
A marosvásárhelyi négysávos Maros-híd javítási munkálatait
szeptember végén kezdték meg, két év alatt a teljes vasbe-
ton szerkezetet megújítják. Forgalomkorlátozásra a nyári
szünidőkben kell számítani, két sávon zajlik majd a forga-
lom, míg a másik két sávon dolgoznak.

„Aggodalomra nincs ok. Sem forgalmi dugók kialakulásától, sem attól
nem kell tartani, hogy a munkálatok idején a folyamatos megterhelés
miatt esetleg tragédia következik be. A kivitelező cég megfelelő szakmai
tapasztalattal és az elvégzett eddigi minőségi munkálatok védjegyével,

országos elismeréssel bír, a felelősség az övé” – hangsúlyozta a beruhá-
zási osztály aligazgatója azokra a felvetésekre, amelyeket azért tettünk
fel, mert a Maros fölött tervezett forgalomelterelő átkelők nem épültek
meg. Egyébként az önkormányzat szakemberei továbbra is fontolgatják
az alternatív megoldásokat. Nyárig talán sikerül gyakorlati megoldást
találni.
Tizenöt milliós beruházás

A decembertől esedékes szünetet követően a tervek szerint márciustól
fognak hozzá újra az egyre forgalmasabb négysávos híd szerkezetének
a megerősítéséhez. 

Radonmérés 
Marosvásárhelyen 
Radonmérési program indul a napok-
ban Marosvásárhelyen, amelyet a Kul-
turális és Tudományegyetem végez
több szakintézménnyel közösen. A
polgármesteri hivatal által is támoga-
tott projekt célja, hogy feltérképezzék
az emberi szervezetre káros nemes-
gáz jelenlétét.

____________4.
Szülőből ellenség?
Kényes téma, keveset beszélünk róla,
de sajnos sok családban jelen van a
szülői elidegenítés. Főként válás előtt
álló vagy azon átesett szülőkre jel-
lemző, hogy a közös gyerekre zúdítják
az egykori párjuk iránt érzett haragju-
kat, utálatukat, és próbálják a gyereket
ellene hangolni.

____________5.
Zsebbarát 
fogászati kezelés 
Ebben a tanévben is folytatódik a Pá-
ciensregiszter program, amelynek ke-
retében a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem fogorvos-
tan-hallgatói jelképes összeg fejében
ellátják a hozzájuk forduló páciense-
ket. 

____________7.

Egyesülés mindenáron

Tegnap döntéshozó testületként a képviselőház elfo-
gadta a Marosvásárhely–Jászvásár (Iaşi) autópálya épí-
téséről, pontosabban a megépítéshez szükséges
beruházások jóváhagyásáról szóló törvényt. Ez kétségkí-
vül nagy előrelépés a rossz útinfrastruktúrájú, az autó-
pályák szempontjából Európában sereghajtónak számító
Romániában. Többpárti kezdeményezésre alig született
meg a döntés, a Liberálisok és Demokraták Szövetségé-
nek (ALDE) alelnöke bejelentette, pártja a jövő évi költ-
ségvetés megszavazásához feltételként szabja meg a
szóban forgó, A8-ról Egyesülésre átkeresztelt sztráda fi-
nanszírozását. Bár Varujan Vosganian bevallása szerint
„nem fenyegetőzik”, a dolognak zsarolásíze van. A kép-
viselő „megvilágosodott”, szerinte ugyanis emelhetik a
fizetéseket és a nyugdíjakat, a közvélemény egyre inkább
az autópálya-kilométerek alapján ítéli meg a kormányo-
kat. 

A Marosvásárhely–Jászvásár pályaszakasz megvaló-
sításának ötlete hosszú utat járt be a tegnapi döntésig,
legalább tíz éve beszélnek róla (a Maros Megyei Tanács
korábbi elnöke, Ciprian Dobre 2012-ben a beruházáshoz
szükséges területrendezési bizonyítványt kiadta), 
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Megkezdték a főjavítás előmunkálatait

A Maros-híd méretei 
változatlanok maradnak



Zajlik az Alter-Native
Ma 18.15-kor Nemes Gyula Zero című filmje tekinthető
meg a Kultúrpalota nagytermében. 20.30-kor ugyanitt
Hobo Hé, Magyar Joe című koncertje, 22.15-kor Gárdos
Éva Budapest Noir című filmje kezdődik. 9-én, pénteken
18.15-kor Radu Muntean Alice T című filmjét lehet megte-
kinteni, 20.20-kor Emerich Imre & Jimi Laco koncertezik,
22 órakor Szász János A hentes, a kurva és a félszemű
című filmjét vetítik a nagyteremben. A Kisteremben ma
21.30-kor a Best of Mediawave 2018 látható, pénteken 20
órakor Bogdán Árpád Genezis című filmjét vetítik. 

A kisebbségvédelem 
mai lehetőségei
A Kemény Zsigmond Társaság november 9-én, pénteken
délután 5 órakor tartja következő összejövetelét a Ber-
nády Házban. Meghívottja Novák Zoltán történész, az
RMDSZ szenátora. A beszélgetés témája: A kisebbségvé-
delem mai lehetőségei. 

Refis gólyabál 
Hetedhét ország címmel a Maros Művészegyüttes köves-
dombi székhelyén tartják november 10-én, szombaton 17

órai kezdettel a Marosvásárhelyi Református Kollégium
gólyabálját. A kilencedikesek népmesei témakörre épülő
megmérettetése után 21 órakor a Bunkerben kezdődik a
buli, a fergeteges hangulatot Otto Fischer és Nick Havsen
biztosítja. A teljes jegy ára 25 lej, kizárólag a bulira 20 le-
jért lehet jegyet váltani, ebből 10 lej levásárolható.

Tvrtko Marosvásárhelyen
A Föld körül Vujity Tvrtkóval címmel motivációs előadást
tart a horvát származású magyar író, újságíró, televíziós
szakember november 11-én, vasárnap 19 órakor a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Jegyek elővé-
telben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában kaphatók
hétköznaponként 13–14 és 17–18 óra között, jegyfoglalás
a 0757-059-594 telefonszámon.

Az újrakezdés receptjei – 
a zsinagógában
A Mentor Könyvek Kiadó november 13-án, kedden 18
órától az Iskola utcai zsinagógában bemutatja Király
Kinga Júlia Az újrakezdés receptjei című könyvét. Az élet-
ről, éhségről, reménységről szóló történeteket, a holoka-
uszt-túlélőkkel készült interjúkat, az ő „receptjeiket”
tartalmazó kötetről Vida Gábor, Spielmann Mihály és Dia-
mantstein György beszélget a szerzővel.

Forgalmi dugó keletkezhet
November 8–9-én, csütörtökön és pénteken újra forgalom-
korlátozásra kell számítani a kerelőszentpáli felüljárón vég-
zendő munkálatok miatt. Csütörtökön a
Marosvásárhely–Kolozsvár irányt zárják le, pénteken az el-
lenkező oldalt. Járdát öntenek a felüljáró teljes hosszában,
és a betonöntő gép akadályozza majd a forgalmat. 

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
Ma és pénteken 8–18 óra között a marosszentgyörgyi lő-
téren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során a honvé-
delmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer
intézményeinek Maros megyei egységei éles lőszert hasz-
nálnak. Az illetékes hatóság felkéri a térség lakosságát,
hogy az adott körülmények között kerüljék a lőtér környé-
két, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás
veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium
nem vállal semmilyen felelősséget.

Erdélyi körúton 
a PéterPál Könyvkiadó

Legfrissebb újdonságait hozza el erdélyi olvasóihoz a
veszprémi könyves műhely két vezetője. Váradi Péter Pál
és Lővey Lilla dedikálással egybekötött könyvbemutatón is-
merteti a népszerű Erdély-sorozat újabb köteteit és 2019-
es naptárukat. A Kemény János – A marosvécsi mecénás,
illetve a Bihar-hegység. A Király-hágótól a Bihar-hágóig
című albumokat november 14-én, szerdán 18 órai kezdettel
a szászrégeni DIO Házban, 15-én, csütörtökön 17 órától a
szovátai református egyház parókiáján ismertetik. 

Tökfesztivál a nyugdíjasoknál
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja szervezésében november 15-én tökfesztiválra kerül
sor a tagok számára. Feliratkozni keddtől péntekig 10–13
óra között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

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.

Autókat „árult” a csaló
Júliusban öt személy jelentette a marosvásárhelyi rendőr-
ségen, hogy csalás áldozatául esett. A gyanúsított egy 31
éves marosvásárhelyi férfi, aki a gyanú szerint áprilisban
gépkocsikról készült fotókat mutatott a megkárosítottaknak,
majd azt állította, hogy a járművek egy marosvásárhelyi
munkaponttal rendelkező cég tulajdonában vannak, és ha-
marosan árverésre kerülnek. A férfi a szóban forgó cég köz-
vetítőjének adta ki magát, és az autók megvásárlásában
érdekelt személyektől 1400 és 3800 euró közötti értékben
csalt ki összegeket, összesen 18 ezer lejes kárt okozva.
Kedden a rendőrség 24 órára őrizetbe vette a gyanúsítottat.
Az ügyet a marosvásárhelyi bíróság melletti ügyészség irá-
nyításával vizsgálják. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ZSOMBOR, 
holnap TIVADAR napja.
TIVADAR:  a görög Theo-
doroszból ered, amelynek lati-
nosított, rövidült formája hono-
sodott meg nálunk. Jelentése:
Isten ajándéka.

8., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 13 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 57 perckor. 
Az év 312. napja, 
hátravan 53 nap.
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Sima aszfaltúton folyik a közlekedés Fotó: Gligor Róbert László

Nagyon jól haladnak az útépítők – győződhet-
tünk meg magunk is a helyszínen: múlt héten le-
terítették az első aszfaltréteget Nyárádmagyarós
és Nyárádselye között.

Kacsó Antal nyárádmagyarósi polgármesterrel gurultunk
végig a friss aszfaltszőnyegen, miközben beszámolt a pro-
jektről. A munkát szeptember elején kezdte el a marosvá-
sárhelyi cég, és nagyon jól haladnak vele: rendezték,
egységesítették a bejárati hidakat, újjáépítették az összes
hidat és átereszt, kiásták a sáncokat, az első aszfaltréteg le-
terítését pedig néhány nap alatt befejezték. Az aszfaltozást
Selyében kezdték, hogy a torboszlói átrakóállomástól szál-
lított burkolóanyagot ne nyomják szét a nehézjárművek.
Ha az időjárás továbbra is kedvező marad, tíz nap múlva a
második réteget is leteríthetik. Így marad a 4 méter széles
járófelület mellett a kétoldali padka kialakítása, az úttest
jelzéseinek felfestése, az útjelző táblák kihelyezése, illetve
Magyaróson és Selyében az út menti sáncok betonlapokkal
való kiépítése. A községi úthoz kapcsolódó utca- vagy me-
zeiút-bejáratokat 15 méter hosszúságban aszfaltozzák le,
hogy az új útra ne kerüljön sár. A szakaszon több leszállót
alakítottak ki, hogy szükség esetén a járművekkel félreáll-

hassanak, megkönnyítsék a szembejövő forgalom elhala-
dását.

Magyarósról Selyébe 4,5 kilométeres köves út vezetett,
ezért a lakosság régi vágya valósul meg azzal, hogy ezután
sima aszfaltszőnyegen gurulhatnak le a hegyről a Nyárád
lankásabb vidékére, s így jóval gyorsabban jutnak el Nyá-
rádszeredába, Marosvásárhelyre vagy Szovátára. A község
a Helyi Beruházások Országos Programjából (PNDL)
nyert 5,1 millió lejes kormánytámogatást, miután már több-
ször is nyújtott be pályázatot, és mindig kevesen múlt a
siker – mondta el a polgármester. A munkálat alatt voltak
útlezárások, ilyenkor a lakosság Kendő irányában jutott le
a hegyről, az arra vezető utat előtte megjavították. A község
elöljárója a bekecsi turizmus fellendülését is reméli a be-
ruházás következtében.

A lakosság igényét erősítette meg a selyei id. Albert
László is, aki kérdésünkre elmondta: azt gondolta, már nem
éri meg az aszfaltutat, annyi ígéretet kaptak a polgármes-
tertől, de most már kezdik remélni, hogy végre megvalósul
a terv. Egy név nélkül nyilatkozó nő arról beszélt: mindenki
nagyon várta az aszfaltutat, azok is, akik autóval közleked-
nek, de az idősebbek is, hiszen így a távolabb élő gyere-
keik, unokáik gyakrabban meglátogatják majd őket. A
legjobban talán a gyerekek örülnek, hiszen délutánonként
sima felületen tudnak kerékpározni.

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

Aszfaltozzák a selyei utat

Gligor Róbert László

RENDEZVÉNYEK

November 8-tól minden csütörtökön este négy saját mű-
sorral jelentkezik az Erdély TV. Újraindul a Pszichotrillák
műsor, amelyet ezentúl csütörtökönként 20 órától követhet
a néző. Badics Petra műsorvezető állandó vendége Kádár
Annamária pszichológus, akivel az új évad első adásában
az időskori szerelemről beszélget.

A szokásos időpontban, 18.30 órától jelentkezik ma a

Magyar világ, amelyben szó lesz a többi között arról is,
hogy rendhagyó kiállítással emlékezik a székelyudvarhelyi
Haáz Rezső Múzeum az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc sorsfordító pillanataira.

Erdélyi kulturális körképpel várja nézőit a Kultúrcsepp
(20.30 órakor), és Csép Andrea parlamenti képviselő a
Mérlegen meghívottja (21.30 órakor).

Erdély TV-s négyes fogat
Magyar világ, Pszichotrillák, Kultúrcsepp és Mérlegen
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Hozzáférhetőbb orvosi ellátás 
A szenátus szerdán elfogadta azt az RMDSZ-javas-
latot, amely megoldást nyújt a családorvoshiánnyal
küszködő kis települések problémájára. Romániá-
ban több mint 500 olyan település van, ahol nincs
családorvos, és a betegek nem kaphatják meg az
alapvető egészségügyi ellátást – mutatott rá Vass
Levente képviselő, az alsóház egészségügyi bizott-
ságának titkára, a javaslat kidolgozója. Hozzátette:
erre a problémára jelentene megoldást az RMDSZ
jogszabálytervezete, amely lehetőséget teremt arra,
hogy az önkormányzat rendelőt építsen, és egy in-
gázó orvos hetente legalább 10 órát rendeljen azo-
kon a településeken, ahol jelenleg nincs, vagy
nyugdíjazás miatt hamarosan nem lesz háziorvos. A
tervezetről a képviselőháznak is döntenie kell.
(RMDSZ-tájékoztató)

Kivizsgálják a visszaéléseket
A Iordache-bizottság a kormány által előterjesztett
formában fogadta el szerdán a bírák és ügyészek
által elkövetett visszaéléseket vizsgáló ügyosztály
létrehozásáról szóló, 2018/90-es sürgőségi kor-
mányrendeletet. A rendelet 14 támogató és hat el-
lenszavazatot kapott. A bizottság az összes, főleg az
ellenzék részéről ékező módosító javaslatot elutasí-
totta. (Agerpres)

Megvásárolhatják 
a Banca Româneascăt

Az állami Eximbank vásárolná meg a National Bank
of Greece csoporthoz tartozó Banca Românească
pénzintézetet, miután a jegybank tavasszal hivatalos
magyarázat nélkül elutasította az OTP Bank és a gö-
rögök közötti tranzakciót a romániai leánybankjuk
megvásárlásáról – adta hírül szerdán a Ziarul Finan-
ciar című gazdasági újság. A lapinformáció szerint
három vásárló is jelentkezett a görög csoport tulaj-
donában levő pénzintézetért, az Eximbank mellett az
olasz Intesa bank és a J.C. Flowers befektetői alap
nyújtott be érvényes pályázatot. A három jelentkező-
nek november végéig kell megerősítenie vásárlási
szándékát, és be kell nyújtaniuk a végleges ajánla-
tukat. A Banca Românească mérete szerint a 14.
pénzintézet, piaci részesedése 1,46 százalék. (MTI) 

Tűz egy vajdahunyadi iskolában 
Több mint 800 diák és 32 tanár menekült ki a vajda-
hunyadi Hunyadi János általános iskolából szerdán,
miután tűz ütött ki az ingatlan alagsorában. Két pe-
dagógus orvosi ellátásra szorult. Anemona Doda, a
Hunyad Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
szóvivője elmondta, két tűzoltóegység sietett a hely-
színre, hogy megfékezze az alagsorból felcsapó lán-
gokat. A hatóságok vizsgálják a tűzeset okát.
(Mediafax)

Erdélyi–moldvai összefogás az autópályáért címszóval
idén január elején közös memorandumot fogadtak el
Jászvásáron, így próbálva nyomást gyakorolni a kor-
mányra a beruházás elkezdéséért. Azt még nem tudni,
hogy az eredeti elképzelésekhez képest hogyan alakul
majd a nyomvonala, amelynek hossza az illetékesek sze-
rint 308 kilométer, két alagúton, húsz hídon, tíz viaduk-
ton és egy vasúti felüljárón vezetne át, a sztráda fölött
13 közúti átjárót építenének. Radu Berceanu korábbi
szállítási miniszter „a jövő terve”-ként emlegette a pá-
lyát, 2012 utánra időzítette az építését, úgy képzelte el,
hogy egy kétsávos országutat négysávossá bővítenek,
mert… Mindezt a pénzhiánnyal magyarázta. 

