíthetünk
belőlük egy nyáridéző lecsót. A tavaszi csirkék
megnőttek, a kakaspopulációt pedig nem árt kissé
megritkítani: itt az ideje, hogy finom pörköltben
vagy a lassan sztárrá váló gyökeresek társaságában egy ízgazdag vadasban végezzék – méltón. És
hogy valami könnyű, de mégis ínycsiklandozó deszszerttel nyomtassuk el a főételt, egy egyszerű csokoládékrémet ajánlok, amihez érdekes módon még
csokoládé sem fog kelleni.

Sütő Edith Magdolna

Tökös lecsó
Hozzávalók (4 személyre): 2 hagyma, 2 bármilyen színű
paprika, 2-3 paradicsom, 1 főzőtök vagy cukkini, kb. 80 dkg
házikolbász, só, bors, olaj, petrezselyemzöld.
Elkészítése: a hagymát finomra aprítjuk, kevés forró olajon
megdinszteljük, majd hozzáadjuk az összedarabolt paprikát,
és együtt is pároljuk egy keveset. Beletesszük a meghámozott, vékonyra szeletelt tököt, megsózzuk, megborsozzuk, és
kavargatva pároljuk. Ha 1-2 percen belül nem engedne levet,
kevés vizet öntünk alá, és hagyjuk párolódni. Ha a folyadék

elpárolog, további vizet öntögetünk kicsinként alá, és fedő alatt, néha megkavarva
majdnem készre pároljuk. Végül hozzáadjuk
a meghámozott, összeaprított paradicsomot,
és 5-6 percig fedő nélkül rotyogtatjuk. Sóval
és borssal ízesítjük, megszórjuk felaprított
petrezselyemzölddel. A kolbásznak lehúzzuk
a bőrét, kevés olajon hirtelen körbepirítjuk,
majd kevés vizet öntve alá készre pároljuk.
A lecsóval kínáljuk, friss kenyérrel.
Kakas vadasan
Hozzávalók (4 személyre): egy egész házi
kakas vagy csirke, 3 nagy hagyma, 3 sárgarépa, egy petrezselyemgyökér, 10-15 dkg
zellergumó, egy piros húsú paprika vagy 2
evőkanál darált sós paprika, 3-4 cikk fokhagyma, 2 dl paradicsomlé, 2-3 babérlevél,
tejföl, 1-2 teáskanál pirospaprika, só, bors,
cukor, zsiradék.
Elkészítése: a kakast feldaraboljuk, jól megmossuk és
félretesszük. A zöldségeket meghámozzuk, a hagymát és
a paprikát csíkokra, a gyökereseket karikára vagy kockára vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk. Forró zsiradékon megdinszteljük a zöldségeket, kavargatva kb. 5
percig pirítjuk még, majd megszórjuk pirospaprikával,
beletesszük a feldarabolt húst, ráöntjük a paradicsomlevet, sózzuk, borsozzuk, beletesszük a babérlevelet, és felöntjük annyi vízzel, amennyi jól ellepi. Közepes lángon,
lefedve addig főzzük, míg a hús teljesen meg nem puhul.
Ekkor a húst és a babérlevelet kiszedjük, félretesszük, a
visszamaradt zöldségeket pedig botmixerrel összeturmixoljuk. A zöldségpéphez ízlés szerint tejfölt keverünk,
ha túl sűrű, vízzel is hígíthatjuk, majd jól kiforraljuk. További sóval, borssal, illetve kevés cukorral ízesítjük.
Visszatesszük bele a húst, néhányat rotyogtatunk rajta,
majd főtt tésztával vagy nokedlivel kínáljuk.
Almás-fahéjas avokádókrém
Hozzávalók 2 személyre: 2 kisebb érett avokádó,
1-1,5 érett banán, 1-2 evőkanál méz, egy púpozott evőkanál cukrozatlan kakaópor, egy teáskanál fahéj, egy közepes alma, egy csipet só.
Elkészítése: a kikapart avokádóhúst, a meghámozott
banánt, a kakaót, a sót, a fahéjat és a mézet botmixerrel
simára dolgozzuk. Az almát meghámozzuk, majd kb. fél
cm-es kockákra vágjuk, és belekavarjuk a krémbe. Hagyhatjuk kissé összeérni az ízeket, de azonnal tálalva is
finom.

