
A kiskorúak  jogi képviselete

Védettség a gyereknek

A huzamosabb ideig külföldön tartózkodó szülők felelőssége
az otthon maradt kiskorú gyerekük biztonságáról gondos-
kodni, ehhez többek között jogi képviselő vagy ideiglenes
gyám kinevezése szükséges. Arról, hogy mi indokolja egy
kiskorú jogi képviseletét, és ebben mekkora szerep hárul a
gyermekvédelmi igazgatóságra, a Maros Megyei Gyermek-
védelmi Vezérigazgatóság vezetőjét, Miklea Hajnalt kérdeztük.

A gyermekvédelmi törvény által előírt kötelezettséggel élők számará-
nya elenyésző, annak ellenére, hogy bizonyos élethelyzetekben fontos
szerepe lehet a gyermekek jogainak az érvényesítéséhez. Az MTI egy
nemrég napvilágot látott közleményében az országos statisztikai intézet

tavalyi összegzése szerint Romániában  a százezerhez közelít azoknak a
gyerekeknek a száma, akiknek egyik vagy mindkét szülője külföldön
dolgozik. Bár a számadatok megkérdőjelezhetők, tavaly állítólag 77.471
olyan kiskorút tartottak nyilván, akinek egyik szülője, és 17.425 olyan
gyereket, akinek mindkét szülője külföldre távozott. A két-három hóna-
pos idénymunka miatt itthon maradt gyerekek számát nem tartalmazza
a tanulmány. 
A Nyugat vonzásában

Akár reálisak, akár nem a fenti számadatok, a külföldön élő románokat
tömörítő  belgiumi nemzetközi egyesület – melyet augusztusban létesí-
tettek – igazgatója, Cezar Caleap szerint a külföldre távozott román ven-
dégmunkások száma nem ötmillió, amint az a belügyminisztérium

Méhnyakrák-
szűrésre alkalmas
mozgó központ
A kisbuszban kialakított központok
egyike a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházhoz került, és előreláthatólag
jövő év elején helyezik üzembe. Ez a
központi régióhoz tartozó Maros, Har-
gita, Kovászna, Brassó, Szeben és
Fehér megyét fogja ellátni.
____________4.
A cukorbetegség
világnapja
A betegség világviszonylatban több
mint 250 millió személyt érint, számuk
évről évre hétmillióval nő, és hatása
az egyének életminőségének romlá-
sán túl aggasztó társadalmi és gazda-
sági problémát jelent.
____________5.
Hűség 
Az eredeti helyi népviseletet követő új
ruhában énekel idéntől a hírneves
szászcsávási vegyes kar, amely a
többszólamúság megőrzése révén
egyedüli, kivételes képviselője a ma-
gyar népi éneklésnek.
____________6.

Kispolitika 

A nagypolitikában jó ideje túlpörgés van, leginkább az
igazságügyi jogszabályok módosítása körül zajlik a par-
lamentben, kormányban a „csata”. A történések sűrűjé-
ben a közintézmény-vezetők vajmi keveset figyelnek a
„kispolitikára”, arra, hogy helyi szinten hogyan működik
az adminisztráció, milyen akadályokkal szembesül az
adófizető, az ügyintéző polgár, a beteg, a munkanélküli,
az állami támogatást igénybe vevő vállalkozó stb. 

Sajnos sokadjára is meg kell állapítanom, hogy az
ügyfélbarát közigazgatás (adóigazgatás, kiszolgálás, pá-
lyázati rendszer, hatóság stb.) mint olyan, ismeretlen fo-
galom a közhivatalokban. Az elsődleges ugyebár a
bürokrácia csökkentése lenne, a polgárok azon elvárá-
sainak való megfelelés, hogy ügyeiket gyorsan, szerve-
zetten intézhessék el, mégpedig lakóhelyükhöz minél
közelebb, vagy akár elektronikusan, ugyanakkor az átfu-
tási idő rövid legyen. Praktikusság, hatékonyság, környe-
zettudatosság, ügyfélcentrikusság kellene jellemezze a
hatóságokat. Ehelyett mit kapunk? Felszólításokat bo-
nyolult jogi nyelvezettel, többoldalas kitöltendő űrlapo-
kat jogi és magánszemélyekre vonatkoztatva, hogy
minimum könyvelő kell legyen az ember a kitöltésükhöz
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Tisztelt 
előfizetők!
Felhívjuk figyelmüket,

hogy a hó végi 
munkaszüneti nap miatt 

legkésőbb november 27-éig,
keddig szíveskedjenek 
megújítani Népújság-

előfizetésüket.
Érdeklődni 

a szerkesztőségben, 
telefon: 0742-828-647. 

Köszönjük megértésüket!
Népújság

Szer Pálosy Piroska



Színpad diákszínjátszó fesztivál 
November 15-18. között az erdőszentgyörgyi művelődési
házban a XXVI. alkalommal szervezik meg a Színpad Kis-
Küküllő menti műkedvelő színjátszó-találkozót. A rendez-
vény ma 17 órától a Rhédey-kastélyban zenés
könyvbemutatóval kezdődik. Bemutatják Sarány István
Garabonciások című kötetét. A szerzőn kívül jelen lesz  H.
Szabó Gyula, Csutak István és a Garabonciás – Wande-
ring Magicians együttes. Házigazda: Székely Ferenc. A
színházi előadások 16-án, pénteken 16 órától kezdődnek.
Fellépnek: az erdőszentgyörgyi Bodor Péter színkör, a
csíkfalvi Tündérkert gyerekszínjátszó csoport, a nyárád-
gálfalvi Napsugár, a nyárádszeredai IV. osztályosok szín-
játszó csoportja, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület.
Szombaton 10 órától folytatódik a rendezvény a szilágy-
bagosi színtársulat fellépésével, őket a balánbányai cso-
port, majd a szilágysomlyói Játékakadémia követi.
14.30-tól a Kamaszok színtársulaté a színpad, majd a
szászrégeniek két csoportja lép fel, őket a magyarfene-
siek követik. A napot a szászrégeni Kemény János társu-
lat előadása zárja. Vasárnap 10.30-tól a krasznai
Tinikomédiások és az Amarilla tagjai lépnek fel. Az elő-
adás-sorozatot az erdőszentgyörgyi Bodor Péter színkör
két előadása zárja. Az eredményhirdetés délben lesz. 

Fotókiállítás a Szűcsök bástyájában 
Ma 18 órától a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub
szervezésében a várbeli Szűcsök bástyájában a kézdivá-
sárhelyi Nagy Lajosnak (EFIAP/d2), Románia legeredmé-
nyesebb versenyfotográfusának nyílik kiállítása
Képszilánkok a Kárpát-kanyarból címmel. A nagyrészt táj-
képeket tartalmazó tárlatot a szerző jelenlétében méltatja
Both Gyula, a fotóklub elnöke. A kiállítás egy hónapig láto-
gatható. 

Keresztes Györgyi a Bernády Házban
Egyéni kiállításon lép a marosvásárhelyi közönség elé
Keresztes Györgyi festőművész. A csíkszeredai Nagy Ist-
ván Művészeti Líceum tanárának tárlata ma 18 órakor
nyílik meg, és 40. születésnapja jegyében, eddigi alkotói
pályájára visszatekintve mutat be festményeiből reprezen-
tatív válogatást. Művészetét Nagy Miklós Kund méltatja. A
megnyitón közreműködik Krizbai Imre gitárművész. 

Színházi könyvbemutató 
November 16-án, pénteken 17 órától a KAB Színháztudo-
mányi Szakbizottsága és a Magyar Művészeti Kar teatro-
lógia tanszékcsoportja bemutatja Nászta Katalin Thália
erdélyi napszámosai című interjúkötetét a Művészeti
Egyetem Stúdió Színházának előcsarnokában. A szerző-
vel Boros Kinga beszélget.

Agrártudományi konferencia 
November 17-én 9 órától a Sapientia EMTE Marosvásárhe-
lyi Karának campusában az Erdélyi Múzeum Egyesület Ag-
rártudományi Szakosztálya és az egyetem kertészmérnöki
tanszéke 14. alkalommal szervez agrártudományi konferen-
ciát. A regisztrációt és a megnyitóbeszédeket követően több
szakdolgozatot is bemutatnak. Szó lesz az egynyári üröm-
ről, a hárompont-felfüggesztő berendezésről és a csapadék
jellemzőiről, a bazsalikomfajtákról, a lovak táplálkozási szo-
kásairól, a káposzták kezeléséről, a biogáz energetikai al-
kalmazásairól, az édesburgonya kártevőiről és a
tájépítészet mai helyzetéről. A konferencián a marosvásár-
helyi egyetem és a kolozsvári gazdasági akadémia tanárai
tartanak előadásokat. A tanácskozás 14 óra körül zárul. 

Lehet jelentkezni 
az agrárakadémiára 

A MIET – Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács – agrár-
akadémiát szervez november 17-én, szombaton 9.30-tól a
makfalvi Gerendás Panzióban. Előadók: Császár Károly
szenátor, dr. Zsigó Róbert, a Földművelésügyi Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára (Magyaror-
szág), Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány ügyve-
zető igazgatója, Berei Brigitta Enikő, a Kis-Küküllő
Balavásár–Sóvárad Leader Akciócsoport projektmene-
dzsere, Bordi-Kacsó Zsolt-Attila, a Maros Megyei Mezőgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA)
aligazgatója, dr. Kincses Sándor, a Maros Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság igazgatója.
Az előadás-sorozatot ebéd, majd a nyárádszeredai Gabri-
ella tejfeldolgozó üzem meglátogatása követi. A rendezvé-
nyen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Jelentkezni a mietsajtoiroda@gmail.com e-mail-
címen vagy a 0764-817-195-ös telefonszámon lehet.

Markó Béla a könyvvásáron
Markó Béla Bocsáss meg, Ginsberg című verseskötetét
mutatják be november 17-én, szombaton 16 órakor a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában tartandó
nemzetközi könyvvásáron. A Kalligram Kiadó és a Kós Ká-
roly Akadémia Alapítvány által szervezett rendezvényen a
szerzővel Mészáros Sándor, a Kalligram Kiadó vezetője be-
szélget.

Kovács Levente dedikál 
Kovács Levente tanár, rendező legújabb kötete, A nimfa
mosolya a nagyváradi, szatmárnémeti és marosvásárhelyi
bemutatót követően megvásárolható a könyvnapokon a
Gutenberg Kiadó standjánál. A szerző november 16-án,
pénteken 10-11 óra között dedikálja kötetét. 

Rácz Jolán szinkronúszó 
emlékverseny 

A marosvásárhelyi Torpi MS sportklub rendezésében no-
vember 17-én, szombaton 9 órakor kezdődik a Rácz Jolán
szinkronúszó emlékverseny. A tavaly elhunyt, Marosvásár-
helyről Magyarországra telepedett nemzetközi bíró nem fe-
lejtette el egykori városát, és személyes hozzájárulásának
köszönhetően jött létre a sportklub berkeiben szinkronúszó
szakosztály. Munkáját lánya, Kovács Zsuzsanna válogatott
szinkronúszó folytatja. Édesanyja emlékére szervezik az
első rendezvényt, amelyet remélhetően hagyományosan
minden évben megrendezhetnek. A verseny vasárnap is
folytatódik a víkendtelepi fedett uszodában. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ALBERT és LIPÓT, 
holnap ÖDÖN napja.
ÖDÖN: az Eugén magyar meg-
felelője, eredeti alakja Ögyén.
A 19. században az Ödön nevet
mesterségesen az Edmund il-
letve Edmond nevekkel azono-
sították. 

15., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 23 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 49 perckor. 
Az év 319. napja, 
hátravan 46 nap.
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Megyei hírek

A 24. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron
a Nemzeti Színház protokolltermében a versol-
vasó nap alkalmából Gyéresi Júlia színművész,
egyetemi tanár (fotó) olvassa fel Tóth Árpád ösz-
szes versét  november 17-én, szombaton 10 órá-
tól. Gyéresi Júlia az évek során felolvasta már
Pilinszky János, Radnóti Miklós, Berzsenyi Dániel
és Arany János összes versét, egy ültében, mik-
rofonnal a kezében. Bárki bemehetett, elidőzhe-
tett a teremben, ő olvasott rendületlenül. 

– Mi ösztönöz e nem mindennapi teljesítményekre? 
– Elszomorít a tény, hogy mennyire keveset olvasnak

manapság az emberek. Verseket meg szinte egyáltalán. A
magam szerény eszközeivel szeretnék ezen változtatni. A
létezés sokszínűségéről és páratlan gazdagságáról, a lélek
finom rezdüléseiről, az érzelmek örvényléséről mi szól-
hatna emberibben, lényegibben, mint a költészet? A közös
versolvasás módot ad a kimondhatatlan megsejtésére. Én
például szeretek a kedvesemmel közösen verseket olvasni,
fennhangon. Nincs annál éteribb, ahogyan egy-egy költői
képre azonos módon reagálunk, egymásra nézünk. 

– Miért választottad az idén Tóth Árpádot?
– Mert kilencven éve hunyt el, és mert az egyik kedvenc

költőm. Aradon született 1886 áprilisában, és 1928 novem-
berében hunyt el Budapesten, mindössze 42 évesen, tüdő-
bajban. Szerb Antal írja: ,,Semmi sem olyan jellemző egy
költőre, mint a képei, hasonlatai. Mutasd meg hasonlatodat,
és megmondom, ki vagy, mondja a kritikus a költőnek”.
Nos, Tóth Árpád kedvenc stíluseszköze a szinesztézia –
nem véletlenül –, amely hasonlósági és érintkezési képzet-
társításból egyaránt létrejöhet, egymásba csendül szín,
hang és illat, példaként említeném a ,,lila dalra kelt egy
nyakkendő”-t a Körúti hajnalból, vagy a ,,Csönd…
csönd… Isten követje, nemes arany jelenség”-et az Evo-
káció egy csillaghoz című verséből. Emlékszem, amikor
először hallottam egy versét a rádióban, elemi hatással volt
rám kiskamaszként: ,,Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se
vagy,/ Mint egymástól itt a földi szívek!” Ez volt a Lélektől
lélekig című vers, és ennél a két sornál már könnyeztem.
Azonnal szaladtam a könyvespolchoz, és kerestem a köte-
tét. Amikor a Színművészeti Egyetemre jelentkeztem,
akkor az Esti vízió című versét mondtam el. Most is tudom:
,,S mint fulladó az örvénylő vízen,/ Végiglátom egy ájult
pillanatban/ Az életem...” Ott sajog minden versében a ki-
elégítetlenség, a magány, a lehangoltság.