A tegnapi képviselőházi döntés szerint az állami költ-
ségvetésből, a közlekedésügyi minisztérium büdzséjéből,
külföldi hitelekből és uniós alapokból, esetleg magán-
cégekkel való partnerségi szerződések alapján finanszí-
rozzák az Egyesülés sztrádát. Csak remélni lehet, hogy
a sok bába közt nem vész el a gyermek, és előbb-utóbb
a Marosvásárhely–Jászvásár autópálya kapcsolódik a
Brassó–Bors közötti A3-as sztrádához. Utóbbi befeje-
zése még a teve álma szintjén van (Kolozsvár után egye-
lőre még előreláthatólag évekig az E60-ason
gyürkőzünk neki Nagyváradnak), akárcsak a hét ország
által aláírt Via Carpatia megépítése. 

A „fenyegetőzésre” visszatérve, megjegyzendő, hogy
sem Vosganian, sem más párt nem keménykedett ha-
sonló módon a 15 éve épülő, a befejezéstől igen távol
álló észak-erdélyi autópálya esetében, erdélyi összefo-
gás sem volt ez ügyben, memorandumokat sem írtak alá
civilek és politikusok. Politikai akarat hiányában még
az is lehet, hogy az észak-erdélyi sztrádánál hamarabb
elkészül az Egyesülés autópálya. 

Egyesülés mindenáron
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A képviselőház megszavazta szerdán azt a sürgős-
ségi kormányrendeletet, amely szeptember végétől
ismét lehetővé tette, hogy a nemzetiségi tanítók
ismét taníthatják a román nyelvet.

A kormány szeptember végén sürgősségi kormányrendelet-
ben hatályon kívül helyezte augusztusban elfogadott hasonló
rendeletét, amely megtiltotta a nemzeti kisebbségek nyelvén
oktató tanítóknak, hogy az állam nyelvét tanítsák a nemzeti-
ségi tannyelvű osztályokban. Ezt román szaktanárokra bízták
volna.

Az intézkedés nagy felháborodást váltott ki a kisebbségek
körében, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség  a rendelet
hatályon kívül helyezését követelte. Kérésének a kormány
szeptember végén eleget tett. A sürgősségi kormányrendelet
már akkor hatályba lépett, de azt a parlamentnek is meg kell
erősítenie.

A képviselőház most első házként foglalkozott a rendelettel,

amelyet elsöprő többséggel, 214 igen szavazattal és 8 ellen-
szavazattal, 38 tartózkodás mellett fogadott el. Az ügyben a
végső szó a szenátusé lesz.

A képviselőház honlapján elérhető adatok szerint a támo-
gató szavazatok zöme a kormánykoalíció pártjaitól szárma-
zott, de az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) honatyái is
– egy kivételével – a sürgősségi kormányrendelet elfogadása
mellett voksoltak.

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője
nehezményezte, hogy az ellenzéki Mentsétek Meg Romániát
Szövetség (USR) „csak szavazatszerző céllal szólítja meg a
magyar közösséget, hiszen amikor a magyarság jogos köve-
teléseit a parlament mikrofonjától vagy szavazattal kellene tá-
mogatnia, akkor az USR következetesen a rossz oldalon áll”
– mondta a képviselő. Korodi arra utalt, hogy az USR mind a
25 képviselője, akik jelen voltak az ülésen, tartózkodtak.
(MTI)

Megszavazta a képviselőház, hogy a nemzetiségi 
tanítók ismét oktathatják a román nyelvet

Az öttagú bírói tanácsok újraalakítására kötelezte 
az alkotmánybíróság a legfelsőbb bíróságot

Mit szól hozzá, szomszéd, már megint itt van a nyakunkon
a könyvvásár – hallom egyik erkélyről átszólni valakit a má-
sikra. Két férfi beszélget. Elég enyhe a november ahhoz, hogy
délfelé még kint lehessen szöszmötölni az erkélynek nevezett
balkonon, avagy túlművelten a loggián.

Az mind semmi, de ráadásul itt van a filmfesztivál is.
Mintha nem volna elég művészi élet itt nálunk, válaszolja a
másik ember. Még mindig nem nézek ki, csak elképzelem,
mennyire elegük lehet a szellemi életből
az atyafiaknak. De lehet, hogy tévedek. 

Tényleg van valami Vásárhelyen
ilyenkor november táján, amikor a szür-
keség és az unalom, az óraátállítástól
megzavart időérzék tájékozatlanul bolyong a szellemi űrben,
amikor az emberek nem utaznak, pénztelenségről panaszkod-
nak, arra gondolnak, miből telik majd karácsonyi ajándékra,
munkahelyi konfliktusokat melengetnek a keblükben, sebeiket
nyalogatják, orvoshoz fordulnak képzelt és valóságos pana-
szokkal, hiányzik a társaság, a nyüzsgés, a meghitt kávézás.
Nos, ebbe a ködfoltos, rongyos novemberbe berobban két
hétvégére a filmfesztivál és a könyvvásár. Talán már mind-
kettő közel jár egy fél jubileumhoz, a 25.-hez (egy jubileum
a bibliai időmérték szerint 49 év), mindkettő csak úgy válha-
tott valósággá, rutinmegszakítássá, kiemelkedő ünnepponttá,
hogy itt megdőlt jóformán magától (mert ki vállalhatja a fe-
lelősséget/dicsőséget/ódiumot, hogy ő döntötte meg?) a szo-
cialista önkényuralmi rendszer. 

Azelőtt filmfesztivál csak a hazafias, a rendszert nyaldosó
tákolmányokból volt, amelyekre beterelték a gyárak és üze-
mek, iskolák, szántóföldek, állatkarámok és kisdedóvók rom-
latlan népét, és számontartották, ha valaki nem nézte meg
Tudor Dacicus Maximus hőstetteit Sergio Nicolaesco komisz-
szár elvtárs fantáziálásában. A könyvnapok pedig rendszerint
ugyanebben az időben kezdődtek, dekádokban mérték, hiszen
elnevezése nem hagyott kétséget afelől, hogy itt nem cicóz-
nak: a politikai agymosás 10 napjai jőnek, rabságunknak
nem vége, hanem megalázásunk újabb egy éve következik.
Vagyis nem dekáztak, ha az Elvtárs összes műveinek és kivo-

natainak, aranyköpéseinek milliós tömegét kellett kiállítani
ugyanott, ahol immár 24 éve a magyar könyv ünnepe fortyog,
zajlik, tobzódik.

Ki gondolta volna akkor, hogy az 1988-as társadalompo-
litikai és ideológiai brosúrák tíz napja az utolsó lesz, és alig
egy hónappal odébb a 40 éves könyv- és rendszerállványzat
összeomlik, de csak a főpallért és feleségét temeti maga alá.
A rendszert működtető felelősök, álírók büntetlenek marad-

nak, a szellem gyalázói ott folytatják
rövid pánik után, ahol abbahagyták,
csupán előjelet váltva, bárbánybőr-
ből végre farkasbőrbe bújnak, és
szuperdemokraták lesznek.

Jó elveszni a könyvek keltette izgalmakban, a kereső, fel-
fedező, betűkben gazdagodó tömegben, alig odaférni a pul-
tokhoz, ahol jó és olcsó(bb) könyveket lapoznak, szóba állni
az ismerősökkel, ajánlani és ajánlatot elfogadni. (Bár az ol-
vasás szigorúan magánügy.) Beülni egy stand mögé, kínálni,
rábeszélni, dedikálni vagy dedikációért tolakodni, megrakot-
tan cipekedni, megizzadni a színház előcsarnokában, lépcsőt
mászni, folyton meglepetésekbe ütközni. Nem tudni válasz-
tani. Sajnálni a kihagyott könyvet. Az viszont megnyugtatóan
felemelő, ha végignézve a kirakott árut, bölcsen megállapít-
juk, megvan könyvtárunkban, már a tavaly-tavalyelőtt meg-
vettük, örököltük, ajándékba kaptuk, első kiadással
rendelkezünk, apánk-nagyapánk könytárában is ott volt, sok-
szor olvastuk. Ilyenkor jövünk rá, hogy milyen öregek va-
gyunk. (Azt még magunknak sem valljuk be – hogy talán
műveltebbek is. Ezzel nem szokás dicsekedni. Ezt mások kell
titokban a hátunk mögött, kissé irigykedve megállapítsák.)

A két szomszéd elhallgatott. Sajnos lekéstem a szereplőket.
Egy férfit látok az ócska Moszkvicsa alatt háton fekve olaj-
szivárgásban pancsolni, lefogadom, polcán a teljes Horizont
sorozat. Egy másik a csorgóra megy, hogy megtöltse vízzel
az ötliteres műanyag kannáját. Ennek az öregnek már a kút-
nál állók látványa is maga a való világot jelentő mozi. Es-
ténként pedig a kereskedelmi adók üres zsebében turkálhat
a reklámok között.

Két szomszéd novemberben

A kormány panaszának helyt adva, az öttagú bírói
tanácsok újraalakítására kötelezte a legfelsőbb bí-
róságot szerdán az alkotmánybíróság.

A határozat többek között a kormányt háttérből irányító
Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök bírósági ügyének
kimenetelét is befolyásolhatja.

A legfelsőbb bíróság két öttagú bírói tanácsának összetéte-
léről egy 2014-ben hozott belső határozat szerint minden év
elején sorshúzással döntenek, az új törvény ezt annyiban pon-
tosította, hogy a két testületnek nem lehetnek hivatalból kine-
vezett elnökei, akik mellé további négy bírót sorsolnak ki,
hanem a tanács minden tagját véletlenszerűen sorsolják ki.

Az alkotmánybíróság Viorica Dăncilă miniszterelnök pa-
naszát megalapozottnak találva megállapította, hogy a legfel-
sőbb bíróság úgynevezett alkotmányos természetű jogi
konfliktusba került a törvényhozással azáltal, hogy nem ala-
kította újra – a jövő év elején úgyis megújuló – öttagú bírói
tanácsait, miután hatályba lépett az igazságszolgáltatás meg-
szervezéséről szóló, idén módosított jogszabály.

Az alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az utóbbi évek
joggyakorlata helytelen volt, és arra kötelezte a legfelsőbb bí-
róságot, hogy haladéktalanul alakítsa újra az öttagú bírói ta-
nácsokat.

A taláros testület szavazattöbbséggel hozott megfellebbez-
hetetlen döntést egy olyan jogvitában, amelyet a korrupció-
váddal másodszor bíróság elé állított Liviu Dragnea
érintettsége miatt övez kiemelt médiaérdeklődés Romániá-
ban.

Az ellenzéki média szerint a kormány azért panaszolta be
a legfelsőbb bíróságot az alkotmánybíróságnál, mert Drag-
neát akarják egy „kedvezőbb” összetételű bírói tanácshoz
juttatni perének októberben kezdődött fellebbviteli tárgyalá-
sán, a pártelnöknek ugyanis meggyőződése, hogy annál a ta-
nácsnál, ahova ügyét besorolták, nincs esélye elkerülni a
börtönt.

Az alkotmánybírósági döntés nyomán nagy valószínűséggel
újra kell majd kezdeni a fellebbviteli tárgyalást Liviu Dragnea
és minden olyan alperes ügyében, akik úgy értékelik, hogy ér-
dekeiket sértette a legfelsőbb bíróság helytelennek bizonyult
joggyakorlata.

Dragneát második korrupciós perében három év és hat
hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte júniusban első
fokon a legfelsőbb bíróság egy háromtagú bírói tanácsa, és el-
rendelte korábbi felfüggesztett ítélete letöltését. A fellebbviteli
tárgyalás október 8-án kezdődött a legfelsőbb bíróság egyik
öttagú bírói tanácsánál. (MTI)



A Egyesülés lakótelep és a város-
központ, a 15E országút és a mező-
ségi falvak között kapcsolatot
teremtő híd javítási munkálataira a
Helyi Fejlesztések Országos Prog-
ramjának (PNDL) a 2017–2020 kö-
zötti időszakra jóváhagyott
keretéből nyert finanszírozást a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat. A be-
ruházás összértéke 15 millió lej
héával (TVA), valamint az illeté-
kekkel együtt. A munkálatokat két
év alatt kell befejezze a kolozsvári
székhelyű kivitelező, az út- és híd-
építésre szakosodott Dacia Faber
Kft., amely az Intraserv Kft.-vel – a
híd teljes közvilágítását és az átha-
ladó optikai kábelek elhelyezését
felvállaló cég – társult. 1984-es át-
adása óta a Maros-híd szerkezetét
nem javították, az újraaszfaltozás
során pedig a régi szigetelést fel-
marták és nem végeztek újabb szi-

getelést. Többek között ez is egyik
ok a sok közül, hogy a Maros fölött
átívelő 321,42 méteres építmény ál-
laga nagyon leromlott, sok helyen
megrepedt, a támfalaknál szivárog
a víz, omlik a vakolat, károsodott a
vezetékek szigetelése, berozsdázott
a vasbeton szerkezet, a gyalogjáró
védőkorlátja pedig helyenként – az
óvatlan járművezetők miatt is –
megrongálódott. 

Amint Popistan Dorin, a beruhá-
zási osztály aligazgatója elmondta,
a projekt célja olyan javítási mun-
kálatok elvégzése, amelyek bizto-
sítják a híd stabilitását, a jelenlegi
állapota ugyanis balesetveszélyes.
Az építő a hidat és a gyalogosfeljá-
rókat felújítja, a teljes munkafelület
11.700 négyzetméter. Az első sza-
kaszban megszervezték a híd alatti
építőtelepet, előkészítették a mun-
kálatokat, a Marosszentkirály felőli
felhajtón 107 méteren lebontották a

fémkorlátot és a szerkezet megerő-
sítése végett a járda egy részét, il-
letve a szélgerendákat. Ezt követte
a város felőli korlátrész lebontása és
újraépítése, a híd két oldalán lévő
szélgerendákat összesen 600 méte-
ren kell kicserélni, mivel a vasbeton
szerkezetet igencsak kikezdte az
idő. Decemberben, ha az időjárás
lehetővé teszi, a híd alatt folytatják
a munkálatokat az alapozás felújí-
tásával és a hosszanti gerendák
megbontásával, a tartószerkezet
erősítésével. Amint hangsúlyozta, a
feladatfüzetbe foglalták azt a felté-
telt, hogy az úttesten csak a nyári
szünidőben – jövő évben és jövő
után – végezzék azokat a beavatko-
zásokat, amelyek sávlezárással jár-
nak. A jelenlegi munkálatok arra
utalnak, hogy a gyalogosok szá-
mára fenntartott járda keskenyebb
lesz, a szakember azonban arról
biztosított, hogy a négysávos híd

jellemzői nem változnak, a járdának
és az útburkolatnak is megmarad az
eredeti mérete, sem a szélességén,
sem a hosszán nem változtatnak. 
Megelőzhető-e a forgalmi dugó?