Euforikus állapotot keresnek, de végül a kórházban kötnek ki

Egyre több az alkoholizáló, kábítószerező fiatal

szer hatása alatt a járdán elterülve fekszik. A
fiatalok súlyos állapotban kerültek kórházba,
és a hatóságok szerint egy rendkívül veszélyes, zombidrognak nevezett új szert fogyasztottak, ami bekerült a romániai piacra is, és
egyre inkább kezd teret hódítani a fiatalok
körében.
Dr. Rácz Attila pszichiáter, a Marosvásárhelyi 2. Számú Pszichiátriai Klinika főorvosa
lapunk érdeklődésére elmondta, sajnos gyakran a sötétben tapogatóznak, ugyanis nem
mindig sikerül kideríteni, hogy pontosan milyen szert, szintetikus drogot (Romániában
etnobotanikus szernek ismerik) fogyasztott a
pszichiátriára került fiatal.
A tünetek igen sokfélék: a szorongásos tüMenyhárt Borbála
netektől a nagyfokú nyugtalanságig, a pánikErősen ittas állapotban került kórházba a rohamig, a zavart, pszichotikus állapotokig;
napokban a szászrégeni Petru Maior középiskola két tizedik osztályos tanulója. Az
Agerpres hírügynökségnek nyilatkozó Ioan
Macarie Maros megyei főtanfelügyelő elmondta, hogy a két tizedikes tanuló néhány
nappal ezelőtt hiányzott a reggel 8 és 9 óra
között tartott óráról, és a szolgálatos tanár egy
osztályteremben talált rájuk, alkoholkómaközeli állapotban. A tanulók rosszul lettek,
ezért kórházba szállították őket, és értesítették a szülőket. Az egyik diák öngyilkossággal
fenyegetőzött, ezért a marosvásárhelyi pszichiátriai klinikára szállították. A főtanfelügyelő szerint az ügyet az iskola fegyelmi
bizottsága vizsgálja, ők fogják eldönteni, milyen büntetéssel sújtják a két tanulót. A középiskola vezetősége szerint a két diák már
ittasan indult el otthonról, és iskolába menet
még vásároltak alkoholos italokat egy közeli
boltból.
Ennél is súlyosabb eset történt a Kolozs
megyei Aranyosgyéresen. Szeptember végén
a sajtóban megdöbbentő felvételek láttak
napvilágot: a képeken néhány fiatal kábítóAz elmúlt héten sokkolta a közvéleményt a hír, miszerint alkoholkómához közeli állapotban szállítottak
kórházba két szászrégeni tizedik osztályos diákot. Nemrég a Kolozs megyei Aranyosgyéresen a hatóságok
járdán elterült fiatalokra bukkantak,
akik egy, állítólag újonnan piacra dobott, zombidrognak nevezett kábítószert fogyasztottak. Sajnos ezek az
esetek nem egyediek, a mentőszolgálat munkatársai elég gyakran látnak
el ittas vagy éppen kábítószer-használat miatt rosszul lett fiatalokat.
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de akár hallucináció is jelentkezhet, sok esetben a szkizofréniában szenvedőkre jellemző
tüneteik vannak. Esetenként depresszív állapotba kerülnek, vagy általános rosszullét,
hányinger, hányás, szédülés, izzadás lesz úrrá
rajtuk, annak függvényében, hogy milyen
szert használtak. A szakember szerint gyakran ők maguk sem tudják, hogy mit fogyasztottak, ugyanis vannak szerek, aminek, ha
van is valamiféle alvilági neve, nem lehet
pontosan tudni, hogy mit is tartalmaz, ezért
az ismeretlen szerek esetében még nagyobb
a rizikó. A főorvos hangsúlyozta, a szerhasználat növeli a szkizofrénia előfordulásának a
kockázatát, főként abban az esetben, ha valaki genetikailag hajlamos rá. Ugyanakkor,
ha alkohollal társítják a szert, szintén súlyosbodnak a tünetek. Legtöbbször nem szüksé-

ges bent tartani a pszichiátriára kerülő fiatalokat, ugyanis amíg a sürgősségiről odakerülnek, addig enyhülnek a szerhasználat okozta
tünetek, így az esetek nagy részében hazaengedik őket.
A fiatalok egy részét annyira elrettenti a fogyasztás okozta rosszullét, hogy többé nem
mernek kábítószerhez nyúlni, viszont sokan
újra és újra megteszik. Dr. Rácz Attila úgy
véli, a csoportnyomás nagyon nagy, a kíváncsiság úgyszintén, és valójában nem tudatosul bennük, hogy milyen veszélyeknek teszik
ki magukat. Szeretnének valahová tartozni, a
tinédzsernek nagyon fontos, hogy elfogadják,
és ehhez egy húron kell pendülni a többiekkel. Sajnos, ahogy vannak csoportos ivászatok, úgy gyakoriak a csoportos drogozások is,
amikor nehéz nemet mondani.
– Van olyan fiatal, akinek annyira rossz élmény volt a kábítószerhasználat a rosszullét
miatt, hogy többé nem fogja megkóstolni a
szert. Ezek a szerencsés esetek. Ha eufóriás
állapotba kerül valaki, akkor attól az állapottól válik függővé, nem magától a drogtól, és
azt az állapotot keresi, mert úgy gondolja,
hogy a kábítószer váltja ki, holott nem így
van. A drog hatására eltűnnek a negatív érzések, és euforikus állapotba kerül az egyén,
öröm, béke, a mindennel való eggyé válás
lesz úrrá rajta. Amikor átéli ezt az addig soha
nem tapasztalt érzést, attól válik függővé, és
minden eszközt megragad azért, hogy még
egyszer azt átélje. De mivel a különbség óriási az eufória, az eksztázis és a depresszív állapot között, amikor a drog hatása elmúlik és
visszakerül az eredeti állapotba, az szinte elviselhetetlenné válik számára. Nagyon roszszul érzi magát, és nagyon gyorsan ki akar
kerülni abból az állapotból, ezért hogy ha
kell, csal, lop, hazudik, mindent elkövet, mindenét eladja, csak hogy újra megélje azt az
élményt – magyarázta a szakember.
Sajnos annak ellenére, hogy a fiatalok körében népszerű szintetikus drogok be vannak
tiltva, a feketepiacon, az interneten továbbra
is újabb és újabb készítményekhez lehet hozzájutni.
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Egymillió csillag a szegényekért

