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Három tonna élelmiszersegély

150 szegény család ünnepét teszik szebbé

Hasogdzsigyilkosság

Amerikai sajtóértesülések szerint
Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és fehér házi tanácsadója tanácsokat adott Mohamed bin
Szalmán szaúdi koronahercegnek a
Hasogdzsi-gyilkosság után.

____________3.
Változások előtt
a Megyei Szalon

A jövő évtől külön kiállítás vonultatja
fel a festőket, szobrászokat, textilművészeket, keramikusokat, több teret
biztosítva munkáik bemutatására,
szellősebb, elegánsabb keretet kínálva egy-egy alkotó műveinek érvényesítésére.

Marosvásárhelyre érkezett a magyarországi Ökumenikus
Segélyszervezet több mint három tonna élelmiszerből álló
adománya. A segélyszervezet szállítmánya 150 Maros megyei, a Lazarenum Alapítvány által felkarolt nehéz sorsú család ünnepét teszi szebbé, ugyanakkor az alapítvány által
működtetett Lídia gyermekotthon, az utcagyerekekkel foglalkozó Pici Ház, valamint az idősotthon lakói is részesülnek
az ajándékból.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Közel kétmillió forint értékű ajándékkal, minőségi élelmiszerrel, valamint ruhaneművel megpakolt dobozokkal érkezett Marosvásárhelyre
Orbán Viktorné Lévai Anikó jószolgálati nagykövet és Lehel László, az
Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója. Tegnap ottjártunkkor az
anyaországi jótevők az alapítvány munkatársaival közösen állították
össze a csomagokat, amelyeknek köszönhetően a zömében vidéki településeken, mélyszegénységben élő sokgyerekes családoknak vagy egyedülálló szülőknek is lesz mit tenniük a karácsonyi asztalra.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Polgár Judit a
Nemzetközi Sakkszövetség tiszteletbeli alelnöke lett
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE)
elnökének javaslatára a szervezet
tiszteletbeli alelnökévé választották
Polgár Juditot.

____________7.

Veszélyben
a nemzetállam?

Óriási vihart kavart a hír, hogy a hét végén négy nyugat-romániai nagyváros – Kolozsvár, Temesvár, Nagyvárad és Arad – létrehozta a Nyugati Szövetséget (AVE). Az alapító okirat aláírására
Temesváron került sor, és Nicolae Robu temesvári, Emil Boc kolozsvári, Ilie Bolojan nagyváradi és Gheorghe Falcă aradi polgármester látta el kézjegyével.
Az alapítók további városokat is várnak, mint mondták, nyitva
áll a kapu a többi olyan város előtt is, amelynek elege van a túlközpontosított bürokráciából, és a saját kezébe akarja venni a
sorsát a gazdaság és infrastruktúra fejlesztése terén.
Az alapítók nyilatkozatai szerint a bukaresti kormányt nem ellenfélnek, hanem partnerüknek tekintik, és ötletük alapját a Gyulafehérvári kiáltvány képezi, amely egyebek mellett
önrendelkezést ígért a nemzetiségeknek és a helyi közösségeknek.
A kezdeményezők ennek a szellemében kívánják lerakni a közösségek szabad társulásának és erőforrásaik optimalizálásának az
alapjait.
Az azonnali célok között egy interregionális fejlesztési egyesület létrehozását említették, amely a kormány partnere kíván lenni,
és amely számára külön fejezetet nyitnának az állami
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 55 perckor,
lenyugszik
16 óra 34 perckor.
Az év 345. napja,
hátravan 20 nap.

Ma ÁRPÁD,
holnap GABRIELLA napja.
GABRIELLA: a héber Gábriel név latinos női alakja. Jelentése: Isten embere.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. december 10.

Havazás várható

1 EUR

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -20C

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6495
4,0769
1,4384

163,4400

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jótékonysági koncert

A marosvásárhelyi Rocksuli december 15-én, szombaton
16 órakor a marossárpataki gyermekotthon javára tart jótékonysági koncertet a sárpataki iskola tornatermében. A
rendezvényt a jatszma.ro játékház programjával színesítik.
Belépti díj nincs, a begyűlt adományokat a szervezők teljes
egészében az árvaháznak adják át.

Átiratkozás a katolikus iskolába

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum lehetőséget szeretne biztosítani a jelenlegi VI. és IX. osztályos diákoknak is, hogy a következő tanévben
tanulmányaikat a katolikus tanintézményben folytathassák.
Az érdeklődők a karácsonyi vakáció előtt az iskola titkárságán iktathatják szándéknyilatkozatukat, amely alapján jövőre a beiskolázási tervben igényelt osztályokat kérni lehet.
Részletek az iskola honlapján (rakoczi.ro).

Jogi tanácsadás

December 12-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Biciklivel a Föld körül – előadás

Ma este 6 órától a vártemplomi házas bibliaórák keretében
Szabó Zoltán „Kobra” Biciklivel a Föld körül címmel tart előadást a Vártemplom Diakóniai Otthonának Bocskai termében (Eminescu utca 28. szám). Az előadó kérése, hogy
vigyék kiskorú gyermekeiket, unokáikat is magukkal az előadásra.

Karácsonyi Kaláka-koncert

Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című karácsonyi koncertturnéján december 13-án, csütörtökön 18 órakor Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi
előadótermében lép közönség elé az 50. évadját ünneplő
Kaláka együttes. Az előadás során magyar és más karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, karácsonyi versekre
írott Kaláka-dalok hangzanak el. Szervező: Haáz Rezső
Alapítvány. Főtámogató: az RMDSZ Nőszervezete.

A könyvkötésről a Beszélő Könyvek
esten

December 14-én, pénteken 18 órától egy különleges Beszélő Könyvek estre várják a Teleki Téka freskós termébe
az érdeklődőket. Ezen az estén a régi könyvek készítését,
kiadását, terjesztésük pillanatait idézi fel, a teljes 20. századot átívelve Krón Ernő, 94 éves könyvkötő. A Krón-féle
Székely Naptár Kiadóvállalat indulásakor, 1913-ban egy
volt a sok közül, a korabeli Vásárhely tobzódott a kisebbnagyobb könyvbizományi boltokban, amelyek mindenikének voltak könyvkiadó tevékenységei is. A Krón-féle
vállalkozás azáltal emelkedik ki a sorból, hogy – túlélve két
világháborút és különböző rendszereket – ma is ugyanazt
az értéket nyújtja, mint ezelőtt száz évvel: az igényesen
végzett polgári munka értékét. A korabeli vásárhelyi olvasóközönségről Krón Ernő mellett Spielmann Mihály történészt kérdezi Lázok Klára, az est házigazdája.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Wine o’clock

Borok seregszemléje ünnepi különkiadásban

A WineKoolTour a Visit Maros
Egyesülettel együttműködve szervezi
meg a Wine o’clock című rendezvénysorozat ünnepi különkiadását Marosvásárhelyen.
Ez az esemény egy rendezvénysorozat első fejezete, amit különböző borászati
témákban
tervezünk
megszervezni. Fő célunk a fogyasztók
és a borok világának közelítése, az
érzék- és értékvilág fejlesztése barátságos, kellemes hangulatban. Másik
hasonlóan fontos célunk a helyi vállalkozások és termelők képviselete, így
járulva hozzá a megye turisztikai és
gazdasági fejlődéséhez.
A közeli karácsonyi ünnepek hangulatához igazodva, ezúttal a pezsgő és
desszertborokra összpontosítunk. Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt
koccintsunk egy jobb és ízesebb új
évre csütörtökön, december 13-án 17–
23 óra között a marosvásárhelyi Grand
Hotelben. Az esemény keretén belül
több mint 20 pezsgő és édes bor kóstolható meg, illetve alaposabban is

meg lehet ismerkedni a borok keletkezésének történetével és az azokat előállító borászatokkal.
A vásár hangulatát a rövid pop-up
school típusú kóstolókkal tervezzük
fűszerezni. Ezek mini-borbemutatók,
ahol kis csoportokban, rövid idő alatt
a borászatok két-három bort mutatnak
be pincészetük legjobb boraiból, illetve az esemény tematikájához igazodó italaikból, mindezt körülbelül
15-20 perc leforgása alatt. Az előadások különböző tematikával kerülnek
megszervezésre: többet megtudhatunk a Liliac vagy a Gârboiu
pincészetről, lehetőség nyílik megtapasztalni a szőlőfajta hatását a method classic technikával készített
pezsgőkre, illetve a Botrytis cinerea
csodáit – mindezt előadásonként 1520 perc alatt.
Ezekre a minikóstolókra a belépőjegy megvásárlásával lehet majd regisztrálni. A helyek száma korlátozott,
a belépőktől felajánlott összegekből a
krónikus beteg gyerekeknek szervezett

élményterápiás Yuppi Tábort támogatjuk.
Az eseményre a belépő 40 lej, ami
alapján a több mint 20 kiállított bor- és
pezsgőfajtát lehet megkóstolni, négy
minikóstolón részt venni, és nem utolsósorban a kiállított borokból vásárolni
is lehet. A kiváló borok mellett a kundi
sajtmanufaktúra termékeit is meg lehet
vásárolni.
A romániai borászatok közül elsősorban a Liliac, Gârboiu, Kárásztelek,
Balla Géza, Silvania és Villa Vinea termékei képviseltetik magukat. A válogatást a Winebox és Big Wine
forgalmazók egészítik ki válogatott
külföldi borokkal, végül, de nem utolsósorban a kundi sajtmanufaktúra kézműves sajtjaival kerekedik ki a
választék. A kóstolópoharak specialistája és biztosítója a GastroTech.
További részletek az esemény Facebook-oldalán érhetők el.
Jegyek
online
kaphatók:
https://goo.gl/jmY4Ld
Mindenkit szeretettel várunk!
Visit Maros Egyesület

Szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat december 28-án, pénteken este 7
órától Marosvásárhelyen mutatja be a Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros Művészegyüttes előadótermében. Fellépnek: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kelemen
Barna, Gáll Ágnes, Szőllősi P. Szilárd és Halmágyi Éva.
Énekel: Jakab Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente.

RENDEZVÉNYEK

Gyöngykoszorúk gyöngye

December 15-én, pénteken a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében tartják az idei Gyöngykoszorúk gyöngye néptánctalálkozót. Az ünnepi előadás
13 órakor kezdődik. 18 órától a népzenészek adventi
koncertjére kerül sor, 20 órakor pedig szakmai megbeszélést és táncházat tartanak. A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak. A begyűlt összeget az idős
zenészek segítésére fordítják. Támogatók: Maros Megyei Tanács, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Hagyományok Háza, Pro Folk Dance Egyesület.

Történelmi és politikai változások
1990 óta

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia és a
Szacsvay Akadémia nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. Ma 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bernády
Házban Társadalmi és politikai változások 1990 óta
címmel Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa tart előadást.

Az Eufónia pedagóguskórus
hangversenye

December 12-én, szerdán 18 órakor az Eufónia pedagóguskórus hangversenyére kerül sor a marosvásárhelyi, Bolyai tér 13. szám alatti unitárius templomban.
Vezényel Strausz Imre-István, szólóének: Bajkó Edina
Klára, Szederjesi Teodóra, Tóth Jessica, zongorán
László Cristina, ütőhangszereken Asztalos Zsolt működik közre. Műsoron: Berkesi Sándor-, Cercera-, Rutter, C. Saint-Saens-, Delibes-, V. C. Johnson-, Chilcott-, M.
Shaiman-, P. Weltens-művek.

Rendkívüli vokálszimfonikus
karácsonyi hangverseny

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadémia közös szervezésében
rendkívüli vokálszimfonikus karácsonyi hangversenyre
kerül sor december 13-án, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Erdélyi Dániel magyarországi karmester, zongorán játszik Răzvan

További előadások: december 29-én, szombaton este 7 órától, 30-án, vasárnap délután 4 és este 7 órától, 31-én szilveszteri előadás délután 4 és este 7 órától, január 2-án,
szerdán és 3-án, csütörtökön este 7 órától, 4-én, pénteken
és 5-én, szombaton délután 5 és este 8 órától, 6-án, vasárnap este 7 órától. Jegyek már kaphatók elővételben a Maros
Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztárában.
Dragnea, énekel Alina Maria Grigore szoprán, Antonia
Francesca Iacob mezzoszoprán, Victor Chicu alt, Denis
Ursan tenor, Dominic Mario Iabloncic basszus. Közreműködik: a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Liszt- és Bachművek. A hangversenyre a 9-es számú bérletek érvényesek.

Adventi koncert és előadás-sorozat

Az örmény főváros 2800 évvel ezelőtti alapításának emlékére adventi koncertet és előadás-sorozatot szervez
a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület december 15-én, szombaton este 7 órakor (az előesti szentmise után) a belvárosi Keresztelő Szent
János-plébánián. Egyházi és világi zeneszerzők műveit
Kecskés Ávéd Erika (brácsa), Ávéd Éva (zongora), Madaras Ildikó (szoprán) előadásában hallhatja a közönség, Ősz Domokos egy ősi kaukázusi hangszeren, a
dudukon örmény dalokat ad elő. András Gedeon és
Szekeres Blanka az ókori örmény irodalom és magyar
költők műveiből ad elő részleteket, szakmai vezetőjük
dr. Papp Éva egyetemi tanár.

Nemzetközi színháztudományi
konferencia

Színház és történelem – a jelen lévő múlt címmel szervez nemzetközi színháztudományi konferenciát a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem december 13–14-én.
A konferencia és az eseményhez kapcsolódó plakátkiállítás – A vándor színtársulatok nagy évtizede Kolozsváron (1837–1848) – megnyitójára december 13-án,
csütörtökön 11 órától kerül sor a Stúdió Színház előcsarnokában. Sorin Crişan egyetemi professzor, a Marosvásárhelyi
Művészeti
Egyetem
rektorának
köszöntője után Egyed Emese professzor (Babeş–Bolyai Tudományegyetem) tart előadást ebben a témakörben.

Adventi hárfaest

Folytatja nagy sikerű adventi hárfaestjeinek sorozatát
Nagy Emese hárfaművész, a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia munkatársa. Az idei ünnepi koncertnek ezúttal a Bolyai téri unitárius templom ad otthont ma este
6 órától. Elhangzanak az ünnep hangulatát hordozó
klasszikus zenei szerzemények és feldolgozások. A belépés díjtalan.
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Francia zavargások

A párizsi tüntetők tíz százaléka került őrizetbe

A francia kormány szociális és
adópolitikája ellen tüntető sárga
mellényesek megmozdulásait kísérő zavargások miatt 1929 előállítás történt és 1709-en kerültek
őrizetbe, közülük több mint ezren
Párizsban, ami kivételesen magas
szám – derül ki a belügyminisztérium által vasárnap közzétett végleges adatokból.

