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Közel 400-an kapták meg
a harmadik oltást

Egyik marosvásárhelyi központ csak október 1-jén nyit

Könyvtárak
estéje

A Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Szövetsége
(ANBPR) kezdeményezésére október
elsején, pénteken kerül sor Marosvásárhelyen a Könyvtárak estéje rendezvénysorozatra. Amint azt a szervezők
tudatják, az idei program számos tevékenységet kínál minden korosztálynak és könyvtárlátogatónak.

____________4.
Betegségem
története

Onkológusom biztatására írom ezeket
a sorokat, aki szerint nem neki, nem a
kezelésnek, hanem csakis magamnak
köszönhetem, hogy másfél év után kigyógyultam a rákból.

____________5.
Emlékünnep
Farkaslakán

Szeptember 19-én, Tamási Áron születésének 124. évfordulóján hangzott
el Farkaslakán, ahol a 2021. évi rangos Tamási Áron-díjat adták át Kilyén
Ilka színművésznek az erdélyi irodalom és kultúra fáradhatatlan szolgálatáért, és a 2020-as díjazott Mihályi
Magdolnának, aki férjével, Varga Sándorral együtt életre hívta, és ma is
életben tartja a csíkcsomortáni verstábort.

Már az első napon, kedden 382 személy kapta meg Maros
megyében a koronavírus elleni oltás harmadik dózisát. Amint
arról már beszámoltunk, szeptember 28-tól, keddtől mindenki, aki legalább hat hónapja megkapta a második adag
koronavírus elleni oltást, igényelheti a harmadik dózist. Az
oltást bármelyik oltóközpontnál lehet kérni, előzetes időpont-egyeztetéssel vagy akár anélkül is, azonban a zsúfolt-

Fotó: Nagy Tibor

ság, valamint a sorban állás elkerülése végett ajánlott előjegyzést kérni. A megyeszékhelyen is sokan éltek a lehetőséggel, kedden és szerdán is sorban álltak a Mihai Eminescu
Ifjúsági Házban működő központban.

Menyhárt Borbála

(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________6.
Házi kedvencek
veseproblémái

A kutyánál és macskánál jelentkező
veseelégtelenséggel gyakran keresik
fel az állatorvosi rendelőt. A kiváltó ok
legtöbb esetben ismeretlen, de okozhatják egyéb problémák is.

____________7.

Mennyi az annyi?

A kormány január 1-től 10 százalékos nettó minimálbér-emelést javasol, ami azt jelenti, hogy a bruttó minimálbér 2550 lejre nő, nettóban 138 lejjel kapnak többet azok az alkalmazottak, akiket jelenleg
minimálbéren foglalkoztatnak. A minimálbér-növekedés közel 2 millió
embert érint, az alkalmazottak mintegy 35 százalékát. És ez már önmagában is elég drámai, főként, ha azt vesszük alapul, hogy 2019-ben
mintegy másfél millióan dolgoztak bruttó minimálbérért Romániában.
Tehát olyannyira „dübörög” a gazdaság, hogy a minimálbéren alkalmazottak száma két év alatt mintegy félmillióval nőtt. Persze ez nem
azt jelenti, hogy mindannyian ilyen kevést pénzt visznek haza, bizonyos
ágazatokban igencsak dívik a zsebbe való fizetés. Annak a következményeire, hogy a feketén kapott pénzre nem fizet tb-t, egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjas korában eszmél majd fel a dolgozó, amikor
a megélhetéséhez alig elegendő jövedelme lesz, az állam pedig az adótól esik el.
A minimálbér-emelésnél maradva, ennek mértékét a hírek szerint a
szakszervezetekkel való egyeztetések nyomán döntötték el, bár utóbbiak
elégedetlenek (mondjuk, nekik ez a „dolguk”) amiatt, hogy a kormány
5 százalékos inflációt vett alapul a minimálbér emelésénél, az érdekvédelmi szervezetek viszont 7 százalékossal számolnak év végéig, ami
akár ennél is nagyobb lehet. Az energiaárak növekedésének mértéke
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 19 perckor,
lenyugszik
19 óra 5 perckor.
Az év 273. napja,
hátravan 92 nap.

Ma JEROMOS,
holnap MALVIN napja.
MALVIN: germán eredetű,
összetett női név, elemeinek
valószínű jelentése: bíróság és
barát.

IDŐJÁRÁS

Változó idő

Hőmérséklet:
max.170C
min.60C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. szeptember 29.
1 EUR

4,9480

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,2432

1,3762

237,6492

174 új fertőzött

A járvány kezdetétől tegnapig (szeptember 29-ig) Maros
megyében 25.746 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.
Tegnap 174-gyel nőtt a megyében az új esetek száma, 12
korábbi fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint szerdán 153 koronavírus-fertőzöttet kezeltek a megye kórházaiban, 31-en fertőzés gyanújával voltak beutalva.
Tegnapig 23.553-an gyógyultak meg és 976-an vesztették
életüket a megyében a Covid–19 miatt.

Ma jár le a határidő

Szeptember 30-ig (máig) lehet postára tenni a Szülőföldön
magyarul nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra vonatkozó igényléseket. A több tízezer
kérvényt várhatóan decemberre összesítik, majd januárban kerülhet sor az esetlegesen hiányzó iratok pótlására.

Búcsú a karmelita kolostorban

Október 1-jén, pénteken 17 órakor tartják a marosszentgyörgyi karmelita kolostor őszi búcsús szentmiséjét Lisieux-i Kis Szent Teréz, a kolostor védőszentje tiszteletére.
A szentmisét a szabadban a jelen lévő papokkal Kovács
Gergely gyulafehérvári érsek celebrálja, aki első alkalommal vesz részt a kolostori ünnepségen. 16 órától már a kolostor nyitva lesz a zarándokok előtt. 16.30-tól a község
központjából (a polgármester jóvoltából) kisbusz indul, ami
viszi-hozza a zarándokokat.

IV. gyermek-szólótáncverseny

A Boróka néptáncegyüttes, a Táncolj velünk most mozgalom és a Maros Művészegyüttes közös szervezésében negyedik alkalommal kerül sor október 2-án, szombaton
délelőtt 11 órától gyermek-szólótáncversenyre a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében. A vetélkedőn
teret adnak a 9–14 éves gyermekek egyéni és páros megmérettetésének, ezáltal feltérképezve az Erdélyben élő ifjú
tehetségeket. A versenyszámok alatt az Üver zenekar és
barátai zenélnek. A díjazottak Gyöngyös kivarrt zsebkendő,
illetve Címeres kalapdísz titulussal gazdagodnak. A versenyen a járványügyi protokoll betartásával lehet részt venni,
előzetes helyfoglalással (tel.: 0751-013-707).

Az aradi vértanúk
kivégzésének
napja
ma is gyásznap!

1849. október 6-án végezték ki Aradon a
magyar szabadságharc tizenhárom honvéd
tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos
grófot, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.
Október hatodikát 2001-ben a magyar
nemzet gyásznapjává nyilvánították. Ennek
alkalmából szervez megemlékezést az
RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi
szervezete a Székely vértanúk emlékművénél.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak október 6-án, szerdán 17 órakor a Székely vértanúk emlékművéhez, ahol tisztelgéssel és
koszorúzással emlékeznek meg a vértanúkról.
A rendezvény a járványügyi előírásoknak
megfelelően kerül megrendezésre!
A koszorúzási szándék jelezhető a 0265264-442-es telefonszámon.

Fogyatékkal élők sportversenye

15. Olympikus-kupa

A marosvásárhelyi Olympikus Sportklub tizenötödik alkalommal biztosít teret a fogyatékkal
élők megmérettetésének, ügyességük, kitartásuk bizonyításának. Az Olympikus-kupáról
Soós Zsigmond főszervezőt kérdeztük.

– A rendezvény október elsején, pénteken 19 órától teremsportokkal kezdődik a Sportcsarnokban. Ezúttal asztalitenisz-, darts-, ostábla- (táblé-) és sakkversenyre kerül sor,
a kerekesszékes kosármeccs a magyarországi versenyzők

Budapesten vendégszerepel
a Maros Művészegyüttes

A Határtalan Táncfőváros fesztivál keretében október 9-én,
szombaton Valaki jár a fák hegyén című, Kányádi Sándor
emléke előtt tisztelgő előadásával lép közönség elé a Maros
Művészegyüttes a budapesti Hagyományok Házában.

A Lúdas Matyi az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban október 1-jén, pénteken 18 órakor a Lúdas Matyit játsszák. A
helyek száma korlátozott, ezért előzetes telefonos foglalás
szükséges a 0740-566-454-es számon naponta 9–13 óra
között. Belépni kizárólag maszkkal lehet, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés után.
Hat év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező.

Betekintés a múzeumi raktárba

Szeptember 30-án (ma) a Maros Megyei Múzeum marosvásárhelyi várbeli épületében különleges bemutatóval folytatódik a Csütörtök a múzeumban programsorozat. Györfi
Zalán tudományos kutató Az ásatástól a kiállításig című
vezetett sétára várja az érdeklődőket a régészeti múzeum
raktárába. Az első alkalommal megszervezett túra 17 órától román, 18 órától magyar nyelven zajlik. A túra célja felhívni a látogatók figyelmét az egy-egy kiállítás
megszületéséig vezető folyamatokra. A 2014-ben berendezett raktár modern elrendezéssel tárolja és dokumentálja a felfedezett leleteket (kerámiák, kályhacsempék,
bronztárgyak).
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Mezey Sarolta (archív)

Naiv képzőművészeti kiállítás

Október 2-án, szombaton délelőtt 11 órakor megnyílik a X.
országos naiv képzőművészeti kiállítás a marosvásárhelyi
Unirea galériában. A tárlaton több mint 40 hazai és magyarországi alkotó munkája lesz látható. A megnyitón
megemlékeznek Bandi Dezső képzőművészről, Koncz
János kendi naiv alkotóról, és bemutatják Rózsa István
Marosvásárhelyi emlékeim ecsetelése című könyvét.

A Musspell a Kottában

Hosszabb kihagyás után újraindul a Kotta, a Marosvásárhelyi Rádió tehetséggondozó, tehetségeket népszerűsítő
műsora. Ahogy a közönség és a rádióhallgatók is megszokhatták, havonta fiatal zenészek mutatkoztak be a
rádió stúdiótermében. Október 3-án, vasárnap 18 órától a
Dósa Noémi Diána és Bölöni Anna alkotta marosvásárhelyi duóval, a Musspell csapatával ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. A koncertet a rádió mellett ezúttal is követni
lehet az online térben, a Facebookon. A járványügyi szigo-

visszalépése miatt valószínűleg elmarad. 2-án, szombaton
délelőtt 11 órától a Ligetben szabadtéri sportversenyek –
kerekesszékes gyorsasági verseny, célba dobás, igény szerint íjászat – zajlanak. A megszokott forgatókönyv szerint
a rendezvényt kulturális est zárja, ennek a Stúdió Színház
ad otthont szombaton 17 órától. A fellépők között lesz a 15
éves Máthé Dalma, aki szavalattal színesíti az együttlétet
és Nyikó Anetta, aki énekelni fog, a Down-kórban szenvedő Majer László és Anca Onisa pedig táncolnak. A magyarországi ParaDance kerekesszékes tánccsoport a
járványhelyzet miatt első alkalommal marad ki a rendezvényből. Helyettük néptáncos gyermekek lépnek majd közönség elé – tudtuk meg Soós Zsigmondtól.
A főszervező azt is kiemelte, hogy idén jóval kevesebben
vesznek részt az Olympikus-kupa rendezvényein, mint a
világjárvány előtti években, amikor a más megyékből és a
határon túlról érkezőkkel együtt 150 fős volt a létszám. A
rendezvényt szűkebb körben tavaly is sikerült megszervezni Szovátán. Ezúttal 30 személyt kell elszállásolni a
szervezőknek, az ünnepi vacsorára pedig 70-en jelezték a
részvételüket.
Az Olympikus-kupa versenyeivel szeretnék megmutatni
a külvilágnak, hogy a fogyatékkal élők, ha mozgásukban
korlátozottak is, tudnak sportolni, versenyezni, sikert elérni.
Életkori megkötések nincsenek, korosztálytól függetlenül
mindenki esélyt kap arra, hogy bizonyítson, és új élményeket
gyűjtsön – tette hozzá Soós Zsigmond. (nszi)

rítások miatt a szervezők a stúdióban nem fogadnak közönséget.

Őszi kavalkád

Ezzel a címmel szervezi meg október 2-án, szombaton
első rendezvényét a nemrég alakult mezőpaniti Panter
egyesület a község sportpályáján. A rendezvény délelőtt
10 órától traktoros felvonulással kezdődik, déli 12 órától
lesz a hivatalos megnyitó. Az érdeklődőket egész nap
helyi termékek vására és kiállítás várja. 13 órától ügyességi, erősségi versenyt szerveznek Parasztolimpia
címen, erre 4-5 fős csapatok jelentkezését várják a 0746774-128-as telefonszámon. 14 és 18 óra között gyermekprogramok következnek, Istike, az „igazi bűvész” is fellép.
15.30-kor kiderül, kié a legszebb porta a községben. 16
órától nagykorúsítási ünnepség kezdődik, majd a mezőpaniti, csittszentiváni és mezőbándi hagyományőrző néptánccsoportok lépnek közönség elé. 17 órától
pálinkakóstolót tartanak, ezen a 0787-723-733-as telefonszámon előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni. 18
órától tombolahúzás lesz, majd díjazzák a Parasztolimpia
nyerteseit. 19 órától a színpadon a 4S STREET, Joseph
Martin, valamint Kristóf Katalin & Milán koncerteznek.
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A kormány 10 százalékos nettó minimál-béremelést
javasol január 1-től

A bruttó minimálbér 2550 lejre emelkedik a jelenlegi 2300
A kormány január 1-től 10 százalékos nettó minimálbér-emelést javasol – jelentette be kedden Flo- lejről. A munkaügyi miniszter közölte, hogy az intézkedés
1,970 millió embert érint, ugyanis a dolgozók 34,7 százaléka
rin Cîţu miniszterelnök.
A kormányfő Raluca Turcan munkaügyi miniszterrel együtt
tárgyalást folytatott erről a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal. A tanácskozást követően Cîţu elmondta, hogy bruttó
11 százalékos minimálbér-emelést javasoltak, ami nettóban 10
százaléknak felel meg. A kormányfő azt is tisztázta, hogy január 1-től nő a minimálbér, korábban ugyanis a kormány fontolgatta, hogy már októberben vagy novemberben hatályba
léptetik.

nem keres többet a minimálbérnél. A nettó minimálbér 1524
lej lesz, ami 138 lejes növekedés. Bogdan Hossu, az Alfa Kartell szakszervezet vezetője azt kifogásolta, hogy a kormány a
10 százalékos minimál-béremelésnél 5 százalékos inflációval
számol, holott szerinte év végéig 7 százalékra nőhet a fogyasztói árindex. A munkáltatók sokallják a növelést, ők bruttó 8
százalékos emelést tartanak elfogadhatónak a kormány által
javasolt 11 százalék helyett. (MTI)