– Miként  viszonyultak kortársai a költészetéhez? 
– Karinthy Frigyes 1940-ben a Nyugat 24. számában így

ír róla: ,,Tóth Árpád l’art pour l’art művészete talán az
egyetlen a legfrissebb művészetek között, mely nekünk,
akik immáron újra az eszmei tartalom felé evezünk: mely
nekünk érthető és szimpatikus. Lappangó tartalmak élő
szervezetét érezzük impresszionizmusa mögött: az élet tar-
talmának tragikus érzését, s e tragikus érzés annál intenzí-
vebb s mélyebb, mert megalkuvás nélkül s egészben
szubjektív, nem szimbolikus”. Babits Mihály pedig 1934-
ben vette észre költészetében a mozaiktechnikát, amelyet
betűintarziának is nevez, és az egyéni módon egymás mellé
illesztett szavak sajátos képalkotási módjára utal. Tóth
Árpád költészetében tulajdonképpen nincs formai fejlődés:
tiszta, egységes, töretlen ívű életművel állunk szemben.

– Miért aktuális költészete a mai olvasó számára? 
– Ami engem Tóth Árpádban a leginkább megérint, az

a póztalansága, a magától értetődő eleganciája, ahogyan a
sorsát, a betegségét viselte. Ez a verseiben tetten érhető,
szinte tapintható: ,,Kevés volt az öröm” – írja. Dekadenci-
ája sem mesterkélt soha. Jó olvasni őt, mert ráláthatunk ál-
tala önmagunkra, a legrejtettebb, a romlásnak leginkább
kitett emberi minőségeinkre. Megérezhetjük, hogy meny-
nyire tragikusan egyek vagyunk, legyünk bár más kor gyer-
mekei. 

Versolvasó maraton a könyvnapokon 
A halálközelség poétája, Tóth Árpád

Vajda György

RENDEZVÉNYEK

A Magyar világ ma 18 óra 30 perckor kezdődő adásának
témái: független, párton kívüli jelöltek előretörését és a kor-
mányzó Irány párt visszaesését hozták a szlovákiai helyha-
tósági választások; bővült a kolozsvári Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem; 122 év után ismét felavatták a
millenniumi emlékművet a vajdasági Nagykikindán.

A 20 órai Pszichotrillák a gyermekkori traumák témáját
járja körül, a Kultúrcseppben, 20 óra 30 perckor a 26.

Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválról és a 30
éves múltra visszatekintő sepsiszentgyörgyi népzene- és
néptánctalálkozóról lesz szó. 

A Mérlegen műsor meghívottja 21 óra 30 perckor Pa-
taky István politikai elemző, a Krónika főmunkatársa, aki-
vel az Európai Parlamentben tartott legutóbbi szavazásról,
annak tétjéről és hatásairól, Románia európai megítéléséről
beszél Jakab Orsolya műsorvezető

Színes műsorkínálat az Erdély TV-ben
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Fényvisszaverő táblákat loptak
Veszélyessé vált a közlekedés a Transzalpinán,
ugyanis 30 „macskaszemnek” nevezett fényvissza-
verő táblát loptak el a 67C számú országút mentéről,
Novaci és Rânca között, alig egy nappal azután,
hogy 50 táblát felszereltek a védőkorlátokra. Ezek
nélkül a sofőrök nem látják az út szélét, ha köd vagy
sötét nehezíti a közlekedést. A rendőrség nyomozást
indított az ügyben. Az Országos Utak vállalat zsilvá-
sárhelyi képviselője szerint ahhoz, hogy új táblákat
szereljenek, versenytárgyalást kell kiírni. Elmondása
szerint a tolvajok nem azért szerelték le a táblákat,
hogy eladják, hiszen műanyagból vannak, még ócs-
kavasként sem lehet értékesíteni ezeket, hanem in-
kább azért, hogy a szekerükre vagy az udvarukba
szereljék fel. (Mediafax)

Tüntettek az Uber ellen
Mintegy 150 taxis tüntetett szerdán a temesvári vá-
rosháza előtt az általuk illegálisnak tartott Uber vál-
lalat ellen. Nicolae Robu polgármester azt üzente a
tiltakozóknak, hogy bírósághoz kell fordulniuk. Adrian
Jugănaru, a Banat Taxi Egyesület szóvivője azt
mondta, azért tüntetnek, hogy felhívják a figyelmet:
a törvényeknek minden fuvarozóra egyenlő mérték-
ben érvényesnek kell lenniük. Hozzátette: a rendőr-
ségre benyújtottak egy 242 illegális fuvarozó nevét
tartalmazó listát. A Banat Taxi Egyesület 20 további
céggel és engedélyezett magánfuvarozóval együtt
több társaságot is beperelt taxisengedély nélküli sze-
mélyszállítás és tisztességtelen konkurencia miatt,
kérve az Uber betiltását. A temesvári taxisok bejelen-
tették: csütörtökön a prefektúra előtt, pénteken pedig
újra a városháza előtt tüntetnek. (Mediafax)

Ügyészeket vizsgáló ügyészek
Első házként elfogadta szerdán a képviselőház a
bírák és ügyészek által elkövetett bűntetteket vizs-
gáló ügyosztály létrehozásáról szóló, 2018/90-es
sürgőségi kormányrendeletet jóváhagyó tervezetet.
Ez 171 támogató és 90 ellenszavazatot kapott, ki-
lencen tartózkodtak a voksoláskor. A tervezetet múlt
héten kedvezően véleményezte az igazságügyi tör-
vények módosításával megbízott különleges parla-
menti bizottság. A rendelet szerint a bírák és
ügyészek által elkövetett visszaéléseket vizsgáló
ügyosztály 15 ügyésszel kezdi meg működését. A hi-
vatalos versenyvizsgák megszervezéséig a főügyé-
szi tisztséget, valamint az ügyészi posztok legalább
egyharmadát olyan ügyészek töltik majd be, akik
eleget tesznek az illető tisztségek elfoglalásához
szükséges kritériumoknak. A tervezetről a szenátus
hoz végleges döntést. (Agerpres)

Eljárás indult az ámokfutó ellen
A terrorizmus visszaszorításáról szóló törvény alap-
ján indított eljárást szerdán a Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) a 20 éves
Marius Valentin Parfenie ellen, aki vasárnap Brăilán
tíz személyt sebesített meg, és jelenleg előzetes le-
tartóztatásban van. A DIICOT nyomozása a brăilai
törvényszék eljárásától függetlenül zajlik. A feltéte-
lezés szerint a gyanúsított terve az volt, hogy minél
több embert megöljön, majd öngyilkosságot köves-
sen el. A bírói testület úgy ítélte meg, hogy a Brăilán
történt incidens súrolja a terrorista cselekmény ha-
tárát, lévén, hogy az elkövető előre kigondolt terv
alapján cselekedett, és szándékát papírra is vetette
az ámokfutását megelőző napon. Ezek a feljegyzé-
sek jelenleg az ügyiratcsomóban vannak. (Agerpres)

(például a pénzügynél), információk tömkelegét tartal-
mazó szolgáltatói számlákat, de hosszú leveleket is pél-
dául az útügytől fél évvel a kihágás után, amikor már
régen elfelejtettük az elkövetett szabálysértést, a bírság
befizetését igazoló nyugta is elkeveredett időközben.
Úgy tűnik, nehéz nekik összehangolni adatbázisaikat a
pénzüggyel, helyi adóhivatalokkal, postával stb., ez a
munkastílus évek óta változatlan. Aztán hangzik a kiok-
tatás, hogy az ügyfél maga foglalkozzon adójának ki-
számításával, vesse össze a befizetett összegeket a havi
valutaárfolyamokkal, ehhez ott a „gugli”, a webolda-
lak, nem az őskorban élünk. Pedig mindehhez egy jól
pontra tett elektronikus rendszerben csupán egy gomb-
nyomás is elég lenne valahol az egyik hivatalban. És az
ügyintézések sorállással járnak barátságtalan, huzatos
várótermekben, ahol le sem lehet ülni arra várva, hogy
a gép kidobta sorszámot szólítsák, majd az ügyfélablak-
nál általában túlterhelt, fanyalgó, kedvetlen hivatalno-
kok fogadják.

És a nyelvi jogokról még nem is beszéltünk. Ügyin-
tézés anyanyelven – hát ez valamiféle távolba vesző
álomfoszlány. Magyar nyelvű űrlapok, adóbevallási ív,
kérvény, típusnyomtatvány, magyar nyelvű betegjogi tá-
jékoztató stb., magyarul is beszélő közhivatalnok (ma-
radjunk a pénzügynél, az ügyfélablakoknál, egyes
közműszolgáltatóknál), aki elmagyarázná a teendőket
a fináncvilágot nem értőknek, netalán segít is a román
nyelvű típusnyomtatványok kitöltésében – nos, ilyenek
nincsenek.

Pedig az ügyfélbarát közigazgatás lenne talán a leg-
fontosabb lépés a közbizalom elnyeréséhez. 

Kispolitika 
(Folytatás az 1. oldalról)

Merkel: Digitalizációfüggő jólét és emberi méltóság 

Ország – világ

Nagymértékben függ a digitalizáció és a mestersé-
ges intelligencia lehetőségeinek kihasználásától,
hogy sikerül-e Németországban és Európában meg-
őrizni a jólétet és megvédeni az emberi méltóság ér-
tékét – mondta Angela Merkel német kancellár egy
szerdai interjúban.

Kiemelte, hogy a nagy fogyasztói platformok – köztük kö-
zösségi oldalak és online áruházak – területén Európa ugyan
hátrányban van az Egyesült Államokkal és Ázsiával szemben,
a digitalizáció következő fejezete viszont már az ipar átalaku-
lásáról, a „4.0-s ipar” felemelkedéséről szól.

Ebben Németország egészen a közepes méretű vállalatokig
„nagyon jól áll”, a kormány pedig kiemelten kezeli a digitali-
zációval kapcsolatos ügyeket – mondta Angela Merkel a leg-
nagyobb európai szoftverfejlesztő cég, a német SAP egyik
alapítójának nevét viselő potsdami Hasso Platner Intézetben
tartandó kormányülés előtt.

Az egyik legfontosabb ügynek nevezte az úgynevezett nem-
zeti mesterséges intelligencia stratégiát, amely nemcsak azt

célozza, hogy Németország megőrizze az élbolyban elfoglalt
helyét a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatások te-
rületén, hanem azt is, hogy Németország és Európa világszerte
a legfontosabb tényező legyen.

Elmondta, hogy Franciaországgal együttműködve kialakít-
ják a terület szereplőinek hálózatát, amely a többi között a
mesterséges intelligencia és a munkaerőpiac átalakulásának
összefüggéseivel, illetve az adatok felhasználásának kérdése-
ivel foglalkozik majd. A témák közé tartozik az „adatszuvere-
nitás” is, és megkezdi munkáját egy „adatetikai bizottság”,
amely 2019 szeptemberére dolgozza ki javaslatait.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Németország soha
nem követheti Kína példáját, ahol már tesztelik az úgynevezett
szociális kreditrendszert, amelyben az állam értékeli az állam-
polgárok magatartását és döntéseit.

Arról is szólt, hogy az idén decemberig elkészül egy közös,
német–francia javaslat a „digitális konszernek” – például 
Google, Facebook – európai adóztatásáról. (MTI)

A megyei pénzügyi hatóságok (ANAF) decentralizá-
cióját írja elő az RMDSZ által javasolt törvénymó-
dosítás, amelyet első házként fogadott el a szenátus
november 14-én, szerdán – nyilatkozta Cseke Attila,
a szövetség szenátusi frakcióvezetője.

„A megyei pénzügyi hatóságok régióközpontokba való át-
szervezésével már akkor sem értett egyet az RMDSZ, amikor
azt az USL-kormány elrendelte. A szövetség álláspontja vilá-
gos: az intézmény működésével kapcsolatos döntéseket, a de-
centralizáció elvét követve, megyei szinten kell meghozni,
hiszen így működhet leghatékonyabban minden közintéz-
mény. Azt támogatjuk, hogy a vállalkozók és a magánszemé-
lyek egyaránt adóügyeiket a lakhelyükhöz, székhelyükhöz
minél közelebb intézhessék” – hangsúlyozta a frakcióvezető,
majd hozzátette: a szövetség törvényhozói jogszabály-módo-

sító javaslatot dolgoztak ki, amely ismét önálló jogi szemé-
lyiséggel ruházza fel a megyei szintű pénzügyi hatóságokat.

A szakbizottsági munkálatok alatt Tánczos Barna, az
RMDSZ Hargita megyei szenátora, a felsőház pénzügyi bi-
zottságának tagja tartotta fenn a szövetség törvénykezdemé-
nyezését. „Bebizonyosodott, hogy az intézmény hatékonysága
csökkent azt követően, hogy regionális szintre emelték mű-
ködését, hiszen az elmúlt években kevesebb pénz gyűlt be
adókötelezettségekből, mint a megyei szintű berendezkedés
ideje alatt. Nem szerencsés az sem, ha a szatmári pénzügyi
hatóság minden adminisztratív döntésért Kolozsvárról kell jó-
váhagyást kérjen, a hargitai pedig Brassóból” – mutatott rá a
Hargita megyei szenátor, majd hozzátette: a javaslatról vég-
leges döntést a képviselőház hoz, majd az államelnöki kihir-
detést követően léphet érvénybe. (RMDSZ-tájékoztató)

Helyi ügyekről helyben kell dönteni 
A pénzügy decentralizációjáról határozott a szenátus

Újratárgyalnák a lehallgatásokra alapozott pereket

Az ember jobbra vágyik. Vagy jobbra számít? Persze balra
is (ki)tekint. Hátha onnan jön egy gyorsan hajtó őrült, isme-
rős szó, régi kedves, friss, ó-új kultúra, új eszme, más társa-
ság, jobb idők. Nem kell valamely politikum irányából
közelítő kultúrára gondolni. Sőt várni sem érdemes. Hama-
rabb érkezik, mint a 14-es éjszakai járat. Teljesen semleges
is lehet. Például a tehetség irányából
érkezik.

Egyszerűen reánk nyitja az ajtót.
Betekint, leül közénk. Úgy viselkedik,
mint aki egyszer már lakott itt. Kezdi
otthonosan érezni magát. Ismét. Ismeri az együttélés szabá-
lyait. Alkalmazkodik hozzánk. És észrevétlenül mi is őhozzá.
Titkos folyamat. Jótékony gyógyulás. Láthatatlan orvosság.

