
Bundáskenyerek, Csatornázók, Iskolaé-
pítők, Macskakő, A három random láma
és még jó néhány ötletes nevű diákcsa-
pat mérte össze tudását tegnap délben
a Bernády Napok keretében zajlott ve-
télkedőn. 

A városépítő polgármester életét, megvalósí-
tásait körvonalazó versenyre, amelyet többéves
szünet után szervezett meg a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány, rekord-

számú – összesen tizenöt – 5-8. osztályos csapat
nevezett be három tanintézetből: a vetélkedőnek
otthont adó Dr. Bernády György Általános Is-
kolából, a George Coşbuc és a Nicolae Bălcescu
iskolákból. 

A háromfős diákcsapatoknak az előzőleg
megadott könyvészet alapján 13 kérdésre kellett
választ adniuk. A versenyt lebonyolító Simon
György magyar szakos tanár Bernády születé-
sétől a haláláig vezette végig a gyermekeket az
ismeretanyagon, elsőként azt tudakolta tőlük,
melyik az a két, egybecsengő nevű város, ame-

lyek közül az egyikben Jézus, a másikban Ber-
nády jött világra, végül arra várt választ, hogy
hol ravatalozták fel a 80 éve elhunyt polgármes-
tert. A kérdéssorban Bernády székfoglaló beszé-
dének legfontosabb fogadalmáról és betöltött
tisztségeiről is szó esett. A diákok a huszadik
század első felének Marosvásárhelyéről is képet
kaphattak, a „tippelős” kérdések kiértékelésekor
például azt is megtudhatták, hogy a városlakók
hány százaléka volt írástudatlan 1910-ben.

Kreativitásukat a gyermekek egy rövid 

Soros ülését 
tartotta a Maros
Megyei Tanács
Sürgősségi eljárással felkerült a Szo-
ciális Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság költségvetését kiigazító
határozattervezet, míg a 2-es számú,
a repülőtér évi költségvetésének kiiga-
zításáról szóló határozattervezetet tö-
rölték a napirendről. 
____________4.
Megérett 
az átszervezésre 
a romániai 
rezidensképzés
A szakmabeliek régóta hangoztatják,
hogy meg kellene szüntetni a rezi-
densvizsgát, és helyette, a külföldi
gyakorlathoz hasonlóan, lehetővé kel-
lene tenni a kórházmenedzsereknek,
hogy személyes interjú alapján alkal-
mazzák a fiatal orvosokat. 
____________5.
Amikor a fizetség
egy hálás mosoly
Önkénteseket keres a Gyulafehérvári
Caritas. Maros megyében elsősorban
az alábbi településekre várnak jelent-
kezőket: Marosvásárhely, Marosszent-
györgy, Csejd, Balavásár, Hármasfalu
és Búzásbesenyő, ahol gyerekeknek
és időseknek szóló tevékenységeik-
hez van szükség segítségre.____________7.

A negyedik pillér

Pénzügyi szakemberek szerint aki időskorára meg sze-
retné alapozni anyagi biztonságát, annak nyolcévnyi fi-
zetésnek megfelelő takarékkal kell rendelkeznie
nyugdíjazása napján. Ezért mindenkit hosszú távú taka-
rékoskodásra biztatnak, mert abból, amit az állami és
magánnyugdíjrendszerek biztosítanak, nem igazán lehet
megélni. 

Pénzügyi szakértő egy előadáson elmagyarázta a
hazai nyugdíjrendszer három pillérének jelentőségét:  az
első jelenti az állami nyugdíjat, ami, a lakosság elörege-
dése miatt, csak az aktív időszakban megvalósított bevé-
telek 25 százalékát biztosítja. A második a kötelező
magánnyugdíj, amely további 25 százalékos bevételi for-
rást jelent majd a fizetőnek nyugdíjaskorára. A harmadik
pillér a fakultatív magánnyugdíj, amelyet nagyon kevesen
használnak, ez még 5–10 százalékkal pótolhatja meg
nyugdíjasok „bevételeit”. Ezért szerinte szükség lenne
egy negyedik nyugdíjpillérre, ami azt jelentené, amivel
írásunkat kezdtük, azaz az emberek – egy életen át tartó
– megtakarítással egészítenék ki időskori bevételeiket.

Az idősek helyzetéről, a kontinens elöregedéséről, a
nyugdíjakról számos tanulmány született itthon és szerte
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A nimfa mosolya – 
könyvbemutató 
Október 30-án, kedden 18 órától a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban bemutatják Kovács Levente tanár, rendező
legújabb kötetét, A nimfa mosolya címűt, amelyből részle-
tek is elhangzanak majd. A könyvet Nagy Miklós Kund
ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Protestáns Marosvásárhely
(könyvbemutató)
Október 28-án, vasárnap 17 órakor a Vártemplomban
mutatják be a Protestáns Marosvásárhely című könyvet,

amely a Népújságban 14 hónapon keresztül megjelent re-
formációs sorozat szerkesztett kötete. A könyvet Berek-
méri Árpád Róbert és Ötvös József szerkesztők ismer-
tetik, igét hirdet Czirmay Csaba Levente, a Marosi Refor-
mátus Egyházmegye újonnan választott esperese. 

Rendkívüli 
fesztiválzáró hangverseny
A Constantin Silvestri emlékére szervezett XXVIII. nem-
zetközi zenei fesztivál a ma 19 órakor kezdődő rendkívüli
vokálszimfonikus hangversennyel ér véget a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Paul Nadler,
Amerikai Egyesült Államokból érkezett karmester, hege-
dűn játszik Valerij Szokolov ukrajnai művész, énekel Irina
Iordăchescu szoprán, közreműködik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara.

Fölszállott a páva – a Bekeccsel
Ismét jelentkezett a Duna Televízió Fölszállott a páva nép-
zenei és néptánc-tehetségkutató műsorának különkiadá-
sába, a Döntők döntőjébe a nyárádszeredai Bekecs
Néptáncegyüttes. Az első adás október 26-án, pénteken
20.30-kor kezdődik. A nézők az élő műsorban szavazhat-
nak a Bekecsre, a műsort november 9-én este sugározza
a Duna Televízió. A nyárádszeredai együttes 2014-ben már
bizonyított a tehetségkutatón, akkor a legjobb határon túli
előadónak járó díjat hozta haza. 

A Stakhanov a Kottában
A Stakhanov együttes látványelemekben is gazdag vilá-
gába nyerhet bepillantást a Marosvásárhelyi Rádió Kotta
című műsorának közönsége október 28-án, vasárnap 18
órakor a rádió stúdiótermében. Az idén tavasszal alakult
marosvásárhelyi együttes az erdélyi alternatív rock egyik
legfrissebb, de egyben legígéretesebb csapata. Tagjai –
Molnár Ede (alapító tag, dalszerző, ének, gitár), Madarász
Barna (dobok), Kusztos Dávid (basszusgitár), Szász Csaba
(gitár), Kovács Róbert (gitár) – a rock- és a popzene elemeit
neo-pszichedelikus szövegvilággal ötvözik. Koncertjükre a
belépés ingyenes.

Ingyenes tanfolyamok
Ingyenes varró-, talpmasszázs- és csontkovácstanfolyam
indul a Nyárádmentén. A megnyitó október 26-án, pénteken
17 órakor lesz a harasztkeréki kultúrotthonban. A varrótan-
folyamra háziasszonyokat és kézimunkázni szerető lányo-
kat várnak, a talpmasszázsra már 8 éves kortól lehet
jelentkezni, a felső korhatár 35 év. A csontkovácstanfolya-
mot 17–35 év közöttieknek szervezik, a résztvevőknek kell
tudniuk masszírozni – tájékoztatta szerkesztőségünket
Veres Eszter, a tanfolyamok kezdeményezője. 

Kisebbségek Romániában 1945 után
Ezzel a címmel zajlik október 26–27-én tudományos kon-
ferencia Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Múzeum vár-
beli régészeti és történeti részlegén. Az ünnepélyes
megnyitó 26-án, pénteken 9 órakor kezdődik. Szervezők:
RMDSZ, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, partnerintéz-
mény: Maros Megyei Múzeum.

Gézengúz gyermektáncház
A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház táncházba várja a
gyermekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra szer-
dánként kerül sor 17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Studium-Prospero Kulturális Központ székhe-
lye, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Sikertelen bankrabláskísérlet
Október 17-én arról értesítették a segesvári rendőrséget,
hogy a közeli Dánoson ismeretlen tettesek betörték egy
bank üvegablakát, és a helyiségbe behatolva a náluk levő
szerszámokkal megpróbálták feltörni a bankautomatát, de
nem jártak sikerrel. A rendőrség azonosította a rabláskísér-
let gyanúsítottjait, egy 21 éves dánosi és egy 22 éves se-
gesvári fiatalt. Mindkettőt 24 órára őrizetbe vették,
ügyükben a segesvári bíróság melletti ügyészség irányítá-
sával indult eljárás. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma BLANKA, BIANKA,
holnap DÖMÖTÖR napja.
DÖMÖTÖR: a Demeter önál-
lósult magyar alakja. Az utóbbi
pedig a szláv Dimitirből ala-
kult, a görög eredeti jelentése:
Démétérnek, a föld istennőjé-
nek ajánlott. 

25., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 18 perckor. 
Az év 298. napja, 
hátravan 67 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________ 2018. október 25., csütörtök

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 24.

1 EUR 4,6590
1 USD 4,0802

100 HUF 1,4431
1 g ARANY 161,4971

IDŐJÁRÁS
Borús, hideg idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. 40C

Megyei hírek

Amint arról már korábban is beszámoltunk, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nem-
zeti Tanács október 27-én (szombaton) – a
2015-ös együttes tanácskozás után ismételten –
közösen ülésezik Marosvásárhelyen, ezúttal a
Vártemplomban. A 16 órakor kezdődő eseményre
közel 250 küldöttet várnak a két szervezet részé-
ről, valamint hagyományos módon, de az ünnepi
alkalomra való tekintettel is, nyitott a nagyközön-
ség és a sajtó számára is.

Az EMNT és az SZNT közös tanácskozásán olyan kie-
melt témák szerepelnek napirenden, mint a Székelyföld au-
tonómiastatútumának negyedszeri beterjesztése Románia
parlamentjében, a romániai magyar nemzeti közösség sze-
mélyi elvű autonómiájára vonatkozó törvénytervezet ismé-
telt beterjesztése, a romániai magyar tanügyi rendszer
helyzete, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem ügyében indított aláírásgyűjtési akció, a partiumi
autonómia ügyének előmozdítása, vagy épp a centenáriumi
Gábor Áron-díj átadása. 

Mint ismeretes, Tőkés László, az EMNT elnöke és Izsák
Balázs, az SZNT elnöke korábban közös levélben hívták
össze a két szervezet küldötteit, valamint megerősítették:
„A romániai magyar nemzeti közösség a román és a magyar
nép közötti történelmi megbékélésben érdekelt, abban,
hogy Magyarország és Románia között hosszú távú jó vi-
szony alakuljon ki, és a kölcsönös bizalom légkörében vál-
jon a két ország egymás stratégiai partnerévé. Ennek
azonban elengedhetetlen előfeltétele a romániai magyar
nemzeti közösség számára biztosítani törvényesen elismert
jogainak tényleges gyakorlását, e jogok bővítését és intéz-
ményi garanciáinak megteremtését.”

A két testület október 27-én újjáalakulásának 15. évfor-
dulóját is ünnepli, az együttes ülés pedig egyben Székely-
föld autonómiájának napjára és a november 18-i
sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésre való mozgósítás
és felkészülés is. Az eseményen – a magyar kormány kép-
viseletében – jelen lesz Szili Katalin autonómiaügyekért fe-
lelős miniszterelnöki megbízott is.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Közösen ülésezik szombaton Marosvásárhelyen 
az EMNT és az SZNT

Marosvásárhelyen egy férfira zuhant a kidőlő fa 

RENDEZVÉNYEK

Tegnap a déli órákban kidőlt egy fa a marosvásárhelyi Brassó utcában, szemben a Darina vendéglővel, a 3. és 5. számok közötti zöldövezetben. A sze-
rencsétlen kimenetelű balesetben egy 70 éves férfi sérüléseket szenvedett, a rohammentősök szállították el – tájékoztatott Virag Cristian, a katasztrófa-
védelmi hivatal sajtófelelőse. Fotó: Suba Júlia

A Magyar világ műsor ma 18.30
órakor kezdődő adása a következő té-
mákról számol be: az 1956-os forrada-
lomra emlékeztek Belgrádban,

emléktáblát avattak Szent-Ivány József
tiszteletére a Felvidéken, megnyitotta
a második tanévet az Erdélyi Politikai
Iskola. 

A Kultúrcsepp műsorban ma 20.30
órakor körképet láthat a néző az erdé-
lyi filharmóniák idei céljairól, koncert-
jeiről, fesztiváljairól. 

Belgrádi ’56-os megemlékezés és erdélyi filharmóniák 
az Erdély TV műsoraiban



fogalmazásban bizonyíthatták, az Amerikában tartózkodó Ber-
nády marosvásárhelyi küldöttsége nevében, „az amerikaiak
frappáns stílusában” kellett öt mondatban bemutatniuk a kor
Marosvásárhelyét.

Az egyórás megmérettetés után a zsűri – Simon György,
Barát Andrea történelemtanár, Kovács Margit nyugalmazott
magyartanár és László Loránd történész, a Teleki
Téka munkatársa – összesítette a pontszámokat,
és eredményt hirdetett. A harmadik és második
helyet a Dr. Bernády György Általános Iskola
hatodikosai érték el: a harmadikat a Víztelepesek
csapata: Mezei Zsófia, Fábián Júlia és Keresztes
Balázs, a másodikat a Jóskagyerekek: Heim
Milán, Kiss Emma és Kutasi Szende. A legjob-
ban a George Coşbuc Általános Iskola Trio csa-
pata – Iszlai Báint, Metz Zselyke, Veress Aletta
– teljesített. Minden résztvevő értékes könyvcso-
magban részesült, a három „dobogós” csapat
pedig egy-egy képzőművészeti alkotást is kapott.

A Bernády Napok első programpontja a Szász
Albert Sportiskolában zajlott, kedden sportvetél-
kedő volt. Tegnap délután újabb sportverse-
nyekre került sor a tanintézetben, így a
városépítő polgármester tiszteletére szervezett
rendezvénysorozat már az első két napon több
száz gyermeket és fiatalt megmozgatott. 

