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Huszonéves farmer Magyarón

Pályázattal fejlesztené a gazdaságot

Plusz négy oldal!

A közúti
járőrszolgálat
bírságolhat

A médiában felröppent egy hír, amit a
közösségi oldalakon hetekig osztottak
és sokan sokféleképpen értelmeztek.
Mivel figyelemfelkeltő címekben is azt
terjesztették, miszerint a helyi rendőrségnek nincs hatásköre közúti vétségekért bírságolni, ezért megpróbáltuk
tisztázni.

____________4.
Jubileumi méhészkonferencia

November 23-án, csütörtökön a marosvásárhelyi Traian Săvulescu mezőgazdasági szaklíceum dísztermében a
megalakulása 60. évfordulóját ünneplő
Maros Megyei Méhészegyesület emlékrendezvényt tartott, amelyre nemcsak a tagokat, hanem más hasonló
szervezetek, mezőgazdasági intézmények képviselőit is meghívták.

Zsigmond Előd a legfiatalabb gazda Magyarón. A 22 éves fiatalember kiskorától segített apjának az állattartásban, a
szászrégeni középiskola elvégzése után
pedig jobbnak látta otthon maradni, és
átvenni a vállalkozást, mint másnak
dolgozni.

Nagy Székely Ildikó
– Édesapám 1997-ben egy borjúval kezdte az
állattenyésztést. Szép lassan gyarapodott a gazdaság, disznókat vásárolt, felszaporította, aztán
eladta őket, és az árukból megvette a tanyát,
ahol a farmunk van. 50 hektár földdel rendelke-

zünk, 35 hektár a sajátunk, 15 hektárt az egyháztól és helybéliektől bérlünk. Főleg kaszálónk, legelőnk van, gabonát keveset
termesztünk. A búza- és kukoricatermés idén
gyengébb lett, mert kevés volt az eső. Ami az
állatállományt illeti, jelenleg 19 tehenünk és 65
juhunk van – mutatta be a gazdaságot Előd, aki
hivatalosan három éve vette át a farmot.
– Hogyan hasznosítják az állatokat? – kérdeztük.
– A teheneket főleg a tejért tartjuk. Havonta
2000–2500 litert adnak, nyáron többet, van,
mikor háromezret is, télen alig ezret. A tejet a
libánfalvi tejüzem veszi át. Ezer literig 90 banit,

Fotó: Nagy Tibor

1000–2000 liter között egy lejt, 2000–3000 liter
között 1,10 lejt, ennél nagyobb mennyiségnél
1,20 lejt fizet literéért – tudtuk meg a fiatal gazdától.
Zsigmondék a bikaborjakat rendszerint eladják, kialakult már a vevőkörük, az ünőket viszont meg szokták tartani. A juhokat főként a
sajtért tartják, azzal fizetnek a bérelt földek
használatáért. Egy juh hat kiló sajtot ad. A gyapjúval évek óta nincs mit tenniük, senkinek nem
kell – tette hozzá Előd, majd azt is elmondta,
hogy idén télen körülbelül 50 bárány születésére számítanak, húsvét előtt adják majd el őket.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Mindentudó
génjeink

Prof. dr. Melegh Béla egyetemi tanár,
a Pécsi Tudományegyetem Orvosi
Genetikai Intézetének vezetője érdekes előadásaival az RMOGYKE továbbképző tanfolyamán hamar
felkeltette a marosvásárhelyi hallgatók
és a szervezők érdeklődését az általa
oktatott, viszonylag fiatal, de nagy jövő
előtt álló tantárgy, a genetika, örökléstan iránt.

____________8.

Alpári csörte

Karácsonyi Zsigmond

Furcsa dolgok történtek a múlt heti marosvásárhelyi tanácsülésen.
Egy önkormányzati képviselő saját véleményének érvényesítése közben
magáról megfeledkezve mérgezett nyilakat lövellt a magyar képviselők
táborába. „Szabad emberként” úgy gondolta, rá nem vonatkoznak a
testületi munka írott és íratlan szabályai. A más véleményen levőt ordítva küldte haza, vagy családtagjára tett cinikus utalást, a holdudvarában ülők nem kis derültségére. Így sikerült, a magyar frakció
közreműködésével is, vásári cirkusz szintjére tornásznia az ülést, és
elvágnia a döntési folyamatot. Végső soron elérte célját: a testület dolgavégezetlenül ment haza, és ő újból megdicsőült támogatói táborában – állítják egyesek. Talán mégsem ilyen egyszerű a képlet. Mert
egyfelől tény, hogy Hermann Mark Christian – kitalálhatták, hogy róla
van szó – ennek a ciklusnak egyik legmunkásabb, a döntésre kerülő
határozatokban felkészült tanácsosa, bár a vita hevében sokszor kardcsörtető hangokat üt meg, ellehetetlenítve bármiféle együttműködést.
Másfelől, sajnos, a magyar frakció képtelen felnőni a feladatokhoz.
Messze nem azt a teljesítményt nyújtja, ami elvárható a közösség érdekérvényesítése terén. Kezdve a nyelvhasználattól, el egészen a magyar közoktatás kisebb-nagyobb térvesztéséig. Arról nem is beszélve,
hogy csapnivaló kommunikációja következtében az a vélemény alakult
ki róla, hogy a polgármesteri hivatal szekerét tolja, vagy amolyan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 41 perckor,
lenyugszik
16 óra 38 perckor.
Az év 332. napja,
hátravan 33 nap.

Ma STEFÁNIA,
holnap TAKSONY napja.
TAKSONY: török eredetű, régi
magyar személynév, jelentése:
jóllakott, elégedett vagy vad, kegyetlen, féktelen.

IDŐJÁRÁS

Változó idő,
havazás várható
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -20C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. november 27.

1 EUR

4,6431

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

3,8897
1,4939

161,7790

Négy napig zárva lesz
a fedett uszoda

A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda vezetősége
értesíti az érdeklődőket, hogy november 30-án, csütörtökön, december 1-jén, pénteken, valamint szombaton és
vasárnap is zárva lesz az uszoda.

Jogi tanácsadás – ma

Ezúttal nem szerdán, hanem kedden, azaz ma 16 órakor
tart előfizetőinknek jogi tanácsadást Molnár Loránd ügyvéd
a szerkesztőség Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Szakmai nap pedagógusoknak

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete 5. alkalommal
szervezi meg a szakmai napot az élmények és a mozgás
vonzásában, november 30-án, csütörtökön. Az egész
napos rendezvényen előadások és másfél órás műhelyek
során ismerkedhetnek az érdeklődők az élménypedagógia
nyújtotta lehetőségekkel, a ritmus fontosságával a Waldorf-pedagógiában, a mozgáskottával, az alapozó terápiával, a szenzomotoros terápiával és még sok más
érdekességgel. A programban kerekasztal-beszélgetés és
könyvbemutató is szerepel. A részvételi díj 30 lej személyenként. A szakmai napot a Maros Megyei Tanács támogatja. A rendezvény helyszíne a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltsége, Köztársaság tér 38. szám.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos november 29-én,
szerdán 10.30 órától szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fogadóórát Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság Trébely
utca 7. szám alatti székhelyén, a C épületben.

Mikulás-napi ünnepség a Deusban

Az RMDSZ Maros megyei szervezete, valamint az Erdélyi
Magyar Baloldal Mikulás-napi ünnepséget szervez december 6-án 18 órai kezdettel a Deus Providebit házban. Ez
alkalommal a Mikulás csomagokat fog osztani.

Kirándulás
a nagyszebeni karácsonyi vásárra

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára december 7-én kirándulást szervez a nagyszebeni karácsonyi vásárra, amely alkalommal a természettudományi
múzeumot is meglátogatják majd a résztvevők. A kirándulásra fel kell iratkozni a pénztár Bolyai utca 36. szám alatti
székhelyén. Ekkor kell kifizetni a 20 lejes részvételi díjat,
ami magában foglalja a szállítást, az ebédet, valamint a
múzeumi belépő árát. Feliratkozáskor a jelentkezőknek fel
kell mutatniuk a személyazonossági igazolványukat, valamint a legutóbbi nyugdíjszelvényt. Részletekért a 0365430-813 vagy a 0265-262-651-es telefonszám hívható
naponta 7-13 óra között.

Bukaresti tárlaton
a Maros-mezőségi Művésztelep

A fővárosi Petőfi Sándor Művelődési Központban mutatkozik be a Maros-mezőségi Művésztelep. A kiállításon a
csittszentiváni, mezőbándi, mezőmadarasi, mezőpaniti és
mezőbergenyei alkotótáborok anyagából látható válogatás. A megnyitón a művészekről és munkáikról Czirjék
Lajos, a művésztelep vezetője és Molnár D. Dénes képzőművész beszél.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Hamarosan feloldják a forgalomkorlátozást

Néhány napja ismét munkálatok
zajlanak Nyárádszereda főterén,
ezúttal az áthaladó forgalmat is
korlátozzák. Ezt rövidesen feloldják.

Gligor Róbert László

Múlt héten munkatelep volt a Nyárádszeredán átvezető 136-os megyei út
(Marosvásárhely – Nyárádmagyarós –
Sóvárad) főtéri szakasza, ezért a polgármesteri hivatal előtt félsávosra korlátozták a közlekedést, azaz a mindkét
irányból közlekedő járműveknek
ugyanazon a ponton kellett áthaladniuk. Ugyanakkor a Nyárádszeredába
érkező és onnan induló távolsági autóbuszokat a mellékutcákra terelték.
A városháza tájékoztatása szerint a
főtéri csapadékvíz-elvezető csatorna
cseréje folyik. A polgármesteri hivatal
előtt volt ugyan egy akna, amely begyűjtötte (volna) az esővizet, hogy az
úttest alatt átvezesse a Bocskai-szoborig, onnan pedig a Nyárád utcai
sáncba. Ennek ellenére jó ideje minden
esőzés alkalmával jókora tócsák keletkeztek a városháza előtt, a gyakori
gondot az okozta, hogy az úttest alatti
vezeték több helyen eltört, a víz pedig
nem tudott elfolyni. A napokban teljes
hosszában kicserélték a vezetékeket az
úttest alatt, a park felőli oldalon a református templomig, miközben három
aknát is beiktattak. A kivitelező jól haladt a munkákkal, a legtöbb helyen a
vezetéket be is fedte és lebetonozta,

már csak az aknatetők elhelyezése és a
feltört burkolat visszaaszfaltozása maradt hátra. Tóth Sándor polgármester
érdeklődésünkre elmondta: amint az
időjárás megengedi, befejezik a burkolat visszaállítását, és a főteret megnyitják a forgalom előtt.
Ez a munkálat része annak a projektnek, amely révén a kisvároson átvezető
két
megyei
utat
korszerűsítették, illetve szélesítik, a
mellettük vezető sáncokat pedig kibetonozzák, a fejlesztési minisztérium támogatásával. Ezért is nem volt a főtér
alsó részén egy közel száz méteres szakaszon a koptatóréteg elhelyezve, és a
kivitelező céggel csak novemberre

tudták beütemezni ezt a munkálatot.
A polgármester kifejezte reményét,
hogy ezzel megoldódik a főtéren a csapadékvíz elvezetésének kérdése. „A tavaly a főtéren is egy átrendezési
folyamat indult, s a következő évek
munkálatai előtt ezt feltétlen meg kellett oldani” – nyilatkozta az elöljáró,
aki megköszönte minden járművezetőnek és gyalogosnak a türelmet és a
megértést. Hozzátette: tudatában vannak, hogy az elvezetett vízmennyiséggel a Nyárád utcát terhelik meg, de
megvan a megoldás, hogy ebben az utcában mindkét oldalon egyformán terhelődjenek a sáncok, ezt egy
következő lépésben oldják meg.

Artériák címmel új műsort indít
mától az Erdélyi Magyar Televízió.
Ebben azok az emberek kerülnek középpontba, akiknek a munkája megkerülhetetlen, nélkülözhetetlen, de mégis
szinte láthatatlan. „Az artériák a szívtől elvezető nagy erek – a főerek kiindulnak a szívkamrákból, majd kisebb
erekre oszlanak, átszőve egész testünket. Ehhez hasonlítanám azokat az embereket, akik kitartó, lankadatlan
munkájukkal egy kisebb-nagyobb közösséget szolgálnak, olyan értékeket
teremtenek, amelyek nélkül mindanynyian szegényebbek lennénk” – indokolta
a
címválasztást
a

műsorvezető-szerkesztő Farkas Katalin. Kiemelte, olyan személyekről van
szó, akik életükkel, munkájukkal példát mutatnak mindannyiunknak. A
minden kedden este fél kilenctől képernyőre kerülő Artériák hétről hétre
igyekszik minél közelebb hozni a minket körülvevő valóságot, embereket,
szakmákat, akikről/amelyekről sokszor méltatlanul keveset tudunk.
„Az Artériákkal igényes szórakoztatást nyújtunk, az általános emberi értékekre, az elfogadásra, egymás
munkájának a tiszteletére, értékelésére
hívjuk fel a figyelmet. Ez szervesen illeszkedik az Erdélyi Magyar Televízió

műsorpolitikájába, feladatunknak tekintjük ugyanis az empátiára, az elfogadásra való nevelést, a társadalmi
szolidaritás építését” – hangsúlyozza
Szepessy Előd, a televízió főszerkesztője.
Az Artériák első adását ma, november 28-án este fél 9-től tekinthetik
meg. Középpontjában Székely Árpád
áll, aki negyedszázada vezeti Erdély
egyik legeredményesebb iskoláját, a
Kolozsvári Református Kollégiumot.
De nemcsak az iskolát igazgatja,
hanem a tanintézmény ma már messze
földön híres kórusának is ő a karvezetője.

A munkálatok miatt korlátozni kellett a forgalmat

Fotó: Gligor Róbert László

Új műsort indít az ETV

Ünnepi rendezvények
a megyeszékhelyen

Decemberben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében több rendezvényre is sor kerül: 1-jén 18 órától a
Győzelem téren Románia nemzeti ünnepét tartják, december 6án 18 órakor a Rózsák terén felkapcsolják az ünnepi díszkivilágítás égőit, majd december 7-én 17 órakor a Ligetben
megnyitják a műjégpályát. December 15-én 18 órától a Rózsák
terén a Petru Maior Egyetem hallgatóinak ünnepi koncertjére
kerül sor, 18-án 18 órakor a Mihai Eminescu Művelődési Központban, valamint 20-án 17.30 órától a Színház téren kolindák
hangzanak el. December 31-én 22.30 órától a Győzelem téren
utcai szilveszterezésre várják a városlakókat.

December 1-jén zárva lesz az oroszpiac

Az Ingatlankezelő és Piacigazgatóság nevében Ujică Valer
adminisztrátor értesíti a marosvásárhelyi lakosokat, hogy december elsején a Hadsereg téri piac zárva lesz.

Olvasóink figyelmébe!

Hirdetési irodánk nyitvatartási ideje:
– szerda, november 29.: 8–14 óra
– csütörtök, november 30.: ZÁRVA
– péntek, december 1.: ZÁRVA
– szombat, december 2.: ZÁRVA
– vasárnap, december 3.: 10.30-14.30 óra között
Következő lapszámunk szerdán, november 29én Műsorkalauz és Színes Világ mellékletekkel 20
oldalon jelenik meg. A december 4-i, hétfői lapszám Sport+ és Múzsa mellékletekkel 16 oldalas
lesz.
A lap előfizetési ára 2018. január 1-jétől egy hónapra 24 lej +4,17 lej postai kihordási díj. A december 6-i, szerdai lapszámban Mikulás-ajándék
előfizetőinknek a Népújság 2018-as falinaptára,
mely kapható lesz az újságárusoknál is.
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon.

Sorsolás a Bernády Házban
november 29-én, szerdán 15 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 15 órától tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban
(Horea utca 6. szám) a Hűséges előfizető – NOVEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kína–KKE-csúcs

Kína prosperáló Európát szeretne látni

Kína prosperáló Európát szeretne látni, támogatja
az európai integrációs folyamatokat, és azoknak az
államoknak a fejlődését is, amelyek uniós tagok kívánnak lenni – hangsúlyozta Li Ko-csiang kínai miniszterelnök hétfőn a Kína–Közép-Kelet-Európa
csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatón, Budapesten.

niszterelnök.
Jelezte: Kína készen áll arra, hogy a térséggel az ipari kapacitások bővítésében is együttműködjön, egyebek mellett
ipari parkok létrehozásában. Kiemelte, hogy a következő öt
évben 5 ezer kínai állami ösztöndíjat ajánlanak fel a középkelet-európai államok hallgatóinak.
Bojko Boriszov, a következő Kína–Közép-Kelet-Európa
csúcsot megrendező Bulgária miniszterelnöke kiemelte, hogy
a jövő év első félévében Bulgária veszi át az EU soros elnökségét, melynek központi témája a Nyugat-Balkán helyzete és
fejlesztése lesz.
Bulgária ebben a vonatkozásban is nagy lehetőséget lát a
16+1 országok, azaz Kína és a közép-kelet-európai államok
együttműködésében – mondta a bolgár miniszterelnök.
A sajtótájékoztató előtt számos többoldalú megállapodást
is aláírtak a tanácskozáson részt vevő országok, köztük a kereskedelem, a mezőgazdaság, az infrastruktúrafejlesztés terén.
(MTI)

Li Ko-csiang elmondta: a közép-kelet-európai térség az Európai Unió leggyorsabban fejlődő, legjobban teljesítő régiója,
amely átlagosan 3 százalékos GDP-bővülést mutatott fel. Ezt
a jövőben a Kínával való együttműködés még jobban segítheti, mivel Kínában az idén az első három negyedévben 6,9
százalékkal emelkedett a gazdaság teljesítménye – jelezte.
Kína arra törekszik, hogy még több árucikket, szolgáltatást
importáljon a közép-kelet-európai térség államaiból, és segítse az infrastruktúra fejlesztését – mutatott rá a kínai miniszterelnök.
Kijelentette: Kína és a közép-kelet-európai országok között a kétoldalú kereskedelem jelentősen erősödött, az idén
14 százalékkal bővült. Az elmúlt öt év során a kínai
befektetések a térségben megugrottak, majdnem
kétszeresére nőttek, az idelátogató kínaiak száma
majdnem háromszorosára emelkedett ez idő alatt.
Kína és a közép-kelet-európai államok, illetve az
egész világ számára is előnyös az együttműködés,
amely segítheti a kereskedelem fejlődését és liberalizációját. Az együttműködésben minden ország
egyenlő partnerként tekint a másik államra – hangoztatta Li Ko-csiang.
A következő öt évben Kína 700 milliárd amerikai
dollár befektetést kíván végrehajtani a világban,
ehhez megfelelő valutatartalékokkal rendelkezik az
ország – mutatott rá a kínai miniszterelnök.
Kína a következő években még szélesebbre tárja
majd kapuit, közöttük a közép-kelet-európai államok számára. Kína arra törekszik, hogy kevesebb
legyen a kereskedelmi többlete, ezért egyebek mel- Li Ko-csiang kínai és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kína–Kelet-Közép-Európa
lett a mezőgazdasági termékek behozatalát szeretné csúcstalálkozó gazdasági és kereskedelmi fóruma után tartott sajtótájékoztatón.
erősíteni ebből a térségből – mutatott rá a kínai miMTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Szlovénia támogatja
Románia felvételét a schengeni övezetbe

Szlovénia támogatja Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe
(OECD) és a schengeni övezetbe – nyilatkozta hétfőn Karl Erjavec szlovén külügyminiszter.

„Szeretnénk, ha Románia mihamarabb a schengeni övezethez csatlakozna, szerintem minden feltétel adott ehhez. (…)
Szlovénia határozottan támogatja Románia csatlakozását az
OECD-hez. Volt alkalmam tárgyalni az OECD főtitkárával
erről, tárgyaltunk a szervezet bővítéséről, és mindketten egyetértettünk, hogy Románia a legjobb jelölt, minden feltételt teljesített. Szerintem a következő hónapokban sok jó dolog fog

történni az országgal – az Európai Tanács elnöksége; Schengen-tagállam lesz és előbb-utóbb teljes rangú tagja lesz az
OECD-nek is” – nyilatkozta a szlovén miniszterelnök-helyettes bukaresti sajtótájékoztatóján. A külügyminiszter elmondta,
Szlovénia értékeli Románia Moldovai Köztársaságnak nyújtott
támogatását. Karl Erjavec szerint számos szlovén üzletember
szeretne befektetni Romániába, az év első felében jelentősen
javult a gazdasági együttműködés a két ország között.
A szlovén miniszterelnök-helyettes elmondta, Szlovénia
nem többsebességes, hanem egy erős, szolidáris Európai
Uniót szeretne. (Agerpres)

A katalánok 24 százaléka szeretné a függetlenségi folyamat
folytatását

A katalánok mindössze 24 százaléka szeretné, ha a
december 21-i helyi parlamenti választásokat követően folytatódna a függetlenségi folyamat – állapította meg a Metroscopia nevű közvélemény-kutató
felmérésében, amelyet az El País című napilap közölt hétfőn.