Vagy nagyon is látható. Könyv, szobor, rézkarc, festmény,
hanglemez (CD és ami utána következik az elektronikus digi-
tális  technikában), fénykép, album, múzeum, mozi, színház,
versmondatok, emlék, olvasmányélmény. Már ha birtokunkban
van. Már ha sikerült előző életünkben felhalmozni valamit.

Vagy csupán egy hírlap kulturális rovata. Hétvégén. Amely
nem megy egyenesen a szemetesvödör kibélelésére. Ugyanis
egyre több főmatador, akiket hűségalapon neveznek ki, úgy
tüntet, mintha ismerné a közízlést, a piacot. Pénzalapú gon-
dolkodásukba aligha fér bele a kultúra. Az irodalom, a nyelv-
ápolás, -őrzés, a művészetek pártolása. Csak az utóbbi szó
egyik fele fontos. Négy betű. Ahogyan a diktatúra fizetett dal-
nokai gőgicsélték egykor. Az iskolákban kötelezően ezt a ver-
set kellett megtanítani – eredetiben vagy fordításban. Holott
mindenki, mind az oktató, ha nem volt tajthülye, mind a diák,
aki tudott és akart lógni, bliccelni, füllenteni, aki már sem-

miben sem hitt igazán abból, amit az iskola hirdetett, mielőtt
lett volna jól megszitált hite, tudta, hogy ez ostobaság, fölös-
leges és megtévesztő, káros-kóros. Kórtünet.

A fordítónak pedig gyakorta kenyeret jelentett. Meleg ételt,
mert különben el volt tiltva a közléstől, állástalan volt, kivert.
Kegyekre volt utalva. Szilenciumra kényszerítve élt. Aztán,

mikor felmerült a hallgatás tavából –
nem víziszörnyként, csupán megalázot-
tan –, biz’isten hálás volt a szilenciu-
mért. Ezalatt írta legjobb dolgait. Ideje
volt gondolkodni, átgondolni életét.

Marad vagy megy? Kegyetlen lesz vagy kegyen él tovább?
Csak ott tátong a hézag, a szakadék, hogy amikor már le-

hetett publikálni – ez a kiadók általános véleménye –, akkor
sem vették elő a fiókból a száműzetés nagyregényét. Még dé-
delgették, átírták, bátorították, bátorságosabbá tették. A leg-
jobb esetben...

Azt gondoltuk sokan a diktatúra idején, hogy a kultúra a
legjobb eszköz nyelvünk, nemzetiségünk, ép szellemiségünk
megőrzéséhez. Ki voltunk éhezve a jó könyvre, szóra. Ren-
geteg versolvasó volt közöttünk. Mára egyre kevesbedik
számu(n)k. A politikumot alig érdekli a kultúra. Annál inkább
a kultúrpolitika. Sőt a kultúrharc. A kiszorítás és ellehetetle-
nítés. Az egyedül üdvözítő út. A minden más elhanyagolása,
leírása, kiközösítése. Konyhából, honból, hazából, nyelvből,
irodalomból.

Lehet, hogy újra lesznek tiltott magyar írók? Betiltott
dalok és költemények? Emigránsok ellenirodalommal. Két-
féle magyar nyelvvel. Hatalmi és ellenzéki szóval? Súlyos
hallgatással.

A magyar nyelv napjára

Újratárgyalnák azokat a pereket, amelyeknél tit-
kosszolgálati lehallgatásokból származó bizonyíté-
kok alapján született jogerős ítélet az utóbbi 13
évben – az erről szóló törvénytervezetet szerdán
szavazta meg a képviselőház.

A jogszabály feloldja annak a – legfelsőbb védelmi tanács-
ban (CSAT) 2005-ben elfogadott – határozatnak a titkosságát,
amely nemzetbiztonsági kockázattá nyilvánította a korrupciót.
A kormányzati sajtó szerint erre a határozatra alapozva szü-
lettek titkos együttműködési megállapodások a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) és a vádhatóságok között, lehetővé téve
a korrupciós ügyek titkosszolgálati befolyásolását.

A kormánytöbbség pártelnökei, Liviu Dragnea szociáldemok-
rata képviselőházi és Călin Popescu Tăriceanu liberális szenátusi
elnök által kezdeményezett jogszabály azoknak a megállapodá-
soknak a titkosságát is feloldja, amelyeket a korrupcióellenes
ügyészséggel (DNA), a legfőbb ügyészséggel, a szervezett bű-
nözés és terrorizmus elleni ügyészséggel (DIICOT) és a legfel-
sőbb védelmi tanáccsal kötött a hírszerzés.

A kihirdetésre váró törvény jogalapot teremtene bármilyen
érintett számára, hogy jóvátételért forduljon a bírósághoz, ha

úgy értékeli, hogy a titkos egyezmények miatt sérültek a jogai
vagy érdekei.

A jogszabály ötödik cikke a hozzáférhetővé váló dokumen-
tumok tartalmától függetlenül arról rendelkezik, hogy minden
olyan ügyben perújítás kérhető, amelyekben az említett titko-
sított határozatok hatályba lépése, vagyis 2005 óta született
jogerős végzés lehallgatásokból származó bizonyítékok alap-
ján. A szociálliberális kormánytöbbség azzal indokolta a jobb-
közép ellenzék és Brüsszel által bírált igazságügyi reformot,
hogy Romániát ügyészállammá tették a titkosszolgálati befo-
lyás alá vont vádhatóságok, amelyek a korrupcióellenes harc
ürügyén politikai tisztogatást végeznek. Az ellenzék szerint
viszont a bíróság elé állított kormánypárti politikusok azért
akarják gúzsba kötni az igazságszolgáltatást, hogy megússzák
a börtönt.

Szintén szerdán fogadott el a képviselőház egy olyan tör-
vénymódosítást, amelynek értelmében azok az elítéltek, akik
nem erőszakos bűncselekményért egy évet nem meghaladó
letöltendő szabadságvesztésre ítéltek, otthon tölthetik le bör-
tönbüntetésüket. (MTI)



statisztikai adataiból kiderül, hanem hét-
millió. Az Eurostat adatai szerint viszont
az országot elhagyó aktív lakosság az
utóbbi évtizedben a háromszorosára nőtt:
a 2007-ben regisztrált 7,5%  2017-ben
már 19,7%-ra emelkedett. A fentiek ér-
telmében az itthon maradt gyerekek
száma a továbbiakban sem csökken, ezért
jogaik érvényesítését a hosszabb-rövi-
debb időre távozó felnőtteknek kell biz-
tosítaniuk. Az országos  statisztikai
intézet adatai szerint a vendégmunkások
által hátrahagyott gyerekek alig több
mint 40 százaléka részesül egyéni vagy
csoportos tanácsadásban. Több mint há-
romnegyedüket anyjuk, tíz százalékukat
apjuk neveli egyedül, öt százalékukat
nagyszülők vagy más családtagok gond-
jaira bízták a külföldre távozott szülők.
Ez utóbbi esetben nem elég a hozzátarto-
zóra bízni, a kiskorúnak ugyanis jogi
képviseletre van szüksége hivatalos vagy
iskolai ügyintézés, orvosi beavatkozás,
osztálykirándulás, táborozás stb. esetén. 

Az általunk megkérdezett vidéki pol-
gármesteri hivatalokban arról tájékoztat-
tak, hogy a szülők egyelőre ódzkodnak
az eljárástól. A nyárádkarácsoni önkor-
mányzat polgármestere szerint nem tart-
ják nyilván a külföldön munkát
vállalókat, csak abban az esetben, ha a
külföldi munkavállaláshoz szükséges
igazolást igényelnek. Volt rá eset, hogy
kiskorú szülei jelentkeztek igazolásért, és
amint a szociális osztályon felvilágosítot-
ták  a szülőket a gyámkijelölési kötele-
zettségről, azok elálltak a külföldi
munkavállalás szándékától, mert túl bo-
nyolultnak vélték az eljárást. A vámos-

gálfalvi önkormányzatnál megtudtuk,
hogy a hivatalosan külföldi munkát vál-
lalók szerződését a polgármesteri hivatal
bélyegzőjével kell ellátni, és a polgár-
mester alá kell írja azt, így a szóban forgó
esetekről van nyilvántartásuk. A két köz-
ségből hivatalos munkaszerződéssel
többnyire olyanok távoznak külföldi
munkára, akiknek felnőtt korú gyerekeik
vannak vagy gyermektelen, fiatal házas-
párok, talán ezért sincs tudomásuk arról,
hogy bárki igényelte volna a gyámkijelö-
lést.
Szülői felelősség és gyámkijelölés

– Milyen esetekben kell a kiskorú szá-
mára ideiglenesen gyámot kijelölni? –
kérdeztük Miklea Hajnal vezérigazgatót.          

– Az intézkedés akkor válik szüksé-
gessé, amikor a szülők huzamosabb ideig
külföldön tartózkodnak, vagy egyik szülő
nem él, a másik pedig külföldön vállal
munkát. Rendkívül fontos az a jogsza-
bály, amely a külföldön munkát vállaló
szülők részéről  gyámkijelölési kötele-
zettséget ír elő. Ennek ellenére elhanya-
golható azok száma, akik úgy távoznak
az országból, hogy hivatalos eljárással
bízzák gyermekeiket egy felnőtt sze-
mélyre. A gyermekek védelmét és jogait
biztosító törvény előírja, hogy az a szülő,
aki egyedül neveli gyermekét, és hosz-
szabb ideig külföldön vállal munkát,
vagy amikor mindkét szülő külföldön
dolgozik, kötelességük  a bírósághoz for-
dulva  ideiglenes gyámra bízni az ország-
ban maradt gyerekek felügyeletét. 

– Milyen feltételeknek kell eleget
tenni a jogi képviseletet vállalónak?

– A gyámnak felnőtt korú családtagnak
vagy rokonnak,  barátnak  kell lennie, és

a bíróságnak sürgősségi eljárással kell jó-
váhagynia azt. Rendkívül fontos lenne
tudatosítani a szülőkben annak fontossá-
gát, hogy nem elegendő nagyszülőre
vagy rokonra bízni, majd hónapokig
távol élni a gyerektől. A kiskorú jogi kép-
viselőjére ugyanis olyan esetekben is
szükség van, amikor egyik szülő sem el-
érhető, és a gyerek példának okáért olyan
orvosi beavatkozásra szorul, ahol a szülői
jóváhagyás szükséges. 

– Hosszadalmas az eljárás?
– A törvényes eljárás nem hosszadal-

mas, a szülő a lakhelye szerinti polgár-
mesteri hivatal szociális osztályán
írásban jelzi külföldre távozási szándé-
kát, és megnevezi  azt a felnőtt személyt,
akire a gyerek felügyeletét bízza. Az
ilyen eseteket a szociális osztály továb-
bítja a bíróságra,  ahol általában sürgős-
ségi esetként egy hónapon belül
tárgyalják, és határozatot hoznak, kine-
vezik azt a személyt, aki a gyereket hiva-
talos ügyintézésekben  a szülők helyett
képviselheti. A bíróságon meg kell jelen-
nie a szülőnek és annak a személynek,
akire a jogi képviseletet bízza, amely a
mindennapi gondoskodáson kívül ko-
moly felelősségvállalást is jelent, a tud-
nivalókat  ismertetik az érintettel –
mondta az intézményvezető. 

– Mennyi időre szól a megbízás?
– A gyámság ilyen esetekben általában

egy évre szól, ami meghosszabbítható.
Amikor egy szülő úgy távozik külföldi
munkára, hogy hivatalosan nem rendel-
kezik otthon hagyott gyereke jogi képvi-
selőjéről, a törvény nem ír elő bírságot,
talán ezért is gyakori a gyámkijelölési
kötelezettség elmulasztása, amely bizo-
nyos esetekben hátrányt jelenthet az érin-
tetteknek.

Nemrég országos viszonylat-
ban nyolc, teljesen felszerelt,
méhnyakrákszűrésre alkal-
mas mozgó központot vásá-
rolt az Egészségügyi
Minisztérium. A beruházás
célja: lehetőséget biztosítani
a vidéken élő nőknek, hogy
minél többen vegyenek részt
az életmentő szűrővizsgála-
ton. A kisbuszban kialakított
központok egyike a Maros
Megyei Sürgősségi Kórházhoz
került, és előreláthatólag jövő
év elején helyezik üzembe. Ez
a központi régióhoz tartozó
Maros, Hargita, Kovászna,
Brassó, Szeben és Fehér me-
gyét fogja ellátni.

Romániában a mellrák után a
méhnyakrák a második, nőket
érintő leggyakoribb daganatos meg-
betegedés, ezért a szakemberek
nem győzik hangsúlyozni annak a
fontosságát, hogy a 25-64 év kö-
zötti tünetmentes nők rendszeresen
jelentkezzenek szűrővizsgálatra,
ugyanis, ha kezdeti fázisban fedezik
fel a betegséget, nagy az esély a
gyógyulásra. Sajnos tapasztalható,
hogy – főként vidéken – vannak
negyven-ötven éves nők, akik soha
nem jártak nőgyógyásznál, nem
vettek részt szűrővizsgálaton. Vagy
azért, mert nincsenek tudatában
annak, hogy ez mennyire fontos
lenne, vagy pedig félreeső kis tele-
pülésen élnek, és nem hajlandók el-
menni a legközelebbi rendelőig,
ahol adott a lehetőség a mintavé-
telre. Elsősorban ezt a réteget céloz-
zák meg a mozgó központok által. 

Dr. Cosmina Uzun, a 2012-ben
indult országos méhnyakrákszűrő
program regionális koordinátora la-
punknak elmondta: nagy szükség
volt a mozgó központra, ugyanis a
tájékoztató kampányaik során a vi-
déki nők, főként a fiatalabbak részé-

ről igény mutatkozott arra, hogy
részt vegyenek a szűrővizsgálaton.
Jelezték, hogy ha a helyszínen
lenne erre lehetőség, elmennének a
vizsgálatra, ellenben nehezükre esik
eljutni a legközelebbi kórházba,
rendelőbe, ahol lehetőség van a
mintavételre. Mint mondta, több
ízben is kimentek vidékre, a kórhá-
zaktól, egészségügyi egységektől
távolabb eső, kisebb településekre
is, és volt eredménye a tájékoztató
kampányoknak. 

– Egy országos szűrőprogramnak
az a lényege, hogy elérhető legyen
minden nő számára, iskolázottság-
tól, illetve lakhelytől függetlenül –
tette hozzá a program koordinátora. 