A hivatalos megnyitóra ma 18 órakor kerül sor
a Bernády Házban, ekkor a Művészek Atyhai
Társasága nevű alkotócsoport munkáiból nyílik
kiállítás. Pénteken délelőtt 10 órakor Bernády
nyughelyéhez, a református temetőbe, majd a
polgármester köztéri szobrához várják a maros-
vásárhelyieket. Aznap 18 órakor a Bernády Ház-
ban Fodor János történész a Bernády városa

című kötet harmadik kiadását mutatja be. Ekkor hirdetik ki a
középiskolásoknak Bernády György és az egyház címmel
meghirdetett pályázat eredményeit is. A Bernády Napok a
szombaton 18 órakor kezdődő gálával zárul a Kultúrpalotá-
ban. Ekkor kerül sor a Bernády-emlékplakett átadására, majd
Csányi Sándor színművész egyszemélyes vígjátékán derülhet
a nagyérdemű. 
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Dăncilă: lesz kormányátalakítás
Viorica Dăncilă miniszterelnök szerdán a parlament-
ben úgy nyilatkozott, lesz átalakítás a kormányban,
hétfőn fogja lezárni az általa vezetett kabinet minisz-
tereinek kiértékelését. Călin Popescu Tăriceanu, a
Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
elnöke egy kedd esti televíziós interjúban azt
mondta, hétfő este tárgyalt Liviu Dragneával, a koa-
líció fő erejét képező Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnökével, aki azt mondta, hétfőn ül össze a végre-
hajtó bizottság, és akkor tárgyalnak majd a kormány-
átalakításról. A PSD központi vezetőségéből
származó források is úgy nyilatkoztak, hogy minden
valószínűség szerint jövő héten összeül az alakulat
országos végrehajtó bizottsága. Elmondásuk szerint
ezen az ülésen fogja ismertetni Viorica Dăncilă mi-
niszterelnök a miniszterek tevékenységének kiérté-
kelését a kormányprogram megvalósításai mentén.
(Mediafax)

Hargita megye: háztartások áram
nélkül, a Bucsinon megállt a hó

Mintegy 160 Hargita megyei család maradt villany-
áram nélkül szerdán reggel az erős szél miatt, a 13B
jelzésű főúton, a Bucsin-tetőn pedig vékony hóréteg
állt az aszfaltcsíkon. A Hargita Megyei Katasztrófa-
védelmi Felügyelőség szóvivője, Alina Ciobotariu
szerint Hollósarka és Atyha villanyáram nélkül ma-
radt, miután az erős szél megrongált két közepes fe-
szültségű vezetéket és két transzformátorállomást.
A brassói regionális útügyi igazgatóság eközben
arról tájékoztatott, hogy a 13B főúton, Parajd és Bor-
zont között, a Bucsin-tetőn 1-2 centiméteres a hó.
12 tonna sót szórtak le. A dél-erdélyi meteorológiai
központ illetékesei elmondták, egyelőre még pozitív
hőmérsékleti értéket mutatnak a Hargita megyei vá-
rosokban a hőmérők, azonban továbbra is vegyes
csapadékra, erős szélre, hegyvidéken pedig hava-
zásra kell számítani. (Mediafax)

Differenciált minimálbért 
vezetnek be

A munkaügyi minisztérium kedd este, a szakszerve-
zetekkel folytatott egyeztetést követően közlemény-
ben tudatta, hogy a tanulmányok vagy a szolgálati
idő alapján differenciált, 2350 lejes bruttó minimál-
bért vezet be, az egyetlen pont, amelyben még né-
zeteltérés van, hogy mikortól alkalmazzák. Viorica
Dăncilă kormányfő, valamint Lia Olguţa Vasilescu
munkaügyi és Eugen Teodorovici pénzügyminiszter
kedden, a kormánypalotában egyeztetett a szak-
szervezetek és a munkáltatói szövetségek vezetői-
vel, ismertették velük a kormányhatározat-
tervezetet, ami havi 2080 lejre emeli a bruttó mini-
málbér összegét, ez nettó értékben a jelenlegihez
képest 100 lejes emelkedést jelent. „A kormány a le-
hető legrövidebb időn belül döntést hoz, amit nyilvá-
nosságra hoznak, hogy a hitelutalványozók és a
romániai vállalkozások elő tudják készíteni az intéz-
kedés gyakorlatba ültetését” – szögezi le a közle-
mény. (Mediafax)

a világban. Nemzetközi értekezések szerint az lenne az
ideális, ha a fiatalok már 30 évesen rendelkeznének
féléves fizetésüknek megfelelő megtakarítással, ami 35
éves korukra el kellene érje a teljes évi fizetésüknek
megfelelő összeget, és az évek során folyamatosan nö-
velve, 65 éves korukra nyolcévnyi fizetésük lenne meg-
spórolva.

A konklúzió: minél korábban el kell kezdeni a taka-
rékoskodást. A szakértők figyelmeztetnek: 65 évesen ezt
már túl késő elkezdeni. Felvetették, hogy sokan hivat-
koznak arra, nincs miből spórolniuk, mert keresetük
még a létfenntartáshoz is alig elég. 

De mivel a szakértők „szakértenek”, erre is tudnak
megoldást: amint valaki megkapja a fizetését, ne költse
el azonnal, egy részét még aznap helyezze el valamilyen
megtakarítási alapba. Ez az ideális megoldás, sokkal
jobb, mintha a szalmazsák alatt vagy bankban (!) tar-
tanák… Aki valóban komolyan szeretne takarékoskodni,
annak 30–35 éve van arra, hogy spóroljon, és „kivédje”
az időskori szegénységet.

Ez az ideális. A valóság az, hogy Romániában ne-
gyedmillió személy „él” a garantált minimális jövede-
lemből, a lakosság csaknem fele, több mint 9,5 millió
személy részesül valamilyen állami támogatásban. A ki-
mondottan veszélyeztetett kategóriákba tartoznak a
munkanélküliek, a sokgyermekes családok, a nyugdíja-
sok, a falusi környezetben élők. 

A Világbank júliusi jelentése szerint Románia lakos-
ságának csak 1%-a él a globálisan meghatározott kö-
zéposztálybeli standardoknak megfelelően, és
hozzávetőlegesen 900 ezer ember él mélyszegénység-
ben.

Spóroljanak, ha tudnak!

A negyedik pillér
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
(Folytatás a 4. oldalon)

Tizenévesek a városépítőről

Kelemen Hunor: az RMDSZ Manfred Weber csúcs-
jelöltségét támogatja az Európai Néppárt kongresszusán

Az RMDSZ Manfred Weber néppárti európai parla-
menti (EP-) frakcióvezető jelölését támogatja az
Európai Néppárt (EPP) úgynevezett csúcsjelölti
tisztségére a jobbközép erőket összefogó pártcsa-
lád novemberi helsinki kongresszusán – tudatta Ke-
lemen Hunor Facebook-oldalán.

A román hírügynökségek által szerdán idézett bejegyzésben
az RMDSZ elnöke kiemelte: az RMDSZ erős Európát, fejlődő
Erdélyt akar, olyan uniót, amely nem megosztott, a globális
versenyben is helyt tud állni, amelyben az őshonos kisebbsé-
gek kultúrája érték, nem veszélyforrás – mindezt az RMDSZ
küldöttsége Webernek is elmondta strasbourgi megbeszélésü-
kön.

Az RMDSZ hírlevele szerint az RMDSZ elnöke Sógor
Csaba EP-képviselő és Vincze Loránt, az Európai Nemzetisé-
gek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke kíséretében találko-

zott Weberrel, aki arra pályázik, hogy az EPP jelöltje legyen
– a jövő évi európai parlamenti választások nyomán megújuló
– Európai Bizottság elnöki tisztségére, és Antonio López-Is-
túriz White EPP-főtitkárral, figyelmükbe ajánlva az európai
őshonos nemzeti közösségekről szóló, Minority SafePack
nevű európai polgári kezdeményezést.

Az RMDSZ küldöttsége felhívta a néppárti tisztségviselők
figyelmét arra, hogy Európában még mindig rendezetlen az
őshonos kisebbségek helyzete, de bíznak abban, hogy a ki-
sebbségvédelem a következő hónapokban témává válik az Eu-
rópai Unióban.

Manfred Weber a találkozón kifejtette: a polgárok felveté-
seire őszinte választ és jó megoldásokat kell találni. Ebből a
szempontból fontosnak nevezte a kisebbségi közösségeket
foglalkoztató kérdéseket, amelyre a néppártnak választ kell
adnia – idézte a EPP politikusát az RMDSZ hírlevele. (MTI)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Ez egy divatos cím, amely a genderkutatók és a közönség
tetszését kiválthatja, az újságok magazinszerkesztői imádni
fogják, hiszen ha valamivel, ún. „kis színessel” meg kell töl-
teni az üresen és fenyegetően ásító újságoldalt, akkor ez a
téma mindent visz. Mint a hetesben a piros lap. (Szemben a
focival.) Az ultrakeresztény kutatók viszont, akik nyomására
a genderkutatást a közép-európai egyetemről törölték és az
akadémia előadás-sorozatából kipöccentették, már kevésbé.
Sőt azok sem, akik az egyneműek házasságát is a bukásra
ítélt népszavazásig és persze a manifeszt
érdektelenségéig hajszolták. 

Emlékszem, tavaly vagy tavalyelőtt a
Kós Károly Akadémia meghívására egy
kitűnő előadót hallgattunk meg az emlí-
tett gendertémában és egyetemről, a Bernády Ház pedig tá-
volról sem kongott az ürességtől, ui. nálunk nem hat az
említett nyomás és szemforgató ájtatosság, legalábbis a ma-
gyar lakosság körében. De majd az anyaországi mintaköve-
tés előbb vagy utóbb sorainkba is befészkeli magát, hiszen
semmi sem állhatja útját. Legkevésbé a nyelvi és erkölcsi ha-
tárok.

A nőkről nemcsak… rovatban természetesen illik híressé-
geket felsorolni, akik még néhány évtizede a ritkaságok, sze-
rencsés és irigyelt kivételek közé tartoztak, mára már
azonban pontos számukat is alig ismerni. Bele kellett kuk-
kintanom a szabadenciklopédiába, és ma reggelig (f.é. októ-
ber 24-ig) összesen 40 Nobel-díjas nőt sorol fel minden
kategóriában a béke-Nobel-díjasoktól – mely leginkább po-
litika- és aktuálpolitika-vonzatú – egészen a kémiai vagy or-
vostudományi prémiumig. Legszívesebben mind a negyvenet
felsorolnám, de éppen erre való a hivatkozott oldal, amelyet
bárki felkereshet. Ez eddig negyven csapás azokra, akik vál-
tozatlanul és felsőbbségesen hirdetik, hogy a teremtés koro-
nája a hímsovén vesszőtulajdonos.

Azután mindjárt jönnek a királynők és királynék, a hagyo-
mány- és tekintélytisztelők körének kedvezően. Azokról be-
szélek, akik a születés vagy az előkelő házasság jogán
hatalomra kerültek közül tényleg tettek is valamit azért a

népért, népekért, országért, amelyet kormányoztak (látszatra
vagy valóságosan). A Mária Teréziák és Katalin cárnők, Er-
zsébet királynék és Erzsébet brit uralkodó királynők. Követik
őket a Vasladyk, akikből több is akadt az elmúlt században
és a jelenben. Persze vannak kivételek is, hogy csak a most
regnáló honi asszonyokra (miniszterelnök, munka- és szoci-
ális ügyek minisztere, fővárosi főpolgármester) utaljak, félve,
félszájjal és mindenféle jogi következményektől tartva. Csak
az vigasztal, hogy a fent mondottak kifejezetten utálják a ma-

gyar betűt.
Mindezek után úgy gondolom,

hogy senki nem fog megvádolni túl-
zott elfogultsággal, ha még azt is
hozzáteszem, hogy több női főnö-

köm volt, mint férfi, az anyukámtól kezdve, a tanító néniktől
az osztályfőnökökön át az osztályvezetőkig és igazgatóig.
Legtöbbjükkel kapcsolatom harmonikus volt, többé vagy ke-
vésbé.

A nagy körítés pedig azért íródott, mert azt olvastam, hogy
egyik érdekvédelmi szervezete a romániai magyarságnak
célul tűzte ki, hogy a vezetésbe jobban bevonja a nőket, akik
láthatóan egyre kevésbé fáznak a politikától és a közéletiség-
től. Eddig egyet is tudok érteni a törekvéssel, támogatnám is,
ha ez rátermettségi alapon és elismertségen, tapasztalaton
alapulna, alakulna. Nem kizárólag a női mivolton. De azt ki-
jelenteni, hogy az elérendő cél, hogy minden harmadik szer-
vezeti vezető nő legyen, ez nagyon hasonlít az elmúlt korszak
pártos káderpolitikájára. Amikor hol az volt a cél, hogy ro-
mánokkal tömjék tele a pártot – csak jöjjenek –, aztán nők,
aztán aktív lakosság, aztán már csak a fogyatékkal élők (elme
is) kellettek, és főleg minél kevesebb alkotó intellektuel, nem-
től, fajtól, szemszíntől és felekezettől függetlenül. Azok
ugyanis kellemetlen egyedek.

Talán mégis azt kellene megnézni, kinek van – nőiességtől
és férfiasságtól függetlenül – kedve, akarata, lelkisége, án-
dungja, rátermettsége, elhivatottsága a vezetői hivatalra.
Mert tudok ám, mint mondám, ellenpéldákat erre a nőket
pártoló, felléptető köztörekedésre.

Nőkről nem csak nőknek



Az előre meghirdetett napi-
rendhez képest kissé módo-
sítva tartotta tegnap soros
ülését a Maros Megyei Ta-
nács. Sürgősségi eljárással
felkerült a Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Igazga-
tóság költségvetését kiiga-
zító határozattervezet, míg a
2-es számú, a repülőtér évi
költségvetésének kiigazítá-
sáról szóló határozatterveze-
tet törölték a napirendről. 

A megyei tanács soros ülésén a
költségvetés kiigazítására vonat-
kozó határozattervezet és a megye
mind a hét régiójára vonatkozó in-
tegrált hulladékgazdálkodási rend-
szer utolsó „lépcsője” a
településenkénti hulladékgyűjtés
és -szállítás megszervezésére vo-
natkozó dokumentáció elfogadása
volt, melynek alapján minden ön-
kormányzat versenytárgyalást írhat
ki erre a szolgáltatásra.
Rövidesen versenytárgyalást 
írnak ki a hulladékgyűjtési 
szolgáltatásokra

Utolsó szakaszának kivitelezé-
séhez érkezett a Maros megyei in-
tegrált hulladékgazdálkodási
projekt, melynek határidejét 2018.
december 31-ére határozták meg.
Sürget az idő, valamennyi telepü-
lésen versenytárgyalást kell kiírni
a hulladék begyűjtésére és elszállí-
tására. A versenytárgyalási proce-
dúra elindításához szükséges
dokumentációt fogadták el tegnap.
Ennek értelmében a hulladék be-
gyűjtésére és elszállítására 5-8 évre
szóló szerződéseket fognak kötni a
megye hét hulladékgazdálkodási
övezetében.