A november 20-a és 22-e között 1800 ember megkérdezésével végzett vizsgálatban a válaszadók 71 százaléka amellett
foglalt állást, hogy Katalónia maradjon Spanyolország része
a választások után.
A kutatás szerint – amelynek első részét vasárnap tették
közzé – ha most lennének a választások, egyaránt 46-46 százalékos támogatást kapna a katalán politikai pártok két nagy
blokkja, a függetlenséget támogató Katalán Köztársasági Baloldal (ERC), a Európai Katalán Demokrata Párt (PDeCAT)
és Nép Egység (CUP), illetve az azt ellenző liberális Állam-

polgárok (Ciudadanos), a Katalán Szocialista Párt és a Néppárt (PP).
Előbbiek közösen ugyan több mandátumhoz jutnának a katalán törvényhozásban, de a 67 képviselői hely nem lenne elég
a kormányzóképes többséghez, amelyhez 68 mandátum szükséges a 135 fős katalán parlamentben.
A kutatásból kiderült, hogy rendkívül kiélezett küzdelem
várható az első helyért: jelenleg az ERC vezet 26,5 százalékos
támogatással, de a Ciudadanos már alig valamivel marad el
mögötte 25,3 százalékkal.
A liberális középutas párt a legutóbbi, 2015 őszén tartott
helyi választásokon a szavazatok 17,9 százalékát szerezte
meg. Az ERC-re akkor 39,5 százalék voksolt.
A Metroscopia felmérése 80 százalékot meghaladó választási részvételt jósol, amelyre még nem volt példa a katalán
parlamenti választások történetében. (MTI)

Magyar Írószövetség:
február 18. legyen a magyar próza napja

A Magyar Írószövetség kezdeményezi, hogy 2018-tól minden évben február 18-án, Jókai Mór születésnapján rendezzék meg Kárpát-medence-szerte a magyar próza napját –
közölte a szervezet az MTI-vel.
A közlemény szerint Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünnepének a megrendezésére, mert írói életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb,
megkerülhetetlen teljesítménye, regényíróként is máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárult a magyarság történelmi önismeretéhez és
identitásának megőrzéséhez.
Jókai Mór volt az első, modern értelemben vett hivatásos
magyar prózaíró, aki írói és szerkesztői munkásságából élt,
közéleti szerepeit is íróként viselte. A maga korában műveit

számos nyelvre lefordították, és világszerte elismeréssel fogadták. Művei Magyarországon és külföldön egyaránt népszerűek voltak, könyvei máig nagy számban kelnek el – írja
közleményében az Írószövetség, amely maga vállalkozna a
magyar próza napja lebonyolítására.
A szervezet úgy látja, a február 18-i ünnep a tavaszi könyves szezon méltó nyitánya lehetne. A dátum mellett szól az
Írószövetség szerint, hogy kellő távolságban van más nemzeti
és kulturális ünnepektől.
A közlemény felidézi azt is: az április 11-én ünnepelt magyar költészet napját 1964 óta rendezik meg minden évben
az Írószövetség kezdeményezésére. A jeles nap az évtizedek
alatt jelentősen hozzájárult a magyar verskultúra fejlődéséhez, a költészet társadalmi megbecsüléséhez. (MTI)

Ország – világ
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Közel 800 rabot
engedtek szabadon

Az Országos Börtönparancsnokság hétfői tájékoztatása szerint vasárnapig 732 rabot engedtek szabadon a 2017/169-es számú törvény alapján. A
jogszabály lehetővé teszi, hogy minden, embertelen
körülmények között eltöltött 30 nap után hat napot elengedjenek a büntetésből. Eközben 1575 személy
feltételes szabadlábra került. (Mediafax)

Országszerte tüntettek

Országszerte több tízezer ember tüntetett vasárnap
este az igazságügyi törvények módosítása és az
adóügyi reform ellen. Bukarestben mintegy 20 ezren
vonultak a Győzelem térre, majd a parlament épülete
elé. Az Egyetem téren egyperces néma csenddel
adóztak az 1989-es decemberi forradalom áldozatai
emlékének, az igazságügyi minisztérium székháza
előtt pedig korrupció- és kormányellenes jelszavakat
skandáltak, követelve az igazságügyi miniszter lemondását. Nagyszebenben körülbelül 7.000 ember
vonult utcára, de több ezren tüntettek Brassóban, Kolozsváron, Temesváron, Jászvásáron, Konstancán és
más városokban is. A tüntetők az adóügyi módosításokra vonatkozó kormányrendelet parlamenti elutasítását, az igazságügyi törvénymódosító javaslatok
visszavonását, valamint a képviselőház és a szenátus elnökének lemondását követelték. (Agerpres)

A szülők külföldön,
a gyerekek itthon

Az első félévi adatok szeirnt 18.403 romániai gyermek mindkét szülője külföldön dolgozik – közölte az
Országos Gyermekjogvédelmi és Örökbefogadási
Hatóság. Közülük 17.142-re a rokonok vigyáznak, a
többiek más családoknál élnek vagy intézményi keretek között gondoskodnak róluk. 65.425 gyermeknek egyik szülője dolgozik külföldön, 12.895 esetben
a más országban munkát vállaló szülő az egyetlen
családfenntartó – derül ki az illetékes hatóság számadataiból. (Agerpres)

Egyre többen adósodnak el

Több mint 670.000 román állampolgárnak van hátraléka a bankoknál és nem bank jellegű pénzintézeteknél, ám számuk hónapról hónapra nő, a hátralékok
összértéke megközelíti a hatmilliárd lejt. Az adósok
száma az euró drágulása és a költségek emelkedése
miatt növekszik. Az állampolgárok közül sokan nem
tudják időben fizetni a törlesztőrészleteket, így akár
végrehajtást is elrendelhetnek ellenük – derül ki a
KeysFin elemzéséből. A jegybank adatai szerint a lakosság és a cégek hátralékai 2017 augusztusában
5,77 milliárd lejre rúgtak. Eközben a jelzáloghitelek
kiszámításakor használt hathavi irányadó bankközi
kamat hétfőn 2,30 százalékról 2,31 százalékra nőtt,
a bankközi tranzakcióknál használt kilenchavi
ROBOR pedig 2,32 százalékról 2,33 százalékra
emelkedett, a háromhavi ROBOR a pénteki 2,19 százalékon maradt – 2014 augusztusa óta nem volt ilyen
magas. (Mediafax)

Alpári csörte

(Folytatás az 1. oldalról)
ötödik kerékként fut utána. A rossz nyelvek szerint
abban reménykedve, hogy valami csak leesik onnan. Az
ilyen szóbeszéd terjesztése közösségi oldalakon vagy kacsaportálokon nem idegen a Maşca-függő szabad emberektől sem. Ezek után nem csoda, hogy tanácsbeli
együttműködésről szó sem lehet. Néhány hónapja még
volt egy reménysugár, hogy bizonyos kérdésekben képesek összefogni, de úgy tűnik, a vegyes párt hosszú távú
célja, az egységes magyar érdekképviselet szétverése
nem teszi időszerűvé az alkalmi összedolgozást sem.
Pedig a helyi közösség érdekében el kellene szívni a békepipát. Csak így oldhatók meg az olyan fontos kérdések, amelyek a városgazdálkodás szégyenfoltjai, például
a közszállítás, a szemétgazdálkodás. Van, amikor a túlbürokratizált pályáztatási eljárás rendkívüli megoldásra kényszeríti a döntéshozókat. Ez történt legutóbb
hulladékgazdálkodás-ügyben. A POL-osok természetesen nem szavazták meg. Talán ez is az adok-kapok színjáték része volt. Remélhetőleg a ma folytatódó
tanácsülésen a városlakókra gondolva kezet fognak a
kakaskodó felek, amint a vívók szokták a csörte befejeztével.
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„Teljesítsék az 1918. december elsején megfogalmazott ígéreteket!”

Ülésezett az MPP országos önkormányzati tanácsa

A Magyar Polgári Párt (MPP) szombaton Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes székházában tartott
országos önkormányzati tanácsülést,
amelyen 198 helyi, illetve megyei tanácsos, polgármester és alpolgármester vett részt. A tanácskozáson
határozatok elfogadására is sor került.

Mózes Edith
Biró Zsolt, az MPP elnöke az erdélyi magyar közösséget ért jogfosztásokra hívta fel a
figyelmet, és fontosnak nevezte a következő
hat hónap során egy erdélyi magyar nemzeti
konzultáció lefolytatását, melynek keretében
minél szélesebb réteget meg tudnak szólítani:
a politikai szereplőket, illetve az autonómia
kérdését felvállaló civil szervezeteket
„Elegünk van a kettős mércéből!”
Nemzetközi kitekintésben az európai autonómiaformákat tartják szem előtt, ezekre hivatkozva utasítják el a kettős mércét, hiszen
az autonómiák legitimek, működnek Európában, és ezek az autonómiák biztosítják az
egyensúlyt, azt az egyensúlyt, amely 60 millió polgárának (őshonos kisebbségi sorban
élő polgárának) elfogadható. Biró Zsolt ezért
is nevezte fontosnak a Minority SafePack sikerét, amely kimozdíthatja Brüsszelt abból a
struccpolitikából, amivel a kisebbségek helyzetét kezeli. Üzente Brüsszelnek: „elegünk
van a kettős mércéből”!
Felhívta a figyelmet, hogy 1918. december
elsején a Gyulafehérváron összegyűlt románság egyoldalúan kimondta Erdély Romániához való csatlakozását, anélkül, hogy az
akkor még Erdély lakosságának 40 százalékát alkotó magyar és szász-sváb népesség
egyetlen képviselőjét megkérdezték volna.
Ezért „épeszű ember nem várhatja el, hogy
ezt az eseményt a magunk részéről ünnepnapként éljük meg”. Ugyanakkor rámutatott,
a történelmi tényeket mindenkinek tudomásul kell vennie, és ennek a történelemnek
része a Gyulafehérváron elfogadott nyilatkozat is, amely leszögezi: „minden népnek joga
lesz a saját anyanyelvű oktatásra, közigazgatásra és bíráskodásra, a saját kebeléből választott személyekkel”. Ezek az elvek azóta
sem teljesültek, ezért „mi, a romániai magyar
kisebbség képviselői továbbra is azt kérjük,
hogy teljesítsék azokat az ígéreteket, amelyek
1918. december elsején fogalmazódtak meg
a gyulafehérvári nemzetgyűlésen!” – zárta
beszédét Biró Zsolt.

Az MPP önkormányzati testülete egyhangúlag fogadta el a Gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltak érvényesítése; a Székelyföld
mint sajátos státusú önkormányzati régió; a
FUEN keretében zajló európai polgári kezdeményezés tárgyában; illetve a jövő évi magyarországi
választások
tárgyában
előterjesztett határozatokat.
Vessünk véget Brüsszel struccpolitikájának!
Az állásfoglalást az őshonos európai közösségek jogainak védelmében indított polgári kezdeményezés tárgyában fogadták el,
amelyben felemelik szavukat a Romániában
élő magyar közösséget ért jogsértések ellen.
Ugyanakkor szorgalmazzák, hogy az Európai
Bizottság vegye figyelembe az Európában
élő több mint 50 millió lakos azon jogalkotási
programját, amelynek célja, hogy a nemzeti
közösségek védelmét egységes rendszer keretében rendezzék, kérik a kettős mérce felszámolását, és arra kérnek mindenkit, hogy
aláírásával támogassa a Minority SafePack
polgári kezdeményezést.
Az erdélyi magyarság az egységes magyar
nemzet elválaszthatatlan része!
A magyarországi választások kapcsán elfogadott állásfoglalás szerint a Magyar Pol-

A helyi rendőrség hatásköre

gári Párt szükségesnek tartja a Kárpát-medencei magyarság lelki, szellemi és anyagi
erőforrásainak összpontosítására irányuló
nemzeti integráció politikájának folytatását,
mivel ez a magyar állam és a magyar nemzet
megerősödését jelenti.
Szerezzünk érvényt a Gyulafehérvári
nyilatkozatban rögzített jogainknak!
című állásfoglalásban arra szólítják fel az ország vezetőit, hogy teljesítsék azokat az ígéreteket, amelyek 1918. december elsején
fogalmazódtak meg a gyulafehérvári nemzetgyűlésen, és amelynek szellemében a Magyar
Polgári Párt megfogalmazta a maga ötpontos
alkotmánymódosító csomagját:
1. Románia szuverén és oszthatatlan nemzetállama a románoknak és az együtt élő őshonos nemzeti közösségeknek.
2. A romániai őshonos nemzeti közösségek
államalkotó tényezői a román államnak.
3. Az 1918. december 1-jei Gyulafehérvári
nyilatkozat a Romániában fennálló nemzeti
egyenlőség és nemzeti szabadság erkölcsi,
történelmi és jogi alapja.
4. Őshonos nemzeti közösségekként elismerendők a Romániában élő azon közösségek, amelyek legalább száz esztendő óta

Szer Pálosy Piroska

Érdeklődésünk nyomán kiderült,
hogy a helyi rendőrség működését
szabályozó törvény továbbra is érvényben van, így mind a gépjárművezetők, mind a gyalogosok
kihágásait, akárcsak eddig is, közúti
vétségek miatt is bírságolhatja a helyi
rendőrség közúti járőrszolgálata.
A Legfelsőbb Bíróság által hozott határozat az alapja azoknak a
híresztelésnek, miszerint a helyi
rendőrség nem állíthatja meg és
nem igazoltathatja a közúti forgalomban részt vevő járművezetőket,
ha pedig azt teszik, szolgálati viszszaélést követnek el. A példaként
felhozott határozatban, a Legfelsőbb Bíróság június 19-i 11-es
számú határozatában egy konkrét
esetnél mondta ki, hogy a helyi
rendőrségnek egy közúti baleset

nyomán nem áll jogában a gépjármű jogos tulajdonosát annak a
személynek a kilétéről faggatni,
akinek a tulajdonos a gépjárművét
kölcsönözte, az illető pedig balesetet okozott (nyakatekert érvelés és
határozat sz. m.). Hasonló eseményeknél bírságot sem róhat ki a
helyi rendőr, csakis a helyszínelő
közúti rendőröknek van ehhez
joguk. A júniusi bírósági határozatot
tévesen értelmezte a média és azért
kerülhetett a közösségi oldalakra
olyan magyarázatok kíséretében,

együtt élnek a román néppel (a modern
román állam létrejöttekor már itt éltek).
5. A romániai őshonos nemzeti közösségek
jogait sarkalatos törvény szavatolja az érintett
nemzeti közösség erre irányuló legitim
módon kifejezett akarata szerint és annak
mértékéig, a Gyulafehérvári nyilatkozat szellemisége alapján és a vonatkozó európai szabályok és gyakorlatok szerint, Románia
területi sérthetetlenségének tiszteletben tartásával.
Székelyföld mint sajátos státusú
önkormányzati régió
Állásfoglalást fogadott el a testület Székelyföld autonómiájának kérdésében is,
amelyben kijelentik: a törvényhozás útján
kezdeményezik, hogy Románia a regionális
reformfolyamat keretében, a közigazgatási
reform során ismerje el Székelyföldet mint
sajátos státusú önkormányzati régiót, amely
a többi régióhoz hasonlóan saját politikaiközigazgatási önkormányzattal rendelkezik,
ugyanazon hatáskörök alapján, ugyanakkor
azonban többlethatásköröket is kap sajátos
kulturális-nyelvi karaktere és életmódközössége védelme érdekében.

utakon a 2010. évi 155-ös számú
törvény szabályozza.
Gyalogosokat, kerékpárosokat is
A marosvásárhelyi önkormányzat
alárendeltségébe tartozó helyi
miszerint a helyi rendőrség eddigi
rendőrség
vezetője,
Valentin
feladatkörét csökkentették, holott
Bretfelean
megerősítette
azt
a feltéerről szó sincs, csupán egy bizotelezésünket,
hogy
a
helyi
rendőrnyos helyzetben hozott döntés vált
precedensértékűvé azáltal, hogy a ség továbbra is kiszabhat bírságokat
Hivatalos Közlönyben is megjelent. közúti vétségek miatt is. Ilyen a szaAz Országos Rendőr-főkapitány- bálytalan megállás vagy parkolás,
ságtól kapott válaszban nem voltak ez utóbbi esetekben a járművek elhajlandók kitérni a két rendfenn- szállítását is elrendelhetik. Amint a
tartó intézmény hatáskörére, sem a rendőrség vezetője hangsúlyozta, a
közöttük lévő párhuzamra, illetve a helyi rendőrség működését szabáhelyi rendőrség hatáskörét körvona- lyozó törvény 7-es cikkelye értellazni, ám hangsúlyozták, hogy a mében a közutakon a helyi
helyi rendőrök feladatkörét a köz- rendőrségnek a feladatkörébe tartozik a zavartalan közlekedés
biztosítása azokon a szakaszokon, amelyek területileg
az illetékes önkormányzat
hatáskörébe tartoznak. Szabályos jelzésekkel pedig
megállíthatják a közúti forgalomban részt vevő gépjárműveket is. Ellenőrizniük kell a
közúti jelzőlámpák működését, és amennyiben meghibásodást észlelnek, azt jelenteniük kell, ugyanakkor a
közúti jelzések felfestésének
állapotát is figyelemmel kell
kövessék. A törvény 7. cikkelyének h). betűje szerint
amennyiben
egy
gépjárművezető nem tartja tiszteletben a közúti szabályokat,
akadályozza a közúti forgalIllusztráció mat az útkereszteződésekben

A közúti járőrszolgálat bírságolhat

A médiában felröppent egy
hír, amit a közösségi oldalakon hetekig osztottak és
sokan sokféleképpen értelmeztek. Mivel figyelemfelkeltő
címekben
is
azt
terjesztették, miszerint a
helyi rendőrségnek nincs hatásköre közúti vétségekért
bírságolni, ezért megpróbáltuk tisztázni.

Fotó: Nagy Tibor

vagy körforgalmaknál, a helyi rendőrség közúti járőrszolgálata megállapíthatja a kihágásokat és
bírságolhat. Ezáltal, ha meg nem
engedett helyen állnak meg vagy
várakoznak, parkolnak, illetve egyirányú utcában az ellentétes irányból
közlekednek,
vagy
a
megengedett maximális teherbírást
meghaladó járművekkel hajtanak
be olyan útszakaszokra, ahol tiltó
táblák vannak, a törvény i). betűjének előírásai szerint a helyi rendőrök megállíthatják és megbírságolhatják a járművezetőt és
büntetőpontokat is kiszabhatnak.
Ugyanezen cikkely j). betűje szerint bírságolhatnak vagy a kihágásáért jegyzőkönyvet állíthatnak ki,
amennyiben a gyalogosok meg nem
engedett helyen kelnek át, valamint
áthágják a közúti törvény előírásait
a kerékpárosok, a robogóval közlekedők és az állat vontatta szekerek
vezetői.
A gyalogosok számára fenntartott övezetben, parkokban, szabadidő-központokban
érvényes
szabályok megsértéséért, a mozgáskorlátozottak számára fenntartott
parkolóhelyek elfoglalásáért is bírságolhatnak a helyi rendőrök.
A köz- vagy állami területen parkoló, elhagyottnak tűnő járművek
esetében is intézkednek, és a
rendőr-felügyelőség területi egységeivel együttműködve azonosítják
az elszállított jármű tulajdonosát.
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A jót mutatják meg a gyerekeknek, fiataloknak

Befejeződött a celldömölkiek turnéja

Egyhetes turnén mutatta fel a
jót és a rosszat az erdélyi közönségnek a celldömölki színház. Idei körútjukon tizenöt
előadást tartottak.

Gligor Róbert László

A Rigócsőr király című mesejátékot mutatta be az elmúlt napokban
megyénkben a celldömölki Soltis
Lajos Színház. A magyarországi
társulat Szálinger Balázs kortárs
rendező darabját vitte színre, a
szerző pedig arról ismert, hogy Shakespeare-hez hasonlóan egy-egy
művet továbbgondol, átír, sajátjává
tesz. A Grimm testvérek ismert meséjében Shakespeare Makrancos
Katájának párjaként, majd ellenpárjaként ismerjük meg a királylányt:
a makrancos, gőgös lányból végül
szerető, jóságos, alázatos feleség
lesz, de ehhez számos szenvedésen,
megaláztatáson kell keresztülmen-

nie, míg végül megtalálja a szerelmét Rigócsőr királyban, akit egykor
elutasított, és akinek mégis felesége
lett – apja kényszerítette az álruhás
koldus férfihoz.
A szerző vigyázott arra, hogy a
mondanivalót világosan, egyértelműen megfogalmazza, és a mese
színházi lehetőségei révén a celldömölkiek próbálják megmutatni a
gyermekeknek a jót és a rosszat –
fejtette ki Nagy Gábor igazgató a
darab kapocsán. Tartottak attól,
hogy a gyerekek nem értik meg az
üzenetet, és nem tudnak azonosulni
a királylány szenvedéseivel és beteljesülésével, de úgy tűnik, az óvodások is átélték ezt a folyamatot.
Ugyanakkor még azoknak a fiataloknak is meg kell mutatni, hogy mi
a jó és mi a rossz, akik ma rettenetes
videojátékokkal szórakoznak – véli
a színész.
Negyedszázados turnézók
A celldömölki színház 1990 óta
turnézik Erdélyben, s amióta váro-

suk testvérkapcsolatot kötött Erdőszentgyörggyel, azóta évente viszszatérnek. Kezdetben nyári, majd
tavaszi előadásokat hoztak, de Kovrig Magdolna tanárnő jelezte, hogy
sokan igénylik fellépésüket, ezért
néhány éve őszi körutat is szerveznek, amit összekötnek a Színpad
fesztivállal. Így volt idén is, amikor
tizenötször adták elő a Rigócsőr királyt: november 17-én Segesváron
kétszer, majd Erdőszentgyörgyön,
20-án Marosvásárhelyen háromszor, 21-én Erdőszentgyörgyön és
Kibéden, 22-én Makfalván és Korondon, 23-án Nyárádszeredában,
24-én pedig két szovátai előadással
zárták az idei erdélyi utat.
Itt hagyják a nyereséget
Kezdetben magyar állami támogatást kaptak, így belépő nélkül tudták előadásaikat bemutatni a
határokon túl, de a támogatás megszűntével kénytelenek voltak pénzt
kérni a fellépésért. A mostani hétle-

követelményekkel. 2001-ben mintegy 60 méhész váltott ki bioengedélyt. A tiszteletbeli elnök
elmondta, 1200 méhész tartozik az
egyesülethez, ők mintegy 80.000
méhcsaládot tartanak. Az idők folyamán 580 méhész 1376 óra szakvett
részt. A
tanfolyamon
különböző pályázatok során eddig
3,6 millió lej támogatást sikerült lehívni. Sokan az idei országos méhészeti program pályázati kiírása
alapján is jelentős pénzösszeghez
jutottak. Az egyesület tagjai különböző szakmai megmérettetésekről
több mint 30 diplomával, érdemoklevéllel és éremmel tértek haza, ami
méltó elismerése a hat évtizedes
munkának.
Lucian Goga prefektus üdvözölte
a jelenlevőket, kiemelte, hogy a méhészek egy olyan közösséget alkotnak, amelynek tagjai különböző
szakterületen dolgoznak, mégis találtak egy igen szép közös hobbit,
ami csakis elismerést érdemel. Állatorvosként hangsúlyozta, hogy
nagyon fontos mezőgazdasági ágazat a méhészet, ahol sok még a tennivaló,
hiszen
az
egyik

Fetea Ioan mérnök, az országos
méhészegyesület elnöke részletes
beszámolót tratott a méhészet múltjáról, jelenlegi helyzetéről. Megtudtuk, hogy jelenleg több mint 300
méhészegyesület, szervezet működik. Ma már nem hobbi, hanem
üzlet lett a méhészet – mondta az
elnök, aki hozzátette, jövőre kettős
jubileumi ünnepséget szerveznek.
1958-tól létezik az országos egyesület, és megemlékeznek az idén
100 éve született Viaceslav Harnaj
professzor, az országos méhészegyesület alapítójáról.
– Van ok az ünneplésre, de az aggodalomra is – mondta a mérnök,
majd kifejtette, egyre nehezebb méhészkedni, és több a bosszúság,
mint az öröm e foglalkozásban.
Egyrészt a klímaváltozás miatt felborult az ökológiai egyensúly,
amire a legérzékenyebbek a méhek.
Az idén tavasszal a fák virágzása
után több ezer hektáron fagykár érte
a gyümölcsösöket, és nem volt
ahonnan begyűjteni a pollent. 2016ban az ország déli megyéiben nagy
szárazság volt, azóta megfigyelhető, hogy bizonyos területek siva-

Jubileumi méhészkonferencia

60 éves a Maros megyei szervezet

November 23-án, csütörtökön
a marosvásárhelyi Traian
mezőgazdasági
Săvulescu
szaklíceum dísztermében a
megalakulása 60. évfordulóját ünneplő Maros Megyei
Méhészegyesület emlékrendezvényt tartott, amelyre
nemcsak a tagokat, hanem
más hasonló szervezetek, mezőgazdasági
intézmények
képviselőit is meghívták.