Az öt évvel ezelőtt indult szűrő-
programba országszerte több ezer
családorvos, nőgyógyász, patológus
szakorvos kapcsolódott be. A nők
első lépésben a családorvosi rende-
lőkben érdeklődhetnek, onnan irá-
nyítják őket oda, ahol adottak a
lehetőségek a vizsgálat elvégzésére.
Maros, Hargita és Kovászna me-
gyében például a családorvosok
mintegy 80 százaléka kapcsolódott
be a szűrőprogramba, azaz vett
részt a szükséges felkészítőkön, és
a saját rendelőikben is levehetik a
mintát, amit aztán a patológiai labo-
ratóriumokba küldenek. 

Jövő év elején helyeznék üzembe 
a központot

A mozgó központ jelenleg a
Maros Megyei Sürgősségi Kórház
parkolójában van, a különböző en-
gedélyek beszerzése zajlik, és elő-
reláthatólag a jövő év elején kezdik
majd el üzemeltetni a kisbuszban
kialakított, vizsgálóasztallal, hor-
dozható számítógéppel, illetve a
mintavételhez szükséges fogyó-
anyagokkal felszerelt központot. Itt
dolgozik majd egy asszisztens, aki
bevezeti az adatokat, és egy orvos,
aki leveszi a mintát. Dr. Cosmina
Uzun szerint előnyös lenne, hogy
amikor a kisbusz kimegy vidékre, a
hálózatban részt vevő helyi egész-
ségügyi központok biztosítsák az
orvost, ugyanis talán nagyobb biza-
lommal fordulnak a páciensek a
központhoz, amennyiben egy helyi
ismerős orvos végzi a szűrővizsgá-
latot. Mint mondta, ütemtervet ké-
szítenek majd, például adott
hónapban sorra vesznek több Har-
gita megyei települést, a következő
hónapban pedig a Maros megyei-
eket. Ugyanakkor fontos, hogy elő-
zőleg tájékoztató kampányokat
szervezzenek, és ismertessék a nők-
kel ezt a lehetőséget. 
Öt év alatt 66 ezer nő jelentkezett

Érdeklődésünkre a program regi-
onális koordinátora rámutatott, a
2012–2017 közötti időszakban 66
ezer szűrővizsgálatot végeztek el a
központi régióban, aminek a hátte-
rében nagyon sok munka áll, hiszen
sok nő volt ezek között, akik előző-
leg nem is hallottak a Babeş–Papa-
nicolau-vizsgálatról, fogalmuk sem
volt, hogy az miben áll. – Ezek a
nők nem fordultak volna orvoshoz
szűrés végett, amennyiben nem jut-
tatjuk el hozzájuk az információt
erről a lehetőségről a tájékoztató
kampányok során – jegyezte meg
dr. Cosmina Uzun. A szűrésen részt
vevő nők mintegy 7 százalékánál
fedeztek fel elváltozásokat a vizs-
gálat nyomán, ami a programkoor-

dinátor szerint elég magas arány
azon országokhoz viszonyítva, ahol
van egy jól szervezett, hatékonyan
működő szűrőprogram. Angliát, va-
lamint Svédországot hozta fel pél-
daként, amely országok mintegy
húszéves tapasztalattal rendelkez-
nek a szűrőprogram terén, és bebi-
zonyították, hogy a rendszeres
szűréseknek és oltási kampányok-
nak köszönhetően jelentősen sike-
rült visszaszorítani a méhnyakrák
előfordulását, illetve az ebből adódó
elhalálozások számát. 

A rendszeres szűrés tehát élet-
mentő lehet, ugyanis, ha időben fel-
fedezik, a betegség nagy eséllyel
gyógyítható. A HPV-fertőzésnek
kezdetben nincsenek tünetei, előre-
haladott stádiumban jelentkezhet
pecsételő vérzés, erős alhasi pana-
szok, valamint hosszasan elhúzódó
hüvelyi folyás. 
Akadozó finanszírozás

Amellett, hogy a romániai nők
egy része nem jár rendszeresen szű-
rővizsgálatra, és sok esetben túl
későn, már a betegség előrehaladott
stádiumában fordulnak orvoshoz,
az országos szűrőprogram finanszí-
rozása is több ízben akadozott. 

Dr. Cosmina Uzun kérdésünkre
kifejtette, valóban voltak évek, ami-
kor nem volt keret a szűrővizsgála-
tok elvégzésére, például
2013–2014-ben. Abban az időszak-
ban nagyon sokan lemorzsolódtak a
programba bekapcsolódott egész-
ségügyi személyzet köréből. 2015-
ben, valamint 2016-ban évente

öt-hatezer szűrővizsgálatra volt
keret régiószinten, idén pedig már
májusban elfogyott az a pénzkeret,
ami előzőleg egy évre volt elegendő.
Augusztusban kiegészítést eszközölt
a szaktárca, és újabb ötezer tesztet
kaptak, tehát idén összesen tízezer
teszt állt a rendelkezésükre. Jelenleg
mintegy háromezer szűrésre van
még keret. 
Európában elsők

Sajnos Európában Románia első
helyen áll a méhnyakrák előfordu-
lását illetően. Idén nyáron Ale-
xandru Rafila, a Román
Mikrobiológiai Társaság elnöke a
humán papillómavírus (HPV)
okozta fertőzések megelőzéséről
szóló nemzetközi konferencián azt
nyilatkozta, hogy évente kétezer nő
halálát okozza Romániában a méh-
nyakrák.

A szakember szerint létezik egy
hatásos vakcina a méhnyakrák
ellen, és azokban az országokban,
amelyekben tíz éve alkalmazzák,
jelentősen csökkent az ilyen meg-
betegedések száma. Rafila Ausztrá-
liát és Dániát említette példaként. A
2008-ban Romániában is elindított
HPV elleni oltási kampány kudarca
a mikrobiológus szerint annak tud-
ható be, hogy nem készítették elő
kellőképpen, nem tájékoztatták
megfelelően sem az illetékes szak-
embereket, sem a lakosságot. Hiába
volt adott a szükséges pénzkeret, és
állt rendelkezésre az oltóanyag, a
szülők a mellékhatásoktól tartva bi-
zalmatlanok voltak. 

Egyedüli járható út: 
az autonómia

A Székely Nemzeti Tanácsot 1918-ban a székelyek vé-
delmében hozták létre azok az elődeink, akik felismerték,
hogy az egyedüli járható út Székelyföld számára az au-
tonómia. Száz évvel ezelőtti, a székely katonákhoz inté-
zett akkori felhívásuk, hogy ne hagyjuk el egymást, hogy
tartsunk össze, imperatív elvárás lett mindannyiunk szá-
mára, akik Székelyföldön a közért tevékenykedünk. 

Hargita, Kovászna és Maros megye önkormányzati
vezetőiként az egységes Székelyföldben hiszünk, abban,
hogy akkor tudunk eredményt elérni, ha vállvetve dol-
gozunk közösségünkért, ha egy irányba húzzuk a szeke-
ret. Közösen visszük ügyeinket, nem hagyjuk el
egymást!

Ennek a szellemi örökségnek jegyében kívánunk a
százéves Székely Nemzeti Tanácsnak boldog születés-
napot. Mi ezt a centenáriumot köszöntjük, közösségünk
százéves küzdelmét, hiszen a veszteségek mellett azt sem
feledhetjük, hogy nem sikerült minket megtörni. Itt va-
gyunk, dolgozunk, közösségként túléltük ezt a küzdel-
mes századot és nem alkuszunk. Szükség van a
társadalmi szervezetekre, a civil erőre, minden egyes er-
délyi magyarra, székelyföldire, mert egyre inkább ta-
pasztaljuk, hogy azok, akik más centenáriumot
ünnepelnek, összehangolt támadást indítanak a székely-
földi egység ellen. Adventhez közeledve kérjük közös-
ségünk tagjait, egymásból merítsünk erőt a következő
évszázadokhoz!

Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke

Péter Ferenc, 
Maros Megye Tanácsának elnöke

Tamás Sándor, 
Kovászna Megye Tanácsának elnöke

Antal Árpád András, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere

Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere

(Közlemény)
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Menyhárt Borbála

Védettség a gyereknek

Méhnyakrákszűrésre alkalmas mozgó központ 
A vidéki nőkhöz szeretnének eljutni



November 10-én, szombaton Dicső-
szentmártonban Márton-napi vigadal-
mat és hagyományos borversenyt
tartottak a Három Fenyő vendéglő-
ben, ugyanakkor a Szent Márton Bor-
lovagrend megalakulásának tizedik
évfordulóját ünnepelték.

A borversenyre hatvanhat bormintával ne-
veztek be a Kis-Küküllő és Maros menti gaz-
dák. A borok rangsorolása ezúttal főként az
ízvilágban rejlő értékek alapján történt, és a
bírálóbizottság döntése értelmében két bor-
mintát nagy aranyéremmel díjaztak – a 20
pontból 19,55 és 19,53 pontszámmal minő-
sítve –, 10 aranyérmet, 14 ezüstöt, 18 bronz-
érmet és 22 dicsérő oklevelet nyújtottak át. A
chardonnay, cuvée, sauvignon, pinot noir,
olaszrizling, muskotály, szürkebarát, fekete
leányka, cserszegi fűszeres, traminer, bianka,
vegyes bor mellett a fekete ribizlivel és a
meggyborral benevező borosgazdák is ezüst,
illetve bronz díjat vihettek haza. Nagy arany-
érmet a dicsőszentmártoni Bartalus Gáspár
idéni chardonnay borával, valamint a kendi
Nagy Sándor ugyancsak idéni vegyes borával
nyert. A tíz aranyérmes bor zöme vegyes, de
van közte chardonnay, olaszrizling és musko-
tály is.
„A magyar nemzet borral ünnepel” 

Mivel Szent Márton az újbor védőszentje
is, ezért a dicsőszentmártoni borlovagrend
szombaton, a meleg ősz utolsó verőfényes
napján tartotta 21. borversenyét. Orbók Fe-
renc elnök beszélt az első erdélyi borlovag-
rend megalakulásáról, amelyet a néhai dr.
Kakassy Sándor szorgalmazott, mint mondta,
a kezdeti borversenyek is az ő nevéhez fűződ-

nek. A Szent Márton Borlovagrend 2008. no-
vember 15-én alakult, és tagjai a küküllő-
menti borvidék borászati értékeinek
népszerűsítését tűzték ki célul. Saját öltözé-
kük, jelképük, címerük, zászlójuk, zászlós
boruk és avatási ceremóniájuk is van a bor-
lovagoknak. Az eddigi 24 tag mellett a szom-
bati avatási ceremónia keretében újabb három
taggal gyarapodott a létszám.

Az újbor megszentelésére a borlovagrend
nagytanácsa a küküllővári Barabási Endre
református lelkészt kérte fel. „A Szentírásban
is jelen van a bor mint áldás, ami megvidá-
mítja és fényessé teszi a lelket, ezért a gabona
és az olaj mellett Isten legfőbb áldásai közé
tartozik a bor. A magyar nemzet borral ünne-
pel... A borral azonban jól kell élni, és nem
visszaélni vele, mert ha jól élnek vele, akkor

a boldogság, jókedv és igazság szimbólu-
mává válhat” – hangzott el az esti áhítat
során. A bor felhígításának hasonlatosságával
élve a bor és az ember vizezés nélküli, hami-
sítatlan állapotának megőrzésére figyelmez-
tetve hangsúlyozta a felhígult hit és felhígult
nemzeti öntudat elterjedésében rejlő érték-
vesztést.
Simogatni, ápolgatni kell

A borok rangsorolását végző bizottság el-
nöke a marosvásárhelyi dr. Tana Cristina, a
borítészek között pedig Tóth Csaba, a gyula-
fehérvári római katolikus érsekség főborásza,
Papp Péter nagyenyedi borász, a Magyar
Borakadémia tagja és Bolgár Jenő dicső-
szentmártoni borász volt.

„Az őszi borversenyen még nem beszél-
hetünk kiérett, friss borokról, ennek ellenére

nagyon szép eredményeket találtunk idén
szüretelt szőlőből. A szombati megméretésen
a benevezett borok 30%-a újbor volt, ami
jelzi a küküllőmenti borosgazdák erényét,
azt, hogy az ilyen jellegű kihívásoktól sem
hátrálnak meg” – mondta a gyulafehérvári
római katolikus érsekség főborásza, Tóth
Csaba, a bírálóbizottság tagja. A minősítések
során a szakemberek ezúttal is gyakorlati ta-
nácsokkal látták el a résztvevőket annak ér-
dekében, hogy a jelzett hiányosságokat
orvosolják. Arra a kérdésre, hogy az újbort
miként lehet megméretni, hisz alighogy ki-
forrt, a szakember a borban rejlő értékek fel-
ismerését emelte ki. Mint hangsúlyozta, nem
volt elvárás az, hogy az újbor tükörtiszta le-
gyen, hanem a jellege, ízvilága a mérvadó,
annak felismerése, hogy pár hónap múltán
mivé válhat. „A februári újabb borversenyig
azonban gondoskodni kell az újborról, kellő-
képp simogatni, ápolgatni, jobban, mint egy
asszonyt, és megtörténhet, hogy aki most
csak dicsérettel távozott, az a tavaszi megmé-
retésen elviheti a fődíjat.” A bírálóbizottság
sem tévedhetetlen, és arra kérte a borászokat,
fogadják el a bizottság döntését, amelyet a
legjobb tudásuk szerint, őszintén és reálisan
hoztak – hangsúlyozta az érsekség gazda-
tisztje és főborásza.
Harminc női borítész van az országban

Dr. Tana Cristina 2006 óta az országos
bórkostolók egyesületének a tagja, ezúttal a
bírálóbizottság elnökeként véleményezte a
bormintákat. Mint mondta, kisebb szünetek-
kel a dicsőszentmártoni borlovagrend meg-
alakulásától részt vett a helyi
borversenyeken, és nagyra értékeli a kükül-
lőmenti bortermelők igyekezetét, amellyel a
borok frissességét, savasságát és gazdag íz-
világát sikerül megőrizniük. Az előző évek-
ben észlelt hiányosságokat sorra
kiküszöbölték, így elmondható, hogy a kü-
küllőmenti bortermelők teljesítménye évről
évre magasabb színvonalú. 