Immár tizedik esztendeje, hogy a Caritas évente októberben megszervezi az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót. Ekkor mécsesekkel
világítanak meg egy-egy közteret, ahol minden egyes
meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. Lehetőség mindenki számára, hogy egy-egy
gyertya meggyújtásával és pénzadományával láthatóan
is kifejezze: minden nehézség ellenére fontos számára
a közösség, érdekli a szegény emberek sorsa. A tavaly
több mint 4.700-an mentek el, a helyszínen elhelyezett
perselyekben 41.095 lej gyűlt össze, és az adományból
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ban 1067 résztvevőnél lépett fel a
betegség.
A kutatók szerint ezeknél a pácienseknél már akár tíz évvel a diagnózis előtt megfigyelhető volt a
magas vércukorszint és az inzulinrezisztencia, továbbá a testtömegindexük is magasabb volt a kelleténél.
Hasonló, bár kisebb intenzitású
jeleket figyeltek meg több mint egy
évtizeddel a prediabétesz, azaz a cukorbetegséget megelőző állapot
előtt más résztvevőkön.
Mivel a legtöbb 2-es típusú cukorbeteg előbb átesik a cukorbetegséget megelőző állapoton, a kutatók
úgy összegezték, hogy az állapot figyelmeztető jelei a 2-es típusú diabétesz diagnózisa előtt akár 20
évvel is érzékelhetők.
Szageszaka Hirojuki, a macumotói Aizava kórház orvosa, a kutatás
vezetője elmondta: „mivel a cukorbetegség előtti állapot megelőzésére
tett próbálkozások kevésbé tűntek
sikeresnek a hosszú távú követés
alatt, lehetséges, hogy sokkal korábban kell akár gyógyszerrel, akár
életmódváltozással beavatkozni
azért, hogy megelőzzük a diabéteszt.
A japán kutatók a Journal of Endocrine Society című szaklap friss
számában publikálták tanulmányukat.
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A BBC News által ismertetett tanulmány szerint évekkel a cukorbetegség kialakulása előtt már
megemelkedett vércukorszintet és
inzulinrezisztenciát tapasztaltak a
kutatók. Megállapításuk szerint
sokkal korábbi életkorban van szükség a betegség kialakulása elleni beavatkozásra.
A cukorbetegség a glükóz felszívódási zavara, amit az inzulin hormon hiánya vagy a szervezet
inzulinnal szembeni érzéketlensége,
az inzulinrezisztencia okoz.
A japán tudósok 2005 és 2016
között végezték kutatásukat, amelyben 27 ezer nem cukorbeteg, 30 és
50 év közötti – főleg férfi – résztvevő testtömegindexét (BMI), éhgyomori
vércukorszintjét
és
inzulinérzékenységét rögzítették.
A túlsúlyt vagy elhízást jelző
magas BMI a 2-es típusú cukorbetegség jól ismert kockázati tényezője.
A kutatók legkésőbb 2016-ig követtél a résztvevőket, vagy addig,
amíg ki nem alakult náluk a 2-es típusú diabétesz. A vizsgált időszak-
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Akár húsz évvel a 2-es típusú
cukorbetegség diagnosztizálása előtt megfigyelhetők a
betegség kialakulására figyelmeztető jelek – állapították
meg japán kutatók.
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körülbelül 600 nehéz sorsú családnak és egyedül élő
idős személynek készített a szervezet élelmiszercsomagot, így tette szebbé a nélkülözők karácsonyi ünnepét. Idén október 12-én, pénteken este 6 és 8 óra között
ismét felragyognak az együttérzés lángjai Erdély 11 településén. Marosvásárhelyen a Színház téren, Marosszentgyörgyön a Szent György téren, Szovátán a Petőfi
Sándor téren, Erdőszentgyörgyön a művelődési ház
előtt. Mutassuk meg, hogy nem vagyunk közömbösek
nehezebb sorsú embertársaink iránt! Együtt idén is segíthetünk!

Akár húsz évvel a diagnózis
előtt kialakulnak
a 2-es típusú cukorbetegségre
figyelmeztető jelek
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Nemzetek Ligája: Hat nap alatt 46 meccs