Vajda György

A vendégeket Bota Vasile mérnök, az egyesület elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Aurel
Mândrunak, az egyesület tiszteletbeli elnökének, aki alapos történelmi visszatekintőt tartott. Az
általa felkutatott dokumentumok
szerint Marosszéken az első méhészegyesületet hivatalosan 1844ben jegyezték be. 1873-ban alakult
meg a gödei, 1884-ben a székelyudvarhelyi, 1888-ban a korondi, 1889ben a homoródi, majd 1892-ben a
marosludas-marosvásárhelyi egyesület. 1901 és 1918 között egy bemutató méhészet is működött a
marosvásárhelyi Somostetőn. Az
országváltást követően 1920-ban
megalakult az Erdélyi Méhészek
Egyesülete, 1921-ben Progresul
Egyesület néven Kolozsváron jegyezték be a méhészek társaságát,
majd ennek fiókegysége nyílt Marosvásárhelyen is. 1957. december
15-én Vajda Józsefnek, a fiókegyesület akkori elnökének a kérésére
önálló szervezetként megalakult a
Maros Megyei Méhészegyesület,
majd csatlakoztak az 1958-ben létrejött országos egyesülethez. Sikerült nemsokára a volt Lenin – ma
Forradalom – utca 17. szám alatt
székhelyet is keríteni, amelynek köszönhetően fellendülhetett a tevékenység. A ma is működő
méhészüzlet, amely már akkor
mézet és méhésztermékeket forgalmazott, 1965-ben nyílt meg, 1986ban magyarországi, majd később
franciaországi méhészekkel is kiépítettek kapcsolatokat, amelyeket
ma is ápolnak. És a tagság növekedésével létrejöttek a marosludasi,
dicsőszentmártoni, szászrégeni fiókegységek is. 1991-ben sikerült
külön helyiségeket vásárolni a marosludasi és a szászrégeni fiókegységeknek. A tagok azon igyekeznek,
hogy a változó gazdasági körülmények között lépést tartsanak az új

Forrás: FINNA Méhészet Görgényüvegcsűr Facebook

legegészségesebb élelmiszerterméket állítják elő, s annak ellenére,
hogy az országban kiváló gyűjtőhelyek vannak, mégis Romániában –
a statisztikai adatok szerint – évente
a méz átlagfogyasztása alig 450 –
500 gramm közötti, miközben a németeknél eléri a 2 kg-ot.
Alexandru Câmpean, a Maros
Megyei Tanács alelnöke, miután
gratulált a jubileumi évfordulóhoz,
elmondta, januárban tanácskozásra
hívja a méhészek képviselőit a megyei önkormányzathoz, hogy
együttműködési lehetőségekről tárgyaljanak.
Miután a két elöljáró eltávozott,

tagosodnak. Ez is csökkenti a
begyűjtésre alkalmas területeket. A
növényvédelmi szerek helytelen
használata miatt több ezer méhcsalád elpusztult, mi több, volt olyan
méz is, amelyben kimutatták a
vegyi anyagokat (sz.m.: a Németországba exportált mézben). Ezért
vannak olyan EU-országok, ahol bizonyos államoktól nem veszik át a
mézet, ezzel is csökkentve a piacot.
A hazai piacot viszont rontja a behozatal. A különböző – kétes eredetű – mézek között nagyon sok a
cukorral és más szerekkel feldúsított hamisítvány. Ezeknek viszont
jóval olcsóbb a forgalmazási ára,
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A gőgös királylány egy sor megaláztatás után szelíd, jóságos feleséggé válik
Fotó: Gligor Róbert László

jes belépő kifizetése városon nem
jelent gondot, de kisebb településeken már igen, ezért ha szegény, kis
közösségben lépnek fel, néha kedvezményesen, öt lejért is beengedik
a gyerekeket. Bár Kovrig tanárnő jelezte, hogy máshol is várnák, próbálnak
elsősorban
az
eddigi
közönségükhöz visszatérni. Az őszi
turnékon tizenhat előadás volt a legtöbb, ennél többet nem tudnak vállalni, idejük sincs többre egy hét alatt.

Négy éve ismét „nyereséges”
kezd lenni a körút, ezért a szervezési, utazási költségek kifizetése
után maradt száz-kétszázezer forintot nem veszik fel bérként az egy
hét után, hanem az erdőszentgyörgyi Színpad szervezési költségeibe
pótolják. Nem nagy összeg, de
mégis nagy segítség a fesztivál
szervezői számára – tette hozzá
Nagy Gábor.

mint a hazaiaké. Az EU-piacon
mézhiány van, ezért más, az unión
kívüli országokból importálják a
termékeket. Ezért szükség lenne
egy olyan törvényre, amely támogatja a hazai méhészetet és megvédi
az olcsó importtal szemben. Van is
egy ilyen törvénytervezet a parlament asztalán, de még a szakbizottságok vitájára vár – mondta az
elnök, hozzátéve, reméli, hogy a
mezőgazdasági minisztérium támogatja majd azt a kutatási projektet,
amely választ adhat az utóbbi évek
kihívásaira is.
Felszólalását követően az országos elnök a Maros Megyei Méhészegyesület elnökének – a szervezet eddig munkáját megköszönve –
kupát és elismerő oklevelet adott át.
Virgil Dobotă mérnök, a Szeben
megyei egyesület elnöke ennél sokkal keményebben fogalmazott.
– Ha így haladunk a környezetrombolással, akkor a 20 millió
évvel ezelőtt megjelent „szorgos
bogarak” a kihalófélben levő fajok
listájára kerülhetnek – jelentette ki.
Évente a világon 13 – 15 millió
hektár erdőt irtanak ki. Helyüket átveszik a nagy kiterjedésű monokultúrák. A kiváló termés eléréséért
intenzíven használják a gyomirtó
szereket, amelyek szintén pusztítják
a méheket. Egyre több üvegházhatású gáz kerül a levegőbe, ami klímaváltozást okoz. A méhek pedig
nincsenek felkészülve arra, hogy alkalmazkodjanak a – földtörténeti
korhoz viszonyítva – rohamosan
megváltozott életkörülményekhez.
A
proteinszegény
környezet
ugyanis csökkenti a méhek ellenálló
képességét. Azért, hogy növeljék a
méztermelést, egyes méhészek keresztezik a fajokat, ez viszont „genetikai
szennyezést”
okoz,
veszélyezteti a hazai körülményekhez szokott fajokat. Az említettek
miatt szükség van arra, hogy minden szempontból – a tudományos
kutatás, a mezőgazdaság és a törvénykezés terén is – támogassák a
méhészetet. A méztermelés miatt a
méhészet elősegíti a virágok beporzását is, ami hozzájárul a gyümölcstermesztéshez, így a gazdasági
hozadéka nemcsak a méztermékek
előállítása, hanem sokkal jelentősebb – hangzott el a felszólalásban.
A mezőgazdasági minisztériumot
Săndică Grigoraş, az ellenőrzőosztály vezetője képviselte. Elismerte,
hogy jobban kellene reklámozni a
külföldi piacon a hazai termékeket,
köztük a mézet is. Többek között
arra kérte a méhészeket, hogy tartsák be a méhészeti törvényt, vezessék
tisztességesen
a
kaptárnyilvántartást, és kövessék az or-

szágos méhészeti kiírást, azt a programot, amivel támogatáshoz juthatnak.
Rusu Ioan, a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezérigazgatója példaértékűnek tartotta azt,
ahogyan a Maros Megyei Méhészegyesület működik. Elmondta, az elkövetkezendő
időszakokban
jelentős uniós alapokat lehet majd
lehívni a termelői csoportoknak.
Maros megyében 100.000 hektár legelőt és 74.000 hektár kaszálót tartanak nyilván, ezen belül 3000
hektár magashegyi legelő van. A
34/2013-as kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatoknak kell
gondoskodniuk ezek karbantartásáról, és kötelezniük kell a használókat, hogy készítsék el a
legelőgazdálkodási tervet, amiben
leszögezik a legeltetési időszakot is,
ami hagyományosan április 24. és
december 6. között van. Sajnos
sokan nem tartják be az előírásokat,
így virágzáskor is lekaszálják a legelőket, csökkentve a méhek begyűjtési
területét.
A
kormányrendelet előírja, hogy 2018.
január elsejéig az önkormányzatoknak be kell nyújtaniuk a mezőgazdasági igazgatóságokhoz ezeket a
terveket, eddig a 100 közül mindössze 32 készítette el. Ez fontos,
mert csak ennek alapján lehet majd
pályázni az APIA-hoz legelőgazdálkodási támogatásért. Fontos a méhészeknek is, hiszen ha a
szabályokat betartják, jelentősen
több területet használhatnak méhészetre. Az igazgató arra is felhívta a
figyelmet, hogy az új év elejétől
elektronikus mezőgazdasági nyilvántartás lesz, aminek pontosan
tükröznie kell a valós helyzetet. Eltérések esetén megvonják a támogatást. Ezért például a 2018. január
elsején szereplő kaptárszámok (családok száma) referenciaértékű lesz.
Továbbá azt is kötelezővé tették,
hogy ennek alapján számítsák ki és
jelentsék be a pénzügyi igazgatóságoknál a méhcsaládonkénti jövedelmet. Ha mindezeket az előírásokat
figyelmen kívül hagyják, büntetésekre számíthatnak.
A meghívottak felszólalását követő szünet után többek között
Maria Fola, a szaporodásbiológiai
intézet Maros megyei fiókegységének igazgatója tartott szakelőadást,
Săvâşcă Daniel, a Maros Megyei
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség igazgatója a méhészeti program
lehetőségeiről értekezett, míg
dr. Tomşa Mihai mérnök, növényvédelmi szakértő a növényvédő szerek optimális használatáról beszélt
a jelenlevőknek.
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Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

Többéves munka rajtja előtt

„Deresedő” háztetők, hófoltos fák fogadtak múlt szerdán
Magyarón.
Bár
ottjártunkkor eső áztatta az
utcákat, minden jel arra
utalt, hogy a Felső-Maros
mentén pár nappal korábban
már tiszteletét tette a tél.

Kristóf József polgármestertől
megtudtuk, hogy a községben
rendszerint helyileg, a polgármesteri hivatal alkalmazottjával oldják
meg a hóeltakarítást. Szerződést
megelőző jelleggel kötöttek az erre
szakosodott céggel, de az elmúlt
években nem kellett igénybe venni
a szolgáltatást.
Az elmúlt hónapok újdonságai
közül a polgármester elsőként arról
számolt be, hogy az országos helyi
fejlesztési program keretében
6.500.000 lejt nyertek a községi
utak aszfaltozására.
– A finanszírozási szerződés aláírását várjuk. A munkálatnak,
amely 6,6 kilométer utat foglal magába, 2020-ig kellene elkészülnie
– tette hozzá a községgazda, majd
azt is kiemelte, hogy az aszfaltozás
a mezei utakat nem érinti.
Az őszi szünidőben szerették
volna elvégezni, de jelenleg még
zajlik a fickói iskola átfedése.
Amíg a munkálat tart, a diákok a
helyi adventista egyház épületében
tanulnak.
Tervben volt a fickói kultúrotthon felújítása is, de mivel az ingatlan egybe van építve a
termelőszövetkezettel, jogi helyzete tisztázása érdekében első lépésként külön kell választani a két
épületet – mondta a községgazda,
akitől azt is megtudtuk, hogy a kultúrotthont évről évre javítgatják, de
ráférne a nagyobb felújítás, illetve
bővíteni is kellene.
A Felső-Maros menti Leader
egyesület múlt szerdai gyűlésén a
falufejlesztésre megpályázható
összegekről is szó esett. A magyarói önkormányzat egy buldoexkavátort szeretne a ráeső összegből
vásárolni.

Népszerű a holtmarosi piknikező
Az idei munkálatok között Kristóf József a járdásítást említette,
amelyet Holtmaroson 650 méteren
végeztek el. Szintén Holtmaroson
szeretnék bővíteni, illetve fedett
ülőalkalmatosságokkal ellátni a
piknikezőhelyet, amely nemcsak a
helyi fiatalok körében népszerű.
– A környékbeli halászok, illetve
kirándulók is szívesen ellátogatnak
a parkba, ahol gulyásfőzésre is van
lehetőség. Vannak, akik ott is hagyják az üstjeiket a következő alkalomig, és érdekes módon semmi sem
tűnik el – tudtuk meg Kristóf Józseftől. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy Fickón is
szeretnének a játszótér körül egy
hasonló létesítményt kialakítani.
A csatornázásra még várni kell
– Melyek az idei megvalósítatlan
tervek? – kérdeztük a községgazdát.
– Amit elterveztünk, az többnyire meg is lett. Szerettük volna
elkezdeni az aszfaltozást, ugyanis
még a nyáron kihirdették, hogy
nyerő a pályázatunk, de mivel a leadási határidőt november végére
halasztották, nem kezdődhetett el a
munkálat – mondta a polgármester,
majd a szennyvízhálózat kiépítésének tervéről szólt.
– A községbeliek régóta várnak
erre a beruházásra, de mint már
többször elmondtam, a kivitelezés
a megyei mesterterv részét képezi,
tehát nem tőlünk függ. Úgy volt,
hogy legkésőbb 2018-ban elkezdődik a munkálat, de a megóvott lici-

Fickón minden évben konfirmálnak

Négyszáz lélek pásztora

A Felső-Maros mentén köztudott, hogy Fickópataka az a
település, amely otthon tudja
tartani szülötteit. A fickói
ember, ha szerencsét is próbál más vidékeken, előbbutóbb hazatér. Ezt Béres
András református lelkipásztor
is alátámasztja.

– A helyiek közül többen kétlakiak, a szülőfalujuk mellett Maroshévíz vagy Marosvásárhely a
második otthonuk, hol ott vannak,

hol itt. Vannak, akik nyugdíjas éveikre költöznek haza. A gyülekezetünk közel 400-as lélekszámú.
Annak idején a fiam éppen 400.nak született. Szilárd elhatározásom, hogy addig nem vonulok
vissza, amíg újra el nem érjük ezt a
kerek számot – mondta a derűt,
nyugalmat árasztó lelkész, akitől
azt is megtudtuk, hogy míg nagyobb településeken évente legfeljebb egy gyermek születik, Fickón
minden évben több keresztelőt is
tartanak, és a konfirmálás sem maradt még el egyszer sem.
Ami a tempomba járást illeti, régebb 80-an is eljöttek vasárnaponként istentiszteletre, mostanában
feleannyian vannak. Az év utolsó
napján és imaheti alkalmakkor viszont megtelik a templom.
– Amikor 1997-ben idekerültem,
egy rossz pléhkályha melegítette a
templomot. A későbbiekben bevezettük a központi fűtést, és 15 éve
az ablakokat is hőszigeteltre cseréltük. A parókián ezzel szemben csak
két-három hete cseréltük ki pályá-

tek miatt az sem biztos, hogy erre
2019-ben sor kerül. Magyarónak a
mesterterv keretében két és fél millió euróra van nyertes pályázata.
Ebből az összegből az eredeti elképzelés szerint Holtmaroson kellene kialakítani egy tisztítóállomást, de úgy gondolom, kifizetődőbb lenne, ha a szászrégeni állomáshoz csatlakoznánk, és a
megnyert összeget a szennyvízhálózat bővítésére, illetve szivattyúállomások létrehozására fordítanánk. A műszaki kivitelezés
ügyében az idecsi községgazdával
kell majd egyeztetni.
A mindent látó szem
Kristóf Józsefet a jövő évi tervekről is megkérdeztük.
– Szándékunkban áll felújítani a
volt kollektív gazdaság épületét.
Az ingatlanban a község négy közösségi asszisztense számára alakítanánk ki irodákat, ugyanakkor egy
elsősegélynyújtási szoba is helyet
kapna az épületben. Ezenkívül a
magyarói szűkebb utcákban szeretnénk lefedett sáncokat kialakítani.
Az Állomás utca és a Fickó-pataka
közötti megyei úton, 300 méteren
kerülne sor egy ilyen munkálatra,
erről már tárgyalásokat folytattunk,
és kiegyeztünk az illetékes hatósággal. Erre azért van szükség,
mert az említett útszakaszon a
Maros felőli részen lévő házakba
esőzéskor gyakran befolyt a víz.
Jövő tavasszal szeretnénk néhány
járhatatlanabb mezei utat is lekövezni, a magyarói iskola udvarán
levő műgyepes pálya körül pedig
térkövesítenénk – mondta Kristóf
József.
A polgármester beszélgetésünk
végén a község térfigyelő kamerarendszerének bővítését is szóba
hozta: tizenhat új, performánsabb
kamerával frissítenék fel a rendszert. A „láthatatlan szemnek”
egyébként már az elmúlt hónapokban érezhető volt a jótékony hatása
mind az iskolai konfliktusok, mind
a lopások csökkenése terén.
zati úton az ablakokat. A hívek észreveszik a fontossági sorrendet, és
értékelik is – tette hozzá a lelkipásztor, majd azt is megjegyezte, hogy
amikor a fickói gyülekezet élére került, a parókia volt a legszebb épület
a faluban, ma az újonnan emelt, elegáns házak között az ötvenedik helyen áll.
– Dolgos emberek az itteniek,
nem ismerik a tengés-lengést. Mindenki fizikai munkát végez, sok a
kőműves a településen. Ami a lelki
élet gyakorlását illeti, a férfiak soha
nem imádkoznak hangosan, és beszélni sem szeretnek a hitükről,
visszafogottan, magukban élik
meg. Lelkipásztorként sok mindent
megpróbáltam, de a kezdeményezések közül az maradt meg, amire
valóban volt igény. A gyermekevangelizációt például minden nyáron megtartjuk, a vakáció elején
már érdeklődnek a szülők, hogy
mikor lesz. Október elején az idősek vasárnapjára is sor kerül, március
15-ét
is
mindig
megünnepeljük. Egyik húsvétkor
tojásfaállítással is próbálkoztam, de
nem értékelték, így a későbbiekben
ez elmaradt. Azt viszont sikerült
bevezetnem, hogy adventi koszorú
kerüljön az úrasztalára, idéntől
pedig azt szeretném, ha december

Huszonéves farmer Magyarón

(Folytatás az 1. oldalról)
A fiatalembert a farm felszereltségéről is megkérdeztük.
– A kilencvenes évek végén semmilyen gépünk nem volt, édesapám
kézi kaszát használt. Aztán vettünk
egy lóvontatású gereblyét, később
pedig egy traktort és egy kaszagépet. Idén még egy traktorral, egy
bálázó- és egy gereblyézőgéppel
bővítettük a felszereltséget. A pajtába be van vezetve az áram, hat éve
géppel fejünk.
Később a gazda azt is elmondta,
jó ideje fontolgatják, hogy pályázati
úton korszerűsítsék a berendezést.

A fiatal gazdálkodók által lehívható
támogatásból fajtatiszta teheneket is
vásárolnának, főként román tarkát.
– Van-e ezen a vidéken vadkár? –
kérdeztük beszélgetésünk végén
Elődöt.
– Idén nem volt jelentősebb kár,
de a medve a mi farmunkat is meglátogatta. Évente egy borjút szokott
megfogni. A földeket a vaddisznók
szántják fel – mondta a fiatalember,
akitől azt is megtudtuk, hogy a korosztályából senki nem foglalkozik
állattartással Magyarón, egy négy
évvel idősebb férfiról tud csak, aki
szintén erre tette fel az életét.

A magyarói Csurgó egyesület
6000 euróra pályázhat a Leaderprogramon keresztül. A gond csak
az, hogy a Felső-Maros menti Leader Egyesületnek járó 42 ezer euróból leosztott rész utólagos
finanszírozásként érkezik.
– Nincs olyan egyesület, amely
ennyi pénzzel rendelkezne – vélte
Nagy József, a Csurgó vezetője, aki
szerint ebben a helyzetben csak egy
támogató segíthetne, és van is kilátás arra, hogy találnak egy céget
erre a célra. A pályázatok benyújtási
határidejét egyébként éppen látogatásunk napján halasztották el a
Dédán zajlott GAL-gyűlésen november 27-ről február elsejére. A
támogatásból korszerű elektronikai
felszerelést vásárolnának az egyesület számára – tudtuk meg Nagy
Józseftől.
Az egyesület vezetője arról is beszámolt, hogy a magyar kormány
Emberi Erőforrások Minisztériuma
által indított Csoóri Sándor-program keretében 18 millió forintra pályázhatnak. Ezt az összeget az
egyesület által működtetett, azonos
nevű néptánccsoport viseletére és
oktatására fordítanák.
– Korábban a gyermekek táncoktatása ingyenes volt, a kiadásokat a
szálláslehetőséget biztosító Nimród
ház bevételéből fedeztük. Az egyház két éve vette vissza az épületet,
azóta havi 20 lejt kell fizetni a Csurgóban táncoló gyermekek szülőinek
az oktatásért. Most visszatérhetünk
az ingyenes tánctanításra – tette
hozzá az egyesületvezető.
Nagy József azt is elmondta,
hogy a néptánccsoport 80–100 tagú,

négy korcsoportot, az óvodások,
kisiskolások, általános és középiskolások, egyetemisták és idősebbek
csoportját foglalja magába. Ez
utóbbi csoport létszáma jelentősen
megcsappant az utóbbi időben. Korábban az egyesület vezetője Lovász Jámbor Zsuzsával közösen
tanította a gyermekeket, az utóbbi
időben hivatásos táncosok járnak ki
Magyaróra táncot oktatni. Ami a
táncrendet illeti, a magyarói táncokat a legkisebbek is ismerik, ők
mostanában a csíkit tanulgatják. A
nagyobbak repertoárja igen gazdag,
a küküllőmenti, széki táncok mellett még a dunántúli szökőst is tudják, a tánccsoport legrégebbi tagjai
pedig kalotaszegi, román és szász
táncokat is előadnak. A csoport jövőben egy olaszországi fesztiválon
vesz részt, korábban Bulgáriában is
volt már fellépésük, és egy román
tánccsoporttal kialakított partnerkapcsolat nyomán nyaranta a román
tengerparton, Ovidiu üdülőtelepen
is megmutatkoznak.
– A tánccsoport utazási, kirándulási lehetőség is a gyermekek számára, egyesek közülük másként
nem jutnának el ezekre a helyekre.
Számukra ez komoly vonzerőt jelent – magyarázta Nagy József. A
Csurgóba járó táncos gyermekek
közül dr. Lovász Jámbor Zoltán tanítványaiként sokan kiválóan zenélnek. A tánccsoportnak így saját
gyermekzenekara is van – mondta
Nagy József, aki végül arról is beszámolt, hogy karácsony első napján a Csurgó minden táncosa fellép
a magyarói közönség előtt.