A szombati, negyedik tiltakozónapon
országszerte 136 ezren vonultak utcára,
hasonló számban, mint a december 1-jei
megmozdulás során. Párizsban mintegy
10 ezren tiltakoztak.
Nicole Belloubet igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint a párizsi ügyészségnek mintegy ezer esetet kell
kivizsgálnia, közülük száz kiskorúakat
érint. A fővárosban őrizetbe vettek
nyolcvan százaléka nem párizsi, hanem
vidékről érkezett.
Párizsban az előállítások már szombat
hajnalban, a tüntetések előtt megkezdődtek, de a miniszter tagadta, hogy azok a
tiltakozó akciók megakadályozására
szolgáltak volna. A tárcavezető elmondta, hogy vagy valamilyen szabálysértés esetén vagy pedig – az
ultrajobboldali szélsőségesek esetén –

előzetes vizsgálatok következményeként
állították elő a rendőrök a tiltakozókat.
Rémy Heitz párizsi főügyész jelezte,
hogy a vádhatóság nem fogja büntetlenül
hagyni a szombaton Párizsban elkövetett
bűncselekményeket. A gyanúsítottak
többségét gyorsított eljárásban állítják
bíróság elé, vasárnap estig 278 ember
ellen indult eljárás, 494 esetben viszont
figyelmeztetéssel lezárták az ügyet.
A főügyész szavai szerint a párizsi
vádhatóság „határozott és pedagógiai
jellegű, gyors válaszokat” kíván adni a
zavargásokra.
A most előállított emberek profilja hasonló azokéhoz, akik december 1-jén garázdálkodtak, törtek-zúztak, autókat
borítottak és gyújtottak fel, barikádokat építettek, kirakatokat törtek be Párizsban: többségében 40 év alatti,
büntetlen előéletű, vidékről érkezett
férfiak. Hangadók az ultrajobboldali és
az ultrabaloldali szélsőségesek voltak,
de egészen fiatalok is akadtak a zavargások résztvevői között, akik elsősorban üzleteket fosztogatni érkeztek
Párizsba.
A francia elnöki hivatal közben bejelentette, hogy Emmanuel Macron államfő hétfőn 20 órakor tart televíziós

beszédet. A köztársasági elnök több mint
egy hete nem szólalt meg az ügyben.
Az elnök „konkrét és azonnali” intézkedéseket fog bejelenteni Muriel Pénicaud munkaügyi miniszter szerint, aki
ugyanakkor kizárta, hogy a minimálbér
nettó 1200 eurós összegét jövőre az infláción felüli mértékben megemelnék.
A köztársasági elnök hétfő délelőtt fogadta a szakszervezetek és a munkáltatói
szervezetek képviselőit, a helyi választott képviselők egyesületeinek vezetőivel, valamint a szenátus és a
nemzetgyűlés elnökeivel együtt.
A sárga mellényesek többsége a vidéki alsó középosztály bérből és fizetésből élő rétegéhez tartozik, és
igazságtalannak tartja a kormány szociális és adópolitikáját, amely ellen három
hete kezdődtek országszerte tüntetések a
közutakon épített úttorlaszok mentén. A
francia kormány – eleget téve a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének – a múlt héten bejelentette, hogy
eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett
emelését és életszínvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti azt, de a tüntetők ezt már kevésnek tartják, és egyre
több szociális jellegű követelést támasztanak. (MTI)

Uniós bíróság: az Egyesült Királyság szabadon
visszavonhatja uniós kilépési szándékát

Az Egyesült Királyság szabadon és egyoldalúan viszszavonhatja az európai uniós tagságának megszüntetésére
vonatkozó
szándékának
korábbi
bejelentését – közölte döntését az Európai Unió Bírósága hétfőn.

Az ügy előzménye, hogy számos brit politikus, jogi szerv
és a skót bíróság annak megválaszolására kérte az uniós bíróságot, vajon egy tagállam, amely az uniós szerződéssel összhangban értesítette az Európai Tanácsot kilépési szándékáról,
egyoldalúan visszavonhatja-e ezt a bejelentést, és ha igen,
akkor milyen feltételek mellett.
Mivel a brit parlamentnek még jóvá kell hagynia a kilépési
dokumentumot, számos képviselő úgy véli, amennyiben a kilépési szándékról szóló bejelentés visszavonható, az lehetőséget teremtene arra, hogy az Egyesült Királyság az unió tagja
maradjon egy előnytelen Brexittel szemben. A kérelem benyújtói készek elfogadni ezt az álláspontot, és úgy vélik, hogy
az uniós bíróság válasza hatással lesz a parlamenti képviselők
szavazataira. A brit kormány szerint az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérés elfogadhatatlan, pusztán elméleti jellegű, mivel nincs arra utaló jel, hogy a kormány vagy a
parlament visszavonja a kilépési szándékát.
A luxembourgi székhelyű bíróság ítéletében kimondta, az
Európai Unió (EU) szerződésének 50. cikke szerinti kilépési
szándék szabad visszavonásának lehetősége mindaddig fennáll, amíg az Európai Unió és az adott tagállam között megkötött kilépési megállapodás nem lépett hatályba, vagy amíg a

Hasogdzsi-gyilkosság

bejelentés napjától számított kétéves időszak és esetleges meghosszabbítása nem járt le.
A kilépési szándék visszavonása, amelyről Nagy-Britannia
saját nemzeti alkotmányos követelményeivel összhangban határoz, azzal járna, hogy az ország uniós tagsága és státusza
változatlan feltételek mellett megmarad. Egy ilyen kimenetelű
döntés végeredményét Nagy-Britanniának írásban kell közölnie az Európai Tanáccsal, amellyel a kilépési eljárás megszűnik – közölték.
A bíróság indoklásában kijelentette, a kilépés szándékának
bejelentése nem azonos a kilépési megállapodás érvénybe lépésével, ami azt jelenti, hogy időközben ez a szándék megváltozhat. Hozzátették, ellentmondana az uniós szerződés
szándékának, amely az európai népek közötti egyre szorosabb
kapocs létrejöttét tűzte ki célul, ha egy tagállamot arra kényszerítenének, hogy eredeti elhatározásának bejelentése szerint
hagyja el a közösséget, miután alkotmányos szabályaival összhangban mégis úgy határoz, hogy visszavonja a szándékáról
szóló értesítést. Ez összeegyeztethetetlen lenne azzal az elvvel,
amely szerint egy tagállamot nem lehet arra kényszeríteni,
hogy hagyja el az Európai Uniót akarata ellenére, ugyanis az
érintett tagállamnak jogában áll visszavonni a kilépési szándékáról szóló korábbi bejelentését.
Az uniós tagság egyoldalú visszavonása tehát minden
tagállam önállóságának kifejezése, amely magában foglalja
a döntés visszavonásának lehetőségét is – tették hozzá.
(MTI)

Trump veje tanácsokat adott
a szaúdi koronahercegnek a botrány kezelésére

Amerikai sajtóértesülések szerint
Jared Kushner, Donald Trump
amerikai elnök veje és fehér házi
tanácsadója tanácsokat adott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronahercegnek
a
Hasogdzsigyilkosság után.

Az elnök veje folyamatosan magánbeszélgetéseket folytatott a szaúdi koronaherceggel azt követően is, hogy
Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán
meggyilkolták Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságírót.
A The New York Times című napilap
hétvégi számában közölt értesülések
szerint Jared Kushner tanácsokat adott
Szalmán hercegnek arra, hogyan kezelje
a gyilkosság utáni válsághelyzetet.
A lap meg nem nevezett volt kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva
azt állította, hogy a Fehér Ház kabinetfőnöke – aggódva, hogy a politikailag tapasztalatlan Kushner manipuláció
áldozata is lehet – visszaállította azt a

régi szokást, mely szerint külföldi vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetésekkor
a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársainak is jelen kell lenniük. A 37 éves
Kushner és a 33 éves Szalmán herceg
azonban e szigorítás ellenére is folyamatosan telefonkapcsolatban állt egymással, illetve sms-üzeneteket küldtek
egymásnak. Erről a The New York
Times szerint a Fehér Ház három volt
tisztségviselője és két további, a szaúdi
udvar által tájékoztatott kormányzati
munkatárs számolt be a lapnak.
Jared Kushner és Mohamed bin Szalmán két év óta rendszeres kapcsolatban
áll egymással – írta a lap.
A lap felidézte, hogy Szaúd-Arábia
már Donald Trump elnökké választása
után – de még a beiktatás előtt – felvette
a kapcsolatot az új adminisztráció képviselőivel, annak érdekében, hogy
a térség legfontosabb amerikai szövetségeseként pozicionálják Rijádot. 2016 novemberében szaúdi küldöttség látogatott
az Egyesült Államokba, és a The New

York Times szaúdi dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy Rijád az elnök
vejét, Jared Kushnert szemelte ki legfőbb kapcsolatának. „(Trump) belső
körei üzletemberekből állnak, akik nem
nagyon otthonosak a politikai szokásokban, nem ismerik mélyen az intézményeket, és támogatják Jared Kushnert” –
idézte a The New York Times a szaúdiak
elemzését, amelynek dokumentumait a
libanoni Al-Akhbar című lap hozta nyilvánosságra. A szaúdi delegáció elemzése
szerint egyébként Kushner nem ismeri
az
amerikai-szaúdi
kapcsolatok
történetét.
„Jared Kushner (szaúdi) körüludvarlása sikeres volt” – állapította meg a The
New York Times, amely részletekbe menően elemezte a Trump-kormányzat és
Szaúd-Arábia viszonyát és kapcsolatrendszerét is.
A Fehér Ház nem kívánta kommentálni a Jared Kushner és Mohamed
bin Szalmán közötti kapcsolatokat.
(MTI)

Ország – világ
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16%-kal nőtt a külkereskedelmi
mérleg hiánya

Tizenhat százalékkal, 11,845 milliárd euróra nőtt a
román külkereskedelmi mérleg hiánya az idei első tíz
hónapban az egy évvel korábbihoz képest – közölte
hétfőn az országos statisztikai intézet. A hiány 1,620
milliárd euróval haladta meg a tavalyi értéket. A behozatal továbbra is gyorsabban nőtt, mint a kivitel. Az
import 10,3 százalékkal, 69,034 milliárd euróra emelkedett, a kivitel 9,2 százalékkal, 57,189 milliárd euróra nőtt. Októberben az import 16,1 százalékkal,
8,229 milliárd euróra nőtt, míg az export csak 10 százalékkal bővült, és elérte a 6,340 milliárd eurót. Románia külkereskedelme háromnegyedét az Európai
Unió tagállamaival bonyolítja le. A kivitel 47,7 százalékát és a behozatal 38 százalékát a gép- és járműipari termékek tették ki.

A legnagyobb kockázatok
külföldről érkeznek

Az Európai Unió gazdaságának alakulását övező bizonytalanságok, a Brexit és az euróövezet szuverén
adósságának alakulása jelentik a második rendszerkockázatot Románia pénzügyi stabilitására – derül ki
a pénzügyi stabilitásról szóló 16., 2018. decemberi
jelentésből, amit hétfőn ismertettek. A fő kockázatot
– akárcsak az előző jelentésben – a beruházóknak a
feltörekvő gazdaságokba vetett bizalmának a romlása jelenti, ami továbbra is magas szintű, és egyre
nő. Ilyen körülmények között a nemkormányzati ágazat által felvett hitelek törlesztésének az elmulasztása
a harmadik a kockázatok sorában, bár magas, de
stabil. Míg a júniusi jelentés két rendszerkockázati tényezővel számolt, addig számuk decemberre háromra nőtt. A korábbi harmadik helyről a negyedikre
csúszott a makrogazdasági egyensúly feszültté válásának kockázata, mérsékelt, de növekszik. Az ingatlanpiac alakulása eközben továbbra is alacsony
kockázattal bír, és egyre csökken. (Mediafax)

Az alapvető emberi jogokat nem
lehet figyelmen kívül hagyni

Az emberi jogok nemzetközi napja – december 10. –
alkalmából közleményt adott ki a külügyminisztérium.
A közleményben a külügyi tárca felidézi, hogy 70 éve
fogadták el az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát.
„December 10-e az a nap, amikor hangsúlyosan kell
tudatosítanunk, hogy az alapvető emberi jogokat
nem lehet sem figyelmen kívül hagyni, sem lábbal tiporni” – írja a szaktárca. A külügyminisztérium ez alkalomból ismét kiáll az emberi jogok védelmében,
faji, nemi, társadalami vagy vallási hovatartozástól
függetlenül, és elítél minden, az emberi jogok csorbítására irányuló kísérletet. Ebben az időszakban,
amikor felerősödött a rasszizmus, az idegengyűlölet
és a gyűlöletbeszéd, fontos hosszú távú válaszreakciókat kidolgozni az aktuális kihívásokra, mint amilyen a migráció vagy a jogtiprás – szögezi le a külügyi
tárca közleménye. (Agerpres)

Veszélyben
a nemzetállam?

(Folytatás az 1. oldalról)
költségvetésben. Céljuk, hogy az elvándorlást fontolgatók az országban is megtalálják a boldogulásukat.
Másik céljuk, hogy közösen segítsék elő a térség fejlődését, és hívjanak le európai uniós forrásokat, többek
között az észak-erdélyi, a Via Carpathia és a Temesvár–
Belgrád autópályák megépítésének a felgyorsítására, a
városokat összekötő nagysebességű vonatok vasútvonalának megépítésére, a környezetkímélő mobilitás növelésére.
Mint várható volt, szinte robbantak a szeparatizmusra vonatkozó vádak, amit azzal igyekeztek elhárítani, hogy a projekt nem Bukarest ellen irányul, a cél
Románia erősítése és gazdagítása, aminek alapját a
szubszidiaritás elve képezi. Vagyis, hogy a döntéseket
az a hatóság hozza, amely a legközelebb áll az állampolgárokhoz.
A támadók szerint a „populista” kezdeményezés „a
kormány prioritáslistáján szereplő projekteket tartalmazza, olyan területeken, amelyek nem is tartoznak a
polgármesterek hatáskörébe”. Ugyanakkor „szeparatizmust” emlegetnek, „éppen a centenárium évében”,
ami azt jelenti, hogy a szövetség „kiszakad” a román
gazdaságból, ami „Románia 1918 utáni történelmének
legnagyobb veszélye lehet az állam területi épségére és
függetlenségére”. Innen már rövid az út addig, hogy
„veszélyben Erdély”, csak ezúttal nem a magyarok viszik, hanem bennszülött erdélyi románok, akiknek – a
székelyföldi megyékhez hasonlóan – elegük van abból,
hogy az adóik nagy részét a bukaresti feneketlen zsák
nyeli el, a fejlesztésükre pedig szántszándékkal „tesz”
a hatalom, hogy költőien fejezzük ki magunkat.
Ezek szerint egyet akarnak az ország fejlettebb nyugati részén található, és a székelyföldi önkormányzatok is.
Tényleg veszélyben lenne a nemzetállam? Mindenesetre egy újfajta önrendelkezési modell van kialakulóban. Ami semmiképp nem lehet az etatista
nemzetállamban gondolkodó nacionalisták ínyére.
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Nemet lehet mondani a reklámkiadványokra

Nem tiltás, csupán szabályozás

Közel háromnegyed órás
vitát váltott ki a marosvásárhelyi tanács ülésén a reklámújságok terjesztésének a
szabályozását célzó határozattervezet, amelynek értelmében a terjesztők kizárólag a lakók beleegyezésével
léphetnének
be
a
tömbházba, hogy a postaládákban elhelyezzék a különböző
kedvezményeket
népszerűsítő kiadványokat.
A tervezetet végül megszavazta a testület.