– Alternatív megoldások hiányá-
ban mi történik egy előre nem lát-
ható esemény során, illetve az
Alsógát utcai, amúgy is forgalmas
hídon kívül más megoldást miért
nem dolgoztak ki? – kérdeztük a
műszaki beruházásokért felelős
szakembert. 

– A polgármesteri hivatal meg-
rendelte azt a tanulmányt, amellyel
a Kárpátok sétányon épült volna
meg egy híd. A tervet viszont kö-
zösségi nyomásra el kellett vetni.
Az önkormányzat azonban to-
vábbra is gondolkodik szükséghely-
zetben bevethető opciókon, a
legkézenfekvőbb pontonhíd kiala-
kítása lehetne. Azért döntöttek úgy,
hogy az iskolai szünidőben alakíta-
nak ki csupán két sávot, mert olyan-
kor kisebb a forgalom. 

Tavaly dr. Dorin Florea polgár-
mester sajtótájékoztatón szorgal-
mazta az alternatív megoldásokat –
köztük a Kárpátok sétányi felüljá-
rót –, amely nem készült el. Amint
akkor jelezte, a honvédelmi minisz-
tériumhoz intézett beadványban
kérte a város fölött elhelyezkedő te-
rületeknek az azonosítását, ahol két-
irányú pontonhidak szolgálhatnák
az áthaladó forgalmat a hídjavítás
alatt. 

A forgalmi rendőrség egyelőre
elképzelhetetlennek tartja az egyre
növekvő gépjárműforgalmat a
Maros-híd főjavítása idején. A rend-
őrség tavalyi felmérése szerint a
reggeli csúcsforgalomban a Mező-
ség és az Egyesülés negyed irányá-
ból 3484 jármű halad át a
Maros-hídon egyetlen óra alatt,
ezek 70%-a a főtér és a Sörház/Si-
naia utca irányába tart. Ezért is el-
engedhetetlen gyakorlati megoldást
találni a főjavítás idejére a forgalom
számára, amelyet nem lehet a Ma-

rosszentkirályról megközelíthető
Alsógát utcai hídra terelni, amely-
nek teherbíró képessége korlátozott.
Az amúgy is zsúfolt marosvásárhe-
lyi úthálózat mellett a polgármesteri
hivatal számára egy újabb megol-
dandó feladat lesz a jelentős for-
galmi fennakadás kiküszöbölése a
Maros-híd főjavításának idejére. 
Az előd – a Bodor-híd

A Maroson átívelő egykori fahíd
a köztudatban Bodor-hídként volt
ismert. Építéséről, tervezője zseni-
alitásáról számos írás jelent meg na-
pilapunkban. Múltidézésként
Pál-Antal Sándor levéltáros kutató-
munkáját használjuk fel.

„Az eredeti Bodor-híd, ahogy
köztudott, valóban 1821-ben ké-
szült. Az 1821 júniusában pusztító
nagy árvíz ugyanis elöntötte a város
alsóbb fekvésű részeit, épületeket,
gazdaságokat rongált meg. Tönkre-
tette a Maroson átívelő három híd
közül a két nagyobbat. Ekkor a vá-
rosi tanács felkérte Bodort a Maros
főárka fölött átívelő ún. »2-dik
nagyhíd« újjáépítési tervének kidol-
gozására és a munkálatok levezeté-
sére. Az új híd tervét, a város
fogházában raboskodva, rövid idő
alatt elkészítette, amelyet a tanács
már 1821. július 24-én elfogadott,
és azonnal a kivitelezéséhez fogott.
1872-ben a város képviselőtestü-
lete, a Bodor-híd rossz állapota
miatt, egy új híd felépítéséről dön-
tött. Tehát a Bodor-féle nagyhíd
ötven évig szolgált hűségesen, ki-
állva több árvíz okozta megpróbál-
tatást is. Az új híd építéséhez
azonban a folyó medrének a szabá-
lyozása is szükségessé vált. A helyi
lakosság megszokásból ezt a hidat
is Bodor-hídnak hívta mindaddig,
míg azt egy még nagyobb vashíddal
nem helyettesítették… A Bodor
Péter nevéhez az 1821-ben készült
és 1874-ben lebontott fahíd fűző-
dik.”
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Radonmérési program indul a
napokban Marosvásárhelyen,
amelyet a Kulturális és Tudo-
mányegyetem végez több
szakintézménnyel közösen. A
polgármesteri hivatal által is
támogatott projekt célja,
hogy feltérképezzék az em-
beri szervezetre káros nemes-
gáz jelenlétét. A radon, amely
a Föld keletkezése óta jelen
van a természetben, radioak-
tív hatású, és hozzájárul a tü-
dőrák kialakulásához. 

Az idén nyáron fogadta el a kor-
mány azt a törvényt, amely – az
uniós szabályokhoz igazodva – kö-
telezővé teszi a radonmérést és az
intézkedéshozatalt abban az eset-
ben, ha bizonyos helyeken a gázszi-
várgás meghaladja a megengedett
értéket. 

A programot dr. Csegzi Sándor
fizikus, a Kulturális és Tudomány-
egyetem vezetője kezdeményezte
és mutatta be, aki többek között el-
mondta, a radonról írta doktori dol-
gozatát, és 1991 óta foglalkozik e
kérdéskörrel. Miután bemutatta a
programindító találkozón jelen levő
intézmények képviselőit, felkérte
Encian Ioan kutatót, az Országos
Nukleáris Tevékenységet Ellenőrző
Bizottság képviselőjét, hogy ismer-
tesse, miért kell mérni, kutatni a
radon jelenlétét a természetben. A
szakértő elmondta, hogy az Európai
Unió 2013-ban kibocsátott 59-es
irányelve alapján az idén nyáron el-
fogadott törvény szerint Romániá-
nak el kell készítenie az országos
radonakciótervet, amelynek első lé-

pése a mérés, majd ennek alapján az
erre megalakult miniszterközi bi-
zottság koordinálásával konkrét in-
tézkedéseket hoznak. A radon
színtelen, szagtalan, radioaktív ne-
mesgáz, amely a földből szivárog.
Rákkeltő hatású. (Világszinten a do-
hányzás után a második helyen áll.)
A tüdőbe kerülve lebomlik, és alfa
sugárzásának sejtbontó hatása van.
Nemcsak a földben, hanem a vízben
és az építőanyagokban is megtalál-
ható. Az épületek repedésein kerül
be a helyiségekbe, innen lélegezzük
be. Az EURATOM 59-es szabvány-
nak megfelelően a radon jelenlété-
nek felső határértéke 300 Becquerel
egy köbméter levegőben. Az
526/2018-as kormányrendelet tar-
talmazza azt az országos akcióter-
vet, amely által csökkentik a
radonveszélyt. Többek között új
házak építésénél figyelembe kell
venni, hogy az épület helyiségeiben
miként oldják meg a levegőáram-
lást, szellőztetést, milyen anyaggal
szigetelik a házat stb. 

A kolozsvári Babeş–Bolyai
Egyetem fizika tanszéke a diákok-
kal közösen egy, az Európai Unió
által támogatott program keretében
16 erdélyi megyében folytatott mé-
réseket. A szabvány szerint 10x10
km-es területen 4-10 mérést végez-
nek és így – színkódokkal – készül
el a térkép, amelyen feltüntetik a ri-
zikóövezeteket. A gázszivárgás ala-
kulását ötévenként követik a
szakemberek. Encian Ioan szerint a
radon jelenlétét megszüntető intéz-
kedések nem költségesek, szigetelni
kell a házakat és leginkább szellőz-
tetni, mert így távozhat a szobák-
ban, belső helyiségekben felgyűlt
gáz. Az említett jogszabály szerint

az önkormányzatok kötelesek olyan
intézkedéseket hozni, amivel csök-
kentik a káros hatást. 

Ezek után Csegzi Sándor bemu-
tatta a javasolt programot, és ismer-
tette a Kárpát-kanyarban végzett
korábbi méréseket, többek között
Gyergyóremetén és Kovásznán, és
az eredmények kimutatták, hogy a
még aktív vulkanikus területen na-
gyobb a radontartalom az országos
átlagnál a levegőben. Marosvásár-
helyen a program alapján 60 iskolá-
ban helyeznek el detektorokat
(összesen 120-at) és ezek közül 40
közintézményben összehasonlító
mérést végeznek az IFIN-HH de-
tektoraival. A következő szakasz-
ban pedig magánlakásokban is
végeznek hasonló méréseket. Nem
kell attól tartani, hogy bármilyen

káros hatása van az orvosságosdo-
bozra hasonlító detektornak, bárki
elhelyezheti a szabálynak megfele-
lően a lakásban vagy a pincében. A
felmérés három hónapot tart, ezt
követően az adatokat kielemzik, és
a szakhatósághoz küldik. 

Dr. Makkai Gergely alpolgármes-
ter meteorológusként is hozzászólt
a szakmai beszélgetéshez. El-
mondta, a radon a Föld keletkezése
óta jelen van a környezetben, az
emberi szervezet nem alkalmazko-
dott megfelelően hozzá, ezért okoz-
hat egészségi problémát a túlzott
kitettség. A meteorológiai jelensé-
gek befolyásolják a mennyiségét.
Az alkotmány 35. cikkelye bizto-
sítja az egészséges életmódhoz való
jogot, ezért is fontos, hogy ezt a ve-
szélyes tényezőt kiiktassuk a kör-
nyezetünkből. Javasolta, hogy a
radontérkép elkészítésekor a mete-
orológiában is használt színkód-

rendszerrel jelöljék a különböző
szennyezettségi fokokat. 

Illés Ildikó megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes felvetését köve-
tően azt is megtudtuk, hogy
tulajdonképpen még nincs egy
olyan hatóság, amely meghatá-
rozná, hogy milyen intézkedéseket
kell hozni, de ott, ahol nagyobb a
veszély, előfordulhat, hogy az épí-
tési engedélyek kiváltásakor figye-
lembe kell venni a szakintézmény
ajánlatait is. 

A bemutatót követően, önkénte-
sen támogatva a projektet, a jelen-
levők közül többen is átvettek
detektort, amelyeket a kitűzött ha-
táridőt követően, három hónap
múlva begyűjtenek a tudomány-
egyetem munkatársai, és a szenzo-
rok adatainak leolvasása után
kiértékelik az eredményt. Ilyen jel-
legű alaposabb felmérés még nem
készült az országban – hallhattuk a
programindító rendezvényen. 

Radonmérés Marosvásárhelyen 

Vajda György 

A Maros-híd méretei változatlanok maradnak
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Kényes téma, keveset beszé-
lünk róla, de sajnos sok csa-
ládban jelen van a szülői
elidegenítés. Főként válás
előtt álló vagy azon átesett
szülőkre jellemző, hogy a
közös gyerekre zúdítják az
egykori párjuk iránt érzett
haragjukat, utálatukat, és
próbálják a gyereket ellene
hangolni, mit sem törődve
azzal, hogy a bosszúállás kö-
zepette, a két felnőtt harcá-
ban felőrlődik a gyermek,
akinek mindkét szülője fon-
tos, és mindkettőre szüksége
van. Ezen kényes téma külön-
böző vetületeit boncolgatták
azon a beszélgetésen, amit
nemrég a marosvásárhelyi
Védem Egyesület kezdemé-
nyezett. 

A családon belüli erőszak egyik
formája a lelki terror. A gyerekel-
idegenítés ennek egy módozata,
amikor a lelki és mentális bántalma-
zás valamelyik szülő részéről a gye-
rek/ek felé vagy a másik szülő ellen
irányul. A jelenség csíráit már na-
gyon korán fel lehet fedezni egy
szülő–gyerek–szülő hármas kap-
csolatban, ahol gyakoriak a „látod,
apád milyen”, „most is anyád miatt
van az egész” típusú kijelentések,
pejoratív jelzőkkel kiegészítve. Tu-
datosan vagy tudatalatt így kezd
kommunikálni egyik vagy másik
szülő, mintegy meggyőzve a gyere-
ket a maga igazáról, az ő pártjára ál-
lítva, miközben az őrlődik középen,
mert neki mindkét szülő fontos.
Ennek a jelenségnek a súlyos for-
mája a válófélben lévő vagy válás
utáni szülői viselkedés, amikor az
egyik szülő megpróbálja a másiktól
elidegeníteni a gyereket, ami ahhoz
vezet, hogy a gyerek nem akar a
másik szülővel élni, csúnyán beszél
vele, esetleg látni sem akarja, és
manipuláció áldozataként megveti
azt a szülőt, akivel azelőtt jó kap-
csolata volt. Mivel magyarázható
mindez? Miért viselkedik így egy
felnőtt ember? Hogyan lehet ezeket
a helyzeteket megelőzni, ha lehet
egyáltalán? Mit tehet a sértett fél?
Miként érinti ez a gyerek mentális
és lelki egészségét, hogyan hat ki az

érzelmi fejlődésére? – többek kö-
zött ezekre a kérdésekre keresték a
választ – konkrét eseteket is bemu-
tatva – a Védem Egyesület által
szervezett beszélgetésen. 

A szülői elidegenedés fogalmát
(Parental alienation syndrome, rö-
vidítve: PAS) 1980-ban vezették be
egy pszichiáter, Richard A. Gardner
javaslatára. Ő számos válófélben
lévő szülővel folytatott klinikai
vizsgálatot, és elsőként fogalmazta
meg a szülői elidegenedést mint tö-
megesen létező jelenséget. Lénye-
gében arról szól, hogy az egyik
szülő a másik ellen hangolja a gyer-
meket. Ez egy folyamat, melynek
következménye a másik szülővel
szembeni indokolatlan tiszteletlen-
ség, ellenkezés és a teljes elutasítás.
A legtöbb esetben azért kezdik meg
ezt a fajta manipulációt, hogy a
másik felet végleg kizárják a gyer-
mek életéből. 