26-a helyett szentestén tartanánk a
karácsonyi ünnepséget. Nálunk
már csak a kisgyermekek járnak
24-én kántálni, így nincs miért két
nappal későbbre halasztani az ünnepélyt – mondta a lelkész. Béres
András fogasokat és hangfalakat is
szereltetett a templomba, hogy
minél kellemesebb körülmények
között hallgathassák a hívek az igehirdetést. Azt tapasztalta, hogy
mióta nagyobb a kényelem, szívesebben időznek az együttléteken a
gyülekezeti tagok.

Idén Fickón mindössze egy esküvőt tartottak református szertartás
szerint, három helybéli vőlegény
pedig a vidék íratlan szabálya szerint máshol, a menyasszony falujában házasodott. A párok Fickón
kezdték a közös életet, és ez az, ami
igazán fontos – szögezte le a lelkipásztor, aki azt is elárulta, hogy a
fickóiak rendszerint hosszú életű
emberek, ha valaki 76 évesen távozik el közülük, még fiatalnak számít, kérdezgetik is a falubeliek,
hogy vajon mi lelte.

Támogatás a Csurgónak

Táncos gyermekek vidékén

Fotó: Nagy Tibor
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Foglalkozni kell a beteggel

Benyomások, vélemények

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

16 akciónap a nők elleni erőszak felszámolásáért
A címbeli nevet viselő nemzetközi kampány november
25-től december 10-ig tart.
Az előbbi dátum a nők bántalmazása elleni nemzetközi
nap, az utóbbi az emberi
jogok nemzetközi napja, és a
két határidő azt a gondolatot
hangsúlyozza, hogy a nők
bántalmazása, különösen az
ellenük elkövetett fizikai erőszak, az emberi jogok megsértését jelenti.

Megyei program

A nőjogi mozgalmaknak a nők
erőszakos bántalmazása ellen folytatott munkáját elismerve nyilvánította november 25-ét az ENSZ
Közgyűlése is a nőkkel szemben
elkövetett erőszak elleni küzdelem
világnapjává. Ehhez a naphoz kötődik 1960-ban a dominikai Mirabal nővérek meggyilkolása, s ebből
kiindulva foglaltak állást a latinamerikai és karibi nőszervezetek a
nemi erőszak, a családon belüli
erőszak, a szexuális zaklatás és a
nők kínzása ellen.
A 16 napos kampány célja: erőfeszítéseket tenni a nők bántalmazásának felszámolásáért, a helyi és
a nemzetközi erők összefogásának
az előmozdítása, egy olyan fórum
létrehozása, amelyen népszerűsíteni lehet a hatékony eljárásokat, a
világ női közötti szolidaritás megerősítése az erőszak elleni küzdelemben, nyomást gyakorni a
kormányokra, hogy gyakorlatba ültessék a nők elleni erőszak felszámolása érdekében tett ígéreteiket.
A két dátum között fontos emléknapok vannak. December elseje
az AIDS elleni küzdelem világnapja, december 5-e a nemzetközi
önkéntesség napja, december 6-a a
montreáli mészárlás évfordulója.
(1989-ben egy férfi, aki sikertelenül felvételizett a Montreáli Műszaki Egyetemre, pisztolyával 14
nőt ölt meg és 13 személyt sebesített meg, mivel a nőket okolta,

hogy elveszik az egyetemi helyeket
a férfiak elől.) December 10-e az
emberi jogok nemzetközi napja,
amelyet az Egyesült Nemzetek
Szervezete kezdeményezésére a II.
világháború borzalmaira emlékezve tartanak.
A 16 napos nemzetközi kampány
idejére a Marosvásárhelyen működő Kelet-európai Szaporodásegészségtani
Intézet,
amely
időszakos szálláshelyet nyújt a
bántalmazott nőknek és gyermeküknek, gazdag programot szervezett a megyei nevelési tanácsadási
és erőforrásközpont, az iskolák, a
rendőrség bűnmegelőzési osztálya,
a megyei könyvtár, a közegészségügyi igazgatóság, a fogyatékkal
élő gyermekeket ellátó megyei
központok részvételével. A kampány ideje alatt, amelyet sajtótájékoztatón jelentettek be, arra kérik
azokat, akik csatlakoznak a kampányhoz, hogy jól látható helyen
viseljenek egy gombot.
A megyei rendőrség bűnmegelőzési osztálya Maros megyeiek biz-

Hit és fájdalom

A fájdalomról rendezett marosvásárhelyi konferenciáról
szóló beszámolóban az orvosi
és egyéb világi vonatkozásokról számoltunk be. A tanácskozáson három katolikus
lelkész is előadást tartott a
fájdalomnak a lelki életben, a
teológiában és a keresztény
lelkiségben betöltött szerepéről. Ezekből válogattam néhány tanulságos idézetet.

„Papként olyan ember vagyok,
aki a fájdalomra nem tud válaszokat
adni, hanem kérdéseket teszek fel.
Olyan ember vagyok, aki csodálom
az orvosokat, akik nap mint nap
dolgoznak azon…, hogy emberek
fájdalma csökkenjen. És ez nagyszerű. Olyan ember vagyok, aki azt
is csodálattal nézem, hogy sokszor
szükséges a fájdalom, mert ha nincsen fájdalom, nem állunk meg, ha
nincsenek tünetek, nem látjuk meg,
hogy mögötte valami nem jó. Sokszor a fájdalom, a szenvedés és a
halál összehozza az élni vágyókat”
– mondta bevezető gondolataiban
ft. Szénégető István plébános, családpasztorációs lelkész. „Fájdalmatokat
gyakorta
magatok
választjátok. Ez az a keserű ital,
amellyel a bennetek lakozó orvos

gyógyítja beteg éneteket” – idézte
Kahlil Gibran libanoni származású
amerikai költő, filozófus szavait A
próféta című főművéből.
Ft. dr. Bakó Csongor kórházlelkész A fájdalom teológiai jelentése
és jelentősége címmel tartott előadásában a fájdalomnak a Szentírásban,
a
hittudományban,
valamint az orvostudomány és erkölcsteológia határán jelentkező vetületei tükröződését tekintette át.
A Szentírás „a fájdalomnak büntető-nevelő jellegén túl vezeklőközbenjáró szerepét is látja… A
fájdalom része Isten üdvözítő tervének és a halállal eszköze az ember
bűnéért nyújtott elégtételnek... A tanítványnak is készen kell állnia
Isten szolgálatában és Krisztus
iránti szeretete, hűsége bizonyságául a fájdalom elviselésére. Sem
az Ószövetség, sem az Újszövetség
nem ismeri azt a fájdalmat, amelyet
aszketikus szempontból okoz valaki
magának; ugyanígy a fájdalom
iránti sztoikus érzéketlenségre nevelésnek sincs bennük nyoma.
Tehát összességében elmondható,
hogy a Biblia nem fájdalompárti”.
A hittudomány „meghatározásában a fájdalom az élőlény válasza a
jelen lévő rosszra, segélykiáltás ve-

tonsága néven Facebook-oldalán
teszi közzé tájékoztatóit, a kampányt meghirdető intézet úgyszintén, a felnőttek rokkantsági fokát
megállapító szolgálatnál tájékoztatják a vizsgálatra jelentkezőket és
a kampány szimbólumaival ajándékozzák meg őket, hasonlóképpen a megyei könyvtár olvasóit is
ebben az időszakban. Az árva gyermekeket gondozó családi típusú
otthonokban megbeszéléseket tartanak, a megye iskoláiban és óvodáiban úgyszintén, a tanfelügyelőség szovátai táborában kiképzést szerveztek a Dimitrie
Cantemir Egyetem pszichológushallgatóinak. Az erőszakkal mindig veszítesz címmel esszépályázatot hirdetnek diákoknak, tanácsadást szerveznek tanulóknak és
szülőknek, képzést tartanak az
egészségügyi asszisztenseknek az
erőszak elleni küzdelemről, majd
december 19-én kiválósági díjjal jutalmazzák a kampány legaktívabb
képviselőjét – tájékoztatott Elena
Micheu, az intézet igazgatója.

Illusztráció

szedelemben a másik ember, végső
soron Isten felé… A szenvedés képességének biológiai és társadalmi
vonatkozása mellett – melyek szintén képezhetik teológiai megfontolás tárgyát – személyes jelentősége
is van, ami attól függ, hogy az
ember mit kezd vele… Az elkerülhető fájdalmat, mindenekelőtt ha az
embertársak fájdalma az, a szeretet
parancsa nevében a lehetőségek
szerint meg kell szüntetni, gyógyítani kell… Az elkerülhetetlen fájdalmat keserűség nélkül el kell
fogadni. A halálra való felkészülés
gyakorlatát képezi. Az ember számára a fájdalom érési folyamat,
azonban megkeseredhet, és meg is
törhet általa. A fájdalom értelme
tehát nem magában a fájdalomban
és a szenvedésben van, hanem a fájdalommal szembeni állásfoglalás
határozza meg. A fájdalom értelmének megismerése önismerettel, másokkal való nyílt beszélgetéssel,
elmélkedéssel és imádsággal érhető
el. Aki fölleli és beépíti életébe a
fájdalomban rejlő értelmet, az igen
jelentős értékek birtokába kerül.
„A fájdalom egyrészt maga is terápiás hatású, mivel megkönnyíti az
egyén betegség okozta fizikai és
pszichés reakciójának összekapcsolódását, másrészt enyhítő és gyógyító kezelésre szóló felhívást
jelent az orvos számára. A keresz-

Úgy gondolom, a résztvevők
közül talán senki nem maradt, akiben ne hagyott volna
valamilyen nyomot az a jól
szervezett, rendkívül összetett, a tudományoktól a művészetekben való feloldódásig
ívelő tanácskozás, amely november első napjaiban a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában zajlott. Néhány véleményt le is jegyeztem a
sokból, ami a szünetekben
vagy a tanácskozás zárásakor
elhangzott.

– Számomra jó érzés, hogy a
többség pozitívan értékeli a konferenciát. Biztosan voltak hiányosságok, de örülnék, ha mindenki valós
többlettel ment volna el. Személy
szerint legalább két-három egészen
új tanulságot viszek magammal,
ami azért is furcsa, mert a konferenciára készülve azt gondolhattam,
hogy nem lephet meg semmi.
Az egyik a cannabistörténet,
mivel kiderült, hogy a marihuánának sokkal jobb híre van, mint
amire tudományos bizonyítékok
vannak. Egészen friss elemzések
szólnak arról, hogy bár csökkenti a
fájdalmat, az újabb, töményebb marihuánák rendszeres használata
egyértelműen pszichózisokat és
agyi károsodást vált ki, ami akkor
is megmarad, ha az illető abbahagyja a szer fogyasztását.
A másik, amit tanultam, hogy a
krónikus fájdalmat ma már önálló
betegségként tartjuk számon, mert
a kezdetben ízületi problémáról
szóló fájdalom teljesen önfenntartóvá válik, és ha három hónapnál
hosszabb ideig tart, ez azt jelenti,
hogy az idegrendszerben történt valami, ami állandóvá teszi a fájdalmat. Sok egyéb információt is
magammal viszek, ezenkívül nagyszerű művészi élményekben volt részünk – nyilatkozta dr. Szabó
Mónika belgyógyász szakorvos.
– Egy tünetet miszlikbe szedtünk, feldaraboltunk, mélységeit,
bugyrait megnéztük. Mindezt
ahhoz tudnám hasonlítani, mint
amikor az ember egy virágzó
mezőn sétál, és érzi, micsoda csend
van, micsoda nyugalom. De ahogy
megáll, leül, megmozdul körülötte
minden. Megjelennek a bogarak, a
lepkék, a madarak, meghallja a
füvek susogását, ahogy a szöcskék
szöknek, a hangyák mozognak –
ilyen volt ez a konferencia is.

tény ember számára a fájdalomnak
fennkölt vezeklő és üdvöt hozó jelentése van… Ugyanakkor a fájdalom
vállalása
keresztény
eszmények hatására nem vezet
szükségszerűen arra a következtetésre, hogy minden szenvedés és
fájdalom elfogadandó és nem kell
enyhítésére törekedni. Ellenkezőleg, ez a törekvés a szenvedés emberivé tételének az útja. Maga a
krisztusi szeretet követeli meg az
egészségügyben dolgozóktól a testilelki szenvedés enyhítését.”
„A teológia egzisztenciálisan közelíti meg a kérdést: az ember fájdalma szenvedést idéz elő, ami a
hitben oldható fel… A hit által adhatok értelmet a szenvedésemnek,
ezzel szabadon elfogadom, számolok vele, kontroll alá kerül és célt,
értelmet nyer. Nem könnyű, nem
megy minden további nélkül. Nem
elég a vallásosság, ehhez mély és
erős hitre van szükség… Ha hitben
közelítjük meg a fájdalmat, az állandó harc helyett megtanulhatja az
ember elfogadni és kezelni.”
Fájdalom a keresztény lelkiségben címmel tartott előadást Hajlák
Attila lelkész. Tőle idézünk az alábbiakban.
„Minden elrendeződik: ez egyszerű s nyilvánvaló. De közbejön az
emberi szenvedés, ami mindent
megváltoztat. A fájdalom nem
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Ennek az egy tünetnek a sokrétűségét, sokféleségét, amit egyetlen szóban foglalunk össze, itt próbáltuk
kinyitni, meglátni és megláttatni –
foglalta össze a tanácskozásról alkotott véleményét dr. Madaras Sándor idegsebész főorvos.
– Egy hihetetlenül sokszínű témáról, a fájdalomról, illetve a szenvedésről volt szó rendkívül
változatos módon, a biológiától az
orvostudományig, a diagnózistól,
méréstől a terápiáig és a legkülönbözőbb művészi vonatkozásokig
olyan komplex volt ez a szenzációsan szervezett kongresszus, mint
maga a téma is – mondta elismeréssel dr. Falus András professzor.
– Szakemberként a tanácskozás
első napja olyan dolgokat elevenített fel, és olyan újdonságokat nyújtott, ami tudományos mélységgel
követte a fájdalom orvosi, biokémiai folyamatát, a második nap más
szempontokból is megközelítette,
például a fájdalom nyomainak tükröződését a képalkotásban. A konferencia idején egyik véglettől a
másikig nagyon széles skálán mutatták be a fájdalom megélését, például a lélek fájdalmát és a
művészetekben tükrözött fájdalmat,
amiből minden résztvevő gyarapodott. Úgy érzem, hogy lelkileg és
szakmailag is több lettem, hiszen
minden előadásnak volt egy pozitív
üzenete, és egyes előadók rejtett humorérzéke felülírta a súlyos mondanivalót – értékelte a rendezvényt dr.
Konrád Judit, a csíkszeredai megyei kórház orvosigazgatója.
– Nagyon tetszett, ahogy a konferencia előadásai összecsengtek –
például a harmadik napon T. Hajlák
Attila István lelkész szavai a dr.
Krizbai Timea pszichológuséival,
miszerint elválaszthatatlan a test és
a lélek. Nagyon szeretném, ha a sok
fiatal résztvevő tanulna abból, hogy
foglalkozni kell a beteggel, nem
pedig egy elromlott maroktelefonnak tekinteni, amelynek kicserélem
az alkatrészét, és minden megy tovább. Szó sincs erről. A lélekkel
kell először foglalkozni, hiszen a
megbetegedés és a gyógyulás is ott
kezdődik
–
hangsúlyozta
dr. Bérczes Judit nyugalmazott tudományos főkutató.
– Ha ezek után egy kicsivel jobban
ráhangolódunk a betegeinkre, a panaszaikra, akkor megérte részt venni
ezen a kongresszuson – összegezett
dr. Szatmári Szabolcs neurológus főorvos, előadótanár. (bodolai)

múlik el, csak idővel a részeddé
válik. A fájdalom a maga különös
módján mindenkiből új embert
farag… A fájdalom nyitja meg a tevékeny lelki élet útját… A fájdalom
Isten karjaiba hajt bennünket… A
kereszt ugródeszka az Atyával való
ölelés felé.
Ami fáj, az nevel. Ez az oka
annak, hogy a bölcs emberek megtanulják, hogy a problémáktól nem
rettegni kell, ellenkezőleg, örömmel
kell fogadni őket, miként a járulékos fájdalmat is…
A siker titka, hogy megtanuld,
hogyan használd fel a fájdalmat és
az örömöt ahelyett, hogy a fájdalom
és az öröm használna fel téged. Ha
ezt megtanulod, te tartod kezedben
az életed, ha elmulasztod, kiszolgáltatod magad az életnek… Felvenni
a keresztet, vállalni az életet. Nagy
felelősség…
Sajnos sok keresztény a könnyű
élet és áldások homokjára építette
hit-házát. És tragikus, hogy amikor
a nehézségek vihara, a szenvedés
jelentkezik, ezeket a vihar elsöpri…
Néha vereséget szenvedünk, de a
vereséget úgysem kerülhetjük el.
Ezért aztán még mindig sokkal
jobb, ha az álmainkért vívott harcban veszítünk el néhány csatát, mint
ha úgy szenvedünk vereséget, hogy
azt sem tudjuk, miért harcoltunk.”
(b.)

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA

Mindentudó génjeink

____________________________________________ 2017. november 28., kedd

Ritka betegségek – a diagnosztikai odisszea

Prof. dr. Melegh Béla egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem
Orvosi Genetikai Intézetének vezetője érdekes előadásaival
az RMOGYKE továbbképző tanfolyamán hamar felkeltette a
marosvásárhelyi hallgatók és a szervezők érdeklődését az általa oktatott, viszonylag fiatal, de nagy jövő előtt álló tantárgy, a genetika, örökléstan iránt. Mivel kíváncsi voltam,
hogy miért kötelezte el magát a genetika mellett, a vásárhelyi
beszélgetést elmulasztva, egy nagyon meleg nyári napon a
pécsi intézetben kerestem fel.
mellett a ritka betegségek kutatáBodolai Gyöngyi
sára összpontosítanak.
– A diagnosztikai választékot
– A professzor úr pécsi szármaegy-két betegségről fokozatosan
zású?
– Nem, Miskolcon érettségiztem, növeltük nagyon sokra. Volt egy
majd Pécsett végeztem az orvostu- időszak, amikor az egyetlenek voldományi egyetemet, és itt „ragad- tunk, de időközben más intézetek is
tam”. Akkoriban nagyon sok megalakultak, és elkezdték azoknak A csendes forradalom
– Aki vissza tud nézni a korábbi
minden érdekelt, de hamar letisz- a betegségeknek a kórismézését,
tult, hogy gyermekorvos szeretnék amelyekkel korábban csak mi fog- évtizedekre, látja a hatalmas fejlőlenni. A gyermekklinikán töltött lalkoztunk. Egy időben például a dést. Emlékszem, hogy kezdő orvos
közel húsz boldog év után kellett stockholmi Karolinska Intézetnek is koromban az ügyelet alatt bemenmeghoznom a korántsem egyszerű diagnosztizáltunk, és többek között tem a könyvtárba, és a genetikadöntést arról, hogy élek-e a felkínált erdélyi magyar és román emberek- könyv láttán eldöntöttem, hogy azt
nek is megállapítottuk a genetikai biztosan nem fogom megtanulni.
lehetőséggel.
– Akkor alakult meg a genetikai betegségét. A ritka betegségek kór- Nos, a könyv, ami idővel két-, aztán
ismézésében olyan nagy tapaszta- négykötetes lett, később kinőtte a
laboratórium?
tettünk
szert,
hogy polcot, és ma már csak a világhálón
– Az önálló intézet, amelybe latra
ügyvezető helyettesnek jöttem át, véleményem szerint ezt a munkát olvasható teljes egészében, az lett a
majd Kosztolányi György profesz- célszerűbb lenne egy helyre, a mi szakmám.
–Hogyan diagnosztizálják a beszor úr távozása után vettem át az központunkba összpontosítani.
teget?
– Azt is olvastam, hogy a genetiirányítást. Ezt a lépést egyáltalán
– Nagyon fontos a fenotípus, a fikai eredetű rendellenességek ponnem bántam meg, de ha lenne két
tos megállapítása mellett a zikai megjelenés, a sajátos jelleg
életem, az egyikben továbbra is
genetikai hibával született egyé- szemügyre vétele. A tanárom, aki
gyermekorvosként dolgoznék, mert
nek kezelésében is részt vesznek. rendkívül jó megfigyelő, emberisnagyon szép szakmának tartom, vi– A genetikai esetek naszont ha így alakult, nem tiltakogyobb hányada több szakzom a sorsom ellen.
területre – ortopédia,
A genetika fejlődő tudomány
– Megkérem, mutassa be néhány gyermeksebészet, idegseszóban az intézetben folyó mun- bészet stb. – terjed ki. A
betegségek körülbelül 70
kát!
– A pécsi az ország legnagyobb százaléka gyermekkorban
genetikaintézete, európai vonatko- jelentkezik, ezért a gyerzásban pedig azon kevesek közé mekorvosokra hárul a keMiután
megtartozunk, akiknek minden paramé- zelés.
állapítottuk a cisztás fibróterre minőségbiztosításuk van.
Az emberi genom veleszületett zist vagy a Down-kórt pélés szerzett rendellenességeivel, az dául, amelyek gyakran
ezek következtében kialakuló be- előforduló ritka betegsétegségek megállapításával, megelő- gek, a gyerekklinikára
zésével és kezelésével foglal- kerül a páciens. Mi is kökozunk, a diagnosztika mellett be- vetjük, és visszahívjuk, ha
tegellátó, oktató- és kutatómunkánk időközben valahol rájönnek, hogy bizonyos típusú
során.
Az eltelt években igyekeztem cisztás fibrózisnál például
úgy vezetni az intézetet, hogy minél egyes génmutációkat natöbb diplomás, PhD-minősített gyon jól lehet befolyásolni
munkatársunk legyen. A legna- különböző módszerekkel.
gyobb diagnosztikai választékot Ilyenkor mi is beleszólunk A DNS szerkezete
szolgáltatjuk az országnak, illetve a kezelésbe, de alapvetően
külföldnek is, a határon kívüli kap- a gyermekklinikán látják el a páci- merő volt, elképesztő memóriával,
csolatrendszerünk a leggazdagabb. enseket. Nagyon jelentős eredmé- arra tanított, hogy minden apró kis
A nemzetközi tudományos életben nyek vannak olyan betegségek jelre figyelni kell. Míg mi a katalóvállalt aktív szerepünknek köszön- kezelésében, amelyeknek a diagnó- gusokban keresgéltünk, ő ránézett a
hetően európai pályázatokat nye- zisa pályakezdő gyermekorvos ko- páciens fülére, és megkérdezte,
rünk, nemzetközi együttműködé- romban a halálos ítéletet jelentette. hogy látjuk-e azt a kis különbséget,
sekben veszünk részt, jelentős kuta- Ezzel szemben ma a különböző ki- amit mi akkor nem vettünk észre.
tástámogatásokban részesülünk, egészítő, gyógyszeres kezeléseknek Idővel megtanulja az ember, és
publikációs eredményeink egye- köszönhetően az érintettek közül nagy segítség manapság az internet.
temi viszonylatban a legjobbak sokan megérik a felnőttkort. Miköz- Ahogy próbáljuk szűkíteni a kört,
közé tartoznak. Nem esett nehe- ben gyűl a tapasztalat, a továbblé- következik a laboratórium, amely
zünkre ezt a színvonalat elérni, mert pés lehetőségét keresik, mert intézetünkben korszerű kromoa genetika nagyon szép tudomány. jelenleg 18 éves korig tart az érin- szóma- és génszintű molekuláris
Mivel fejlődőben van, egyszerűen tettek intézeti ellátása. Erről szól az vizsgálatokra alkalmas. Ma már a
csak akarnunk kellett, és máris jöt- a könyv, amelyet az európai társa- páciens teljes génállományát meg
tek a jó ötletek, amelyeket megva- ságtól kaptam, és a fiamnak adtam, lehet határozni.
– A tudomány legnagyobb meglósítottunk. Sok lábon áll az intézet, aki Budapesten orvos. – Tedd csak
valósításának kiáltották ki 2001ami szintén jó, mert a diagnosztiká- el – mondtam –, mert fogsz te még
ben
az
emberi
genom
ban világviszonylatban is szép ezekkel a kórképekkel találkozni, és
meghatározását, ami egyénenként
számban vesznek részt nem orvos nagyobb szükséged lesz rá, mint
is lehetővé teszi a súlyos betegsénekem.
végzettségű szakemberek.
gek előrejelzését. Az átlagember
– Gyermekorvos, esetleg genetiRitka betegségek
arról értesült, hogy nagyon sokba
kus?
– Az intézet bemutatásában olkerül, ezért elkönyvelte, hogy szá– A sürgősségi ellátásban dolgovastam, hogy a nagy népességemára hozzáférhetetlen, és a minket
érintő
betegségekre zik Zacher Gábor főorvosnál a Hondennapi életben feledésbe merült.
hajlamosító gének vizsgálata véd Kórházban.
Vagy mégsem?
– A genetika olyan, mint a holdra
A gén a sejtmagban található örökítőanyag egy része. Azokat az információkat tartalmazza, amelyek a szervezet működését és növekedé- szállás, egy csendes forradalom,
sét befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához ami minden orvosi szakterületet,
tankönyvet átírt. A hatalmas felisszükségesek.
A DNS a nukleinsavakhoz tartozó összetett molekula, amely a gene- merések mindent átalakítottak, még
a sebészetet is, és az új kezelésektikai információt tárolja.
nek
köszönhetően olyan betegek
A genom egy szervezet teljes örökítő információját jelenti, amely a
vannak életben, akik már régen
DNS-ben van kódolva.
meghaltak volna, mégis elégedetleA DNS-szekvenálás az a folyamat, melynek során meghatározzák a nek vagyunk. Pszichésen is érdekeDNS-molekula nukleotidsorrendjét.
sen reagálnak az emberek. Az a
A nukleinsavak bonyolult makromolekulák, amelyek reprodukálják ön- nemzedék, amelyik a humán genom
magukat, és genetikai információkat örökítenek át egyik nemzedékről a meghatározása előtt kapta a diplomásikra. A nukleotid a nukleinsav egyik építőköve.
máját, nagyon jól tudja, hogy a ge-