Tehát rövidesen meghirdetik
versenytárgyalást a megyei integ-
rált hulladékgazdálkodási rendsze-
ren belül a hulladékgyűjtési és
-szállítási szolgáltatásokra. Az új
szolgáltatókat nyílt versenytárgya-
láson választják ki. Jelenleg a pá-
lyázati anyagok jóváhagyása folyik
az önkormányzatok szintjén. A
versenytárgyalást a Maros Ecolect
Közösségi Fejlesztési Társulás
fogja lebonyolítani.

– Ahhoz, hogy az utolsó „lép-
csőn” is át lehessen lépni a megyei
hulladékgazdálkodási tervben, a
megye településein meg kell hir-

detni a hulladékbegyűjtésre a ver-
senytárgyalást. Ahhoz, hogy ez
megtörténjen, mind a 102 önkor-
mányzatnak jóvá kell hagynia a
feladatfüzeteket. A megyei önkor-
mányzat mind a hét régióra jóvá-
hagyta a feladatfüzetet ezen a
tanácsülésen. A megye területén
van egypár önkormányzat, ame-
lyek még nem fogadták el az erre
vonatkozó határozattervezeteket,
de reméljük, hogy ezen a héten
meghozzák a döntéseket, és meg-
kapjuk a tanácsi határozatokat, me-
lyek alapján meghirdetjük a
versenytárgyalásokat. Tekintettel
arra, hogy december 31-ig le kell
záruljon a folyamat, nagyon várjuk
annak a néhány helyi önkormány-
zatnak döntését, amelyek még nem
hozták ezt meg. Ha meglesznek,
akkor az Ecolect társulás nagygyű-
lését jövő héten meg lehet tartani.
Ettől kezdve szabad utat adhatunk
a megyei hulladék-menedzsment-
terv utolsó lépcsőfokának, s indul-
hat a versenytárgyalás – nyilat-
kozta lapunknak Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke.

A szerződések megkötésével és
a szolgáltatások beindításával a
megye területén jobb lesz a szol-
gáltatás, és lehetővé válik a szelek-
tív hulladékgyűjtés is.
3,5 milliós mentőöv a szociális
igazgatóságnak 

– A megyei tanács költségveté-
sének kiigazítása során a legna-

gyobb összeget, 3,5 millió lejt a
Szociális Ellátási és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság kapta azért,
hogy a novemberi bér- és műkö-
dési költségeket fedezni tudják. 

Minden hónapban annyival nö-
veljük a költségvetésüket, ameny-
nyire szükségük van. Reméljük,
hogy november folyamán az állami
költségvetésben is lesz módosítás,
és év végéig biztosítják majd a
szükséges összegeket. Abban az
esetben, ha ez nem történik meg,
saját költségvetésünkből kell át-
csoportosítanunk, mégpedig ko-
moly összegeket, hogy ennek a
nagyon fontos intézménynek fe-
dezzük a költségeit. Szeptember-
ben volt egy 12 millió lejes
költségvetés-módosítás a kormány
részéről, amelyet az igazgatóság
megkapott, de nem volt elegendő,
ezért kellett a 3,5 millió lejes kiiga-
zítás. Volt néhány átcsoportosítás
különböző intézményeknél, itt a
Maros Megyei Múzeumot emlí-
tem, bizonyos összegeket nem tud-
tak elkölteni, ezeket
átcsoportosítják, ugyanúgy a
könyvtárnál, a kórháznál is volt
egy átcsoportosítás. A műszaki
igazgatóság kapott 110 ezer lejt
azért, hogy az elkezdett terveket
tudják finanszírozni. Nagyvona-
lakban tehát ezek a költségvetés-
módosítás legfontosabb tételei –
fogalmazott Péter Ferenc tanácsel-
nök.

Többször elhangzott mező-
gazdasági fórumokon, hogy
Erdélyben – a területi és
egyéb adottságok miatt – a
legalkalmasabb gazdálkodási
forma a közepes méretű
farmgazdaság, ahol többféle
állatot tenyésztenek, és a
hozzá tartozó mezőgazdasági
területen – saját célra – elő-
teremtik hozzá a takarmányt.
Egy ilyen családi farmot vezet
Szabédon Szikszai Róbert és só-
gora, Csécs József, akik a csa-
ládi örökségből kiindulva
fokozatosan építették fel a
gazdaságukat. 

– Mi már gyermekkorunkban
dolgoztunk, gazdálkodtunk. Az
1989-es változások után megjelent
földreformnak köszönhetően visz-
szaadtak 10 hektár területet a csa-
ládnak, ezzel kezdődött. Aztán
1996-ben megnősültem, és 2000-től

komolyabban befektettünk a mező-
gazdaságba sógorommal, Csécs Jó-
zseffel együtt. Először 30 hektáron
termesztettünk gabonát, aztán ami-
kor három évig nem tudtam eladni
a kukoricát, le akartam mondani a
gazdálkodásról. Mégsem tettem.
Építettünk egy istállót, majd még
egyet – mesél a kezdetekről Szik-
szai Róbert. 

Jelenleg 200 hektár mezőgazda-
sági területük van, ebből 140 hektár
szántóföld, amiben a takarmányhoz
szükséges lucerna, kukorica, napra-
forgó és búza is megterem. A több-
letet értékesítik. 450 juhot, 70
szarvasmarhát, 50 sertést tartanak. 

– Lassan fejlődtünk, minden
évben megtoldottuk valamivel a
gazdaságot. A nyereséget befektet-
tük. Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy nem ebből élünk.
Négy autóbontót működtetünk,
ahol egy kicsit több pénz van, és
télen-nyáron biztosíthatjuk az ál-
landó jövedelmet. Ebből a nyere-

ségből is ruháztunk be a mezőgaz-
daságba. Az a tapasztalatom, hogy
nem lehet felemelkedni csak mező-
gazdaságból, bár ilyen szinten már
jövedelmező az állattenyésztés,
ugyanis havonta 15.000 liter tejet
adunk le a Terézia gyárnak. A juh-
tejből sajtot készítünk, amit a belső
élelmiszerláncon keresztül értékesí-
tetünk – mondja Szikszai Róbert. 

Majd hozzáteszi: az APIA-támo-
gatásokat lehívják, de ezenkívül
nem pályáztak. Megjárták. Az
egyetlen sikeres pályázatuk a Pro
Economica Alapítvány által meg-
hirdetett gépvásárlási kiírás volt. A
vállalkozó ennek kapcsán kifejtette,
hajlandó lenne egy pályázatíró fize-
tésének a felét kifizetni, akit felkér-
nének – az önkormányzat
támogatásával –, hogy keresse fel
Mezőcsáváson és a kistérségben
levő gazdákat, és ösztönözze őket,
hogy használják ki ezt a pénzszer-
zési lehetőséget. De ez még csak
ötlet.

Nem mondtak le a lehetőségről.
Jövőre uniós támogatással fejőházat
építenének, aminek értéke mintegy
25.000 euró. Arra is gondoltak,
hogy vendégfogadót létesítenek,
ahol a farmlátogatással kötnék
össze a turizmust, de ez is csak táv-
lati terv. Pedig Erdélyben ennek is
lenne jövője… – mondja, majd el-
árulja, hogy a közéletből is kiveszi
a részét. Nemrég egy terepjárót

ajándékozott a helyi önkéntes tűz-
oltó-alakulatnak, rendszeresen tá-
mogatja a falunapokat, a különböző
helyi rendezvényeket, és nemrég
presbiteri feladatot is vállalt a me-
zőfelei református egyházban,
abban a reményben, hogy gazdál-
kodóként, vállalkozóként és közé-
leti személyként hozzájárulhat a
község fejlesztéséhez, a jövő építé-
séhez. 
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Mezey Sarolta

Vajda György

Soros ülését tartotta a Maros Megyei Tanács
Sínen a megyei hulladékgazdálkodási terv

utolsó szakasza 
A magyar tagozat képviselői-
nek távollétében fogadta el
kedden a működését leíró
egyetemi chartát a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem (MOGYE) és
a Petru Maior Egyetem egye-
sülésével létrejött Marosvá-
sárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológai Egyetem
(MOGYTTE) szenátusa.

A magyar tagozat vezető tanácsa
szeptember végén döntött arról,
hogy az akaratuk ellenére végrehaj-
tott egyetemegyesítés elleni tiltako-
zás jeleként a magyar
tisztségviselők mindaddig nem töl-
tik be tisztségüket, amíg nem szüle-
tik az egyetemen belüli magyar
nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon
biztosító, megnyugtató döntés. Így
a szenátus magyar tagjai nem vettek
részt a charta megvitatásában és el-
fogadásában.

Szabó Béla professzor, a magyar
tagozat vezetője az MTI-nek szer-
dán elmondta: az új charta nem hoz
újítást a magyar tagozat vonatkozá-
sában: megerősíti azt a szerkezetet,
amely ellen a magyar tagozat
immár hat éve eredménytelenül
küzd. Hozzátette: az új charta meg-
erősíti ugyanakkor a rektor és az
igazgatótanács hatalmát az intézmé-
nyen belül.

Szabó Béla megemlítette: az
egyetemegyesítés felvetésekor 
Leonard Azamfirei rektor utaláso-
kat tett arra, hogy az egyesített
struktúrában a magyar tagozat elvá-
rásai is teljesülhetnek. Az egyesítés-
ről szóló szenátusi határozat
elfogadása óta eltelt fél évben azon-
ban a rektornak nem jutott ideje le-
ülni tárgyalni a magyar tagozat

képviselőivel, és ebben az évben
aligha kerülhet erre már sor. A tago-
zatvezető kitért arra is, hogy a bíró-
ságon támadták meg az
egyetemegyesítésről szóló májusi
szenátusi határozatot, mert állás-
pontjuk szerint az nem szabálysze-
rűen született, de a bíróság még
nem tárgyalta az ügyet.

Szabó Béla szerint az egyetemen
belül önálló struktúrákat kellene ki-
alakítani a magyar oktatás számára,
hogy a magyar tagozat dönthessen
a saját ügyeiben, ez azonban évek
óta a román többség elutasításába
ütközik. A professzor nyomatékosí-
totta: a MOGYE-ügy nem helyi
ügy, ez az egész magyarság ügye.

Leonard Azamfirei rektor az
Agerpres hírügynökségnek adott
nyilatkozatában határozottan cá-
folta, hogy az egyesült egyetem ke-
retében lemondtak volna a
tanintézet multikulturális jellegéről.
Kijelentette: a módosítások nem
érintették a magyar tagozatot, sőt
egyes magyar oldalról érkező javas-
latokat is beépítettek a működési
szabályzatba. A rektor politikai
megnyilvánulásnak vélte a magyar
oldalról érkező bírálatokat, és kije-
lentette: az egyetemen nem politi-
zálnak.

A MOGYE kizárólag magyar
tannyelvű intézményként alakult
meg 1945-ben. Az intézményben a
kommunista pártvezetés szóbeli
utasítására vezették be 1962-ben a
román nyelvű oktatást is, amely fo-
kozatosan háttérbe szorította a ma-
gyar orvosképzést. Az elmúlt
években az egyetem vezető testüle-
tei a román oktatók kétharmados
többségével működtek, és a magyar
tagozat elsorvasztására törekedtek.
(MTI)

A magyar tagozat képviselői
nélkül fogadta el új chartáját

az egyesült egyetem

A közepes méretű farm 
Az erdélyi gazdálkodási forma jövője? 

Leghamarabb négy év múlva 
csatlakozhatunk az euróövezethez
Az euró bevezetését további reformok kell hogy megelőzzék ahhoz,

hogy az ország teljesítse a valós konvergenciakritériumokat – állapította
meg kedden késő este az euró bevezetését előkészítő országos bizottság,
amelynek ülésén részt vett az akadémia és a jegybank elnöke is. A kor-
mány által kiadott közlemény megállapítja: „Románia jelentős eredmé-
nyeket ért el az euró bevezetésének feltételét jelentő
konvergenciakritériumok teljesítésének terén”. Dr. Aura Socol egyetemi
tanár rámutatott: a lehetséges csatlakozás időpontja attól függ, hogy Ro-
mánia milyen célt tűz ki: hogy az eurózóna átlagos fejlettségi szintjének
70, 75 vagy 80 százalékánál akar-e csatlakozni az egységes pénznemhez,
illetve attól, hogy milyen ütemben bővül a román gazdaság. (Agerpres) 

Fotó: Henn Attila



– A napokban a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház menedzsere
azt nyilatkozta, hogy valójában
nem az alacsony bérezés az oka
az orvoselvándorlásnak, hanem
az, hogy jóval több diák végez,
mint ahány szakemberre a kór-
házakban szükség van…

– Régen az elvándorlás legfőbb
oka az alacsony bérezés volt, vi-
szont ma, annak ellenére, hogy még
mindig távol állunk a nyugati bé-
rektől, itthon is jobb a helyzet ezen
a téren. Az tény, hogy túl sok diák
végez, viszont inkább az a gond,
hogy a rezidensek be vannak zsú-
folva az egyetemi központokba,
mivel a rezidensképzés Romániá-
ban csupán ott zajlik. A fiatalok el-
végzik az egyetemet, utána lejár a
rezidensképzés, és szakvizsga után
nem jut mindenkinek hely abban az
egyetemi városban, ahol a rezidens-
képzés zajlott. Ez Vásárhelyre is
jellemző. Kellemetlen, hogy több
mint tíz év után (6 év egyetem + 3-
5 év rezidensképzés) valaki el kell
költözzön, és valahol a nulláról
kezdje az életét, miután esetleg csa-
ládot alapított. Külföldön, már Ma-
gyarországon is, a rezidensképzés
nemcsak egyetemi központokban
zajlik, hanem kisebb városokban is.
Legfennebb bizonyos időre, egy-két
hónapra el kell menniük a reziden-
seknek egy-egy egyetemi köz-
pontba, de nem kell ott lenniük
végig. Tehát egyetem után mehet-
nek bárhová. Ez lenne az ideális
Romániában is, hogy legalább a

megyeközponti kórházaknál tölt-
hessék a rezidens orvosi éveket a fi-
atalok, mert a legtöbb helyen ezek
a kórházak is elég jól felszereltek.