Párbeszédet sürgetett Szerbia és Koszovó között Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
szerdán Koszovóban, ahol az ország vezetőivel tárgyalt, és arra szólította fel őket, hogy csillapítsák az
indulatokat a szerb–koszovói határon.

akarja Koszovót és az egész nyugat-balkáni térséget, és az
Európai Uniónak közbe kell lépnie, hogy ezt megakadályozza.
Albin Kurti miniszterelnök pedig megismételte korábbi kijelentését, miszerint Koszovó csak a kölcsönösség elve szerint
jár el, nem tesz semmi jogelleneset. A kormányfő indoklása
szerint a brüsszeli közvetítéssel zajló szerb–koszovói megállapodás egyik pontja a rendszámtáblák elismerésének kölcsönössége volt, és mivel Szerbia évek óta ideiglenes szerb tábla
használatára kötelezi a koszovói rendszámtáblával az országba
lépőket, Koszovónak nem maradt más választása, mint hasonló intézkedéseket foganatosítani.
Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét
Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet. Koszovó északi részén több mint 50 ezres
szerb kisebbség él, amely szintén nem ismeri el a koszovói
kormányt, így szerbiai dokumentumokkal rendelkezik, amelyeket egyre kevésbé fogadnak el a koszovói hatóságok. A
belgrádi vezetés szerint ha Szerbia elismerné a koszovói rendszámtáblákat, az azt jelentené, hogy elismeri Koszovót önálló
államként, erre pedig nem kerülhet sor. (MTI)

A szerbek és koszovóiak párbeszédét sürgetik

Tizedik napja feszült a helyzet Észak-Koszovóban, ahol a
helyi szerbek akadályozzák a határátkelést Szerbia és Koszovó
között, mert igazságtalannak tartják, hogy a szerb rendszámtáblával rendelkezőknek az országba lépéskor ideiglenes koszovói táblákat kell használniuk. A helyzetet súlyosbítja, hogy
a koszovói különleges rendőri alakulat (Rosu) is a helyszínen
van, amit a tiltakozó civilek fenyegetőnek tartanak, a határ szerb
oldalára viszont már kivezényelték a szerb katonaságot is.
Az Európai Bizottság elnöke szerdán Vljosa Osmani elnökkel és Albin Kurti miniszterelnökkel is tárgyalt a kialakult
helyzetről. Mint mondta, a vitákat a brüsszeli párbeszéd
révén kell rendezni. „Konstruktív párbeszédre van szükség
a helyzet megoldása érdekében” – fogalmazott Ursula von
der Leyen.
A pristinai Koha Ditore című napilap internetes oldalának
beszámolója szerint Vljosa Osmani államfő arról tájékoztatta
az Európai Bizottság elnökét, hogy Szerbia destabilizálni

Ezúttal csak Madrid?!

Amint azt a világ kisebb és tekintélyesebbb hírügynökségei jelentették, jelen
csütörtöki kimenőm alapélményéért el
kellett utaznom – ha nem akartam mondanivaló nélkül maradni így, a közelítő
tél idején – a kontinens szélére. Természetesen a mi öreg kontinensünkről van
szó, amelyet eredetileg az Afrikából kifakult emberi csoportok népesítettek be
pár évezreddel korábban. Aztán jöttek a
többiek, akik nomádok voltak, és elűzöttek, kalandvágyók és hódítók, végül jól
összekeveredtünk, nemzetekké különöztünk el, és országokká húzódtunk
jobbra-balra, északra és délre, keletre
és nyugatnak. Nos, mi a Nyugatot választottuk.
Ma már nincs akkora értéke, vonzereje, mint egykor, amikor a hidegháborús széthúzás idején a propaganda
átkokat szórt arra a Nyugatra, ahová
oly sokan vágytak, de valamivel kevesebbeknek sikerült elmenekülniük,
mikor a vagyon- és személyiségfosztás,
a szabadságkorlátozás országos pártprogrammá vált a szovjet fegyverek árnyékában. Meg is valósították a végső
kudarcig. Ma már dolgozni eprésznek
oda honjaink.
Egyszóval Spanyolországba utaztunk. Természetesen Kolozsvárról, mert
Marosvásárhelyre már nem küldenek
gépet, nem honosítanak járatot Fapados Úrék. (Egykor még Szatmárnémetibe is volt járat városunkból, igaz,
Kolozsvárral beiktattak egy leszállómegállót anno 1948–1949.) Így egyszerűen kijelentve, hogy Spanyolhon,
nagyon tág a fogalom, ezért kénytelen
vagyok pontosítani: Madridban jártunk-keltünk, lábfájtunk néhány napig
az elmúlt héten. Bevallom, nem sokat
tudtam a fővárosról. Volt néhány képeslapom, amelyet az előttem járó szerencsések postáztak az átkosban és azután
címünkre, meg vásároltam is lapot az
ószeren, de nem néztem meg őket alaposan. Földrajzból csak egy lecke volt
Spanyolország, Portugália. Minek a
csábítás? – gondolta a tanügyminiszter.
Meglepetés volt a város. Meglepett
kifejezetten kellemes urbánus jellegével.

Jó volt benne sétálni, csatangolni, lehuppanni a parkokban, nézelődni, élvezni a másuttság és idegenség
áldásait, előnyeit, váratlan fordulatait.
A belvárosban foglaltunk szállást, egy
szép bérház második emeleti panziója
adott otthont, nyikorgó falépcsőn kellett
fölmenni, de ha négy negyedre osztottad
a hágót, és korlátolt voltál eléggé (a szó
eredeti értelmében), akkor délben és
este nem esett nehezedre a felkúszás. A
belvárosi utca egyben korzó is volt, tele

elegáns üzletekkel, ahol elég a kirakatokat nézni, máris gazdagabb vagy, és
rengeteg pénzt spóroltál meg. A Fuencarral utca éppen a Gran Viába torkollik, mely a hispán főváros fő ütőere.
Olyan, mint a Grand Boulevard Párizsban vagy mint a... Calea Victoriei Bukarestben.
Elegáns,
forgalmas,
építészetileg egységesen eklektikus, nem
túl magasak az épületek – kivéve az
utóbbi időben épült amerikai stílusú felhőkarcolókat – hat-nyolc emelet. Népes
terek szakítják meg. Nincsenek padok
csak az utcákban. Viszont jelen van a
szecesszió, a barokk és a világmárkák.
Az utcák mindvégig élénken hullámzanak. A tömeg óriási, nem látszik, hogy
itt egykor három évig tartó véres polgárháború dúlt a múlt század harmincas éveiben, vagy hogy hosszú ideig
századunk második évtizedének végén
vezető statisztikai tényező volt a világjárvány áldozatainak tömege.
Ha valakit nem zavar a hangos beszéd – mindenütt, mindenkor, minden
alkalommal –, annak Madrid ideális
város: laza, gazdag, derűs, kiülős, sok
teraszos, mulatós, közösségi, énekelős, összecsődülős, a tereket állandóan, de különösen a kora esti óráktól
benépesíti a fiatalság, lehetőleg minél
nonkomformistább öltözetben, hajviseletben, színezetben és párosításban. Itt
aztán háboroghatnak a hagyományápolók és törvényt hozó közép-kelet-európaiak.

Amikor ott voltunk, azon a vasárnapon rendezték meg a graffitisek Eldorádó-fesztiválját. Valamennyi kisüzlet –
az elegáns utcákban és az óváros tekervényes romantikájában egyaránt – lehúzta a redőnyöket, hogy a festői
hajlamú tehetségesek, amatőrök, akarnokok és tehetségtelen pingálók festékszóróval, ecsettel, meszelővel és
rókafarokkal telepingálják szellemes,
vonzó, színes és ostobácska ábrákkal.
Egy köztéri szobor, mely vélhetően a
spanyor (régi magyarban csak így emlegették a félsziget lakóit, ha zsoldosként szétszóródtak pénzt keresni az
európai uralkodók hadaiban), a hispán
história valamely nagyjait ábrázolta
(két főt), ahol egyikük a másik fejére áldást készült ráejteni, bohókás ifjak az
áldó kézbe sörösüveget csempésztek. És
ott volt órákig (napokig?), nem cirkuszolt a rendőr, nem hívták az inkvizíciót
vagy az antiterró mesterlövészeit. Különben is inkvizíciót csak a Pradóban
láttunk egy nagyszerű 16. századi festményen, ezzel szemben maga a képtár
bejárhatatlanul gazdag, és a város központjában van, gyönyörű platánfákkal
szegélyezett parkos sétányon keresztül
juthatsz el odáig. Vele szinte átellenben
van a Thyssen-Bornemisza-gyűjtemény,
melyben a modern és ó mesterek jól
megférnek egymás mellett, akár egy
falon is. (Igaz, a modernek előtt többen
ácsorogtak, mint Zurbaran előtt. Hja,
az ízlésváltozás!)
És persze nem hiányozhat a város
építészetéből az a stílus, amely a londoni vagy a pesti parlamentnek is sajátja. Itt (ott) Cibeles palotának hívják,
fehér, impozáns, megkerülhetetlen,
vonzó referencia, képeslapok sztárja.
Tele tornyokkal, csúcsívekkel, váratlan
fordulatokkal. Oszlopfők és oszlopmellékletek. Ablakköltemények. Postapalotának épült, a madridiak csak úgy hívták:
Miasszonyunk, a Kommunikáció.
A hárommilliós (és még háromszázezer) város címerében egy eperfát fosztogató ágaskodó medve tevékenykedik.
Medvés város, mint Berlin, Bern vagy
mint a Bucsin-tető.

Ország – világ
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Aláírásgyűjtés az energiahordozók
árának korlátozásáért

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy aláírásgyűjtésbe kezd a földgáz és az
elektromos áram árának korlátozásáért. Közleményük szerint a parlamentbe korábban beterjesztett
törvénytervezetük nemcsak az energiaárak felső határát szabná meg hat hónapra, hanem kompenzálná
a fogyasztóknak az eddigi drágulások miatt megnövekedett költségeit is. A PSD a petíciójukat támogató
aláírásokat a törvénytervezetük vitája során a parlamentbe is benyújtja, így akarja meggyőzni a kormánypártokat arról, hogy szavazzák meg több
százezer család támogatását. A szociáldemokraták
szerint törvénytervezetük elfogadása az egyetlen
konkrét megoldás arra, hogy tavaszig a háztartási
fogyasztók energiaszámlája elviselhető legyen. Közleményében a PSD emlékeztet: tervezetük szerint
az elmúlt hat hónapban jegyzett árak átlaga jelentené a földgáz és az áram árának felső határát a következő hat hónapban. A párt petícióját a
https://www.psd.ro/plafonare-preturi-energie/ weboldalon lehet aláírni. (Agerpres)

10.826 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 10.826 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 70.435 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Eddig
9.585.431 RT-PCR koronavírusteszt eredményét
dolgozták fel, és 3.203.021 antigéngyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 27.457 RT-PCR tesztet
végeztek el (13.184-et az esetmeghatározás és az
orvosi protokoll alapján, 14.273-at pedig kérésre), és
42.978 antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel.
Az új igazolt esetek mellett 906 személynek ismét
pozitív lett a koronavírustesztje. A koronavírus-fertőzötteknek elkülönített szabad intenzív terápiás
ágyak száma jelenleg 5, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is
megfertőződött páciensek kezelésére tartanak fenn
a különböző kórházakban. A szabad ágyak közül
három Bukarestben, egy Galac, egy Vrancea megyében van. (Agerpres)

Kolozsváron hétvégi éjszakai
kijárási tilalom várható

Kolozsváron szerdára elérte a 6,03 ezreléket a koronavírussal fertőzöttek aránya az utóbbi 14 napra
számítva, így a megyeközpont készülhet a hétvégi
éjszakai kijárási tilalom bevezetésére. Tasnádi Szilárd Kolozs megyei prefektus kijelentette, hogy 48
órás megfigyelési időszak következik, majd ha az incidencia nem csökken, a megyei vészhelyzeti bizottság pénteken elrendeli a hétvégekre vonatkozó
éjszakai kijárási tilalmat. Az intézkedés bevezetése
többek között azt jelenti, hogy pénteken, szombaton
és vasárnap a boltok 18 órakor zárnak, 20 óra után
pedig csak nyomós indokkal lehet az utcákon tartózkodni. Kolozs megyében kilenc községben haladta
még meg a 6 ezreléket a fertőzöttségi ráta. A legmagasabb (12,20 ezrelék) incidenciát Katona községben regisztrálták. (Agerpres)

Segély a kényszerszabadságra
küldött alkalmazottaknak

Meghosszabbítja a kormány a járvány miatt kényszerszabadságra küldött alkalmazottak állami segélyezésére vonatkozó intézkedést, ugyanakkor
sürgősségi rendeletet fogad el a szülők által igényelhető gyermekfelügyeleti szabadságról – nyilatkozta
szerdán a munkaügyi miniszter. Raluca Turcan rámutatott, a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak állami segélyezésére vonatkozó intézkedést
tulajdonképpen meghosszabbítják, illetve kiterjesztik
újabb ágazatokra is, amelyekben szintén lehet majd
igényelni a támogatást a járványhelyzet súlyosbodása
esetén. Ugyanakkor sürgősségi kormányrendeletet fogadnak el arról, hogy a szülők szabadságot vehetnek
ki gyermekeik felügyeletére olyan esetekben, amikor
a járvány terjedése osztályok vagy egész tanintézetek
bezárását indokolja. Emellett egy olyan tervezeten is
dolgoznak, amely „rugalmasabb munkaszerződések”
megkötését teszi lehetővé, ezt később véglegesítik
– mondta el a miniszter. (Agerpres)

Mennyi az annyi?