A szakirodalom szerint a mani-
pulatív szülő nagyon finom módon
éri el, hogy a gyermek kötődése és
érzelmi kapcsolata a másik szülővel
lépésről lépésre mérséklődjön, a fo-
lyamat végén pedig teljesen meg-
szakadjon. Gyakran bevonja a
gyereket a felnőttkonfliktusba,
melyben eljátssza az áldozat szere-

pét, vagy épp olyan helyzetet gene-
rál, melyben a másik szülő csak ne-
gatív szereplőként tud részt venni.
A szülői elidegenítés áldozataiként
általában az apákat nevezik meg,
holott ritkábban ugyan, de előfor-
dul, hogy édesanyák találják magu-
kat ebben a helyzetben. 
Édesanyák, távol a gyerekeiktől

A beszélgetésen jelen volt két
édesanya is, akik saját bőrükön ta-
pasztalták meg, hogy meddig fajul-
hat az elidegenítés, mennyire
kiszolgáltatott helyzetben találja
magát egy édesanya, amikor hóna-
pok óta kitartóan harcol a gyereke-
iért, akiket az apjuk ellene hangolt,
és a törvényesen megítélt láthatást
is akadályozza. És hiába kopogtat-
nak a hatóságok, a rendőrség, a
gyámügy ajtaján, hiába bizonyítják
az igazukat, nem találnak valós tá-
maszra. Vívják ezt a harcot úgy,
hogy közben nem telik el perc, ami-
kor ne azon emésztenék magukat,
hogy amíg mindez zajlik, lelkileg
tönkremennek a gyerekeik. 
Ha azt mondja, utállak, 
az nem az ő „lemeze”

Lazsádi Csilla szociálpszicholó-
gus elmondta, gyakori, hogy a szü-
lők közötti konfliktus esetén az

egyik szülő a másikkal szembeni
negatív érzéseit a gyerekre zúdítja,
és rendszeresen elhangzik a kijelen-
tés, hogy: olyan vagy, mint
anyád/apád. De bármennyire is ha-
ragszunk a másik félre, a gyereknek
ebben a konfliktusban nincs keres-
nivalója – hívta fel a figyelmet a
szakember. Nem kell a problémákat
titkolni a gyerek elől, tudnia kell,
hogy vannak nehézségek az élet-
ben, és azokat meg kell oldani. Vi-
szont sok esetben csupán érzi a
feszültséget a családban, de nem
tudja pontosan, mi történik, és nem
látja, hogy mi lesz a megoldás. Ez
azért veszélyes, mert elindítja a fan-
táziáját. Az elidegenítés kapcsán
hozzátette: a gyerekek, főként óvo-
dáskorban, fokozottan manipulálha-
tók. A gyerek nagyon nehéz
helyzetben van, mivel szereti azt a
szülőt is, akiről folyton rosszat hall,
ezért védekezési mechanizmusként,
mivel neki túl kell élnie a helyzetet,
az erősebb fél oldalára áll, és egy
idő után elvesztődik a kritikai ellen-
állása, és átveszi a szidalmazó szülő
gondolatait. Mint mondta, nagyon
ritka, hogy egy gyerek csak a rosz-
szat lássa a szülőben, a gyerek–
szülő kapcsolatra jellemző az
ambivalencia, azaz egyik pillanat-
ban borzalmasan haragszik a szü-
lőre, mert például nem vásárolta
meg neki az áhított játékot, annak
ellenére szereti, és meg akar felelni
neki. Tehát amikor az elidegenített
gyerek a szülő fejéhez vágja, hogy
utálja, az nem az ő „lemeze”.

A kérdésre, hogy milyen nyomo-
kat hagy a gyerekben a szülők kö-
zött elfajuló viszály, Lazsádi Csilla
rámutatott, nagyon sok veszélyt rejt
magában az elidegenítés, egyrészt
megzavarja a gyerek énképét,

ugyanakkor fennáll a veszé-
lye annak, hogy a szülőktől
látott kapcsolati minta majd
utólag az egyéb kapcsola-
tait is negatívan befolyá-
solja. A szakember
határozottan állítja, az el-
idegenített gyerek részéről
érkező visszautasítások, il-
letve becsmérlő szavak el-
lenére a gyerekért folytatott
küzdelmet nem szabad fel-
adni, még akkor sem, ha a
nehéz helyzetben lévő szülő
nem tehet mást, mint to-
vábbra is „keresi” a gyer-
mekét. 

Tudni kell, hogy ezekben
az esetekben a gyerek az
egyikük pártjára állt, és az
állítások hitelességét nem
kérdőjelezi meg, hiába pró-
bálja a szülő bizonyítani a
saját igazát. Fontos azon-
ban, hogy a szülő a gyerek
bántó szavai ellenére se
vegye fel a másik fél visel-
kedését, és ő se kezdje el a

másikat befeketíteni. Lazsádi Csilla
úgy véli, egy válás önmagában nem
jár feltétlenül traumatizáló hatással
a gyerekre, ha a szülők jól kezelik a
helyzetet. A gyerek számára a leg-
fontosabb, hogy védett maradjon a
szülői kapcsolat. Tudnia kell, hogy
a szüleinek a párkapcsolata romlott
meg, de az ő viszonya a két féllel
nem változik. A mindennapokban
gyakori, hogy annak ellenére, hogy
megromlott a párkapcsolatuk, a
felek a gyerek érdekeire hivatkozva
mégis együtt maradnak, hogy teljes
családban nőjön fel. Családon belül
is lehet egy gyerek két szoba között
hírvivő, és óriási terhet jelent a gye-
reknek az, hogy ő tartja össze a szü-
lőket. Neki nem dolga összetartani
a családot. És bármekkora ellen-
szenvet is érez az egyik szülő a
másik iránt a jelenben, a gyereknek
tudnia kell, hogy egykor ő szeretet
gyümölcseként fogant meg, és a
szülei szeretetben várták őt – muta-
tott rá a szociálpszichológus. 
Nincs törvényben szabályozva 

Vajda Andrea ügyvéd kifejtette, a
szülői elidegenítés ténye nincs tör-
vényben szabályozva, tehát önma-
gában nem von maga után
szankciókat. 2016 februárjában
annyi történt ezen a téren, hogy a
Romániai Pszichológusok Kollégi-
uma hozott egy rendeletet – aminek
nincs törvényereje –, amelyben el-
ismerik a szülői elidegenítést mint
a gyerekre gyakorolt lelki bántal-
mazás egyik formáját. Szintén 2016
óta létezik egy törvényjavaslat,
amely törvénybe foglalná a szülői
elidegenítés tényét, viszont a kezde-
ményezője már nem képviselő, így
senki sem foglalkozott azóta ezzel
a javaslattal. Mint mondta, válás
során az esetek kilencven százalé-
kában az anyáknál maradnak a gye-
rekek, és zömében az édesanyák
részéről történik az elidegenítés. 

Hogy mi lehet az oka annak,
hogy valaki tudatosan egykori társa
ellen hangolja a közös gyerekeket,
és mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a gyerekek megszakítsák
a másik féllel a kapcsolatot, dr.
Láday Noémi pszichiáter úgy véli,
bizonyos esetekben előfordulhat,
hogy az illető személyiségzavarral
küszködő egyén. Viszont ahhoz,
hogy felállítsák ezt a diagnózist,
messze nem elegendő egy-egy fél-
órás-órás beszélgetés vele, mint
amit sok esetben a bíróság elrendel,
hanem hónapok vagy akár évek
szükségesek hozzá. A személyiség-
zavaros egyén általában jól el tudja
hitetni a környezetével, hogy vele
minden rendben van, nincsen beteg-
ségtudata. Viszont amikor valaki azt
állítja, hogy körülötte mindenki
rossz, csupán ő cselekszik helyesen,
az már nagy felkiáltójel a szakem-
berek szemében.

Létezik, hogy a közösségi média
aggodalomra adó függőséget okoz-
zon? Mi, fiatalok, mai generációs ti-
nédzserek biztosan hallottuk már,
hogy „Rakd le a telefonod!”,
„Hagyd abba a gépezést!”, és bizo-
nyára felháborodást, dühöt, szé-
gyent, fáradtság-, esetleg
unalomérzetet váltottak ki belőlünk
az ilyen jellegű kijelentések. Hiszen
a telefonunk, a számítógépünk azért
van, hogy használjuk; azért van Fa-
cebook-oldalunk, hogy ne marad-
junk le a hírekről, hogy
megosszunk magunkról bizonyos
információkat, nyilvánosan hozzá-
szóljunk, kommentáljunk dolgokat.
Éppen ezért aztán, hogy topon le-
gyünk minden új információval, és
megbeszéljünk fontos dolgokat,

nemcsak a Facebookon regisztrál-
tunk, hanem a Youtube-on, az Ins-
tagramon, Messengeren, Twitteren,
Snapchaten, Pinteresten és a 
Whatsappon. A felsoroltak legalább
felén szinte minden mai tinédzser-
nek van profilja, ami nem is lenne
önmagában gond, hiszen a közös-
ségi média is valamiféle szocializá-
lódásra ad lehetőséget. Megosztjuk
az ismerőseinkkel, hogy éppen mi-
lyen csodálatos helyen kirándu-
lunk, és mi lenne ez, ha nem
kapcsolatfenntartás, hiszen tuda-
tom, hogy milyen jó nekem. Aztán
itt esik szó a pénteki buliról, vagy
éppen a reggeli kávéról, pár
MyStory, azaz Az én történetem,
amely csak 24 óráig megtekinthető
az oldalamon… Persze ha megosz-
tunk magunkról valamit, nyilván
érdekel, hogy ki tudja, és mit szól

hozzá, hányan látták a MyStoryn-
kat, kik reagáltak a fotóinkra, be-
jegyzéseinkre. Aztán mi mit
szólunk a szomszéd bejegyzésére,
aki épp kutyát sétáltat vagy a híres-
ségek drámai posztjaira…

„Megint a telefonod nyomod?” –
jön a kérdés vagy kijelentés, már te
sem tudod eldönteni, és nem értik
meg, hogy pont most írt a haverod,
erre még válaszolnod kell, aztán
gyors kép Snapre, Instára, Whats-
appra, hogy lássák, nem tűntünk el.
Mire gyorsan végzel mindennel, és
meglátod, mennyi az idő, megint
szidod magad, hogy miért töltöttél
ezzel ennyi időt. Aztán így megy az
holnap is, holnapután is…

Szóval létezik olyan, hogy kö-
zösségimédia-függőség? Lehet, de
figyelembe kell venni, hogy min-
denkinek van egy olyan barátja, aki
többet csüng a telefonján, mint
bárki a társaságában. Ezek a bará-
tok is ismernek olyanokat, akik még

náluk is többet telefonoznak…
Akkor nehogy már mi lennénk a
függők… 

Ha nem vagyunk függők, akkor
miért annyira sürgős, hogy megnéz-
zük, mennyi reakció van a profilun-
kon, miért annyira fontos, hogy
kirakjunk valamit 24 órára, miért
kell mindennap képeket küldeni
egymásnak. Miért olyan kegyetlen-
ség valakitől eltiltani az okostele-
fonját? Függünk a közösségi
médiától, az arány változik, de
mind függünk. Problémát az okoz,
ha nem tudjuk korlátozni ezt; ne-
künk, mai tinédzsereknek annyi in-
formáció áll a rendelkezésünkre,
amennyit el tudunk képzelni, még
több is… Ebben a temérdek infor-
mációban pedig könnyű elvesz-
tődni, amíg önmagunk
megerősítésére várunk. Kontingen-
sek vagyunk, amely a mások visz-
szajelzéseitől függő önértékelés. Ha
sok lájkot kapunk, jól érezzük ma-

gunk egy darabig, és legközelebb
még többre törekszünk. 

Azt érezzük, ha több lájkot kap
valaki, annál népszerűbb, menőbb,
több, mint mi, és ha nem kapunk
megfelelő mennyiségű kattintást,
máris oda az önértékelésünk, érték-
telennek érezzük magunk. 20 szá-
zalékkal nőtt a mi generációnkban
azoknak a száma, akik nem fo-
gyasztanak alkoholt és drogot, egy-
szerűen arról van szó, hogy a drogot
és az alkoholt felváltotta a közös-
ségi média, ami ugyanannyira ve-
szélyes, csak nem a testre, hanem a
lélekre. Ha valóban azon aggódunk,
hogy miért nincs meg a 100 lájk a
posztunkon, akkor érdemes elgon-
dolkodni, hogy mégis mekkora je-
lentőséggel bír az életünkben ez, és
miért. És a tévképzet, hogy csak
annyit érsz, amennyi lájkot kapsz,
legalább olyan veszélyes, mint egy
májtumor.

Illusztráció
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Függ ő – Mégis mitől?

Szülőből ellenség?

Szabó Erzsébet-Zsófia



„A pokol tele van amatőr zenészek-
kel” – fakadt ki valamikor George 
Bernard Shaw. A világhírű kritikus
mindig szeretett meghökkentő, ám
adott összefüggésben igaz és kemény
véleményeket alkotni.

Shaw 1856-ban született Írország főváro-
sában, Dublinban. Szegényes családba szü-
letve, korán azon kezdte törni a fejét, hogyan
lehetne anyagilag önállósodva könnyebb
életet élni. Tizennégy évesen munkát vállalt,
és beállt pénztárosnak. Még gyerek volt.
Ilyen korban sokan még játszanak. Shaw
azonban sokkal nagyobb játék előzményének
tekintette a gyermekkori pénzkeresést. Célul
tűzte ki, hogy Londonban irodalmat fog ta-
nulni.

Alig költözött a brit fővárosba, rövid idő
alatt öt regénnyel rukkolt elő – csak hogy
gyakorolja az írást. Úgy tűnt, a regényírás
nem az erőssége. Sebaj, ha nem lehetett meg-
élni a regényekből, akkor valami más téma
után kell néznie. Talán meglepő, de Shaw ze-
nekritikusként vált ismertté, sőt mi több, hí-
ressé.

Már megint a zene? Igen, a manapság alá-
becsült, a másodlagosnak tekintett, a megmo-
solygott, a lelegyintett zene volt az a
lehetőség, amely támasza lett a későbbi drá-
maírónak. A zenéhez való hozzáállás fintora
továbbá, hogy alig vannak néhányan, akik
tudnak arról, mennyire valósan és művelten
alkotott véleményt a fiatal író a zenéről.

Tény, hogy Shaw igyekezett megmondani
az igazat mindenről, ezért néha kemények
voltak a kritikái. Annak érdekében, hogy ne
fájjon annyira az irónia, kitalált egy receptet:
„Ha meg akarod mondani az embereknek az
igazat, előbb nevettesd meg őket, különben
meggyilkolnak”. Nem csoda, hogy egy idő
után oda jutott az epés megjegyzéseivel, hogy
barátok nélkül maradt. Ezt a helyzetet is igye-
kezett humorosan megközelíteni, ugyanis –
vegetáriánus életmódra térvén – kijelentette:
„Az állatok a barátaim, és én nem eszem meg
a barátaimat”. 

Shaw olyan zenekritikus volt, aki értett is
a zenéhez, sőt hangszeren is játszott. A fúvó-
sokat szemelte ki magának. Igaz, előadáso-
kon sohasem szerepelt – bizonyára számított
arra, hogy ha mégis fellépne, eléje tartanák
valamelyik ledorongoló írását.