November 14-én van a diabétesz világnapja, ami-
nek célja a földkerekséget átfogó figyelmeztetés a cu-
korbetegség gyors terjedésére. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Diabétesz-
szövetség által 1991 óta kezdeményezett világnap
évről évre a betegség más vetületére összpontosít.
2006. december 20-án az ENSZ-közgyűlés elfogadta
a 61/225. sz. határozatot, „amely a cukorbetegség
krónikus, életminőséget rontó és költséges voltára
hívja fel a figyelmet”. A betegség világviszonylatban
több mint 250 millió személyt érint, számuk évről
évre hétmillióval nő, és hatása az egyének életminő-

ségének romlásán túl aggasztó társadalmi és gazda-
sági problémát jelent. A dátum onnan ered, hogy Fre-
derick Grant Banting és John James Rickard Macleod
ezen a napon fedezték fel az inzulint, amiért 1923-
ban orvosi és élettani Nobel-díjat kaptak. 

A világnap logója egy kék kör, a cukorbetegség
nemzetközi jelképe. A figyelemfelkeltést szolgálja,
hogy a világnapon kék fénnyel világítanak meg köz-
ismert épületeket. A kék kör a cukorbetegséggel küzdő
szervezetek és személyek kontinenseket átfogó közös-
ségét, a kör az egészséget, a kék szín az eget és az
Egyesült Nemzetek Szövetségének zászlaját jelképezi. 

Ötperces ultrahangvizsgálat-
tal kideríthető a demencia-
kockázat még azelőtt, hogy a
kognitív hanyatlás tünetei je-
lentkeznének – ismertette
egy új kutatás eredményét
hétfőn a BBC News.

Egy nemzetközi kutatócsoport
2002-ben több mint háromezer
ember nyaki véráramlását vizsgálta
meg ultrahanggal, majd a követ-
kező 15 évben figyelte állapotukat:
tesztelték memóriájukat és problé-
mamegoldó képességüket. Az ered-
mények szerint a többi
résztvevőhöz képest azoknál követ-
kezett be a legnagyobb mértékű
kognitív hanyatlás a következő tíz
évben, akiknél az ultrahangos vizs-
gálattal a legintenzívebb érverést
tapasztalták.

A kognitív hanyatlás gyakran a
demencia első jele, de nem minden-
kinél alakul ki demencia azok
közül, akiknek a kognitív képessé-
gei gyengülnek.

A University College London
(UCL) által vezetett kutatás nyo-
mán készült tanulmány szerzői bíz-
nak abban, hogy eredményeik
révén új lehetőség kínálkozik a

kognitív hanyatlás és a demencia
előrejelzésére. A kutatás eredmé-
nyei emellett azt is alátámasztják,
hogy a vérnyomás és a koleszterin-
szint kordában tartása, az egészsé-
ges étrend, a rendszeres testmozgás,
a dohányzás mellőzése mind segít-
het a demencia megelőzésében.

Scott Chiesa, az UCL tudósa
hangsúlyozta, hogy a demencia
több évtizedes károsodás eredmé-
nye, mire diagnosztizálják, már túl
késő bármit tenni. „Minél korábban
kell beavatkozni, ki kell dolgozni az
eljárást, amivel meg lehet állapí-
tani, hogy kik hajlamosak a demen-
ciára, és őket kell megcélozni” –
fűzte hozzá.

A kutatók most azt tervezik,
hogy MRI-szűréssel azt is megvizs-
gálják, vajon a résztvevők agyában
bekövetkeztek-e strukturális és
funkcionális változások, amelyek
megmagyarázhatják kognitív ha-
nyatlásukat. Azt is ki akarják derí-
teni, hogy a szűrés javíthat-e a
demencia diagnózison.

A kutatás eredményeit az Ameri-
kai Szívgyógyászati Szövetség
(AHA) chicagói tudományos kon-
ferenciáján ismertették.

Ötperces ultrahangvizsgálattal 
Kideríthető a demenciakockázat

Illusztráció

Fotó: Hidi Levente
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Az eredeti helyi népviseletet követő új
ruhában énekel idéntől a hírneves
szászcsávási vegyes kar, amely a
többszólamúság megőrzése révén
egyedüli, kivételes képviselője a ma-
gyar népi éneklésnek. Hogy mennyire
fontos a hagyományokhoz való ra-
gaszkodás a viseletben is, azt a Duna
Televízió Felszállott a páva című nép-
zenei és néptáncos vetélkedője nép-
szerűsíti. Az ötlet, hogy az 1837-ben
alapított dalárda hírnevéhez méltóan
az öltözetben is visszatérjen a forrás-
hoz, Gólya Jánosné Dézsi Melániától, a
helyi iskola matematika-informatika
szakos tanárnőjétől származik. 

Ebben szerepe van a Népújság Harmónia
összeállításának. Néprajzi rovatunk számára
2013-ban Asztalos Enikő néprajzkutató gyűj-
tötte össze idős helybeli adatközlőktől a Kis-
Küküllő menti falu eredeti népviseletét.
Munkáját, amelyet a megye falvaiban lelké-
szek, pedagógusok, polgármesterek támogat-
tak, Szászcsáváson Gólya Melánia segítette.
Nem véletlenül viseli szívén a kórus ügyét,
hiszen édesapja, Dézsi Ferenc zenetanár, kar-
nagy 1975-től 2002-ig a kórus vezetője volt.
Lánya pedig a kórusalapító Belle József taní-
tóról elnevezett kulturális egyesület élén áll,
amely a népviseleti ruhákra pályázott, a má-
sodik próbálkozás során sikerrel. Dézsi Fe-
renc életét a szülőhelyhez való hűség
határozta meg, hiszen a kolozsvári konzerva-
tórium zeneművészeti szakának elvégzését
követően ádámosi születésű feleségével
együtt a szülőfalujába tért vissza, ahol a taní-
tás mellett önkéntesen vállalta a kórus veze-
tését, az évi rendszerességgel megtartott
csávási tánctáborban pedig éneket oktatott.
Nem csak szülőfalujában, azokon a szomszé-
dos településeken és később Dicsőszentmár-
tonban, ahol tanított, szintén felkarolta a
tehetséges diákokat, énektudásukat, zenei ké-
pességeiket fejlesztette. 

– Édesapám a zene, édesanyám a képző-
művészet szeretetét hagyta örökségül. Osz-
tálytársak voltak a marosvásárhelyi
művészeti középiskolában, s egyszerre jártak
Kolozsváron egyetemre. Édesanyám  képző-
művészeti szakot végzett, majd egy dicső-
szentmártoni szakközépiskolában tanított, a
későbbiekben belső lakberendezések textíliáit
tervezte. Ketten voltunk lánytestvérek, és
kezdetben mindketten műszaki pályát válasz-
tottunk. Dicsőszentmártonban érettségiztem,
majd a Petru Maior Egyetem matematika-in-
formatika szakát végeztem. Már a konfirmá-
ciót követően beálltam a csávási kórusba,
kezdetben az édesapám kedvéért, később
azért, mert büszke voltam az énekkarra, és jó
volt hallani, ahogy együtt énekelünk. Vonzott
a kórus hírneve is, és megérintett az elisme-

rés, a lelkesedés, ahogy édesapám a kórusta-
gokról beszélt, arról, hogy milyen gyorsan ta-
nulnak meg egy-egy éneket, és viszik tovább
nemzedékről nemzedékre a dalárda hírnevét
adó többszólamúságot. Sokszor nem volt
könnyű kóruspróbára járni, ami a fellépések
előtt gyakoribbá vált, és olyankor is tartottak
próbát, például vasárnap délután, amikor a fa-
lubeli fiatalok egyéb szórakoztató programot
szerveztek – emlékezik Gólya Melánia. Majd
hozzáteszi, hogy amikor a szülei szolgálati la-
kást kaptak Dicsőszentmártonban, a hétvégi
napokat és a szünidőt akkor is Csáváson töl-
tötték. 

Az egyetem elvégzése után édesapja pél-
dáját követve szülőfalujához és a kórushoz is
hű maradt. Visszatért Szászcsávásra, ahol a
fokozatosan fogyó osztályokban tanítja a ma-
tematikát és az informatikát a Belle József
nevét viselő iskolában.

A férje, Gólya János is helybeli, a refor-
mátus egyházközség presbitere,  gazdálko-
dással, elsősorban zöldségtermesztéssel
foglalkozik. Sikeresen műveli a borászatot,
minden borversenyen részt vesz, 27 évesen
már aranyérmet nyert, és a bronznál alább ma
sem adja. Természetesen ő is tagja a vegyes
karnak. 

Beszélgetésünk során újra a kórusra tere-
lődik a szó, és Melánia érdeklődésemre el-
mondja, hogy a 25-30 tagú vegyes karban,
amelyet Ugron Noémi marosvásárhelyi ta-
nárnő vezet, a tizenhat évestől a hetven éven
felüliekig minden korosztály képviselője éne-
kel, de a tagok többsége a fiatalok köréből
kerül ki. A nagyobbik lánya is kórustag; a Bo-
lyai Farkas középiskola társadalomtudomány
szakos osztályába jár, és a Rocksuliban gitá-
rozik. A helybeli lelkész, Mészáros Lehel, aki
ifjúsági zenekart alapított, tanította meg gitá-

rozni. Az otthon szerzett tudást gyarapította
a Rocksuliban, ahol felfedezték, hogy szépen
énekel, így az idén a zeneelmélet mellé az
ének szakot választotta, és a nyáron már több
fellépése volt. A nagymama képzőművész-te-
hetségét a kisebbik unoka örökölte, ő Csává-
son végzi a nyolcadik osztályt, éjjel-nappal

rajzol, és a művészeti középisko-
lába készül. 

– Hogyan történt a ruha-
csere? – kíváncsiskodom arról,
hogy a megye leghíresebb ve-
gyes kara miért döntött úgy,
hogy visszaveszik az eredeti
népviseletet.

– Az öltözet történetét én is az
Asztalos Enikő néprajzkutató
írásából ismertem meg. A kórus-
tagok kezdetben konfirmálóru-
hájukban énekeltek, amit a nők
fehér anyagból varrattak, a fér-
fiak gallér nélküli posztólájbit
viseltek a kis gallérú, elöl szépen
díszített inghez. 1956-tól a nők
ún. magyaros ruhát varrattak,
rövid ujjú fehér inget, fehér zsi-
nóros vitézkötéssel díszített láj-
bit és piros klott szoknyát. A
díjazott kórus ebben a ruhában
vonult fel Brassó főterén, ami-
nek az lett a következménye,
hogy a vitézkötést leszedették a

lájbiról. Hogy ne kerüljenek többé kellemet-
len helyzetbe, a Népi Alkotások Házának
szakemberét kérték meg, hogy tervezzen
ruhát számukra. El is készült a férfiaknak a
dupla gallérú posztólájbi, a nőknek a népies
motívumokkal díszített piros és a kék színű
rövid szoknya és lájbi, azsúrozott mintájú kö-
ténnyel. A piros ruhát a  szopránt, a kék színűt
az altot éneklő nők viselték. Ez a ruha örök-
lődött a családban, miközben egy idő után a
keményebb szövésű vászon kényelmetlenné
vált – olvasható Asztalos Enikő leírásában.  

– Kinek volt ötlete a népviselethez való
visszatérés?

– Mivel a kórusruhát sokan kinőtték, és
egyre nehezebb volt tisztítani, a nők varrattak
maguknak egy fehér-fekete egyenruhát. Ak-
koriban kezdtem járni én is a kórusba, és az
öreges szabású, kényelmetlen fekete-fehér
ruhát nem szerettem. Volt, aki a színes kórus-
ruha mellett kardoskodott, mások le akarták
vetni, mert valósággal foszlott szét. Többször
felvetődött, hogy valami újat kellene varratni,
de senki sem akart pénzt kiadni erre. Mivel a
Bács-Kiskun megyei Dunapataj népdalköré-
vel régi baráti kapcsolatot ápolunk, az ő biz-
tatásukra közösen pályáztunk új ruha
varratására, de kérésünket visszautasították.
Ekkor kezdtek megjelenni a Népújságban a
szászcsávási viseletről írt cikkek, és a szerző-
től kértem tanácsot, hogy mit tegyek. Amikor
ismertettem a kórussal, hogy milyen ruhát
kellene varratni, heves viták következtek, és
különösen a férfiak nem akarták elfogadni,
hogy a régi viselet alapján a nők lábszárkö-
zépig érő szoknyája különböző színű legyen.
Végül is kizártuk őket a megbeszélésekből,
és megegyeztünk, hogy a fekete mellény, a
fehér blúz és a kötény, amely elöl takarja a
szoknyát, egyforma lesz, csak a szoknya
színe változik. Választani lehetett a sötétkék,
sötétzöld, sötétbordó szín között, mindenik
alján más egyedi díszítéssel, a karnagynak
pedig feketét terveztünk, és a kötényekre vál-
tozó mintájú csipkét. Az egyezség megszüle-
tését követően a dunapatajiak azt javasolták,
hogy hozzájuk hasonlóan Korondról vásárol-
junk ruhát, amit én visszautasítottam, utalva
arra, hogy a néprajzkutató irányításával ter-
vezzük meg a hajdani viseletnek megfelelően
az új ruhát. Miután minden eldőlt, a Belle Jó-
zsef Kulturális Egyesület nevében Mészáros
Lehel helybeli református lelkész segítségé-
vel újra pályáztunk. Amikor biztos volt, hogy
jóváhagyják a kért összeget, a tiszteletes asz-
szony ajánlására felvettük a kapcsolatot
Szabó Réka varrónővel. Eljött, mintát is ho-
zott, amibe a lányok beleszerettek, de végül
az egyezség szerint rendeltük meg a ruhákat.
Júliusra már meg is varrta, és amikor a közös
fénykép készítésére menve a kórustagok az
úton összetalálkoztak, örömmel nézték egy-
mást, és nagyon meg voltak elégedve. Te-
gyük hozzá, hogy igazuk volt, mert sokkal
méltóságteljesebb, látványosabb lett a meg-
jelenésük.