(Folytatás az 1. oldalról)
ugyanis még bizonytalan, majd talán a novemberi számlákon lesz a bizonyosság. A lakosság, az önkormányzatok
is számíthatnak arra, hogy jó „kövér” számlákat kapnak.
Közben az üzemanyagárak emelkedése is drágulásokhoz
vezet. Az építőanyagok drágulása mellett az élelem, a ruházat, gyakorlatilag minden drágább.
Január 1. után tehát 138 (!) lejjel visznek többet haza
a minimálbéren alkalmazottak. Ebben megegyeztek, de
kérdés, hogy a magánszektor hogyan tud felzárkózni a
kötelező emeléshez, illetve, azok esetében, akik ennél kicsivel többet keresnek, a munkáltatók növelik-e
a béreket? A munkáltatók ugyanis a 10 százalékos minimálbér-emelést is sokallják, szerintük bruttó nyolc százalék is elég lenne. Lassan oda jutunk, hogy az
alkalmazottak mintegy fele minimálbéren fog dolgozni,
a többiek pedig… ahogy lehet. Fentiek tükrében igen érdekesen alakulhat a munkaerőpiac dinamikája.
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Közel 400-an kapták meg
a harmadik oltást

(Folytatás az 1. oldalról)
Az oltási kampányt koordináló
bizottság (CNCAV) kedd esti jelentése szerint Romániában az első
napon 20 ezren kapták meg a koronavírus elleni oltás harmadik adagját.
A harmadik adag vakcina mielőbbi beadatását elsősorban a krónibetegeknek,
65
éven
kus
felülieknek, szociális otthonokban
élőknek, illetve a fokozottabb fertőzésveszélynek kitett környezetben
dolgozóknak (egészségügyi alkalmazottak, pedagógusok stb.) ajánlják, de bárki jelentkezhet, aki több
mint hat hónapja kapta meg a második dózist, és fontosnak tartja,
hogy megerősítse a védettségét. Valeriu Gheorghiţă, az oltási kampány
koordinátora úgy fogalmazott, hogy
a harmadik adag oltás 97 százalékban megóv a betegség súlyos formáinak a kialakulásától, és 95
százalékkal csökkenti a megfertőződés veszélyét.
Vannak fennakadások
a platformon való előjegyzéskor
Az oltakozni vágyók foglalhatnak időpontot online valamelyik, a
lakhelyükhöz közel eső oltóközpontba, az országos platformon
(https://programare.vaccinarecovid.gov.ro), de előjegyzés nélkül,
személyesen is felkereshetik a legközelebbi oltópontot, hogy igényeljék a harmadik dózist. A nagyvárosi
oltóközpontokhoz ajánlott előjegyzést kérni, vagy akár telefonon érdeklődni az adott központban, hogy
elkerülhető legyen a zsúfoltság, és
ne kelljen várakozni, ugyanis előfordulhat, hogy ebben az időszakban
megrohamozzák
az
oltóközpontokat azok, akik fontosnak tartják, hogy megerősítsék a védettségüket a fertőzéssel szemben.
A platformon való előjegyzés azonban kedden délután, amikor próbálkoztunk vele, bizony nehézkesen
ment, például még nem jelent meg
opcióként a marosvásárhelyi Tudor

Vladimirescu Általános Iskola
sporttermében lévő oltópont, a
Mihai Eminescu Ifjúsági Házban
működő központ esetében pedig azt
jelezte, hogy nincsen hely. A nyárádszeredai oltópontba is próbáltunk időpontot foglalni, ott voltak
helyek, ám a jövő hétre, azaz az október 4–6. közötti időszakra is csak
déli 12 óráig engedett előjegyeztetni, holott a központ munkatársaitól megtudtuk, hogy október 1-től
hosszabbított programmal dolgoznak, az eddigi déli 12 óra helyett
este 8 óráig tartanak majd nyitva.
Két oltóközpont
október 1-től nyit újra
Amint arról szerdai lapszámunkban beszámoltunk, miután az utóbbi
hónapokban egyes oltóközpontok
bezártak, mások pedig rövidebb
munkaprogrammal dolgoztak, most,
hogy adott a harmadik adag oltás felvételének a lehetősége, Maros megyében is újranyitnak oltópontokat,
és meghosszabbítják a nyitvatartási
időt is. Dr. Ferencz Lóránddal, a megyei közegészségügyi igazgatóság aligazgatójával való beszélgetésünk
után derült ki, hogy a megyében lévő
17 oltóközpontból kettő, a marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu iskola
sporttermében működő, valamint a
görgényszentimrei oltópont csupán
október 1-től nyílik meg.
A megyében működő tizenhét oltóközpont tehát október elejétől a
következő nyitvatartással fogadja
az oltakozókat: Marosvásárhelyen
három központ lesz elérhető, a
Mihai Eminescu Ifjúsági Házban, a
Tudor Vladimirescu iskola sporttermében, valamint a polgármesteri
hivatal víkendtelepi vendégházában, mindháromban vasárnap kivételével naponta 8–20 óra között
fogadják a vakcinát igénylőket.
Szászrégenben, a helyi sportcsarnokban hétfői, keddi, csütörtöki,
pénteki és szombati napokon 10–
20 óra között lehet oltakozni. Segesváron, a Zaharia Boiu iskola

A Romániai Könyvtárosok és
Közkönyvtárak Országos Szövetsége (ANBPR) kezdeményezésére október elsején,
pénteken kerül sor Marosvásárhelyen a Könyvtárak estéje
rendezvénysorozatra.
Amint azt a szervezők tudatják, az idei program számos
tevékenységet kínál minden
korosztálynak és könyvtárlátogatónak.

Könyvtárak estéje keretében a
Maros megyei könyvtár (Enescu
utca 2.) változatos programokkal
várja olvasóit (és nem csak): műhelyekkel, beszélgetésekkel, olvasókörökkel.
A járványügyi helyzetre való tekintettel, ha a megyében/településen az utóbbi 14 nap fertőzéseinek
halmozott előfordulási gyakorisága
meghaladja a 3/1000 főt, és kisebb
vagy egyenlő mint 6/1000, akkor
előfordulhat, hogy az eseményen
csak azok vehetnek részt, akik beoltatták magukat a koronavírus
ellen, vagy akiknél az oltás óta legalább 10 nap telt el, vagy akiknek
72 óránál nem régebbi RT-PCR negatív teszteredményük van, vagy 48

Könyvtárak estéje

Az országos eseménysorozat témája: A könyvtár: közösségformáló
tér, célja pedig minél több felhasználót vonzani ezekbe a terekbe, és
interaktív módon jobb kapcsolatot
teremteni a könyvtárosok és a közösség között. Október elsején, a

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

sporttermében, a dicsőszentmártoni
Victoria teremben, Radnóton a
helyi sportteremben, valamint a
nyárádtői művelődési otthonban a
hét minden napján (hétvégén is)
reggel 8-tól este 8-ig oltanak. Marosludason, a sportteremben szombat és vasárnap kivételével
mindennap 15–20 óra között lehet
jelentkezni a vakcináért, Nagysármáson pedig szintén a sportcsarnokban keddi, csütörtöki és
szombati napokon 8–14 óra között.
A nyárádszeredai oltóközpont október 1-től hétköznapokon, hétfőtől
péntekig 8–20 óra között tart
nyitva, a görgényi művelődési otthonban működő központ pedig hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól este
8-ig. A marosszentgyörgyi oltópontban hétfői, keddi, csütörtöki és
szombati napokon 8–20 óra között
lehet kérni a vakcinát, a marosszentkirályi kultúrotthonban pedig

kedden, szerdán, pénteken és szombaton 8–20 óra között. Az erdőszentgyörgyi óvodában berendezett
oltóközpont hétfőn, szerdán és
szombaton tart nyitva reggel 8-tól
este 8-ig, a szovátai sportteremben
működő pedig hétfői és szombati
napokon 8–14 óra között. A dédai
helyszínen hétfőn, szerdán, csütörtökön és szombaton lehet oltakozni
reggel 8-tól este 8-ig. A Maros Megyei Prefektúra szerda déli közleménye szerint Marosvásárhelyen, a
polgármesteri hivatal víkendtelepi
vendégházában, valamint a szovátai oltópontban Johnson&Johnson
típusú vakcinával oltanak, a többi
oltóközpontban pedig Pfizerrel.
Azok, akik első két dózisként Modernát kaptak, és most is azt szeretnének, abban a központban kell
jelentkezzenek, ahol előzőleg beoltották őket. Akik első oltásra jelentkeznek, és AstraZeneca-vakcinát

szeretnének, azok szintén a víkendtelepi oltóponthoz fordulhatnak.
Az oltásra jelentkezőknek a központban fel kell mutatniuk a második oltáskor kapott bizonylatot,
valamint a személyazonossági igazolványukat.
Dr. Ferencz Lóránd elmondta, a
harmadik oltás minden esetben az
ARN messenger típusú oltóanyaggal történik, azaz a Pfizer/BioNTech- és a Moderna-vakcinákkal,
ezért ha valaki AstraZeneca-oltóanyagot kapott az első két oltás beadásakor, most harmadik dózisként
a Pfizer- vagy a Moderna-oltást
kapja meg. A Johnson&Johnsonvakcinával beoltott személyek
egyelőre nem kapnak emlékeztető
oltást, ugyanis ezt az oltóanyagot
később kezdték el használni Romániában, még nem telt el elegendő
idő az emlékeztető oltás beadásához.

óránál nem régebbi antigéngyorstesztjük (hitelesített, negatív), valamint
azok,
akik
a
koronavírus-fertőzés kimutatását
követő 15. és 180. nap közötti időszakban vannak. Az egészségvédelmi
szabályok
betartása
érdekében a résztvevők száma korlátozott, így a biztonsági távolság
megmarad. A védőmaszk viselése
kötelező. A könyvtár kézfertőtlenítőt biztosít a résztvevőknek.
A szervezők közleménye a teljes
programot felsorolja, mi a programpontok között szemelgettünk, ezeket az alábbiakban közöljük.
Múzeumpedagógia a Teleki Tékában – Teleki-Bolyai Könyvtár, 10
és 12 órai kezdéssel.
Fedezzük fel a könyvtárat
(könyvtárbemutató). Indulási időpontok: 14:30; 15:30; 16:30; 17:30
óra.
Mesedélután. Meseolvasás magyar nyelven 2–12 év közötti gyerekeknek – gyermekkönyvtár, 16
órától.
Élő könyvtár: könyvekbe illő
emberek és tapasztalatok – a 3.
emeleti olvasóterem, dokumentációs részleg, 18 és 20 óra között. Találkozás „élő könyvekkel”. Minden
könyv legfeljebb 5 perces előszóval
nyílik meg, személyes és szakmai
tapasztalataikról mesélnek. A könyvek: Vizi Imre és Cristina Manoilă
– a helyi kultúra hirdetői, Carmina
Cotfas – Miss Universe Romania
2021, Kovács Árpád Géza – sportoló, hegyimentő, Andrada Todea –
pszichológus, Liana Conţiu – táplálkozási szakember, Florentina Váry
– dramaturg és történész. Moderá-

tor: Angela Precup újságíró, kommunikációs szakember.
Papírfonó műhely – a periodika
részleg olvasóterme (a volt Park
szálló épületében, Városháza u. 2.
sz.), 18 órától. Papírfonó műhely
Horváth Katalin kézműves szakmai
vezetésével.
Éjszakai könyvvadászat. Tájékozódás a könyvtár polcai között –
szépirodalmi részleg, 20 és 21:15
óra között. A résztvevőknek öt
könyvet kell majd összegyűjteniük
a polcokról egy elemlámpa segítségével, sötétben. Mérik a könyvgyűjtés idejét. Minden sikeres
könyvkereső oklevelet és egy könyvet kap ajándékba.
Zsebre szabott könyvvásár a Mentor Könyvek
kiadóval – Teleki–Bolyai Könyvtár, 10 és 18
óra között. A vásáron a
könyvek kedvezménynyel kaphatók. Több újdonsággal is készülnek:
zsákbamacska – előre
összecsomagolt könyvek; zsákos könyvvásár
– vászontáskát vásárolsz, s viszed, ami belefér; könyvkiállítások a
könyvtár állományából.
Az összes részleg tematikus könyvkiállításokkal várja az olvasóit –
szakkönyvek, szépirodalom, albumok, specifikus kiadványok tarkítják
a napot.
A magyar népmese
napja: meseolvasókör –
gyermekkönyvtár, 11–

12 óra között. A magyar népmese
napja alkalmából találkozás, meseolvasás és társasjátékozás.
Rajz- és festőműhely – művészeti részleg.
Állandó tevékenységek a könyvtár udvarán 14 és 20 óra között:
gyerekkorom játékai – szülők/nagyszülők a régi játékokról (ugróiskola,
gumizás, adj, király, katonát és még
sok más), fotósarok, Blind date with
a book, újabb kézlenyomatok a
vásznon a legkisebb olvasók örömére, PhotoBooth mesehősökkel,
arcfestés, „Színezünk és jól érezzük
magunkat” – könyvjelzők, lepkék,
virágok. Festés, rajz és kézimunka.
(Knb.)
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Böjte Lídia

Betegségem története (1.)

„A gyógyulás rajtunk múlik, mert
a legjobban ránk van szükség
hozzá”.
Onkológusom biztatására írom
ezeket a sorokat, aki szerint nem
neki, nem a kezelésnek, hanem csakis magamnak köszönhetem, hogy
másfél év után kigyógyultam a rákból. Természetesen enyhe túlzás,
hogy kigyógyultam, mert még minden hónapban beadnak egy perfúziót, és háromhavonta komputertomográffal átvizsgálják az egész
testemet. Nem is tartom magam
„gyógyult rákos betegnek”, hiszen
úgy érzem, hogy Damoklész kardja
még mindig a fejem felett függ, és
nem lehet tudni, hogy mikor jelenik
meg valahol újabb daganat a szervezetemben, de azért valamivel nyugodtabb vagyok két negatív
CT-vizsgálat után.
Ezúttal nem mesélni akarok,
hanem használni a hasonló helyzetben lévő betegeknek, sorstársaimnak, akiket előrehaladott rákos
daganattal diagnosztizáltak, és átélték a kemoterápiát, műtétet, sugárterápiát.
Elfogadás
Különleges lelkiállapotba kerül
az ember, amikor megtudja, hogy
testében fejlődő rákos daganat van:
valósággal megérinti „a halál
szele”. Bár számtalan más betegség
kimenetele lehet halálos, mégis a
rákkal asszociálják a leginkább a
halál gondolatát, s egyúttal a hoszszadalmas szenvedést is. Sokan felteszik ilyenkor a kérdést: „Miért
éppen én?”. Nos, bennem nem fogalmazódott meg, hogy vajon
miért, mert tudtam, hogy ez sors, és
bárki lehet rákos, vagy már az, és
nem tudja. Az sem keserített el,
hogy esetleg rövidesen meghalok.