– Dr. Vass Levente parlamenti
képviselő több ízben is szóvá
tette, hogy el kellene törölni a
rezidensvizsgát…

– A másik hátrány Romániában
maga a rezidensvizsga. Külföldön
ez sem létezik, interjú alapján törté-
nik az alkalmazás. A rezidensvizsga
nehéz, jegy alapján zajlik a szakvá-
lasztás, ha valaki nem ér el magas
pontszámot, vagy éppen kevés hely
van meghirdetve az adott szakterü-
leten, akkor kompromisszumot kell
kössön, másik szakot választ, vagy
a következő évben újra megpróbál-
hatja. Ez esetben egy évet kell
várni, hat év egyetem után, miköz-
ben valójában ez sem jelent garan-
ciát, hogy az illető az óhajtott
szakon képezheti magát. Ezen a
vizsgán változtatni kellene, mert
egyrészt nem is méri fel igazából a
leendő orvosnak a képességeit, azt,
hogy az adott szakterülettel men-
nyire kompatibilis. Valójában a
megtanult információk visszaadása
történik a vizsga által, semmiféle
gyakorlati része nincsen. Egy napon
múlik minden, amikor lehet, hogy
az illető izgul, és elronthatja a rács-
tesztet. Igazából legtöbb esetben
nem a 6-os (pontosabban az orszá-
gosan elért legnagyobb jegy 60%-
a) átmenő jegy elérése, hanem az
jelent gondot a fiataloknak, hogy
nem tudják azt választani, amit sze-
retnének.

Nagyon sokan nem abban az

egyetemi központban választanak
helyet, mint ahol a rezidensképzést
szeretnék végezni, mert csak ott van
azon a szakterületen hely, amit ta-
nulni szeretnének. A másik gond a
rendszerrel, hogy igazából az egye-
tem alatt nem tudja felmérni valaki,
hogy valójában miből is áll az adott
szakterület, amit választ. Erre akkor
jön rá, amikor nap mint nap bejár a
kórházba, és szembesül a pácien-
sekkel, a környezettel. És ha úgy
érzi, mégsem felel meg neki, nem
igazán van lehetőség arra, hogy egy
másik szakterületre átnyergeljen,
így csupán az a lehetőség marad,
hogy újra vizsgázik. Külföldön
ezen a téren is nagyobb a mozgás-
tér, az illető beadja a felmondását,
mint bármelyik más munkahelyen,
és elmegy interjúra egy másik kór-
házba, más szakterületre. Elavult a
romániai rezidensképzés, megérett
az átszervezésre. Szintén előny kül-
földön a képzés minősége. Teljesen
más felszereltségű kórházakban
dolgoznak, rendszeresen tovább-
képzésre küldik a rezidenseket,
amire itthon nincsen lehetőség. Ha
egy szakkönyvre van szüksége,
vagy továbbképzésen, konferencián
szeretne részt venni, a saját fizeté-
séből kell fizetnie, bizonyos kórhá-
zakban a szabadságnapokat kell
felhasználnia a részvételre. Az is
szempont, hogy külföldön általában
abban a kórházban tud majd szak-
orvosként elhelyezkedni, ahol a re-
zidensképzést végzi. Itt,
Vásárhelyen erre nem igazán van
lehetőség. Itthon túl sok rezidens
van az egyetemi kórházakban, így
nem biztos, hogy lehetőség van a
szakma gyakorlati részének alapos
elsajátítására.

– Mennyire népszerűek a pálya-
kezdő orvosok számára a rezi-
densvizsga nyomán választható
posztok, amelyek a képzés le-
járta után biztos munkahelyet
jelentenek, akár egy kisebb vi-
déki kórházban?

– A rezidensvizsgát követően he-
lyek és posztok között választhat-
nak a sikeresen vizsgázók. Aki

posztot választ, annak az egyetemi
központban zajló rezidensképzést
követően biztosítva van a munkahe-
lye egy kisebb városi kórházban.
Viszont nagyon kevés a posztok
száma. Például Maros megyében
idén egyetlen posztot sem láttam
meghirdetve.

A Székelyföldről érkezett és oda
visszavágyó fiatalok körében nép-
szerűek az általában kisebb vidéki
kórházakban meghirdetett posztok. 

– Főként a vidéki kórházak
(Maros megyében is) folyamato-
san hangoztatják, hogy hiány
van bizonyos szakterületeken
orvosokból. Melyek azok a szak-
területek, amelyek kevésbé nép-
szerűek a rezidensvizsgán jól
szereplők körében?

– A szakok között is vannak kü-
lönbségek. A sürgősségi orvoslás és
az intenzív terápia nem annyira
népszerű. Nem minden személyi-
ségtípusnak felelnek meg, például a
sürgősségi orvoslás állandó pörgés-
sel jár, a munkaprogram kiszámít-
hatatlanabb, nem mindenki szereti.

– Melyek a keresett szakterüle-
tek, amelyekre jóval többen pá-
lyáznak, mint ahány helyet
meghirdetnek?

– Ez szinte évente változik, de
ami általában szerepel a preferen-
ciák között, az a kardiológia, illetve
nagy jegyekkel választják a bőrgyó-
gyászatot, a szemészetet, újabban a
radiológiát, a gasztroenterológiát.
Volt év, amikor például a neuroló-
giát választották nagy jegyekkel.

– Rendszeresen előfordult, hogy
a Studium Alapítvánnyal közö-
sen összehoztátok a leendő rezi-
denseket például a székelyföldi
kózházak vezetőivel, lehetőséget
teremtve arra, hogy találkozzon
a kereslet a kínálattal. Utólag
mennyire bizonyultak eredmé-
nyesnek ezek a találkozók?

– Igen, ezeket a találkozókat ál-
talában évente megszervezik, a kór-
házmenedzserek eljönnek,
bemutatják a kórházakat, elmond-
ják, milyen orvosra lenne szüksé-
gük. Ugyanakkor vidéken, kisebb
falvakban nagy szükség van család-
orvosra. Úgy tudom, hogy az elkö-
vetkező öt évben Maros megyében
is elég sok családorvos nyugdíjba
megy, itt is nagy szükség lesz fiatal
szakemberekre. A Studium Alapít-
vány is próbálja ösztönözni a pálya-
kezdő orvosokat, egyes
székelyföldi városokban lakhatási
lehetőséget kínálnak számukra, pél-
dául Szatmáron, Vásárhelyen, Sep-
siszentgyörgyön.

– A szervezetnek mi a feladat-
köre? Követi-e például, hogy
milyen arányban helyezkednek
el itthon a szakmájukban, illetve
vándorolnak külföldre a fiatal
orvosok?

– Egyebek mellett segítettünk a
Studium Alapítványnak a reziden-
sek szaknévsorát tartalmazó kiad-
vány összeállításában. Én
szövetségi elnökként kuratóriumi
tag is vagyok, ahol a különböző
ösztöndíjak, lakhatási támogatások
elbírálása történik. Picit nehezebb a
rezidensek pályájának az alakulását
követni, hiszen ez már nem diáké-
let, mindenki dolgozik, arra törek-
szik, hogy az életútját alakítsa.
Konkrét adataink nincsenek, hogy
hányan maradnak itthon és hányan
mennek külföldre.

– Említetted, hogy az utóbbi
években jelentősen emelkedett a
rezidensképzésben részt vevők
bére…

– Igen. Nyilván szakterülettől is
függ, mivel az alapbérhez hozzáa-
dódnak a különféle pótlékok, és
ezek értéke változik. Viszont az el-
sőévesek bére megközelíti a 3800-
4000 lejt, a felsőbb éveseké az
ügyeletekkel együtt eléri a nettó öt-
hatezer lejt. Romániai viszonylat-
ban ez jó fizetésnek számít. Néhány
évvel ezelőtt még igen alacsony bér
járt a rezidenseknek, 2013-ban pél-
dául ösztöndíjjal együtt 1800 lejes
kezdő fizetést kaptak. Szerintem ez
a jelentős béremelés pozitív irányba
befolyásolta az itthonmaradási ten-
denciát, mivel sokan anyagi meg-
gondolásból döntöttek az
elvándorlás mellett.
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Menyhárt Borbála

Megérett az átszervezésre 
a romániai rezidensképzés

Kevesebb, mint egy hónap választja el a leendő orvosokat a
november 18-án az ország hat egyetemi központjában sorra
kerülő rezidensvizsgától. Az Egészségügyi Minisztérium idén
több mint 4300 helyet (ebből 408 a marosvásárhelyi egyetemi
központban) és mintegy háromszáz posztot hirdetett meg. A
szakmebeliek régóta hangoztatják, hogy meg kellene szün-
tetni a rezidensvizsgát, és helyette, a külföldi gyakorlathoz
hasonlóan, lehetővé kellene tenni a kórházmenedzsereknek,
hogy személyes interjú alapján alkalmazzák a fiatal orvoso-
kat. A témáról Gogolák H. Andrea Réka rezidens orvossal, az Er-
délyi Rezidens Orvosok Szövetségének az elnökével
beszélgettünk.



A muzsikusok gyakran különc em-
berek. A rendkívüliség jelzőjét azon-
ban nem kerülhette el egy hírhedt
gombász sem, aki mellesleg nem min-
dennapi zenész is volt.

John Milton Cage neve mindig a szokat-
lanra emlékeztet. A mindennapi életben talán
kevésbé, de a muzsikában világraszóló ritka-
ságnak számít minden ötlete.

Cage 1912-ben született Los Angelesben,
és az édesapja nevét örökölte. Szerencséjére
a név mellé tehetség és kreativitás is társult.
Édesapját feltalálóként ismerték. Legérdeke-
sebb találmányai közé tartozott egy tengera-
lattjáró, egy váltóáramú rádiókészülék és egy
színes televízió. Ötleteit sosem szabadalmaz-
tatta, ezért lemaradhatott néhány elismerésről
is.

Ifjabb Cage, szintén találékony lévén, sok
szakterületen kipróbálta magát. Az irodalom-
ban, képzőművészetben és filmművészetben
is nyomot hagyott maga után.

Cage gyerekkorában hozzászokott a válto-
zatossághoz. A lakhelyüket is gyakran válto-
gatták, hogy kevesebb legyen a lakbér, emiatt
a fiú meglehetősen sok iskola névjegyzéké-
ben megjelent.

Volt olyan periódus az életében, amikor
metodista papnak készült. De mire tettre ke-
rült volna a sor, az ifjú Cage nézetet váltott,
és Párizsba utazott, ahol építészetet és zon-
gorázást tanult. Látszólag távol áll egymástól
e két terület, de a zene is építkezik, szerke-
zete, formája, hangulata van, akár egy épít-
ménynek. Az európai tanulmányok során
végképp eldőlt, hogy Cage érdeklődését in-
kább a zene határozta meg, mint az építészet.

Cage az avantgárd zenei irányzat képvise-
lőjeként fő elvnek tartotta, hogy nincsenek
szabályok. Teljesen elhatárolódott a hagyo-
mányos zeneszerzéstől, és kompozíciós filo-
zófiáját arra építette, hogy a zenének teljesen
függetlennek kell lennie, egy önmagában ala-
kuló, véletlenszerű folyamatnak. A külön-
böző zajoknak és nem zenei hangoknak
rendkívüli fontosságot tulajdonított.

Különc volt – mondjuk sokan. És valóban,
a legtöbb műve mind olyan alkotás, amire rit-
kán gondolna az ember. Leghíresebb alkotá-
sának címe 4’33’’ (4 perc, 33 másodperc). Ki
gondolná, hogy ez alatt a háromtételes zon-
goramű alatt egyetlen zenei hang sem szólal
meg, hanem a csendet hallgatjuk. A zongo-

rista besétál a színpadra, magával viszi a
„kottát”, leül, lecsukja a zongorát, és némán
hallgat. A közönségnek is hallgatnia kell. Fi-
lozofikus értelemben ez a mű önmagunk
testi-lelki hangjaira irányítja a figyelmet. Fel
is rótták a zeneszerzőnek, hogy ilyet bárki tud
írni. Cage kérdéssel vágott vissza: ha bárki
tud ilyet, akkor miért nem írták meg előtte ezt
a művet?

Különös ötletekben Cage sosem szűkölkö-
dött. Ő találta ki a világ leghosszabb zenemű-
vét is. Ez a csudahosszú orgonamű nem
kevesebb mint 639 évig tart. A nyolcoldalas
kotta elejére annyit írt a szerző, hogy a lehető
leglassabban kell előadni. A mű előadása
2001-ben kezdődött egy külön erre a célra
épített orgonán. Az orgonát egy hangszigetelő
dobozba rejtették, hogy ne zavarja a halbers-
tadti templom csendjét. A mű záróakkordja a
tervek szerint 2640-ben hangzik majd el.

A muzsikusok gyakran különc emberek, de
ha még gombákkal is foglalkoznak, akkor
meg pláné azok! John Cage világhírű gom-
barajongó hírében állt. New York közelében
vett egy vidéki házat csak azért, hogy ked-
vére sétálhasson az erdőben. Bolyongásai
alatt figyelt fel a sokféle gombára. Hirtelen
szenvedélyévé vált a gombákkal való ismer-
kedés. A helyi gombászklub vezetőjétől kapta
az első hasznos tanácsokat. Végül Cage min-

dent elolvasott, ami a gombákkal kapcsola-
tos. Gombászszenvedélyét még a Merce
Cunningham tánctársulatnak is el kellett vi-
selnie. Többször megtörtént ugyanis, hogy
turnék alatt egyszer csak megálljt parancsolt
a társulat zongoristája, vagyis Cage, és kény-
szerpihenőre intette a buszsofőrt, míg ő gom-
bák után kutatott az út menti erdőben. Főleg
a kucsmagombák hozták izgalomba.

A gombaszerelem egyre fokozódott a ze-
neszerző életében. Ő maga mesélt egy érde-
kes történetet erről. „Beiratkoztam egy
gombaazonosítói tanfolyamra. A tanár egy
PhD volt, egy gombatani publikáció szer-
kesztője. Egy nap felemelt egy gombát, ren-
geteg információt mondott el róla, főként
történetit, és végül pluteus cervinusként,
ehető gombaként nevezte meg a növényt. Én
biztos voltam benne, hogy a növény nem plu-
teus cervinus. A szárához csatlakozó leber-
nyeg miatt nekem úgy tűnt, hogy entoloma,
és ezért esetleg súlyosan mérgező. Gondol-
kodtam: mitévő legyek? Mutassak rá a tanár
tévedésére? Vagy az iskolai illemet követve
ne szóljak, és hagyjam, hogy a tanfolyam
többi tagja esetleg megmérgezze magát? Úgy
döntöttem, hogy szólok. Azt mondtam: –
Nekem kétségeim vannak afelől, hogy az a
gomba pluteus cervinus. Szerintem entoloma.
A tanár azt mondta: – Nos, nézzük meg a ha-
tározóban. Ez történt, és kiderült, hogy
nekem van igazam. A növény entoloma
grayanum volt, mérgesgomba. A tanár odajött
hozzám, és azt kérdezte: – Ha ilyen sokat tud
a gombákról, miért jár erre a tanfolyamra? –
Azt mondtam: – Azért járok a tanfolyamra,
mert sok minden van, amit nem tudok a gom-
bákról. – Aztán azt mondtam: – Igaz is, ho-
gyan lehet, hogy nem ismerte fel ezt a
növényt? – Azt felelte: – Én a kocsonyás
gombákra szakosodtam; a húsos gombákkal
csak próbálkozom.”