Menyhárt Borbála

A határozattervezetet Peti András képviselő kezdeményezte.
Felszólalásában elmondta, a lakótársulások kérték ennek a kérdésnek a szabályozását, ugyanis sok
lakót zavar, hogy a postaládája
meg van töltve reklámújságokkal,
szórólapokkal, ugyanakkor az is,
hogy ezáltal idegenek lépnek be a
tömbházba. Mint mondta, szó
sincs arról, hogy megtiltsák a reklámok terjesztését, csupán szabályozni kívánják a kérdést, mivel a
tömbházlakóknak joguk van
nemet mondani abban az esetben,

ha nem szeretnék, hogy postaládáikat teletömjék reklámanyagokkal.
A lakótársulásoknak a városháza biztosít majd dobozokat,
amelyeket felszerelhetnek a tömbházak bejáratához, és azokban a
terjesztők elhelyezhetik a reklámújságokat, azok a lakók pedig, akiket érdekel ezek tartalma, itt
hozzáférhetnek az egyes kiadványokhoz. Szintén a város biztosít
a lakóknak öntapadós matricákat,
Stop Pub!, azaz Megálljt a reklámnak! felirattal. Aki ezt felragasztja
a postaládájára, jelzi, hogy nem
akar reklámújságokat.
Pápai László Zsolt, a Szabad
Emberek Pártjának képviselője
szerint nem a városnak a dolga
meghatározni azt, hogy az egyes
üzletláncok miként szórják a reklámlapjaikat, mint ahogy azzal
sem ért egyet, hogy a város költségvetéséből vásároljanak dobozokat, ezt a lakótársulásokra
kellene bízni. Egyébként Marosvásárhelyen már sok tulajdonosi
társulás megoldotta ezt a problémát, beszerezték a dobozokat,
amelyekben a tömbházak bejáratánál elhelyezhetők a reklámanyagok.

Moldovan Călin tanácsos felszólalásában elmondta, előzőleg
már megpróbálták ezt a kérdést
szabályozni, viszont akkor nem
szavazta meg a testület. A képviselő szerint elsősorban biztonsági
okok miatt van szükség erre,
ugyanis a helyi rendőrség, valamint a marosvásárhelyi rendőrfelügyelőség
képviselőivel
folytatott beszélgetések során kiderült, hogy az idén nőtt a lakásbetörések száma, és gyakori,
hogy a rossz szándékú személyek reklámkiadványok terjesztőinek adják ki magukat, és így
általában könnyen bejutnak a
tömbház folyosójára, esetleg
megfigyelhetik, hogy melyik
postaláda nem volt rég kiürítve,
és abból arra következtethetnek,
hogy annak a lakásnak a tulajdonosai huzamosabb ideje nem tartózkodnak otthon. Moldovan
Călin leszögezte, a tervezet nem
tiltaná meg az üzletláncoknak
termékeik reklámozását, megtehetik továbbra is, viszont csupán
a tömbház bejáratáig. Illetve
mindenki kiteheti az öntapadós
matricát, amellyel jelzi, hogy
igényt tart-e a reklámújságokra
vagy sem.
Radu Bălaş, a Szabad Emberek Pártjának a képviselője
hozzátette: elviekben nem tud
egyetérteni a tervezettel, ugyanis
ő maga is vállalkozó, és úgy véli,
nem lenne szabad korlátozni azokat a cégeket, amelyek egyébként a városnak adót fizetnek,
abban, hogy reklámozzák termékeiket és ezáltal bevételre tegyenek szert. Mint mondta, szerinte
ez a probléma az elkövetkező 56 éven belül magától megoldódik, ugyanis a nyomtatott
reklámanyag előállítása igen
költséges, és nem is elég hatékony, így egyre inkább az online
reklámok kerülnek előtérbe.
A marosvásárhelyi RMDSZ
közösségi oldalán a minap megjelent közleményben felhívják a
városlakók figyelmét arra, hogy
amennyiben egyértelművé tették,
hogy a jövőben nem kívánnak
reklám tartalmú leveleket kapni
postaládáikba, és ezt a jogot valaki megsérti, azonnal jelezzék a
helyi rendőrségnek, amely hivatott eljárni az ügyben.

Három tonna élelmiszersegély

Fülöp G. Ilona és Lévai Anikó

(Folytatás az 1. oldalról)
Fülöp G. Ilona, a Lazarenum
Alapítvány vezetője hangsúlyozta:
örömmel és hálával fogadják a szeretet ünnepe előtt a Magyarországról érkező segélyszállítmányt,
valamint Lévai Anikó asszonyt, aki
minden évben egy-két alkalommal
meglátogatja az alapítványt. Az
Ökumenikus Segélyszervezet szeptemberben több mint egymillió foértékben
biztosított
rint
tanszereket, amit kiosztottak a rászoruló gyerekeknek.
Az alapítvány vezetője elmondta, 1996 óta támogatják a
nagycsaládosokat, ugyanis már
akkor tapasztalták, hogy nagyon
sok szegény család van, különösen
vidéken, akiknek az is gondot jelent, hogy a mindennapi betevőt
biztosítsák gyermekeiknek, és az
sem áll módjukban, hogy sok esetben értelmes, jó képességű gyerekeiket taníttassák.
– A Magyarok Világszövetségének a körében vetette fel egykor a
férjem ezt a problémát, amikor felmerült ott a kérdés, hogy miben segíthetnek a külföldön élő
magyarok. Később hollandokkal is
kapcsolatba kerültünk, így évente
néhány alkalommal tudunk alapvető élelmiszereket szétosztani a
nehéz helyzetben élő családoknak.
Mintegy hat éve, hogy bekapcsolódott és segítségünkre érkezett az
Ökumenikus Segélyszervezet is,
évente egy-két alkalommal hoznak
nagy mennyiségű élelmet – emelte
ki támogatóikat Fülöp G. Ilona.
A hét végén érkező szállítmánynak köszönhetően közel 150 Maros
megyei családnak tudják szebbé
tenni a karácsonyát, hiszen sokuknál egyébként üres lenne az ünnepi

Fotó: Nagy Tibor

asztal. Próbálnak ezáltal elsősorban
olyan családokat felkarolni, ahol
sok gyerek nevelkedik, és valóban
mélyszegénységben, teljes nélkülözésben élnek. Előfordult, hogy
nyári táborban tanították a gyerekeket asztalt teríteni, de kiderült,
hogy otthon sem asztal, sem abrosz
nincsen. Fülöp G. Ilona kifejtette,
többek között Héderfáján van két
család, akiket rendszeresen támogatnak, egyik helyen egy lebénult
anyuka nevel hét gyereket. De szerepel a nyilvántartásukban mezőkölpényi,
szabédi,
nyárádmagyarósi, backamadarasi,
valamint somosdi család is, olyanok is, ahol 10-12 éhes gyerekszáj
vár mindennap betevőre.
Mint mondta, a falvakban sajnos
gondok vannak, ugyanis ritka,
hogy a helyi közösségek odafigyeljenek az elesettekre, így a szegénységben élők gyakran a perifériára
szorulnak. Általában időszakos
munkákat vállalnak a szülők, de
nincs állandó jövedelmük, amiből
fenn tudnák tartani a családot.
A hét végén érkezett szállítmány
több mint egymillió forint értékben
közel három tonna élelmiszert, valamint 768 ezer forint értékű ruhaneműt tartalmaz. A csomagokba,
amelyeket az ünnep előtt eljuttatnak a nehéz sorsú családoknak, főként tartós élelmiszerek kerülnek:
liszt, laska, olaj, rizs, cukor, lekvár,
konzervek, kávé, tea, de a gyerekek
örömére egy kis édességet és gyümölcsöt is becsempésznek.
A nagycsaládosoknak juttatott
csomagok mellett az élelmiszer egy
részét az idősotthonban, a Lídia
gyermekotthonban, valamint a Pici
Házban használják majd fel, ahol
utcagyerek-misszió működik.

Erdély településeinek
Az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtana be
– Ahogyan már mondtam, mérsékelt optimizmussal
grafikus ábrázolásait bemutató
tekintek a bizalmatlansági indítvány elé – fogalmazott
az USR-elnök, hozzátéve, hogy a Victor Ponta vezette
Pro Romániával és az RMDSZ-szel is egyeztetnek a
könyv jelent meg
témáról a napokban.
Fotó: Nagy Tibor

Erdély településeinek 1544
és 1800 között készült grafikus
ábrázolásait
gyűjti
egybe és mutatja be Szalai
Béla Iconographia locorum
Transsylvaniae címmel magyar, román és angol nyelven
megjelent
kötete,
melynek magyarországi bemutatóját hétfőn tartották a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) könyvtárában.

A könyvet ismertető Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke kiemelte: Szalai Béla munkája
felbecsülhetetlen látképgyűjtemény,
ezenfelül egyedülálló katalógusa
Erdély ikonográfiájának.
A szerző az Erdély településeit
ábrázoló látképeket, hadi rajzokat,
festményeket, adományleveleket,
emlékérmeket, emléklapokat, céhleveleket gyűjtötte össze, azonosította be, rendszerezte és
magyarázta meg. Összesen 65 település 650 felkutatott és részlete-

sen leírt ábrázolása szerepel a
könyvben – mondta.
Tamás Sándor beszélt arról is,
hogy az ábrázolások többsége valamilyen hadi eseményhez köthető, hiszen akkoriban egy
település akkor vált fontossá, ha
hadi jelentősége volt. Ezért készült a legtöbb látkép Nagyváradról – tette hozzá. Megjegyezte: a
képek mellett fontos történelmi
források a rajzokon lévő címek is,
hiszen az, hogy a latin mellett melyik nyelvet használták, jelzi Erdély korabeli etnikai összetételét.
Monok István, az MTA Könyvtárának főigazgatója a szerzőt
méltatva hangsúlyozta, hogy a
mérnöki pontosság és a humán
szakember felelősségtudata egyszerre jellemzi munkáját. Szalai
Béla gyűjtőmunkája során egyrészt teljességre törekedett, másrészt a könyv mutatórendszerével
jól használható, logikusan fölépített kötetet készített. (MTI)

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR)
elnöke szerint az ellenzéki alakulatok ezen a
héten nyújtják be a parlamentbe a Viorica
Dăncilă vezette kormány megbuktatását
célzó bizalmatlansági indítványt.

Dan Barna azt mondta, kedden vagy szerdán nyújtják be az indítványt, és közben zajlanak az egyeztetések a kormánykoalíciót alkotó, illetve az ellenzéki
pártokkal egyaránt. A tárgyalások lezárultáig nem
kíván „feltételezéskbe bocsátkozni” azzal kapcsolatban, hogy hány támogató voksot szerezhet a kezdeményezés – nyomatékosította.

Megkérdezték tőle az újságírók, van-e már javaslatuk a miniszterelnöki tisztségre arra az esetre, ha sikerül megbuktatni a kormányt. „Jelenleg az a tét, hogy
megkapja-e a bizalmatlansági indítvány a kellő szavazatszámot vagy sem. A kormányfő-alternatívákról
majd csak ezt követően tárgyalunk” – válaszolt Dan
Barna. (Agerpres)

Egészségi állapotára hivatkozva nem jelent
meg hétfőn a főügyészségen Klaus Iohannis
államfő felesége, Carmen Iohannis, akit egy
ingatlan-bérbeadással kapcsolatos feljelentés ügyében idéztek be kihallgatásra.

kihallgatására. Az elnök neje egyszer már kapott egy
idézést ugyanebben az ügyben, november 15-ére.
Akkor arra hivatkozva nem jelent meg a kihallgatáson,
hogy el kell kísérnie a férjét nagy-britanniai látogatására.
Az államfő, a felesége és Radu Gabriel Bucşă közjegyző ellen többek között hivatali visszaélés, okirathamisítás, pénzmosás és szervezett bűnözői csoport
létrehozása miatt tett feljelentést a Răzvan Savaliuc
újságíró által képviselt Jurindex Media Kft., amely a
Lumeajustitiei.ro portált is működteti. (Agerpres)

Nem jelent meg hétfőn a főügyészségen
Carmen Iohannis

A vádhatóságtól származó információk szerint hétfőn csak Carmen Iohannis ügyvédje ment el a főügyészségre, és orvosi papírokat nyújtott be annak
igazolására, hogy az államfő nejének nem áll módjában megjelenni a kihallgatáson.
Az ügyészek vélhetően újabb dátumot jelölnek ki a
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Kötelék – Szász Hargita
könyvbemutatója

Egy szakasz lezárul

Változások előtt a Megyei Szalon

Pénteken délután a marosvásárhelyi Köpeczi–Telekiházban mutatták be a
marosvásárhelyi olvasóknak
a csíkszeredai Szász Hargita
Kötelék című kötetét. A
szerző az Artecotur Egyesület és a marosvásárhelyi
RMDSZ
Nőszervezetének
vendégeként hozta el kötetét és mutatta be az érdeklődőknek. Szász Hargitával
Csata Éva pszichológus beszélgetett.

Vajda György

Ha december, akkor Szalon is
van, közös kiállítást nyitnak a
megye vizuális művészei. Hosszú
ideje így van, idén sem volt másképpen. De amint Mana Bucur, a
Romániai Képzőművészek Szövetsége helyi fiókjának elnöke a december
8-i
megnyitón
házigazdaként is elmondta a Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában
egybegyűlt
népes
közönségnek, ez volt az utolsó alkalom, hogy a tárlatot ebben a hagyományos formában, minden
műfajt egybekapcsolva rendezik
meg. A jövő évtől külön kiállítás
vonultatja fel a festőket, szobrászokat, textilművészeket, keramikusokat, több teret biztosítva munkáik
bemutatására, szellősebb, elegánsabb keretet kínálva egy-egy alkotó
műveinek érvényesítésére. A 2018as Szalon tényleg sok művészt felsorakoztatott, jelentős hányaduk ott
is volt a szombati eseményen, mellettük persze számos művészetkedvelőt is láthattunk, de mégis mintha
kevesebben lettek volna, mint
amekkora figyelmet ez a téli seregszemle megérdemelne. Aki hiányzott a megnyitóról, bepótolhatja
a tárlat nyújtotta élményeket a kö-

Nagy Székely Ildikó

vetkező csendesebb napokon, amikor zavartalanul szemlélheti a kiállított alkotásokat.
A méltató, értékelő szavak Radu
Florea és Nagy Miklós Kund nyitóbeszédében hangzottak el, de
mint lenni szokott, az ünnepélyes
mozzanat zárulta után kibontakozó
kötetlen eszmecserében alakult ki
az igazi mérlegelés, hangzottak el
a dicsérő vagy bíráló észrevételek.
A megye 53 képző- és díszítőművésze állított most ki, ennél jóval
több hivatásos alkotó él és dolgozik
környezetünkben, de voltak számosan, akik az év során már egyéni
vagy kisebb, csoportos tárlatokon
léptek közönség elé, olyanok is
vannak, akik fontos új művet nem
alkottak mostanában, és régivel
nem akartak szerepelni, vagy egyszerűen nem igénylik az ilyen
nagyszabású, közös jelentkezést,
amely sok évtizedes tradíciók folytatója. Három meghívottja is van a
Szalonnak, ahogy korábban is volt
már, Jaeger Tibor Svédországból,
Zöld Gyöngyi Kolozsvárról és
Sever Moldovan Besztercéről.
Egyesek nem csak egy munkával
neveztek be, 79 mű függ a falakon,
látható az állványokon.