Mától keddig
46 mérkőzést
rendeznek a labdarúgó Nemzetek
Ligája
harmadik és negyedik fordulójában.
Az egyik legnagyobb érdekvárt
lődéssel
találkozó
a
nyári, oroszországi világbajnokság egyik
elődöntőjének
„megismétlése”
lesz: a végül negyedik angolok az Az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt találkozó a legutóbbi vb horvát-angol elődöntőjének a „megismétlése”
ezüstérmes horvá- lesz. A képen Mario Mandzukic (j2) csapata második gólját ünnepli, amely a horvátok döntőbe jutását jelentette
tokhoz látogatAz segítheti az angolokat, hogy a pénteki találkozót
nak. Egyik gárda sem rajtolt jól az új sorozatban,
ugyanis mindkettő kikapott Spanyolországtól: Angli- zárt kapuk mögött rendezik meg, mivel a 2016-os Ebának az fájhat, hogy hazai pályán előnyről szenvedett selejtezők alkalmával az olaszok elleni, szintén nézők
vereséget, míg Horvátországnak a hatgólos kudarc nélküli összecsapásra huligánok horogkeresztet égettek
a gyepbe. Emiatt kétmeccses zárt kapus büntetést kapmértéke elkeserítő.
Az első két kör eredményei alapján jó eséllyel ez a tak a horvátok, akik a következő mérkőzésüket már
párharc a kiesésről fog dönteni. A vb-n a horvátok szurkolók előtt rendezhetik meg.
Szintén izgalmasnak ígérkezik az elmúlt két világhosszabbításban 2-1-re múlták felül az angolokat, akik
hangsúlyozzák, hogy ez nem visszavágó lesz szá- bajnokság aranyérmesének meccse: a címvédő franmukra. „Horvátország jobb volt a vb elődöntőjében, de ciák a 2014-ben győztes németeket látják vendégül. A
ez egy másik meccs lesz” – jelentette ki a védő Kieran két gárda szeptemberben is megküzdött egymással,
akkor gól nélküli döntetlen született Münchenben.
Trippier.
A Nemzetek Ligája 3. és 4. fordulójának programja
Október 11., csütörtök:
* A osztály: 3. csoport: Lengyelország – Portugália
* B osztály: 2. csoport: Oroszország – Svédország
* C osztály: 1. csoport: Izrael – Skócia; 4. csoport: Montenegró – Szerbia, Litvánia – ROMÁNIA
(21.45 óra)
* D osztály: 3. csoport: Feröer-szigetek – Azerbajdzsán, Koszovó – Málta
Október 12., péntek:
* A osztály: 2. csoport: Belgium – Svájc; 4. csoport: Horvátország – Anglia
* B osztály: 3. csoport: Ausztria – Észak-Írország
* C osztály: 2. csoport: Görögország – MAGYARORSZÁG (21.45 óra), Észtország – Finnország
* D osztály: 2. csoport: Moldova – San Marino, Fehéroroszország – Luxemburg
Október 13., szombat:
* A osztály: 1. csoport: Hollandia – Németország
* B osztály: 1. csoport: Szlovákia – Csehország; 4. csoport: Írország – Dánia
* C osztály: 3. csoport: Norvégia – Szlovénia, Bulgária – Ciprus
* D osztály: 1. csoport: Lettország – Kazahsztán, Georgia – Andorra; 4. csoport: Örményország –
Gibraltár, Macedónia – Liechtenstein
Október 14., vasárnap:
* A osztály: 3. csoport: Lengyelország – Olaszország
* B osztály: 2. csoport: Oroszország – Törökország
* C osztály: 1. csoport: Izrael – Albánia; 4. csoport: ROMÁNIA – Szerbia (16.00 óra), Litvánia –
Montenegró
* D osztály: 3. osztály: Azerbajdzsán – Málta, Feröer-szigetek – Koszovó
Október 15., hétfő:
* A osztály: 2. csoport: Izland – Svájc; 4. csoport: Spanyolország – Anglia
* B osztály: 3. csoport: Bosznia-Hercegovina – Észak-Írország
* C osztály: 2. csoport: Észtország – MAGYARORSZÁG (21.45 óra), Finnország – Görögország
* D osztály: 2. csoport: Luxemburg – San Marino, Fehéroroszország – Moldova
Október 16., kedd:
* A osztály: 1. csoport: Franciaország – Németország
* B osztály: 1. csoport: Ukrajna – Csehország; 4. csoport: Írország – Wales
* C osztály: 3. csoport: Szlovénia – Ciprus, Norvégia – Bulgária
* D osztály: 1. csoport: Kazahsztán – Andorra, Lettország – Georgia; 4. csoport: Örményország –
Macedónia, Gibraltár – Liechtenstein

Európai labdarúgókörkép

* Angol Premier Liga, 8. forduló: Brighton & Hove
Albion – West Ham United 1-0, Burnley – Huddersfield 1-1, Crystal Palace – Wolverhampton 0-1, Fulham
– Arsenal 1-5, Leicester – Everton 1-2, Liverpool –
Manchester City 0-0, Manchester United – Newcastle
United 3-2, Southampton – Chelsea 0-3, Tottenham –
Cardiff 1-0, Watford – Bournemouth 0-4. Az élcsoport:
1. Manchester City 20 pont, 2. Chelsea 20, 3. Liverpool 20.
* Spanyol Primera División, 8. forduló: Alavés –
Real Madrid 1-0, Athletic Bilbao – Real Sociedad 13, Atlético Madrid – Betis 1-0, Espanyol – Villarreal
3-1, Getafe – Levante 0-1, Leganés – Rayo Vallecano
1-0, Valencia – FC Barcelona 1-1, Sevilla – Celta Vigo
2-1, Girona – Eibar 2-3, Valladolid – Huesca 1-0. Az
élcsoport: 1. Sevilla 16 pont, 2. Barcelona 15, 3. Atlético Madrid 15.
* Olasz Serie A, 8. forduló: Atalanta – Sampdoria 01, Cagliari – Bologna 2-0, Empoli – AS Roma 0-2,
Genoa – Parma 1-3, Lazio – Fiorentina 1-0, AC Milan
– Chievo 3-1, Napoli – Sassuolo 2-0, SPAL – Inter 1-

2, Torino – Frosinone 3-2, Udinese – Juventus 0-2. Az
élcsoport: 1. Juventus 24 pont, 2. Napoli 18, 3. Inter
16.
* Német Bundesliga, 7. forduló: Bayern München –
Mönchengladbach 0-3, Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1-2, Borussia Dortmund – Augsburg 4-3, RB Lipcse – FC Nürnberg 6-0, Werder Bremen – Wolfsburg
2-0, Hannover 96 – VfB Stuttgart 3-1, Freiburg –
Bayer Leverkusen 0-0, Mainz – Hertha BSC 0-0, Fortuna Düsseldorf – Schalke 04 0-2. Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 17 pont, 2. Lipcse 14, 3.
Mönchengladbach 14.
* Francia Ligue 1, 9. forduló: Amiens SC – Dijon
1-0, Angers – Strasbourg 2-2, Bordeaux – Nantes 3-0,
Guingamp – Montpellier HSC 1-1, Lille – St. Etienne
3-1, Olympique Marseille – Caen 2-0, AS Monaco –
Stade Rennes 1-2, Nimes – Reims 0-0, Paris St. Germain – Lyon 5-0, Toulouse – Nice 1-1. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 27 pont, 2. Lille 19, 3. Olympique
Marseille 16.