Cage gombatudása hamarosan világhírűvé
vált. 1959-ben egy olasz tévéműsorban kvíz-
játékot hirdettek Dupla vagy semmi címmel.
A versenyzők maguk vihették a témát, amely-
lyel versenyezni szerettek volna. A műsor he-
tenként ismétlődött, és a játékszabály szerint
az nyerte meg a körülbelül nyolcezer dollár-
nak megfelelő összeget, aki öt héten keresztül
folyamatosan helyesen válaszolt a feltett kér-
désekre. Természetesen hétről hétre nehezed-
tek a kérdések. A gombász-zenész saját
kikötéssel állt a műsorvezető elé: mielőtt vá-
laszolt volna a kérdésekre, azelőtt mindig be-
mutatta valamelyik művét. Így elérte, hogy
zenei elképzeléseit is világgá kürtölje. Min-
denképp sokkoló hatást ért el szokatlan ötle-

teivel. A Séta a vízen című meghökkentő da-
rabjában turmixgéppel, vadászsíppal és egy
üveg Camparival muzsikált. Valószínű, hogy
az akkori nézők, észlelve a hangzavart, min-
denre gondoltak, csak zenére nem. Aztán el
kellett fogadniuk, hogy zenét hallottak. A
csoda ezután következett. A fokozatosan ne-
hezedő kérdésekre Cage mindig tökéletesen
válaszolt. Valószínű, hogy a kérdéseket kia-
gyaló bizottság már vért izzadt az utolsó for-
duló előtt, hogy megmentse azt a nyolcezer
dollárt, de alulmaradtak a kínlódásukkal.
Hiába adták feladatul, hogy a versenyző so-
rolja fel az összes gombafajtát, amelyiknek
fehér a spórája, John Milton Cage, mintha le-
xikonból olvasott volna, betűrendben nevezte
meg ezeket a gombákat. A játékvezető a ka-
merák előtt mosolyogva – a kulisszák mögött
talán fogcsikorgatva – pengette le a tekinté-
lyes jutalmat a furcsa muzsikusnak. Akár az
is megfordulhatott a fejében, hogy nem volt-
e valamilyen ráhatásuk a gombáknak a cage-
i muzsikára…

Tény, hogy Cage zenei ötletei egyediek. Ő
találta fel a preparált zongorahangot is. Előtte
gondolni sem mertek volna arra, hogy egy
zongora húrjaira különböző tárgyakat helyez-
zenek, melyek – torzítva a hangszer hangját
– különleges hangeffektusokkal jutalmazzák
a hallgatót. A hangfelvételeket torzítva, gyor-
sítva, lassítva mind-mind felhasználta zene-
ként. Kompozíciós elvei közé tartozott az a
nézet, hogy véletlenszerű, nem összefüggő
hanghatások alkossák a művet. Magát az
akusztikus történést tekintette zenének, és e
véletlenszerű hanghatások sorát nem szándé-
kos zenének nevezte. Azt akarta ezzel üzenni,
hogy az eseményeket szemlélnünk kell,
mintha meditálnánk.

Egyik kijelentése egyben életfilozófia is:
„A kedvesség helyett az erőszakot, a menny-
ország helyett a poklot, a szépség helyett a
csúnyaságot, a tisztaság helyett pedig a tisz-
tátalanságot választom – mert amikor így cse-
lekszünk, ezek a dolgok megváltoznak, és mi
is megváltozunk.” Ha valaki mélyebben meg
szeretné érteni e felfogást, hallgasson meg tíz
művet Cage alkotásai közül, utána pedig hall-
gassa meg Beethoven hetedik szimfóniáját –
a mennyországban fogja érezni magát.

John Cage egész élete tele volt újabbnál
újabb ötletekkel. Nyolcvanadik születésnap-
ját is rendkívüli módon szerette volna meg-
ünnepelni egy hatalmas összejövetel
keretében. Egy héttel a nagy esemény előtt,
1992. augusztus 12-én egy súlyos agyvérzés
átírta a forgatókönyvet…

Újra megjelentek az üzletekben a Hallo-
ween-jelmezek – bosszankodom magamban
a horrormaszkokat látva, miközben a halottak
napi gyertyákat nézegetem a polcokon, s a fe-
nébe kívánom az ötletgazdát, aki idehonosí-
totta ezt az idegen szokást, az üzletest, aki jól
él belőle, azt is, aki megveszi, azt is, aki él-
vezi… Nagy felháborodásomban egy csilin-
gelő hangocska szólal meg a hátam mögött:
Anyuuu, még mennyit kell aludni a hallovi-
nig? Elállt a lélegzetem, úgy kérdezte, mint a
Mikulást vagy az angyalt. Anyu pedig moso-
lyogva felelte, hogy már csak pár nap van
hátra, aztán lehet, ami akar, boszi, vagy ha-
lálfejes szellem, vagy csontváz, vagy Dra-
kula, bármi. Ezzel aztán megnyugodott a
csilingelő hangú, de én szívdobogást kaptam
az üzletben. Hát itt tartunk! – gondoltam szo-
morúan, s hazafele menet elhatároztam, hogy
utánanézek a Halloweennek a Wikipédián. 

Bármennyire is amerikás az ünnep (ha már
annak kell nevezni), nem Amerikából ered,
hanem az ősi kelták pogány szokása volt, el-
sősorban az angolszász országokban tartották
október 31-én, Samhain estéjén, hitük szerint
a boszorkányok, démonok, kísértetek ünnepe,
de egyben a nyár végét és az új év kezdetét is
ünnepelték vele, egyszerre hódolva a napis-
ten és a holtak ura előtt. Hitük szerint ugyanis
ezen a napon tért vissza a földre a bűnösök
lelke, akik az elmúlt esztendőben haltak meg,
és addig különböző állatok testében léteztek.
Megfelelő áldozatok bemutatásával engesz-
telést lehetett szerezni az elhunytaknak, hogy
átkerülhessenek a mennyországba. A kérege-
tést és az ijesztő jelmezeket az írek vitték
Amerikába, akik szerint a szörnyek, halottak

házról házra járnak ennivalóért, s ahol nem
adnak enni, megátkozzák a ház lakóit. Régi
források emberáldozatokról is írnak, de erre
nem került bizonyíték. Az ünnephez kötődő
babonák: a fekete macska, a boszorkány,
mely öregasszonyként megjelenő télistennő
formájában kötődik a Halloweenhez. A babo-
nák erejét híven mutatja be a Yale egyetem
egyik kutatócsoportja egy tanulmányban,
mely szerint Amerikában az átlagosnál keve-
sebb baba születik ilyenkor. Sok anya inkább
elhúzza a vajúdást, mint hogy a holtak szel-
lemeinek napján hozza világra gyermekét. 

De lássuk a legendát a legismertebb szim-
bólumról, a Jacknek nevezett töklámpásról,
ami már Amerikában született, ugyanis a kel-
ták retket vagy répát használtak mécsesnek,
mert abból több volt nekik. A monda főhőse
tehát részeges naplopó Jack, aki kibabrált az
ördöggel, mikor versenyezni hívta, hogy me-
lyikük mászik fel hamarabb a fára. Mikor az
ördög felért, Jack a fa kérgére egy keresztet
karcolt, és így az ördög, félve a kereszttől,
nem tudott lejönni a fáról. Bosszúból aztán
Jacket nem engedte be a pokolba, mikor meg-
halt, s mivel a mennyországba sem pályázha-
tott életvitele miatt, lelke örök bolyongásra
ítéltetett, s azóta is lámpással a kezében ke-
resi a nyugvóhelyét. A Wikipédia egyik cik-
kében – Ne tévesszük össze a fazont a
szezonnal – a napok jelentését is tisztázza:
október 31-én van a Halloween, az ártó go-
nosz szellemek és egyéb rémek otthonokból
és az élők világából való elűzésének rituálés
ünnepe. November 1. mindenszentek ünnepe,
az üdvözült lelkekre való emlékezés. Novem-
ber 2. halottak napja, az elhunyt, de az üdvös-
séget még el nem ért, tisztítótűzben lévő
halottakra való emlékezés. 

Ami a részeges Jacket illeti, ez magában
véve nem zavarna senkit, hiszen Magyaror-
szágon és Erdély különböző tájegységein is
a faragott töklámpás, és az ezzel való ijeszt-
getés nem jelent újdonságot, de más hozadé-
kaival bizony nem tudunk megbarátkozni. A
fiatalok azonban nyitottak erre is, mint annyi
egyéb divathóbortra. És ezért szomorú ta-
pasztalat, hogy a Halloween egyre nagyobb
népszerűségnek örvend nálunk is, sőt iskolai
rendezvényként bulikat is szerveznek helyen-
ként ebben az időszakban. Így a meghitt em-
lékezés, tiszteletadás hangulata eltűnik,
helyét tomboló, vidám marháskodás veszi át.
Az amerikai szokások utánzása újabban ke-
mény „feelingnek” számít, amit nagyon kí-
vánnak a fiatalok, és hozzátartozik ahhoz az
érzéshez, hogy közelebb vagyunk a gonosz-
hoz, mint bármikor. Samhain estéjén elszaba-
dul a pokol (akár a süketítő ordító
rockkoncerteken). Ez is egyfajta cirkusz (ami

a kenyér mellé kikövetelődik, mint az ókor-
ban). Jó üzlet, kereskedelmi trükk, a szórako-
zási vágy kielégítésének egyik lehetősége,
amikor minden megengedett, s a gyerekek
szórakoztatásának is egy módja lett. Vonzóvá
teszik a jelmezek, az árucikkek, a bulik, a
helyzetet nehezíti a dömping, mely a Hallo-
weenből divatos, eladható márkát készít, el-
sősorban gyerekek és fiatalok számára. Egy
ismerősöm jegyezte meg, amikor a hangos
zenét meghallotta az egyik iskola ablakából:
Ezek el vannak tévedve! A halottak hetében
tartják a farsangot!

Ám hiába minden akadékoskodás, ha nem
teszünk lépéseket, ha nem tiszteljük eléggé
azt, ami a miénk. A divat hoz be másokat,
Halloweent, Valentint, irányítja a fiatalokat
(mert egy kiadós buli után hogy menj másnap
a temetőbe világítani?!), s rajtuk keresztül
törli a szokásainkat, hagyományainkat, úgy,
hogy a pénz is forogjon. 
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Jó üzlet a Halloween 

Szilágyi Mihály

Bogdán Emese

Gombászmuzsika



A háziasszonyok többsége sokszor gond-
ban van, amikor valamilyen hús nélküli ételt
kell főzni. Persze, a rendszeres és változatos
főzés akkor is nehéz és megterhelő tud lenni,
ha hússal főzünk, de nélküle még nehezebb.
Pedig nagyon sok ízletes fogást lehet készí-
teni hús nélkül is, csupán zöldségek, gabo-
nák, hüvelyesek vagy gomba
felhasználásával. A gomba az egyik leggya-
koribb úgynevezett „húspótló”. Bármilyen
ételhez fölhasználható, kiválóan fűszerez-
hető, hússal is keverhető, az emberek több-
sége kedveli. Fontos tudni azonban, hogy a
gombás ételeket nagyon jól meg kell rágni,
mert a gomba nehezen emészthető, ezzel is
segítünk a gyomornak az emésztésben. Pró-
bálják ki az alábbi gombás ételeket, hátha
pont így, pont ilyeneket még nem készítettek! 
Gombás lepény

Hozzávalók 2-3 személyre: egy hagyma, 8-
10 közepes csiperkegomba (vagy erdei
gomba), 5 tojás, 5-6 cikk fokhagyma, egy pú-
pozott evőkanál liszt, egy csokor petrezse-
lyemzöld, olaj, só, bors.

Elkészítése: a hagymát vékonyra szeletel-
jük, kevés olajon megpirítjuk. A hirtelen át-
mosott gombát nem túl vékony szeletekre
vágjuk, és külön serpenyőben, felforrósított
olajon a szeleteket mindkét felükön megpi-
rítjuk. A fokhagymacikkeket – nagyságtól
függően egészben vagy félbe vágva – a
gomba mellé dobjuk, és kissé átpirítjuk.
Hogy meg ne égjenek, hamarabb is kiszed-
hetjük. A pirított gombát, fokhagymát és
hagymát összevegyítjük, ráöntjük a sóval-
borssal ízesített, illetve a liszttel és aprított
petrezselyemzölddel együtt habosra vert to-
jást, és nem túl nagy lángon, akár lefedve,
aranysárgára sütjük az egyik felét, majd óva-
tosan megfordítjuk, és a másik felét is meg-
sütjük. (Hogy biztosan ne essen szét a lepény,
először ráborítjuk egy nagy tányérra, majd
óvatosan visszacsúsztatjuk a serpenyőbe.)
Friss kenyérrel, sok friss zöldséggel kínáljuk.

Megjegyzés: a gomba pirításakor a serpe-
nyőt nem töltjük túlzottan meg, illetve nagy
lángon végezzük a műveletet, hogy a gomba
piruljon, ne eresszen levet. Miután a gomba-
szeletek mindkét fele szépen megpirult, tá-
nyérra szedjük, utánatöltünk egy kevés olajat,
és megpirítjuk a többi gombát is.
Gombás fasírt avokádós szósszal

Hozzávalók 4 személyre: 40 dkg friss kol-
bász, 30 dkg gomba, só, bors, fokhagyma, 10
dkg száraz kenyér, 3-5 evőkanál prézli, 1
tojás, olaj;  a szószhoz: 5 dkg mandula, 5 dkg
napraforgómag, 1 érett avokádó, 2-3 cikk
fokhagyma, 15-20 bazsalikomlevél, 7-8 evő-
kanál olívaolaj, 5-6 evőkanál citromlé, só,
víz; a tálaláshoz: főtt rizs.