Hogy miért éppen a harsonát és a kürtöket
próbálta ki Shaw? Csak találgathatunk. Hu-
moros írásából azonban arra következtethe-
tünk, hogy a játéktechnika szempontjából a
kevésbé könnyen megtanulható hangszert
vette kézbe. „Azt a levélírót, aki érdeklődik,
van-e »néma kürt«, hasonlatosan a »néma
zongorához«, amelyet a gyermekek tanításá-
nál az ujjrend begyakorlására szoktak hasz-
nálni, megnyugtathatom: semmiféle ilyen
szerkezetre nincsen szükség, mivel a közön-
séges vadászkürt a kezdő kezében jó hosszú
ideig amúgy is néma marad. De amikor végre
elkezd hangot adni, akkor sem tudja senki
pontosan megjósolni, milyen hang is jön
majd ki belőle. Még egy tapasztalt zenész is
legfeljebb csak találgathatja, mi fog történni,
ha belefúj. Láttam egy igen kiváló karmes-
tert, aki teljesen tehetetlenül küzdötte át
magát A bűvös vadász nyitánya első oldalán,
anélkül, hogy részeges csuklásokon kívül
bármely más hangot ki tudott volna csalni
négy jeles kürtöséből. (…) Ami a fuvolát il-
leti, semmi kétségem, hogy sokkal hamarabb
belefáradnak a tanulásba, mintsem hogy el
tudnák játszani, az Ah, non giunge-t, akár va-
riációk nélkül is. De a piszton félelmetes egy
szerszám. Igen könnyen önelégültséget okoz.
A piszton közönségessége gyógyíthatatlan. A
legjobb esetben – pianissimo játszva Gounod
mennyeien édes dallamait, vagy a Walkür
első felvonásának kard motívumát – eléggé
kellemes. Trombitaállásokban azonban egy-
szerűen elviselhetetlen. Még sincs tőle me-
nekvés. (…) Egy kicsit elidőztem a
pisztonnál, mert ifjúkoromban egy rokonom
megajándékozott az akkor létező abszolúte
legrégibb és legócskább pisztonnal. Ósdi,
négyszögletes példány volt; bé-ben szólt, a-
klapnival. Hangja páratlan volt; mesterem,
kiváló londoni származású fúvós, egy ízben
»pokoli jószágnak« nevezte, és nem túlzott.
(…) Miután néhány hónapig ezzel a jeles
szerszámmal hasogattam az eget, azt mond-
ták nekem, hogy ha sokáig fújom, tönkre
fogja tenni a hangomat (nyilván bosszúból,
hogy az övé már tönkrement); erre – bár a
hangom sem akkor, sem azóta nem ért annyit,
hogy törődjem vele – trombitámat ott és azon
nyomban, mint valami értékes ritkaságot, ta-
nítómesteremnek ajándékoztam, és mind-
örökre felhagytam a trombitálással.
Mesteremnek ez sehogy sem fért a fejébe, ké-
sőbb azt mesélte rólam, hogy megbolondul-
tam. Azt hiszem, hogy a réz hangszerek iránti
hajlam örökletes. Apám a pozaun mértéktelen
élvezésével tette tönkre a házi békét, nagybá-
tyám évekig játszott ophikleiden, egész ügye-
sen és végül is önkezével vetett véget
életének. Érzem már, hogy egy szép napon
majd én is veszek magamnak egy pozaunt. A
Találmányok Kiállításán láttam, hogy Rudall
és Carte urak szerkesztettek egy dupla poza-
unt, és őrült kísértést éreztem, hogy megve-
gyem…”

Shaw nem engedett a maga igazából. Ami-

kor azt vetették a szemére, hogy túlzottan ke-
mények a kritikái, azzal vigasztalta vádlóit,
hogy örüljenek a véleménynek, mert ha még
azt is leírta volna, amit „gyöngédségből” nem
tett meg, akkor még sértőbb lenne. Ő kritizált
másokat, de mások kritikáját úgy fogadta,
hogy poént faragott belőlük. Amikor New
Yorkban bemutatták a Vissza Matuzsálemhez
című, iszonyatosan hosszú drámáját, az imp-
resszárió táviratot küldött a szerzőnek, hogy
le kellene rövidíteni a darabot, mert a hosszú-
sága miatt a nézők lekésik az utolsó vonatot.
Shaw erre visszatáviratozott, és kijelentette,
változtassák meg a menetrendet. Egy dráma-
írót pedig két mondattal képes volt porig
alázni: „Maeterlinck az a színpadi szerző, akit
nem lehet kifütyülni. Éspedig azon egyszerű
oknál fogva, hogy senki sem tud egyszerre
ásítani és fütyülni”. 

No de térjünk vissza a zenéhez, mégpedig
a hallgatók sorába, és üljünk le a kritikus
mellé, hogy ugyanazt tapasztaljuk, mint ő. A
kritikákat olvasva szinte magunk előtt látjuk
a hallgatók bosszantó viselkedését vagy
éppen az előadók nevetséges megnyilvánulá-
sait. Íme egy csokorral ezek közül is: „Semmi
sem bosszant jobban egy hangversenyen,
mint ha valaki üti mellettem a taktust. Az
ilyen ember modern próféta, kinek kenti tűz
lobog csontjaiban, úgyhogy – mint Jeremiás
– a türelmetlenségtől nem tud nyugton meg-
ülni. Legtöbbször mégis kitart a hangverseny
végéig. Nem látszik indokoltnak, hogy na-
gyon gyűlöljük, amiért azt teszi, amit a nagy-
dob és a cintányér ugyanakkor – teljes
helyeslésünk mellett – művel, de indokoltan
vagy sem, cipőjének dobogása kimondhatat-
lanul idegesít és megzavar, bosszúszomjamat

csak a káröröm oltja, amikor egy szinkópás
futam kilöki a ritmusból, és elvéti a taktust.
A koncerttermek ilyen »óraszerkezeteinek«
néhány szörnyen destruktív válfaja is akad.
Emlékszem egy tenoristára, aki azzal jelezte
az ütemet, hogy fülcimpáit fel s alá ránci-
gálta. Aki már látott fülét mozgató cirkuszi
bohócot, az tudja, hogy az ilyentől az ember
háta nyomban libabőrös lesz. Képzeljék el,
mit érezhettem, látva, amint valakinek a füle
percenként száztizenhatot ráng valamelyik
Verdi-opera gyors tételében. Ez az ember
hosszú időre megrongálta idegrendszeremet,
amikor egyszer jelenlétemben gyakorolta
(egyébként sikertelenül) Ruiz igényes szere-
pét a Trubadúrból. Akadt azonban egy vetély-
társa, aki még rajta is túltett: a szemével
ütötte a taktust. Ismerik azt a díszórát, amely-
ben egy népies mintázatú ablakból öregem-
ber tekint ki, kezében pisztollyal, és ide-oda
pislog betörők után, ahogy az óra ketyeg.
Pontosan így tett ő is, és sohasem fogom el-
felejteni, egész valóm mennyire borzongott
ettől a rettenetes szemforgatástól. Úgy érez-
tem, hogy ha még egyszer ilyesmit látok,
menten megbolondulok, és gyorsan eluta-
ztam abból az országból, ahol ez történt (az
illető nem volt angol), soha többé nem is tér-
tem oda vissza”. 

A kritikus Shaw szerteágazó zenei művelt-
ségéről tanúskodik, hogy nemcsak néhány
hangszert ismert, hanem rengeteget olvasott
az énektanulás témakörében is. A sok szak-
könyv és a – szerinte – hibásan éneklő elő-
adók produkcióján okulva, hosszú
dörgedelmes írást kanyarított az énektanárok-
ról. Ennek csattanóján jegyezte meg, „az volt

Bolygónk fenyegető kiszáradása köze-
pette így nevezik a vizet. Aranynak, mert
aranyat ér, s ahogy a tudósok jelzik, hovato-
vább mind jobban fogjuk értékelni. Ugyan-
úgy, ahogy testünk 70%-át alkotja, bolygónk
felületének is 70%-át borítja víz. Földünk
víztartaléka 1386 milliárd köbkilométer,
amiből majdnem 97 százalékot tesz ki az
óceánok sós vize. A maradék nagy részét
megkötik a sarki jéghegyek, a gleccserek és
a tartósan fagyos talajok. Csupán 0,6%-a
használható fel ivóvízként. Kevésnek tűnik
ez a vízmennyiség, ám szerencsére nem
tűnik el, hanem folyamatos átváltozás köze-
pette örök körforgásban van. Annak, hogy a
víz mennyiségével és minőségével világ-
szerte probléma adódik, három fő oka van:
az egyik, hogy a víz eloszlása a bolygón
nem egyenletes; a másik, hogy az emberiség

folyamatosan szennyezi, és megtisztítása fá-
radságos és drága; a harmadik pedig, hogy
a mind több ember mind több vizet fogyaszt.
Globálisan nézve a „kék arany” mind szű-
kösebbé válik. Már ma is jó kétmilliárd em-
bert fenyeget a vízhiány, és becslések szerint
2025-re a vízszükséglet kb. 5%-kal lépi
majd túl a készleteket. A szakértők emiatt
komoly konfliktusokat jósolnak, sőt vízért
folyó háborúkat is. Mert míg az olaj helyet-
tesíthető egyéb anyagokkal, például bio-
masszából származó energiával, addig az
ivóvíznek nincs alternatívája. Ugyanolyan
létfontosságú, mint a levegő. Ami az ivóvi-
zünket illeti, egyre többet olvashatunk az azt
szennyező anyagokról. Ilyenek az ipari
szennyvízből származó vegyszerek, a nitrát,
a foszfát, a mezőgazdaság növényvédő sze-
rei, a vécén keresztül távozó gyógyszerek, a
vezetékekben lakó élőlények teteme. Az
ipari országokban szigorú előírások vannak
az ivóvíz minőségére, számtalan káros

anyagra nézve, határértékeket szabtak meg,
amelyeket rendszeresen ellenőriznek. Ezek
szerint az ivóvízmennyiség több mint 99%-
a megfelel az előírásoknak. Az is tény, hogy
a határértékeket nem hosszú távú vizsgála-
tok és tudományos ismeretek, hanem becs-
lések és feltételezések alapján állapítják
meg, továbbá nem veszik figyelembe az
egyes emberek eltérő érzékenységét. Persze
lehetnek a vízben olyan további szennyező
anyagok is, amelyekre nem léteznek határ-
értékek és ellenőrzések. „Még mindig van-
nak olyan házak, ahol a víz ólomcsövekben
fut. Ez a fém lerakódhat a csontokban, ká-
rosíthatja az idegeket. De a vezetékekből ki-
oldódhat a réz és a cink is, ha a víz túl savas.
A krómozott szerelvényekből pedig nikkel
választódhat ki, ami allergiás reakciókat
okozhat” – állítják a szakemberek. Az ivó-
vízben feloldott káros anyagok mennyisége
és potenciális káros hatása területenként vál-
tozó. Ahol a természetes vízkészletek nem
elegendőek, ott a tisztított szennyvíz is a ve-
zetékekbe kerül, ez pedig megnöveli a ve-
szélyét annak, hogy baktériumok, vírusok,

gyógyszermaradványok maradjanak a víz-
ben. Mindez a hivatalos jelentések szerint
alatta van a határértékeknek, és mint ilyen,
az egészségre nincs befolyással. Hogy ez
valóban így van-e, és főleg hogy az érzé-
keny emberek nem találják-e másként, azt
senki nem tudja megmondani. Alternatív
megoldást jelenthet az ásványvíz. Nem
csoda, hogy sokan inkább palackozott vízzel
csillapítják a szomjukat, és az ásványvízfo-
gyasztás évek óta folyamatosan emelkedik.
A boltban kapható vizek 44%-a azonban vi-
lágszerte tisztított csapvíz, nem ásványvíz,
és csak az üvegre ragasztott címkében, il-
letve az árában különbözik attól, ami a csap-
ból folyik. Az ilyen vizeknek csak a
csapvízre vonatkozó előírásoknak kell meg-
felelniük, többnek nem. A gyógyvizek a
gyógyszerek közé számítanak, és csak bizo-
nyos útbaigazítás mellett fogyaszthatók. Az
ásványvizek is bizonyos mutatóknak kell
megfeleljenek, hogy fogyaszthatók legye-
nek. Az ásványvizekről, a vízszűrő készülé-
kekről és a vízminőség-javítás
lehetőségeiről bővebben a folytatásban.
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Bogdán Emese

Szilágyi Mihály

A „kék arany”

Muzsika kritikusi füllel

(Folytatás a 8. oldalon)



Régebb a comb megbecsült része volt
a csirkének, és a ház urának meg a
gyerek(ek)nek a kiváltsága volt meg-
enni azt. Az édesanyák inkább „nem
szerették”, jó volt nekik a csirke háta
vagy a nyaka is, legjobb esetben a
szárnya. De hát ez természetes, hi-
szen egy levágott jószágnak csak két
combja volt, azt be kellett osztani,
nem juthatott mindenkinek belőle! Az
utóbbi években, évtizedekben azon-
ban, ahogy az üzletek elkezdtek áru-
val feltelni, és folyamatosan bővülni
kezdett a kínálat, az egészben levá-
gott csirke mellett most már részen-
ként is meg lehet azt vásárolni,
méghozzá más áron. A csirkecomb
mára az egyik legbanálisabb része lett
a csirkének, és – valljuk be – eléggé
gyakran vásároljuk is, hiszen aránylag
olcsó, kiadós és finom. Az alábbiak-
ban arra adok ötleteket, hogyan ké-
szítsük el ahhoz, hogy mindig egy
kicsit más legyen, hogy ne lehessen
megunni. 

Aszalt szilvás csirke görög módra
Hozzávalók (4 személyre): 8 csirkefelső-

comb, 1 csipet sáfrány, 3 hagyma, 1 evőkanál
pirospaprika, 20 dkg aszalt szilva, olívaolaj,
só, bors.

Elkészítése: A konyhakész csirkecombokat
félpuhára főzzük annyi sós-sáfrányos vízben,
amennyi jól ellepi őket. A hagymát felaprít-
juk, 5-6 evőkanál olajon megdinszteljük,
majd rászórjuk a pirospaprikát, elkeverjük, és
felöntjük 1 merőkanálnyival a csirke főzőle-
véből. Rátesszük a csirkecombokat, felöntjük
annyi főzőlével, amennyitől jó szaftos lesz,
és fedő alatt további 20-25 percig főzzük. Az
utolsó 5 percben hozzáadjuk az aszalt szilvát
is, elkeverjük, és jól összerotyogtatjuk. Sáf-
rányos rizzsel, zöld olajbogyóval kínáljuk.

Megjegyzés: A rizs főzéséhez fehasználjuk
a megmaradt sáfrányos főzőlevet. 
Csirkecomb dinsztelt káposztával

Hozzávalók (4-6 személyre): 8 egész csir-
kecomb, 2 csapott evőkanál só, fél-fél teás-
kanál csípőspaprika-por, őrölt kömény és
szárított oregánó, 1-1 teáskanál pirospaprika
és bors, olaj; 

a káposztához: 1,2 kg fehér káposzta, 80
dkg vörös káposzta, 3 hagyma, maradék fű-
szerkeverék, só, 5 evőkanál olaj, 4 evőkanál
cukor, 2 citrom leve;

továbbá: fél csokor petrezselyemzöld,
piros csípős paprika.

Elkészítése: A konyhakész csirkecombokat
jól bedörzsöljük a porfűszerek keverékével,
tálba tesszük, és rájuk locsolunk néhány evő-

kanál olajat. Jól összefor-
gatjuk, és félretesszük. A
kétféle káposztát legyalul-
juk, a hagymát csíkokra
vágjuk, és egy nagy tálba
tesszük. Rászórjuk a mara-
dék fűszerkeveréket, a cuk-
rot, meglocsoljuk a
citromlével, és kézzel jól
összeforgatjuk. Ha szüksé-
ges, még megsózzuk, majd
rálocsoljuk az olajat is. Mi-
után jól összekavartuk, sü-
tőpapírral bélelt tepsi vagy
nagyobb hőálló edény aljára
terítjük a káposztát, ráhe-

lyezzük a csirkecombokat (a keletkezett pác-
levet is rálocsoljuk), lefedjük, és 160-170
fokra előmelegített sütőben kb. 2 óra alatt
megsütjük. Félidőnél kivesszük az edényt a
sütőből, a combokat leszedjük, a káposztát
pedig kissé összekavarjuk, hogy egyenletesen
párolódjon, majd a combokat visszahelyez-
zük, lefedjük ismét, és visszatoljuk a sütőbe.
Az utolsó 10 percben fedő nélkül sütjük,
hogy a combok szépen megpiruljanak. Aprí-
tott petrezselyemzölddel és karikára vágott
csípős paprikával megszórva kínáljuk. 

Megjegyzés: Magasabb hőfokon hamarabb
is elkészül, de így, lassabban elkészítve sok-
kal finomabb, omlósabb lesz a hús. 
Sült csirkecomb zöldséges kölessalátával

Hozzávalók (4 személyre): 4-6 egész csir-
kecomb, só, bors, fokhagymapor, olaj;

a körethez: 25 dkg köles, 2 sárgarépa, 1
petrezselyemgyökér, 1 hagyma, 40 dkg brok-
koli, 1 kukoricakonzerv, petrezselyemzöld,
só, bors, olívaolaj, fél teáskanál szódabikar-
bóna.