netikát meg kellene tanulni, de a
többségük sohasem tanulja meg.
Holott egy koncepcióváltás zajlott,
amihez a tájékozottság hiányában
nem tud hozzászólni. A legújabb
eredmény, a teljes genom szekvenálása mindenkinek a rendelkezésére
áll, és az ára 1000 dollárra csökkent, ami jelentőségéhez képest az
amerikai egészségügyi ellátásban
már nem olyan nagy pénz.
– Van az emberekben egy olyan
érzés, hogy szeretnék tudni, hogy
mire számíthatnak, de óvakodnak
is az esetleges rossz hírtől.
– Bár az emlőrák veszélyére évekkel ezelőtt felhívtuk a figyelmet, és
elmondtuk: ha nem kezelik időben,
az érintettek öt százaléka meg fog
halni. Mivel mindenki azt gondolta,
hogy ő kivétel, nem is akartak hallani róla, hiába hangoztatta száz
Nobel-díjas tudós. Aztán jött Angelina Jolie, és egyből törődni kezdtek
vele. Hasonlóan történt a ritka betegségekkel is, kezdetben hallani sem
akartak róla, manapság akkor is
akarják tudni a diagnózist, ha nincsen rá terápia. Ilyen az ember, a
gondolkodását sokszor váratlan dolgok befolyásolják.
A tízezres cél felé
– Az úgynevezett ritka betegségek
közül melyek fordulnak elő a
pécsi gyakorlatban?
– Az összes. A tankönyv szerint
8.000 ritka betegség van, ami szerintem nagyon alábecsült érték, számuk feltételezhetően az 15.000-t is
eléri. Az emberi gén bárhol érintődhet, ami a javunkra válhat, de ez
sajnos ritkább, más esetekben kialakulnak a betegségek.
A
ritka
betegségeknek körülbelül a felét, 4.000-t ismerjük, 4.000-ről gyanítjuk,
hogy van. Nagyon sok
nemzetközi társaság vezetőségében veszek részt,
az amerikait három évvel
ezelőtt hozták létre. Ők
már nem azt mondják,
hogy ritka betegség,
hanem hogy ritka és diagnosztizálatlan betegség.
Mivel
a
diagnosztizálatlan szót el
akarják tüntetni, kutatási
szinten olyan megoldást
találtak, hogy létrehozták
a ritka és diagnosztizálatlan betegségek hálózatát,
amelynek én is vezetőségi tagja vagyok, ausztráliai, olasz, japán, egyesült
államokbeli és más országokat képviselő szakemberek mellett. A második konferenciát Budapesten
tartottuk. Ennek a rendkívül haladó
gondolkodású társaságnak az a
célja, hogy évről évre mindenki készítse el öt olyan betegségnek a
tejes genomját, aminek nincsen diagnózisa, nem sikerült azonosítani
a hátterét, az okokat. Ettől várható,
hogy bővül a hálózat, az esetek öszszeköszönnek, a jelenleg értelmezhetetlen genomi eltérések jelentése
megvilágosodik. A cél az, hogy a
betegségek leírása előbb-utóbb elérje a tízezres nagyságrendet.
– Térjünk vissza az intézetben
folyó munkára!
– A mi tevékenységünk már a fogantatáskor elkezdődik. A várandós
nő kíváncsi rá, hogy a gyereke nem
lesz-e Down-kóros, aminek a kimutatására megvannak a különböző
vizsgálati módszerek. Ha a család
valamelyik tagjának genetikai betegsége van, abban az esetben is
hozzánk fordulnak, vagy elküldik a
vérmintát, amiből egyes rendellenességeket meg lehet állapítani,
másokat nem. Hosszú listánk van
arról, hogy mit tudunk diagnosztizálni, így például a cisztás fibrózist,
a neurofibromatózist, a görccsel
járó gyulladásos bélbetegségeket és
sorolhatnám tovább. Azt is hozzá
kell tennem, hogy nem a felsoroltak
a nehéz betegségek, hiszen a belgyógyászok is felismerik, és mi a
genetikai hajlamot tehetjük hozzá.
Azok a nehéz esetek, amelyekben
diagnózis nélkül fordulnak hoz-

zánk. Csak annyit tudunk, hogy van
egy kis szellemi elmaradottság, a
megjelenésén látszik, hogy valami
nincs rendben, nőként nem esnek
teherbe, ilyen jeleket kell összerakni ahhoz, hogy kiderüljön: komoly betegség van a háttérben.
Előfordult, hogy valamelyik szülőnek rosszindulatú pajzsmirigyrákja
volt, és a hatéves gyermeknek is el
kellett távolítani a daganatos pajzsmirigyét azért, hogy életben maradjon, függetlenül attól, hogy
tünetmentes volt. Elmondtam néhány betegséget, de nem tudom,
hogy a sok ezerből ma például
mivel foglalkoztak a munkatársaim.
Biobank több tízezer DNS-mintával
– A külső jelek, a családi előzmények mellett a diagnózis nélküli
betegségekben hogyan találják
meg a hibát?
– A páciens véréből elkülönítjük
a DNS-t, a kódoló szekvenciát, és
abban. Van olyan normális mutáció,
ami mindössze annyit jelez, hogy
különbözünk, és vannak a genetikai
hibák. Akinél veszélyt látunk, azt
időnként visszahívjuk, mert gondozásba kell venni. Ha a genetikai törvény előírásainak megfelelően
engedélyezi, a mintáját eltesszük, és
ha időközben valamit felfedeznek,
akkor ki lehet dolgozni a terápiát, és
a beteg hasznára lehetünk.
– Hol őrzik a mintákat?
– Intézetünknek jelentős biobankja van az épület alagsorában,
ahol nagy hűtőszekrényekben a
ritka betegségekben szenvedőktől
gyűjtött több mint tízezer DNSmintát tárolunk. Ezekre a ritka betalálták
ki
a
tegségekre
diagnosztikai odisszea fogalmat.
Minden évben több tucat ember
van, aki tizenéveket futott az egészségügyi ellátórendszerben, mire
meglett a diagnózisa.
– Érdekes előadását láttam az interneten arról, hogy a betegségeken kívül a sikernek is van
genetikája.
– Ahogy minden emberi magatartásmintának. Például a jobbkezességnek, és annak is, hogy egy
adott döntési rendszerben ki hogyan
üzemel, mit lép. A sportteljesítményre való hajlam szintén kimutatható. Amikor elkezd sportolni a
gyermek, meg lehetne mondani,
hogy milyen sportágban próbálkozik hiába, és melyik területen lehet
eredményes, ugyanis más a genetikája sprintereknek és más a hosszútávfutóknak.
– Nyilatkozott a homoszexualitásról is. Az is benne van a génjeinkben?
– A hajlam benne van, amit az
amerikaiak fedeztek fel, és azokban
az években fogadták el minden országban a genetikai törvényt, hogy
ne lehessen senkit hátrányosan
megkülönböztetni.
Minden ott van a génjeinkben,
csak megtörténik, hogy nem tud
megnyilvánulni. Aki például nem
jut hozzá rendszeresen az alkoholhoz, a hajlam ellenére nem lesz alkoholista.
Átlagmagyar?
– Folyik-e még közérdeklődésre
számot tartó tevékenység az intézetben, amiről még nem esett szó?
– Populációk mozgását vizsgáljuk, ami nagyon szerteágazó és
nehéz munka. A csángókról egyértelműen kiderült, hogy nem román
eredetűek, ezt az összehasonlító
analízisek világosan bizonyítják, de
genetikai szempontból különböznek az átlagmagyaroktól is. Ugyanakkor feltevődik a kérdés, hogy mit
jelent az átlagmagyar. Én székelynek vallom magam, a nagypapám
ugyanis székelykocsárdi volt, a
génállományom alapján viszont egy
átlagmagyar ember vagyok.
–A székelyekkel nem foglalkoznak?
– Ezután következik. Sajnos nem
olcsó vizsgálatokat kell elvégeznünk, de érdekes lesz, ha összerakjuk az eredményeket. Engem az
érdekel a leginkább, hogy itt, Magyarországon hogyan lehetne az
„ősmagyart” megtalálni.
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„Napfényes” szilveszter

Casoni Szálasi Ibolya

Szilveszter éjszakája a változás, az új remények ideje, ezért nagy gonddal kell készülnünk rá.
Mivel a 2018-as év a régi keleti naptár (a
kínai csillaghoroszkóp) szerint a sárga kutya
(Föld Kutya) éve lesz, ahhoz, hogy jóindulatra hangoljuk magunk iránt, az év fordulóján ajánlott a sárga szín viselése: meleg
homokszín, a sárga árnyalatai és barnák formájában.
Sárga ruhát öltve, biztosan a figyelem középpontjába kerülünk a szilveszteri mulatságon.
A sárga bármilyen árnyalata ajánlott, a citromsárgától a napsárgán át az erős mézszínűig. Ha szatén, csipke, brokát, bársony vagy
más anyagokból készül sárga ruhánk, biztosan divatosak leszünk.
Akik a barna árnyalatait kedvelik, várják
az új évet egy ilyen színű, vonzó, extravagáns, komplikált vagy egyszerű, kifinomult,
túlzásoktól mentes, elegáns ruhában.
Amennyiben utcai mulatságon szeretnénk
átlépni az évek határát, szintén ajánlott az
említett színű ruhadarabok választása. Ezúttal viseljünk pufajkát, szövetkabátot, bőrkabátot vagy modern irhabundát a sárga és
barna árnyalataiban.
Ha a hegyekben vagy más, városon kívüli
helyen búcsúzunk az óévtől, pulóverünk,
nadrágunk, kardigánunk legyen barna vagy
Veress László

sárga árnyalatú. Ha öltözékünket egy óriási
sállal egészítjük ki, nemcsak divatosak leszünk, hanem a hideg ellen is véd.
Viszont ha nem sikerült a sárga vagy barna
árnyalataiban pompázó öltözéket találnunk
szilveszerre, a helyzet megmenthető egy
sárga vagy barna árnyalatú lábbeli (szandál,
cipő, csizma) választásával, melyek jól illenek bármilyen öltözékhez, legyen az estélyi
vagy sportos.
Hogy a Kutya kedvében járjunk, a legajánlottabb kiegészítő a nyakpánt (choker), melynek főleg bőrből készült, láncokkal,
nittszegekkel és szegekkel ékesített változatai divatosak. Ha érmékkel díszített ékszert
választunk, az ne legyen aranyból vagy
ezüstből, hanem fémből, a szerény és konzervatív kutyához hasonlóan.
Ezúttal jó, ha a sminkünk is sárga és barna
szemfestékkel készül.
A barna árnyalatú smink már hagyományosnak számít estére, és a „smoky eye”,
azaz füstös szem formájában a leggyakoribb,
míg a sárga színű szemfesték a bátor és határozott hölgyeknek a legmegfelelőbb.
Idén szilveszterkor nemcsak a sminkünk,
hanem a manikűrünk is sárga vagy barna
színű kell legyen. Ha egyszínűek vagy monokromatikusak, simák vagy texturáltak
(egyenetlen felszínűek), ékkövekkel, gyöngyökkel vagy ábrákkal díszítettek körmeink,
mind divatosnak számítanak.

Mérgező gyógynövények

A fekete hunyor
A segesvári múzeumban öt 18. századi
henger alakú, esztergált, fekete színűre festett
faedény közül az egyiken a HELLEBORUS
felirat olvasható, melléje egykor kis, ma már
alig látható betűkkel valaki ráírta még:
„albus”. Egy másik edény címkéjén a PULVIS HELLEBORI NIGRI felirat szerepel. Az
1745-ben nyomtatott Pozsonyi taxában,
amely az akkor használatos orvosságok
„lajstroma”, mindkét növény szerepel, az
előbbi Radix Ellebori albi, az utóbbi Radix
Ellebori nigri néven, illetve magyarul fejér

hunyor gyökér, fekete hunyor gyökér. A megtévesztő elnevezés ellenére két különböző
nembe, a zászpákhoz és a hunyorokhoz tartozó növényekről van szó, amelyeket az
ókorban is ismertek és használták. A mai növényi rendszertanban a fehér zászpát (Helleborus albus) a liliomfélék rendjébe, a
zászpafélék családjába sorolják.
A boglárkafélék családjába tartozó hunyor
nevét viseli a már említett gyógyszertári faedény a latin PULVIS HELLEBORI NIGRI
felirattal. Bár virágja fehér, nevét sötét színű
(fekete), erősen mérgező hatású gyöktörzséről kapta. A fekete hunyor a legkorábban
nyíló vadvirágok közé tartozik, főleg az Alpokban elterjedt növény, 1800 méter magasságig, világos hegyi erdőkben, köves
lejtőkön, mélyedésekben. Szárán nagy, fehér
virág fejlődik, gyakran már decemberben is,
ezért termesztett változatát karácsonyi rózsának is nevezik.
A növény minden része mérgező. A mérgezési tünetek hasonlóak a fehér zászpa mérgezési tüneteihez: hányinger, szédülés,
idegrendszeri zavarok, emésztési zavarok
(hasmenés), láz, légzéscsökkenés, izombénulás, végső esetben halál. Szárított, porrá tört
gyökerét alkalmazták – szinte kizárólag külsőlegesen – fülbetegségek ellen, fekélyes,
varas, rühös bőrre kenve, kenőcsökben,
borecetben, főzött formában. A gyökér porát
tetvek ellen is használták.
Gyógynövényként tartják számon a hazánkban is előforduló, kora tavasszal virágzó
pirosló hunyort (Helleborus purpurascens) is.
A halálos nadragulya
A múzeumban két gyógyszertartó edény

Hatvanötödik nyelvlecke

Levelem kálváriája a postával

Ötvös József
Belső használatra szánt hivatalos iratomban így jelöltem meg marosvásárhelyi lakcímem: Jókai utca 22. szám. Kolozsváron nem
tudták – nem is tudhatták –, hogy a mi városunkban Jókait így írják le: Eminescu. Ismereteim
szerint
mindketten
jártak
Marosvásárhelyen, tehát mindketten megérdemelnek egy-egy utcát, de véleményem szerint külön-külön. Úgy néz ki, hogy a Maros
mellett fekvő vásároshely még mindig nincs
olyan nagy és főleg toleráns, hogy elférjen
benne egy román költő és egy magyar író.
Ezért egyiket ütik a másikkal.
Hivatalos beadványomra érkező válaszlevelet így címezték:
Név
540331-Targu Mures
Str. Jókai nr. 22
Jud: Mures
A város régi nevének mai alakját, román
nyelvű fordítását ismerték Kolozsváron, a
Jókai név átírását nem tudták. Aztán itt Marosvásárhelyen kézzel ráírták a borítékra:
„Loc: SOVATA” Ebből arra következtetek,
hogy levelem járt a Medve-tó körül is, majd
a boríték hátoldalára rákerült a hivatalos
ítélet: „Str. inexistenta la Tg. Ms” – és nyolcnapos Maros megyei bolyongás után visszairányították a kincses városba. Ott pedig egy
nagyobb borítékba téve, elküldték szolgálati
helyem címére, s a levél végül megérkezett
hozzám.

is a nadragulya nevű növény különböző részeiből készült port tartalmazott egykor. A 18.
század közepén készült fatégelyen PULVIS
BELLADONNAE FOLIORUM és a 18. század végén készült üvegedényen PULVIS RADICIS BELLADONNAE olvasható.
A tudományos néven Atropa belladonnaként ismert növénynek több magyar neve is
van: maszlagos nadragulya, nadragulya, veszett fű, ördögfű, mérges cseresznye, farkascseresznye, farkasbogyó, álomhozó fű,
szépasszony füve, mandragóra. Latin nevének első részét az atropos görög szóból
nyerte, ami kérlelhetetlent, változhatatlant,
hajlíthatatlant, elháríthatatlant jelent, de
ugyanakkor Atropos egy istennő a görög mitológiában, aki kérlelhetetlenül elvágja az élet
fonalát, és az ember meghal, vagyis a növény
halálosan mérgező. A második rész, a belladonna, ami szépasszonyt jelent, arra utal,
hogy már az ókorban ismerték, kivonatát a
nők szemükbe cseppentették, a pupilla kitágulása révén a szem csillogóvá, a nő szebbé
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Közben nem halt meg senki a levél bolyongása miatt, nem maradt el egyetlen értelmetlen szakszervezeti tüntetés sem, sőt a
parlamenti üléseket is megtartották, igaz,
nagyon hiányos jelenléttel, de ez sem a levelem rossz címzésének tudható be. Tudom, a
marosvásárhelyi posta hivatalosan járt el,
amikor senki sem tudta megmondani, hogy
ki is az a Jókai Mór, és hol volt egykor utcája
a nagy magyar írónak. Nincs még akkora átjárás a város lakosságát alkotó két nemzet
között, hogy egy román postás ismerné Jókai
nevét vagy a róla elnevezett utcát.
Azért én alázattal megkérdezem: miért is
szükséges a levélcímre fölírni az utca irányítószámát, ha azt úgysem veszik figyelembe?
Mert az az okos gép – anyanyelvtől függetlenül is – tudja, hogy az 540331 az a marosvásárhelyi utca, ahol én lakom, és őt nem
érdekli sem a román, sem a magyar felirat,
csak az, hogy a küldemény megérkezzen a
címzetthez.
Eszembe jut egy kedves történet a múlt
század 70-es éveiből. Jenei Tamás barátom,
aki akkor a barcasági Hétfaluban lakott,
ahol édesapja református lelkipásztor volt,
képeslapot kapott Németországból (a hiteleség kedvéért: NDK-ból). A külföldi barát így
címezte meg: Jutka és Tamás – Brassó, és
csodák csodája, a Hosszúfaluban lakó testvérpár megkapta a képeslapot. Azért az a
sokat szidott titkosrendőrség csak tudott valamit!