Elkészítése: enyhén sós vizet forralunk, és
néhány percre beledobjuk a megmosott, elő-
készített gombát. Kivesszük, hideg vízzel át-
öblítjük, leszűrjük, majd késes aprítóban jól
összeaprítjuk. A kenyeret hideg vízbe áztat-
juk. A kolbászhúst kinyomjuk a bélből, hoz-
záadjuk az aprított gombát, a jól
kinyomkodott, összemorzsolt kenyeret meg
a tojást, és összedolgozzuk. Sóval, borssal és
zúzott fokhagymával ízesítjük, tetszés szerint
(a kolbászhús már ízesített, óvatosan fűsze-
rezzünk), majd annyi zsemlemorzsát dolgo-
zunk bele, amennyi szükséges, hogy jól
formázható masszát kapjunk. A masszából

nagyobbacska labdacsokat készítünk, kissé
ellapítjuk, majd kb. kisujjnyi magasságú, fel-
forrósított olajban mindkét oldalán aranybar-
nára sütjük. Papírtörlőre szedjük, főtt rizzsel
és szósszal kínáljuk. 

A szószhoz a hozzávalókat magas falú
edénybe tesszük, kevés vizet teszünk rá, és
botmixerrel simára turmixoljuk. Ezután annyi
további vizet öntünk hozzá, amennyi szüksé-
ges, hogy könnyű, habos szósszá alakuljon.
Ízlés szerint sózzuk.
Párolt gomba sült krumplival, 
paprikás joghurtöntettel

Hozzávalók 4 személyre: kb. 80 dkg
gomba, 1,2 kg krumpli, só, bors, pirospap-
rika, 15-20 friss bazsalikomlevél, olívaolaj, 2
dkg vaj;  a mártáshoz: 2-3 dl joghurt, piros
húsú paprika, friss bazsalikom, só, citromlé,
olívaolaj.

Elkészítése: a meghámozott krumplit
négybe-hatba hasítjuk, megszórjuk fűszerek-
kel és aprított bazsalikommal, majd olajat lo-

csolva rá jól összeforgatjuk. Tepsire terítjük,
200 fokos sütőbe toljuk, és 35-40 perc alatt
szép aranysárgára sütjük. A gombát megmos-
suk, tönkjét kitörjük (nem muszáj). Hőálló
tálat kikenünk vajjal, belehelyezzük a gom-
bákat, majd megszórjuk só, bors és pirospap-
rika keverékével, rászórjuk a finomra aprított
bazsalikom felét, és meglocsoljuk kevés olí-
vaolajjal. A krumpli mellé toljuk a 200 fokos
sütőbe, és légkeverésen 15-20 perc alatt
készre sütjük-pároljuk. A mártáshoz tetszés
szerinti piros húsú paprikát apró kockákra vá-
gunk, belekavarjuk a sűrű joghurtba, majd
sóval meg citromlével ízesítjük, és összeke-
verjük 2-3 evőkanál olívaolajjal. Aprított ba-
zsalikommal tesszük illatosabbá.
Tárkonyos gombapaprikás puliszkával

Hozzávalók 4 személyre: egy nagy
hagyma, egy kicsi zöld paprika, 60 dkg csi-
perkegomba, félmaréknyi szárított vargánya,
egy teáskanál pirospaprika, olaj, 2 evőkanál
liszt, tej és tejföl, só, bors, ecetes tárkony.

Elkészítése: a szárított vargányát kissé ösz-
szetörjük-aprítjuk, és legalább 15 percre lan-
gyos vízbe áztatjuk. A hagymát és a paprikát
apróra vágjuk, majd megdinszteljük. Meg-
szórjuk pirospaprikával, kevés vízzel felönt-
jük. Beletesszük a megpuhult vargányát, és
néhány percig főni hagyjuk. Végül rádobjuk
a felszeletelt csiperkét is, sózzuk, borsozzuk,
és felengedjük még egy kevés vízzel. Amikor
a gomba megpuhult (10-15 perc), felenged-
jük a lisztből és tejből készült habarással,
majd tejföllel és apróra vágott ecetes tárkony-
nyal ízesítjük. Ha kell, utánasózunk, illetve –
szükség szerint – kevés tárkonyecettel is íze-
síthetjük. Puliszkával tálaljuk.

Önkénteseket keres a Gyulafehérvári
Caritas. Maros megyében elsősorban
az alábbi településekre várnak jelent-
kezőket: Marosvásárhely, Marosszent-
györgy, Csejd, Balavásár, Hármasfalu
és Búzásbesenyő, ahol gyerekeknek
és időseknek szóló tevékenységeikhez
van szükség segítségre.

A Gyulafehérvári Caritasnak, azokban a
megyékben, ahol jelen van, körülbelül 300
aktív önkéntese van, akik rendszeresen be-
kapcsolódnak a szervezet segítő munkájába.
Viszont folyamatosan szükség van új ember-
ekre, fiatalokra és idősebbekre egyaránt, akik
hajlandóak arra, hogy szabadidejüket mások
megsegítésére fordítsák, és mindezért cserébe
köszönet vagy egy hálás mosoly a jutalmuk. 

Fekete Gyöngyvér Maros megyei önkén-
teskoordinátor lapunknak elmondta, valójá-

ban minden évben szoktak a tevékenységeik-
hez új önkénteseket toborozni, mivel mindig
vannak például olyan fiatalok, akik elvégzik
az iskolát vagy elköltöznek a városból, és
emiatt kimaradnak a csapatból. Amikor új
programokat indítanak vagy bővítik a meglé-
vőket, akkor is szükséges a csapat frissítése,
új tagok toborzása. Maros megyében hozzá-
vetőlegesen kilencven önkéntessel dolgoz-
nak, ötven körül van azok száma, akik
aktívak, azaz heti rendszerességgel besegíte-
nek a Caritas különféle tevékenységeibe. A
többiek segítségét alkalmanként veszik
igénybe, például amikor nagyobb esemény
megszervezésében, lebonyolításában kel el
minél több segítő kéz. Érdeklődésünkre a ko-
ordinátor elmondta, az önkénteseik nagy ré-
szét az egyetemisták képezik, de idén több
középiskolás diákot is sikerült bevonni, rá-
venni arra, hogy töltsék hasznosan, másokon
segítve a szabadidejüket. Ennek érdekében a
tanév elején a Caritas munkatársai iskolákba

látogattak el, ahol népszerűsítik az önkéntes
munkát. Az eredmény nem maradt el, szép
számban jelentkeztek középiskolások is.
Akadnak középkorú, és idős önkénteseik is,
de ők jóval kevesebben vannak. Az idei to-
borzás során szeretnének a fiatalok mellett
időseket is bevonni az önkéntességbe, ami ki-
váló lehetőség számukra, hogy hasznosnak
érezzék magukat, tegyenek a közösségért. 

Ahol a legnagyobb szükség van jelenleg
önkéntesekre, azok a gyerekeknek, illetve
időseknek szánt programok. Több Maros me-
gyei településen – Marosszentgyörgyön, Hár-
masfaluban, Balavásáron stb. – működnek
szociális programok, amelyek keretében hát-
rányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak.
Iskola után bemennek a gyerekek a Caritas
által működtetett központokba, ahol próbál-
ják a lemaradást behozni, képességeiket játé-
kosan fejleszteni. Emellett két
marosvásárhelyi gyermekotthon is van,
ahová bejárnak a Caritas önkéntesei, ide is

szükség lenne újabb személyekre, akik az is-
kolai program után segítenének a gyerekek-
nek a tanulásban, valamint különféle
szabadidős tevékenységekben is részt vállal-
nának. 

A Teréz Anya Nappali Foglalkoztató Köz-
pontban működik egy időseknek szóló kéz-
művesklub, ide is szükség lenne néhány
kreatív, kézügyességgel rendelkező önkén-
tesre. Búzásbesenyőben a Gondviselés Háza
idősotthonban olyan személyekre volna szük-
ség, főként helyi önkéntesekre, lévén hogy
elég távol van a település a várostól, akik a
bentlakó idősekkel beszélgetnének, felolvas-
nának nekik, alkalomadtán sétálnának velük.
A stabil önkénteseket hetente egyszer várják
a tevékenységekre, ami 2-3 óra elfoglaltságot
jelent, és amellett, hogy egy jó csapat része-
ként segíthetnek a kevésbé szerencséseken,
az egyetemistáknak igazolást is kiállítanak a
jelenlétről, amit az egyetemen elfogadnak
szakmai tapasztalatként.
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Menyhárt Borbála

Sütő Edith Magdolna

Akik szabadidejükben önkéntes munkát vállalnának, október 31-ig jelentkezhetnek
a young.caritas@caritas-ab.ro e-mail-címen, illetve hétköznap 8–16 óra között a Gyu-
lafehérvári Caritas marosvásárhelyi kirendeltségénél (Rózsák tere 61. szám).

Gombás finomságok

Önkénteseket keres a Caritas
Amikor a fizetség egy hálás mosoly



Több mint 150 millió forint ér-
tékű hamis gyógyszert foglal-
tak le Magyarországon a
gyógyszerhamisítás elleni XI.
Pangea nemzetközi akcióhét
keretében – hangzott el a fel-
lépésben részt vevő hatósá-
gok szerdai budapesti
sajtótájékoztatóján.

Az Interpol szervezésében októ-
ber 9. és 16. között a világ 116 or-
szágában rendezett akció
alkalmával 500 tonna, összesen 4
milliárd forint értékű hamis tablet-
tára bukkantak a hatóságok – közöl-
ték.

Ilku Lívia, a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület munkacsoport-ve-
zetője hangsúlyozta: az akcióhétnek
a hamis gyógyszerek kiszűrésén túl
az is célja, hogy az emberek figyel-
mét felhívják az ilyen készítmények
használatának veszélyére. Az akció
keretében Magyarországon 180
ezer hamis tablettát és 400 tasaknyi
egyéb hamis gyógyszert vagy
gyógyhatásúnak mondott terméket
találtak a hatóságok, köztük inzu-
lint, illetve altató és fájdalomcsilla-
pító tablettákat is – tette hozzá.

Molnár Tamás, a Pénzügyminisz-
térium vámszakmai és a nemzet-
közi ügyekért felelős helyettes
államtitkára azt hangsúlyozta, hogy
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) fokozottan figyeli az inter-
netes kereskedelmet és a többi kö-
zött a repterekre érkező
szállítmányokat is a hamis gyógy-
szerek kiszűrése érdekében.

Csákó Ibolya rendőrségi tanácsos
azt közölte, hogy az akcióhét nyo-
mán 15 gyanúsított ellen indult el-
járás egészségtermék hamisítása és
nagy mennyiségű gyógyszer birtok-
lása miatt.

Bognár Lajos, az agrártárca élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős he-
lyettes államtitkára arról szólt, hogy
a gyógyszerhamisítás nem csupán
az egészségkárosodás veszélye
miatt hordoz kockázatot, hanem
rombolja a fogyasztói bizalmat is.

Saját hatáskörükben 780 kilo-
grammnyi, elsősorban potencianö-
velő és fogyást segítő készítményt
vontak ki a forgalomból – fűzte
hozzá.

Szabó István, az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmiszer-
egészségügyi Intézet főigazgató-he-
lyettese arra hívta fel a figyelmet,
hogy 2009 óta az Európai Unióban
kötelező a gyógyszerdobozokat biz-
tonsági jelöléssel ellátni. Ez egy
QR-kód, illetve az úgynevezett
dézsmazár. Ez utóbbi azt jelezi,
hogy a doboz bontatlan.

Fitter András gyógyszerész,
egyetemi docens ismertetése szerint
a kutatócsoportjuk által ezer ember
bevonásával elvégzett felmérés sze-
rint az emberek 4 százaléka vásárolt
már nem ellenőrzött forrású gyógy-
szert, 18 százaléka pedig étrend-ki-
egészítőt, elsősorban az interneten.
Mindenkinek azt javasolja, hogy
csak legális forrásból szerezzen be
gyógyszereket – mondta a kutató.
(MTI)

Százötvenmillió forintnyi 
hamis gyógyszert foglaltak le 

Magyarországon
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Az október 18-i rejtvény megfejtése: Ne hidd magad természetesnek, holott csak udvariatlan és durva voltál.

A rejtvény fősoraiban
Stendhal 

(igazi nevén 
Marie-Henri Beyle)

francia regényíró egyik
szentenciáját idézzük.
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Első házként elutasította a
szenátus azt a tervezetet,
amely megtiltaná, hogy a
megszokott cigaretták közé
sorolják az elektronikus ciga-
rettákat, és ezzel azok hasz-
nálatát is betiltsák a zárt
közterekben. 

A felsőház egészségügyi bizott-
sága korábban javasolta a tervezet
elutasítását. Az elektronikus ciga-
retták zárt, nyilvános térben való
használatát tiltó tervezetet kilenc
szenátor támogatta szavazatával,
74-en ellene voksoltak, öten tartóz-
kodtak. 

A szenátus egészségügyi bizott-
sága szeptember 25-én fogalmazott
meg elutasító véleményt a
2002/349-es törvényt módosító
törvényjavaslatról, amely arról ren-
delkezne, hogy az elektronikus ci-
garetták a hagyományos cigaret-
tákkal egyenértékűnek tekintendők,
következésképpen ezek használatát
is betiltanák a zárt közterekben. 

Cristian Ghica, a Mentsétek
Meg Romániát Szövetség szená-
tora, a tervezet egyik indítványo-
zója akkor azzal érvelt, hogy a
jogszabálynak nem tiltó, hanem
megelőző szerepe lenne. Kifejtette:
az elektronikus cigaretták a közel-
múltban jelentek meg, legalább tíz
évre van szükség, hogy esetleges
káros hatásuk kimutatható legyen.
Ugyanakkor a hagyományos do-
hánytermékek fogyasztói közül
több millióan haltak meg az ötve-
nes évek óta, amikor még nem volt
köztudott ezek egészségre káros
hatása – érvelt az USR-s politikus. 

A bizottság elnöke, László Attila
RMDSZ-es szenátor szerint a ja-
vaslat „nagyon összetett problé-
mát” vet fel, ugyanakkor maga a
tervezet „felületes”. Azt is el-
mondta, hogy Emanuel Botnariu
szociáldemokrata szenátor dolgo-
zik a mentális egészség törvényén,
amelyben külön fejezetet szentel a
szenvedélybetegségeknek. 

Renică Diaconescu, a Szociálde-
mokrata Párt szenátora ugyanakkor
Anglia példáját említette, ahol az
elektronikus cigarettára való átté-
rés a dohányzásról való leszokás
irányába tett lépésnek minősül. 