Elkészítése: A csirke-
combokat megszórjuk a
fűszerek keverékével, hő-
álló edénybe tesszük,
kevés olajjal meglocsol-
juk, majd lefedve, 40-45
perc alatt piros-ropogósra
sütjük. Ezalatt a kölest
kétszeres mennyiségű sós
vízben 15-20 perc alatt
megfőzzük, majd leszűr-
jük és átöblítjük. A rózsá-
ira szedett brokkolit
sós-szódabikarbónás víz-
ben 5 percig főzzük.
Utána hideg vízzel leöblít-

jük, hogy ne puhuljon tovább. A csíkokra vá-
gott hagymát és a felkockázott gyökereseket
2-3 evőkanál olívaolajon megdinszteljük,
majd kevés víz hozzáadásával roppanósra pá-
roljuk. Mikor minden elkészült, egy tálban
összevegyítjük a kölest, a hagymás répát, a
leszűrt kukoricát meg a brokkolit, ízlés sze-
rint sóval, borssal, aprított petrezselyemzöld-
del ízesítjük, és még meglocsoljuk 1-2
evőkanálnyi olívaolajjal. A csirkecombbal tá-
laljuk. 

Megjegyzés: A bolti csirkehús alá nem mu-
száj folyadékot önteni, mert elég sokat kien-
ged magából. Ha valaki házi csirkéből
készíti, 1-2 dl bort, alaplevet vagy vizet is
öntsön alá, hogy a hús kellően megpuhulhas-
son, és oda ne égjen. A salátához már meg-
lévő, levesben főtt zöldséget is
felhasználhatunk. Ebben az esetben csak a

hagymát dinszteljük meg, a főtt
zöldségeket csak hozzáadjuk a salá-
tához. 
Zöldségekkel sült csirkecomb

Hozzávalók (4 személyre): 8-10
csirkealsócomb, 3 sárgarépa, 1 ki-
sebb zellergumó, 3 hagyma, 1 marék
fokhagyma, 1,5 dl fehérbor, olaj, só,
bors, pirospaprika, gyömbérpor, szá-
rított kakukkfű.

Elkészítése: A csirkecombokat
megtisztítjuk, megmossuk és megtö-
rölgetjük. Megszórjuk az ízlés sze-
rint adagolt fűszerekkel, majd
eloszlatjuk egy nagyobbacska hőálló
tálban. A zöldségeket meghámoz-
zuk, a sárgarépát vastagabb kari-
kákra, a zellert kisujjnyi nagyságú
hasábokra, a hagymát pedig cik-
kekre vágjuk. A zöldségeket a fok-

hagymacikkekkel együtt eloszlatjuk a
csirkecombok között, aláöntjük a bort, meg-
locsoljuk 5-6 evőkanál olajjal, majd lefedjük,
és 180 fokos sütőben kb. 1 óra alatt készre
pároljuk. Ha szeretnénk, krumplipürével is
tálalható, de a hús önmagában a sült zöldsé-
gekkel sokkal egészségesebb, mint krumpli-
val párosítva. 

Ebben a tanévben is folytatódik a Pá-
ciensregiszter program, amelynek ke-
retében a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem fogorvos-
tan-hallgatói jelképes összeg fejében
ellátják a hozzájuk forduló páciense-
ket. A prevenciós eljárástól a fogpót-
lásig szinte az összes fogorvosi
szolgáltatás igénybe vehető. A kezde-
ményezés célja lehetőséget biztosí-
tani a fogorvostan-hallgatóknak a
szakmai gyakorlatra, az embereknek
pedig hogy elérhető áron hozzáférje-
nek a fogászati kezeléshez. 

A Páciensregiszter programot a Marosvá-
sárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ)
szakosztályaként működő Fogorvosi Kari
Platform indította el öt évvel ezelőtt, annak
érdekében, hogy szervezett formában tobo-
rozzanak pácienseket a fogorvostan-hallga-
tóknak, hogy szakmai tapasztalatra
tehessenek szert. A program mindemellett ki-
váló lehetőség a fogbántalmakkal küszködő
marosvásárhelyi vagy környékbeli lakosok-
nak, akik esetleg nem tudják megengedni ma-
guknak, hogy megfizessék a
magánrendelőkben megszabott árakat, hogy
szinte jelképes összegért hozzáférjenek a kü-
lönféle fogászati kezelésekhez. 

A diákok a kezelést a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem udvarán
lévő, korszerű integrált fogászati központban

végzik, olyan körülmények között, mint bár-
melyik jól felszerelt magánrendelőben. A le-
endő fogorvosok a kezelés során minőségi
anyagokat használnak, és munkájukat min-
den esetben szakemberek, azaz a fogászati
kar oktatói felügyelik. Tehát a diák által fel-
állított diagnózist az oktató megerősíti, és
egyeztetnek, hogy melyek a további lépések. 

A diákoknak problémát jelent a pácienshi-
ány, ugyanis a gyakorlati oktatás keretében a
különféle kezelések elvégzése követelmény,
kvótarendszer van, amit teljesíteni kell. A
hallgatók közül sokan nem marosvásárhe-
lyiek, tehát nincsen lehetőségük megkérni
családtagot, közeli ismerőst, hogy vállalkoz-
zon a kezelésre, ezért próbálnak szervezett
formában pácienseket toborozni számukra. 

Fülöp Réka negyedéves fogorvostan-hall-
gató, aki a Fogorvosi Kari Platform Páciens-
regiszterét irányítja, lapunknak elmondta,
valószínűleg sokan nem tudnak erről a lehe-
tőségről, ez is lehet az oka, hogy kevesen je-
lentkeznek a fogászati beavatkozásra.
Nagyon nehezen találni pácienst például fog-
húzásra. A tavalyi tanév sikeres volt ebből a
szempontból, ugyanis mintegy hatvan jelent-
kező volt, míg a program első éveiben alig
húsz-huszonöt. Inkább idősebbek és egyete-
misták jelentkeznek, ugyanis az orvosi egye-
tem bármely szakán tanuló hallgatóknak
ötvenszázalékos kedvezményt biztosítanak a
különféle fogorvosi beavatkozásoknál.

Fülöp Réka érdeklődésünkre elmondta, a
hallgatók az egyes kezeléseket a fogorvosi
rendelők tarifáinak a töredékéért végzik, pél-

dául egy kompozit tömés harminc lejbe, a
fogkő-eltávolítás ugyancsak harminc lejbe
kerül. Tehát az ár nagyjából az anyagköltsé-
geket fedezi. A rögzített és a teljes kivehető
fogpótlásokra a jelentkezés korlátozott,
ugyanis a technikai labortól
függ, hogy mennyit vállal-
nak. 

Mint mondta, gyerek pá-
cienseket is fogadnak, olya-
nokat is, akiknek fog-
szabályzóra van szükségük.
A fogszabályzónál hozzá-
vetőleg 900 lej egy fogív,
de az összeg változhat
annak függvényében, hogy
milyen problémája van a
páciensnek. Magánrende-
lőkben 1400-1500 lejnél
kezdődik a fogszabályzó
ára. 

Akik igénybe szeretnék
venni a fogorvostan-hallga-
tók által biztosított kezelé-
seket, jelentkezhetnek
online a fok.mmdsz.ro hon-
lapon, a Páciensregiszter
címszóra kattintva. Itt egy
űrlapot kell kitölteni,
amelyben a páciens megje-
löli, hogy milyen fogászati
beavatkozásra van szük-
sége, megadja a telefonszá-
mát, valamint megjelöli az
időpontot, amikor felhív-
hatja az a hallgató, aki ke-
zelni fogja. Ugyanakkor a

honlapon elérhető a hallgatók által végzett
kezelések és a díjszabás jegyzéke is. Ameny-
nyiben a páciensnek nincsen internet-hozzá-
férési lehetősége, bejelentkezhet telefonon is,
a 0741-751-893-as számon. 

Sütő Edith Magdolna 
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Menyhárt Borbála

Csirkecomb, a mennyeivé varázsolt hétköznapi alapanyag

Zsebbarát fogászati kezelés 



Az agydaganat biztonságos műtéti eltá-
volítását segítheti a gyorsan növekedő
tumorsejteket fluoreszkálóra színező
anyag egy új kutatás alapján.

A BBC hírportálja arról számolt be, hogy a tu-
dósok 5-aminolevulinsav (5-ALA) nevű vegyü-
letet tartalmazó italt adtak 99 páciensnek,
akiknek a gyanú szerint gyorsan növekedő glió-
májuk (agydaganatuk) volt.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az 5-ALA
felhalmozódik a gyorsan növekvő daganatsejtek-
ben, mert nincs meg bennük az az enzim, ami le-
bontaná a vegyületet.

A sebészek mikroszkóppal keresték a fluo-
reszkáló szövetet, miközben a tumort eltávolí-
tották a betegek agyából. A 99 páciens közül
85-nél látták a rózsaszínben ragyogó anyagot.

A 85 közül 81 esetben igazolták a vizsgálatok,
hogy a betegnek gyorsan növekedő daganata
van, egy esetben a kór enyhébb fokát állapították
meg, négynél nem tudtak értékelést készíteni.

A 14 beteg közül, akiknél a sebészek nem lát-
ták a fluoreszkáló anyagot, hétnél úgynevezett
alacsony grádusú, lassan növekvő daganatot ta-
láltak, három esetben nem tudták értékelni.

„Sürgősen szükség volt olyan anyagra, ami
segít a sebésznek
megtalálni a legag-
resszívebb tumorré-
szeket. A 5-ALA
szépsége, hogy
műtét közben mu-
tatja meg ezeket” –
mondta el Kathreena
Kurian, a Bristoli
Egyetem agykuta-
tója, a kutatás veze-
tője a BBC-nek.

A következő lépés
a tudósok szerint az
lenne, hogy agyda-
ganatos gyerekeknél
teszteljék az anya-
got, valamint olyan
felnőtteknél, akiknek
a korábbi kezelés
után újult ki a daga-
nata. A kutatás ered-
ményeit a napokban
Glasgow-ban folyó
brit rákkutatási kon-
ferencián mutatták
be. (MTI)
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a furcsa, hogy amikor az énektanárok
tankönyveit olvastam, vagy velük be-
szélgettem, úgy láttam, hogy olyan hibá-
kat bírálnak a legélesebben, amelyek
éppen saját tanítványaik éneklésében
mutatkoztak meg a legvilágosabban.
Egyöntetűen állást foglaltak amellett,
hogy az énekhangot a torok legkisebb
erőltetése, összeszorítása nélkül, olyan
egyenletes, nyugodt és tökéletesen kont-
rollált kilégzéssel kell képezni, hogy
még az énekes ajkai elé tartott gyertya-
láng se rezdüljön meg tőle. Ezután büsz-
kén produkáltatták kedvenc növen-
déküket – ez többnyire egy leányzó volt
–, aki, miután úgy megfeszítette állkap-
csait és minden nyakizmát, mintha a gé-
géjével diót akarna törni, akkora
szélvihart fújt ki tüdejéből, amekkora
még egy szélmalmot is meghajtott
volna, nemhogy egy gyertyalángot. Az
eredmény általában az lett, hogy a házi-
orvosnak kellett közbelépnie, mikor már
a növendék egészsége forgott kockán; és
orvosi körökben rövidesen az a véle-
mény alakult ki, hogy az éneklés veszé-
lyes mesterség, amely csak kivételesen
robusztus tüdejű és szívű emberek szá-
mára ajánlatos. Biztosíthatok mindenkit,
nem valami kellemes dolog olyan ifjú
hölgy szomszédságában lakni, aki abból
a nagyon is gyakori véletlenből kiin-
dulva, hogy erős hangja van és képes
dallamokat megtanulni, elhatározza,
hogy primadonna lesz”. Az írás végén
azonban ködös reményként megcsillog-
tatta Shaw azt az álmát, hogy egyszer a
hallgatóság ízlése felnő annyira, hogy
csak a szépen éneklő énekesek produk-
cióját fogadják el.

A hírnév nagy vonzerő. Az egyik szí-
nésznő egyszer nem akármilyen célzás-
sal nagy kéréssel állt a kritikus elé:
„Vegyen el feleségül, mester. Képzelje,

milyen sikerült gyerekünk lenne: az én
szépségemet örökölné és az Ön eszét!”
Shaw – aki állítólag nem nagyon ked-
velte az ilyennemű hízelgéseket, nagy
lélegzetet véve – s talán magát türtőz-
tetve, nehogy sértő legyen –, részben
öniróniával azt mondta, hogy „igen,
igen, de mi lesz, ha az én szépségemet
örökli, s az ön eszét?”

Shaw korában még nagy divatja volt
a gépzongorának. Ez a csodás hangszer
lyuggatott papírtekercsről adta elő a ze-
neműveket, meglepő pontossággal. Bár
kritikus szemmel helyénvaló zenei elő-
adásokon a gépi zenélés, Shaw epésen
jegyzi meg, hogy a másod- és harmad-
rangú színházak jobban járnának, ha te-
hetségtelen előadók helyett gépzongorát
használnának.

Tanulságos és szórakoztató is egyben
Shaw a muzsikáról írott könyve, de azért
nem árt, ha az olvasó rendelkezik némi
tapasztalattal a „klasszikus” zene terüle-
tén. Ahogy szemlélem a jelen alakulását,
nagy sajnálkozva jegyzem meg – immár
nem csak magamnak –, hogy sajna,
egyre kevesebben leszek, akik élvezni is
tudják majd ezt a könyvet. Ugyanakkor
– mint a kritikus az éneklés módjáról –
távoli reményem, hogy a jövőben mégis
lesz, aki teljes mélységében megérti
Shaw zenekritikáit.

A jó humor a hosszú élet titka – ez
volt George Bernard Shaw titkos életre-
ceptje is –, meg természetesen volt némi
szerencséje is. 95 évet élt – bár sok esé-
lye volt a rövidebb életre, ugyanis az
első világháború alatt magát a háborús
politikát kritizálta, mire Sir Herbert As-
quith angol miniszterelnök kategoriku-
san kijelentette, hogy Shaw-t jó lenne
mielőbb főbe lövetni. Szerencsére azon-
ban a kritikus élete fölött nem a politi-
kusok döntöttek, és 1950-ig még volt
lehetősége szép és kevésbé magasztaló
megjegyzéseket tenni.

Muzsika kritikusi füllel

Forrás: KomloMedia

(Folytatás a 6. oldalról)

A november 1-jei rejtvény megfejtése: Ha nem hízelegnél magadnak, mások hízelgése nem ártana neked.

A daganatsejteket ragyogóra színező
anyag segítheti a sebészeket

Francois La 
Rochefoucauld herceg –
francia író, egy aforizma-

gyűjtemény szerzője –
egyik szentenciáját idézzük 

a fősorokban.
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A közelmúltban, Mózes Sándor
iskolaigazgató meghívására, a Ma-
rosvásárhelyi MSE Sportklub ma-
rosszentgyörgyi fiókjának 2008-ban
született ifjú labdarúgói Marossár-
patakon tartottak edzést. A gyer-
mekeket szülők, nagyszülők
kísérték el a településre, ahol edzés
előtt megtekintették a korszerű óvo-
daépületet s a gondozott iskolaud-
vart, dicsérő jelzőkkel illetve a
tanintézmény vezetőjét és a község
polgármesterét.

Az MSE 2008-as ificsapatának
három marossárpataki játékosa van:
Mózes Ádám, Miklós Andor, illetve
Bende Dávid, akik egy éve járnak
rendszeresen edzésre. Mindhárman
nagyon kedvelik a futballt, s a ké-
sőbbiekben szeretnének leigazolt
labdarúgók lenni. Tudják, hogy ezt
csak komoly munkával, kitartással,
nagy akaraterővel lehet elérni, haj-
landók ezért áldozatot hozni. Tik-
kasztó hőségben, szitáló esőben,
hideg szélben is vállalják a felké-
szülést. Szüleiktől pedig minden tá-
mogatást megkapnak.