Arra gondoltam, hogy 67 évig értelmes, szép életet éltem (a rossz dolgokra
nemigen
szoktam
visszaemlékezni), és sokan még ezt
a kort sem érik meg. (Egyik barátnőm 49 évesen halt meg rákban.)
Érdekes módon nem lázadtam azért
sem, hogy az ismerőseim közül
bezzeg senki sem rákos.
Amikor kimentem az épületből,
ahol közölték a diagnózist, s elmondtam a férjemnek, hogy rákos
vagyok, talán két percig sírtam,
utána letöröltem a könnyeimet, a
férjem beindította a motort, és azt
mondta: „Megyünk előre. Lássuk,
mit kell tennünk, hogy meggyógyulj.” Rögtön el is határoztam,
mindent meg fogok tenni, hogy
még néhány évet éljek, mert az élet
nagyon szép (alaptermészetem az
optimizmus), és vannak még céljaim itt a földön. Állítom most is,
hogy egy rákos betegnek nagyobb

Fotó: Kinczel Réka

szüksége van célokra, mint egy
egészségesnek.
Kezelés, és ami vele jár
A menyem segítségével eljutottam dr. Anca Negreanu onkológushoz, aki a családomon kívül további
életem legmeghatározóbb szereplője lett. Menyemtől már régóta
tudtam, hogy kitűnő szakember.
Ahogy megismertem, nemcsak
megbíztam benne, hanem nagyon
meg is szerettem, kapcsolatunk
meghitt, bensőséges lett. Amikor
nem volt sok dolga, a hosszú kezelések alatt hosszasan beszélgettünk.
Elcsodálkoztam, hogy reggel 7 órakor már a rendelőjében találtuk, s
volt úgy, hogy este 6 órakor még ott
hagytuk. Tudtam, hogy jó kezekben
vagyok, fantasztikusan bíztam
benne. Ezért csakis őrá hallgattam,
nem olvastam a rákról magáról,
nem hallgattam meg a betegek me-

A világon a skandinávok isszák a legtöbb kávét

A magyarok negyedannyit fogyasztanak

A statisztikák szerint a világon naponta több mint 2 millió csésze kávét isznak az
emberek, a legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában
és Közép-Amerikában alig fogyasztják; a magyarok a mezőny közepe táján találhatók,
közülük minden második a
munkahelyén is kávézik.

A kávénak világnapja is van:
szeptember 29. A kezdeményezés
több évtizede Japánból indult, azonban csak 2009 óta ünnepelik szeptember utolsó előtti napján: a
legenda szerint azért ez a dátum lett
a kávé világnapja, mert a hosszú
nyár után ezzel emlékeztetik az emberek magukat, hogy újra itt az ősz,
és dolgozni kell, a munkának pedig
szerves része a kávészünet.
A világon tavaly több mint 160
ezer zsák kávét termesztettek – 1
zsák 60 kiló –, ebből Európában
mintegy 54 ezer zsák fogyott,
Észak-Amerikában 30 ezer zsák,
Afrikában 12 ezer zsák, KözépAmerikában és Mexikóban 5300
zsák, Ázsiában és Óceániában 36
ezer zsák, Dél-Amerikában pedig
27 ezer zsák az International Coffee
Organization adatai szerint.

A nemzetközi statisztikák alapján
a legnagyobb kávéfogyasztók a finnek, ők évente fejenként átlagosan
12 kilót használnak fel, miközben a
világon a legnagyobb termelő országban, Brazíliában csak 5,3 kilót,
s ezzel 24.-ek a listán. Az Egyesült
Államok 4,2 kilóval a 39., és Olaszország is csak a 18. a listán Bécs
mögött, amely a 16.
Európában a skandinávok után a
Benelux államok lakói a legnagyobb kávéfogyasztók: Hollandia,
Belgium az első 10-ben van, Luxemburg a 11. A magyarok az 56.
helyet foglalják el a 3,1 kilogram-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

mos fogyasztással, éppen Japán
mögött (3,3 kilogramm), de Ausztrália előtt (3 kilogramm). A térségben a csehek, a szlovákok, a
szlovének, a szerbek és a horvátok
is megelőzik a magyarokat.
A kávé világnapja alkalmából a
Costa Coffee és a GKI Digital, felmérve a magyarországi munkahelyi
kávézási szokásokat, megállapította:
minden második munkavállaló
munkavégzés közben is kávézik. A
munkahelyen kávézók fele számára
a munkáltatója ingyen biztosítja a
kávét, a többiek maguk veszik vagy
viszik be napi adagjukat.
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séit, hogy mit szabad tenni és mit
nem. A doktornő csak annyit beszélt
a betegségemről, amennyit szükségesnek tartott, én pedig fölöslegesen
nem érdeklődtem. Mindenki azt
mondta és mondja, hogy a mellrákosoknak adott „piros perfúzió” a legkegyetlenebb, mert attól mindenki
két-három napig hányik. Én kivétel
voltam, nem hánytam, csak utána
két napig gyengélkedtem. Közben
elhullt a hajam, de vásároltam két
szép parókát, és meg voltam elégedve azzal, ahogy kinéztem. Minden kezelésre szépen felöltöztem, jó
könyveket olvastam a többórás,
hosszú perfúziók alatt. Reggelente a
doktornő irodájában mosolyogva jelentem meg. Mindig jók voltak az
eredményeim, egyszer sem kellett
leállítani vagy halasztani a perfúziókat. Egyre jobban kezdtem bízni
abban, hogy ha mindent türelmesen
végigcsinálok, meggyógyulok.
Járvány
A kezelések alatt nagyjából normális, a régihez hasonló életet
éltem, egészen addig, amíg meg
nem jelent a járvány. Tudtam, hogy
meggyengült immunrendszerrel az
első helyen vagyok a veszélyeztetettek között. Ezért igyekeztem betartani a szabályokat, de különösebb
félelmet nem éreztem, bíztam a
szervezetemben, a hitemben, az
erőmben. Közben kiköltöztünk falura, ahol a település végén a gyönyörű természet, csend, béke vett
körül. Harmónia volt a lelkemben,
amit sem félelem, sem elégedetlenség nem zavart meg. Hiányzott a
színház, a rendezvények, az utazások, de sokat olvastam, a férjemmel
jó filmeket néztünk, mindennap nagyokat sétáltunk a kutyával. A gyermekeimmel
főleg
telefonon
beszélgettünk, de a legközelebbi barátok néha meglátogattak. Jólesett.
Éreztem a szeretetüket, a segítőkészségüket. Erőt adtak, ők is és a
családom is. Tudtam, bármi tőlük
telhetőt megtennének, csak hogy ne
távozzak el az életükből.
A társ
Egy ilyen helyzetben a legmeghatározóbb a társad jelenléte, az ő
viszonyulása. Úgy láttam, hogy az
elején a férjemet lelkileg jobban
megviselte a betegségem, mint

engem. Az én egészségi és lelkiállapotomtól függött az ő hangulata,
kedve. Ezért igyekeztem tartani
magam, de néha el-elkeseredtem, s
panaszkodtam neki, elrontva a hangulatát, de valakinek el kellett mondanom a kétségeimet, mert a
külvilág felé csak az erős, pozitív
embert mutattam. Gyenge pillanataimban csak ő látott. Sohasem engedte,
hogy
elkeseredjem,
elbizonytalanodjam, úgy látszott,
hogy bízik a gyógyulásomban, én
pedig úgy éreztem, hogy élnem kell
érte is, mert szüksége van rám.
Mások viszonyulása
A családomról, közeli barátaimról írtam már. Most arról fogok írni,
hogy hogyan viszonyultak hozzám
mások: ismerősök, kollégák. Grecsó Krisztián szerint a rák egy billog, ami rajtad marad. Ez igaz, mert
ezzel a betegséggel kapcsolatban
sok az előítélet. Annak ellenére,
hogy sokan meggyógyulnak, még
mindig a halált juttatja az emberek
eszébe. A kollégáim közül nagyon
kevesen hívtak fel, pedig tudták,
hogy beteg vagyok. Azok, akik később telefonáltak, beismerték, hogy
féltek felhívni, mert azt gondolták,
hogy nagyon rossz állapotban vagyok. Mások nyugdíjba vonulásom
után sem érdeklődtek már irántam.
Ebbe is beletörődtem, nem okozott
különösebb csalódást. Rájöttem,
nem muszáj, hogy sokan szeressenek, de aki megmarad melletted, az
minőségi kapcsolat legyen. Sok
mindenre megtanított ez a betegség.
Boldog voltam, hogy négy volt tanítványom rendszeresen felkeresett,
készültünk az érettségi vizsgára, jót
tett nekem, hogy nem szakadtam el
egészen a hivatásomtól.
További kezelések
Mire befejeztem a kemoterápiát,
eltűnt a daganat a mellemből, közben a CT sem mutatott áttétet. Bizakodva készültem a műtétre, nem
féltem. Rövid ideig voltam kórházban, és a felgyógyulásom sem húzódott sokáig. Egy hónap elteltével
elkezdtem a sugárterápiát, 25 sugárkezelést kaptam, mellékhatások
nélkül történt ez is.
(Folytatjuk)

A jó munkahelyi kávé elvárás lett
az elmúlt években, a válaszadók 73
százaléka ezt kifejezetten fontosnak
tartja: a jó az emberek 65 százaléka
szerint olyan, amiben az illatok és
ízek harmonikusan illeszkednek
egymáshoz, 36 százalék szerint
pedig pont annyira erős, amennyire
kell.
A válaszadók 45 százaléka
rendszeresen kávézik napközben a munkahelyén, míg az otthoni
kávézásra
minden
második válaszadó havonta
mintegy 3000 forintot, 38 százalékuk pedig ennél is többet
költ, addig a munkahelyen is
kávézók több mint felénél ez
egyfajta juttatás, és nem kell
érte fizetni. Az ingyenes lehetőséggel azonban nem mindenki él, csak 41 százalékuk
használja ki, a többiek inkább
a saját ízlésviláguknak és minőségi elvárásaiknak megfelelő kávét részesítik előnyben.
A kutatásban résztvevők mintegy negyede maga viszi az
alapanyagot a munkahelyére,
és az ottani géppel készíti el,
minden 10. válaszadó pedig a
kész kávét viszi termoszban
magával mindennap.
A Costa Coffee közölte, a
különböző napszakokban más
kávét fogyasztanak a dolgozók: a munkahelyeken regge-

lente az erősebb, eszpresszó típusú
kávét (86 százalék), míg az ebédet
követő délutáni órákban inkább kapucínert (53 százalék), illetve ebben
az időszakban népszerű a latte macchiato (56 százalék) és az ízesített
kávé (74 százalék) is.
A kutatás 2721 válaszadó közreműködésével készült. (MTI)
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Átadták a Tamási Áron-díjat

Emlékünnep Farkaslakán

„Van nekem egy falum. Némelykor, ha lelkemmel burkolom magam
körül, úgy tetszik, mintha én építettem volna őt, mikor még Isten szándékában laktam. Máskor meg
szülőmnek érzem, aki egy csillagos
estén, szomorú-mókás mese után fogant engem.”

Az idézet szeptember 19-én,
Tamási Áron születésének
124. évfordulóján hangzott el
Farkaslakán, ahol a 2021. évi
rangos Tamási Áron-díjat
adták át Kilyén Ilka színművésznek az erdélyi irodalom
és kultúra fáradhatatlan szolgálatáért, és a 2020-as díjazott Mihályi Magdolnának, aki
férjével,
Varga
Sándorral
együtt életre hívta, és ma is
életben tartja a Csíkcsomortáni Verstábort.

Bodolai Gyöngyi

A tavalyi kitüntetett kérése volt,
hogy a szülőháznál szervezett évfordulós ünnepségen vehesse át az
elismerést. Nem alaptalanul, hiszen
a szülőfaluban a Farkaslaki Tamási
Áron Művelődési Egyesület és a
helyi polgármesteri hivatal méltó
ünnepséget szervezett a születésnap
és a díjazás köré.
A megemlékezés és egyben a
székely kultúra napja a helyi római
katolikus templomban tartott emlékmisével vette kezdetét. Bár a
szülőház ma már igencsak eltörpül
a lendületesen fejlődő település elegáns, újonnan épített vagy felújított
házai, szépen rendezett portái között, udvarán különös, varázslatos
hangulat érinti meg a résztvevőt. Az
alkalomra megnyíló kicsi házban
berendezett múzeum a hajdani
fényképekkel a múltat idézte, a ház
udvarán összegyűlt, színes farkaslaki viseletbe öltözött asszonyok,
lányok és az érdeklődő közönség a
kibontakozó „örömünnepen” a
hálás jelent képviselték. A vidám
alaphangot a dr. Fodor Béla etnomuzikológus vezette udvarhelyszéki Napkorona népzenekör több
mint húsz településről összesereglett tagjai adták meg, akik az abásfalvi zenekar kíséretében olyan
szívből, lélekből énekelték a népdalokat, amilyent ritkán hallani. A díjazókat és díjazottakat, az ünneplő
közönséget az együvé tartozás fontosságát hangsúlyozva Kovács
Lehel, Farkaslaka polgármestere
köszöntötte.
Jó együtt örülni és hálát adni
azért, hogy 124 évvel ezelőtt egy
szeptemberi napon Tamási Áron
megszületett, és a mesebeli királyfihoz hasonlóan elindult világot
látni. De szülőhelyéről az Üveghegyen túl sem feledkezett meg, min-

Örömünnep a szülői ház udvarán

den szavával, gondolatával székely
népét szolgálta és szolgálja, minden
évben valamilyen ajándékkal lepve
meg a helybelieket. Az idei ajándék
egy gyönyörű könyv Tamási Áron
életéről és munkásságáról a budapesti Tamási Áron Közalapítványtól
– hangzott el Hadnagy Jolán, a Farkaslaki Tamási Áron Művelődési
Egyesület elnökének, a rendezvény
lelkes szervezőjének beszédében.
Tamási Áron joggal mondhatta,
hogy „jó embernek kell lenni
ahhoz, hogy jó magyar legyen valaki”, és ilyen emberek a díjazottak
is, akik munkásságuk alapján méltán vehetik át az elismerést – hangsúlyozta Soós Zoltán konzul
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében. A beszédek között Botorok Annamária,
Ágoston Eszter (a Dr. Palló Imre
Művészeti Líceum diákja) és a
helyi Tamási Áron Általános Iskola
szép hangú IV. osztályos tanulói:
Ágoston Anna, Hadnagy Fanni,
Pakot Zsófia, Pakot Zsanett, Simó
Zselyke népdalokat énekeltek.
„…Vallom és hirdetem s mindig
hirdetni fogom, hogy az országhatárok felett van egy szellemi és erkölcsi közösség, amely a világon
szétszórtan élő magyarokat egybekapcsolja és egy lelki impériumban
egyesíti. Ez is teszi, hogy nyílt és becsületes módon munkása és ápolója
legyek ennek a szellemi közösségnek.” (Tamási Áron: Gondok és
gondolatok)
A Tamási Áron-díjat a fenti idézet jegyében a 25 éve elhunyt Tamási Áronné Bokor Ágota
alapította, és ugyancsak ő hozta
létre a Tamási Áron Közalapítványt
is azzal a céllal, hogy az elismerést
minden évben olyan jeles személyiségnek ítéljék oda, „aki az író szellemében a magyarság és más népek
békés együttélését, a bárhol élő magyarság fennmaradásának ügyét
szolgálja.” Ugyancsak Tamási
Áronné tette lehetővé, hogy 1993ban az akkori jeles évfordulót ünneplő székelyudvarhelyi Tamási
Áron Gimnázium tehetséges és arra
méltó diákjai ösztöndíjban részesüljenek.
Az első díjazott Tompa Miklós
rendező volt, a Tamási-művek legavatottabb színpadra állítója, majd
Dávid Gyula, Görömbei András,
Sipos Lajos irodalomtörténészek,
Marosi Ildikó, Gazda József művelődéstörténészek, Ferenczy István,
Kubik Anna színművészek, Török
Viola rendező, Járfás Ágnes, Tamási műveinek francia fordítója részesült az elismerésben. A díjazás
negyedszázadon keresztül a Bethlen Gábor-díjjal közös ünnepségen,
Budapesten zajlott. Hagyományteremtő szándékkal 2019-ben adták át

A. Szabó Magda (középen) és a két díjazott: Kilyén Ilka és Mihályi Magdolna

először szeptember 20-án, az író
születésnapján rendezett farkaslaki
emléknapon – számolt be A. Szabó
Magda, a Tamási Áron Közalapítvány elnöke.
A 2020-as év díjazottja Mihályi
Magdolna volt, aki férjével, Varga
Sándorral, a Kossuth rádió szerkesztőjével
Csíkcsomortánban
megszervezte a székelyföldi verstábort magyarországi és határon túli
fiatalok számára. Férje elhunyta
után gyermekeivel folytatják a
közös álmot. A kitüntetettet Kubik
Anna, a debreceni Csokonai Színház és Rubold Ödön, a budapesti
Nemzeti Színház tagja, a csíkcsomortáni verstábor két örökös művésztanára méltatta.
A laudációban elhangzott, hogy
manapság, amikor a vers egyre inkább háttérbe szorul, „Mihályi
Magdolna mérhetetlen szervező
energiával, áldozatos munkával
gyűjti egybe azokat a fiatalokat,
akik előzőleg versünnepeken megméretve, érdemesnek mutatkoznak
arra, hogy a csíkcsomortáni együttlétek szellemi és lelki műhelyében
készüljenek az életre. S teszi mindezt úgy, hogy az ifjú tehetségeknek
ingyenes a tábor, mert költségeit
Magdolna teremti elő – saját forrásaiból is bőséggel adakozva”.
„Aki megért s megértet egy népet
megéltet” – írja Kányádi Sándor
Játszva magyarul című versében.