Megyei futballbajnoki
eredmények
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* 4. liga klasszikus csoportja, 4. forduló: Radnót II – Küküllődombó
5-1, Marosvásárhelyi MSE II – Magyaró 1-2, Bátos – Görgénysóakna 03, Gernyeszeg – Kerelő 2-7, Mezőrücs – Kerelőszentpál 4-2. Az élcsoport:
1. Magyaró 9 pont, 2. Kerelő 8, 3. Küküllődombó 7.
* 5. liga, Északi csoport, 4. forduló: Tuson – Nyárádremete 4-2, Alsóidecs – Köhér 7-1, Lövér – Mezőkirályfalva 3-0, Galambod – Szászrégeni
Înfrăţirea 4-3. Az élcsoport: 1. Alsóidecs 10 pont, 2. Tuson 8, 3. Köhér 7.
* 5. liga, Déli csoport, 4. forduló: Harasztkerék – Balavásár 2-1, Magyarsáros – Mezőgerebenes 3-2, Mezőméhes – Hadrév 3-0, Marosludas
II – Maroskece 9-0. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 12 pont, 2. Magyarsáros
12, 3. Marosludas II 9.
* 6. liga, 4. forduló: Csittszentiván – Egrestő 6-3, Kibéd – Hármasfalu
3-0, Mezőpanit – Nyárádgálfalva 0-3, Jedd – Sáromberke 4-0, Székelybere – Somosd 2-4, Csíkfalva – Küküllőszéplak 4-2. Az élcsoport: 1.
Csíkfalva 12 pont, 2. Nyárádgálfalva 9, 3. Küküllőszéplak 9.

Aranylabda:
Nyolc Real-játékos
a jelöltek között

A France Football 2016 óta ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között megszokotthoz hasonlóan, azaz önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát

Nyolc Real Madrid-játékos, valamint a nyáron a spanyol csapattól a
Juventushoz szerződött Cristiano
Ronaldo is szerepel az Aranylabdajelöltek harmincfős listáján, amelyet hétfőn hozott nyilvánosságra a
díjat átadó France Football című
magazin.
Az újság névsorában a nyáron világbajnok francia válogatottból öszszesen heten kaptak helyet.
A listán szerepel a Ronaldóhoz
hasonlóan ötszörös győztes, FC
Barcelonában játszó Lionel Messi,
az idén Puskás-díjas egyiptomi Mohamed Szalah, a vb-gólkirály angol
Harry Kane, illetve a vb legjobb fiatal játékosa, a francia Kylian
Mbappé.

A jelöltek között van néhány
meglepetés is: Karim Benzema például ugyan Bajnokok Ligáját nyert
a Real Madriddal, azonban befejező csatárként 47 meccsen lőtt 12
gólja kifejezetten kevésnek mondható.
Idén először a női labdarúgók
közül is választ legjobbat a France
Football: a 15 jelölt között ott van a
Lyonban játszó magyar származású
német válogatott Marozsán Dzsenifer is. A France Football 2016 óta
ismét nem a FIFA-val együttműködve, hanem az 1956 és 2009 között megszokotthoz hasonlóan, azaz
önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Aranylabdát. A győzteseket
december 3-án hirdetik ki.

A 30-as lista
Sergio Agüero (argentin, Manchester City), Alisson Becker (brazil, FC Liverpool), Gareth Bale (walesi, Real Madrid), Karim Benzema (francia, Real Madrid), Edinson Cavani (uruguayi, Paris
Saint-Germain), Thibaut Courtois (belga, Real Madrid), Kevin De
Bruyne (belga, Manchester City), Roberto Firmino (brazil, FC Liverpool), Diego Godín (uruguayi, Atlético Madrid), Antoine Griezmann (francia, Atlético Madrid), Eden Hazard (belga, Chelsea),
Isco (spanyol, Real Madrid), Harry Kane (angol, Tottenham Hotspur), N’Golo Kanté (francia, Chelsea), Hugo Lloris (francia, Tottenham Hotspur), Mario Mandzukic (horvát, Juventus), Sadio
Mané (szenegáli, FC Liverpool), Marcelo (brazil, Real Madrid),
Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain), Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Luka Modric (horvát, Real Madrid), Neymar (brazil, Paris Saint-Germain), Jan Oblak (szlovén, Atlético
Madrid), Paul Pogba (francia, Manchester United), Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus), Ivan Rakitic (horvát, FC Barcelona),
Sergio Ramos (spanyol, Real Madrid), Mohamed Szalah (egyiptomi, FC Liverpool), Luis Suárez (uruguayi, FC Barcelona), Raphaël Varane (francia, Real Madrid)
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Erdély-szerte emlékeznek a 450. évfordulóra

Emlékjelekkel ünnepelnek

Az unitáriusok számára jubileumi év az idei: a hálaadás
éve, a hit és lelkiismereti szabadság törvénye kihirdetésének 450. évfordulója. Erdély
számos településén megemlékeznek az 1568. évi tordai
országgyűlés határozatáról –
a hét végén a Nyárádmentén
is ünnepeltek.

Gligor Róbert László

Szombaton délelőtt a szentgericei unitáriusok gyűltek össze imádkozni, hálát adni, emlékjelet
hagyni. „Adjatok hálát az Istennek,
imádkozzatok szent nevéhez” –
hangzott fel az ének az ősi templom
falai között, ahol nt. Kecskés
Csaba, a marosi unitárius kör esperese imádkozott, hogy templommá
legyen minden ember, és közösség
legyen minden földi templom. Pál
apostol szavait idézte, intve, hogy
vissza kell tekinteni a múltra, emlékezni a hitelődökre, meg nem feledkezni vezetőinkről. Szentgericének
is volt számos olyan hitelődje, akire
fel lehet nézni, lelkészek, tanítók,
tudósok, akiknek emléket kell állítani, mert őrizték a lángot. „Felelevenedik azok alakja, arca, akiket
ismertetek, akiknek tanításait hallgattátok itt, a templom falai között
vagy az iskolában, akiknek öröksége él bennünk és általunk” –