Déjá vu, avagy a csúszda titka

Bizonyos képek, helyzetek, szagok erősebbek az időnél. A marosvásárhelyi Tudor negyedi, úgynevezett
Kék játszótéren erről mindegyre meggyőződhet a kisgyermekkel érkező. Évekkel ezelőtt egy nagyszülő figyelmeztetett arra, hogy a csőcsúszdában emberi
ürülék „rejtőzködik”, és azt is elmesélte, hogy az enyhén szólva kellemetlen felfedezést óvodáskorú unokája
tette. Múlt héten egyik olvasónk számolt be egy ugyanilyen esetről. Ő is aprócska unokáját vitte játszani, és
a szóban forgó csúszdában bűzös, fertőző „meglepetés” várt a kisgyermekre. Öltözékét már nem is volt érdemes kimosni, egyenesen a kukába került.
Egy főútra eső, valamikor igen kedvelt térről lévén
szó, az ember akaratlanul is azon morfondírozik, vane megoldás az ilyen helyzetekre. Az „elkövetők” személyét csupán sejteni lehet, rajtakapni és megbüntetni
őket szinte lehetetlen. Pláné akkor, ha a játszótéren
nincs állandó biztonsági felügyelet, vagy ha van, akkor
is, honnan tudja az őr, mi történik egy fedett csúszda
belsejében?
Van, aki úgy véli, ha az illetékes szervek nem tudnak
gondoskodni arról, hogy a legkisebb városlakók egész-

Fotó: Bálint Zsigmond

A méltatások kiemelték, hogy
ezúttal is a festészet a Szalon erőssége, de ha kevesebb is a szobrász
a tárlaton, a legjobb színvonalat
képviselik. A grafika továbbra sem
talál magára, pedig sokáig ezt a
napi aktualitást is gyorsan lereagáló, mozgékony műfajt is markáns
egyéniségek
művelték
Marosvásárhelyen. A közélet, az
aktuálpolitika egyébként nemigen
ihlette alkotásra a művészeket, bár
egy-két ilyen képet is felfedezhetünk, az általános emberi gondok,
sorsok, érzelmek, mindaz, ami szép
vagy rendhagyó, hagyományokba
gyökerező, illetve korunk szüleménye, annál inkább. Az érzelmi töltet, a színek, harmóniák finom
gazdagságát az is biztosítja, hogy a
kiállítók soraiban immár több a nő,
mint a férfi. Azt pedig jól tudjuk a
szakosodott kiállításokról is, milyen meghatározó tájainkon a textilművésznők és keramikusok
munkássága, művészetszeretete.
Hangulatos tárlatnyitás volt a
szombati, amihez nagyban hozzájárult a Művészeti Egyetemet képviselő
énekes,
gitárkettős
elismerést kiváltó, lelkes szereplése. (nk)

ségét semmi ne veszélyeztesse a számukra kialakított
terek valamelyikén, jobb felszámolni azt a bizonyos
teret. Teljes mértékben nem tudok ezzel egyetérteni, a
környékbeli kisgyermekes családok ugyanis valószínűleg veszteségként élnék meg a „játszó” eltűnését.
Én kizárólag annak a bizonyos csúszdának „üzennék hadat”, a többi kellék – hinta, csúszda, mászóka
– ugyanis nem szolgál rejtekhelyül hasonló garázdaságokhoz. Más kérdés, hogy aki ilyen aljas módon
képes látogatása nyomát maga után hagyni, bizonyára
a tér többi elemével sem bánik kíméletesen. Nemrég
például a pingpongasztalon ugrált felállva egy kétes
külsejű, gyermekkorból már „kilábalt” csapat, senki
nem szólt rájuk, így nyugodtan rombolhattak. Felháborított a látvány, de nem mertem közbelépni (és ezzel
bizonyára nem vagyok egyedül). Most viszont, a „csöves” esetre visszagondolva, a pingpongsztorit szinte
jelentéktelennek érzem. Bármennyire is hárítom a gondolatot, újra meg újra eszembe jut, hány tiszta, rendezett játszótér helyét vették át parkolók (igaz, többnyire
a gyermekzsivajra „érzékeny” lakók kérésére) az
utóbbi időben. Talán jobb lenne, ha a Kék térrel is ez
történne. Vagy mégsem? A szívem és az eszem ebben
a helyzetben aligha fog közös nevezőre jutni.

Van-e recept arra, hogy miként
kell regényt írni? Ki dönti el azt,
hogy milyen irodalmi mű marad
fenn évszázadok során? Érdemese besorolni, beskatulyázni bármilyen alkotást akadémikusok által
alkotott kánonok közé? Ezeket a
kérdéseket az idők során bizonyára többen feltették magukban
szerte a világon azok közül, akik
úgy érezték, van elmesélni, leírni
való történetük, amin keresztül
üzenni szeretnének környezetüknek, a kortársaknak, az olvasóra
bízva az említett kérdések megválaszolását. Szász Hargita is talán
azok közé tartozik, akik nem azért
ragadtak tollat, hogy bekerüljenek
a nagyok panteonjába. Hanem
azért, mert úgy érezte, hogy mindennapi munkája mellett szüksége
van arra, hogy kikapcsolódjon,
hogy mások történeteit kikerekítve
meséljen nekünk önmagáról, érzéseiről a közvetlen közelében megtörtént eseményeken keresztül
önreflexióként tükröt állítson az
olvasónak. Könyvei nem mondanak ki nagy igazakat, nem vetnek
fel mély értelmű filozófiai gondolatokat. Mai történeteket, meséket
tár elénk, amelyek azért olvasmányosak, mert bárkivel megtörténhetnek. Első kötetében, a
Háromszázhatvanötben, amely
2017-ben jelent meg, egy ifjú
hölgy élettörténetét követjük
végig, ahogyan egy szerelmi háromszögbe keveredik, majd végül
tragédiákon keresztülmenve keresi

a kiutat. A Kötelék is egy ehhez
hasonló történet, amely igen közel
áll a szerzőhöz – derült ki a marosvásárhelyi könyvbemutatón elhangzott
beszélgetésből.
A
középpontban egy rákbetegséggel
küzdő fiatal lány áll, akinek a
szemszögéből, illetve a család
hozzá való viszonyulásából kerekedik ki a történet, amelyet szerelem is fűszerez. Ahogy az előző
regényben, a Kötelékben is a cselekményszál fűzése, sodródása
teszi pörgővé az olvasmányt, s úgy
élhetjük végig a cselekményt,
mintha a szomszéd vagy a barátunk mesélte volna el nekünk.
Szász Hargita kommunikációs
szakértőként dolgozik száraz,
tényszerű, politikai szövegekkel.
Ebből keres kiutat, oázist ezeknek
a történeteknek a papírra vetésével. Blogírással próbálkozott,
majd jóakarói ösztönözték, hogy
lépjen tovább. És lépett. Szövegeit
megjelenés előtt három-négy barátnővel is megosztja, akik tanácsokat
adnak,
ezekből
a
visszajelzésekből építkezik. És
fontos a közvetlen közeliek visszajelzése, az édesanyjáé, azoké, akik
történetükkel benne vannak a regényben. Mert azt sem tagadja,
hogy felismerhetően, vagy akár
érintőlegesen a könyv szereplőinek karakterei hús-vér emberek,
akikre odafigyel, s akiknek a történeteit a fantázia szűrőjén át beemeli
a
cselekménybe. A
marosvásárhelyi könyvbemutatón
kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy nem is akar az elitirodalmat alkotók soraiba tartozni.
Ponyvát ír. Mert erre is van igény.
Nem csak nálunk, hanem világszerte. Mert nem mindig érzi úgy
az olvasó, hogy súlyos értékítéleteket vagy világrengető történeteket feldolgozó olvasmányt kell
megemésztenie. Az érdeklődésről
ítélve erre is szükség van. A Háromszázhatvanötre, a Kötelékre és
az ehhez hasonló mindennapi történetekre. A Kötelék megvásárolható
a
marosvásárhelyi
könyvesboltokban is, a Háromszázhatvanöt már elfogyott.

Metszet, Artériák és Erdélyi
kávéház az ETV-ben

A 20 órai Metszetben szó esik a
nőket érő szexuális, lelki vagy fizikai bántalmazásról, valamint a
férfi-női egyenjogúság megteremtéséről Romániában. A 20.30 órakor kezdődő Artériák műsorban a
székelyudvarhelyi Szent Ferenc

5

Egyesület, a Sérült Gyermekekért
Egyesület alapítóit, vezetőit, Nagy
Sándor Lajost és Nagy Katalint ismerhetik meg a nézők. 21.30 órakor az Erdélyi kávéház vendége
Harsányi Zsolt színész, rendező,
egyetemi tanár.
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Kulturális központ és ANL-s lakások

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Dicsőszentmártonban a több mint ötvenéves
napipiac felújítása mellett állami alapból
épülnek lakások fiataloknak, a kulturális
központ is készül, a hideg időjárás beálltával
azonban a munkálatok szünetelnek. A vashíd
helyére épülő új híd kivitelezését pedig tavasszal kezdik meg.

Amint Sorin Megheşan polgármester tájékoztatott,
áprilisban elkezdték építeni az Obor téren, az egykori
állatvásárok helyszínén, a 4.900 négyzetméter felületű új kulturális központot, melyben háromszáz férőhelyes moziterem, konferenciaterem stb. lesz. Az
első szintet felhúzták, a munkálatokkal lassan ott is
szünetelni fognak a téli időszakban.
Mind a kulturális központot, mind a volt 1-es
számú, az Avram Iancu Általános Iskola sporttermének az építését a Fejlesztési Minisztérium finanszírozza, mindkét létesítmény értéke meghaladja az
egymillió eurót. Ez utóbbi tervezési munkálatait késleltette a megyei kulturális igazgatóság vezetője, Nicolae Băciuţ, aki több mint két hónapig várakoztatta
a tervezőket egy láttamozással – mondta a polgármester.
Megkeresésünkre a megyei kulturális igazgató
azzal érvelt, hogy a sportterem építéséhez szükséges

láttamozás csak konzultatív jellegű lett volna, és az
önkormányzat hiányos aktacsomója miatt késlekedett
a láttamozás. Tagadja, miszerint a háttérben személyes bosszú húzódik meg amiatt, hogy nem az általa
javasolt személy kerül majd az épülő kulturális központ élére. A háttérben meghúzódó valós okok feszegetésére valószínűleg visszatérünk.
A Haladás/Progresului utcában állami alapból épül
egy tömbház, 25 fiatal család juthat ANL-s lakáshoz.
Két hónapig szünetelt az építkezés, a vállalkozó munkaerő-hiányra hivatkozva függesztette fel a munkálatokat, a jelek szerint azonban sikerült külföldi
vendégmunkásokat alkalmazni, így majd folytatják
az építést, az átadási határidő 2020.

Dicsőszentmárton a helységnévtáblán?

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében Dicsőszentmártonban is aláírták egy magyar óvoda
alapító okiratát. Az ünnepség keretében
hangzott el az elvárás, melynek Vass Levente
parlamenti képviselő adott hangot, hogy a
város bejáratánál magyar nyelven is ki kellene
írni a város nevét, annak ellenére, hogy a lakosság számaránya húsz százalék alatt van.
Mivel ez nem mindig volt így, nemes gesztus
lenne a magyar kisebbség irányába, és ez is a
békés együttélést szolgálná – hangsúlyozta.

– Van-e akadálya annak, hogy a helységnévtáblára
Dicsőszentmárton neve magyarul is felkerüljön? –
kérdeztük az elöljárót.
– A közigazgatási törvény szerint a kisebbség 20%os számarányára lenne szükség ahhoz, hogy a város
nevét magyar nyelven is kiírhassuk, az utolsó népszámlálási adatok szerint a magyarok számaránya

A dicsőszentmártoni városi
kórház menedzsere és csapata minden látogatásunk alkalmával
beruházásokról,
átalakításokról,
tervekről
számol be. Talán nem véletlen, hogy a város körzetéhez
tartozó pácienseken kívül
egyre többen érkeznek Medgyesről, Balázsfalváról és
Gyulafehérvárról. A visszajelzések szerint az ellátással, az
orvosok szakértelmével, de a
beutaltaknak felszolgált ételek minőségével és mennyiségével is elégedettek.

Amint Megheşan Zsuzsanna
menedzser elmondta, évente
kilencezer, havonta hétszáz-nyolcszáz beteget látnak el, háromszáz
fölötti a pszichiátrián kezeltek
száma. Az intézményvezető elmondása szerint igyekszik minden
tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az orvosok számára
biztosítva legyen a szakmájuk

csupán 13%. A helyi képviselőtestületben is csak két
tanácsos képviseli a magyar közösséget, ez idáig fel
sem merült ennek igénye, Dicsőszentmárton lakossága békésen él együtt, és nem dől be a mesterségesen
gerjesztett ellenségeskedéseknek és uszításoknak.
Mindettől eltekintve van magyar nyelvű tagozat az
általános és középiskolákban, ahol anyanyelvükön tanulhatnak, és jövőtől lesz magyar óvoda is.
– Az önkormányzat felvállalja a magyar kormány
által építtetett óvoda és napközi működésének a finanszírozását?
– Természetesen, minden olyan intézmény finanszírozását felvállaljuk, amely a közösség számára
hasznos. Ilyen a Borzáson holland alapítvány által létesített Tulipán óvoda is, mely a roma gyerekek felzárkóztatását célozza. Az intézmények a közösség
érdekét szolgálják, függetlenül attól, hogy milyen állami alapból létesítették, a fenntartásukat az önkormányzat támogatja.

Gidófalvyné Pataky Etelka
művei a zsinagógában

December 15-éig,
szombatig tekinthető meg délelőtt
11–13 óra között a
dicsőszentmártoni
kulturális központban (zsinagóga) a
december 8-án megnyílt festménykiállítás. A Gidófalvyné
Pataky Etelka alkotásaiból összeállított
válogatást a festőművésznő születésének 120. évfordulója alkalmából
állították ki a KisKüküllő Alapítvány
–
szervezésében
tudtuk meg Orbók
Ferenctől, a művésznő unokájától.