Gólya tanárnő elmondta, hogy következő
lépésként folyamatban van a férfiruhák, az
ing és a lájbi megvarratása, amire ugyancsak
pályázat útján teremtették elő a szükséges
összeget. A férfidalárda november 17-én a
Vass Lajos népzenei verseny Kárpát-meden-
cei döntőjében szerepel Budapesten. A ve-
gyes kar pedig már próbál a december 8-i
adventi kórustalálkozóra, amelyet a Küküllői
Református Egyházmegye szervez 13 kórus
részvételével. Az eseményen a kórus bemu-
tathatja mutatós, szép, az eredeti alapján ké-
szült népviseletét, ami talán másokat is arra
ösztönözhet, hogy őrizzék meg és kövessék
elődeik jellegzetes öltözetét. Szászcsávás,
ahol a régi református hagyományt őrizve azt
tartják, hogy „az éneklés annyira fontos, mint
a lélegzetvétel”, vendégszerető házigazdája
lesz az eseménynek.
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Az új ruhában a kórus nőtagjai Fotó: Mészáros Lehel

Gólya Melánia

A régi  piros-kék kórusruhák Fotó: Pálosi Tünde

Bodolai Gyöngyi 

Hűség 
Hírnevéhez méltó öltözetben a szászcsávási vegyes kar 



Az új szezon jó alkalom arra, hogy fel-
frissítsük szekrényünk tartalmát,
melynek egyik főszereplője egy töké-
letes blúz lesz, amely alapját képez-
heti számtalan, minden alkalomra
megfelelő összeállításnak. A 2018-
2019-es őszi-téli blúzmodellek telje-
sen különbözőek, a puffos
püspökujjútól a sokfodros darabokon
át egészen a férfiing formájúakig
mindenféle szabásút megtalálunk.

Az első hely az ASZIMMETRIKUS
BLÚZOKÉ, melyek bonyolult szabása érde-
kes és alakformáló hatású is. Ha a vállrészen
van a hangsúly, az vizuálisan javítja a vállak
vonalát, ha aszimmetrikus a blúz alja, akkor
vékonyítja a csípőrészt. Főleg magas derekú
rövid- vagy trapéznadrággal ajánlják a vise-
lésüket.

A második helyen a klasszikus stílusú SE-
LYEM- ÉS ATLASZBLÚZOK állnak, me-
lyek főleg szokatlan színekben, mint a friss

citrusszínek, a meleg okker és a vibráló kék,
továbbá geometrikus és növényi mintájú,
püspökujjú és sokfodros változatokban diva-
tosak. A mindennapokra főleg pasztell- és
semleges cappuccinoszíneket viseljünk.

Idén a jellegzetes férfikiegészítő, a
NYAKKENDŐ is bekúszott a női ruhatárba,
főleg széles, a blúzzal megegyező színben,
ideális lenne, ha ugyanabból az anyagból ké-
szült változatokat viselnénk. Egy másik, nő-
iesebb változat a nyakrészt kiegészítő,
hosszú, széles, sálszerű pánt, ami, többféle-
képpen megkötve, elegáns megjelenést köl-
csönöz. A legdivatosabb a masni formájú
kötés.

Idén a monokromatikus (egyszínű), immár
örökzöld GARBÓ is a női ruhatár egyik kö-
telező alapdarabja. Főleg a semleges fekete,
meleg bézs, a fehér, de a tengerkék, a zsenge
barackszín és a hamuszürke is divatos. Visel-
jük magas derekú szoknyákkal és nadrágok-
kal, kontrasztos színű szoknyával, fehérnemű
típusú ruhával vagy túlméretezett inggel.

Idén a blúzok SZÍNE is legyen különleges.
Ha élénk színű darabok mellett döntünk, vá-

lasszunk olyant, mely kontrasztos színekből
készült, és úgy néz ki, mintha több blúz ré-
szeiből varrtunk volna össze egyet. Úgy is ér-
dekes hatás érhető el, ha többféle textúrájú
anyagból készül a blúz. Például lenvászon
farmeranyaggal vagy atlasz bőrrel kombi-
nálva.

A PÜSPÜKUJJAK idén visszafogottab-
bak, nem annyira puffosak, főleg alul bőek,
majd mandzsettában végződnek. Immár a
BŐR is klasszikus anyaggá vált, és minden-
féle blúzmodell készülhet belőle, mint: fedet-
len vállú és sokfodros blúzok, angol galléros
ingek, még garbók is. Főleg a matt, sötét
színű bőrből varrt, kevés részlettel ellátott
bőrblúzok divatosak.

A FÉRFIAS INGEK mintájára szabott
blúzok is topon vannak, főleg fehér színben.
Fekete leggingsszel, skinny (testhezálló) far-
mernadrággal, rövidnadrággal vagy szoknyá-
val is viselhetjük, a lényeg, hogy egy
számmal nagyobbat vásároljunk.

A FODROS BLÚZOK a grunge stílus el-
engedhetetlen kellékévé válnak, és nem csak.
Farmerrel, bőrnadrággal, bőrszoknyával,
akár szövetből készülttel egyaránt viselhetők.

A 80-as évekre emlékeztető TERJEDEL-
MES VÁLLÚ BLÚ-
ZOKHOZ főleg bő
szabású ujjak találnak.

A MAXIMÁLISAN
ÁTLÁTSZÓ BLÚZOK
viselése, melyek min-
dent láttatni engednek, a
bátor nők kiváltságát je-
lentik. A könnyű, átlát-
szó necc egyike a szezon
fő anyagainak. Ha meg-
felelő fehérneműt ve-
szünk alá, a minden-
napokban is felvehető.

A MELLÉNY-ING
EGYÜTTES az iskolai
egyenruhára emlékeztet.
Ha geometrikus mintájú
kötött mellényt válasz-
tunk, és hozzá sötét,
szűk farmert, közép-
hosszú harangszoknyát
vagy trapéznadrágot,
biztosan divatosak le-
szünk.

Az állat- és geometriai
mintákat ezúttal ETNO-
és NÖVÉNYI MINTÁK
helyettesítik. Ezekhez a
fodros és bő ujjú szabás
talál a legjobban. Ceru-
zaszoknyát vagy egye-
nes szárú nadrágot
viseljünk hozzájuk.

A közösségi oldalakon kérnek kétség-
beesetten tanácsot a kölyökkutyák
tulajdonosai. Segítsetek, mindent
összerág a kutyám! Mit tegyek, hogy
mihamarabb leszokjon? Rossz szokás,
vagy a fogazat tisztán tartásához el-
engedhetetlen a rágási ösztön? – tet-
tük fel a kérdést.

Napjaink kutyatartását a természetszerű
tartástól való elszakadás jellemzi. Kutyáink
velünk élnek lakásban vagy az általunk ké-
szített kennelben. Táplálékukat – előre össze-
állított száraztápok, konzervek, puhára főzött
pépek – mi határozzuk meg, kizárva ezzel
ösztönös táplálékválogató reflexüket. Sajná-
latos módon kedvencünket még a rágásról is
leszoktatjuk. Kezdetben a kölyök ösztönösen
rágja, amit talál. Ha nem gondoskodunk meg-
felelő rágnivalóról, akkor a lakásban lévő tár-
gyakat rágja meg. Természetesen erről
mihamarabb igyekszünk leszoktatni, de arról
megfeledkezünk, hogy a rágási ösztönüket
fenntartsuk. Miután a házi kedvencek leszok-
nak a rágásról, a szájuk egészsége károsodik,
mivel a fogak felszíne csupán a rágás folya-
matában tisztul meg.

A szinte rágás nélkül lenyelhető, de külön-
ben jó beltartalmú és kedvező vitaminellátott-
ságú száraz táp sem kedvez a fogak
öntisztulásának, mivel egy-két roppantás után
lenyelik ezeket. Különösen káros lehet a fo-

gakra az állandó nedves, pépes táplálék. A
konzervek és húspépek, amelyeket csak
nyelni kell, evés után vastag lepedéket képez-
nek, és ha a kutya nem szívesen rág, fogai
sem tisztulnak meg – fejtette ki dr. Pálosi
Csaba.
Harc a fogkővel

– Miből következtethet a tulajdonos fogkő
jelenlétére? 

– Sárgásbarnás lerakódás a fogakon, de ál-
talában a bűzösebb szájszag már felkeltheti a
gyanút, az állatorvosi kontroll alkalmával
száj- és fogkontrollt is érdemes igényelni. A
lepedékből fogkő alakul ki, baktériumokkal
a felszínén. Ezek a baktériumok ínygyulla-
dást, bűzös szájszagot, fogmedergyulladást és
végső soron a fog kilazításával annak elvesz-
tését is okozhatják. Az ilyen szájüreg fertő-
zött gócként kiindulópontja lehet más
betegségeknek is, pl. szívbelhártya- és vese-
gyulladás. 

– Mit tehetünk annak érdekében, hogy
mindezt elkerüljük, és egészséges, boldog
állatunk legyen?

– Legelőször is gondoskodni kell arról,
hogy kedvencünknek legyen mit rágnia. Bőr-
ből készült és egyéb ehető rágókák kiválóan
megfelelnek erre a célra. Semmi esetre sem
kell az állatnak csontot adni rágcsálni. A fog
a folyamatos csontrágástól hamar túlkopik, a
fogbélüreg megnyílik, és észrevétlenül elfer-
tőződik, majd súlyos panaszokat okozhat.
Táplálkozás-élettanilag sem helyes a csont
etetése. Léteznek olyan száraztáp-kiegészítők

(gyógytáp és piskóta), melyek keményre van-
nak sütve, és olyan nagyok, hogy a száraztáp-
pal összekeverve, kénytelen azokat megrágni.
Ha kedvencünk végképp nem hajlandó rágni,
és így nem tisztítja a fogait, magunknak kell
gondoskodni erről. A cél az, hogy a felgyü-
lemlő lepedéket legalább hetente egyszer-két-
szer eltávolítsuk a fogakról azért, hogy abból
ne alakulhasson ki fogkő. Mifelénk is kap-
ható kutyák számára készült, hosszú nyelű,
puha sörtéjű fogkefe, és speciálisan ízesített
nem habzó fogkrém, amihez kölyökkorban
könnyen hozzá lehet szoktatni a kutyákat.
Célszerű megvárni a 7-8 hónapos kort, addig

biztosan befejeződik a fogváltás, kialakul a
teljes maradó fogazat. A hosszú nyelű, puha
fogkefén kis fogkrémmel a pofa belső oldalán
benyúlva könnyen lekefélhetjük a lepedéket,
vigyázva, hogy ne erősen dörgöljük, nehogy
felsértsük az ínyt. Kaphatók olyan játékok
(tüskések, bordázottak) emészthető latex gu-
miból, melyekkel szintén jó eredményt lehet
elérni. Fiatal állatok kíváncsiságuknál fogva
hamar rászoktathatók a fogápolásra. De türe-
lemmel, egy bizonyos szoktatási idő után, az
idősebbekkel is elérhető a fogtisztítás. Van-
nak olyan kutyafajták (yorkie, westi, uszkár)
amelyeknél a nagyfokú hajlam miatt minden,
a megelőzésre tett erőfeszítés ellenére is ki-
alakulhat a fogkövesség. 

– A fogkő eltávolítása miként történik, és
milyen gyakorisággal kell megismételni?

– A kialakult fogkövet csak altatásban vég-
zett ultrahangos fogkő-eltávolítóval lehet le-
szedni. Sokan idegenkednek a gondolattól,
hogy állatukat emiatt altassák, és félnek az al-
tatás miatti kockázattól, mert úgy gondolják,
hogy az altatás megrövidíti kedvencük életét.
Ez azonban tévedés. Manapság a korszerű al-
tatószereknek köszönhetően már az öreg
vagy beteg állatokat is biztonságosan és a ké-
sőbbi életére káros mellékhatások nélkül
lehet altatni. A le nem szedett fogkő azonban
nagyságrendekkel nagyobb veszélyt jelent az
állatra, mint az altatás. A fogkő kialakulása
kutyától függ, esetenként félévente megjele-
nik, de akár két-három év is eltelhet a fogkő
újraképződéséig. Ezeket figyelembe véve és
mérlegelve, a szakemberek szerint a kutya-
és macskatulajdonosok felelőssége nagyobb
hangsúlyt fektetni a megelőzésre, és ha fog-
követ észlelnek az állaton, mihamarabb ke-
ressék fel az állatorvost.

Zsírsejtek

2018. november 15., csütörtök _________________________________________ HARMÓNIA  ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Antalfi Imola

A tökéletes blúz 

Casoni Szálasi Ibolya

Ember és állat harmóniája
Rágás – a kutya fogápolása

Ír tudósok felfedezése
A testsúly és a rák
Ír tudósok felfedezése magyarázatot
adhat arra, miért lesznek nagyobb
valószínűséggel rákosok a kövér em-
berek.

A londoni Trinity College kutatócsoportja
feltárta, hogy a zsír által elzáródnak és meg-
szűnnek működni azok a sejttípusok, ame-
lyeket a szervezet felhasznál a rákos sejtek
megsemmisítésére. Az elhízás a dohányzás
után a rákbetegségek kialakulásának egyik
legfőbb, de megelőzhető oka. Nagy-Britan-
niában például 20 daganatos megbetegedés
közül egyet, évente mintegy 22 800 esetet a
túlsúly okoz a brit Cancer Research adatai
szerint.

A Nature Immunology című tudományos
folyóiratban közzétett tanulmányukban a
Trinity tudósai bemutatták, hogyan zárja el
a zsír a daganat ellen fellépő sejteket. Kuta-
tásuktól azt remélik, hogy olyan gyógymó-
dokat találnak, amelyek képesek
helyreállítani ezeknek a „természetes gyil-
kos sejteknek a harcképességét” – olvasható
a BBC News honlapján. „Segíthet egy olyan
vegyület, amely képes a blokkolni a termé-
szetes gyilkos sejtek zsírfelvételét. Kipróbál-
tuk laboratóriumban, és azt találtuk, hogy
lehetővé tette ezen sejtek számára, hogy
ismét öljenek” – magyarázta Lydia Lynch
professzor, a tanulmány egyik szerzője. „Vi-
szont kétségtelen, hogy sokkal jobb mód
lenne a testsúly csökkentése, azaz a fogyás,
mivel az mindenképpen jóval egészségesebb
mód mindenki számára” – tette hozzá.



Papp Péter nagyenyedi borítész
kiemelte annak felelősségét, hogy a
kétezer évre visszatekintő szent ital
minőségét megőrizzék. Az idéni
borok minőségéhez fűződő kétsége-
inket a nagyenyedi borász a techno-
lógia fejlődésének magyarázatával
oszlatta el. „A bor immár nem ka-
rácsonyig kell pityegjen, ugyanis 25
nap alatt le lehet és ajánlatos is le-
fejteni ahhoz, hogy megőrizze a sa-
játos ízvilágát. Ahhoz, hogy
Márton-napra friss bort tehessen az
asztalra a gazda, fontos olyan cu-
korszinttel szüretelni, amit nem kell
majd pótolni.” Kérdésünkre, hogy
miként lehet felgyorsítani a folya-
matot, a szakember a faélesztő al-
kalmazását említette.