mondta az elöljáró, aki Szabó
Magda szavaival is figyelmeztetve
– miszerint mindenki annyit ér,
amennyit másokért tesz – október
6-án az aradi 13 vértanúra is emlékezett.
Templomjavítás és emléktáblaleleplezés
Az ünnepi pillanatokban Varró
Bodoczi Barna szentgericei lelkész
hálát adott mindazoknak, akik az elmúlt időben anyagilag vagy szellemileg támogatták az egyházközség
templomfelújítási és egyéb ügyeit:
elsősorban a magyar kormányt illeti
a köszönet, amely a Rómer Flóris
Terv keretében a Bethlen Gábor
Alapon keresztül segített, továbbá a
Magyar Unitárius Egyházat, a községi önkormányzatot, a helyi és
nyárádmenti vállalkozókat, az egyházközség vezetőit és tagjait. Ez
utóbbiak vannak a legtöbben, s bár
nevüket nem őrzi emléktábla, ők
azok, akik izzadságukkal, kérges tenyerük munkájával járultak hozzá
ahhoz, hogy ez az egyházközség
megmaradjon és jövője legyen.
Hosszas várakozás és küzdelem
után idén folytatódik a templom felújítása, és remélhetőleg lesznek
még emberek, akiknek fontos lesz
ez a közösség, lesznek, akik felvállalják az egyházközség ügyét, hiszen ez a templom a Nyárádmente
egyik gyöngyszeme, az unitárius

A székely kapu az örökség megőrzésének és a helyhez való ragaszkodásnak a jelképe is

A Brassói Táblabíróság jogerős ítélete értelmében el kell
távolítani a székely, a magyar
és a megyezászlót a Kovászna
megyei önkormányzat tanácsterméből, de a velük
együtt adományozott német,
izraeli és amerikai zászló maradhat.

A kedden kimondott ítéletről a
felperes Méltóságért Európában
Polgári Egyesület (ADEC) alapító
elnöke, Dan Tănasă számolt be saját
blogján. A romániai bíróságok portálján közölt adatok szerint a táblabíróság elutasította Tamás Sándor
megyei tanácselnök és a megyei ön-

egyház
egyik
büszkesége – fejezte ki reményét a
lelkész.
Az ünneplőket
köszöntötte Boros
János főgondnok,
Farkas
Dénes
nyugalmazott esperes, míg dr. Kovács
Sándor
teológiai tanár az
unitárius egyház
megkülönböztetett
tisztelete által övezett két erdélyi
személyiségről,
János Zsigmond
fejedelemről és
Dávid Ferenc első
unitárius püspökről tartott előadást,
kiemelve, hogy a
tolerancia, a másság
elfogadása
fogja megtartani A templom portikusában emléktábla őrzi a volt lelkészek és tanítók nevét
közösségeinket a
éven át volt a gyülekezet keblitaná– A székely kapunak üzenete
jövőben. Meghatóan szavalt a 90 csosa. Ezt követően a templom por- van, ez ma azt üzeni, hogy az itt
éves helyi Iszlai Bálint, majd Paizs tikusában két emléktáblát lepleztek
lakók őrzik az ősöktől kapott kinEmese szavalatával és félperces le, az egyik az egyházközség eddigi
cseket, magyarságukat nem herdálcsenddel emlékeztek az aradi vérta- 25 lelkészének névsorát, a másik 18
ták el, hanem őrizték, ápolták. A
núkra. Az ünnepség alkalmából a unitárius tanító nevét örökíti meg az
kapu a magyarság, a nemzeti idenMagyar Unitárius Egyház képvise- utókornak. Érdemes megjegyezni,
titástudat megmaradásának is jellőtanácsa tiszteletbeli gondnoki hogy a szentgericeiek első unitárius
képe,
nemcsak egy család, hanem
címet adományozott a helyi Varga papja Siculus (Székely) György
egy
közösség,
település, végső
Gyulának, aki több mint negyven volt, aki Wittembergben tanult,
soron a magyarság egyik építménye
1549-ben került a faluba, őt tekint- – mondta a kormány képviselője. –
hetjük az itteni reformáció első fák- Ragaszkodunk ahhoz a helyhez,
lyavivőjének. Az is érdekes, hogy ahol élünk, ragaszkodunk a gyökeKozma Mihály (1771) lelkész óta rekhez, egyedi kulturális kincseink1914-ig minden Szentgericén szol- hez,
magyar
hazánkhoz.
gált pap unitárius püspök lett.
Szentgerice nem feledkezett meg
Ragaszkodva ehhez a helyhez
erről, ezért is nyújtott támogatást a
Az ünnepség után a templommagyar kormány a helyi munkálakertben megkoszorúzták néhai
tokhoz – emelte ki Mucsi Géza.
Csongvay Attila lelkész sírját, köJobbágyfalva is emlékezett
szönetet mondtak Szávuly Ibolya taVasárnap délben Jobbágyfalván
nítónőnek és a Tőkés Endre
is ünnepelték a 450. évfordulót a
tanítónak a faluban végzett áldozahelyi és nyárádszeredai unitárius
tos munkájukért.
hívek.
A szószéki szolgálatot KoA nap utolsó momentumaként
vács
István
közügyi igazgató, lelfelavatták a parókia bejáratához felkész
végezte,
de köszöntötték az
állított székely gyalogkaput, ameünneplőket
a
helyi
felekezetek lellyet a torboszlói Tamási Béla és
készei
is,
szavalatok
hangzottak el.
Dénes készített, a 15 ezer lejes költséget a falu szülötte, a Marosvásár- és fellépett a Nagy Ferenc férfikar.
helyen élő 92 éves Bakó Mihály Az ünnepség keretében a templomfedezte „Isten iránti tisztelettel és kertben emlékkövet állítottak a 450
hálaadással az 1940 szeptemberé- év emlékére, és N. Nagy Jenő egykori jegyzőre is emlékeztek, aki
ben történtek emlékére”.
helyi
birtokosként telket adomáA szalagvágást megelőzően az
nyozott
az unitáriusoknak, hogy
ünneplőkhöz szólt Szőcs Antal,
arra
80
évvel
ezelőtt felépíthessék a
Backamadaras község polgármestere, a magyar kormány képvisele- mai templomot. Végezetül a gyületében Mucsi Géza, Potápi Árpád kezeti otthonban megnyitották
János nemzetpolitikáért felelős ál- Eperjesi Noémi festészeti kiállítáFotó: Gligor Róbert László
lamtitkár tanácsadója.
sát.