Az ergoterápia hatékonysága

Újdonságként Megheşan Zsuzsanna, a kórház menedzsere elmondta, hogy a pszichiátria
struktúráját megváltoztatták, az
akut esetek kezelésére ötven ágyhely biztosított, ahol 11 napig kezelik a beutaltat, az időleges krónikus
részleg létjogosultságával pedig
maximum 58 napig kezelhetik a betegeket. Ez eddig hiányzott, annak
ellenére, hogy az alkoholizmussal,
depresszióval, szkizofréniával diagnosztizált páciensek felgyógyulásához hosszabb idő szükségeltetik.
Így megelőzhetők az olyan esetek,
hogy tizenegy nap múltán haza kell
küldeni valakit, majd pár nap
múlva újra megjelenik talán még
súlyosabb állapotban, mint azelőtt.
Ötven-hatvan éve, hogy a pszichiátrián nem újítottak fel semmit,
így a nemrég renovált női részlegeken a kórtermek mellett a fürdőszo-

A járóbeteg-rendelő felszerelése a cél

gyakorlásához szükséges korszerű
felszerelés. A Maros Megyei Tanács október 19-én jóváhagyta a
dicsőszentmártoni municípiumi
kórház integrált járóbeteg-rendelőjének felszerelésére vonatkozó pályázat alkalmassági tanulmányát és
műszaki-gazdasági mutatóit. A
hozzávetőleg kétmillió eurós pro-

Fotó: Nagy Tibor

jekt egyelőre még az elbírálási szakaszban van, és abban reménykednek,
hogy
megnyerik
a
finanszírozást. A határidő december 21., így a jövő évet azzal a reménnyel
várják,
hogy
a
járóbeteg-rendelőt sikerül felszerelni a korszerű orvosi ellátáshoz
szükséges gépekkel és berendezé-

sekkel, majd a belső felújításokat
is elkezdhetik.
Sárgaságjárvány és mellékhatásai
Az idei hepatitis A-járvány nem
kímélte a dicsőszentmártoni kórház személyzetét, rendkívül sok
gondot okozott nekik az a sok beutalt, akik Harangláb, Désfalva,
Csávás cigánytelepeiről kerültek a
kórházba. A piszkos kezek betegségeként említett járvány gócpontjairól érkezők azonkívül,
hogy egészségügyi biztosításról
nem hallottak, lépten-nyomon ott
hagyták „nyomukat”. Annak ellenére, hogy a 35–40 év feletti korosztályt ritkán érinti a járvány, az
idén 70 év feletti betegük is volt.
Januártól mostanáig 178 sárgaságost kezeltek, e nagy számmal a
20 ággyal felszerelt fertőzőosztály
nehezen birkózott meg, a kiskorúakkal a szülők is érkeztek; pótágyakban próbálták a járvány
gócpontjairól érkezőket gyógyítani
és az alapvető higiéniára szoktatni

bák is új és tiszta arculatot kaptak,
a férfirészleg felújítását is nemsokára befejezik. Az ergoterápián a
beutaltak közül sokan tevékenykednek, az általuk készített szebbnél
szebb dísztárgyakat értékesítik, és az
összegyűlt összegekből alapanyagokat vásárolnak a kézművesműhely
számára. Születésnapokra felügyelet
mellett tortákat készítenek, főznek,
szórakoznak, de egynapos kirándulásokat is szerveznek számukra. A
kórház menedzsere és csapata megpróbálja némiképp kárpótolni számukra a család, a normális életvitel
hiányát. December 13-án a városi
művelődési otthonban megtartják a
már hagyományos Mikulás-járást,
az előcsarnokban árusítják a kézművestermékeiket, valamint a vámosgálfalvi Szász Hordója vendéglő
hétvégeken tartott adventi vásárán
is értékesítik a dísztárgyakat.

őket, ami igencsak sok vesződséggel járt.
Egészségbiztosítás nélküli ellátás
– veszteség a kórháznak
A kórház veszteségei között azokat a sürgősségi eseteket említette,
amikor az ellátott pácienseknek
nincs egészségbiztosítási kártyájuk, vagy amikor egyeseket a rendőrség alkoholmámorosan szállít be
az intézménybe. Minden betegnek
joga van a sürgősségi ellátáshoz, és
ha nincs biztosítási kártya, 72 órán
belül nincs lejelentve, az egészségügyi biztosító nem fizet az ellátásért, így az a kórház vesztesége,
amit a menedzsernek és a kórháznak kell megoldania ahhoz, hogy
„az indikátorok” jók legyenek. Ez
is az egészségügyi törvény egyik
hiányosságának tudható be. A havonta megforduló 700 beteg közül
legalább tíz olyan van, akiknek az
ellátását az említett okok miatt nem
számolja el az egészségügyi biztosító.
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Óriási küzdelemben magyar siker
a németek ellen

A magyar női kézilabdaválogatott 26-25-re legyőzte
Németországot a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének
második
fordulójában
vasárnap
Nancyban, így továbbra is
van esélye a továbbjutásra.
A magyar csapat öt-egyes
felállással kezdett védekezésben, amivel rögtön megzavarta az ellenfelet, és a
pontos ellentámadásoknak
köszönhetően három perc
alatt háromgólos különbség
alakult ki. A németek rendezték védekezésüket, de támadásban
továbbra
is
bizonytalankodtak,
ezért Háfra Noémi, a győztes gól szerzője a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének
Henk Groener szövetségi ka- második fordulójában játszott Magyarország – Németország mérkőzésen Nancyban 2018. december
pitány a kilencedik percben 9-én. MTI/Kovács Tamás
időt kért. Csapata a 12. percben
Jegyzőkönyv
csupán a második gólját dobta, de
Női kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, II. csoport, 2. forezt a magyarok a remek kezdés elduló: Magyarország – Németország 26-25 (12-10)
lenére nem tudták kihasználni,
Nancy, 2700 néző, vezették: Pandzic, Mosorinski (szerbek).
majd a védekezésüket hatos falra
Lövések/gólok: 39/26, illetve 45/25.
váltották, és ezúttal korán jöttek az
Gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/2.
Kiállítások: 4, illetve 2 perc.
első cserék is. Kim Rasmussen szöMagyarország: Bíró – Lukács 7 gól, Háfra 5, Mészáros, Kovavetségi kapitány időt kért, mivel
csics 3, Planéta 3, Schatzl 3, cserék: Kovács A. 2, Pálos-Bognár,
együttese tíz perc alatt csak egyszer
Tóth G., Szabó L. 3, Kazai, Lakatos, Kiss É.
talált be. A kapus Bíró Blanka több
Németország: Eckerle – Zapf, Stolle 9 gól, Smits 6, Behnke 4,
bravúros védéssel segítette a csapaBölk 1, Grossmann, cserék: Roch (kapus), Grijseels 2, Schmelzer
tot, de Alicia Stolle vezérletével a
1, Wigel, Schulze 1, Geschke 1, Berge.
német válogatott egy 4-0-s sorozat
végén – a meccs során először – átAz első román vereség az Eb-n
vette a vezetést (7-8). A folytatásHollandia válogatottja továbbra is százszázalékos a franciaorban is remekül küzdöttek a
szági női kézilabda Európa-bajnokságon, miután 29-24-re legyőzte
magyarok, némileg rendezték a véRománia csapatát a középdöntő második fordulójában vasárnap
Nancyban.
dekezésüket, így a szünetben meAz előző kontinenstornán ezüstérmes hollandok három góljával
gint ők vezettek (12-10), de az első
kezdődött
a II. csoport rangadója, de a románok a 12. percben
félidőben még ennél is több lehetőegyenlítettek,
majd egy alkalommal vezettek is, de a szünetben
ség volt számukra.
ismét minimális hátrányban voltak, mert ellenfelük pontosabbnak
A második felvonásban bő tíz
bizonyult támadásban.
percen át felváltva estek a gólok. A
A második félidő elején hat perc alatt csak egyszer talált be a
magyarok nem tudták növelni a küromán csapat, így Estavana Polman vezérletével négygólos előnybe
lönbséget az elkövetett hibák miatt,
kerültek a hollandok. A különbség a folytatásban tovább nőtt, és
egy 5-0-s sorozattal már a hajrá előtt eldőlt a találkozó.
illetve a németek magas átlövőivel
A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC holland irászemben nem volt ellenszerük.
nyítója, Nycke Groot két gólt dobott, de ezúttal csak hét percet tölKiss Éva a lehető legjobbkor védett
tött a pályán, mert az első félidőben egy ütközés után le kellett
büntetőt, 17-14 után hat perccel
cserélni, és agyrázkódás gyanúja miatt nem térhetett vissza.
mégis egyenlővé vált az állás (19Női kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, II. csoport, 1. for19), majd Julia Behnke vezérletéduló: Hollandia – Románia 29-24 (11-10).
vel újra átvette a vezetést az
Nancy, vezették: Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura
ellenfél. Egyre inkább fáradni lát(franciák)
Románia: Dedu, Dumanszka – kapusok; Udriştioiu, Geiger 1
szottak a magyarok, egyre többet
gól, Buceschi 8, Neagu 4, Perianu, Laslo 1, Ardean-Elisei 2, Pintea
rontottak, ekkor Kovacsics Anikó
3, Florică, Polocoşer, Băcăoanu, Zamfirescu, Chiper 4, Dragut 1.
és a két szélső, Lukács Viktória és
Hollandia: Duijndam, Wester – kapusok; Kramer 3, Van der HeSchatzl Nadine vette vállaira a csaijden, Bont 6, Abbingh 6, Knippenborg, Amega 1, Visser, Groot 2,
patot. A vége előtt 110 másodpercDulfer 1, Freriks, Smeets 4, Rozemalen 1, Malestein, Polman 5
cel Henk Groener időt kért (24-24),
a hajrában Xenia Smits góljára
Norvégia elleni sikerrel hibátlan csoportszereplés
Schatzl válaszolt, Emily Bölk a kaRománia
a norvégok elleni nagy gólkülönbségű győzelemmel
pufát találta el, majd Kim Rasmuszárta szereplését a D csoportban. A találkozó jegyzőkönyvét alább
sen időt kért 21 másodperccel a
olvashatják.
vége előtt. Az utolsó támadásból
Női kézilabda Európa-bajnokság, D csoport, 3. forduló: RomáHáfra Noémi – megannyi hiba után
nia – Norvégia 31-23 (18-12).
– betalált, így a magyarok óriási
Brest, vezette: Alpaidze, Berezkina (oroszok).
Románia: Dumanszka (14 védés), Dedu (1) – Udriştioiu (1 gól),
küzdelemben, bravúrral győztek.
Chiper (5), Dragut (1), Perianu, Geiger (4), Buceschi (4), ZamfiA mezőny legeredményesebb járescu, Laslo (1), Băcăoanu, Pintea (3), Polocoşer, Neagu (11), Artékosa Stolle volt, aki 14 lövésből
dean Elisei (1), Florică.
kilenc gólt dobott.
Norvégia: Silje Solberg (1 védés), Katrine Lunde (8) – Reistad
A kapusok közül Bíró Blanka
(1), Hegh Arntzen (1), Herrem (1), Sanna Solberg (1), Tomac, Mor27-ből kilenc, Kiss Éva nyolcból
tensen Ingstad, Rosberg Jacobsen, Sulland (4), Brattset (3), Löke
egy, Dinah Eckerle 29-ből hét lö(1), Waade, Oftedal (1), Aune (5), Kristiansen (5).
vést hárított.
Eredményjelző
Női kézilabda Európa-bajnokság, középdöntő:
* I. csoport (Nantes), 1. forduló: Oroszország – Szerbia 29-25 (16-13); 2. forduló: Svédország – Franciaország 21-21 (14-11). Az állás: 1. Oroszország 6 pont/3 mérkőzés, 2. Franciaország 5/4, 3. Svédország
3/4, 4. Szerbia 2/3 (76-76), 5. Montenegró 2/3 (73-77), 6. Dánia 2/3 (78-88).
* II. csoport (Nancy), 1. forduló: Hollandia – Románia 29-24 (11-10); 2. forduló: Magyarország –
Németország 26-25 (12-10). Az állás: 1. Hollandia 6 pont, 2. ROMÁNIA 4 (84-76), 3. Németország 4/4
(111-110), 4. MAGYARORSZÁG 4/4 (108-117), 5. Norvégia 2/3, 6. Spanyolország 0/3.
Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.
A kontinenstorna győztese kvótát szerez a 2020-as tokiói olimpiára, és a további két dobogóshoz hasonlóan kijut a jövő decemberi kumamotói világbajnokságra.

Polgár Judit a Nemzetközi
Sakkszövetség
tiszteletbeli alelnöke lett

A Nemzetközi Sakkszövetség
(FIDE) elnökének javaslatára a
szervezet tiszteletbeli alelnökévé
választották Polgár Juditot. A nemzetközi nagymester feladatai a sakk
világszerte történő fejlesztéséhez
kapcsolódnak majd: a játék iskolai
népszerűsítésétől kezdve a versenyszervezés korszerűsítéséig – olvasható a FIDE honlapján.
„Világszínvonalú versenyzőként
és eseményszervezőként egyaránt
hatalmas tapasztalata van, a játék
népszerűsítéséért tett erőfeszítései
pedig lenyűgözőek. Judit nagyra becsült tagja a világ sakktársadalmának, és biztos vagyok benne, hogy
hamarosan a FIDE meghatározó részévé válik” – nyilatkozott Arkagyij
Dvorkovics, aki októberben több
mint húsz év után váltotta Kirszan Iljumzsinovot a FIDE elnöki posztján.
A kétszeres sakkolimpiai bajnok
Polgár Judit mellett a FIDE vezetőségének új tagjai között olyan világszerte ismert nagymesterek és
versenyszervezők is találhatók,
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mint Nigel Short, Viorel Bologan és
Emil Szutovszkij.
Megválasztása után Polgár Judit
elmondta: legfontosabb személyes
céljai között szerepel, hogy növelje
a sakknak az oktatásra gyakorolt
hatását, és hogy megtalálja és felkarolja a tehetségeket.
A minden idők legjobb női sakkozójaként számontartott Polgár
Judit 2735 Élő-ponttal az abszolút
világranglista nyolcadik helyét foglalta el 2005-ben. Az aktív versenyzéstől való 2014-es visszavonulása
óta Polgár Judit a sakk oktatási lehetőségeire és a játék népszerűsítésére
koncentrál. Az általa életre hívott Világsakkfesztiválhoz 2018-ig 46 országból több mint 300 helyszín
csatlakozott. Szintén Polgár Judit nevéhez köthető a Sakkpalota elnevezésű program, amely Magyarország
mellett már Kínában is része az oktatásnak. Sakkjátszótér címmel népszerű gyermekkönyvsorozatot is
indított, amelyet számos nyelvre lefordítottak.

Az élen szilvesztereznek
a teremlabdarúgók

Bálint Zsombor

A teremlabdarúgó 2. liga odavágóinak utolsó fordulójában közvetlen mérkőzésen dőlt el, hogy mely
csapat végez az idény első felében
az élen. Az első helyen álló Marosvásárhelyi CSM az utána következő Bodzavásári Fortius csapatát
fogadta, és magabiztos győzelme
után továbbra is az első helyről
várja a tavaszi folytatást.
A tétnek megfelelően jó iramú
mérkőzés volt, néha túlzottan határozott belemenésekkel, amelyeket
a játékvezetők nem toroltak meg
kellő szigorral és időben. Ezért a
vendégek, akik a technikai képzettségük hiányosságait lendülettel
próbálták pótolni, utóbb többször is
túllőttek a célon, több lapot is begyűjtöttek.
Az idő zömében a CSM birtokolta a labdát, a vendégek inkább
ellentámadásokkal próbálkoztak.
Miután a marosvásárhelyiek kéthárom jó lehetőséget kihagytak,
Boroş szerzett vezetést, éles szögből laposan kapura küldött lövésével. Az előnyt Iszlai négy perccel
később növelte, aztán a társaival
még gyakorlatilag ünnepelt, ami-

kor Nicodim szépített, kihasználva
a védelem kollektív hibáját.
Szünetig nem változott az eredmény, a második félidőben viszont
nyomasztóbbá vált a CSM fölénye.
A következő gólt Küsmödi szerezte
egy duplázásból, aztán Crişant rántották vissza tiszta gólhelyzetben,
és Ţipău ravasz, nem túl erős lövése a megítélt szabadrúgásból becsapta a sorfalat és a kapust.
4-1-nél Bodzavásár megpróbált
vészkapussal támadni, de amint a
vendégek elveszítették a labdát, a
marosvásárhelyi akciókat csak szabálytalanságokkal tudták megállítani. Nicodim megkapta a második
sárgáját, az emberelőnyt pedig Iszlai látványos góllal használta ki,
majd Ţipău egy tízméterest is rúghatott, s ezzel 6-1-re nőtt az előny.
A vendégek az utolsó percben szépítettek, amikor Nagyról pattant a
kapuba a középre belőtt labda.
A bajnokság első felét követően
a teremlabdarúgó 2. ligában a Marosvásárhelyi CSM 18 ponttal az
első helyen áll, és a visszavágókat
hazai pályán kezdi Karácsonkő
csapata ellen. Hogy mikor, azt még
nem közölték hivatalosan, de az
biztos, hogy akkor 2019-et írunk
már.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, 9. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Bodzavásári Fortius 6-2 (2-1)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezették: Vlad
Ciobanu (Jászvásár), Bogdan Hanceariuc (Jászvásár). Ellenőr:
Gabriel Mocean (Aranyosgyéres).
Gólok: Boroş (7.), Iszlai (12., 34.), Küsmödi (25.), Ţipău (28., 37.
– kisbüntetőből), illetve Nicodim (12.), Kiss (40. – öngól).
Sárga lap: Burciu (9.), Nicodim (13.), V. Leu (28.), Iacob (37.).
Piros lap: Nicodim (32.).
CSM: Cătinean – Iszlai, Szőcs, Aramă, Szabó (Ţipău, Crişan,
Nagy, Boroş, Küsmödi, Kiss).
Fortius: Şt. Leu – Alecu, Dârstaru, Nicodim, Popescu (V. Leu,
Iacob, Burciu, Hăhăianu, Creţ, Oprea).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga 9. fordulójában a következő eredmények születtek: Kézdivásárhelyi SE – Karácsonkői Ceahlăul 7-6,
Marosvásárhelyi CSM – Bodzavásári Fortius 6-2. A Galaci United
II és a Segesvári Pro Tineret állt, a Gyergyószentmiklósi Inter –
Gyergyóremetei Kereszthegy mérkőzést december 15-én játsszák.
1. Marosv.
7
2. Bodzavásár 7
3. Kézdiv.
7
4. Galac II
7
5. Karácsonkő 7
6. Gyergyóremete 6
7. Gyergyószentm. 6
8. Segesvár
7