Fotó: Jakab Emil

„A tábor fiataljai e gondolat
jegyében játszanak a versekkel, költőkkel, a gondolatokkal, s rádöbbennek a játék éltető hatalmára.
Előbb csak kis baráti, családi közösségben, később remélhetően tágabb, közösségi-nemzeti méretekben is… A verstáborban az elmúlt évtizedben több mint háromszáz magyarországi, felvidéki,
vajdasági, kárpátaljai és erdélyi fiatal gazdagodhatott szellemben, lélekben, merítkezhetett meg a
néptánc, a magyar kultúra értékeiben. Az emlékérem átadása egyben
főhajtás (a díjazott) öt éve elhunyt
férje, Varga Sándor emléke előtt is,
aki a Magyar Rádió szerkesztőjeként dolgozott két évtizeden át, de
ottani munkáján túl megalapította a
székesfehérvári versünnepet, 2011ben feleségével közösen életre hívta
a székelyföldi verstábort, majd
2013-ban a csíki versünnepet, újjászervezte a csíkcsomortáni Lármafa
színjátszó csoportot…” – hangzott
el a laudációban, amelyet Kósa Johanna volt verstáboros olvasott fel.
A kitüntetett köszönetet mondott
a felterjesztőknek, valamint az alapítvány képviselőinek azért, hogy
Fakaslakán vehette át a díjat. Örömét fejezte ki, hogy részt vehet
abban a misszióban – éltetni a magyar nyelvet és irodalmat, és mindenen keresztül építeni a hidat a
Kárpát-medence magyar fiataljai
között –, amelyet férje felvállalt, és
most gyermekeikkel, barátokkal,
művészekkel folytat tovább.
A közalapítvány a 2021. évi Tamási Áron-díját a kuratórium
egyöntetű döntése alapján Kilyén
Ilka színművésznek ítélte, az erdélyi irodalom és kultúra fáradhatatlan szolgálatáért. Tevékenységét
Márkus Béla Széchenyi-díjas irodalomtörténész méltatta.
„A világ a szemlélet változása a
nyelvben, vagy a nyelvben megőrzött világ – Kilyén Ilka művészete,
előadóestjeinek, pódiumműsorainak java része is jellemezhető így”
– hangzott el a laudációban, amelynek szerzője megemlítette Zsuzsanna szerepét Tamási Áron
Csalóka szivárvány című előadásában, majd a kitüntetett előadóestjeit
méltatta. Nyelvünk, vallásunk, kultúránk megőrzésére figyelmeztetett
a népköltészet erejével az Ágról
szakadt madár – ballada a csángó
sorsról című műsorában „… mert
az elcsángósodásból nincs viszszaút”. „Óvó gondolatait” szerte a
nagyvilágban ezernél több előadásának hallgatóival osztotta meg.
„Ugyanilyen beleérző hevülettel és

eltökéltséggel vitte színre a cigányság évezredes tragédiáját népköltészetük és erdélyi cigánydalaik
megszólaltatásával…” Karácsonyi
rege című előadóestjének gyöngyszeme, a Karácsonyi éjfélóra archaikus imádság, amely a méltató
szülőfalujában, Bükkaranyoson is
rejtélyes módon megőrződött.
Aranyország címmel készített műsort a Mezőségről, ahol a sárban
megrekedt falvak nagy része
„mélyszórvány”, „amelyeket úgy
veszítettünk el fokozatosan, mint
ahogy az aranypénzét veszti el az
ember”. Sütő András már-már feledésbe merülő életművét A gyertya
könnye című műsorával idézte emlékezetünkbe. „…Az Erdélyi Helikon szerzőinek műveit mutatta be
az Isten kezében, illetve a Búvópatak című estjein.” Művelődési egyesületek vezetőségi tagjaként olyan
átfogó szervezőmunkát végez,
amely nélkül „közéletünk is szegényebb lenne”, és amelyet korábban
a Magyar Örökség és Pro Cultura
Hungarica díjakkal értékeltek –
hangzott el Kilyén Ilka méltatásában, aki Márkus Béla szerint „imákkal, énekkel, versekkel, nyelvi és
zenei örökségünk megannyi formájával gyógyít”.
– Köszönöm a férjemnek, igaz
társamnak és a gyermekeimnek,
hogy mindenben segítettek, és munkámban támogatóim voltak – fejezte ki háláját családjának és a
díjazóknak Kilyén Ilka, majd a Szülőföldem című kötetből emlékezetes szép részletet osztott meg a
hallgatósággal. Ennek utolsó gondolatát idézzük: „Mert emberibb a
szellem, mint a test; és a művelődés
is inkább lényege az emberiség fogalmának, mint a javak. Töltse bé
hát mindenki, és töltsék bé a nemzetek is a szellem törvényeit, amelyek az igazság, a jog és a tudás. S
legfőképpen az erkölcs!”
A díjátadást követően A. Szabó
Magda a Tamási Áron Közalapítvány korábbi és új ösztöndíjasait
szólította, köztük több farkaslaki
egyetemi hallgatót, akik bizonyították, hogy jó helyre került a támogatás.
A délelőtti ünnepség, amelyből
nem hiányzott a vendéglátók ízletes
szilvás és túrós rétese sem, a farkaslaki Zeng a magosság egyházi
kórus két énekével zárult, amit a
közönség is a helyi asszonyokkal
énekelt. A vendégek pedig szokás
szerint egy szál virágot helyeztek el
a szülőházban lévő bölcsőbe.
(Folytatás a 7. oldalon)
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Emlékünnep Farkaslakán

Őszi-téli divatirányzatok (1.)

A divatról azt is mondhatnánk, hogy nem
más, mint az idők színe. Az időké, melyekben
élünk, melyeket átélünk, tetteink, érzéseink
ideje. A külvilág és belső világunk, belső otthonuk közötti összhang „kettőssége”. Ennek
lényege, hogy maximálisan átéljük úgy, mint
szokatlan idők divatját.

Casoni Szálasi Ibolya

Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina Tündökletes világ című műsorukban

(Folytatás a 6. oldalról)
Délután az író testvérének, Ágnesnek a portáján folytatódott a rendezvény. A pályázati pénzekből
igényes műgonddal felújított ház
Tamási Áron emlékét őrzi. Farkaslakára való hazatérésekor Ágnes
testvére látta vendégül az írót, akinél csendben, nyugodtan alkothatott. Az udvaron levő csűr pedig
óriási változáson ment át, az üvegfalakkal körbevett épület földszintjén előadóterem, emeletén a
Székelyföld múltját és jelenét idéző
fotókiállítás látható. Az előadótermet megtöltő közönség Kilyén Ilka
és táncos, énekes, színművész
lánya, Ritziu Ilka Krisztina Tündökletes világ című közös műsorának
tapsolhatott. Az író Bölcső és bagoly című művéből adtak elő szomorú és humoros, csipkelődő,
feleselgető részleteket, megidézve
az egykori faluról, az író családjáról
szóló történeteket.

A tanulmányt író Cs. Nagy Ibolya a gazdag képanyagot válogató,
a könyvet szerkesztő A. Szabó
Magdával közösen a mutatta be a
Tamási Áron életéről és munkásságáról készült, képekkel gazdagon illusztrált, igényes kivitelezésű albumot, amely a Magyar
Művészeti Akadémia támogatásával az akadémia nyomdájában készült. A könyv több példányát
ajándékba hozták a szülőfalunak.
Részletesebb ismertetésére visszatérünk.
A rendezvény a Kultúrcsűr udvarán az udvarhelyszéki Napkorona
népzenekör népdaléneklésével zárult, és a jókedvű nótázásba az udvart megtöltő közönség is
bekapcsolódott. Az emléknap
végén a legismertebb Tamási-idézet
jutott eszembe, miszerint „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne”. Tamási
Áronnak ez sikerült.

Ember és állat harmóniája

Említsünk meg párat a 2021/2022-es őszi-téli szezon legérdekesebb irányzataiból.
Az ágytakaróra emlékeztető mintájú kigépelt anyagokból újabban nemcsak dzsekiket, kabátokat, hanem
szoknyákat és ruhákat is ajánlanak idén a divattervezők. Így mondhatjuk, hogy a paplan az ágyból ruháinkra kúszott. És ez egyáltalán nem
közönséges, hanem egyenesen királyi eleganciát kölcsönöz.
Egy másik érdekesség a furcsa kinézetű,
kerek kötött táska, mely lehet kicsi vagy
óriási, de nagyszemű kötéssel a legmutatósabb, és jellegzetessége, hogy formája tökéletesen kerek kell legyen.
A réteges öltözködés ezúttal nadrág fölé
vett ruhát jelent, legyen az mini vagy éppen
középhosszú. A szokatlan ezúttal az, hogy
akár farmer vagy szövetből készült trapéz
nadrág fölött szoknyát is illik viselni.
A bársony ismét divatos, viszont ezúttal
az asztrahánbunda mintáját utánzó gyűrött
bársonyból készült hosszú blézerek formájában.
A piros cipő idén nemcsak mint egy kötelező stíluselem, hanem mint a feminizmus egy új szimbóluma van jelen.
A 2000-es évekre emlékeztető, rózsaszín
műbundával keretezett kardigánok és kabátok, melyeket kivágott miniruhával illik viselni, arra ösztönznek, hogy visszatérjünk
a táncparkettre.
A kanapék és a sötétítő függönyök
anyaga is a ruháinkra kúszik, művészi
rangra emelve azokat.
A bundák esetében idén a klasszikus
plüssmackót a jetire emlékeztető, a Star
Wars wookiee típusú bundája váltja fel,

Házi kedvencek veseproblémái

A kutyánál és macskánál jelentkező veseelégtelenséggel
gyakran keresik fel az állatorvosi rendelőt. A kiváltó ok
legtöbb esetben ismeretlen,
de okozhatják egyéb problémák is.

Szer Pálosy Piroska

A Noé Bárkája kisállatklinika vezetője, dr. Pálosi Csaba elmondta:
az utóbbi években megnőtt a vesekárosodással diagnosztizált eseteik
száma. Mint hangsúlyozta, az idült
vesebetegség lehet súlyos, az életet
veszélyeztető állapot, de a legkülönbözőbb fokozatai is ismertek,
ami a vesék károsodásának mértékétől függ. A vesék tisztítják meg a
vért azoktól a mérgező anyagoktól,
amelyek az elhalt sejtek és a táplálék lebontásából keletkeznek. A
vesék csak a megfelelő mennyiségű vizet tartják vissza, épp anynyit, amennyi a macska vagy a
kutya hidratálásához szükséges,
szabályozzák a vérnyomást azáltal,
hogy eltávolítják a felesleges nátriumot, megtartják a kalciumot és a
D-vitamint, ösztönzik az új vörösvértestek termelését. Míg a kóros
állapot korán diagnosztizálható, az
állatok a kezelésekre jól reagálhatnak és hosszú életet élhetnek, azonban ha a tünetek hirtelen
jelentkeznek, és gyorsan súlyosbodnak, az idült veseelégtelenség
heveny formát ölthet, és az állat
rövid időn belül elpusztulhat. Az
állatok életkorával is összefüggésbe hozható a megbetegedés,
ugyanis minél idősebb az állat,
annál nagyobb arányú lehet a vese-

károsodás foka. A kisebb mértékű
vesekárosodást sokáig nem lehetett
kimutatni, mivel a karbamid-, a kreatininszint a szokásos laboratóriumi
vérvizsgálatok során csak akkor
mutat emelkedést, ha a vesefunkciónak több mint felét elvesztették. A
vese több ezer nefronnak nevezett
mikroszkópikus egységből áll. Kiscicáknál a vese nem minden nefronja
működik,
a
legtöbb
helyettesíteni fogja az idő során elhasznált és elpusztult nefronokat.
Sajnos, ha egyik elhal, csak másik
működő nefron helyettesítheti,
ameddig a készlet kimerül, mivel a
nefronok nem regenerálódnak.
– Mi okozhat veseelégtelenséget,
és milyen tünetei vannak? – kérdeztük a szakembert.
– Mindenekelőtt a mérgezések
(növények, vegyszerek, mivel a
macska kimondottan szeret bele-

Fotó: Save &Smile Egyesület

kóstolni a különféle folyadékokba,
ösztönszerűen megrágja a növényeket, gyógyszereket), de az autoimmun megbetegedések, fertőző
betegségek, örökletes hajlam, daganatok, pajzsmirigy-túlműködés, tartós vízhiány stb. is okozhatja. A
túlzott szomjúság és vizelés, hányás, levertség, a tisztálkodási szokás
elmaradása
mind
a
vesebetegség előrehaladásának tünete lehet. A vesebetegség visszafordíthatatlan, és mivel többnyire az
idős állatokat érinti, azok veséi általában felmondják a szolgálatot.
De jelentkezhetnek olyan tünetek
is, amelyek más betegségek velejárói. Ilyen az étvágytalanság, a testtömegvesztés, a fénytelen, hulló
szőrzet, izomsorvadás, vérszegénység, kedvetlenség, nyálkás öklendezés, hányás, hasmenés, szájfekély,
bűzös szájszag, lazult fogazat,
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mely primitív, viszont progresszív külsőt kölcsönöz
viselőjének.
Elengedhetetlen ruhadarab idén a poncsó formájú
pelerin, melyet nemcsak ruhák, hanem kabátok fölött
is illik viselni.
A tavaszi-nyári szezonból átmentett fűzöld a remény színe. Az élénk szín csillogó eleganciát sugároz.
Ha ékszerekre gondolunk, legyen az nagyon hoszszú fülbevaló. Minimalista vagy gazdagon díszített,
mindkettő divatos.
A japán táncosok mezére – zentai – emlékeztető,
testhezálló, kaméleonmintás kezeslábas kényelmes
viselet. A semleges színek királya idén nem a bézs,
hanem a karamelltől a mogyoróig és a mustártól a
gesztenyéig terjedő színskála minden árnyalata.