Fotó: Nagy Tibor

vált. Ugyanakkor a nadragulyamérgezések is
régóta ismeretesek, az ókorban és a középkorban kivonatával gyilkosságokat is elkövettek.
Az 50-100 centiméter magas növény Erdélyben is honos, termése cseresznye nagyságú, fényes, fekete, lédús bogyó. Egyszerre
figyelhető meg a virág, a zöld és a már érett
gyümölcs. A növény minden része erősen
mérgező, de legnagyobb mennyiségben a
bogyó tartalmazza a mérgező anyagokat. A
gyerekek könnyen összetévesztik málnával,
szederrel, rájuk nézve akár öt-hat bogyó elfogyasztása is halálos lehet.
A növény levelét (folium) és gyökerét
(radix) használták és használják napjainkban
is. A 18. században a nadragulya szárított levelének porát főleg a négynapos váltóláz
(malária) enyhítésére alkalmazták, más növényekkel együtt, ezenkívül ragályos betegségek, görcsök, gyomorfájdalmak kezelésére és
az állatgyógyászatban kehes lovak gyógyítására. Gyökeréből készült porát főleg
gyomor-, epe- és vesegörcsök
ellen rendelték.
Alkaloidja a növény szárítása
során úgynevezett atropinná alakul, amely minden ország gyógyszerkönyvében ma is hivatalos
hatóanyag. A szemészetben pupillatágító, tablettában és injekcióban
simaizomgörcs-oldó hatása miatt
gyomor-, bél-, vese-, húgyhólyag, epegörcsök, fájdalmak, gyomorsav, könny-, nyál-, hörgőváladéktermelődés csökkentésére használják. Az atropint tartalmazó gyógyszerek mindegyike receptköteles.
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Az asztrológus gondolatai

Tóth Sándor
Mottó: „A tér és idő rabjai,
az öröklét remetéi
vagyunk.
Minden kétség fölött
őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az idén november 22. – december 21. között tartózkodik a Nap a
Nyilas jegyében. A görög mitológia
szerint élt egy halhatatlan, bölcs
kentaur, Kheirón, aki Akhilleusz és
Iaszón tanítója volt. Egy napon
azonban Héraklész véletlenül megsebesítette mérgezett nyilával, és
ez olyan szenvedéseket okozott
neki, hogy lemondott halhatatlanságáról. Zeusz hagyta őt meghalni,
és az égboltra helyezte csillagkép
formájában.
Ha az előző hónap zodiákusjegyéről, a Skorpióról elmondhatjuk,
hogy a legpesszimistább, akkor a
Nyilasról nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a legoptimistább. Ha végiggondoljuk manapság, hogy mi zajlik a világban, akkor talán most van
a leginkább szükségünk az optimizmusra és a hitre. A nehézségek
minden esetben a hitünket teszik
próbára. Mert könnyű hinni akkor,
amikor minden rendben zajlik, pestiesen szólva: amikor fut a szekér.
De mi van akkor, amikor valakit
egy nagy veszteség ér, amikor szétesőben van az élete? Hiszünk-e a
sorsban? Hiszünk-e abban, hogy a
világnak van egy rendezőelve?
Van-e egy felső irányító hatalom?
Hiszünk-e Istenben? Ha igen,
akkor milyennek képzeljük el Őt?
Egy ősz szakállú, bölcs öregembernek? Egy örökké kiáramló energiabázisnak? Mi mindannyian a
gyermekei vagyunk, akiket a saját
Idős néni szólítja meg a
fiatal eladólányt a kenyérboltban:
– Mondja, kedveském,
friss a péksüteményük?
– ...
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November 23-i rejtvényünk megfejtése: A házasság kikötő a viharban, de gyakran vihar a kikötőben. Petit-Senn
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A Noran Libro kiadó gondozásában megjelent Teremtő vágyak két
kötetében a szerző negyvenhét
olyan találkozásélményt dolgozott
fel a művészettörténetből, amelyre
egy vagy több műalkotás születése
vezethető vissza. Gerevich József
arra volt kíváncsi, hogy mekkora
hatást gyakorolt a múzsa a képek
keletkezésére.
„Hol a múzsákat találom meg
először, hol a festőt, hol magát a
képet. Sajnos azonban nem mindig áll
össze a történet,
pedig remek találkozások vannak a
művészet történetében, izgalmasak, érdekesek, de nem
mindig lesz belőlük
mű, vagy ha lesz is,
nem biztos, hogy
vissza lehet vezetni
a találkozásra. Az
ilyen történetek sajnos kimaradtak a
kötetekből” – fejtette ki a szerző az
MTI-nek.
A
kötetekben
szereplő történeteknél az is foglalkozGerevich
tatta
Józsefet, hogyan jelenik meg a művész
a műben, milyen
személyes motívu- Az utolsó festmény Csinszkáról

q

u

mok vezetik az alkotót arra, hogy
bizonyos munkákat elkészítsen és
az alkotáson mennyire lehet tetten
érni magát a művészt, annak életét,
érzéseit, emberi kapcsolatait. „Találtam sok-sok emberi motívumot,
de mind közül talán a legattraktívabb a találkozás élménye volt, úgy
vélem, ezt lehet a legérzékletesebben és leginkább a történet erejével
elmondani.”
A kötetben szerepel többek között Picasso és Dora Maar, Paul
Cézanne és Émile Zola, Gustav
Klimt és Emilie Flöge vagy Márffy
Ödön és Csinszka kapcsolata is.
(MTI)

A művész és múzsája kapcsolatát elemzi Gerevich József
pszichiáter, addiktológus Múzsák és festők – Teremtő vágyak 2. című kötete.
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A művész és múzsája

előbb-utóbb megjelenik. Az ember
nehezen találja önmaga középpontját. Többnyire a periférián szaladgál.
Már
gyerekkorában
belenevelték azt, hogy minősítsen,
összehasonlítson. A kereszténység
is rengeteg kárt tett az emberiség
lelki életében, amellett, hogy megtartó ereje elvitathatatlan. A bűn és
erény poláris harcának sok ember
esett áldozatául. Gondolok itt az elfojtásokra és az ezekből kialakuló
betegségekre. A bűntudattal manipulált emberben egy idő után valami elpattan. Ilyenkor van az,
hogy a legerényesebbnek tűnő
ember elkövet valami igazán nagy
gaztettet. És a világ megrökönyödik. Nem gondolták volna, hogy az
illető erőszakos, netán kleptomániás vagy pedofil.
Nyilasnak lenni jó. Mert a jókedv, a humor, a lelkesedés pozitív
energia. Felemeli az embert. Az
öröm hozzátartozik az életünkhöz.
Minél több az öröm, annál egészségesebbek vagyunk. Aki lelkes, az
könnyen magával ragad másokat.
Lelkesít. Hisz magában. Bízik magában. Van önbizalma. A negatív
Nyilas öntömjénező, pöffeszkedő,
beképzelt. Lenéz másokat. Amit
szabad Jupiternek, azt nem szabad
a kisökörnek. Jóformán minden
azon múlik, hogy milyen az ember
gyermekkora, milyenek a mintái,
és miket tanult iskolás korában. A
gyerekkor lenyomata ott van bennünk. És nehéz átírni a magunkkal
hozott forgatókönyvet. Ehhez
szükségeltetik az a bizonyos damaszkuszi út. Mert szenvedés nélkül nincs átváltozás. Aki próbálta,
tudja.
Észrevételeiket, véleményeiket
várom az asztros@yahoo.com
címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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képmására teremtett? Fehérek, feketék, sárgák, kevert színűek.
Tömbházlakók, sátorlakók, dzsungellakók, jégkunyhóban lakók,
utcán lakók. Más képességekkel,
más adottságokkal, más lehetőségekkel élő emberek színes kavalSzeretjük
egymást,
kádja.
gyűlöljük egymást, barátkozunk,
szövetkezünk,
ellenségeskedünk, vonzzuk és taszítjuk
egymást. Hogy mi köti össze az
embereket? Az, amiben együtt
hisznek. A közös hit, bármi legyen
is az. Bár ideig-óráig a közös érdek
is lehet kapocs. Magasabb szinten
a közös cél. Az sosem lehet cél,
amiben valaki nem hisz.
A bipoláris világ mindig is a jó
és rossz harcán alapul. A két minőség reménytelen küzdelmén. A jin
és jang szemlélteti a legpregnánsabban azt, hogy egyik oldal sem
képes felülkerekedni a másikon végérvényesen. A sötét közepén van
egy világos pont, amit nem lehet
eltüntetni, a világos közepén pedig
a sötét, mely eltávolíthatatlan. A
megoldás az egyensúly megtalálásában van. A világ kiegyenlítődésre
ítéltetett. Ez adhat optimizmust
manapság, mert bármilyen fellegek
sötétítik is az eget, a napfény
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Készül az Agenda 2030

A fenntartható fejlődés alapelvei

November 14-én Bukarestben
a fenntartható jövőért témakörben országos konferenciát
tartottak, ahol eldöntötték,
hogy felújítják az országos
fenntartható fejlődési stratégiát. Az eseményen több mint
170 meghívott vett részt, köztük Călin Popescu Tăriceanu,
a szenátus elnöke, Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes, regionális fejlesztésért,
közigazgatásért és európai
alapokért felelős miniszter,
valamint a kormány és a parlament több képviselője, az
akadémiai és a vállalkozói
szféra, a civil szervezetek,
központi és helyi közintézmények képviselői.

Vajda György

A konferenciát Borbély László
államtanácsos, a kormány főtitkársága keretében létrehozott Fenntartható Fejlődési Főosztály koordinátora elnökölte, akivel a tanácskozásról és a stratégia megvalósításának
módozatáról
beszélgettünk.
– Mi volt a bukaresti
tanácskozás jelentősége?
– Románia 2008-ban
fogadta el a fenntartható
fejlődési
stratégiáját,
amely 2020-ig határozza
meg azokat a lépéseket,
amelyeket különböző
szakterületeken
tenni
kell azért, hogy az elveknek megfelelően elérjük
a célkitűzéseket. 2015ben az ENSZ közgyűlése
megszavazta és minden
ország elfogadta az
Agenda 2030-at. E dokumentum révén az ENSZ
egy konkrét és számszerűsített,
egyetemes keretrendszert bocsátott
rendelkezésre, amely 17 fenntartható fejlődési célt (ODD) jelölt ki,
illetve tartalmazza a következő 15
évre szóló cselekvési tervet. Célja
többek között a szegénység felszámolása, az egyenlőtlenségek és az
igazságtalanság leküzdése, az
egészségügyi, oktatási rendszer fejlesztése, a vízellátás javítása, a
fenntartható termelés meghonosítása, a fogyasztás észszerűsítése, az
infrastruktúra-beruházások szorgalmazása, a klímaváltozás csökkenését
célzó
intézkedések
foganatosítása, a biodiverzitás megőrzése, az óceánok élővilágának védelme,
a
racionális
energiagazdálkodás, a városfejlesztés a smart city mozgalom felkarolásával, de ide tartoznak még olyan
megoldások, amelyek elősegítik a
mobilitást, erősítik a jogállamot és
a békefolyamatokat, észszerűsítik
az igazságszolgáltatást, támogatják
partnerkapcsolatok kiépítését, valamint bolygónk védelmezése 2030ig. Gyakorlatilag a 17 célkitűzésben
minden benne van, ami egy társadalmat irányít. Az Agenda 2030 és
a kitűzött célok jellege a szektoriális politikák magas szintű összehangolását és irányítását feltételezi. A
román kormány a legmagasabb politikai szinten vállalta az Agenda
2030 gyakorlatba ültetését, és
ennek érdekében a 313/2017.
számú kormányhatározattal létrehozta a Fenntartható Fejlődési Főosztályt,
amelynek
a
közreműködésével megalakult egy
szerkesztő csapat azzal a feladattal,
hogy 2018. március végéig fejezze
be a stratégia felújítását. Ugyanakkor a közeljövőben partnerkapcsolatot építünk ki az Országos
Statisztikai Intézettel az Agenda
2030 gyakorlatba ültetését elősegítő
intézményes keret létrehozásához
szükséges statisztikai adatokhoz

való hozzáférés érdekében. A kommunikáció fontos tényező, ezért
2018. március végéig találkozókat
szervezünk a nyolc fejlesztési régióban a központi és helyi közintézmények, valamint a vállalkozói
szféra, a civil társadalom és az akadémiai szféra képviselőivel.
– Milyen kézzelfogható intézkedéseket hozhat az említett főosztály,
hogy a gyakorlatban is megvalósíthatóak legyenek a célkitűzések?
– Azáltal, hogy a miniszterelnöki
hivatal égisze alatt létrejött az említett főosztály, gyakorlatilag mandátumot kaptunk arra, hogy a
miniszterelnök, a kormány nevében
kérdezzük meg a minisztériumokat,
milyen fenntartható fejlődési stratégiájuk van, mit sikerült megvalósítani az említett hosszú távú
célkitűzésekből, mi történt az elmúlt kilenc év alatt ezen a téren.
Már kiküldtük a kérdőívet, várjuk a
válaszokat. Az említett 17 nagy
(világ-) célkitűzésen belül 169
olyan szektoriális célkitűzést fogal-

alapján, a mi javaslatunkra alakult
meg az említett főosztály. Ezenkívül létrejött egy informális civil bizottság
is
nemkormányzati
szervezetek, egyetemek részvételével, amelyekkel folyamatosan konzultálunk fenntartható fejlődési
kérdésekben. Tehát megvan a lehetősége annak, hogy két év alatt kialakuljon egy olyan intézményes
rendszer, amely kidolgozza a konkrét lépé-seket.
– Korábban említette, hogy a 17
nagy célkitűzés a társadalmi élet
minden területére kiterjed, és
ezért is feltétlenül szükség van
arra, hogy a különböző minisztériumok elképzeléseit, programjait
a fenntartható fejlődési elvek
mentén összehangolja a főosztály.
– Azt javasoltuk, hogy minden
minisztériumban legyen egy fenntartható fejlesztési mag, néhány
ember, aki ezzel a kérdéssel is foglalkozik, és követi, hogy az adott
minisztérium milyen előrelépéseket
tesz ezen a téren. A főosztály által
kidolgozandó program útmutatója

mazott meg az ENSZ, amelyek
kvantifikálhatóak, tehát bizonyos
statisztikai mutatókkal lehet követni, hogy az illető országok mit
tettek annak érdekében, hogy gyakorlatba ültessék az adott elveket. A
főosztály, miután összesíti a minisztériumoktól kért adatokat, kialakítja
azt az intézményes hátteret, amelyen keresztül méri, követi, hogy
miként állunk a fenntartható fejlődéssel, a statisztikai mutatók alapján kényszeríti a minisztériumokat
és a kormányt, hogy a fenntartható
fejlődés alapelveinek figyelembevételével készítsenek projekteket,
használják fel a saját költségvetésüket úgy, hogy ezek kivitelezhetők
legyenek. Ezek nyilván nem csak a
környezetvédelemre vonatkozó intézkedések lennének. Sajnos, az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk,
hogy az egymást követő kormányok nem voltak következetesek, és
emiatt a stratégiák csak papírra vetett dokumentumok maradtak.
– Milyen minőségben koordinálja
ön ezt a munkát?
– 2016 decemberében lezártam a
politikai karrieremet, így államtanácsosi minőségemben fogadta el a
kormány azt, hogy a főosztályt vezessem. Ennek oka, hogy korábban,
környezetvédelmi miniszterként tapasztalatra tettem szert ezen a téren.
2010–2011-ben tárcavezetőként az
ENSZ fenntartható fejlődési bizottságának egyik elnöke voltam. A
Babeş–Bolyai Egyetem földrajz
szakán regionális fejlesztést és
fenntartható fejlődést tanítok. 2016ban részt vettem a cancuni (Mexikó) biodiverzitás-világkonferencián. Két évvel ezelőtt a képviselőház külügyi bizottsága mellett megalakítottuk a fenntartható fejlődési
albizottságot, amelyet Korodi Attila
frakcióvezető, korábbi környezetvédelmi miniszter vett át. Tavaly a
parlamentben elfogadott nyilatkozat

lehet a különböző minisztériumoknak. A főosztály összehangolja a
stratégiákat, hiszen nagyon sok interszektoriális jellegű, több minisztériumot is érint. Hogy csak néhány
példát említsek: a környezetvédelem szinte elválaszthatatlan az
egészségügyi kérdésektől, de ide
kapcsolódik az energiagazdálkodásra vonatkozó gondok megoldása
is. Mondok egy döbbenetes példát,
amin változatni kellene. Románia
Görögország után az unió legtöbb
antibiotikumot fogyasztó országa,
ami a lakosság szempontjából nem
a legjobb mutató. Más országokban
nagyon kevés gyógyszert lehet
venni recept nélkül, nálunk, kevés
kivétellel, megvásárolhatók. Ezen
az üzleten, a vásárlók rovására, a
gyártók és a forgalmazók nyernek.
Lehet, hogy vannak más, természetes módszerek is, amelyekkel a
szervezet számára káros mellékhatásokkal járó gyógyszerek helyettesíthetők. Az ENSZ kimutatása
alapján Szíria után Románia a második ország a világon, amit a legtöbben elhagytak az utóbbi
évtizedben. Szíriában polgárháború
van, ezért mintegy 4,9 millió ember
vándorolt el. Romániából 3,7 millió
ember – az aktív lakosság 35%-a –
külföldön dolgozik. Hazaküldenek
ugyan évente kb. 4 milliárd eurót,
de ez nem generálja a hazai gazdaságot, hiszen nem ide fizetik az
adót. Hogy az államháztartást kiegyenlítsük, ösztönözzük a fogyasztást. Vannak olyan programok, mint a Startup – kezdő vállalkozóknak –, vagy az első otthon
a fiatalok itthon maradásának ösztönzésére, de ezek nem elegendőek.
Sokkal tudatosabban kellene a kérdéssel foglalkozni. És ezeket a gondokat is a fenntartható fejlődési
stratégia alapján lehetne hosszú
távon rendezni.
– Nagyon soknak tűnik az a 169

szektoriális célkitűzés, amelyet az
ENSZ is megfogalmazott. Ehhez
azért nem elég, hogy néhány
ember kövesse a minisztériumokat, sokkal nagyobb infrastruktúrára lenne szükség.
– Természetesen mi sem gondoltuk úgy, hogy egyből mind a 169 területet célkeresztbe vesszük.
Először felmérjük, hogy hol állnak
a minisztériumok a fenntartható fejlődés terén, aztán arra is kíváncsiak
vagyunk, mi az elképzelésük erről.
Ennek alapján készül egy általános
dokumentum, ami tulajdonképpen a
kiindulópont. Megpályázzuk a norvég kormány által biztosított alapokat. Mintegy 2 millió eurót
szánhatunk arra, hogy a statisztikai
intézettel közösen kialakítsunk egy
olyan rendszert, amivel mintegy
50–60 mutatót követhetünk. Most
vagy húszat lehet kimutatni. Az a
tervünk, hogy az említett összegből
egy év alatt ahol kell számítógépet,
erre alkalmas programot vásároljunk, és legyen egy ember, aki
ennek segítségével követi a mutatókat. Ez azért is fontos, mert 2018 júliusában lesz egy magas szintű
politikai fórum az ENSZ-nél, ahol
Románia vállalta, hogy jelentést
tesz arról, hogy miként
áll a fenntartható fejlődés terén felvállaltak
teljesítésével. Ezért is
március végéig véglegesíteni kell az anyagot,
amelyet
a
környezetvédelmi minisztériummal közösen készítünk el.
2019 első félévében
az EU Tanácsa soros
elnökségét országunk
látja el. Remélem,
hogy a fenntartható
fejlődés Románia prioritásai között szerepel majd. Az EU-ban
még nincs egységes
vélemény arról, hogy
mit kell tartalmazzon
az Agenda 2030 fenntartható fejlődési stratégia. Országonként most
alakulnak a bizottságok. Nálunk is
létrejön egy, amely kizárólag ezzel
fog foglalkozni. A főosztálynak
mandátuma van az EU Tanácsától
arra is, hogy kidolgozzon egy dokumentumot, amely útmutató lehet
arra, milyen alapelveket fogadjon el
az unió az Agenda 2030-as stratégiájában. Ebben úttörők lehetnénk.
Az ENSZ az említett 196 területen
244 mutatót azonosított, az Eurostat
az unión belül mintegy 100 mutatót
emelt ki. Az országok maguk döntik
el, hogy ezek közül mit követnek,
építenek be saját stratégiájukba, és
milyen prioritásokat határoznak
meg. A fenntartató fejlődés elveit
megvalósító országok ranglistáján
157 ország közül Románia a 35. A
jegyzéket Svédország vezeti. Náluk
is csak 85 mutatót követnek. A mindenkori román kormányoknak az
volt a hibájuk, hogy nem voltak képesek megfogalmazni prioritásokat,
és véghezvinni azokat a terveket,
lásd az észak-erdélyi autópályát.
Ezen is változtathat a fenntartható
fejlődési stratégia.
– Stratégiáról beszélünk, de vannak olyan területek – beszéljünk
csak a környezetvédelemről –,
ahol az unió által előírt határidőket sem tartottuk be. Ilyen a hulladékgazdálkodás, és hogy a
példával ne menjünk messze,
elég, ha Marosvásárhelyt említjük, ahol van regionális hulladéklerakó, de a város szemetét
törvénytelenül a bevásárlóközponttól pár száz méterre helyezik
el.
– Valóban, Romániának két nagy
problémája van a környezetvédelem terén, amiért az EU elindította
a figyelmeztetési folyamatot (infringement procedure): a hulladékgazdálkodás és a szennyvízkezelés.
A csatlakozást követően élen jár-
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tunk a regionális hulladéktárolók
építését célzó projektek megvalósítására megkötött szerződések terén.
Aztán a megoldások átkerültek a
megyei önkormányzatokhoz, és a
kivitelezés megrekedt. 2012-ben 37
megye vállalta el, hogy kiépíti az
integrált
hulladékgazdálkodási
rendszert, és ma csak egyben, Beszterce-Naszódon működik. A másik
terület a szennyvízgazdálkodás. Az
Európai Unióval való egyezség
alapján jelenleg Romániában 10%
alatt kell legyen azon települések
száma, ahol nincs megfelelő ivóvízellátás és csatornázás. Ám ez a mutató sajnos még mindig 30% fölött
van. Ez az infrastrukturális beruházás is a fenntartható fejlődés része.
Ezért is mindegyik polgármesteri
hivatalnak kell legyen egy középés hosszú távú elképzelése. Arra
vállalkoztunk az elkövetkezendő
időszakban, hogy segítjük az önkormányzatokat, ha sikerül kiépíteni a
szükséges intézményes kapacitást.
– Bár több mint két évtizede beszélünk róla, az átlagembernek
nem sokat mond a fenntartható
fejlődés. Az időjárás-jelentéseket
követve néha felfigyelünk a globális felmelegedés okozta extrém
jelenségekre, de valójában keveset hallunk arról, hogy milyen
konkrét teendőkkel lehet megelőzni a kiváltó okokat. A hosszú
távú stratégiák pedig egészen
álomszerűek.
– Valójában az emberek gondolkodásmódját kell megváltoztatni.
Ezt a folyamatot is elindítottuk Bukarestben. Ezt követően volt már
egy regionális tanácskozás Temesváron, ezen a héten Csíkszeredában
leszünk, ahova a Maros megyeieket
is várjuk, készülünk Jászvásárra is.
Ezeken a fórumokon tájékoztatjuk
az intézmények, nemkormányzati
szervezetek, üzletemberek képviselőit arról, hogy mi az elképzelésünk
a fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása terén. Nagyon jók a tapasztalataim. Már hosszú listánk
van olyan NGO-kkal, vállalkozókkal, akik hajlandóak konkrétan
tenni azért, hogy mindez ne csak elmélet maradjon. Temesváron például van egy élelmiszerüzlet, ahol
kizárólag a környékbeli kistermelőktől veszik át a termékeket, garantálják, hogy nagy részük bio.
Kiépítettek egy hálózatot. Jól megy
az üzlet, ráadásul a helyi termelőket
is segítik. Ezzel kapcsolatos az élelmiszer-pazarlás ellen indított világmozgalom. Köztudott, hogy évente
a világon mintegy 2,5 millió tonna
élelmiszert dobunk el, mert lejárt a
szavatossági ideje. Ezért olyan üzletláncokat kell kialakítani, ahova
mondjuk a szupermarketekből átkerül a lejárt szavatosságú élelem, de
a fogyasztóvédelem garantálja,
hogy a termék fogyasztható, és így
olcsóbban azok vehetnék meg, akik
egyébként nem tudják megengedni
maguknak, hogy teljes áron megvásárolják. Lehet, hogy így több terméket használunk el, és nem kerül
a szemétre az élelmiszer. Vannak
tehát követendő példák. Ezeket
nyilvánosságra kell hozni, mert nagyon fontos a kommunikáció. Ezért
is állandó kapcsolatot alakítunk ki a
sajtóval, hogy tudatosan olyan példákat mutassunk be, hozzunk nyilvánosságra,
amelyek
megváltoztathatják a mentalitást. És
persze bevonjuk az iskolákat is.
Esszéversenyt hirdetünk Bukarestben arról, hogy miként látják a középiskolás diákok a fenntartható
fejlődést. Az év végi jókívánságokkal együtt az összes iskolába kiküldünk egy linket, ahonnan az ENSZ
erre vonatkozó anyagát le lehet
majd tölteni. Remélem, hogy a
körút során minél több szervezetet,
intézményt tudunk bevonni a munkába, majd március végéig befejezzük a jelentést, és talán négy-öt
hónap múlva beszélhetünk arról,
hogy miként állunk a fenntartható
fejlődés terén és mi a teendő az elkövetkezendőkben.
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Leiskolázták a Medicinát

Bálint Zsombor
Nem tudott felnőni az ellenfele
szintjére a Marosvásárhelyi CSU
Medicina női röplabdacsapata az
A1 osztály 7. fordulójában Bákóban rendezett találkozón. Az eleve
sokkal esélyesebb házigazdák (az
egyetlen olyan, kizárólag belföldi
játékosokból álló csapat, amely
képes felvenni a versenyt a légiósokkal teletűzdelt bajnokesélyesekkel) nem sok lehetőséget adtak a
kibontakozásra Predrag Žucović tanítványainak, akik rengeteget hibáztak nyitást is, fogadást is, de a
nyílt játékban is.
A marosvásárhelyi csapat ismét
leginkább csak Varga ütéseire alapozott, aki a legtöbb pontot szállította (összesen 11-et), mellette
azonban több hibát is vétett a pályán túlra küldött labdákkal.
A három játszmának nincs látványos története, hiszen valamennyiben a házigazdák vezettek az
elejétől a végéig, és néha állva
hagyták a marosvásárhelyieket, hiszen öt pont az első szett végén és
ugyanannyi a második elején azt jelenti, hogy tízes sorozatokra is képesek voltak, amelyhez a CSU
Medicina tehetetlenül asszisztált.
Hogy milyen nehéz feladat elé
állították a marosvásárhelyi fogadó
játékosokat, jelzi, hogy a bákóiak
13 ászt ütöttek három játszmában,
azaz több mint egy félszettnyi pontot úgy szereztek, hogy vissza sem
kapták a labdát a marosvásárhelyiektől.
A női röplabdában Romániakupa-mérkőzéseket rendeznek a
héten, a negyeddöntők odavágóit. A
marosvásárhelyi csapat számára
azonban a visszavágót is, hiszen ma
és szerdán a CSU Medicina mindkét mérkőzését lejátssza a bajnok
Balázsfalvi Alba Volei otthonában,
a biztos esélytelenség tudatában lemondva a pályaválasztói jogáról.
Szombaton, a következő bajnoki
fordulóban a Temesvári Agroland
látogat a Pongrácz Antal csarnokba.