6
5
4
4
3
2
1
1

Ranglista
0
0
1
0
0
1
0
0

1
2
2
3
4
3
5
6

54-25
40-27
42-41
25-25
45-28
26-29
15-37
29-64

18
15
13
12
9
7
3
3
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Szerkeszti: Mezey Sarolta

Kamaszélet dalban

Sokáig gondolkodtam, hogy ildomos-e éppen
nekem tollat ragadnom és véleményt írnom a marosvásárhelyi Kamaszok színtársulatról és fellépésükről
az erdőszentgyörgyi XXVI. Színpad fesztiválon.
Egyszerű színházkedvelőként voltam jelen az erdőszentgyörgyi művelődési otthonban a fesztivál második napján, Kozsik József meghívásának tettem
eleget.
Ő vezeti a marosvásárhelyi Kamaszok ifjúsági
színjátszó csoportot.
A társulat tagjai egytől egyig kivételesen tehetséges
fiatalok, akiket még formálni kell, hogy teljesen kibontakozzanak.
Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy szüleik és oktatóik segítik őket ebben a kibontakozásban,
és mindezt úgy teszik, hogy odafigyelnek rájuk, ami
napjainkban elég ritka dolog, sajnos.
Az volt az érzésem körükben, hogy egy nagy családba csöppentem, amelyben mindenki odafigyel a

másikra, és fontosnak tartják egymást. Igazi felüdülés
meg öröm volt ezt megtapasztalni. Arra biztatom a
szülőket és az oktatókat, hogy igyekezzenek fenntartani ezt a légkört.
Nem vagyok szakértő, de szeretem az előadó-művészeteket. A Kamaszok előadása érzelmeket váltott
ki belőlem, elérték, hogy jól érezzem magam, és ez a
lényeg.
A Kamaszok jól összeszokott, homogén csapatként
lépett színpadra, olyan csapatként, amelyben mindenki tudja a maga helyét és dolgát. És mivel egy
zenés előadásról volt szó, elmondhatom, hogy kiváló
hangokat hallottam felcsendülni.
Nagyszerű délután volt. Addig jó nekünk, amíg
ilyen kis és nagy emberek élnek közöttünk, akik efféle örömöket tudnak okozni nekünk, és ezért hálásak
lehetünk…
Szívből jövő köszönet érte.
Ifj. Kovács Árpád, Makfalva

Gyűjtés a havadtői családotthonnak

Adventben karácsonyra készülődünk. Az elmúlt négy év adventjéhez hasonlóan, a figyelmet idén
is a havadtői családotthonra fordítjuk, hogy újra boldogabbá tehessük az ott cseperedő fiatalok
karácsonyát – és ezáltal a saját karácsonyunk is boldogabbá váljon,
ahogy azt már sokan megtapasztalhattuk.
Húsz évvel ezelőtt Családotthon Alapítvány a Gyermekekért
néven Sebesi Ildikó vallástanár a
nagyszüleitől örökölt házban alakította ki az otthont, amelyben jelenleg több mint 25 gyermek és
fiatal él együtt. Valamennyien nagyon nehéz körülmények közül
vagy árvaságból kerültek ide. Vannak köztük nagyobbak is, akik Erdőszentgyörgyre vagy Segesvárra
járnak középiskolába, Marosvásárhelyre egyetemre, vagy már
dolgoznak. Mind kitűnő diák vagy
megbízható munkaerő.
A közösség önfenntartó, együtt
művelik a kertet, főznek, takarítanak. Ugyanakkor a délután folyamán ők maguk magányos
öregeknek visznek meleg ételt.
– Így megtanulhatják a szeretetszolgálat lényegét, megtanulnak
valamit kapni és valamit adni. A
gyerekeknek, fiataloknak meg kell
tanulniuk a kétkezi munkát. Így
válhatnak társadalmuk hasznos
tagjává. Minden gyermeknek joga
van a teljes és boldog élethez,

ezért biztos alapokon álló jövőképre van szükségük, hogy a későbbiekben egyenlő eséllyel
indulhassanak az életben – vallja
Sebesi Ildikó.
Tavaly összesen hat országból
kapcsolódtak be a gyűjtésbe, nemcsak magánszemélyek, hanem
egyházi, iskolai és lakóközösségek, baráti társaságok, továbbá
vállalkozások munkatársai és kórustagok is. Azzal, hogy ezek a közösségek támogatják az otthon
lakóit, a gyűjtés őket is összekovácsolja, és közösségi élményt
nyújt nekik.
A gyűjtés elindítása előtt idén
újra egyeztettünk Sebesi Ildikóval,
a ház vezetőjével, hogy mire van
a legnagyobb szükség. Megtudtuk, hogy november folyamán egy
pannonhalmi gyűjtés kedvezményezettjei lettek, így meglesz a
szükséges mosógép és hűtőszekrény. Viszont csak két fürdőszoba
van a házban. A sokévi használat
után ezek igen rossz állapotba kerültek. Az idei gyűjtés bevételét
tehát a fürdőszobák felújítására
szeretnénk fordítani.
Ugyanakkor azt is megtudtuk,
hogy Katika, egy nagyon tehetséges középiskolás lány Segesváron
tanul német két tannyelvű osztályban, kiváló eredményekkel. A
bentlakás költsége az ő esetében
havi 150 euró. Az idei gyűjtést e
költség fedezésére is fordítjuk.

Az idén logisztikai problémák
miatt nem tudjuk megoldani tárgyi
adományok eljuttatását az otthonba. Ha valaki tárgyi adományokkal, ajándékcsomagokkal
szeretne hozzájárulni a gyűjtéshez, bátorítjuk, hogy személyesen
juttassa el ezeket a gyermekeknek
– személyes tapasztalatból tudjuk,
hogy ez óriási élmény mind az
adakozók, mind a gyermekek számára.
Aki pénzbeli adománnyal szeretne a kezdeményezéshez csatlakozni, kétféleképpen teheti meg:
az otthon számlájára utalja a
pénzt, vagy készpénzt ad át a szervezőknek (ez utóbbi esetben nincs
banki kezelési költség).
A bankszámla: Sebesi Ildikó,
IBAN: RO45RZBR 0000 0600
0398 9775 Raiffeisen Bank.
A Marosvásárhely környékéről
érkező adományokért Demeter Irént
kell értesíteni: irendemeter@
yahoo.com. Az akció december 21ig tart, ezt követően az adományok
személyesen adhatók át.
Előre is köszönjük, hogy segítenek mosolyt csalni a legrászorulóbb magyar gyermekek és
fiatalok arcára!
Bővebb információ A Havadtői
Családotthon barátai Facebook-oldalon.
Demeter Dorka

Intő szülőknek, nevelőknek

Mit írhatnék a könyvemről egy
könyvbemutató előtt? – kérdeztem
magamban, és eszembe jutott egy
nagymamának pár éve a Népújságban megjelent cikke a könyvről.
Örültem, hogy nagymamaként felfigyelt a gyerekeket érintő negatív
civilizációs ártalmakra, ezek kivédésére, melyeket az Intőben részletesen
leírtam,
s
mielőtt
nagymamára hangolódnánk, íme dr.
Kraft Zsolt traumatológus főorvos
véleménye. „Egy rendkívül érdekfeszítő könyvet tart kezében a kedves olvasó. Ha felteszem a kérdést,
kinek íródott e könyv, a válaszom
nagyon meglepő: mindenkinek.
Napjaink emberéhez szól, úgy fiatalokhoz, mint idősekhez, családorvosokhoz,
pedagógusokhoz,
hasznos olvasmány lehet diákoknak, szülőknek és nagyszülőknek,
szórakoztató és nevelő lehet bárki
számára. Rohanó világunk nagy veszélyeire hívja fel a figyelmet, egy
nem mindennapi megközelítésben.
Napjaink betegsége, a mozgáshiány, a túlsúly, a saját magunkra való
odafigyelés hiánya. Egészségtelenül élünk, de a szomorú az, hogy az
ifjúságot is egészségtelen életvitelbe vezetjük be, és nem szentelünk kellő figyelmet rá. A könyv
megírása során a szerző sokéves
szakmai tapasztalatra támaszkodik,
ugyanakkor kitűnik belőle a nagyon
jól dokumentált elméleti háttér. Különös megvilágításba állítja az ifjúság mindennapi problémáit, legyen
szó tanulásról, a szabadidő eltöltéséről, ruházatról, cipőviselési szokásokról, sportolásról, mozgáshiányról vagy éppen a nem megfelelő táplálkozásról. Nyelvezete
egyszerű, mindenki számára érthető, olvastatja magát. Bírál és
biztat, észrevétlenül nevel. Ajánlom e könyvet elsősorban a szülőknek, de olvassák feltétlenül a
családorvosok, a pedagógusok,
minden olyan személy, aki egészséges életmódot szeretne élni a jövőben.”
Egy csíkszeredai úszóverseny
díjaként hozta haza, majd nekem
ajándékozta kis unokám e könyvecskét – Olvass bele, Mama! –
biztatott –, a mi tanárnőnk írta rólunk a szülőknek és a nevelőknek.
– De hiszen én már nagyszülő vagyok – akadékoskodtam. – Csak lapozz bele bátran – nyomta a
kezembe. Átlapoztam, elolvastam,
nem kis meglepetésemre nagymamaként is sok mindent tanultam belőle. Már a címe is feltűnő: Intő
szülőknek, nevelőknek. Mit takarhat e kifejezés, büntetésfelhívást
vagy figyelmeztetést? Csakhamar
rájöttem, a szerző, Bogdán Mária
Emese testnevelő tanár csak inteni,
riasztani akar vele. Arra hívja fel a
figyelmet, hogy rossz úton járunk a
gyerekek egészsége terén. Az iskolai felméréseket alapul véve, egyre
aggasztóbb a gyerekek egészségi
helyzete, ami a tartásos problémákat illeti: 60 százalékuk lúdtalpas,
és nő a gerincbetegségben szenvedők száma is. A helytelen tartás, a
túlsúlyosság, a lúdtalp civilizációs
ártalomként már szinte népbetegségnek számít, olvasom. A túlzott
szellemi igénybevétel, információáradat, a mozgásszegény életmód,
a testnevelésórák, sportfoglalkozások hiánya negatívan befolyásolja a

fejlődésben lévő gyerekek szervezetét. Az ülő életmóddal „gipszbe
tették a gyerekeket, generációkat
nyomorítanak meg”, írja. Szinte hihetetlen, amit felhoz, hogy a napi
24 órából a gyerekek 11 órát át
ülnek. Nyolcat alszanak és csak
3-4-et mozognak. Ennek direkt következménye az előreálló nyak, a
hanyag tartás, púpos hát stb. Külön
fejezetet szán a helytelen táplálkozásnak, a túlsúlyos gyerek problémáinak, a divatártalmaknak („a
lúdtalp és a deszkás cipő”), felhívja
a figyelmet arra is, hogy „még mindig nehéz az iskolatáska”. Külföldi
és magyarországi kutatási eredményeket közöl arról, hogy tulajdonképpen milyen a gyermekcentrikus
sportválogatás. (Milyen sportra
járjon a gyerek?) Betekintést nyújt
a versenysport kulisszatitkaiba, kiemelve a korai eredménykényszer
negatív hatásait. Nagy érdeme a
könyvecskének, hogy megjelenik
benne az „ügyetlen gyerek” (Ernst
Kiphard könyve nyomán) mint létező és zavaró tényező a testnevelésórán. Mit tehet a testnevelő, ha
nehézkes a gyermek mozgása, hogyan viszonyul a problémához,
hogy rossz jegyekkel ne a felmentésre kényszerüljön a szülő? Hogyan lehet mozgásra ösztönözni a
gyermektársadalmat? Milyen szerep jut a testnevelőnek a problémák
felfedezésében, megelőzésében, a
szülővel, iskolaorvossal való kapcsolattartásban? Természetesen
megoldásokat is közöl a könyv,
nyugati és magyarországi eredményeket példázva. Hangsúlyozza,
hogy a testnevelésóra „elsportosodásával” amióta fokozottabban foglalkoznak
a
sportkészségek
fejlesztésével, elhanyagolják a tartásos izmokat fejlesztő gyakorlatokat, holott a testnevelés fő célja is
az egészség megőrzése. A gyereknek mindent megtanítanak az iskolában, csak a saját testét
hanyagolják el. Érdekesnek tartom
a hatha-jóga gyakorlatoknak mint
kisegítő anyagnak a bevezetését a
testnevelésórára. Mennyire fontos,
hogy a gyerekek helyesen lélegezzenek, mennyi betegséget előzhetünk
meg,
ha
egypár
légzőgyakorlatot beiktatunk életünkbe. Elámultam, mi mindenre
kiterjed a szerző figyelme a tudományos kutatási eredmények összegyűjtése és a sokéves személyes
tapasztalatszerzés kapcsán is. Én figyelmeztetőként látom e könyvecskét, hogy vigyázzunk, bajok
lesznek, ha így haladunk. A mozgásszegény életmód, a mobilos kütyük növekvő száma, a helytelen
táplálkozás következményei hétköznapjainkban látványosan megmutatkoznak. A könyvecske
tudományos, ám stílusa közérthető.
Mindenkihez szól, jóra buzdít szülőt, tanárt, diákot egyaránt. Nagymamaként is sok érdekességre
figyeltem fel benne. Érdemes kézbe
venni, gyermekeink egészsége érdekében.
Szabó Mária
*
A könyvbemutatóra december
18-án, kedden 17 órától kerül sor a
Bolyai téri unitárius egyházközség
tanácstermében, Cseh Gábor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének szervezésében.