Zászlóeltávolítás – szelektíven

kormányzat fellebbezését a Kovászna megyei törvényszéknek a
zászlók eltávolítását elrendelő júliusi ítélete ellen.
Az ADEC eredetileg a prefektust
is perelte, mert a tanácstermet közösen használja a Kovászna megyei
önkormányzat és a prefektusi hivatal. Keresetének ezt a részét azonban már az alapfokon eljáró
törvényszék elutasította.
A magyar és a székely zászlót
Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei
szervezetének elnöke adományozta
2016 novemberében a megyei önkormányzatnak az amerikai, a

német és az izraeli zászlóval együtt,
miután az általa korábban adományozott magyar és székely zászlót
egy bírósági ítélet alapján el kellett
távolítani a tanácsteremből. Az
adományt heves vita után fogadta
el 2017 januárjában a megyei tanács.
Kulcsár Terza József akkor elmondta, a zászlókkal arra kívánja
felhívni a figyelmet, hogy Románia etnikai sokszínűségét korábban
a németek és a zsidók is erősítették. A németek 1918-ban mintegy
800 ezer fős közösséget alkottak,
amely mára 30 ezer fősre apadt. A
romániai zsidó közösség tagjait –

közel 150 ezer embert –
a kommunizmus éveiben „egyfajta újkori emberkereskedelem
keretében eladta és eltávolította”
a román állam. Hozzátette: a németek és zsidók romániai sorsának alakulása felbecsülhetetlen
veszteség Románia számára, és
erkölcsi kötelesség tisztelettel emlékezni az egykori kisebbségi társakra. A politikus az Egyesült
Államok zászlaját a Románia legfontosabb stratégiai partnere iránti
elismerés és bizalom jeleként adományozta.
Tamás Sándor az MTI kérdésére
elmondta: kíváncsian várják a jog-

erős bírósági ítélet indoklását, és
pontosítást fognak kérni abban a tekintetben, hogy mi legyen azokkal
a zászlókkal, amelyekre nem vonatkozik az ítélet.
Elmagyarázta ugyanis, hogy a
kifogásolt zászlók a nem kifogásoltakkal együtt képezik az adomány egészét. „Jogilag semmi
különbség nincsen az amerikai
zászló és a magyar zászló között.
Nem tudjuk, hogy miként hajtsuk
végre az ítéletet. Az egészet dobjuk ki, vagy törjük le a székely és
a magyar zászlót a zászlótartóról?”
– kérdezte Tamás Sándor.
(MTI)

2018. október 11., csütörtök ____________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre,
GOMBOS OLGÁNAK,
a szerető, hű feleségnek,
édesanyának,
nagymamának
75. születésnapja
alkalmából hosszú életet,
jó egészséget kíván szerető
férje, Sanyi, gyermekei és
azok családja. (10727)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ garzon a főtér közelében (a
Romarta Lux felett). Tel. 0745-868-916.
(10698)

ELADÓ ház telekkel Panit 124. szám
alatt. Érdeklődni a helyszínen vagy a
0752-164-084-es telefonszámon. (2063)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(10706-I)
ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666,
0743-860-354.
(10708-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (10762-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10763-I)
ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel. 0754777-405. (10780)
ELADÓ tűzifa szállítással. Tel. 0754-357939. (10780)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a
kihívásokat és szeretnél egy jó csapatban dolgozni, akkor nálunk a
helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes
juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (sz.-I)

A marosvásárhelyi Ingatlanés piackezelő Kft.
kikiáltásos nyilvános árverést hirdet
kereskedelmi helyiségek bérbeadására:

1.) helyiség raktárnak, 65 m2, a nagypiacon (Cuza Vodă)
2.) helyiség közélelmezésre, 63 m2, a nagypiacon
3.) helyiség illemhelynek, 31 m2, a nagypiacon
4.) helyiség kereskedelmi tevékenységre, 50 m2, az 1989. December 22. utca 35. szám alatti piacon
5.) helyiség közélelmezésre, erre a célra kialakított épületben,
164 m2, az ócskapiacon
6.) helyiség közélelmezésre, 50,80 m2 a nagypiacon
7.) helyiség közélelmezésre, 56,50 m2 a nagypiacon
8.) helyiség raktárnak, 46,2 m2 a nagypiacon.
Az árverésre október 30-án 10 órakor kerül sor a Piackezelő Kft.
Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 89. szám alatti székhelyén. Bővebb
felvilágosítás a részvételi feltételekről és a szervezésről az igazgatóságon. Kapcsolattartó Şomodi Gabriel. A dossziék benyújtásának
határideje: október 26., 11 óra.
A vezetőség
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (10686-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)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást Lindab-lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)
VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel
vagy lemezzel, készítünk fából teraszt, bármilyen kicsi javítást elvégzünk.
15%
kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0745-680-818,
Csaba. (10737-I)
TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyócsatornák, külső-belső vakolás, festés. Tel.
0751-471-965, 0726-638-909. (2013)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatás, csatornajavítás, Lindab lemez,
ácsmunka. Tel. 0743-799-833. (2051)
10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lerakást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az élet csendesen megy tovább,
de emléke elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk október
11-én a nagyteremi TAKÁCS
LILLÁRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét őrzik unokái: Erzsike és Lilla családjukkal.
(10775)

Panasz nélkül befele könnyeztél,

búcsúzás nélkül örökre elmentél.