Marosvásárhelyi ISK:
Úszósikerek Nagyváradon

Fotó: Nagy Tibor

jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály, 7. forduló: Bákói Ştiinţa – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:13, 25:18, 25:17)
Bákó, sportcsarnok. Vezette: Cristian Ouatu (Karácsonkő),
Cristian Botezatu (Karácsonkő). Ellenőr: Dan Blaha (Curtea de
Argeş).
Ştiinţa: Ciocian, Lupa, Rogojinaru, Dancu, Cazacu, Faleş
(Sipos, Radu, Filipaş, Kapelovies, Berdilă). Liberó: Albu.
CSU Medicina: Babaş, Varga, Iancu, Dobriceanu, Diţu, Dumitrescu (Arniceru, Străchinescu, Stoian, Mocan). Liberó: Molnar
(Rancz).

Eredményjelző

A női A1 osztály 7. fordulójának eredményei: Balázsfalvi Alba
Volei – Bukaresti Dinamo 3:0, Bákói Ştiinţa – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 3:0, Temesvári Agroland – CSM Târgovişte 1:3, Lugosi CSM – Bukaresti CSM 0:3, Kolozsvári U-Jászvásári Penicilina 3:2.
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Abu-Dzabi Nagydíj: Bottas nyerte a Forma–1-es szezonzárót

A 28 éves versenyzőnek ez volt idén a harmadik sikere

Valtteri Bottas, a Mercedes finn
pilótája nyerte a vasárnapi szezonzáró Forma–1-es Abu-Dzabi
Nagydíjat. A 28 éves versenyzőnek
ez volt idén a harmadik sikere, pályafutása mindhárom futamgyőzelmét 2017-ben aratta.
A rajt-cél győzelmet arató Bottas mögött csapattársa, a brit Lewis
Hamilton végzett a második helyen, negyedik világbajnoki címét
már korábban megszerezte. A dobogó alsó fokára a szintén négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel,
a Ferrari német pilótája állhatott
fel, míg a pályafutása 269., egyben
utolsó versenyét teljesítő, 36 éves
brazil Felipe Massa (Williams) a
10., egy pontot érő helyen fejezte
be a futamot.
A rajtot egyformán jól kapta el
Bottas, Hamilton és Vettel is, így
az első kanyarban nem változott a
dobogósok sorrendje. Egy kör után
Bottas előnye valamivel több mint
egy másodperc volt a második Hamiltonnal szemben, akit Vettel próbált üldözni.

Az élen száguldó három pilóta
közül Vettel állt ki elsőként kerékcserére a 21. körben, egy körrel
később pedig Bottas járt a bokszban. Hamilton megpróbált még
két gyors kört teljesíteni, ez sikerült is neki, de a 24. körben végrehajtott kerékcseréje után ennek
ellenére Bottas mögött tért vissza
a pályára.
Féltávhoz közeledve így Bottas
egy másodperc körüli előnnyel vezetett Hamilton előtt, miközben a

harmadik Vettel hátránya hozzájuk
képest 10-11 másodperc volt.
Hamilton néhány körön át agresszívan üldözte Bottast, de nem
sikerült előzési pozícióba kerülnie.
A hajráig nem változott a sorrend az élen, Vettel hátránya viszont 21 másodperc fölé nőtt.
Hét körrel a leintés előtt Hamilton ismét nagyon közel került Bottashoz, de a finn pilóta nem
hagyott esélyt a támadásra csapattársának.

A futam végeredménye

Végeredmény, Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi (55 kör, 305,355
km, a pontszerzők): 1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:34:14.062
óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 3.899 másodperc hátrány,
3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 19.330 mp h., 4. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 45.386 mp h., 5. Max Verstappen (holland, Red
Bull) 46.269 mp h., 6. Nico Hülkenberg (német, Renault) 1:25.713
perc h., 7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:32.062 p h., 8. Esteban Ocon (francia, Force India) 1:38.911 p h., 9. Fernando
Alonso (spanyol, McLaren) 1 kör h., 10. Felipe Massa (brazil, Williams) 1 kör h.
Pole-pozíció: Bottas.

A világbajnoki pontversenyek végeredménye

* pilóták: 1. Hamilton 345 pont, 2. Vettel 302, 3. Bottas 280, 4.
Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 200, 5. Räikkönen 193, 6.
Verstappen 158, 7. Perez 94, 8. Ocon 83, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 54, 10. Massa 42, 11. Lance Stroll (kanadai, Williams) 40, 12. Hülkenberg 35, 13. Romain Grosjean (francia, Haas)
28, 14. Kevin Magnussen (dán, Haas) 19, 15. Alonso 15, 16. Stoffel
Vandoorne (belga, McLaren) 13, 17. Jolyon Palmer (brit, Renault)
8, 18. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5, 19. Danyiil Kvjat (orosz,
Toro Rosso) 5, 20. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 0, 21. Pierre
Gasly (francia, Toro Rosso) 0, 22. Antonio Giovinazzi (olasz, Sauber) 0, 23. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 0;
* csapatok: 1. Mercedes 625 pont, 2. Ferrari 495, 3. Red Bull 358,
4. Force India 177, 5. Williams 82, 6. Toro Rosso 53, 7. Renault 49,
8. Haas 47, 9. McLaren 28, 10. Sauber 5.

Huszonnégy érmet nyertek a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub
(ISK) úszói az I. Nymphea-kupáért
kiírt versenyen, amelyet a hónap
elején rendeztek Nagyváradon. A
18 fős sportolói küldöttség 6
aranyat, 9 ezüstöt és 9 bronzot gyűjtött edzőik, Peteley Attila, Anderka
Farkas Kinga és Szeghalmi Andrea
vezényletével. Sántha Nóra ugyanakkor a korosztálya (2008-as születésű versenyzők) legjobbjának járó
díjat is megkapta – tájékoztatta lapunkat a
megyeszékhelyi klub.
A rendezvény a Városok váltóversenyével
zárult. Ez azt jelentette,
hogy az azonos településről érkezett klubok
közös csapatot alakítottak, ezek méretkeztek
meg egymással. A marosvásárhelyi válogatott két klub (az ISK
mellett a H2O kévisel-

tette magát Nagyváradon) versenyzőiből állt össze, a Márton Janka,
Siklódi Noémi, Vodă Victor, Gábor
Roland (ISK), Béres Krisztina,
Oroszfái Krisztina, Koncz Nimród,
Roman Paul (H2O) összetételű alakulat a második helyet szerezte meg
a 8x50 m gyorsúszó számban.
Az I. Nymphea-kupáért kiírt
úszóversenyen tíz klub képviseltette magát összesen 160 sportolóval.

Eredményjelző

Fotó: Kovács Barna

A Marosvásárhelyi ISK dobogós helyezései az I. Nymphea-kupáért kiírt úszóversenyen (zárójelben a születési év):
* Siklódi Anna (2010): 2. hely – 50 m mell; 3. hely – 50 m hát,
50 m pillangó
* Feiffer Hunor (2009): 2. hely – 50 m gyors, 50 m pillangó,
50 m mell; 3. hely – 50 m hát
* Siklódi Áron (2008): 3. hely – 50 m mell
* Sántha Nóra (2008): 1. hely – 50 m mell, 50 m hát, 50 m gyors;
2. hely – 50 m pillangó
* Sárkány Melinda (2007): 3. hely – 50 m mell
* Gherman Ianis (2007): 2. hely – 50 m hát
* Siklódi Noémi (2005): 1. hely – 100 m pillangó; 2. hely –
100 m hát
* Márton Janka (2004): 1. hely – 100 m mell; 3. hely – 200 m
vegyes, 50 m gyors, 100 m pillangó
* Vodă Victor (2004): 1. hely – 200 m gyors; 2. hely – 50 m gyors,
200 m vegyes; 3. hely – 100 m pillangó

Fángli Henrietta: három érem az ob-n

Egy ezüst- és két bronzérmet nyert Fángli Henrietta a november 23–
26-án Vajdahunyadon rendezett országos bajnokságon. Az Iskolás Sportklub úszója mellúszásban érte el valamennyi dobogós helyezését:
második az ifjúságiak korosztályának 50 méteres versenyében lett, míg
harmadik ugyancsak ifjúságiban, 100 méteren, illetve a felnőtt (!) országos bajnokság 50 méteres számában.

Röviden

* Labdarúgó 1. liga, 19. forduló: Bukaresti Juventus – Concordia Chiajna
0-5, FC Botoşani – USK Craiova 1-0, Konstancai Viitorul – Temesvári Poli
ACS 1-1, Bukaresti Dinamo – Jászvásári Politehnica CSM 2-1, Medgyesi
Gaz Metan – FC Voluntari 1-1, Astra Giurgiu – Bukaresti FCSB 2-0. Tegnap lapzárta után játszották: Kolozsvári CFR – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK. Az állás: 1. CFR 40 pont, 2. FCSB 38, 3. Craiova 36, …12. Sepsi
OSK 12.
* A magyar férfikosárlabda-válogatott remek második félidei teljesítményével legyőzte Koszovót vasárnap Debrecenben a világbajnoki selejtezősorozat C csoportjának második fordulójában. Eredmény:
Magyarország – Koszovó 84:76 (20-21, 15-15, 24-15, 25-25). Az állás: 1.
Litvánia 4 pont, 2. Magyarország 3, 3. Lengyelország 3, 4. Koszovó 2. A
D csoportban érdekelt románok Kolozsváron Hollandiával találkoztak, és
nyertek. Az eredmény: 75:68 (16-15, 18-12, 20-19, 21-22). Az állás: 1.
Olaszország 4 pont, 2. Románia 3, 3. Hollandia 3, 4. Horvátország 2.
* A magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re legyőzte a Koreai Köztársaság csapatát a norvégiai Möbelringen Kupa vasárnapi, utolsó fordulójában, ezzel a harmadik helyen végzett. Kim Rasmussen szövetségi
kapitány együttese csütörtökön az olimpiai címvédő Oroszországtól (3335), szombaton pedig a világ- és Európa-bajnok Norvégiától kapott ki (2429) a világbajnoki főpróbának számító felkészülési tornán.
* Második helyen végzett a román női kézilabda-válogatott a Kárpát-kupáért múlt héten Craiován rendezett tornán, miután 27-21-re kikapott Lengyelországtól, és 31-18-ra legyőzte Macedóniát, illetve 24-23-ra Brazíliát.
A tornát a lengyelek nyerték, akik valamennyi ellenfelüket felülmúlták.
* A Telekom Veszprém meglepetésre három góllal kikapott a dán bajnok
Aalborg otthonában a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 9.
fordulójában, vasárnap. A magyar csapat sorozatban harmadszor veszített
a BL-ben: az előző két fordulóban a Paris Saint-Germaintől kapott ki, előbb
idegenben, majd hazai pályán. Az eredmény: Aalborg HB – Telekom
Veszprém 29-26 (14-13).
* A Veszprémhez hasonlóan a Szeged is vereséggel zárta a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulóját, miután vasárnap egy góllal kikapott a Kristianstad vendégeként. A magyar csapat
negyedik vereségét szenvedte el a sorozatban, s ezzel az A csoport ötödik
helyén áll jelenleg. Az eredmény: IFK Kristianstad – MOL-Pick Szeged 3332 (16-13).
* Zsinórban hatodik vereségét könyvelte el a Bukaresti Dinamo a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 9. fordulójában: a román csapat
itthon egygólos vereséget szenvedett a norvég Elverum Handball együttesétől, az eredmény 34-33 (16-16). A fővárosiak a C csoport utolsó helyén
állnak.
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Adventi várakozás gyerekszemmel

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Advent küszöbén vagyunk, a
naptári év legsötétebb időszakában, a téli napforduló környékén.
Ilyenkor vágyakozunk a legjobban
a fény, a világosság után. A hagyomány szerint a négyhetes adventi
időszaknak a lélek felkészítése a
célja. Vasárnaponként gyertyát
gyújtunk, a családok együttléte, a
meghitt esték mind azt szolgálják,
hogy ráhangolódjunk az ünneplésre, az ünnep valódi értelmének
megtapasztalására. Engedjük, hogy
a növekvő fény ne csak az otthonunk, hanem a lelkünk is megvilágítsa. Figyeljünk arra, hogy nem
minden fény, ami világít! A karácsony a családok összetartozásának ünnepe, az advent idején
igyekezzünk minél több időt együtt
tölteni. Ezek az együttlétek legyenek intenzívek, közös beszélgetésekkel, régi fotók nézegetésével, a
rokonok, barátok emlegetésével fokozhatjuk az összetartozás érzését
és élményét. Az adventi gyertyagyújtásnak is legyen egy kis családi szertartása, ahol éppen van
kedv az éneklésre, ott az óvodai
dalokból is lehet válogatni. A gyerekek nagyon büszkék lesznek rá,
hogy az ő vezetésükkel jön létre a
családi ünnep!
A gyerekek számára a szülő a
példa, a legfontosabb szülői feladat

ilyenkor az, hogy minél több lehetőséget teremtsen a közös készülődésre. Jó rendszeresen ellátogatni a
templomba, ott bekapcsolódni
közös tevékenységekbe, aktívan
részt venni a gyülekezet életében.
Figyeljünk tudatosan a legkisebbekre! Ne az ajándékok hajszájával
teljenek az adventi hetek!
Manapság nagy divatja van az
adventi naptáraknak, amelyeknek
észszerű használata fokozhatja a
gyerekek izgalmát, a várakozás
örömét. Vásárolhatunk kész adventi naptárakat, vagy mi magunk
is készíthetünk, de jó lenne, ha az
adventi naptár valamilyen módon
kapcsolódna a karácsonyi történethez. Ahogy az adventi naptár egyre
több ablaka nyílik meg, úgy nyíljon meg a lelkünk kapuja, készüljön a kis Jézus befogadására.
Mindenki maga eldöntheti, mikor
meséli el a bibliai történetet és más
karácsonyi meséket a gyereknek,
de ne feledkezzünk meg arról,
hogy a mesékre sokszor a felnőtteknek is szükségük van! Minél tovább tart a mese korszaka, annál
tovább válik varázslattá az advent!
Esténként beszéljünk sokat a karácsonyi történet szereplőiről, meséljünk
karácsonyi
meséket,
mondjunk verseket, és énekeljünk
közösen! Ilyenkor a csintalan gye-

reket is könnyen rá lehet venni a
szófogadásra.
A szülők tudják, hogy néha
egyedül gyorsabban és hatékonyabban tudnak készülődni, takarítani, lakást díszíteni. Ahogy a
családban az édesanyjuk, úgy
maguk a gyerekek is takaríthatnak.
Kapnak egy ruhadarabot, amellyel
megtisztítják a játékokat. Így tudatosul bennük, hogy a felkészülés, a
boldog várakozás feladatokkal és
kötelességgel is jár. Ám ha már nagyobbacska a gyerek, érdemes a
testre szabott feladatokkal őt is bevonni a készülődésbe! Segíthet a
lakás feldíszítésében, a saját szobájában kérjük ki a véleményét, készítsünk vele együtt apró díszeket!
A karácsony közeledtével pedig ne
hagyjuk ki az ünnepi sütés öröméből. Szánjunk inkább több időt és
több energiát rá, megéri!
Az adventi időszakot, a várakozás idejét minden család másként
éli meg, egyesek inkább a keresztény hagyományokra tanítják gyermeküket, mások a színpompás,
modern ünnepvárást részesítik
előnyben, de minden gyereknek az
a legjobb, ha családban ünnepelhet, szeretetben, hiszen ez teszi
igazán felemelővé az ünnepeket!
Iszlai Réka
óvónő

Nem hagyhatom szó nélkül a
november 20-a legszebb óráját. Tulajdonképpen köszönetet szeretnék
mondani László József fizikatanárnak, mert végtelen szerénységgel
meghívott egy zenei előadásra. Érdeklődésemre csak annyit válaszolt, hogy „ma délután 4-től
játszunk a díszteremben a… saját
stílusunkban”. A tanár úr szerénysége, tekintete biztos garancia volt
arra, hogy kár lenne nem meghallgatni a játékukat.
A jelzett időpontban a halvány
fényben derengő színpadon megszólalt László József, és bemutatta
a háromtagú együttest. Az Aurora
Borealis (sarki fény) trió öt évvel
ezelőtt találta meg a közös hangnemet, és lett egy csapattá. Akkor a
vezető tanár mellett Iszlai Renáta
és Madarász Emese, a kolozsvári
konzervatórium diákjai alkották a
triót. Iszlai Renáta időközben kitelepedett Magyarországra. A mai
felállásban a Kolozsvári Magyar
Opera klarinétosa, Madarász
Emese, valamint a trió harmadik
tagja, Szigeti István, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia klarinétosa játszott. A csapat lelke pedig a
gitáros tanár úr.
A bemutatkozás során megtudtam, hogy az együttes saját stílusban zenél – egyedi hangjuk van. A
délutáni műsoron dalok szólaltak
meg. Az a rendkívüli e dalokban,
hogy nincs szövegük. Az együttes
neve szépen illeszkedik a stílushoz.
László József röviden összefoglalta, hogy a sarki fény fizikai jelenség, a Napból érkező töltött
részecskék a légkörrel találkozva
különleges fényjelenséget hoznak
létre. A zenével tehát egy csipetnyi
fizikát is tanulhattunk. Hozzáteszem, hogy az együttes is hasonlatos a sarki fényhez: ezek a

melódiákkal, zenei töltéssel tele
emberek tüneményes hangjelenséget produkálnak, ha hallgatókkal
találkoznak.
Összesen hat szöveg nélküli dalt
játszott a trió. A szöveg azért hiányzott, mert azt nekünk, hallgatóknak kellett megfogalmaznunk.
Ahogy az Aurora Borealis sem egy
valós képet fest, úgy a zenészek is
hangképekkel mozgatták meg lelkünk húrjait.
Az első dal címe Északi fény.
Ekkor értettem meg, miért nem
volt szükség különös világításra. A
gitár, a klarinét és a basszusklarinét
lelki fényt gyújtott. Megnyílt előttünk egy hangszínes világ, és a szemünkre már nem volt szükségünk.
A Folyók fölött hajnalének című
dal merengő hangzatai lelassították
rohanáshoz szokott szívünket.
Nem véletlen, hogy a tanár úrnak
előadás végén többször is be kellett
jelentenie, hogy vége a műsornak,
ugyanis senki sem mozdult a helyéről. Talán nem sértem meg a triót,
ha Debussy tengercsillogásához
hasonlítom e művet.
A Kőházban kép kezdetű dal

visszhangjai biztonságot sugároztak, jelezték, hogy aki hasonlóan
érez, annak van helye a muzsika
kőbiztos házában.
A Séta valódi sétaképzet volt,
szelíd, színes – és a séta végén sem
éreztük fáradtnak magunkat.
Az Útinapló három képe három
pozitív világ hangulata – szemlélődés a sötétben tündöklő emberség
megélésének lehetőségei között.
Végezetül az Évszakok négy
képe az élet pezsdülésétől a nyári
melegen és őszi nosztalgikus körültekintésen át elvezetett a tél bensőséges karácsonyi hangulatához.
A hangszerek mesteri megszólaltatása mellett sokkal fontosabb
az a szándék, amit Tamási Áron
említ az Ábel trilógiájában, és
meglátásom szerint az együttes is
ezt követi:
„– Mi célra vagyunk a világon?
– kérdeztem Krisztustól.
– Hogy végbevigyed azt a jót,
amiben hiszel – felelte Krisztus.”
Az Aurora Borealis együttes
véghezvitte azt a jót, amiben hisz,
és remélem, sokáig hinni fog!
Szilágyi Mihály