Az Optica Optofarm Kft. jóvoltából különleges karácsonyi ajándékban volt része négy betegnek a
dicsőszentmártoni klinikán (D. K.,
M. E., Sz. I., D. F.). Régen óhajtott
szemüveget vehettek át, amely a távollátásban, valamint az olvasásban
nyújt nélkülözhetetlen segítséget

számukra. Illesse külön köszönet a
cég igazgatóját, Jeremiás Lászlót,
aki ezt a nemes gesztust tette a szeretet ünnepének előestéjén. Ezúttal
kívánunk neki, családjának, valamint az Optica Optofarm egész
munkaközösségének áldott ünnepet.
Korodi Csaba kórházlelkész

Különleges karácsonyi ajándék

2018. december 11., kedd ______________________________________________KÖZÉLET ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

A tudatmódosító szerek mellékhatásai

Gyógyítás vagy üzlet?!

Fotó: Balázs Csongor

A gyógyszerként forgalmazott pszichiátriai szerek melbeszélgettek
lékhatásairól
november közepén Marosvásárhelyen, a Forradalom utca
19. szám alatt, és a gyógyítás
mögötti hatalmas üzlet témakörét járták körül. Ezt követően egy pszichiáter szakmai
véleményére is kíváncsiak
voltunk.

Szer Pálosy Piroska

Az est során egészségügyi alkalmazottak, rezidens orvosok, valamint a pszichiátriai gyógymódot
negatív élményként megélt egykori
kezeltek oszthatták meg tapasztalataikat. A közelmúltban a médiában
nagy visszhangot keltő országos és
nemzetközi tragédiák főszereplőiről
is szó esett, akik legtöbb esetben
pszichiátriai kezelés alatt álltak,
ennek nyomán váltak agresszívvá
és oltották ki ártatlan emberek
életét. A résztvevők hozzászólásaiból kiderült, hogy közvetlen környezetükben is alkalmaznak olyan
szereket, amelyek függőséget okozhatnak. Ilyen az a pirula, amit az éjszakai ügyelet alatti nyugalom
érdekében adagolnak a betegeknek,
anélkül hogy tájékoztatnák őket
arról, hogy rendszeres szedésével
függőség alakulhat ki – hangzott el
egyik egészségügyi alkalmazott
hozzászólásában, amit többen is
alátámasztottak.
Az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért (Citizens Commission on Human Rights –
CCHR) nemzetközi emberi jogi
szervezet erdélyi egyesületének
képviselője, Both Imre Zsolt a pszichiátriával mint orvostudománnyal
történő emberi jogi visszaéléseket
nyugati statisztikákra támaszkodó
dokumentumfilmek vetítésével támasztotta alá.
Az 1969-ben alakult nemzetközi
szervezet a világ 34 országában
több mint 130 csoporttal működik,
és az elmeegészségügyi rendszerben történő visszaélések, emberi
jogi sérelmek esetében próbál segítséget nyújtani. 2014 óta Erdélyben,
Székelyudvarhelyen is van képviselete a szervezetnek. Amint felvetésünkre elmondta, a román
törvénykezések akadályozzák az
egyesület közvetlen beavatkozását,
a pszichiátriákat nem ellenőrizhetik, feltételezésünk szerint a vissza-

élések jogi orvoslása így továbbra
sem gördülékeny. Ennek ellenére a
megélt vagy észlelt visszaélések
mellett nem szabad szótlanul elmenni – hangzott el az est során. Az
erdélyi egyesület tevékenysége
főleg a tanácsadásra és a beadványokhoz szükséges iratcsomók öszszeállítására
korlátozódik,
ugyanakkor felvilágosító akciókkal
próbálnak figyelmeztetni a gyógyszeriparra mint üzletágra, ahol elsődleges szempont a minél nagyobb
mennyiségű tudatmódosító szer értékesítése.
Gyógyszeripari érdekeltségek
Hogy miért a tudatmódosító szerek a legnagyobb haszonkulccsal
értékesített gyógyszeripari termékek? A rövidfilmeken megszólaltatott pszichiáterek nem tudtak
egyértelmű választ adni arra, hogy
konkrétan mi a pszichés betegségek
kiváltó oka. Az agy kémiai egyensúlyának a felborulásával érveltek,
amit azonban laboratóriumi vizsgálatokkal ez idáig nem sikerült kimutatni. A dokumentumfilm- részletek
nyomán számtalan új információhoz jutottak a jelenlévők. A megkérdezett pszichológusok, orvosok,
természetgyógyászok, de pszichiáterek egybehangzó véleménye szerint sem támasztják alá tudományos
bizonyítékok azt az elméletet, hogy
a mentális problémákat az agy kémiai egyensúlyzavara okozná. A vetített
képsorokon
szereplő
szakemberek arra keresték a választ, hogy miként lehet egy fizikailag nem létező, nem kimutatható
betegséget kezelni. A pszichiátriában ugyanis nincsenek laboratóriumi, illetve röntgenvizsgálatok,
amelyekkel alá lehetne támasztani
egyik-másik tünetcsoportot. Mint
elhangzott, a pszichiátriai diagnózisokat felállító egyesült államokbeli
pszichiáterekből álló csoport tagjainak nagy részét szoros szálak fűzik
a gyógyszergyárakhoz. Az érdekeltség okán a napjainkban rutinszerűen alkalmazott, gyakran a
kábítószerek kategóriájába sorolható pszichiátriai szereknek igencsak veszélyes mellékhatásaik
vannak: öngyilkossági kísérletek,
erőszakos cselekmények, súlyos elvonási tünetek, iskolai erőszak stb.
Egyes antidepresszánsok növelhetik a mellrák kialakulásának veszélyét,
illetve
születési
rendellenességeket okozhatnak. A

Prozac, Zoloft, Paxal felírásával
úgymond depressziót kezelnek, ám
a felmérésekből és az öngyilkossági
kísérletek számarányából kiderült,
hogy még súlyosabb depressziót
okoznak. A tudatmódosító szerek
káros mellékhatásaira újabb gyógyszereket írnak fel, ami többszörös
gyógyszerezéssel súlyosbítja a páciensek helyzetét.

Dr. Sándor András

A problémák gyökeréig hatolva
1987-ben az Amerikai Pszichiátriai Társaság kézfelemeléses szavazással döntött a figyelemhiányos
hiperaktivitás-zavarnak (Attention
Deficit Hyperactivity Disorder –
ADHD) a pszichés betegségek közé
történő besorolásáról. Egy éven
belül csak az Egyesült Államokban
500.000 gyereket „diagnosztizáltak” figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral. 1997 végére az
ADHD-val besorolt egyesült államokbeli gyerekek száma 4,4 millióra emelkedett, ez nagyrészt a
szövetségi támogatási programoknak is tulajdonítható, amelyek havi
anyagi juttatásban részesítik az
érintett családokat. Napjainkban a
„mentális zavarokkal” diagnosztizált gyermekek számát nemzetközileg húszmillió fölöttire becsülik, és
az érintett gyerekeknek tudatbefolyásoló, gyakran kábítószernek minősülő pszichiátriai szereket írnak
fel, melyek esetenként iskolai agressziót eredményeznek. A Pszichiátriai Világszövetség és az AEÁ
Országos Mentális Egészségügyi
Szervezete szerint is a pszichiáterek

nem ismerik egyetlen mentális
rendellenesség okát vagy gyógymódját sem, ugyanakkor a pácienseikre gyakorolt hosszú távú
kezelés eredményeit, következményeit sem mérik.
Talán utópiának tűnik, de a cél az
lenne, hogy az okokat megszüntetve, vényre felírt tudatmódosító
szerek nélkül segítsenek a depreszszióval küzdő egyéneken, és az
újabbnál újabb, kitalált zavarokra
felírt veszélyes tudatmódosító szerek helyett gyógyszermentes, működőképes megoldásokat finanszírozzanak. A pszichiáterhez forduló betegek teljes kivizsgáláson
kellene átessenek, a probléma
gyökeréig kellene hatolniuk a
szakorvosoknak annak érdekében,
hogy a mentális problémákat valóban azonosítsák – vonták le a következtetést a pszichiátriai szerek
ellenzői.
A betegeket tájékoztatni kell
Az említett témafelvetés kapcsán
szakemberek véleményére is kíváncsiak voltunk. A Dicsőszentmártonban hét éve tevékenykedő Sándor
András pszichiáterrel a tudatmódosító szerek mellékhatásairól, a pszichés
betegségek
jelenlegi
gyógykezelési módozatairól beszélgettünk.
Amint a szakember hangsúlyozta, a tudatmódosító szerek
rendkívül széles skálája ismert,
ugyanis abba a kategóriába tartoznak a különféle drogok, a pszicho-

Fotó: Nagy Tibor

aktív szerek, a benzodiazipimek,
illetve az alkohol is. Azok, akik valamilyen formában függővé váltak,
a külső valóságot eltorzított formában érzékelik, ezért nem is tudnak
helyesen cselekedni. A kábítószerek
közül a marihuána például a receptorokra hat, amely a kezdeti nyugtalanság után teljes ellazulást okoz,
ezért terápiák során is alkalmazzák,
egyes országokban törvényes a forgalmazása és használata. Vannak
olyan antidepresszáns szerek, amelyek azonban nem tudatmódosító
szerek. A legveszélyesebb kategóriának a szakember a spice drogokat
tartja, melyek olcsóbbak, gyengébbek az eredetinél, de nem lehet kimutatni a szervezetből, hogy mit
tartalmaznak. Ilyen a szintetikus
marihuána és az egykori diszkódrognak is nevezett ecstasy mai változata, amelyeket ismeretlen
összetevőkből állítanak elő, nem
lehet konkrétan kimutatni, hogy mit
tartalmaz, a patkányméregtől az
acetonig sok minden megtalálható
benne.
A szakorvos ellenpéldaként említette a Zoloft és Prozac gyógyszereket,
amelyek
szerotonin
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kaptációgátló hatást fejtenek ki
(magyarán endorfint, az örömérzet
felszabadításáért felelős hormont
szabadítanak fel). A testi függőség
jelei akkor mutatkoznak meg, ha
például négy-öt hónap depresszióval kezelés után, átmenet nélkül,
hirtelen függesztik fel a kezelést.
Ezért rendkívül nagy a pszichiáter
felelőssége, a pszichomotoros
nyugtalanság elkerülése, mert akár
agressziót is kiválthat a kezelés
megszakítása, ezért sajnos, olyan
esetekben a tudatmódosító szerek,
anxiolitikumok adása javasolt.
A Xanax és a függőség
– A Xanax okozhat-e függőséget?
– kérdeztük.
– A Xanax is erős fizikai és lelki
függőséget okozhat. Hirtelen abbahagyása izomrángást, verejtékezést,
hallucinációt, öngyilkossági gondolatokat, öngyilkossági kísérleteket
idézhet elő, és évekbe telhet, mire
megszűnik a függőség. A napi háromszori (negyed-, féltablettányi)
kis koncentrációjú adagokat ajánlott csak felírni. Azokat a betegeket
pedig, akik nem pszichotikus kezelés alatt állnak, tájékoztatni kell
arról, hogy milyen gyógyszert kapnak, és annak milyen mellékhatásai
lehetnek. Belgyógyászati beavatkozások előtt, illetve műtétek után is
adnak a betegeknek fájdalomcsillapítás céljával Xanaxot, amit lehetőleg mellőzni kellene éppen a
mellékhatásai miatt, ugyanakkor az
sem elhanyagolandó, hogy mindenik fájdalomcsillapítónak lehetnek mellékhatásai. A fentanil,
ketanil olyan tudatmódosító szerek,
melyeket érzéstelenítésnél, műtét
előtt kapnak a betegek.
– Milyen módszerekkel lehetne
helyettesíteni egy pszichés beteg
gyógyszeres kezelését? Miként oszlik meg a pszichológus és pszichiáter szerepe?
– A pszichoterápia nonkonvencionális területeivel – a pszichoterápiával,
kognitív
terápiával,
viselkedésterápiával – helyettesíthető. Az ideális valóban az volna,
ha egy személlyel egy szakember
foglalkozna, de a családi háttér is
rendkívül fontos, az, hogy a család
teljes jogú tagjaként kezeljék. A
legjobb megoldás a kombinált
módszer: a pszichológus és a pszichiáter, akik egymást kiegészítve
érhetnek el jó eredményeket. A
pszichológus a lelki problémák
feltárásával foglalkozik, gyógyszert nem írhat fel, míg a pszichiáter
igen.
Ugyanakkor
a
foglalkozásterápiák is hatékonyak
lehetnek.
– Egyesült államokbeli szakembercsoportok szerint az agy kémiai
egyensúlyának megbomlása nem
mutatható ki laboratóriumi körülmények között. Vannak-e olyan
módszerek, amelyekkel következtetni lehet kóros elváltozásokra az
agyban ?
– Léteznek módszerek, igaz, elég
költségesek. A kortizol nevű hormon változásával például kimutatható a depresszió. Ez nem azt
jelenti, hogy ha nő vagy csökken a
kortizolszint, törvényszerűen lelki
problémákhoz kell kötni, de a depresszió esetén laboratóriumi körülmények között ki lehet mutatni a
kortizolhormon-változást. A dopaminszint emelkedése vagy csökkenése is az agy kémiai egyensúlyának megbomlását jelezheti,
amely laboratóriumi vizsgálattal
ugyancsak kimutatható.
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Októberben nőtt
a születések száma
tavaly októberhez képest

16,2 százalékkal nőtt 2018 októberében a születések száma az
előző év tizedik hónapjához mérten – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn
nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az élve születettek száma októberben 2504-gyel magasabb
volt, mint az előző esztendő azonos időszakában, elérte a 18.131et. Eközben 1513-mal nőtt a
halálesetek száma, összesen
23.243 személy vesztette életét a
vizsgált időszakban. 11-gyel több
egyévesnél kisebb gyermek vesztette életét, összesen 106 csecsemő

hunyt el októberben. 2018 tizedik
hónapjában 829-cel több házasságkötést regisztráltak, mint egy
évvel korábban, számuk elérte a
13.084-et. A 2010/2020-es számú
törvény előírásai alapján jogerős
bírói végzéssel 172-vel kevesebb
válást mondtak ki, összesen 2776ot. 2018 októberében tehát negatív volt a természetes szaporodás.
Októberben 7065-tel kevesebb
pár mondta ki az anyakönyvvezető előtt a boldogító igent, mint
egy hónappal korábban, míg 192vel több válást jegyeztek.
(Mediafax)

Közúti baleset

Péntek délután Ádámoson szekérrel ütközött egy személygépkocsi.
A balesetben a szekér egyik utasa, egy 66 éves férfi súlyosan megsérült,
a fogatos és két másik utas enyhébb sérülést szenvedett. 9-én, vasárnap
Dánoson egy Szeben megyei 23 éves gépkocsivezető elvesztette uralmát járműve fölött, és az úttestről letérve egy ingatlan falának ütközött.
A rendőrségi kivizsgálás során kiderült, hogy az illetőnek nincs hajtási
jogosítványa.