Elhagytad a házat, amit úgy sze-

rettél, itt hagytál mindent, amiért

küzdöttél. Nélküled jön az ősz, a

tél, a tavasz és a nyár, de bármi-

lyen szép is, nélküled nem lesz

ugyanaz. Bocsáss meg nekünk,

ha valamit hibáztunk, helyettünk

angyalok simogassanak. A te szí-

ved pihen, a miénk szenved.

Szomorú és fájó szívvel emléke-

zünk október 11-én a drága jó

férjre, édesapára, nagytatára és

apósra, az ákosfalvi születésű

FAGYURA KÁROLYRA halálának

3. évfordulóján. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! A gyá-

szoló család. (-I)

A napok másak mindig, de az ér-

zések ugyanazok: hiányérzet,

szeretet, soha el nem múló fájda-

lom és egy néma sírhalom.

Kegyelettel emlékezünk október

11-én KÁSZONI JÁNOSRA halálá-

nak 10. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja. (10768)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett gyermek, férj, testvér,
unoka, keresztapa,

KÖTŐ JÁNOS

42 éves korában tragikus hirte-

lenséggel elhunyt Olaszország-

ban. Temetése október 12-én,
pénteken 15 órakor a remeteszegi temetőben lesz.

Végső búcsút vehetnek tőle a Vili
Kft. ravatalozótermében csütör-

tökön 19 órakor.

A gyászoló család. (-I)
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Szomorúan, de Isten akaratába
belenyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, szomszéd és
ismerős,
MÁTYUS IBOLYA
született ISZLAI IBOLYA
október 7-én tragikus hirtelenséggel 63 éves korában elhunyt.
Temetése október 12-én, pénteken 13 órakor lesz a marosszentgyörgyi temető kápolnájából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Leánya, Ibolya, fia, Lehel. (sz.-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa,
nagyapa, testvér, rokon és szomszéd, a maroshévízi születésű
PÉTER ISTVÁN
életének 95. évében hosszú, de
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése október 11-én, csütörtökön 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájától.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (10759-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, drága
édesanya, testvér, anyós, dédike,
nagynéni, sógornő, szomszéd,
özv. MÁTHÉ ELEKNÉ
szül. SZABADOS ERZSÉBET
életének 85. évében türelemmel
viselt betegségben csendesen
megpihent. Temetése október 11én, csütörtökön 15 órakor lesz a
káposztásszentmiklósi temető
ravatalozójából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (10776-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mélyen együttérzünk a
gyászoló családdal FAZAKAS
JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Kikeli család
és
a
Procardia
munkaközössége. (sz.-I)

Az egyetemi hallgatók figyelmébe

Tájékoztatjuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik a StudentCard alapján ingyenes autóbuszbérletre jogosultak, hogy az ingyenes bérleteket személyesen vehetik át október 1-jétől kezdődően, az
alábbi iratok alapján:
– A StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– Személyazonossági kártya (eredeti és másolat)
– A 2018–2019-es tanévre láttamozott leckekönyv (eredeti és másolat)
– 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igényelnek bérletet)
Az új bérletek 2018. október 1. – 2018. december 31. között érvényesek.
A bérletet igénylő személy aláírásával igazolja, hogy átvette a bérletet, és meg kell adnia a telefonszámát annak érdekében, hogy gyorsan és könnyen felvehessék vele a kapcsolatot szükség esetén.
Az utazási bérleteket a Siletina Impex Kft. – Közszállítási Vállalat Társulás főtéri, az 1848-as negyedbeli (Kövesdomb), a Tudor negyedbeli (Favorit) és az Auchan bevásárlóközpontnál levő jegyirodáinál lehet átvenni.
2018. szeptember 27.
A közszállítási társulás vezetősége

A marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmébe

– A nyugdíjasoknak 2018 januárjában kibocsátott bérletek 2018. június 30-ig voltak érvényesek.
– Azok a nyugdíjasok, akik valamilyen okból nem újították meg a bérletüket a 2018. július 1-je és
december 31. közötti időszakra, nem részesülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
nyújtott kedvezményben, mivel a bérletük lejárt.
– A tömegközlekedési eszközökön való ingyenes utazás feltétele a bérletek megújítása. A 2018. év
második felére érvényes bérletek kibocsátása érdekében a jegyirodákhoz kell fordulni.
– Ha nem rendelkeznek érvényes bérlettel, utazáskor jegyet kell váltaniuk.
Köszönjük megértésüket.
A közszállítási társulás vezetősége
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OKTÓBERRE

Síajánlatok – előfoglalási kedvezménnyel

2018. december 15-től egyéni utazással
2019. január 5-től egyéni utazással

2019. január 27-től egyéni utazással

Olaszország
Árak: 6 eurótól/ fő/ éjszaka 2*+ szállodában
Ausztria
Árak: 12 eurótól/ fő/ éjszaka 4* szállodában

Szlovákia
Árak: 31 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 3*+ szállodában

Franciaország
2018. december 15-től egyéni utazással Árak: 78 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 4*+ szállodában