A másfél órás edzés felét az erőn-
léti edzés, fizikai felkészítés teszi
ki, a második részben következik
az, amit a gyerekek a legjobban sze-
retnek: a játék. A korosztály edzője,

Moldován Tamás a pálya széléről
irányít, biztat, tanácsot oszt. Sza-
bálytalanság esetén leállítja a játé-
kot, de engedi a kemény, férfias
küzdelmet. A gyerekeknek meg kell
szokni a játékkal járó kisebb fájdal-
makat, sérüléseket, mert a fociban
nem érvényesülnek a kényeskedők.
Ezt a kis focisták is tudják. Nincs
veszekedés, nincs panasz, mindenki
a játékkal, a labdával foglalkozik. A
fiúk ügyesen passzolgatnak, van né-
hány kiválóan cselezgető, tehetsé-
ges gyerek, egyesek (részben) már
a szoros emberfogás mozdulatait is
elsajátították. Potyognak a gólok,
számolni sem tudom az eredményt,
de nem is lényeges. A játékban gyö-
nyörködöm, s arra gondolok, hogy
mi is lett volna, ha 35-40 évvel ez-
előtt mi is hasonló körülmények kö-
zött focizhattunk volna. Műgyepes
pályán, vadonatúj labdával, edzői
irányítással…

Az edzés végére elkészül a finom
gulyás, amit két sárpataki szülő,
Bende Barna és Miklós András ka-
vargatott a bográcsban (az edzés
alatt), s a vendégek megtapasztal-
hatják a helyiek vendégszeretetét.
Büszke szülők, nagyszülők koccin-
tanak a terített asztal mellett, sérü-
lésmentes edzéseket, további
sikereket kívánva a kis focistáknak.
Hajrá, fiúk, kitartást!

A Barcelona 1-1-es döntetlent játszott kedden az
Internazionale vendégeként a labdarúgó Bajnokok Li-
gája csoportkörének negyedik fordulójában, így ma-
tematikailag még nem biztosította helyét a
nyolcaddöntőben.

A katalánok az egész mérkőzésen nagy erőkkel ro-
hamoztak, de sokáig nem sikerült kapuba találniuk,
mígnem Malcom két perccel a becserélését követően
megszerezte a vezetést a 83. percben. Csakhogy a
kék-feketék szórványos ellentámadásaik egyikéből
Mauro Icardi révén egyenlítettek a hajrában.

A mostanáig százszázalékos Barcelona pontvesz-
tése ellenére továbbjuthatott volna, ha a csoport másik
találkozóján a Tottenham Hotspur és PSV Eindhoven
is pontosztozkodással zár, viszont az angolok hazai
pályán hátrányról fordítva 2-1-re győztek Harry Kane
duplájával.

Nem jött össze a továbbjutás a Borussia Dortmund-
nak sem, ugyanis kétgólos vereséget szenvedett az
Atlético Madrid otthonában, de mindkét gárda ked-
vező helyzetből várhatja a hátralévő két fordulót,

mivel így egyaránt öt ponttal előzik meg a harmadik
FC Bruges-t, míg az egypontos Monaco már biztosan
kiesik a BL-ből.

A játéknap másik rangadóján ezúttal sem bírt egy-
mással a Napoli és a Paris Saint-Germain: amíg Fran-
ciaországban 2-2-vel, addig Olaszországban 1-1-gyel
zártak a felek, így ez a csoport a várakozásoknak
megfelelően rendkívül szoros, de nemcsak három-,
hanem négyesélyes, mivel az egyaránt hatpontos Na-
polit és Liverpoolt öttel követi a PSG és néggyel a
Crvena zvezda.

A veretlen Porto is közel került a továbbjutáshoz,
miután 4-1-re legyőzte a vendég Lokomotiv Moszk-
vát, és így már csak egyetlen pontra van szüksége a
nyolcaddöntőbe kerüléshez. A pont nélküli oroszok
viszont már mindenképpen búcsúznak a sorozattól.
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Berekméri Edmond

Fotó: Berekméri Edmond

Ikszelt a Barcelona és az Inter, 
nagy meglepetés Belgrádban

Amennyiben a Vidi ma má-
sodjára is legyőzi a görög
PAOK-ot, reális esélyt teremt
arra, hogy továbbjusson cso-
portjából a labdarúgó Eu-
rópa-ligában.

A székesfehérvári együttes két
hete nagy bravúrt végrehajtva 2-0-
ra nyert idegenben a hazájában ve-
retlenül listavezető szaloniki gárda
ellen, így olyan helyzet alakult ki a
négyesben, hogy a fehérorosz
BATE Boriszovval kiegészülve a
három csapat egyenlő eséllyel pá-
lyázik a százszázalékos Chelsea
mögötti második hely megszerzé-
sére, mivel mindháromnak három
pontja van.

A budapesti Groupama Aréná-
ban 19.55-kor várhatóan telt ház
előtt kezdődő találkozó győztese

kedvező helyzetbe hozza magát a
folytatásra. A magyar bajnok szá-
mára kiváltképpen értékes lenne a
siker, mert a végelszámolásnál
akár az egymás elleni eredmény is
dönthet a továbbjutásról, amely így
mindenképpen Marko Nikolic
együttesének kedvezne. A döntet-
len éppen a görögországi diadal
miatt szintén a Vidinek lenne elő-
nyösebb.

A főpróba a piros-kékeknek si-
került jobban, mivel szombaton
könnyedén győztek Pakson, míg a
PAOK először vesztett pontokat a
görög élvonalban, ugyanis 1-1-es
döntetlent játszott az Atromitosz
vendégeként, amely éppen a ma-
gyar válogatott Ugrai Roland gól-
jával egyenlített. Ennek ellenére
rendkívül nehéz mérkőzésre szá-

míthat a Vidi. A PAOK eddigi ki-
lenc bajnoki találkozóján mindösz-
sze három gólt kapott.

A csoport másik találkozóján a
Chelsea a BATE Boriszov vendége
lesz.

A B csoportban a kapus Gulácsi
Pétert az EL-ben rendre nélkülöző,
de a szintén magyar válogatott
Willi Orbánt foglalkoztató RB Le-
ipzig a skót Celtic Glasgow ottho-
nába látogat. A G csoportban pedig
a térdsérüléssel bajlódó Szántó
Tamás együttese, az osztrák Rapid
Wien a spanyol Villarrealt fogadja.

A K csoportban a Kádár Tamást
soraiban tudó Dinamo Kijevhez a
francia Rennes látogat, a négyes
élén álló kazah Asztana, Kleinhe-
isler László együttese pedig a Jab-
lonec csapatát látja vendégül.

Európa-liga
Az újabb Vidi-győzelem 

reális esélyt teremtene a továbbjutásra

A mai program
labdarúgó Európa-liga, csoportkör, 4. forduló: 
* A csoport: Ludogorec (bolgár) – AEK Larnaca (ciprusi) (22.00 óra, TV: DigiSport 3, Telekom Sport 4), Bayer Leverkusen

(német) – Zürich (svájci) (22.00). Az állás: 1. FC Zürich 9 pont, 2. Bayer Leverkusen 6, 3. Ludogorec 1 (3-5), 4. AEK Larnaca
1 (3-6).

* B csoport: Celtic Glasgow (skót) – Leipzig (német) (22.00, DigiSport 4, Telekom Sport 3, Look Sport), Rosenborg
(norvég) – Salzburg (osztrák) (22.00). Az állás: 1. Salzburg 9 pont, 2. Leipzig 6, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Rosenborg 0.

* C csoport: Slavia Praha (cseh) – FC Köbenhavn (dán) (22.00), Girondins Bordeaux (francia) – Zenit (orosz) (22.00). Az
állás: 1. Zenit 7 pont, 2. Slavia Praha 6, 3. FC Köbenhavn 4, 4. Girondins Bordeaux 0.

* D csoport: Fenerbahce (török) – RSC Anderlecht (belga) (17.50, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus), Dinamo 
Zagreb (horvát) – Spartak Trnava (szlovák) (22.00). Az állás: 1. Dinamo Zagreb 9 pont, 2. Fenerbahce 4, 3. Spartak Trnava
3, 4. RSC Anderlecht 1.

* E csoport: Arsenal (angol) – Sporting Lisboa (portugál) (22.00, Telekom Sport 1), Vorszkla (ukrán) – qarabag (azeri)
(22.00). Az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2. Sporting Lisboa 6, 3. Vorszkla 3, 4. qarabag 0.

* F csoport: Olimpiakosz Pireusz (görög) – Dudelange (luxemburgi) (22.00), Real Betis (spanyol) – AC Milan (olasz)
(22.00, DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Plus). Az állás: 1. Real Betis 7 pont, 2. AC Milan 6, 3. Olimpiakosz Pireusz 4, 4.
Dudelange 0.

* G csoport: Rapid Wien (osztrák) – Villarreal (spanyol) (19.55, Telekom Sport 4), Szpartak Moszkva (orosz) – Glasgow
Rangers (skót) (19.55). Az állás: 1. Villarreal 5 pont (10-5), 2. Glasgow Rangers 5 (5-3), 3. Rapid Wien 3, 4. Szpartak Moszkva 2.

* H csoport: SS Lazio (olasz) – Olympique Marseille (francia) (19.55, DigiSport 3, Telekom Sport 1, Look Plus), Apollon
(ciprusi) – Eintracht Frankfurt (német) (19.55). Az állás: 1. Eintracht Frankfurt 9 pont, 2. SS Lazio 6, 3. Olympique Marseille
1 (4-7), 4. Apollon 1 (3-6).

* I csoport: Genk (belga) – Besiktas (török) (19.55), Malmö (svéd) – Sarpsborg (norvég) (19.55). Az állás: 1. Genk 6 pont,
2. Sarpsborg 4 pont (5-5), 3. Malmö 4 (3-3), 4. Besiktas 3.

* j csoport: Akhisar (török) – Sevilla (spanyol) (19.55, DigiSport 4), Krasznodar (orosz) – Standard Liege (belga) (19.55).
Az állás: 1. Sevilla 6 pont (12-3), 2. Krasznodar 6 (4-3), 3. Standard Liege 6 (5-7), 4. Akhisar 0.

* K csoport: Asztana (kazah) – Jablonec (cseh) (17.50, DigiSport 4, Look Sport), Dinamo Kijev (ukrán) – Rennes (francia)
(19.55). Az állás: 1. Asztana 5 pont (5-3), 2. Dinamo Kijev 5 (6-5), 3. Rennes 3, 4. Jablonec 2.

* l csoport: Vidi FC – PAOK (görög) (19.55, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport), BATE Boriszov (fehérorosz) –
Chelsea (angol) (19.55, DigiSport 1, Telekom Sport 2). Az állás: 1. Chelsea 9 pont, 2. PAOK 3 (4-4), 3. Vidi 3 (2-3), 4. BATE
3 (4-7).

Eredményjelző
labdarúgó Bajnokok ligája, csoportkör, 4. forduló:
* A csoport: Atlético Madrid (spanyol) – Borussia Dort-

mund (német) 2-0, AS Monaco (francia) – FC Bruges
(belga) 0-4. Az állás: 1. Borussia Dortmund 9 pont (8-2), 2.
Atlético Madrid 9 (7-6), 3. FC Bruges 4, 4. AS Monaco 1.

* B csoport: Internazionale (olasz) – FC Barcelona
(spanyol) 1-1, Tottenham Hotspur (angol) – PSV Eindhoven
(holland) 2-1. Az állás: 1. FC Barcelona 10 pont, 2. Inter-
nazionale 7, 3. Tottenham Hotspur 4, 4. PSV Eindhoven 1.

* C csoport: SSC Napoli (olasz) – Paris Saint-Germain
(francia) 1-1, Crvena zvezda (szerb) – FC Liverpool (angol)
2-0. Az állás: 1. FC Liverpool 6 pont (7-5), 2. SSC Napoli 6
(4-3), 3. Paris Saint-Germain 5, 4. Crvena zvezda 4.

* D csoport: Schalke 04 (német) – Galatasaray (török) 2-
0, FC Porto (portugál) – Lokomotiv Moszkva (orosz) 4-1.
Az állás: 1. FC Porto 10 pont, 2. Schalke 04 8, 3.
Galatasaray 4, 4. Lokomotiv Moszkva 0.

Kis focisok a sárpataki műgyepen

Megyei focikörkép
* 4. liga klasszikus csoportja, 8. forduló: Mezőzáh – Küküllődombó 1-3, Kerelő

– Magyaró 3-1, Mezőceked – Görgénysóakna 3-2, Gernyeszeg – Kerelőszentpál
3-2, Bátos – Mezőrücs 0-3 (meg nem jelenés), Marosvásárhelyi MSE II – Radnót
II 2-4. Az élcsoport: 1. Magyaró 18 pont, 2. Küküllődombó 17, 3. Mezőrücs 16.

* 5. liga, Északi csoport, 8. forduló: Marosfelfalu – Szászrégeni Înfrăţirea 0-
10, Lövér – Galambod 2-2, Alsóidecs – Tuson 5-2. A mezőkirályfalvi csapatot
adósságai miatt nem programálták, így elmaradt a Mezőkirályfalva – Nyárádre-
mete mérkőzés. Az élcsoport: 1. Alsóidecs 14 pont, 2. Köhér 14, 3. Nyárádremete
12.

* 5. liga, Déli csoport, 8. forduló: Hadrév – Balavásár 1-4, Mezőméhes – Ma-
rosludas II 1-0, Magyarsáros – Harasztkerék 2-1. Az élcsoport: 1. Harasztkerék
18 pont, 2. Balavásár 18, 3. Magyarsáros 15.

* 6. liga, 8. forduló: Somosd – Egrestő 6-2, Sáromberke – Hármasfalu 6-1, Szé-
kelybere – Nyárádgálfalva 1-2, Jedd – Küküllőszéplak 3-1, Mezőpanit – Csíkfalva
0-2, Kibéd – Csittszentiván 1-6. Az élcsoport: 1. Csíkfalva 21 pont, 2. Somosd
19, 3. Küküllőszéplak 18.

Európai labdarúgó-bajnoki eredmények
* Angol Premier Liga, 11. forduló: Arsenal – Liverpool 1-1, Bournemouth –

Manchester United 1-2, Cardiff – Leicester 0-1, Chelsea – Crystal Palace 3-1,
Everton – Brighton & Hove Albion 3-1, Huddersfield – Fulham 1-0, Manchester
City – Southampton 6-1, Newcastle United – Watford 1-0, West Ham United –
Burnley 4-2, Wolverhampton – Tottenham 2-3. Az élcsoport: 1. Manchester City
29 pont, 2. Chelsea 27, 3. Liverpool 27.

* Spanyol Primera División, 11. forduló: Betis – Celta Vigo 3-3, Real Madrid
– Valladolid 2-0, Real Sociedad – Sevilla 0-0, Eibar – Alavés 2-1, Espanyol – 
Athletic Bilbao 1-0, Leganés – Atlético Madrid 1-1, Rayo Vallecano – FC Barce-
lona 2-3, Huesca – Getafe 1-1, Valencia – Girona 0-1, Villarreal – Levante 1-1.
Az élcsoport: 1. Barcelona 24 pont, 2. Espanyol 21, 3. Sevilla 20.

* Olasz Serie A, 11. forduló: Bologna – Atalanta 1-2, Chievo – Sassuolo 0-2,
Fiorentina – AS Roma 1-1, Inter – Genoa 5-0, Juventus – Cagliari 3-1, Lazio –
SPAL 4-1, Napoli – Empoli 5-1, Parma – Frosinone 0-0, Sampdoria – Torino 1-
4, Udinese – AC Milan 0-1. Az élcsoport: 1. Juventus 31 pont, 2. Inter 25, 3. Na-
poli 25.