A törvénytervezet értelmében
dohányzás alatt „a cigarettában,
bőrszivarban, cigarillosban és pi-
pában található dohány elégetését
és ezek füstjének szándékos belé-
legzését, valamint az elektronikus
cigaretta típusú és a dohányt fel-
melegítő eszközök által kibocsátott

aeroszolok belélegzését értjük”. 
„A jelenlegi törvény értelmében
dohányzásnak számít a dohány elé-
getése és az ebből keletkező füst
belélegzése. Az elektronikus ciga-
retták és a dohányt felmelegítő ké-
szülékek nem égetik el a növényi
anyagot, hanem aeroszolt bocsáta-
nak ki. Ennek következtében nem
tilos ezek használata a zárt közte-
rekben a jelenlegi törvény szerint.
Mivel nem ismert ezeknek a termé-
keknek az egészségre gyakorolt
hatása, szükséges a törvény kiter-
jesztése ezeknek a tiltására is zárt,
nyilvános helyeken, közszállítási
eszközökön, játszótereken, egész-
ségügyi vagy oktatási intézmé-
nyekben” – áll az USR, a PNL, az
RMDSZ és a PMP törvényhozói-
nak egy csoportja által előterjesz-
tett tervezet indoklásában. 

Az ügyben a képviselőház lesz a
döntő fórum. (Agerpres)

Elutasították 
az e-cigaretta betiltását zárt köztérben



Továbbra is százszázalékos a
Juventus a labdarúgó Bajno-
kok Ligája csoportkörében,
miután a harmadik forduló
keddi játéknapján 1-0-ra
győzött a Manchester United
otthonában.

A legutóbbi, Valencia elleni cso-
portmeccshez hasonlóan a Man-
chester United autóbusza torlódás
miatt ezúttal is késve érkezett a sta-
dionhoz. A félmérföldes utat 70
perc alatt tették meg – José Mou-
rinho vezetőedző kivételével, mert
ő inkább átsétált a szállodából az
Old Traffordra –, ezért mindössze
14 percet tudtak a bemelegítésre
fordítani.

Valószínűleg ennek is volt kö-
szönhető, hogy a Juventus kezdett
jobban, és Paulo Dybala góljával a
vezetést is megszerezte. Csapata
mindkét félidőben többet birto-
kolta a labdát, de a hazaiak a má-
sodik felvonásban már többet és
bátrabban támadtak, Paul Pogba a
kapufát találta el, de egyenlíteniük
nem sikerült (0-1).

„Kapucniban sétáltam a szurko-
lók között, a tömeg kellős közepén,
senki nem ismert fel” – mesélte a
meccs előtti esetről a portugál
edző, akit egy biztonsági ember is
kísért. Mourinhónak ezen az estén
nem ez volt az egyetlen szokatlan
cselekedete, ugyanis a találkozó
során egyszer sem cserélt.

Cristiano Ronaldo az április 11-
én rendezett Real Madrid – Juven-
tus (1-3) negyeddöntő visszavágó
óta nem szerzett gólt a BL-ben –
akkor még a spanyol csapat színe-
iben –, és ezt a sorozatát most sem
szakította meg.

Az AS Roma és a CSZKA
Moszkva mérkőzés előtt legalább
húsz ember, köztük több orosz
szurkoló megsérült, amikor a bel-
városi Repubblica metróállomá-
son hirtelen felgyorsult az egyik
mozgólépcső. A szemtanúk szerint
azért történt a baleset, mert több
drukker ugrálni és táncolni kez-
dett a lépcsőn. Az eset komolysá-
gát mutatja, hogy Virginia Raggi
polgármester is azonnal a hely-
színre sietett. A meccset végül

rendkívül simán, 3-0-ra nyerték az
olaszok.

Szalai Ádám csapata, a Hoffen-
heim meccsén volt a legtöbb gól
kedden: a német együttes házigaz-
daként 3-3-as döntetlent játszott a
francia Olympique Lyonnal. A ma-
gyar válogatott csapatkapitánya
kezdő volt, majd a 61. percben le-
cserélték. A helyére beállt brazil
Joelinton 92. percben szerzett gól-
jával egyenlítettek a hazaiak.

A Real Madrid öt nyeretlen tét-
mérkőzés után tudott újra győzni a
cseh Plzen ellenében. A királyi
gárda első találatát szerző Karim
Benzema a harmadik játékos a Baj-
nokok Ligájában, aki 14 egymást
követő idényben gólt szerzett a fő-
táblán.

A hét végén a megyei labda-
rúgó 5. liga Északi és Déli cso-
portjában egyaránt vereséget
szenvedtek a címvédők: míg
Nyárádremete idegenben
kényszerült fejet hajtani, Ha-
rasztkerék hazai pályán ma-
radt alul. De a 6. ligában sincs
már százszázalékos csapat.

Harasztkerék hazai pályán fo-
gadta szombaton Marosludas máso-
dik csapatát (tulajdonképpen
Marosgezse együttesét – a szerző
megjegyzése), és fontos lett volna
számára a győzelem. Ehhez minden
esélye meg is volt, ugyanis jól
kezdte a mérkőzést, és a 4. percben
meg is szerezte a vezetést: a ven-
dégkapus hárította ugyan Bari kö-
zeli labdáját, de Ormenişan rálövése
már a hosszú sarokban kötött ki (1-
0). A hazaiak ezután is fölényes já-
tékot mutattak, a középpályát
uralva próbáltak támadásokat épí-
teni, miközben a vendégek az egész
játékrész alatt csupán háromszor ju-
tottak a hazai kapu közelébe. A ha-
rasztkerékiek az előny tudatában
könnyelműen fociztak, így Duka

beadását Józsa elől mentették a
védők, míg Szőke sarokrúgását Pin-
tilia a kapu mellé küldte. A 32. perc-
ben azonban ismét megzörrent a
vendégek hálója, a Bari beadására
érkező Ormenişan a kapuba továb-
bította a labdát (2-0).

Szünet után egészen megválto-
zott a játék képe, bár az első percek-
ben még tovább nőhetett volna a
hazaiak előnye, ugyanis Mărcuş kis
híján a saját kapujába juttatta a lab-
dát, azután pedig Szőke az oldalhá-
lót találta el. Ezt követően a
vendégek merészebben kitámadtak,
és az 54. percben faragtak a hátrá-
nyukból, Breazu passzát Jakab Zs.
a hosszú sarokba lőtte (2-1). A ha-
zaiak az előny növeléséért dolgoz-
tak, de Gubaş közelről a léc fölé
küldte a labdát, majd a hálóőr által
elejtett lasztit Józsa gurította ka-
pura, ám a vendégek az utolsó pil-
lanatban mentettek. A vendégek
sem adták olcsóbban a bőrüket, So-
caciu 20 méteres kemény lövését
azonban védte Bálint, a sarokrúgást
Socaciu a kapu mellé fejelte.
Ugyanő pontosabb volt azonban a
69. percben, Uţ szögletéből ezúttal
a hosszú sarokba fejelve kiegyenlí-
tett (2-2). A hazaiakat összetörte a

gól, így a vendégek csakhamar át-
vették a vezetést: a 73. percben Uţ
sarokrúgását Jakab E. lőtte be (2-3),
majd a 79. percben Jakab Zs. lövése
pattant Pintiliáról a hazai kapuba
(2-4). A hajrában a hazaiak elkese-
redetten próbálkoztak, de Bereczki
S. messze a kapu fölé lőtt, Pintilia
kapu mellé fejelt, míg a vendégek
Socaciu révén pontatlankodtak. A
hosszabbításban a hazaiak csökken-
tették a hátrányt, Szőke sarokrúgá-
sából Bereczki S. a hosszú sarokba
csúsztatott (3-4), de az egyenlítésre
már nem futotta. 

A vereség ellenére Harasztkerék
megtartotta a listavezetői helyet (15
pont), de a három ponttal lemaradt
Magyarsárosnak két, az ugyancsak
12 pontos Marosludas II-nek egy el-
maradt mérkőzése is van.

Az Északi csoportban a címvédő
Nyárádremete másodszor is kika-
pott, ezúttal Lövértől, így a negye-
dik helyre szorult vissza, bár csupán
két pont a hátránya a dobogón ál-
lókhoz képest, és egy mérkőzéssel
kevesebbet is játszott.

Nincs százszázalékos csapat már
a 6. ligában sem, ahol a hét végén
az eddigi listavezető Csíkfalva ki-
kapott Csittszentivánon, így jobb
gólarányának köszönhetően azonos
pontszámmal Küküllőszéplak lépett
az élre. 

Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt 

és onkológust, urológus szakorvost programálásért, kérdé-
sei megválaszolásáért a következő telefonszámok egyikén:

0741.029.271  vagy 0735.221.260

Orvosi újdonság most 
Marosvásárhelyen is!
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Gligor Róbert László

Kikaptak a címvédők

Európai focikörkép
* Angol Premier League, 9. forduló: Arsenal – Leicester 3-1, Bournemouth –

Southampton 0-0, Cardiff – Fulham 4-2, Chelsea – Manchester United 2-2, Ever-
ton – Crystal Palace 2-0, Huddersfield – Liverpool 0-1, Manchester City – Burnley
5-0, Newcastle United – Brighton & Hove Albion 0-1, West Ham United – Tot-
tenham 0-1, Wolverhampton – Watford 0-2. Az élcsoport: 1. Manchester City 23
pont, 2. Liverpool 23, 3. Chelsea 21.

* Spanyol Primera División, 9. forduló: FC Barcelona – Sevilla 4-2, Betis –
Valladolid 0-1, Celta Vigo – Alavés 0-1, Eibar – Athletic Bilbao 1-1, Villarreal –
Atlético Madrid 1-1, Huesca – Espanyol 0-2, Rayo Vallecano – Getafe 1-2, Real
Sociedad – Girona 0-0, Valencia – Leganés 1-1, Real Madrid – Levante 1-2. Az
élcsoport: 1. Barcelona 18 pont, 2. Espanyol 17, 3. Alavés 17.

* Olasz Serie A, 9. forduló: Bologna – Torino 2-2, Chievo – Atalanta 1-5, Fio-
rentina – Cagliari 1-1, Frosinone – Empoli 3-3, Inter – AC Milan 1-0, Juventus –
Genoa 1-1, Parma – Lazio 0-2, AS Roma – SPAL 0-2, Sampdoria – Sassuolo 
0-0, Udinese – Napoli 0-3. Az élcsoport: 1. Juventus 25 pont, 2. Napoli 21, 3.
Inter 19.

* Német Bundesliga, 8. forduló: Schalke 04 – Werder Bremen 0-2, Bayer Le-
verkusen – Hannover 96 2-2, VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 0-4, Eintracht
Frankfurt – Fortuna Düsseldorf 7-1, Mönchengladbach – Mainz 4-0, Hertha BSC
– Freiburg 1-1, Augsburg – RB Leipzig 0-0, Wolfsburg – Bayern München 1-3,
FC Nürnberg – Hoffenheim 1-3. Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 20 pont, 
2. Mönchengladbach 17, 3. Werder Bremen 17.

* Francia Ligue 1, 10. forduló: Caen – Guingamp 0-0, Dijon – Lille 1-2, Lyon
– Nimes 2-0, Montpellier HSC – Bordeaux 2-0, Nantes – Toulouse 4-0, Nice –
Olympique Marseille 0-1, Paris St. Germain – Amiens SC 5-0, Reims – Angers
1-1, St. Etienne – Stade Rennes 1-1, Strasbourg – AS Monaco 2-1. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 30 pont, 2. Lille 22, 3. Montpellier 19.

Ma az Európa-ligában
Csoportkör, 3. forduló:
* l csoport, 22 óra: PAOK (görög) – VIDI FC (TV: magyar Sport1, DigiSport 2, Telekom Sport 3), Chelsea (angol) –

BATE Boriszov (fehérorosz) (DigiSport 1, Telekom Sport 2)
* A csoport, 19.55: Zürich (svájci) – Bayer Leverkusen (német), AEK Larnaca (ciprusi) – Ludogorec Razgard (bolgár)

(DigiSport 3)
* B csoport, 19.55: Salzburg (osztrák) – Rosenborg (norvég), RB Lipcse – Celtic (skót) (Telekom Sport 4)
* C csoport, 19.55: Zenit (orosz) – Bordeaux (francia), FC Koppenhága (dán) – Slavia Prága (cseh)
* D csoport, 19.55: Anderlecht (belga) – Fenerbahce (török) (DigiSport 4, Telekom Sport 3), Spartak Trnava (szlovák)

– Dinamo Zágráb (horvát)
* E csoport, 19.55: Qarabag (azeri) – Vorszkla Poltava (ukrán), Sporting CP (portugál) – Arsenal (angol) (DigiSport 1,

Telekom Sport 1, Look Plus)
* F csoport, 19.55: AC Milan (olasz) – Real Betis (spanyol) (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport), F91 Dudelange

(luxemburgi) – Olympiakosz Pireusz (görög)
* G csoport, 22.00: Rangers (skót) – Szpartak Moszkva (orosz), Villarreal (spanyol) – Rapid Bécs (osztrák) (Telekom

Sport 4)
* H csoport, 22.00: Eintracht Frankfurt (német) – Apollon (ciprusi), Marseille (francia) – Lazio (olasz) (DigiSport 3,

Telekom Sport 1, Look Plus)
* I csoport, 22.00: Sarpsborg 08 (norvég) – Malmö FF (svéd), Besiktas (török) – Genk (belga)
* j csoport, 22.00: Standard Liege (belga) – FK Krasznodar (orosz) (Look Sport), Sevilla (spanyol) – Akhisarspor

(török) (DigiSport 4)
* K csoport, 22.00: Jablonec (cseh) – Asztana (kazah), Rennes (francia) – Dinamo Kijev (ukrán)

Eredményjelző
* 4. liga klasszikus csoportja, 6. forduló: Bátos – Küküllődombó 0-6,

Gernyeszeg – Magyaró 1-7, Mezőzáh – Görgénysóakna 3-2, Mezőceked – Kerelő
2-0, Marosvásárhelyi MSE II – Kerelőszentpál 1-0, Radnót II – Mezőrücs 2-2. Az
élcsoport: 1. Magyaró 15 pont, 2. Küküllődombó 13, 3. Görgénysóakna 12.

* 5. liga, Északi csoport, 6. forduló: Lövér – Nyárádremete 6-1, Marosfelfalu –
Köhér 1-1, Alsóidecs – Szászrégeni Înfrăţirea 3-3, Tuson – Galambod 1-0. 
Az élcsoport: 1. Alsóidecs 11 pont, 2. Köhér 11, 3. Tuson 11.

* 5. liga, Déli csoport, 6. forduló: Mezőméhes – Balavásár 0-3, Mezőtóhát –
Mezőgerebenes 2-1, Harasztkerék – Marosludas II 3-4. A Magyarsáros –
Maroskece mérkőzést törölték. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 15 pont, 
2. Magyarsáros 12, 3. Marosludas II 12.