csontvelő-károsodás. Tévhit, hogy
ha az állat sok vizeletet ürít, akkor
a veséje jól dolgozik, mivel ennek
az ellenkezője igaz. Amikor a vese
nem működik megfelelően, nem
lesz képes a szervezet megfelelő folyadékszintjét fenntartani, és az
állat túlzott mennyiségű folyadékot
veszít.
– Miként kezelhető a betegség?
– A kutya vagy macska veseelégtelenségének diagnózisa laborvizsgálattal – vizelet- és vérminta
alapján – történik. Manapság már a
biomarker (SDMA) emelkedése
jóval a tünetek előtt jelzi a vese
érintettségét. A kezeléseknek általában két módja van: az intravénás terápia és a speciális étrend
bevezetése. A diagnózis mellett az
állatot általában ideiglenesen kórházba utalják, hogy megtisztítsák a
szervezetét az olyan mérgező anyagoktól, amelyeket a
vesék nem képesek
eltávolítani, és helyreállítani a hidratálást
és
az
elektrolit-egyensúlyt. A beteg állatnak
könnyen
emészthető, magas
tápértékű ételeket
kell adni, azonban
gyakrabban és kevesebbet. Az egyszeri
nagy adag ugyanis
urémiás krízishez
vezethet. Ezért a
beteg kutyát vagy a
macskát speciális diétára kell fogni,
hogy a vesék megterhelése csökkenjen. Az állatorvos
által felírt étrend alacsony foszfor- és fehérjetartalmú kell
legyen. A kezelésben

nagyon fontos a friss víz állandó jelenléte, akár több edényben és több
helyen is. A bélflórát folyamatosan
magas aktivitási szinten kell tartani
pre- és probiotikumokkal. Támogatni kell a szervezet méregtelenítő
folyamatait, főleg a vesekárosító
nehézfémek (higany, ólom, kadmium), gombatoxinok, enterotoxinok,
antioxidánsok
stb.
megkötésével. A máj méregtelenítési
folyamatai,
a
nyomelemek pótlása a megfelelő
immunrendszer és enzimrendszer
működéséhez, magas vitamintartalmú és antioxidáns kiegészítők
adagolása jöhet szóba, fertőzéses
eseteknél (vírusos, bakteriális vesegyulladások) immunerősítők adagolásával kezelik a beteg állatokat.
Amennyiben a gazda az orvos előírásait betartja, az állat vesebetegként is még sokáig élhet.

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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A színes tavaszi kertterv ősszel kezdődik

Ha kiskertünkben igazán szép és változatos növényekben szeretnénk gyönyörködni kora tavasszal,
érdemes már most munkához látni. Ennek oka az,
hogy a tavaszi hagymás dísznövényeknek szükségük van a hideghatásra a virágzás érdekében.

Szigeti Botond

Mely növények tartoznak ebbe a csoportba, és hogyan ültetjük őket megfelelő módon?
A tavaszi hagymás növények csoportja nagyon gazdag,
és a nemesítési folyamatoknak köszönhetően ezeket a legnagyobb változatossággal tudjuk alkalmazni. Azonban
fontos figyelembe venni a növények virágzási idejét, amikor egy összeültetést tervezünk. Ez, ha jól tervezzük meg,
a tavaszi fagyok lejárta után egészen kora nyárig lehet
színfoltja kertünknek.
Egy pár példa növényekre:
* hóvirág – Galanthus ssp
* tavaszi sáfrány – Crocus ssp
* gyöngyike – Musscari ssp
* jácint – Hyachintus ssp

Henry Ward Beecher
amerikai író és könyvkiadó
egyik szép gondolatát
idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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* nárcisz – Narcissus ssp
* tulipán – Tulipa ssp
A tavaszi hagymás dísznövények úgy tudnak igazán praktikusak lenni, ha a virágzásuk után más egynyári növényt
tervezünk a helyükre ültetni. Ez azért megvalósítható, mivel
ezeket a növényeket relatív mélyre, 10-12 cm-re ültetjük,
így ha a virágzás lejárta után levágjuk a leveleiket, nyugodtan közvetlen melléjük tudunk mást is ültetni.
Az ültetéskor fontos, hogy egy jól átdolgozott, tápanyaggal feltöltött talajba helyezzük a hagymákat, fajtának megfelelő mélységben. A megfelelő virágminőség elérése
érdekében a hagymákat érdemes minden 2-3 évben kiásni,
és ezek sarjhagymáit leválasztani. Ezeket, ha van megfelelő
méretű területünk, érdemes elültetni egy félreeső helyre,
mivel a sarjhagymák is egy év elteltével nagyon szép virágokat hoznak majd, így frissíthetjük a növényállományunkat.
Fontos tudni, hogy az őszi ültetést csak a tavaszi hagymás
dísznövények esetében alkalmazzuk, mivel ezek felépítése
olyan, hogy egy hidegebb tél alkalmával sem fagynak el.
A kardvirágnak a gumóját például ősszel mindenképp be kell
gyűjteni, ezt újságpapírba csavarva száraz hűvös helyen kell tárolni, és csak a talaj menti fagyok után lehet visszaültetni.

Akár saját szaporítóanyagot használunk, akár boltit, vizsgáljuk meg, hogy ne legyen rajtuk külsérelmi nyom. Fontos,
hogy a hagymák egyalakúak és méretűek legyenek, ha viszont valamelyik hagymán elváltozást észlelünk, azt ne ültessük el.
Mi a teendő a hagymás
szobanövényekkel?
Fontos tudni, hogy nem csak a kertben van teendő a növényekkel.
A hagymás szobanövényekkel is hasonlóan kell eljárni
annak érdekében, hogy megfelelő virágot hozzanak.
Két képviselőjüket emelném ki:
* amarilliszek – Hippeastrum ssp
* klívia (szobaliliom) – Clivia ssp
Ezeknek a növényeknek is szükségük van a „téli pihenőre”, viszont a természetben lévő növényekkel ellentétben
nincs szükségük fagyra a virágzáshoz. Teleltetésük megoldható akár egy hűvös pincében, kamrában is.
Ezen növényeknek a talaját ajánlott kétévente felfrissíteni,
illetve a sarjhagymákat leválasztani. Fontos szempont, hogy
a hagyma nagysága árulkodik arról, hogy mekkora lesz a virágzat, vagy hány szálat hoz a növény. A hagyma mérete
egyenesen arányos a virágmérettel, azaz minél nagyobb a
hagyma, annál nagyobb és gazdagabb lesz a virág is.
Ne feledjék, kertészkedni kiskertben és tömbházban egyaránt öröm!
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Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 6. forduló: Arsenal – Tottenham 3-1, Brentford – Liverpool 3-3, Chelsea – Manchester City 0-1, Crystal Palace
– Brighton & Hove Albion 1-1, Everton – Norwich 2-0, Leeds United – West Ham United 1-2, Leicester – Burnley 2-2, Manchester
United – Aston Villa 0-1, Southampton – Wolverhampton 0-1, Watford – Newcastle United 1-1. Az élcsoport: 1. Liverpool 14 pont, 2.
Manchester City 13, 3. Chelsea 13.
* Spanyol La Liga, 6. forduló: Osasuna – Betis 1-3, Espanyol –
Alavés 1-0, Cádiz – FC Barcelona 0-0, Granada – Real Sociedad 23, Sevilla – Valencia 3-1, Villarreal – Elche 4-1, Real Madrid – Mallorca 6-1; 7. forduló: Betis – Getafe 2-0, Celta Vigo – Granada 1-0,
Alavés – Atlético Madrid 1-0, FC Barcelona – Levante 3-0, Sevilla
– Espanyol 2-0, Valencia – Athletic Bilbao 1-1, Rayo Vallecano –
Cádiz 3-1, Mallorca – Osasuna 2-3, Real Madrid – Villarreal 0-0,
Real Sociedad – Elche 1-0. Az élcsoport: 1. Real Madrid 17 pont/7
mérkőzés, 2. Real Sociedad 16/7, 3. Sevilla 14/6.
* Olasz Serie A, 5. forduló: AC Milan – Venezia 2-0, AS Roma –
Udinese 1-0, Cagliari – Empoli 0-2, Torino – Lazio 1-1, Sampdoria
– Napoli 0-4, Spezia – Juventus 2-3, Salernitana – Hellas Verona 22; 6. forduló: Genoa – Hellas Verona 3-3, Empoli – Bologna 4-2,
Venezia – Torino 1-1, Inter – Atalanta 2-2, Juventus – Sampdoria 32, Lazio – AS Roma 3-2, Sassuolo – Salernitana 1-0, Spezia – AC
Milan 1-2, Napoli – Cagliari 2-0, Udinese – Fiorentina 0-1. Az élcsoport: 1. Napoli 18 pont, 2. AC Milan 16, 3. Inter 14.
* Német Bundesliga, 6. forduló: RB Leipzig – Hertha BSC 6-0,
Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 1-1, Bayer Leverkusen – Mainz 10, Union Berlin – Arminia Bielefeld 1-0, Mönchengladbach – Borussia Dortmund 1-0, Freiburg – Augsburg 3-0, Hoffenheim –
Wolfsburg 3-1, Bochum – VfB Stuttgart 0-0, Greuther Fürth –
Bayern München 1-3. Az élcsoport: 1. Bayern München 16 pont, 2.
Bayer Leverkusen 13, 3. Wolfsburg 13.
* Francia Ligue 1, 7. forduló: AS Monaco – St. Etienne 3-1, Lorient – Nice 1-0, Metz – Paris St. Germain 1-2, Nantes – Brest 3-1,
Montpellier HSC – Bordeaux 3-3, Lyon – Troyes 3-1, Lille – Reims
2-1, Lens – Strasbourg 0-1, Angers – Olympique Marseille 0-0,
Stade Rennes – Clermont 6-0; 8. forduló: St. Etienne – Nice 0-3,
Clermont – AS Monaco 1-3, Troyes – Angers 1-1, Bordeaux – Stade
Rennes 1-1, Lyon – Lorient 1-1, Olympique Marseille – Lens 2-3,
Paris St. Germain – Montpellier HSC 2-0, Strasbourg – Lille 1-2,
Brest – Metz 1-2, Reims – Nantes 3-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 24 pont, 2. Lens 15, 3. Nice 14.

Menesztette Leo Grozavut a Sepsi OSK

Bálint Zsombor

A medgyesi döntetlen volt az
utolsó mérkőzése Leo Grozavunak a
Sepsi OSK kispadján. A menesztéséről szóló döntést Diószegi László
klubvezető közösségi oldalán ismertette két órával azután, hogy bejelentette, a járványhelyzet miatt tavaszra
marad az új OSK-stadion október 8ára tervezett ünnepélyes avatója.
Grozavu utódjának kinevezéséig a
csapatot Ilyés Róbert másodedző és
Kulcsár László pályedző irányítja.
Diószegi László szerint nem csak
a rossz eredmények miatt váltak meg
az edzőtől, hanem azért is, mert a napokban felgyűlt problémák megoldást követeltek. A medgyesi
mérkőzés előtt Golofca és Fofana
konfliktusba keveredett a szakvezetővel, aki nem nevezte őket a találkozóra. A konfliktus természetéről nem
kerültek nyilvánosságra részletek, az
azonban közismert, hogy a szakvezető hirtelen haragú, és néha a tettlegességtől sem riad vissza.
Leo Grozavu így már nem éri
meg, hogy az új stadionban is vezethesse csapatát. A Rapid elleni mérkőzés az utolsó lesz a régi létesítményben, a Voluntari elleni
meccsre már az új arénába költözik
a csapat.
Diószegi László elmondta: fájó
szívvel mondta le az avatóünnepséget, ám a vírus rohamos terjedése
miatt csak 30%-ban foglalhatták
volna el a nézők a lelátókat, és semmiképpen sem szerették volna, hogy
ne legyen mindenki ott, aki szeretne.

Első hazai sikerére hajt a Ferencváros
az Európa-ligában

A spanyol Betis Sevillát fogadja ma a
Ferencváros labdarúgócsapata az Európaliga csoportküzdelmeinek 2. fordulójában.
Ugyan a zöld-fehérek korábban több
alkalommal is értek el bravúros eredményeket a nemzetközi kupaporondon –
2019-ben 1-0-s siker a CSZKA Moszkva
otthonában, 2004-ben pedig 1-0-s diadal
a Hearts vendégeként –, a csoportkörben
aratott hazai győzelem azonban egyelőre
még várat magára.
A Ferencváros a Bayer Leverkusen otthonában kezdte a sorozat mostani kiírását, és bár Ryan Mmaee góljával vezetett,
végül 2-1-re kikapott a Bundesligában jelenleg második gyógyszergyáriaktól. Ez
a vereség ugyanakkor nem törte meg
Peter Stöger együttesének
lendületét, hiszen a bajnokságban azóta a legnagyobb
hazai rivális Fehérvár otthonában diadalmaskodott, valamint legyőzte az ősi
ellenfél Újpestet is.
Hasonlóan jó formában
van a Betis is, amely az első
fordulóban kétgólos hátrányból fordítva 4-3-ra verte otthon a Celtic Glasgow-t, a La
Ligában pedig legutóbbi
négy meccséből hármat
megnyert, egyszer döntetlenre játszott.
A két csapat először találkozik egymással a nemzetközi kupaporondon.
A 22.00 órakor kezdődő
mérkőzés játékvezetője az
izraeli Roi Reinshreiber lesz,
a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.
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A távozó szakvezetőt (b) ideiglenesen eddigi segédje, Ilyés Róbert (j) helyettesíti
Fotó: a háromszéki klub közösségi oldala

A Sepsi OSK 1. ligás labdarúgócsapat
az együttest 2019 novembere óta irányító
Leo Grozavuval érte el legnagyobb sikereit. Az elmúlt idényben a csapat a bajnokság negyedik helyén végzett, és az
Európa-liga selejtezőjében is kipróbálhatta
magát. A bajnokság 2021–2022-es idényében azonban rosszul kezdett az együttes.
Tíz forduló alatt mindössze egy győzelmet
sikerült elkönyvelnie. Hat döntetlennel és
három vereséggel a tabella 12. helyén
áll.