* Német Bundesliga, 10. forduló: Bayern München – Freiburg 1-1, Schalke 04
– Hannover 96 3-1, Bayer Leverkusen – Hoffenheim 1-4, VfB Stuttgart – Eintracht
Frankfurt 0-3, Mönchengladbach – Fortuna Düsseldorf 3-0, Hertha BSC – RB
Leipzig 0-3, Augsburg – FC Nürnberg 2-2, Mainz – Werder Bremen 2-1, Wolfs-
burg – Borussia Dortmund 0-1. Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 24 pont, 2.
Mönchengladbach 20, 3. Bayern München 20.

* Francia Ligue 1, 12. forduló: Caen – Stade Rennes 1-2, Dijon – Nimes 0-4,
Lyon – Bordeaux 1-1, Montpellier HSC – Olympique Marseille 3-0, Nantes – Gu-
ingamp 5-0, Nice – Amiens SC 1-0, Paris St. Germain – Lille 2-1, Reims – AS
Monaco 1-0, St. Etienne – Angers 4-3, Strasbourg – Toulouse 1-1. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 36 pont, 2. Montpellier 25, 3. Lille 25.



ADÁSVÉTEL

ELCSERÉLEM Kiskenden a Fő út (E60)
48. szám alatti, 3 szobás, pincés
lakásomat egy I. osztályú garzonnal
Marosvásárhelyen. Tel. 0723-925-137,
0723-318-785. (11269)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere.
Tel. 0755-315-234. (11240)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(11165)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (11224)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-
707-713. (11163)

TŰZIFA eladó, 160 lej métere. Tel.
0747-594-011. (2119)

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel. 0747-
933-367. (2121)

MINDENFÉLE

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

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11193)

CÉG VÁLLAL bármilyen munkát, régi
tetők javítását, padló- és falicsempe-
lerakást. Tel. 0726-638-909. (11200)

TETŐFEDÉS, javítás Lindab-lemez-
ből, cserépforgatás, bármilyen javí-
tás. Tel. 0758-862-236. (2100-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Jövevények és vándorok
vagyunk 
És nincsen itt senkinek
maradása.”
(Reményik Sándor)
Szomorú szívvel emlékezünk
ifj. KOVÁCS BOLDIZSÁRRA
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Irénke és családja.
(11256-I)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a
virágon, csak egy van, ami a
sírig vezet: szívünkben az
örök emlékezet. Az emlé-
kezéshez szeretet kell, és akit
szeretünk, azt nem feledjük el.
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk november 8-án
drága testvérünkre, LŐRINCZI
GABRIELLÁRA halálának
hatodik évfordulóján. Nyu-
godjál békében! Testvérei.
(11270)

Fájó szívvel emlékezünk
szeretett nagynénénkre,
LŐRINCZI GABRIELLÁRA
halálának 6. évfordulóján.
Nyugodj békében! Barni, Kati
és Barnika. (11270)

Egy gyertya most érte ég, ki
fent van a magas égben már 9
éve, de emléke itt maradt
velünk a szívünkben, amíg
csak élünk. 
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, szerető
édesapára, gondoskodó
nagytatára, id. ADORJÁNI
ZOLTÁNRA. Nyugalma felett
őrködjön mindannyiunk
szeretete. Bánatos felesége,
Magdi, fia, Zoltán, drága
unokái: Timike, Csilluka és
Andika. 
Köszönet mindazoknak, akik
emlékét kegyelettel őrzik és
szeretettel gondolnak rá.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (2107)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága 

MAMIKÁNK, 
BIRÓ GIZELLA 

életének 78. évében örökre meg-
pihent. November 8-án 14 órakor
kísérjük utolsó útjára a marosvá-
sárhelyi református sírkertben.
Nyugodjon békében! 

Barni és családja. (2111-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
rokon, jó barát, szomszéd, a ma-
rosvásárhelyi születésű 

PÉTER HAJNAL 
2018. november 5-én hosszú be-
tegség után 42. életévében
örökre megpihent. Temetése no-
vember 9-én, pénteken lesz a
Jeddi úti temetőben délben 1
órakor. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (sz-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett apa, após, nagytata, test-
vér, sógor, apatárs, rokon,
szomszéd, 

az Elektromaros 
volt alkalmazottja, 

a marosjárai születésű 
NAGY MIHÁLY 

életének 74. évében türelemmel
viselt, hosszú szenvedés után el-
hunyt. Temetése november 9-én,
pénteken 13 órakor lesz a nagy-
kórház mögötti új temetőben, re-
formátus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Nyugodj békében,
drága tata! 

A gyászoló család. (11248-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
sógorunktól, 

NAGY MIHÁLYTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Sógornője, Ilon, Melinda 
és családja. (11248-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvérünktől, 

NAGY MIHÁLYTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szeretett testvérei: Lajos, 
Zoltán, Margit és családjuk.

(11248-I)

Köszönjük, hogy éltél és minket

szerettél,

nem haltál meg, csak álmodni

mentél,

szívünkben itt él emléked örökre.

Ha látni akarunk, felnézünk az

égre,

a csillagok közt utazol tovább,

ott várj ránk, ha időnk lejárt!

Szívünk mély fájdalmával, de a
Jóisten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó
férj, édesapa, nagytata, testvér,
após, rokon és jó szomszéd, 

TŐKÉS BÉLA 
életének 65., házasságának 40.
évében 2018. november 5-én,
hosszas, de türelemmel viselt be-
tegség után elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait 2018.
november 9-én déli 12 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a csík-
szeredai Kalász negyedi
temetőben. 

Fájó szívvel búcsúzik 
a gyászoló család. (2108-I)

Szomorú, megtört szívvel tudat-
juk, hogy szeretett testvérünk, 

TŐKÉS BÉLA  
marosvásárhelyi lakos, 
az Ilefor volt dolgozója 

életének 65. évében hosszas
szenvedés után elhunyt. 
Szeretett halottunk örök nyuga-
lomra helyezése Csíkszeredában
lesz pénteken, november 9-én 12
órakor, református szertartás
szerint. 

Búcsúznak szerető testvérei:
Magdi és családja, Kati 

és családja, Piri és családja, 
Ibi és családja. 

„Szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek,
ne sírjatok, én már nem szenve-
dek. 
A fájdalom az, hogy már nem le-
hetek veletek. 
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett,
csak a szívem suttogja halkan:
isten veletek.” (2106-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Nagy Csabának és család-
jának, együttérzünk velük a
szeretett édesapa, NAGY 
MIHÁLY elvesztése miatti fáj-
dalmukban. Nyugodjon béké-
ben! Nagy Géza és családja,
Nagy Tibor és családja. (sz-I)

Őszinte részvétünk és együtt-
érzésünk a gyászoló család-
nak TŐKÉS BÉLA szom-
szédunk elhunyta alkalmából.
A Pandurilor utcai 49-es
tömbház lakói. Nyugodjon bé-
kében! (2101-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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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, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• 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.



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. (62855-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. (62855-I)
ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK a 25 éve működő marosvásárhelyi MULTIDECOR KFT. összeszokott
csapatába, REKLÁMKÉSZÍTŐ-DEKORATŐR munkakörbe. Nem hátrány, ha nincs szakmai tapasztalatod
reklámtáblák készítése, fóliázás, autódekorálás terén. Alkalmazunk, betanítunk és folyamatos képzést biz-
tosítunk ebben a modern szakmában. Nálunk egy csapatban lehetsz olyan kollégákkal, akik szeretik a szak-
májukat, és élvezik a változatos, kreatív feladatokat. Jelentkezni lehet (korhatár nélkül) a
sandor@multidecor.ro címen, vagy a 0745-356-536-os számon érdeklődhetsz. (62908-I)
Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (62883-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓMUNKÁST, MESTERSEGÉDET és GÉPÉSZT. Tel. 0742-298-872.
(20674-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA a jeddi termelőbe. Tel. 0745-
520-408. (11255-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására részmunkaidőben, nagyon jó fizetéssel. Tel.
0741-119-016, 0747-111-183, vezetékes: 0257948. (62925-I)
A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Telefon: 0265/223-902, 0740-393-060. (sz-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőzavarok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr.
Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.) (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
versenyvizsgát szervez megüresedett állások betöltésére 

a közterület-felügyelő szakhatóságnál 
A megüresedett szerződéses állások betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell a módosított és kiegé-

szített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt
feltételeket.

– egy szakfelügyelői állás – köz- és magánterületkezelő szakosztály
Sajátos feltételek:

– oklevélszerzéssel zárt felsőfokú tanulmányok a műszaki és/vagy gazdaságtudományok területén
– legalább 1 év szolgálati idő a szakmában 

– két szakfelügyelői állás – közvagyonkezelő szakrészleg
Sajátos feltételek:

– oklevélszerzéssel zárt felsőfokú tanulmányok a műszaki és/vagy gazdaságtudományok területén
– legalább 1 év szolgálati idő a szakmában

– két szakfelügyelői állás – parkolásért, garázsokért és autók elszállításáért felelős osztály
Sajátos feltételek:

– oklevélszerzéssel zárt felsőfokú tanulmányok a műszaki és/vagy gazdaságtudományok területén
– legalább 1 év szolgálati idő a szakmában

– egy szakfelügyelői állás – közlekedésbiztonsági, közúti szállítási és tömegközlekedési szakszolgá-
lat

Sajátos feltételek:
– oklevélszerzéssel zárt felsőfokú tanulmányok a műszaki tudományok területén
– legalább 1 év szolgálati idő a szakmában

– egy szakreferensi állás – közlekedésbiztonsági, közúti szállítási és tömegközlekedési szakosztály
Sajátos feltételek:

– rövid távú felsőfokú tanulmányok a műszaki tudományok területén
– legalább 1 év szolgálati idő a szakmában

– egy dolgozói állás – gazdátlan ebeket kezelő és sintérszolgálat
Sajátos feltételek:

– általános iskolai tanulmányok 
– legalább 1 év szolgálati idő a szakmában 

A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. szám)/a közterületfel-
ügyelő szakhatóság (Prut utca 24. szám) szervezik, és magába foglal:

– írásbeli/gyakorlati vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2018. november 23., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási határideje
– 2018. december 3., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga 
– 2018. december 7., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia megtalálható az intézmény honlapján, a

www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. szám) 85-ös számú iro-

dájában, valamint a versenybizottság titkáránál a 0265-268-330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhetők. 
Dr. Dorin Florea polgármester

Közvita a Mihai Eminescu 
kulturális központban

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében
működő üvegházak, parkok és zöldövezetek szakigazgatósága kedden,
november 6-án közvitát szervezett a fakorona-alakítási munkálatok
kapcsán. A polgármesteri hivatal illetékesei tájékoztatták a tulajdonosi
társulások elnökeit és ügyintézőit, hogy mely térségben végeztek ko-
ronaalakítást 2018 folyamán. Továbbá a résztvevőket tájékoztatták arról
is, hogy mely övezetekben fognak fát és cserjét ültetni, koronaalakítást
és egyéb munkálatokat végezni 2019-ben. 

A találkozó végén a város különböző pontjain észlelt aktuális gon-
dok, panaszok hangzottak el a lakótársulási vezetők részéről, a megol-
dásukhoz a polgármesteri hivatal támogatását kérték.

A bel- és külkapcsolati osztály

Közlemény a besorolási 
szakaszban született döntésről 
„A kórház térségében található intenzív gyalogosforgalmú

utcák átalakítása gyalogos- és kerékpárosbarát útvonalakká” című pro-
jekt esetében

Marosvásárhely megyei jogú város, „A kórház térségében található
intenzív gyalogosforgalmú utcák átalakítása gyalogos- és kerékpá-
rosbarát útvonalakká” elnevezésű projekt tulajdonosa tájékoztatja a
közvéleményt a projekt besorolási szakaszában született döntésről – a
környezetre gyakorolt hatás felmérése nélkül és/vagy a megfelelő fel-
mérés elvégzése nélkül – a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség által a környezetre gyakorolt hatás felmérési folyamata és/vagy a
megfelelő felmérés során, a Marosvásárhelyen, Maros megyében meg-
valósítandó „A kórház térségében található intenzív gyalogosforgalmú
utcák átalakítása gyalogos- és kerékpárosbarát útvonalakká” elnevezésű
projekt esetében. A besorolási határozat tervezete és az azt alátámasztó
indoklás megtekinthető a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyén, Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőn 9
és 15 óra között, keddtől péntekig pedig 9 és 12 óra között, valamint a
következő internetes elérhetőségen: http//apmms.anpm.ro. Az érdeklő-
dők a besorolási határozat tervezetéhez megjegyzéseket, észrevételeket
nyújthatnak be a jelenlegi közlemény közzétételét követő 5 napon belül,
2018. november 12-ig. 

Moldovan Florian igazgató 
Bataran Viorel osztályvezető

Versenyvizsga köztisztviselői állásra
Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám Maros megye –, az 1999. évi 188-as tör-

vény értelmében versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses állás betöltésére a polgármester sza-
kapparátusa keretében, meghatározatlan időre:

• III. besorolású, kezdő szakmai fokozatú referensi állás a szociális és anyakönyvi osztályra
Részvételi feltételek: – az újraközölt 1999. évi. 188-as törvény 54. cikkelye által előírtak
Sajátos részvételi feltételek: – középfokú végzettség érettségi diplomával 

– szakmai tapasztalat nem szükséges
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. december 10-én 10 órakor a Koronkai Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének kifüggesztésekor közlik.
A beiratkozási iratcsomót a hivatal székhelyén jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való

megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265-243-152-es telefon-
számon, e-mail: corunca@cjmures.ro

Közlemény
a Szászrégen municípium helyi költségvetéséből származó, a helyi
érdekeltségű nonprofit tevékenységekre szánt vissza nem térítendő
finanszírozás jóváhagyására vonatkozó szabályzat elfogadásáról
szóló határozattervezetről

A közintézmények átláthatóságáról szóló, 52/2003-as számú törvény
előírásai szerint Szászrégen municípium polgármestere értesíti a kö-
zönséget, hogy elkezdte a helyi költségvetéséből származó, a helyi ér-
dekeltségű nonprofit tevékenységekre szánt vissza nem térítendő
finanszírozás jóváhagyására vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló
határozattervezet kidolgozását. 

A közvitára bocsátott határozattervezettel kapcsolatos ajánlásokat,
véleményeket 2018. november 26-ig a szászrégeni információs köz-
ponthoz lehet benyújtani, avagy elküldeni az office@primariareghin.ro
e-mail-címre vagy a 0265-512-542-es faxszámra.

Az elküldött anyagokra kérjük ráírni: Recomandare la proiectul de
hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea fi-
nanţărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reg-
hin pentru activităţi nonprofit de interes local. (Ajánlás a helyi
költségvetésből származó, a helyi érdekeltségű nonprofit tevékenysé-
gekre szánt vissza nem térítendő finanszírozás jóváhagyására vonat-
kozó szabályzat elfogadásáról szóló határozattervezethez.)

Azon érdekelt személyeknek vagy szervezeteknek, akik/amelyek
írásban küldenek észrevételt, ajánlást vagy véleményt a közvitára bo-
csátott határozattervezetről, pontosítaniuk kell, hogy a tervezet melyik
fejezetét észrevételezik, valamint fel kell tüntetniük a feladás idejét és
a feladó elérhetőségeit. 

Az információs anyagokat kifüggesztették a Szászrégeni Polgármes-
teri Hivatalban és a www.primariareghin.ro honlapon is lehet tanulmá-
nyozni.

Maria Precup polgármester 
Rădoi Mirela Minodora titkár
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