A díjazottak közül ezúttal Farkas
Károly egrestői borászt kérdeztük,
aki idei termésű bianka borával

szerzett aranyérmet. A borász, mint
a Szent Márton Borlovagrend egyik
alapító tagja is, drága hobbiként jel-
lemezte a borászkodást. Mint
mondta, nyertes bora kora ősszel
érő hibrid szőlőfajtából készült,
amit általában vegyíteni szoktak, ő
azonban a hagyományos borkészí-
tés híve. Új telepítésű szőlősét öne-
rőből fejleszti évről évre, és
elégedettséggel tölti el annak a 65
ár területen fekvő szőlősnek a lát-
ványa, amelynek helyén tíz évvel
ezelőtt bokros pusztaság hevert, és
ahol tíz sor szőlővel indított. A bo-
rász elégedett, mivel elmondása
szerint a telepített szőlőse lassan
önfenntartóvá válik. Kíváncsiság-
ból benevezett a tavalyi aranyérmes
szürkebarát borával is, amely az
idén ezüst minősítést kapott. Ebből
levonta a tanulságot, hogy az év
közbeni kezelésre is jobban oda kell
figyelni. 

A több mint két évtizedes múltra
visszatekintő hagyományos őszi
könyvvásár már régóta időbeosz-
tást és zsebet meghatározó maros-
vásárhelyi esemény.
Könyvterjesztők és igazi könyvba-
rátok hevesen tiltakozhatnának is
az előbbi megállapításért, hiszen
rég túlnőtte városunk területét,
akár egész Kárpát-medencéről is
beszélhetünk, mert Veszprémtől
Barótig jelen vannak a kiadók. A
színházban megrendezett könyvvá-
sár minden ősszel mozgalmassá
varázsolja a Színház teret.

Pár napja (hete) az egykori Fe-
renc-rendi templom szentélyének
helyén ott díszeleg egy könyves sze-
kér, ami az egyik legkedvesebb fő-
téri díszlet. Nem tudom, miért, de
az egykori zenélő kút hangulatát
hozza vissza, amit én csak képekből
és olvasmányaimból ismerek. Már
most jelzem, az a szekér nekem na-
gyon fog hiányozni, ha egyszer el-
húzzák onnan a lovak.

Hasonló élmény volt családunk
számára az Arany János ünnepi év
alkalmával szintén a Színház térre
érkező és pár napig ott álló Arany-
busz. Ezekkel az érdekes könyvese-
ményekkel újból előtérbe kerül a
könyv helye és fontossága.

Bennem a búskomor Vörös-
marty közel kétszáz éves kérdése
visszhangzik: „Ment-e könyvek
által a világ elébb?” – teszi fel a
kérdést az 1844. esztendő végén
Gondolatok a könyvtárban című

költeményében. Bizony, nem is
olyan könnyű igazoló, hiteles vá-
laszt adni rá. Bár volt idő mifelénk,
amikor a könyv fontossá és értékké
nőtt életünkben, ha kellett, lopva
hoztuk Budapestről, kockáztatva
akár a szabadságot is.

Úgy látom, a Színház téri Arany-
busszal, a könyvmentő batárral és
a főtéren elhelyezett két nagy rek-
lámfelülettel újból – ha csak pár
napra is – központba kerül Maros-
vásárhely főterén a könyv. Kíván-
csiságból be is néztem két főtéri
könyvesboltba. A Színház tér alag-
sorában működő Hyperion felho-
zatala gazdag és széles körű. Egyik
polcán többféle bibliakiadás és
vallásos könyv. Igaz, csak román
nyelvű könyveket árulnak, magyar
nyelvű még hírmondónak sincs.
Ránk nem számítanak, vagy mi
még nem számítunk nekik?

A főtér alsó részén működő
Kobak könyvesüzlet is ugyanilyen
gazdag, széles körű, igényes, de
szellősebb. Örömmel fedezem fel
ott is a vallásos könyvet és a ma-
gyar nyelvű Bibliákat. Ott viszont
árulnak román nyelvű könyveket is,
mert ebben a városban két nemzet
él egymás mellett.

A főtéri két nagy, akár 20 négy-
zetméteres reklámszövegnek is egy-
negyede román nyelvű, mert a
virágóránál sétálók vagy a Ferenc-
rendi árva toronynál várakozók
magyarok és románok. A törté-
nelmi emlékezések szerint száz éve
egymás mellett élünk magyarok és
románok ebben az erdélyi város-
ban, egyfelől eléggé párhuzamo-
san. Ezért kérdés számomra a
költői gondolat: ment-e elébb
könyvek által a mi közeledésünk
száz év alatt, vagy még mindig ott
topogunk Balázsfalva vagy Tria-
non egyoldalú árnyékában? 

Bizony, ezen a főtéren csak egy-
irányú a könyvek kéznyújtása egy-
más felé.

Nyolcvanhetedik nyelvlecke
Könyv a főtéren

Ötvös József
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(Folytatás az 5. oldalról)

Márton-napi borverseny 
és születésnap

A november 8-i rejtvény megfejtése: A hiba megbocsátható, nem úgy az eszköz, amivel rejtegeted.

Ferdinand Hiller német
zeneszerző és író egyik szép

gondolatát idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Munkában a zsűri Fotó: Hidi Levente

Fotó: Nagy Tibor



Noha egyértelmű esélyesei
voltak a CSM Alexandria elleni
találkozónak, a Marosvásár-
helyi CSM női kosárlabdázói
csak a harmadik negyedben
nőttek igazán a mindeddig
nyeretlen Alexandria fölé.
Igaz, ez bőven elég volt a
győzelem megszerzéséhez.

A mérkőzés egyáltalán nem úgy
indult, hogy a két csapat különböző
szintet képvisel, ahogy az előző
eredmények alapján gondolhattuk
volna. Alexandria váratlanul agresz-
szívan és jól védekezett, és noha tá-
madásban nem voltak a
leghatékonyabbak, meg tudták aka-
dályozni, hogy a marosvásárhelyiek
azok legyenek. Igen rossz hatásfok-
kal dobtak a csapatok, a CSM hazai
pályán sem nagyon talált be a félkö-
rön túlról, míg Alexandria éppen a
tripláinak köszönhetően végig szo-
rosan tudta tartani az eredményt,
sőt, a nagyszünet előtt egypontos
előnyre tudott szert tenni.

A harmadik negyed azonban el-
döntötte a találkozót. 16-0-s soroza-
tot produkáltak a házigazdák, míg
Alexandria hét percen át egyáltalán
nem szerzett pontot. Hemzsegtek a
hibák a vendégek játékában, így
aztán a marosvásárhelyiek úgy is
megnyugtató előnyre tettek szert,
hogy maguk sem játszottak csúcs-
formában. A mérkőzés színvonalá-
nak a negyedik negyed volt a
megtestesítése, amely ifjúsági
meccsekre jellemző 8-9-es ered-
ménnyel végződött. A színvonalat
jól jellemzi továbbá a mezőnyből
dobott kosarak hatékonysági foka
(37%-27%!), valamint a temérdek

eladott labda (19-26!). A női baj-
nokságban kéthetes szünet követke-
zik a válogatottaknak fenntartott

FIBA-ablak miatt, újrakezdés után
a marosvásárhelyi csapat a Buka-
resti Rapidot fogadja.
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A harmadik negyedben nőttek az ellenfél fölé

Eredményjelző
A női nemzeti ligában:
* A értékcsoport, 6. forduló: CSM Târgovişte – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC

70:87, Brassói Barcaság – Kolozsvári Universitatea 84:70.
* B értékcsoport, 8. forduló: Bukaresti Agronomia – Nagyváradi CSU 55:81,

Marosvásárhelyi CSM – CSM Alexandria 59:46, Bukaresti Rapid – Konstancai
Phoenix 52:84. A Kézdivásárhelyi SE állt.

A férfi nemzeti ligában (vasárnapi eredmények):
* A értékcsoport, 6. forduló: Nagyváradi CSM – Kolozsvári U-BT 69:72, SCM

U Craiova – BCM U FC Argeş Piteşti 99:89.
* C értékcsoport, 7. forduló: CSM Focşani – Galaci Phoenix 71:90.

Bálint Zsombor

jegyzőkönyv
női kosárlabda nemzeti liga, B értékcsoport, 7. forduló: Marosvásárhelyi CSM

– CSM Alexandria 59:46 (15-13, 17-20, 19-4, 8-9)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Vlad Antonio Sandu

(Nagyszeben), Ştefan Atomulesei (Brassó), Eugen Lăzărescu (Kolozsvár). Ellenőr:
Marius Hurgoi (Kolozsvár).

Marosvásárhely: Mészáros 16 pont, Robinson 12, Maxim 8 (2), Nagy-Voica 7,
Radu 6, Badi 4, Feiseş 3, Ignat-Kleemann 2, Bobar 1, Plaviţu.

Alexandria: Mihai 19 (1), Crăciunescu 12 (2), Mazilu 6 (2), Cucu 4, Bota 3,
Botorogeanu 2, Lungu, Măgureanu, Biet, Fiereşteanu, Horlea.

Fotó: Nagy Tibor

Hazai labdarúgó-bajnoki eredmények
* 1. liga, 15. forduló (hétfői eredmények): Nagyszebeni Hermannstadt – FC

Botoşani 1-1, Medgyesi Gaz Metan – FC Voluntari 2-0. Az élcsoport: 1. CFR
30 pont, 2. FCSB 28, 3. Viitorul 26.

* 2. liga, 16. forduló (hétfői eredmény): Temesvári ASU Politehnica – Sportul
Snagov 1-2. Az élcsoport: 1. Târgovişte 38 pont, 2. Snagov 36, 3. Ploieşti 35.

* 4. liga klasszikus csoportja, 9. forduló: Küküllődombó – Kerelő 1-1, Ma-
gyaró – Görgénysóakna 2-1, Mezőrücs – Gernyeszeg 4-0, Kerelőszentpál – Me-
zőzáh 6-2, Mezőceked – Marosvásárhelyi MSE II 2-2. Az élcsoport: 1. Magyaró
18 pont, 2. Mezőrücs 16, 3. Küküllődombó 15.

* 5. liga, Északi csoport, 9. forduló: Nyárádremete – Köhér 1-1, Szászrégeni
Înfrăţirea – Mezőkirályfalva 4-0, Galambod – Marosfelfalu 7-0, Tuzson – Lövér
0-3 (a hazai csapatot adósságai miatt nem programálták). Az élcsoport: 1. Köhér
15 pont, 2. Alsóidecs 14, 3. Înfrăţirea 13.

* 5. liga, Déli csoport, 9. forduló: Balavásár – Mezőgerebenes 9-2, Maroslu-
das II – Mezőtóhát 4-1, Harasztkerék – Mezőméhes 2-0. Az élcsoport: 1. Ha-
rasztkerék 21 pont, 2. Balavásár 21, 3. Magyarsáros 15.

* 6. liga, 9. forduló: Egrestő – Sáromberke 2-1, Hármasfalu – Nyárádgálfalva
0-3 (az 57. percben félbeszakadt), Csittszentiván – Mezőpanit 1-1, Csíkfalva –
Jedd 2-1, Küküllőszéplak – Somosd 5-2, Székelybere – Kibéd 2-3. Az élcsoport:
1. Csíkfalva 24 pont, 2. Küküllőszéplak 21, 3. Nyárádgálfalva 21.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0751-531-
735. (sz.)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (11224)

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

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

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0755-
439-394. (11346-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0741-491-922.
(11346-I)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-
713. (11346-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Zólyomi Erzsébet
névre szóló autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (11389)

MINDENFÉLE

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsempera-
kás.  Tel. 0751-471-965, 0726-638-
909. (2133)

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe, C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

MAROSVÁSÁRHELYI fogorvosi ren-
delőbe asszisztensnőt keresünk. Tel.
0742-669-084. (2136-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanci-
ával. Tel. 0722-846-011. (11363-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk 
SZÖVÉRFFY DÉNESRE halá-
lának 17 évfordulóján. Nyu-
godjon békében! Emlékét
szívünkben őrizzük. Lánya,
két fia családjukkal. (11206)

Ma hat éve távozott közülünk
PAIZS SÁNDORNÉ született
KISS-NAGY ÉVA. Volt barátok,
kollégák és ismerősök, áldoz-
zatok pár másodpercet az ő
emlékére! (2142-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
retett szomszédasszonyunk, 

NOVÁK ROZÁLIA 
eltávozott közülünk. Temetése
november 15-én, csütörtökön 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben. Nyugodjon
békében! 

Búcsúznak szomszédai 
és barátai. (11354-I)

Kegyelettel búcsúzunk szomszé-
dunktól, 

NOVÁK ROZÁLIÁTÓL 
(Ibike). 

Nyugodjon békében! 
A Cseh család. (11369-I)

Szenvedő szívvel búcsúzik drága
élettársától, 

NOVÁK ROZÁLIÁTÓL 
(Ibike) 

Szakács Imre (Pipás). (11369-I)

Életének 95. évében elhunyt 
SZABÓ BALÁZS

Mezőbergenye legidősebb 
lakója, volt üzletvezető, 

szabómester, háborús veterán.
Temetése november 15-én 13
órakor lesz a mezőbergenyei ra-
vatalozóból. 
Emlékét őrzik szerettei. (11367-I)

„Ami bennem lélek, veletek
megy. Ott fog köztetek lenni min-
dig.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, édesapa,
nagytata, após, rokon, jó barát, a
vadadi 

FILEP GY. ATTILA SÁNDOR 
ny. informatikus 

életének 75. évében 2018. no-
vember 3-án eltávozott közülünk.
Búcsúztatása november 17-én 13
órakor lesz a református sírkert-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Gyászoló szerettei: felesége,
Rózsika, testvére, Julika, 

gyermekei: Attika, Réka, menye,
Valèri, unokái: Alinor 
és Dominik. (11375-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
2018. november 14-én, 77 éves
korában, hosszas betegség után
elhunyt 

FILEP EMŐD 
fizikus,

az utolsó 20 évben a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudomány-

egyetem, majd a marosvásárhe-
lyi Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem oktatója.

Részvétnyilvánítást a Vili Kft.-nél
fogadunk november 15-én, csü-
törtökön 16.30-18.30 óra között. 
Örök nyugalomra akarata szerint
felesége szülőfalujában, a Ko-
vászna megyei nagyborosnyói
református sírkertbe helyezzük
november 16-án, pénteken 13
órakor. 
A hosszú út miatt koszorút nem,
de a szál virágot elfogadjuk. 