Lélekdalok a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
dísztermében

Szárnyaló szeretet

Még alig-alig deresedtek a fák, s
az égen gomolygó felhők mögül
még ki-kikandikált a nap, de a gondoskodó szeretet már kopogtat az
emberi szívben.
A szegények világnapján, miután
gazdákra leltek az ajándékkabátok,
a máltaiak karavánja továbblépett,
és felkereste városunk legszegényebb negyedét, a Hidegvölgyet.
Palkó Ágoston római katolikus
lelkész és máltai lelki vezető számára ismerős ez a hely, hiszen ott
tartja a hittanórákat a hidegvölgyi
gyermekeknek. Egy tömbház kis
garzonja zsúfolásig megtelt gyermekekkel és felnőttekkel, de ott
voltak a máltai önkéntesek is, hogy
részt vegyenek a közös szentmisén,
ahol a rászorulókért imádkoztunk.
Ezen a kis helyen az összezártság
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mintha az összetartozás megtartó
erejét jelképezte volna, így meghitt
hangulatot teremtett.
A szentmise után a máltai önkéntesek kis ajándékcsomagokkal ajándékozták meg a gyermekeket és
körbekínálgatták az ízletes szendvicseket.
A Máltai Szeretetszolgálat egyik
fő feladata a szegények megsegítése, ezt az év minden egyes napján
valamiképpen megvalósítja, de
ezen a napon különös hangsúlyt kapott Ferenc pápa indítványa alapján,
mely bizonyára megmozgatta az
egész keresztény világot.
Hálát adunk Istennek, hogy lehetőségünkhöz mérten mi is bekapcsolódhattunk ebbe a szeretetláncba.
Radványi Hajnal

Tiberius-napok Segesváron

A Tiberius vonósnégyes nem ismeretlen Segesváron, mivel már
többször fellépett a Gaudeamus
Alapítvány által szervezett kamarazenei hangversenyeken.
Ebben az évben nagylelkű ajánlattal kerestek meg: a marosvásárhelyi Tiberius Fesztivál keretében
négy hangversenyt tartanának Segesváron is, ahol külföldi művészek
is fellépnének.
Természetesen örömmel fogadtuk a felkérést, és november 14–17.
között került sor a négy koncertre a
polgármesteri hivatal dísztermében.
14-én a következő művészek léptek fel: Graham Campbell Kanadából (gitár), Kostyák Előd (cselló),
Bordos Kinga (zongora), James
Campbell Kanadából (klarinét) és a
Tiberius vonósnégyes: Molnár
Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly
(II. hegedű), Molnár József (brácsa)
Zágoni Előd (cselló).
Műsoron L. Boccherini- és J.
Brahms-művek szerepeltek. A telt
házas terem hallgatói igazi zenei élményben részesültek, amit hosszan
tartó tapssal jutalmaztak.
A 15-én fellépő művészek: Frank
Van de Laar Hollandiából (zongora), Sándor Klára (fuvola), Sviatoslav Perepelytsia Ukrajnából
(cselló), Bordos Kinga (zongora) és
az Aristos-trió Hollandiából.
Műsoron J. Haydn, C. M. Weber
és R. Schumann művei szerepeltek.
Különösen a Weber zongorára,
fuvolára és csellóra írt triója aratott
nagy sikert.
Különleges élményben volt része
a nagyszámú közönségnek 16-án,
amikor Bálint János Magyarország-

ból (fuvola) és Ion Ivan Roncea
(hárfa) lépett fel. Azért is volt rendkívüli ez a hangverseny, mert hárfazenét nagyon ritkán hallhat a
segesvári közönség.
A műsor is nagyon érdekes volt,
mivel az angol és kanadai folk után
C. W. Gluck, Th. M. von Paradise,
G. Rossini, G. Donizetti, J. Massnet, C. Debussy, M. Ravel, J. Ibert,
W. Lutolawski, C. Giovanini és
Bartók Béla művei hangzottak el.
A hallgatóság érdekes leckét kapott a különböző korok zenéiből, a
XVIII. századtól napjainkig.
A zárókoncertre november 17-én
került sor.
A fellépők: Graham Campbell
(gitár), James Campbell (klarinét),
Munkácsi Dóra (zongora), Kostyák
Márton (nagybőgő), Koszorús
Krisztina (ének) és a Tiberius vonósnégyes. Beethoven csellószonátáját jazzmuzsika követte.
Igazi örömzenét hallhattunk,
amely nagy sikert aratott, a közönség felállva tapsolta meg a zenészek
előadását.
Különös színfoltja hangversenyeinknek, hogy a koncertjeink
során vászonra vetítjük az előadók
nevét (esetenként fényképét, sőt
CV-jét is), a zeneszerzők fényképét,
születési és elhalálozási évét, az elhangzó mű címét és esetenként a
mű tételeit. A vetítés anyagának
összeállítása Tóth Ildikó munkája
volt.
Végül köszönetet mondunk a Tiberius vonósnégyesnek, a helyi polgármesteri hivatalnak és különösen
Tóth Tivadar alpolgármester úrnak.
Farkas Miklós
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„Túlkapás volt
a lovas csendőrök
jelenléte”

A munkaügyi miniszter ellenzi az EU-n kívüli
külföldi munkavállalók számának növelését

A Romániát sújtó munkaerőhiány ellenére Bukarest nem akar a jelenleginél több EU-n kívüli
külföldi munkavállalót beengedni az országba
– erről Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter beszélt hétfőn.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) végrehajtó bizottsága arról döntött
hétfőn, hogy a parlament elé hívja Carmen Dan belügyminisztert,
amiért vasárnap lovas csendőrök is megjelentek a fővárosi tüntetésen, jelentette be Ludovic Orban pártelnök. Orban azt nyilatkozta,
azért hívják a parlament elé a belügyminisztert, mert a belügyminisztérium beavatkozása veszélyt jelentett a tüntetőkre. A PNL elnöke szerint a lovas csendőrök vasárnapi jelenléte „túlkapás volt,
amely a békésen tüntetők testi épségét veszélyeztette”. Iulian Dumitrescu, a szenátus védelmi szakbizottságának elnöke azt nyilatkozta, azért hívják be Carmen Dant a szakbizottság keddi ülésére,
hogy mondja el, ki hozott ilyen döntést, hogy lovas csendőrök jelenjenek meg a tüntetésen. „Ha Carmen Dan miniszter hozott ilyen döntést, a PNL sürgősen kérni fogja lemondását, ha nem tudott róla, és
a csendőrség vezetője döntött erről, akkor ennek megfelelően fogunk
intézkedni” – mondta a szenátor. (Agerpres)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)
ELADÓ
(5070)

tűzifa.

Tel.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (5068)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0757-626019. (5067)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-578568. (5202-I)
VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (5202-I)
TÉLI TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278920. (5202-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(5201-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)
TŰZIFA
(1600)

eladó.

Tel.

HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok.
Tel. 0766-519-187. (19588)
VÁLLALUNK
kisebb
tetőjavítást
cserépből, festést, vakolást, glettolást,
készítünk
lefolyót,
csatornát.
Komolyságot ajánlunk és várunk. Tel.
0751-471-965. (5324)
IDŐS SZEMÉLY gondozását vállalom.
Tel. 0753-628-139. (5342)

MEGEMLÉKEZÉS

0745-793-465.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (5068)

0745-793-465.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (4840)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (3654-I)

A tárcavezető közölte, a munkáltatók, de egyes polgármesterek is kérik a kormánytól, nyissa szélesebbre
az ország határait a külföldi munkavállalók előtt. Romániában a kormány szabja meg minden évben kormányhatározat révén, hogy hány külföldi munkavállalót
fogadnak az Európai Unión kívüli országokból. Az idei
évre 5500 ilyen munkavállaló alkalmazását engedélyezték. Vasilescu szerint a munkáltatóknak inkább a külföldön
dolgozó
román
állampolgárok
hazacsalogatásával kellene próbálkozniuk, valamint a
magas munkanélküliségi rátájú megyékben kellene
munkaerőt keresniük. Csak ezután kellene figyelmüket
az afrikai és az ázsiai munkaerőpiac fele fordítaniuk.

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.

November 28-án, halálának

13. évfordulóján kegyelettel
emlékezünk szeretett felesé-

gemre, LŐRINCZ EDITRE szül.
Csiki.

Emléked

örökké

szívemben őrzöm. Nyugodj
békében!

Szerető

férjed,

István. (5329-I)

Köszönjük,

hogy

éltél

minket szerettél,

és

Nem haltál meg, csak álmodni

mentél.

Szívünkben itt él emléked
örökre,

Ha látni akarunk, felnézünk az
égre.
A

csillagok

tovább,

között

utazol

Ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Fájó

szívvel

november

emlékeztünk

26-án

a

szentháromsági születésű ifj.
CSÍKI

BÉLÁRA

halálának
Emlékét

20.

őrzik

(Béluka)

évfordulóján.
szülei,

öt

testvére családjukkal együtt.
Nyugodj békében! (5337)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek,

de a mi szívünkben megmarad
emléked.
Fájó

szívvel

édesanyánkra,

emlékeztünk

SZŐCS

KATALINRA november 25-én,
halálának
Emléke

8.

évfordulóján.

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(5343)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özvegy SIPOS ARANKA
született Farczádi
94. évében hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után, november
26-án
itt
hagyta
szeretteit. Utolsó útjára november 28-án 14 órakor kísérjük a
maroskeresztúri református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (5333)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága édesanyánk, anyós, nagymama, dédmama, rokon, szomszéd, jó barát,
özv. KECSKÉS ILONKA
szül. Kemény
79 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése Budapesten (Ócsán)
lesz november 29-én. Búcsúznak
fiai: Jánoska és családja, Attila
és családja. Soha nem felejtünk
el, drága édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk. Nyugodj békében! (5340-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, jó feleség, édesanya,
rokon, barát és szomszéd, a marosvásárhelyi születésű
SIPOS ERZSÉBET
62 éves korában elhunyt. Temetése 2017. november 29-én 14
órakor lesz a római katolikus temetőben, katolikus szertartás
szerint.
Búcsúzik tőle
a gyászoló család.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (5341-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten búcsúzunk jó
barátunktól,
kománktól
és
keresztapától,
id.
BALOG
ÁRPÁDTÓL. Gyászoló szeretteinek vigasztalódást, Isten
akaratában való megnyugvást,
neki békés, örök nyugodalmat
kívánunk. A Köpeczi család és
keresztlánya, Jutka. (5344-I)
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak KECSKÉS ILONKA
elhunyta alkalmából.
Számunkra nem haltál meg, csak
kirándulsz. Pihenj békében!
Elhunyt férje rokonai, Joli és
családja. (5340-I)

„Addig, amíg 3 millió román állampolgár dolgozik külföldön, és Romániában kezdtek növekedni a bérek, nem
látom értelmét, hogy afrikai és ázsiai személyeket fogadjunk be” – mondta a miniszter.
Emlékeztetett, hogy a kormány több intézkedést hozott, ami megkönnyíti állástalanok alkalmazását otthonuktól távolabb eső településeken. Ilyen az állami
lakbértámogatás, amit azok a nyilvántartott állástalanok
igényelhetnek, akik lakhelyüktől több mint 50 kilométerre eső településen vállalnak munkát.
Az építőiparban, a mezőgazdaságban és az információtechnológiai ágazatban van a legnagyobb munkaerőhiány. A mintegy 3 millióra becsült külföldön
dolgozó románok zöme a miniszter szerint éppen az
építőiparban és a mezőgazdaságban dolgozik a fogadó
országban. Szeptemberben 5 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, a nettó átlagbér elérte a 2376
lejt (MTI).

„Nem dobog már a szív,
mely a jóság tükre volt,
ajka sem szól többé,
mert lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely csak
adott,
soha semmit nem kért és el
nem
fogadott.”
(Kosztolányi)
Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet
Egy simogató kéz, egy sóhaj,
egy lehelet.
Egy a reményünk, mely éltet és
vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled!
Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.
Emléke él és élni fog, amíg a szívünk a földön dobog. Őrizzük a
képét, mosolyát, hangját és minden mozdulatát.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napján, november
28-án a pótolhatatlan, hűséges, szerető feleségre, önfeláldozó,
drága jó édesanyára, gondoskodó testvérre, a mezőfelei
születésű NAGY IRÉNRE halálának negyedik évfordulóján.
Bánatos férje, Jani, lánya, Irénke és szerettei.
Akik ismerték és tisztelték, kérem, áldozzanak egy percet
emlékére. (5335-I)
Küzdöttél, de már nem lehetett,
búcsúztál volna, de erőd nem
engedett, csak a szíved súgta:
isten veletek! Örök álom zárta
le szemed, megpihenni tért
szerető
szíved.
Összetört
szívvel emlékezünk a káposztásszentmiklósi id. FEKETICS
LÁSZLÓRA halálának első
évfordulóján. Sebzett szívünk
fájdalmát leírni nem lehet, csak
törölni a hulló könnyeket.
Drága jó Atyánk, Te adj erőt, és
vigasztalj meg az örök élet
hitével, a feltámadás boldog
reményével!
Emlékét őrzi szerető családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodj békében!
(5319)
Elszomorító volt a

GHEORGHE CORNEL
halálhírét olvasni. Személyében egy igaz embert gyászolunk, aki
1990 fekete tavasza során rendkívül pozitív szerepet játszott a
Judea ezredes elnökölte marosvásárhelyi Nemzeti Megmentési
Front
és
a
Nemzeti
Egység
Ideiglenes
Tanácsa
tisztségviselőjeként. Határozottan kiállt a magyarság jogos
követelései mellett, és elítélte a nacionalista uszítást. Ezért a
hivatásos nemzetféltők nemzetárulónak kiáltották ki. A zaklatások
miatt a kilecvenes évek elején áttelepedett Magyarországra,
Budapesten hunyt el, november 23-án.
Emlékét meg kell és meg fogjuk őrizni!
Kincses Előd és Körmöczky Zoltán. (sz.-I)
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Kerülje el a kellemetlenségeket a télen!
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Hogyan előzhető meg a belső vízvezetékek elfagyása?

Az előző télen az alacsony hőmérsékleti értékek, valamint a vízvezetékek és mérőórák nem megfelelő védelme miatt több mint 400 belső vezeték sérült meg a
fagyás következtében. Azért, hogy idén elkerüljék az ezzel járó kellemetlenségeket, arra
kérjük, fogadják meg a belső vezetékek védelmére vonatkozó tanácsainkat. Ha az akna magánterületen van, az érvényben lévő törvénykezés értelmében Önnek kell gondoskodnia az
akna, a mérőóra, valamint a csap védelméről. Ugyanakkor a fagy által tönkretett mérőóra
cseréjével járó költségek is Önt terhelik. Ezért azt ajánljuk, hogy időnként (de nem nagy
hidegben) ellenőrizzék az akna és a mérőóra állapotát, hogy elkerüljék az esetleges anyagi
károkat.

Call center
Marosvásárhely 0265-208-888
Szászrégen 0265-512-800
Segesvár 0265-772-350
Dicsőszentmárton 0265-441-035
Marosludas 0265-411-425
Radnót 0265-471-394
Székelykeresztúr 0266-242-703
client@aquaserv.ro
facebook.com/compania.aquaserv
twitter.com/aquaservmures

Tehát ne feledjék, alacsony hőmérsékleti értékek esetén (amikor -5 Celsius-fok alá süllyed a hőmérő
higanyszála) azt ajánljuk, hogy tartsák
zárva és szigetelve a vízóraaknákat,
hogy elkerüljék a mérőórák és a belső
vízvezetékek elfagyását.
Ebben az időszakban az AQUASERV vállalat megnövelte a felügyemunkacsapatok
leti/hibaelhárító
számát, hogy minél rövidebb időn
belül tudják felfedezni, illetve elhárítani az ivóvíz-, valamint a szennyvízhálózaton keletkezett meghibásodásokat. Ugyanakkor arra intik a lakosságot, hogy jelezze
az AQUASERV ügyfélszolgálati központjaiban az esetleges meghibásodásokat.
Tanácsok, hogy elkerüljék a mérőóra, valamint a belső vezetékek elfagyását:
– Amikor kint hideg van, még akkor se zárják le teljesen a fűtést, ha nem tartózkodnak otthon
– Védjék a mérőórát, valamint a vezetékeket a hideg levegőtől
– Az akna szigetelése, amiben a mérőóra van, megoldható polisztirén lapok használatával
– Ne használjanak olyan anyagokat, amelyek felszívják a nedvességet (textíliák,
papír, üvegvatta stb.). Bizonyosodjanak meg róla, hogy az akna kerete és a fedele
rögzítve van, és a fedél le van zárva
– Fagyos napokon, amikor nem hull a hó, borítsanak a keretre és a fedélre egy
műanyag fóliát, amelyre földet lehet szórni, hogy jobban védjék az aknában lévő
szerkezeteket. Bizonyosodjanak meg, hogy a rászórt földet könnyedén el lehet távolítani, hogy biztosítva legyen a mérőórához való hozzáférés.
– Ha sokáig nem tartózkodnak otthon, ne feledjék el kiüríteni a belső vízvezetékeket.
Figyelem!
Abban az esetben, ha gondok adódnak a vezetékeknél, ne próbálják meg
egyedül megoldani. Értesítsék az Aquaserv vállalatot!

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Fontos: Abban az esetben, ha az akna magánterületen van, az érvényben lévő
törvénykezés értelmében Önre hárul a felelősség, hogy az akna, a mérőóra, valamint
a csap épen maradjon. Ugyanakkor a fagy által tönkretett mérőóra cseréjével járó
költségek is Önt terhelik.

Több tanácsot a vízvezetékek karbantartásáról a téli idényben az Aquaserv szolgáltató
honlapján találnak, az Utile címszó alatt: www.aquaserv.ro/utile/sfaturi
Az Aquaserv Rt.

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL vállal: háztetőkészítést (Lindab cserépből) és javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, bontást, belső-külső munkálatokat, kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb. Tel. 0747634-747. (5087-I)

CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET keresünk. Tel. 0745-668-883, jutkams@yahoo.com
(5014-I)

ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726.
(19573-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT. Tel. 0744-798-270. (sz.-I)

Szereted a kihívásokat? Gyere és légy a csapatunk része! A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0744-403-114-es telefonszámon. (60622-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT ALKALMAZ áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk:
biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni,
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAT KERES ELŐKÖNYVELŐI MUNKAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (19585)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391)

Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező SZERSZÁMLAKATOST; műanyagfeldolgozásban, -fröccsöntésben és fémbevonásban TAPASZTALT MUNKÁSOKAT; számvezérlésű marógépre
gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött darabok
(gyártási folyamatban levő és végtermékek) ellenőrzésére. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112-114. szám alatt lehet benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (sz.)

A Mures Insolvency SPRL – Marosvásárhely, Gen. Avramescu u. 4.
Maros megye –, a csődbe jutott Super Trafic Kft. cégfelszámolója,
nyilvános árverést
szervez az alábbi javak értékesítésére:
1. ingatlan Marosvásárhelyen, a Cukorgyár utca 8. szám alatt, Maros
megye, 400 négyzetméteres beltelek házzal: két szoba, konyha, kamra,
fürdő, előszoba, pince. Kikiáltási ár 339.500 lej;
2a) ingatlan Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám alatt: egy
szoba, konyha, vécé, élelmiszerkamra, előszoba (a H épület földszintjén),
128/2878 rész a teljes ingatlanból, amiből 52/2878 rész az 1995. évi 112es törvény alapján, illetve 76/2878 rész a román állam tulajdona;
2b) ingatlan – 129,855/2.746,148 négyzetméteres belterület
2c) földszintes ingatlan Marosvásárhelyen, a L. Rebreanu utca 11. szám
alatt: C3 építmény: téglából, cseréppel fedve, 70 négyzetméteres
beépített felület: 3 iroda, előtér, C6 épület: részben alagsor + földszint:
téglából, betonlemezzel és bitumenes kartonnal fedve, 235
négyzetméter beépített felület, az alagsorban három pince, a földszinten
öt iroda, egy fogadóterem, két előtér, iroda, öltöző, két mosdó; C8 épület:
lemezcsarnok: (földszint +1 emelet), lemezzel fedve, 397 négyzetméter
beépített felület: a földszinten raktár, képviseleti üzlet, két iroda, öltöző,
raktár, lépcsőház; C7 földszintes épület: téglacsarnok lemezzel fedve,
215
négyzetméteres
beépített
felülettel,
1.666,85/2.746,18
négyzetméteres rész. Kikiáltási ár 2.048.800 lej.
3. Ford Tranzit haszonjármű, kikiáltási ár 14.500 lej, Seat Inca
haszonjármű, kikiáltási ár 3.900 lej.
4. leltári tárgyak és állóeszközök – bútorzat, irodai felszerelés. Kikiáltási
ár 8.380 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát. A javak teljes listája a
felszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árverésre 2017. december
8-án 13 órakor kerül sor, és megismétlik minden pénteken, ugyanabban
az időpontban, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok
a magán- és jogi személyek, akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-át jelentő
részvételi garanciát, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet
24 órával a licit kezdete előtt. Bővebb tájékoztatás 0265/269-700, 0745146-096-os telefonszámokon.
ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásárhelyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen megoldott ügye
van, az egyedüli, akit az egyház is elismer. Segíteni tud a
problémák megoldásában: szétvált párokat összebékít,
jólétet visz a házhoz és a vállalkozásba, feloldja a kötést,
átkot, megszabadít a depressziótól, a csontfájdalmaktól,
a fejfájástól, a stressztől, az alkoholizmustól, az impotenciától, a szerencsejáték-szenvedélytől, összehozza a
szerelmeseket, segít vizsgák esetén stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá; Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert a
segítségével megszabadult a csődtől és az alkoholizmustól; Enikő hálás, mert levette róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig nem tudott férjhez
menni; Mária Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát kigyógyította az epilepsziából és a
tébécéből; András hálás Ştefania asszonynak, mert a felesége visszatért hozzá.
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon.
100% garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)
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Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy december
4–29. között rágcsáló- és rovarirtásra, fertőtlenítésre kerül sor Marosvásárhelyen, a tanintézményekben, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós
szerződés alapján.
Az időtartam változhat az időjárás függvényében.
A felhasználandó szerek hatóanyaga: a rágcsálóirtásnál a Brodifacoum, a rovarirtásnál a D-Fenotrin, a fertőtlenítésnél az OFenil, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek,
mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, tanintézményekben, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat
Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez
a következő állások betöltésére:

Betöltötte az 50. évet, és szeretne egy

ÁLTALÁNOS UROLÓGIAI VIZSGÁLATOT?
Ajánljuk KEDVEZMÉNYES
VIZSGÁLATI CSOMAGUNKAT:
• 12 laborteszt a PSA-val együtt
• urológiai vizsgálat

• urológiai ultrahang

Jöjjön el 2017. november 1. – december 18.
között a Dora Medicalshoz és részesüljön
a 35%-os kedvezményben!

Jelentkezzen a 0733-553-974-es telefonszámon!

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel
rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől
péntekig 10–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.
A vezetőség