* 6. liga, 6. forduló: Mezőpanit – Egrestő 3-0, Jedd – Hármasfalu 7-0, Somosd
– Nyárádgálfalva 2-0, Székelybere – Sáromberke 4-1, Kibéd – Küküllőszéplak 
1-11, Csittszentiván – Csíkfalva 1-0. Az élcsoport: 1. Küküllőszéplak 15 pont, 2.
Csíkfalva 15, 3. Somosd 13.

Eredményjelző
labdarúgó Bajnokok ligája, csoportkör, 3. forduló:
* E csoport: Ajax Amsterdam (holland) – Benfica (portugál) 1-0, AEK Athén

(görög) – Bayern München (német) 0-2. Az állás: 1. Ajax és Bayern München 7
pont (5-1), 3. Benfica 3, 4. AEK Athén 0.

* F csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Manchester City (angol) 0-3, TSG Hof-
fenheim 1899 (német) – Olympique Lyon (francia) 3-3. Az állás: 1. Manchester
City 6 pont, 2. Olympique Lyon 5, 3. Hoffenheim 2 (6-7), 4. Sahtar Donyeck 2
(4-7).

* G csoport: Real Madrid (spanyol) – Viktoria Plzen (cseh) 2-1, AS Roma
(olasz) – CSZKA Moszkva (orosz) 3-0. Az állás: 1. AS Roma 6 pont (8-3), 2. Real
Madrid 6 (5-2), 3. CSZKA Moszka 4, 4. Viktoria Plzen 1.

* H csoport: Manchester United (angol) – Juventus (olasz) 0-1, Young Boys
(svájci) – FC Valencia 1-1. Az állás: 1. Juventus 9 pont, 2. Manchester United
4, 3. Valencia 2, 4. Young Boys 1.

jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 5. liga, Déli csoport, 6. forduló: Harasztkeréki Farel –

Marosludasi Maros II 3-4 (2-0)
Harasztkeréki sportpálya, mintegy 30 néző. Vezette: Matei Radu, Gaşpar Vlăduţ,

Bucin Răzvan, ellenőr: Toma János (mindannyian Marosvásárhelyről).
Gólszerzők: Ormenişan (4., 32.), Bereczki S. (90+3.), illetve Jakab Zs. (54., 79.),

Socaciu (69.), Jakab E. (73.).
Sárga lap: Bereczki S., Veres, Ormenişan, illeve Vlad, Breazu.
Harasztkerék: Bálint – Duka, Gubaş, Pintilia, Szőke, Bereczki S., Veres, Bari

(76. Bereczki Zs.), Omenişan, Józsa, Calo (65. Szőcs)
Marosludas II: Duşa – Jakab E. (90+1. Oltean), Jakab Zs. (89. Baghiu), Sükösd,

Nicoară (33. Uţ), Pescuţ (46. Breazu), Socaciu, Mărcuş, Vlad, Moldovan, Mâtca
(79. Tégla).

Bajnokok Ligája
Manchesterben győzött a Juve

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész, 
onkológus Kolozsvárról 
ELEKTROSZENZOROS, 

HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében fel-
mérhető egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fájda-
lom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működé-

séről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött

vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget

(rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt

betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint ter-

mészetgyógyászati terápiákon alapszik. 
A klinikai vizsgálat és kiértékelés 

Marosvásárhelyen történik.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpátok
sétányon levő 9 emeletes tömbház 7.
emeletén másfél szobás, 34 m2-es
garzon eladó. Ára 38.000 euró. Tel.
0745-330-565, 0755-911-482.
(10931-I)

ELADÓ ház telekkel Panit 124. szám
alatt. Érdeklődni a helyszínen vagy a
0752-164-084-es telefonszámon. (2063)

KIADÓ egy garzon két diák részére. Tel.
0365/444-304, 0771-318-076. (11024)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10762-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(10706-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(10863)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(10853)

ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. Tel.
0745-404-666. (11009-I)

KEMÉNY tűzifa eladó – 150 lej/méter. Tel.
0740-919-662. (2073)

GYERTYÁNFA eladó – 160 lej/m. Tel.
0742-641-827. (2072)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011.
(10898-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,
lefolyójavítást, festést, vakolást és
gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471-
965, 0726-638-909. (10854)

JAVÍTUNK és készítünk tetőket,
csatornákat, lefolyókat, elvégzünk
bármilyen javítást, vállalunk ácsmunkát,
festést, gipszkartonozást, padló- és
falicsempe-lerakást, szigetelést
polisztirollal, bitumennel. Tel. 0746-884-
125. (11008)

MEGEMLÉKEZÉS

„Emlékük, mint a lámpafény
az estben,
Kitündököl és ragyog egyre
szebben.”
(J. Gy.)
Emlékezem szeretett test-
véremre, a kutyfalvi SZÁNTÓ
JÁNOSRA halálának 41.
évfordulóján és drága
édesanyámra, SZÁNTÓ
GIZELLÁRA halálának 26.
évfordulóján. Nyugodjanak
békében! Bartha Gizella.
(10660)

Múlik az idő, de a fájdalom
nem csitul, a könny a
szemünkből naponta ki-
csordul. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet. 
A pótolhatatlan veszteség
örök fájdalmával emlékezünk
drága édesanyánkra, KISS-
MIKI ZSUZSÁNNÁRA – szül.
Szőcs, Marosfelfaluban – és
drága édesapánkra, id. KISS-
MIKI MIHÁLY volt szászrégeni
lakosokra haláluk 15. és 40.
évfordulóján. Szép emlékük
nem halványul el soha a
szívünkben, féltve őrizzük egy
életen át. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik: leányuk, fiaik és
azok családja. (10989)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. 
Csak egy van, ami a sírig
vezet,
szívemben az örök emlékezet.
A te szíved pihen, az enyém
vérzik. Nehéz az öregség,
nehezebb a bánat, amióta,
gyermekem, téged nem látlak.
Fájó szívvel emlékezem
október 25-én egyetlen fiamra,
MURAR ZOLIKÁRA halálának
hatodik évfordulóján. Emlékét
őrzi bánatos édesanyja, özv.
Murar Tilda, felesége, leánya
és családja. Nyugodjál
békében! (10989)

Múlhatnak a napok, telhetnek
az évek, akik szívből
szeretnek, nem felednek
téged. Amíg élünk, velünk lesz
szép emléked.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
október 25-én a szerető férjre
és édesapára, JAKAB
LÁSZLÓRA halálának 15.
évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető felesége, Ella és
egyetlen lánya, Bogi. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (10998-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
székelyvajai id. JÁNOSI
ISTVÁNRA halálának első
évfordulóján. 
„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék át bár
porladó rögökké, az élőkben
tovább él – mindörökké.”
Szerettei. (11041-I)

ELHALÁLOZÁS

Lelkes hagyományőrzőnk volt, a
helyi népszokások lankadatlan
ápolója. Tanulhattunk tőle nép-
dalt, magyar nótát, kevesen tud-
ták hozzá hasonlóan ropni a
sárpataki táncot. Presbiterként is
hosszú ideig szolgálta hűséggel
egyházközségünket.
Fájó szívvel búcsúzunk 

MARTON ISTVÁN 
marossárpataki nótafától, 

aki örökre eltávozott közülünk.
Emlékét nem feledjük, szívünkbe
zárva őrizzük.

A marossárpataki nótaestek
résztvevői. (sz.-I)    

Az arc, a simogató kéz, végtelen
szeretete még bennem, és így
marad, de ő már nincs. Elvesztet-
tem életem kincsét.
Könnyes szemmel tudatom,
hogy 

CRISTINA VASILESCU 
2018. október 22-én életének 69.
évében örökre elhagyott bennün-
ket. Temetése 2018. október 25-
én, csütörtökön 13 órakor lesz a
római katolikus temető felső ká-
polnájából. Emléke legyen áldott,
nyugodalma csendes! 

Férjed, Sándor. (11042-I)

Búcsúzunk drága 
KRISZTIKÉNKTŐL. 

Kati és Laci. (11029-I)

Szomorúan búcsúzunk 
KRISZTINÁTÓL. 

A Belkovits család. (11029-I)

Jó utat, 
KRISZTIKE! 

Borisz. (11029-I)

Drága 
KRISZTIKE, 

mindig nagyon fogsz hiányozni! 
Szonya. (11029-I)

KRISZTINÁTÓL
búcsúzunk. 
A Fekete család: Katika, Szilárd

és a gyerekek. (11029-I)

Szomorú szívvel búcsúzom ba-
rátnőmtől, 

KRISZTINÁTÓL. 
Isten fogadjon oltalmába, és ve-
zéreljen a csillagok útján, kedves
lélek!

Manyi és családja. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, 

SIPOS ISTVÁN 
életének 77. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunk temetése
október 26-án 12 órakor lesz a
magyarrégeni Petru Maior sír-
kertben, római katolikus szertar-
tás szerint. 

Búcsúznak tőle szerettei.
(11050-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy a jobbágyfalvi
születésű

özv. TÓTH ANNA 
született Varga

türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után életének 82. évében ha-
zatért megváltó Urához. Szeretett
halottunktól 2018. október 25-én
14 órakor veszünk végső búcsút
az ákosfalvi református temp-
lomban. 

A gyászoló család. (-I)

A PETRY CÉG folyamatosan bővülő és fejlődő marosvásárhelyi csapatába alkalmaz: két BOLTI EL-
ADÓT, egy SOFŐRT, két RAKODÓMUNKÁS KOLLÉGÁT (férfiak jelentkezését várjuk), két SEGÉD-
MUNKÁST, két MÉSZÁROST. Ha stabil munkahelyre vágyik és szeretne fejlődni a szakmájában,
jelentkezzen csapatunkba! Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre, vagy személyesen a Barajului
utcában levő vágóhídon. Érdeklődni a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (62861-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-ma-
ilben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (sz.-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az idő múlik, a fájdalom megmarad, 
de szívünk mélyen mindig velünk vannak.
Szomorú és fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, KEREKES
ANNÁRA halálának 15. évfordulóján, valamint édesapánkra, id.
KEREKES SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. 
Lányaik: Anikó, Magdi és vejük, Feri. 
Ugyanakkor emlékezünk szeretett testvérünkre, ifj. KEREKES
SÁNDORRA halálának 18. évfordulóján. 
Húgai: Anikó, Magdi és sógora, Feri, családjukkal együtt. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! A Jóisten adjon nektek
csendes és békés nyugodalmat! (10987-I)

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék maradt.
Fájó szívvel emlékezünk október 26-án id. KISS SÁNDORRA
halálának 12. évfordulóján és október 25-én ifj. KISS SÁNDORRA
halálának 4. évfordulóján. 
Emléküket őrzik: felesége és édesanyja, Annus, fia, testvére, Jóska
és családja, felesége, Ida és három gyermeke: Sanyika és családja,
Attila és Anci barátjával. 
Csendes pihenésetek fölött őrködjön szeretetünk. Nyugodjatok
békében! (10696)

SZAKMAI ELŐADÓ/FORMATOR akkreditált képzés indul
Marosvásárhelyen. A képzés célja előadói ismeretek átadása azon
szakembereknek, akik hivatalos keretek között szeretnének
oktatással foglalkozni. Jelentkezni lehet október 31-ig
hétköznaponként 9-15 óra között a 0732-830-147-es telefonszámon
vagy az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (62817)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Hirdetés
A MAROS MEGYEI TANÁCS mint a „Könnyű útburkolat DJ153G Mezőszengyel – Mező-
bodon – Kisikland (DJ152A), 9+800-12+400 km, Maros megye” elnevezésű projekt bir-
tokosa, értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
a terv környezeti hatásának vizsgálata során azt a döntést hozta, hogy nem kell kör-
nyezeti hatástanulmányt készíteni a „Könnyű útburkolat DJ153G Mezőszengyel – Me-
zőbodon – Kisikland (DJ152A), 9+800-12+400 km, Maros megye” projekt esetében,
amelyet Maros megyében, Mezőbodon községben, Urszajatelep faluban fognak kivi-
telezni. 
A besorolási döntés tervezete és indoklása tanulmányozható a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén: hét-
főnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között, valamint a következő
weboldalon: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kapcsolatos megjegyzéseiket/ellen-
vetéseiket benyújthatják a jelen hirdetés közlésének napjától számított 5 napos ha-
táridőn belül.

Péter Ferenc                                      Paul Cosma
ELNÖK                                            JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK
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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.

Közlemény
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

a 2018. október 15. – november 20. közötti időszakban szervezi 
az általános őszi nagytakarítást, amely során elszállítják 

a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. 
A 2018.10.29. – 11.03. közötti hét utcabeosztása:
Október 29.: Csángó, Őrlő, Remeteszegi, Beşa utcák;
Október 30.: Sziget, Harcsa, Bőség, Fűzfa, Szászsebes, Hóvirág, Traian Moşoiu, Gh. Şincai,

Szabadság, Govora, Patak, Radnai, Fecske, E. Dandea, Crişan, Varga Katalin, Plevna utcák, és a
T. Vladimirescu utca Szabadság és a Dózsa György út közötti szakasza; 

Október 31.: Tavasz, Kenyér, Mező, Zsil, Takács, Szeret, Hegyi Lajos, F. J. Curie, Gólya, Ialo-
miţa, Tündér, Vihar, Iuliu Maniu, Săvineşti, Săvineşti sétány, Azúr, Levendula, Ojtoz, Bodor Péter
utcák;

November 1.: Hadsereg tér, L. Pasteur, Pacsirta, Levél, I. L. Caragiale, Békás, B. P. Haşdeu,
Szamos, Madách Imre, Tatros, B. Ş. Delavrancea, Olt, Darabont, Cserna utcák; 

November 2.: Rovinari, Bethlen Gábor, Hattyú, Bárány, Akácfa, Milcov, Szitás, Oneşti tér, Kő-
műves, N. Bălcescu, Romulus Guga utcák;

November 3.: Bolyai, Ştefan cel Mare, Retyezát, Görbe, Művész, Egyesülés tér, Sportolók,
Égerfa, Belsőkutas, Külsőkutas, Márton Áron, Köteles Sámuel, Memorandum, Bíróság, Liszt Fe-
renc utcák.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki in-
gatlanjaikat, illetve a hozzájuk tartozó területet és zöldövezetet. 

Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba, kivéve az épít-
kezésből/bontásból származó hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen megközelít-
hető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakításból származó ágakat
külön kell rakni, ellenkező esetben ezt nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett program
szerinti napon szállítják el minden utcából. 

A kijelölt időpont után kihelyezett szemetet csak a köztisztasági vállalathoz (Salubriserv
Rt.) benyújtott előzetes megrendelés alapján viszik el, a tulajdonosi társulásokat pedig meg-
bírságolják. 

Kivételes esetben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) az
ütemterv változhat.

Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató
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