Alibec és Omrani a CFR keretében

Gabriel Debeljuh továbbra sem játszhat, Denis Alibec és Billel Omrani
viszont felépült sérüléséből, így mindketten bevethetők a Kolozsvári
CFR 1907 Randers elleni mérkőzésén, a Konferencialiga csoportkörének
2. fordulójában, ma 19.45 órai kezdettel.
Alibec a román válogatott Izland elleni mérkőzésén vált harcképtelenné, míg Omranit a Jablonec elleni, 1. fordulós meccs óta kellett nélkülözniük a kolozsváriaknak. Nem világos azonban, hogy állapotuk
lehetővé teszi-e, hogy már a kezdőbe is nevezhesse őket a csapat edzője.
Jelen állás szerint Dan Petrescu egyetlen csatár – Valentin Costache –
szolgálataira számíthat, így akár az is előfordulhat, hogy a szakvezető
egy védőt nevesít majd a támadószekcióba.
Alexandru Chipciu szerepeltetése is megoldás lehetne a CFR 1907
számára, azonban a labdarúgót nem nevesítették a Konferencialigában
használandó játékoskeretbe.
A mérkőzés a Pro X közvetítésében tekinthető meg élő adásban.

Európa- és Konferencialiga a televízióban

19.45 óra, Pro X: Kolozsvári CFR – Randers (Konferencialiga, D csoport, 2. forduló)
19.45 óra, RTL+: élő közvetítés valamely Európa- vagy konferencialigás mérkőzésről
22.00 óra, M4 Sport: Ferencváros – Betis Sevilla (Európa-liga, G csoport, 2. forduló)
22.00 óra, Pro X: Olympique Marseille – Galatasaray (Európa-liga, E csoport, 2. forduló)
22.00 óra, RTL+: élő közvetítés valamely Európa- vagy konferencialigás mérkőzésről

Szinte két év
a szentgyörgyi kispadon

Bölöni László lehet a
menesztett Leo Grozavu
utódja a Sepsi OSK vezetőedzői tisztségében a DigiSport televízió szerint. A
székelyföldi klub felvette a
kapcsolatot a görög Panatinaikosztól májusban távozott szakemberrel, akinek azóta sincs csapata,
írták a médiaintézmény
honlapján.

Madridban nyert a Real ellen
a Sheriff

Messi első gólja
a PSG-ben

Hatalmas meglepetést hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája
csoportköre 2. fordulójának keddi, madridi mérkőzése: a Sheriff
Tiraspol 2-1-re győzött a Real otthonában. A főtáblán mindössze
második meccsén pályára lépő vendégcsapat az első félidő derekán megszerezte a vezetést. A szünetet követően fokozta a
tempót a Real, és büntetőből egyenlített a 64. percben. A Tiraspolnak volt egy les miatt videóbíróval érvénytelenített találata,
majd a 90. percben a vendégeké lett a slusszpoén: Sebastien
Thill bődületes nagy gólt rúgott a jobb felső sarokba.
Lipcsében a hazai gárda a 7. percben előnyhöz jutott, ám a
22. percben jött az egyenlítés, és még a szünet előtt a Brugge
újabb gólja. A vendégek lesgólt szereztek, és mivel újabb találat
nem született, így megszakadt a belgák német csapatok ellen
több mint 18 éve tartó nyeretlenségi sorozata.
A csoport másik összecsapásán a Paris Saint-Germain ugyancsak hamar, már a 8. percben vezetést szerzett az előző idényben
finalista vendég Manchester City ellen. Az angoloknak ugyan
volt lehetőségük az egyenlítésre, de a kapufa besegített a franciáknak. A második félidőben a nyáron a Barcelonától megszerzett Lionel Messi is eredményes volt. Az argentin sztárnak ez
volt ez első gólja új csapatában.
A B jelű kvartettben a Liverpool biztosan nyert Portóban, és
továbbra is hibátlan, míg a 29. perctől emberhátrányban játszó
AC Milan nem tudta megtartani 1-0-s előnyét a vendég Atlético
Madriddal szemben, mert a 84. és a 97. percben is gólt kapott.
A C csoportban az Ajax után a Borussia Dortmund is győzött,
így a négyes szétszakadt, a Besiktasnak és a Sporting CP-nek
nincs pontja.

Eredményjelző

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bölöni
érkezik?

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: Paris Saint-Germain – Manchester City 2-0, RB
Leipzig – Club Brugge 1-2. Az állás: 1. Paris Saint-Germain
4 pont (3-1), 2. Club Brugge 4 (3-2), 3. Manchester City 3, 4.
RB Leipzig 0.
* B csoport: FC Porto – FC Liverpool 1-5, AC Milan – Atlético Madrid 1-2. Az állás: 1. Liverpool 6 pont, 2. Atlético
Madrid 4, 3. FC Porto 1, 4. AC Milan 0.
* C csoport: Borussia Dortmund – Sporting CP 1-0, Ajax –
Besiktas 2-0. Az állás: 1. Ajax 6 pont (7-1), 2. Borussia Dortmund 6 (3-1), 3. Besiktas 0 (1-4), 4. Sporting CP 0 (1-6).
* D csoport: Real Madrid – Sheriff Tiraspol 1-2, Sahtar Donyeck – Internazionale (olasz) 0-0. Az állás: 1. Sheriff Tiraspol 6 pont, 2. Real Madrid 3, 3. Internazionale 1 (0-1), 4.
Sahtar Donyeck 1 (0-2).
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Fejlődj itthon!
Kivizsgálja
az okostelefonjait ért
Az MDT új rendezvénysorozata középiskolásoknak
rületén lehessen kamatoztatni a meg– Nem lehet előre látni a járvány
cenzúravádakat a Xiaomi
szerzett információkat.
alakulását. De ezt a 12 alkalmat on-

Független szakértők bevonásával vizsgálja ki a Xiaomi kínai technológiai óriáscég azokat a litván kiberbiztonsági hatóságok által felhozott vádakat,
melyek szerint Európában értékesített okostelefonjainak egyes, beépített funkciói a cenzúrát szolgálják.

A Xiaomi hétfőn a Global Times című kínai lapnak eljuttatott közleményében számolt be a vizsgálat tervéről, amellyel
a készülékei adatvédelmi biztonságát, valamint üzleti tevékenységük megfelelőségi gyakorlatát kívánja alátámasztani.
A litván védelmi minisztérium múlt kedden a kínai gyártmányú mobiltelefonok vásárlásának kerülését, valamint a meglévő készülékek kidobását javasolta a litván Országos
Kiberbiztonsági Központ új jelentése nyomán. A jelentés szerint a Xiaomi készülékek egyes alkalmazásai, a többi közt a
beépített internetböngésző, felismerik és letilthatják az olyan
keresőszavakat, mint „szabad Tibet”, „Éljen Tajvan függetlensége!” vagy „demokráciamozgalom”. Ezeket a funkciókat –
tették hozzá – az Európai Unió területén forgalmazott készülékekben kikapcsolták ugyan, de távolról bármikor aktiválhatóak.
A Xiaomi hétfői közleménye szerint a szóban forgó, reklámok kezelésére használt szoftver „alkalmas arra, hogy megvédje a felhasználókat bizonyos, sértő tartalmaktól, mint
például a pornográfia, az erőszak, a gyűlöletbeszéd, illetve a
helyi felhasználók számára sértő utalások”. Hozzáteszik: ez
bevett gyakorlatnak számít világszerte az okostelefonokkal és
internettel foglalkozó ágazatban. A Global Times internetes kiadásában megjelent cikk ezzel kapcsolatban egyebek mellett
a – Kínában betiltott – Facebook és Google hasonló gyakorlatait hozta fel példaként.
A litván kiberbiztonsági hatóság emellett azt is megállapította, hogy a Xiaomi telefonjai egy szingapúri szerverre továbbítják a titkosított adatforgalmi adatokat. A kínai vállalat a
hétfői közleményben erre reagálva aláhúzta: adatkezelési gyakorlatuk teljes mértékben megfelel az Európai Unió általános
adatvédelmi rendeletének. „A személyes adatok bármilyen jellegű felhasználása a végfelhasználó érvényes beleegyezésétől
függ, és minden esetben megfelel a helyi, illetve regionális törvényeknek” – húzták alá.
A Canalys piackutató cég adatai szerint a Xiaomi 2021 második negyedévében vált először a világ második legnagyobb
okostelefon-forgalmazójává, 17 százalékos világpiaci részesedéssel.
Peking és Vilnius viszonya feszültté vált azóta, hogy a litván
vezetés júliusban engedélyezte Tajvannak egy saját néven működő képviseleti iroda létrehozását Litvániában. Kína erre reagálva felszólította Litvániát, hogy hívja vissza pekingi
nagykövetét, jelezve, hogy Kína vilniusi nagykövetét is hazarendelik, az „egy Kína” elvének elismerése ugyanis Kína más
országokkal kialakított kétoldalú kapcsolatainak politikai
alapja. (MTI )

Fejlődj itthon! – művelődési és
kulturális akadémia címmel
indít rendezvénysorozatot a
Maros Megyei Magyar Diáktanács (MDT), Novák Csaba Zoltán
szenátori irodájával közösen. A
képzéseket 2-3 hetente tartják
különböző témakörökben, mint
például történelem, kultúra, irodalom, színház, etika, de sor
kerül élettörténetek bemutatására is. A rendezvénysorozatra
15 középiskolás érdeklődőt tudnak fogadni.

Nagy-Bodó Szilárd

A képzésről Szabó Szabolcsot, az
MDT elnökét kérdeztük.
– Mit érdemes tudni a képzéssorozatról?
– Egy hiánypótló rendezvényt szerettünk volna létrehozni, ami jelen
van mind a kultúrában, mind a művelődésben. Úgy gondoljuk, hogy az
ilyen jellegű aktivitások hiányoznak
főleg a középiskolások életéből. Ezért
Novák Csaba Zoltán szenátori irodájával közösen egy 12 alkalmat magába
foglaló
képzéssorozattal
készültünk. A tervek szerint 2-3 hetente kerülne sor egy előadásra, amea
képzésre
lyeken
jelentkezők is részt vehetnek. A regisztrációt
követően mindenkivel
lesz egy beszélgetés is,
így fogjuk kiválasztani
azt a 15 személyt, aki
bejut a rendezvénysorozatra. Maga az esemény
ingyenes, és a főbb témakörök a következők:
politika,
történelem,
színház, kultúra, irodalom, illetve különböző
élettörténetek bemutatása. Ezek a képzések
teljes mértékben a szakmaiságra fognak fókuszálni, a meghívott
szakemberek úgy próbálják átadni a tudást,
hogy az élet minden te-

– Csak középiskolás diákok jelentkezhetnek?
– Igen. A Facebook-oldalunkon
megtalálható egy jelentkezési ív, amit
ki lehetett tölteni szeptember 29-ig.
Ezeket elfogjuk bírálni, majd következik egy szóbeli mindenki számára,
ahol azt próbáljuk megállapítani, hogy
mennyire motivált az adott diák. Ezt
követően lesz az eredményhirdetés. A
kiválasztott 15 diákkal külön le fogunk ülni egyeztetni, hogy mindenki
számára megfelelő legyen az előadások időpontja.
– Mi lesz azokkal, akik nem nyernek
felvételt?
– Azok sem kell elkeseredjenek, hiszen az MDT-n belül lesz tisztújítás, és
azt követően meg lesznek hirdetve a
munkacsoportjaink, ahova tudnak jelentkezni, és az MDT rendezvényein
részt tudnak venni. Kiemelném, hogy
azok is a szakmaiságról szólnak, így ott
is lehet fejlődni. Továbbá a szervezetnek
vannak online fórumai, és szervezünk
beszélgetéseket. Ezeken az eseményeken szó lesz a függőségekről, a politikáról, az oktatást érintő kérdésekről. Ezek
mindenki számára nyilvánosak, így oda
is várunk mindenkit szeretettel.

line vagy jelenléttel képzelitek el?
– Azért is szűkítettük le 15 főre a
bejutási számot, hogy mindenképpen
legyen lehetőségünk jelenléttel megszervezni a képzéseket. Ha tovább
romlik a járványhelyzet, és visszatérnek a szigorú korlátozások, akkor
is lehetőségünk lesz egy 15 emberből álló csoportnak megtartani az
előadásokat. Természetesen, ha
szükséges lesz, akkor oltáshoz vagy
negatív teszthez fogjuk kötni a belépést.
– Nem gondoltatok arra, hogy ha 15
személy megjelenik az eseményeken, a
többi érdeklődő online követheti ezeket?
– Számunkra ez az első év, amikor
ilyen jellegű rendezvénysorozatot indítunk. Nem tudjuk még, hogy hányan
fognak jelentkezni. Annyit látunk csak
előre, hogy ezeknek az életpályáknak
a bemutatásához szükség van egy bizonyos fokú magánszférára, zártságra.
Ezért szervezzük csak 15 főnek. Nem
merült fel még az a kérdés, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk, viszont, ha
lesz rá igény, akkor bizonyos tartalmak publikálásán el fogunk gondolkodni.

Moszkva: a Gazprom nem felelős a magas gázárakért,
és teljesíti európai gázszállítási kötelezettségeit

Nem a Gazprom, hanem a kiszámíthatatlan megújuló energiaforrásokat
megbénító időjárás, az európai energiapolitika és árképzés, valamint a
cseppfolyós földgáz (LNG) szállítóinak a sokkal többet fizető ázsiai piacokra való átorientálódása felelős az
európai gázárrobbanásért orosz illetékesek szerint. Az orosz gázipari vállalat,
amely
idén
eddig
is
rekordmennyiséget szállított Európába, kész tovább növelni az exportot.