A gyászoló család. (11379-I)

Megállt a szíved, mely értünk do-
bogott,
megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott. 
Arany volt a kezed, munka az
életed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
marad a szép emlék, mindent kö-
szönünk neked.
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, déd-
mama, ükmama, anyós, rokon, jó
szomszéd és ismerős, 

özv. KISS ILONA 
szül. Menyhárt 

életének 94. évében türelemmel
viselt szenvedés után megpi-
hent. Temetése 2018. november
15-én, csütörtökön  13 órakor
lesz a marosvásárhelyi-remete-
szegi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (11385-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvá-
sárhelyi Karának munkakö-
zössége őszinte részvétét és
mély együttérzését fejezi ki a
gyászoló családnak dr. FILEP
EMŐD, a Villamosmérnöki
Tanszék tiszteletbeli profesz-
szorának elvesztése miatt ér-
zett fájdalmában. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! A Sapientia EMTE mun-
kaközössége. (sz.-I)

Mindannyiunkat megrázott
FILEP EMŐD, egykori kiváló
munkatársunk halála. Ezúton
is kifejezzük részvétünket a
családnak, valamint minden
közeli hozzátartozónak és ba-
rátnak az Emőd elvesztéséért,
egyben kívánunk megnyug-
vást. Példamutató felkészült-
sége és hozzáállása
mindannyiunk számára
örökre emlékezetes marad. Az
egykori kutatólabor és a Plas-
materm munkatársi közös-
sége. (20687-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Szomorú, megtört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett, önfeláldozó unokanővérünk, 

ROTH ROZÁLIA
eltávozott az élők sorából.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. 
Emléke legyen áldott!
Álmodat őrizze nyugalom és béke.
Márti és Zsuzsi családjával együtt.
(11368)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága keresztmamánk, unokatestvér,
nagynéni, rokon, szomszéd, 

ROTH ROZÁLIA 
életének 74. évében november 13-án
csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése november
16-án, pénteken 14 órakor lesz a
katolikus temetőben, Marosvásár-
helyen. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (11390-I)

Európai labdarúgó-bajnoki eredmények
* Angol Premier League, 12. forduló: Arsenal – Wolverhampton 1-1, Cardiff

– Brighton & Hove Albion 2-1, Chelsea – Everton 0-0, Crystal Palace – Tot-
tenham 0-1, Huddersfield – West Ham United 1-1, Leicester – Burnley 0-0, Li-
verpool – Fulham 2-0, Manchester City – Manchester United 3-1, Newcastle
United – Bournemouth 2-1, Southampton – Watford 1-1. Az élcsoport: 1. Man-
chester City 32 pont, 2. Liverpool 30, 3. Chelsea 28.

* Spanyol Primera División, 12. forduló: Alavés – Huesca 2-1, FC Barcelona
– Betis 3-4, Celta Vigo – Real Madrid 2-4, Getafe – Valencia 0-1, Girona – Le-
ganés 0-0, Levante – Real Sociedad 1-3, Rayo Vallecano – Villarreal 2-2, At-
lético Madrid – Athletic Bilbao 3-2, Valladolid – Eibar 0-0, Sevilla – Espanyol
2-1. Az élcsoport: 1. Barcelona 24 pont, 2. Sevilla 23, 3. Atlético Madrid 23.

* Olasz Serie A, 12. forduló: Atalanta – Inter 4-1, Chievo – Bologna 2-2,
Empoli – Udinese 2-1, Frosinone – Fiorentina 1-1, Genoa – Napoli 1-2, AC
Milan – Juventus 0-2, AS Roma – Sampdoria 4-1, Sassuolo – Lazio 1-1, SPAL
– Cagliari 2-2, Torino – Parma 1-2. Az élcsoport: 1. Juventus 34 pont, 2. Napoli
28, 3. Inter 25.

* Német Bundesliga, 11. forduló: Hoffenheim – Augsburg 2-1, Borussia Dort-
mund – Bayern München 3-2, Lipcsei RB – Bayer Leverkusen 3-0, Eintracht
Frankfurt – Schalke 04 3-0, Werder Bremen – Mönchengladbach 1-3, Hannover
96 – Wolfsburg 2-1, Freiburg – Mainz 1-3, Fortuna Düsseldorf – Hertha BSC
4-1, FC Nürnberg – VfB Stuttgart 0-2. Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 27
pont, 2. Mönchengladbach 23, 3. Lipcsei RB 22.

* Francia Ligue 1, 13. forduló: Angers – Montpellier HSC 1-0, Bordeaux –
Caen 0-0, Guingamp – Lyon 2-4, Lille – Strasbourg 0-0, Olympique Marseille
– Dijon 2-0, AS Monaco – Paris St. Germain 0-4, Nimes – Nice 0-1, Stade Ren-
nes – Nantes 1-1, St. Etienne – Reims 2-0, Toulouse – Amiens SC 0-1. Az él-
csoport: 1. Paris St. Germain 39 pont, 2. Lille 26, 3. Montpellier 25.

A magyar labdarúgó-váloga-
tott az eltiltott szövetségi
kapitány, Marco Rossi nél-
kül, viszont újra nézők előtt
lép pályára a három pontért
ma este az észtek ellen a
Nemzetek Ligája C osz-
tályában Budapesten, az
Üllői úton.

Az olasz szakvezető az 1-0-ra
elvesztett görögországi összecsa-
páson viselkedett sportszerűtlenül,
ezért az európai szövetség (UEFA)
két mérkőzésről eltiltotta – egyet
azonban felfüggesztett –, így a kis-
padról a másodedző Cosimo In-
guscio irányítja a csapatot.

A szurkolókra viszont ezúttal
számíthat a magyar válogatott:
míg a görögöket zárt kapuk előtt
fogadta, addig a romániai idő sze-
rint ma 21.45-kor kezdődő találko-
zón (TV: M4 Sport), a Groupama
Aréna lelátóin ott lehetnek a
nézők. A csapatnak szüksége is
lesz a támogatásra, mivel a felju-
tást jelentő első helyet már bizto-
san nem érheti el, viszont a kiesés
fenyegeti.

Vereséggel rendkívül nehéz
helyzetbe kerülne a magyar együt-
tes, mivel akkor a győztes észtek
nemcsak pontszámban érnék utol,

hanem jobb egymás elleni eredmé-
nyükkel meg is előznék, mert Tal-
linnban 3-3-as döntetlent
játszottak egymással a felek. A ke-
vesebb mint hatgólos döntetlen vi-
szont már Szalaiéknak kedvezne
az egymás elleni eredmények
miatt, így azzal elkerülnék a biztos
kiesést jelentő utolsó, negyedik
helyet.

A magyar válogatott jelenleg
négy ponttal a harmadik csoport-
jában, s egy mai győzelemmel ver-
senyben maradna a hatpontos
görögökkel a bennmaradást je-
lentő második helyért. A harmadik
hely ugyanis nem ér biztos tagsá-
got a C osztályban. Ennek oka,
hogy a harmadik vonal három
négy- és egy háromcsapatos cso-
portból áll, így a három negyedik
helyezett mellett a legrosszabb
csoportharmadik is a legalacso-
nyabb, D jelű osztályban kezdi
meg a következő kiírást.

Az előtte álló két csapat, az él-
lovas finn és a görög elleni eddigi
három mérkőzésen három pontot
szerzett a magyar válogatott,
amely így mai pontszerzése – ez-
által a harmadik hely bebiztosítása
– esetén sem nyugodhatna meg a
vasárnapi, finnek elleni zárómér-
kőzés előtt.

Rossi nélkül 
a bennmaradásért

A magyar válogatott kedd esti edzésén készült ez a felvétel, amelyet a sportági szövetség
honlapján tettek közzé

A csoport állása
1. Finnország 4 4 0 0 5-0 12
2. Görögország 4 2 0 2 3-4 6
3. Magyarország 4 1 1 2 5-6 4
4. Észtország 4 0 1 3 3-6 1



AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egész-
ségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a
munkaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi tele-
fonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓMUNKÁST, MESTERSEGÉDET és GÉPÉSZT. Tel. 0742-298-872.
(20674-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-ma-
ilben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá
benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62948)
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 szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (62948)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni na-
ponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-as telefonszámon lehet.
(62950-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
MAGÁN SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ CÉG hosszú távra BUSZSOFŐRÖKET alkalmaz vonzó bérezés elle-
nében. Érdeklődni a 0746-688-197-es telefonszámon. (20686)
A marosvásárhelyi TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez öt VILLANYSZERELŐI
állás – COR-kód 741307 – betöltésére, meghatározatlan időre. A vizsga időpontja november 28., 10 óra.
Bővebb tájékoztatás a repülőtér weboldalán: www.transylvaniaairport.ro és a 0265/328-888-as telefonszá-
mon. (sz.-I)
A marosvásárhelyi TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez egy SZAKFELÜGYELŐI
állás betöltésére a műszaki osztályon – COR-kód 215312, meghatározatlan időre. A versenyvizsga idő-
pontja: november 28., 10 óra. Bővebb tájékoztatás a repülőtér weboldalán: www.transylvaniaairport.ro és
a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/  címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon.
(sz.-I)
NÉMETORSZÁGI GYÁRI és RAKTÁRI MUNKÁK azonnali kezdéssel, 10,40 eurós órabérrel. Tel.
0749-300-789, 0740-881-428. (11381)
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Szünetel a vízszolgáltatás
Marosszentgyörgyön

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
a hálózaton végzendő beütemezett  bővítési-felújítási munkálatok miatt
november 15-ről 16-ra virradó éjszaka 22–6 óra között (hozzáve-
tőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosszentgyörgyön,
a következő utcákban: Bányai János, Északi, Szabadság, Gyékény,
Margaréta, Fortuna  sétány, Virág sétány, Tölgy, Poligon, Kis, Er-
dőalja, Râtul Morii, Kút, Építők sétány, Wesselényi Erzsébet, Petki
Dávid. 

Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából
társfinanszírozott Az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és
felújítása Maros megyében című projekt részét képező, a marosvásár-
helyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, ve-
zetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe
vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével
a rendszerben  a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a ki-
tisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük
a megértésüket. 

A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.

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.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

A megyei utak fémből készült védőkorlátjainak a he-
lyettesítéséből, valamint a Marosszentkirályon meg-
hibásodott villanyrendőr felszámolásából származó
hulladékok értékesítésére vonatkozó

HIRDETÉS
A Maros Megyei Tanács kihirdeti, hogy 2018. novem-
ber 26-án 11.00 órától kikiáltásos nyilvános árverést
szervez a Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem
tér 1. sz. alatti székhelyén a megyei utak fémből ké-
szült védőkorlátjainak a helyettesítéséből, valamint
a Marosszentkirályon meghibásodott villanyrendőr
felszámolásából származó hulladékok értékesítése
érdekében.
Kikiáltási ár:

A kikiáltási ár nem foglalja magába a hulladékok ra-
kodási és szállítási költségeit a jelenlegi raktározási
helyről.
Az árverés az eladó székhelyén, Marosvásárhelyen,
a Győzelem tér 1. sz. alatt lesz, a II. emeleti kis gyű-
lésteremben.
Az alkalmazott eljárás: kikiáltásos, nyilvános árverés,
a legnagyobb árajánlat alapján való odaítéléssel.
A megyei utak fémből készült védőkorlátjainak a he-
lyettesítéséből, valamint a Marosszentkirályon meg-
hibásodott villanyrendőr felszámolásából származó
hulladékok értékesítésére vonatkozó szabályzat el-
érhető a www.cjmures.ro internetes oldalon, a Kö-
zönségszolgálat és közérdekű információk cím alatt
a Hirdetményeknél.
Az ajánlattevők 500 lejes részvételi díjat kötelesek
kifizetni készpénzben a Maros Megyei Tanács  pénz-
tárába a 74. sz. irodában, az ajánlatok benyújtására
meghatározott határidőig.
Az ajánlattevők természetes vagy jogi személyek le-
hetnek, akik teljesítik a Hulladékértékesítési szabály-
zat 13. cikkelyében előírt feltételeket.
Abban az esetben, ha a kikiáltásos árverésre bocsá-
tott javak/hulladékok nem kelnek el a 2018. novem-
ber 26-án szervezett árverésen, azt meg fogják
ismételni 2018. december 3-án 11 órától, valamint
2018. december 10-én 11 órától, ugyanazon a helyen.
A kikiáltásos árverésre bocsátott javak/hulladékok
megtekinthetők Marosvásárhelyen a Kinizsi Pál utca
8. sz. alatt és Gernyeszegen.
A megyei utak fémből készült védőkorlátjainak a he-
lyettesítéséből, valamint a Marosszentkirályon meg-
hibásodott villanyrendőr felszámolásából származó
hulladékokról, illetve az árverésen való részvétel
feltételeiről az érdeklődők a 0265-263211 telefon-
számon (1276-os mellék) kérhetnek további informá-
ciókat, a kapcsolattartó Marcela Moldovan, a
Vagyonkezelési, Közszolgálati Osztály tanácsadója.

alkalmaz
mechanikai karbantartás-felügyelőt 

valamint villamossági és automatizálási karbantartás-felügyelőt

Elvárások:
• Középfokú szakvégzettség/mesteriskolai szakvégzettség/posztliceális 
szakvégzettség a mechanika/elektromechanika/automatizálás terén;

• Középfokú számítógép-kezelési ismeret;
• Csapatszellem;
• Kommunikációs képesség

Munkaköri leírás
• Biztosítja és figyelemmel kíséri a karbantartási munkálatok menetét;
• Felettesével együtt felméri a berendezések műszaki állapotát;
• A karbantartási munkákra vonatkozó megelőző jellegű 
és javító szándékú tevékenységeket javasol;

• Előkészíti és biztosítja a karbantartási munkálatokhoz szükséges 
nyersanyag- és cserealkatrész-ellátást;

• Együttműködik a platformon lévő cégekkel a karbantartói munkálatok 
elvégzése érdekében.

Amit ajánlunk:
• Vonzó bércsomag;
• Étkezési utalványok;
• Szabadságpénz;
• Egészségügyi csomag;
• Sportolási lehetőség (saját sportteremhez való hozzáférés)
• Belső fejlesztési programok.

Az önéletrajzokat a recrutare@azomures.com e-mail-címre lehet elküldeni, 
valamint be lehet nyújtani az Azomureş Dózsa György utca 300. szám alatti
székhelyén.

Bővebb tájékoztatás a 0372-482-921-es telefonszámon, 
az Azomureş munkaerő-toborzó szolgálatánál.  

A termék megnevezése Kezdő eladási ár/kg héával 

Vas 0,65 lej