Világszerte romlott az országok
teljesítménye az éghajlatváltozás
elleni harcban

Magyarország a 42. helyezést
érte el a legfrissebb Éghajlatváltozási Teljesítési Mutatóban (CCPI
2019), amelyet hétfőn tettek közzé
Katowicében, az ENSZ 24. klímacsúcsán. A CCPI szerint világszerte romlott az országok
teljesítménye – közölte a Levegő
Munkacsoport az MTI-vel hétfőn.
A CCPI tizennégy éve 14 kategóriában pontozza 56 ország és az
Európai Unió éghajlatvédelmi teljesítményét.
A most kiadott mutató szerint az
összesített listát Svédország vezeti, Marokkó a második, amit
megújuló energiák terén végrehajtott fejlesztéseinek köszönhet, és
Litvánia a harmadik legjobb. A
rendkívül gyengén teljesítő országok között szerepel az Egyesült
Államok és Kína.
Kedvezőnek ítélték, hogy az elmúlt évtizedek során jelentősen
csökkent Magyarország szén-dioxid-kibocsátása – bár az utóbbi néhány évben ismét emelkedésnek

indult. Rontotta ugyanakkor az országpontszámot, hogy a megújuló
energiában a – nagyrészt fenntarthatatlan – biomasszaégetés játssza
a vezető szerepet, a szélenergia
használata „gyakorlatilag tilos”, és
nincs megfelelő terv sem a megújuló energiára való átállásra, sem
a szénfelhasználás kivezetésére.
A globális szén-dioxid-kibocsátás újra emelkedik, miközben a
ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC)
legújabb jelentése szerint az eddigi
terveknél jóval szigorúbb intézkedésekre van szükség, és rövid időn
belül foganatosítani kell azokat,
hiszen csak így kerülhető el a klímakatasztrófa – mondta Szegő
Judit, a Levegő Munkacsoport éghajlatvédelmi projektjének vezetője a szervezet közleménye
szerint.
A CCPI Magyarországra vonatkozó részének kidolgozásában a
Levegő Munkacsoport szakértői is
részt vettek. (MTI)

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal
több mint száz találkozót
szervez az adófizetőkkel

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal decemberben az országban 106 találkozót szervez az adófizetőkkel, némelyiket más szakmai szervezetekkel és közintézményekkel együtt.
A találkozók fontosabb témái a következők: a pénzügyi hivatal
elektronikus szolgáltatásainak használata, ezek előnye; a 2018 decemberi általános adóbefizetési kötelezettségek és -törlesztések; a
kötelező adófizetés felosztása; kasszagépek – kedvezmények, kötelezettségek, határidők.
A találkozók időpontjait és a regionális igazgatóságok szerinti
beosztását a www.anaf.ro honlapon és a https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm elérhetőségen lehet tanulmányozni.
Az érdeklődők a helyek függvényében a kapcsolati nyomtatványt
(Formular de Contact) ugyancsak a pénzügyi hivatal www.anaf.ro
honlapjáról tölthetik le, illetve a https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/asistenta_prin_e
mail elérhetőségen jelezhetik részvételi szándékukat.

A vámosgálfalvi PETIT PARIS KFT. megnyitotta a BORÁSZÜZLETÉT a
volt gálfalvi állomás épületében. Minőségi küküllőmenti borok kaphatók
saját termésből. Érdeklődni a 0749-332-844-es telefonszámon. (20788)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ családi ház Nyárádremetén:
4 szoba, konyha, fürdőszoba és mellékhelyiségek, istálló, garázs, 27 ár
telek. Ára: 23.000 euró. Tel. 0751506-921. (16/294)

MEGEMLÉKEZÉS
Hirtelen halállal távoztál el tőlünk, örökké fájni fog, amíg csak
élünk.
Fájdalommal és szomorú szívvel
emlékezünk 2011. december 11ére, amikor PORTIK ERZSÉBET
szül. Fehér hét éve eltávozott közülünk. Emlékét őrzi lánya és
családja, unokái: Kamilla és
Attila. (7/277)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett eladó
5 és 28 áras telek, a telekkönyvi papírok rendben vannak. Ár: 5-8
euró/m2 között. Tel. 00-36-20-3348629. (11285)
ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva a
Nyárádmentén, 170 lej métere. Tel.
0741-943-372. (4/203)
ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0751531-735. (10/256-I)
VÁSÁROLOK vagy bérbe veszek 1
ha földet. Tel. 0744-852-002.
(13/259-I)
HÍZOTT disznók eladók. Tel. 0744157-542. (5/283-I)
ELADÓ hízott disznó. Tel. 0740-463935. (17/295)

ELADÓK 120-150 kg-os disznók.
Házhoz szállítjuk. Tel. 0728-971-777.
(19/298)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543-104. (1778-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (8/178)
LAKÁSFELÚJÍTÁS á-tól z-ig kedvező
áron. Tel. 0741-573-144. (2/201)

ALKALMAZUNK lakatost termopánműhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (4/249-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást,
csatornakészítést, -javítást, beltéri
festést. Tel. 0754-317-752. (4/274-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8/213)
CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, csatornák
kitisztítása, padlócsempe- és falicsempe-lerakás, szigetelés polisztirénnel.
Tel.
0751-471-965,
0726-638-909. (15/102)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett

édesanya,

rokon és jó barát,

testvér,

TANÁSZI (NÉMETH) MÁRIA

2018. szeptember 22-én Svédor-

szágban elhunyt.

Drága Máriánk hamvait december 12-én Budapesten helyezzük

örök nyugalomra. A kegyeleti

szentmisét a kövesdombi Szent

Miklós-plébánián szerdán reggel
6 órakor tartjuk.

Gyászoló élettársa, Sándor és
szerettei. (1/279-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömbházlakás. Tel. 0748-845-176. (9/255-I)
VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744474-863. (10318)

ELHALÁLOZÁS

a drága jó férj, édesapa, nagy-

Csendes legyen álmod, találj
odafönt örök boldogságot. Kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még.
Fájó szívvel emlékezünk december 11-én SINKA LÁSZLÓRA halálának
7.
évfordulóján.
Nyugodjál békében, drága gyermekem! Édesanyád, Jancsi
bácsi és mama. (9/287)

tata, após, testvér,

ÁRON SÁNDOR

szerető szíve életének 74. évé-

ben megszűnt dobogni. Nem felejtünk el soha, apja! Drága

halottunkat december 12-én 13

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a szentannai református

temetőbe.

Szomorúan búcsúzik felesége,

Erzsébet, gyerekei, Erika és Sán-

dor, unokái: Sanyika és Dávid.

(12/290-I)
Mint egy gyertyaláng, úgy lobban
el az élet, mint egy gyors folyó,
rohannak az évek.
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk december 11-én drága
testvéremre, SINKA LÁSZLÓRA
halálának 7. évfordulóján. Nyugodjál békében, drága testvérem! Testvére, Judit és családja.
(9/287)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. De ő nekünk
sohasem lesz halott, mert a jók
örökké élnek, mint a csillagok.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem december 11-én
drága
férjemre,
SINKA
LÁSZLÓRA halálának 7. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben
őrizzük. Nyugodjál békében! Bánatos felesége és gyermekei.
(25/304)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
KATONA ROZÁLIA
szül. Takács

december 9-én hirtelen elhunyt.
Temetése december 12-én 14

órakor lesz a református temető

cinterméből, református szertar-

tás szerint.

Búcsúzik tőle húga, Ica, öccse,
Zalán,

(22/301-I)

családjukkal

együtt.

Fájó szívvel, megrendülve tuda-

tom, hogy a drága édesapa,
nagyapa, dédapa, rokon és jó

szomszéd, a marosjárai

CSEKE SÁNDOR

életének 88., házasságának 65.
évében visszaadta lelkét Terem-

tőjének. Temetése folyó hó 12én, szerdán 13 órakor lesz a

marosjárai gyászháztól.

Emléke szívünkben mindig élni

fog. Leánya, Magdi és családja.
(13/302-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó
szívvel
emlékezünk
LABANCZ ARANKÁRA született
TALÁN ARANKA, a szeretett feleségre, hogy hat hete távozott közülünk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető férje,
Misi. (7/285)

Mély
megrendüléssel
és
szomorúsággal
búcsúzunk
barátunktól,
MOLDOVÁN
MIKITŐL. Feleségének, Ildinek
vigasztalódást
kívánunk.
Nyugodj
békében,
Miki!
Barátaid: András és Jutka.
(20/299)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk SZŐCS KATALINRA
szül. Iklandi halálának 3. évfordulóján. Szép emlékét örökké szívünkben őrizzük. Szerettei.
(21/300-I)

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét
fejezi ki Csergő Irén kolléganőnek
ÉDESANYJA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában. A Sapientia EMTE
munkaközössége. (sz.-I)
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A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

Lőgyakorlatok
éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2018. december 11 – 13.
közötti időszakban 8 és 18 óra
között a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles lőszert
használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági
rendszer
intézményeinek
Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények
között kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás
veszélye is. Ellenkező esetben
a Honvédelmi Minisztérium
nem vállal semmilyen felelősséget.
A 2018. 12. 07-ei 295-ös
számú átirat kivonata, kibocsátó: marosvásárhelyi 01010
katonai egység
Sürgősségi esetekért felelős
önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek,
automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700. (20780-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi 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 telefonszámon várunk: 0757-183-185. (62778-I)

ELADÁSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (9/235-I)

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)
A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz hollandiai munkapontra: KŐMŰVEST, ÁCSOT, GIPSZKARTONOZÓT, FESTŐT. Amit ajánlunk: 14-15 eurós órabér, heti kifizetéssel. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0740-602-038. (2/280)

SZILVESZTER EGY ÉVBEN EGYSZER, ezért ünnepelje meg kedve szerint a marosszentgyörgyi
GEMINI VENDÉGLŐBEN! Kiváló szolgáltatás kedvező áron. Iratkozi a helyszínen. Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

(székhelye: Győzelem tér 3. szám,
telefon: 0265-268.330, 274-es mellék, fax: 0365-455.020)
NYILVÁNOS ÁRVERÉST
hirdet Marosvásárhely közterületéhez tartozó területek bérbeadása érdekében, idény jellegű utcai kereskedelmi tevékenységre.
Az idény jellegű utcai kereskedelmi tevékenységre kijelölt helyszíneket a helyi tanács 2014. 05. 29-ei 152-es számú, valamint 2015.
03. 26-ai 101-es számú határozata rögzíti, és egyenként legalább 2
négyzetméter felületűek.
Kikiáltási ár: 1 lej/négyzetméter/nap.
Az ajánlatokat 2019. 01. 22-én 12 óráig kell benyújtani a polgármesteri hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám, 13-as iroda).
Az ajánlatok felnyitására 2019. 01. 23-án 12 órakor kerül sor.
Az árverés iránt érdeklődők december 10-étől kezdődően az intézmény székhelyén (Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda), hétfőtől
csütörtökig 8 és 10.30 óra között megvásárolhatják a 30 lej értékű
feladatfüzetet.
A feladatfüzet iránt érdeklődőknek kérvényt kell benyújtaniuk,
amelyben feltüntetik elérhetőségeiket: lakcím, telefonszám, faxszám és e-mail-cím.
További információk a 0265-268-330-as telefonszám 274-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet
• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380
- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- 0733-553-976
- 0265/212-971

- 0265/222- 446

• Vasútállomás

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

- 0745-606-269

• Melinda temetkezés

- 0741-615-661

és halottszállítás

- 0745-609-830

Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás

- 0740-263-907

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

- 0265/311-862

• Thomas Hux sofőriskola
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

www.maori.ro

- Transervice

- 0365/882-842

- 0365/440-528

e-mail: info@maori.ro
- 0265/216-242

- World Travel Shop

- 0265/216-768

turisztikai iroda

- 0265/269-900
- 0745-611-999

9–17 ó.

- 0265/255-092
- 0265/264-011

Royal GTS

- 0265/269-308
0731-898-989

Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday

- 0265/200-928

-Thomas Hux utazási iroda

- 0800/800 928

- 0741-235-239,
- 0265/248-430

- 0800-801-929
- 0265/269-667

- 0265/262-907

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda

- Intertours

- 0365/400-404

- 0744-282-710

koszorúk

- 0365/404-664

- 0365/400-401

- 0265/215-119

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- Bálint-Trans

- 0265/266-801

- 0265/237-774

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

- 0722-885-851

- 0740-083-077

- 0265/236-284

• Távolsági buszállomás

- 0365/449-833,
- 0749-922-887
- 0365/882-842

- 0772-068-684

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

Méltányos reklámdíj fejében

- központ

- 0265/208-800

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/254-625

a 0265/268 854-es telefonon.

- közönségszolgálat
• Fogyasztóvédelmi hivatal

- 0265/208-888

- 08008 208-888

állandó szereplője lehet
Várjuk jelentkezését
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban
dolgozni,
akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe
megbecsülés, bónuszok
és versenyképes juttatás jár.
Küldd önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre,
vagy érdeklődj
a 0727-092-727-es
telefonszámon.

December 31-én időskorúak szilvesztere
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala,

együttműködve
az
időskorúak egyesületeivel, meghívja a Marosvásárhelyen lakó (itteni lakcímű vagy
tartózkodási helyű) nyugdíjasokat a 2018. december 31-én tartandó időskorúak szilveszterére.
Jelentkezni a Mihai Eminescu
Kulturális Központ előcsarnokában lehet naponta 9 és 13 óra között.
Feltételek: jelentkezéskor
az érdeklődőknek fel kell
mutatniuk a személyazonossági igazolványukat
és a nyugdíjszelvényt
(eredeti és másolat).
Részvételi díj: 15 lej.
Ugyanakkor felhívjuk figyelmüket, hogy a rendezvény napján 15 órától a város főbb övezeteiből autóbusz-különjáratok indulnak, amelyek az érdeklődőket a rendezvényre szállítják. Továbbá a mulatság végén, 22 órakor ugyanazokkal a
buszokkal a résztvevőket hazaszállítják.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szeretettel vár minden időst!

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános, kikiáltásos versenytárgyaláson bérbe adja

Marosvásárhelyen, a Székely Vértanúk utca 10–12. szám alatti 87,28 négyzetméteres felületet orvosi
rendelőnek és egyéb fizetéses egészségügyi szolgáltatás végzésére.
A versenytárgyalásra 2018. december 19-én 10 órától kerül sor a dokumentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej)
december 11-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat benyújtani december 18-án 12
óráig lehet.
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy a
www.locativmures.ro honlapon.

5, 4, 3, 2, 1….
Felkapcsolták
a város díszkivilágítását!

Csütörtökön, 2018. december 6-án délután több
ezer marosvásárhelyi – gyerekek, szülők és nagyszülők
– népesítette be a Rózsák
terét, hogy részt vegyenek a
városi díszvilágításának és
a központi fenyőfa ünnepi
fényeinek felkapcsolásán.
„Évről évre megállapíthatjuk, hogy fiatalos lendületű városunk van és olyan
gyerekeink, akiknek olyan
emléket hagyhatunk, amilyent szeretnénk. Gyerekeink maradjanak itthon, legyenek mindig mellettünk, nekünk, polgármesteri hivatalként pedig, az a tény, hogy mindig sikerül önöknek tetsző
dolgokat tennünk, azt jelenti, hogy végezzük a dolgunkat. Együtt
sikerül harmóniát teremtenünk és elérnünk, hogy mindig jól érezzék magukat” – mondta Marosvásárhely polgármestere, dr. Dorin
Florea. Az ünnepi hangulatot a Gyermekek Palotájának gyermekegyüttese mellett Smiley koncertje gazdagította. Az előadás
kezdetén és végén egyaránt, a
Rózsák terén felszerelt óriáskivetítőkön rajzfilmet vetítettek a
gyerekek és a csütörtök este jelenlevők legnagyobb örömére.
A bel- és külkapcsolati osztály