„A Gazprom kész még több gázt szállítani
Európába. Mi több, az összes pótrendelést fogadta. És maradéktalanul teljesíti minden kötelezettségét. Abszolút senkinek sincs
panasza, és nem is lehet. Hogy készen áll-e a
Gazprom további szerződések aláírására? A
Gazprom érdekelt ebben” – jelentette ki
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap
éjjel a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml.
Putyin című műsorában.
A szóvivő negatív propagandának nevezte
azt az amerikai követelést, hogy a Gazprom
Ukrajnán keresztül növelje a gázszállítást.
Rámutatott, hogy a Gazprom „minden körülmények között mindig bizonyította” megbízhatóságát az európai fogyasztóknak.
Peszkov a rekordmagas gázárakért a harmadik európai energiacsomagot tette felelőssé, amely a monopóliumellenesség
szellemében kikötötte, hogy „aki kitermeli a
gázt, az nem szállíthatja, aki szállíthatja, az
pedig nem adhatja el”. A szóvivő szerint ez,
az európaiak „nem észszerű” és „primitív”

döntése idézte elő a mostani helyzetet. Rámutatott, hogy Európa tengerpartjain sorra
épültek a terminálok a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására és átalakítására abban
a reményben, hogy ez jelentős áreséshez
vezet, de számos nehézség miatt a föld alatti
tárolókat nem sikerült feltölteni, és ez a helyzet technikai okokból nem oldható meg gyorsan.
A bírálói által a „Kreml propagandistájaként” emlegetett Dmitrij Kiszeljov műsorvezető a Rosszija 1 Vesztyi Nyegyeli című heti
hírösszefoglalójában vasárnap este azt hangoztatta, hogy a földgáz szabadpiaci ára,
amely a napokban ezer köbméterenként az
ezer dollárt is megközelítette, nem orosz ár.
Elmondta, hogy Németország a hatályos
hosszú távú megállapodások alapján jelenleg
ennek a negyedéért, 220 dollárért kapja a
gázt.
Kifogásolta, hogy az energiafüggetlenségre és -tisztaságra törekvő európaiak most
Oroszországot hibáztatják a kialakult helyzetért, és sürgősen olcsó gázt követelnek tőle
Ukrajnán keresztül, ami egyáltalán nem piaci
megközelítés, hanem valamiféle testvéri elbánás elvárása.
„Faragatlanul viselkednek, mindig követelnek valamit olyat, ami túlzás, mindenütt
csupa gyanakvás, szankció és sértés. Milyen
testvériségről lehet itt szó?” – fogalmazott a
műsorvezető.
Rámutatott, hogy az amerikaiakkal szemben, akik LNG-dömpinget ígértek Európának, és ehelyett Ázsiába szállítanak, nem
hangzik el hasonló követelés. Megjegyezte,

hogy az azonnali piaci ármozgásokhoz igazodó LNG-szállítóktól nem lehet hosszú
távon olyan stabil szállítást elvárni, mint
azoktól, akik hosszú távú vezetékes exportra
szerződtek.
Hangsúlyozta, hogy a Gazprom tartja
magát az európai szerződésekhez, és zökkenőmentesen szállít. Lengyelországba 11,4,
Finnországba 19, Görögországba 12,8, százalékkal Bulgáriába 52,3, Olaszországba 15,
Németországba 35,8, Romániába pedig 347,6
százalékkal több földgázt szállított, mint tavaly.
Nehezményezte, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség sürgette az orosz gázszállítások növelését, ugyanakkor Európát nem
szólította fel a már üzemkész Északi Áramlat-2 gázvezeték beindítására. Kiszeljov
idézte Alekszej Millert, a Gazprom igazgatótanácsának elnökét, aki szerint az európai tárolókból most 23 milliárd köbméter gáz
hiányzik, amit az őszi-téli idényre már nem
lehet maradéktalanul pótolni.
Szergej Komlev, a Gazprom Ekszport
szerződésszerkesztési és árképzési osztályának vezetője a gázvállalat belső magazinjának legfrissebb számában azt írta, hogy történelmi csúcsot ért el a vezetékes orosz
gázszállítás Európába. A Komlev cikkében
szereplő adatok szerint Európa 2021 első
fél évében 31,5 milliárd köbméterrel, azaz 33
százalékkal növelte a vezetékes gázimportot.
A Gazprom kitermelése július végére elérte a 298,2 milliárd köbmétert, 18,4 százalékkal ugrott meg a tavalyi év azonos
időszakához képest.

Forrás: MDT Facebook oldala

„Ugyanakkor a vállalat gázexportja 23,2
százalékkal nőtt, a távoli külföldre (volt
Szovjetunió területén kívülre) irányuló szállítások pedig 115,3 milliárd köbméterre
emelkedtek. Ezek az adatok bizonyítják,
hogy abszurdak azok a vádak, amelyek szerint a Gazprom alulteljesít a szállításokban”
– írta a vállalati tisztségviselő.
Komlev szerint Németország 2021 első
fél évében csaknem 44 százalékkal, 28,9 milliárd köbméterre, Törökország több mint háromszorosára, 14,6 milliárd köbméterre,
Olaszország pedig 14 százalékkal, 11,4 milliárd köbméterre növelte az orosz gáz behozatalát.
Rámutatott, hogy az időjárás domináns tényezőként befolyásolta a tényleges európai
gázfogyasztást, amely az idei első félévben
39 milliárd köbméterrel, 316 milliárd köbméterre nőtt. Ebből 6,3 milliárd írható az időjárás számlájára. Tavaly ugyanez a tényező
15,9 milliárd köbméterrel csökkentette a fogyasztást.
Komlev is rámutatott, hogy nem jött be az
európai országoknak az a számítása, miszerint stabil amerikai LNG-szállítások le fogják
szorítani az árakat Európában, ugyanis a magasabb árak már második éve Ázsiába vonzzák a cseppfolyósított tengerentúli gázt. Idén
38,3 százalékkal nőtt az amerikai LNG-export, csakhogy nem Európa, hanem Kína,
Japán és Brazília felé. Belgiumba, Olaszországba, Spanyolországba és Törökországba
viszont a tavalyinál kevesebb cseppfolyósított gáz érkezett. (MTI)

2021.szeptember30.,csütörtök __________________________________ KÖZÉLET–HIRDETÉS ___________________________________________ NÉPÚJSÁG

Székely M. Éva
(1942–2021)

„Másképp nem is tudnék
élni. Azt hiszem, huszonnégy óra alatt épülnék le,
ha nem volna feladatom,
vagy ha csak annyi volna,
hogy otthon a házimunkát elvégezzem és az
unokákkal foglalkozzak.
Mert olyan az életem,
hogy abba mindig minden belefért. Így alakult,
nem tudtam takaréklángra tenni magam soha” – nyilatkozta a
hetvenéves Székely M. Éva 2012-ben. És lett volna még feladata…
Szomorúan vesszük tudomásul, hogy tegnap hajnalban
hosszas szenvedés után elhunyt Székely M. Éva színészkollégánk. Marosvásárhelyen született 1942. július 20-án. 1960–62
között bábosként dolgozott szülővárosában, karrierje további
szakaszában is rendszeresen szerepelt gyermekelőadásokban, illetve közreműködött a Marosvásárhelyi Rádió gyermekműsoraiban. A Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézetben 1966-ban végzett, Kovács György osztályában.
Egy évig a Temesvári Állami Magyar Színház tagja volt, azután átszerződött Marosvásárhelyre. Karakterfigurák, színes
epizódszerepek sorát elevenítette meg, szavalóesteken lépett
fel, rendszeresen szerepelt a Marosvásárhelyi Rádió gyermekadásaiban.
Őszinte részvétünk a családnak. Emléke legyen áldott!
Főbb szerepei:
2002. október 11., marosvásárhelyi színház
Molnár Ferenc A testőr. Rendező Lohinszky Loránd
A páholyosnő
1996. október 19., marosvásárhelyi színház
Tamási Áron Boldog nyárfalevél. Rendező Ferenczy István
Vikota
1994. március 25., marosvásárhelyi színház
Heltai Jenő A néma levente. Rendező Kincses Elemér
Nardellaa királyné dajkája
1992. április 4., marosvásárhelyi színház
Vaszary Gábor Az ördög nem alszik. Rendező Kovács Levente
Kocsmárosné
1991. december 27., marosvásárhelyi színház
Gabriel García Márquez Száz év magány. Rendező Kincses
Elemér
Visitacion
1991. április 12., marosvásárhelyi színház
Nyikolaj Vasziljevics Gogol A revizor. Rendező Parászka Miklós
Ivanovics Korobkin felesége
1990. december 28., marosvásárhelyi színház
Somerset Maugham Színház. Rendező Kovács Levente
Evie Mcgeer
1990. április 13., marosvásárhelyi színház
Madách Imre Mózes. Rendező Kincses Elemér
Kozbi Mirjam szolgálója
1989. november 10., marosvásárhelyi színház
Gabriela Zápolská Dulska asszony erkölcse. Rendező Hunyadi
András
Tadrachowa
1988. március 18., marosvásárhelyi színház
Aurel Baranga Jelmezben. Rendező Hunyadi András
Natalia újságíró
1987. június 29., marosvásárhelyi színház
Mihail Bulgakov A divatszalon titka. Rendező Kovács Levente
m.v.
Szereplő
1984. november 30., marosvásárhelyi színház
Szép Ernő Patika. Rendező Kovács Levente m.v.
Ignáczné
1982. március 19., marosvásárhelyi színház
Kincses Elemér Porond. Rendező Kincses Elemér
Hanna néni, Viki bácsi felesége
1981. október 11., marosvásárhelyi színház
Szép Ernő Lila ákác. Rendező Kovács Levente m.v.
Szereplő
1967. január 1., temesvári Csiky Gergely Színház
Mihail Sebastian Vakációsdi. Rendező Josan Emil
Corina
1966. november 29., temesvári Csiky Gergely Színház
Bernard Shaw Szent Johanna. Rendező Rappaport Ottó
Hercegnő
Interjú:
https://maszol.ro/kultura/3316-szekely-m-eva-soha-nem-voltam-takareklangon
https://www.e-nepujsag.ro/articles/tobbet-kaptam-mint-adtam
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata

Szabadon használhatják a gyerekek
az iskolák kültéri sportlétesítményeit

A szenátus plénuma első házként megszavazta
azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi
az iskolákhoz tartozó szabadtéri sportpályák
oktatási időn kívüli ingyenes használatát. „A
jogszabálytervezet célja ösztönözni az egészséges életmódot azáltal, hogy megnyitjuk a
sportpályák használatát a gyerekek számára”
– mutatott rá Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetője, Szatmár megyei szenátor.

A jogszabálytervezet értelmében a gyermekek szülői
vagy felnőtt felügyelete alatt használhatják az iskolák
szabadtéri sportlétesítményeit úgy, hogy be kell tartaniuk az oktatási intézmények által megállapított szabályzatot, és nem zavarhatják a tanítást. „Románia a
szabadidős sporttevékenységek terén az utolsók között
helyezkedik el az Európai Unióban. Egy ilyen kezde-
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ELADÓ 2 szoba-összkomfortos
tömbházlakás a Kárpátok sétányon.
Tel. 0748-787-778. (13259-I)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303456. (sz.-I)
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ELVESZTETTEM András Krisztina névre
szóló egyetemi ellenőrzőm. Semmisnek
nyilvánítom. (13306)
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LÉPCSŐHÁZFESTÉST
0741-699-761. (13267)

vállalok.
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TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (13287-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)
VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel, sok szeretettel
emlékezünk a néhai marosvásárhelyi TÖRÖK ANDRÁSRA (Bandi
tata) halálának féléves évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (13290)

ELHALÁLOZÁS
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, nagynéni, rokon, szomszéd, jó barát,
özv. FEKETE ROZÁLIA
(ZSIZSI)
szül. Nagy
a bőr- és kesztyűgyár
volt dolgozója
szíve életének 85. évében rövid
szenvedés után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait e hónap 30-án 14
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
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ményezés egy aktívabb és egészségesebb életmódra ösztönözheti a lakosságot. Fontos megjegyezni azt, hogy a
sportlétesítmények használata nem befolyásolhatja az
iskolák oktatási programját” – mutatott rá Novák CsabaZoltán Maros megyei szenátor, a szenátus tanügyi bizottságának alelnöke. A beltéri sportlétesítményeket az
iskola belső szabályzata szerint ingyenesen vagy előre
megszabott bér fejében használhatják a jogi és magánszemélyek. „Romániában nagyon sok a túlsúlyos gyermek a mozgásszegény életmód miatt. A sportpályák
megnyitása egy elsődleges lépés a mindennapi sporttevékenységek gyakoriságának növelése érdekében”–
összegezte Kovács Irén Szilágy megyei szenátor. A jogszabálytervezetről a végső döntést a képviselőház plénuma hozza meg, és az államelnöki kihirdetést követően
léphet hatályba. (RMDSZ-tájékoztató)

„A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik
egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.”
Szent Ágoston vigasztaló szavaival tudatjuk, hogy hosszú,
küzdelmes betegség után, életének 79. évében eltávozott közülünk
SZÉKELY M. ÉVA
színművész, a szerető feleség, gondos és családjáért élő
édesanya, nagymama. Drága szerettünket október 1-jén,
péntek du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus
temető felső kápolnájából.
Szívünkben tovább él! (p.-I)
A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház
mély szomorúsággal értesült egykori kedves kolléganőnk,
SZÉKELY MOLDOVÁN ÉVA
elhunytáról.
Éva évtizedekig hűséges, lelkes és
alázatos szolgálója volt a Színháznak.
Örökké mosolygós arca, mérhetetlen
optimizmusa fájó hiányt okoz. Hozzáállása sokáig példa marad számunkra.
Részvétünk a családnak.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
(-I)
Szomorúan értesültünk arról, hogy elhunyt
SZÉKELY M. ÉVA színésznő,
a rádió egykori munkatársa. Mindenki Éva nénije rendszeresen szerepelt a Marosvásárhelyi Rádió gyermekadásaiban,
és szerkesztette, vezette a Kívánságmuzsika című műsort.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak. Nyugodjon békében!
A Marosvásárhelyi Rádió munkaközössége. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özv. MIRCSE DEZSŐNÉ
szül. KORONKA ZSUZSANNA
96. évében csendesen örökre
megpihent.
Temetése szeptember 30-án 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temető felső kápolnájából.
A gyászoló család. (13295)
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Mély fájdalommal búcsúzunk
drága szerettünktől,
MIRCSE ZSUZSANNÁTÓL
szül. Koronka
aki 2021. szeptember 28-án, életének 96. évében, rövid szenvedés
után csendesen örökre megpihent.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes, drága Zsozsó mamánk!
Búcsúzik Icuka, Jencike, Katika,
István, Réka és Bella baba.
(13304-I)
A veszteség érzésével, mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BARTHA LÁSZLÓ
életének 70. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Megfáradt testét szeptember 30án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az
andrásfalvi ravatalozóháztól.
A gyászoló család. (13315-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó ismerős,
a nyárádköszvényesi
NEMES ALBERT
szentkirályi lakos rövid szenvedés
után csendesen megpihent életének 77. évében. Temetése szeptember 30-án, csütörtökön 13
órakor lesz a náznáni ravatalozóból.
Szerettei. (-)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal
búcsúzunk
volt kollégánktól, BARTHA
LÁSZLÓ mérnöktől. Őszinte
részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal munkaközössége és a helyi tanács
testülete. (sz.-I)
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége megrendüléssel
értesült
Bartha
László
Zsolt
színész
ÉDESAPJÁNAK
haláláról.
Együttérzünk kollégánkkal, és
fájdalmában osztozva kívánunk vigasztalódást a gyászoló családnak.
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége. (sz.-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Székely Katalin kolléganőnknek
szeretett
édesanyja,
SZÉKELY ÉVA színművésznő
elvesztése miatti fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Az Ariel Színház munkaközössége. (sz.-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

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

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

8–16 óra között:

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177
- 0265/268-330
0736-883-110
- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet
• Marmed

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

járóbeteg-rendelő:

- 0756-468-658

Labor

- 0751-114-307

- 0729-024-380

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

- 0733-553-976

- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0365/400-404

- 0800-801-929
- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

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

koporsók, kellékek,
koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

