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Jövő év végére elkészül a viadukt

Marosbogáton állnak az autópálya pillérei

Fotó: Nagy Tibor

szédságában halad el, aminek megépítése komoly tervezési, mérnöki és
kemény kivitelezési munkát igényelt. Tavasszal kezdtek el dolgozni rajta,
ekkorra már kisajátítottak hat ingatlant, amiből négy lakóház volt, egy a
gázvállalat romos épülete, egy pedig az önkormányzaté, a régi kompház.
December elején jártunk a helyszínen, s laikusként szemlélve a munkatelepet, a megszámlálhatatlan betonpillért, amit a Maros folyó kétszeri
átívelésére kellett megépíteni, megállapítottuk, hatalmas munka folyt itt.
Nem volt könnyű a folyó közelében többször leásni, óriási átmérőjű betonoszlopokat önteni, amelyek majd az úttest elemeit tartják.
Badea Vasile, az építőtelepet vezető mérnök elmondta, hogy a viadukt
Mezey Sarolta
hossza közel fél kilométer. Az építéssel jövő év végéig kell elkészülniük,
Az észak-erdélyi autópálya Radnóttól Maroskecéig tartó 17,9 kilomé- hiszen tervezik a pályaszakasz átadását. Sajnos, az építéssel kapcsolatos
teres szakaszán az Astaldi–Max Boegl konzorcium dolgozik. Ehhez a további információkat nem árulnak el a konzorcium alkalmazottai.
szakaszhoz tartozik a marosbogáti rész is, a polgármesteri hivatal szom(Folytatás a 4. oldalon)

Marosbogáton, ahol az autópálya kétszer szeli át a Marost,
tavasztól óriási munkálatok folytak. December elejére – amikor a helyszínen jártunk – a viadukt pillérei álltak, ami jó hír.
Az erdélyi autópálya építésének ütemét nagy érdeklődéssel
követi a közvélemény, hiszen egy olyan projektről van szó,
ami mindannyiunkat érint, és aminek megvalósulását nagyon régóta várjuk. Miután elkészült a Nyárádtő–Radnót közötti 15 kilométeres szakasz, amit rövidesen átadnak, a
figyelem a következő szakaszok építésére fókuszál.

Mózes Edith

Szebbé tenni
a rászorulók
karácsonyát

Példaértékű kezdeményezéssel rukkoltak elő néhány évvel ezelőtt a
sokak körében oly népszerű szovátai
Kicsi Gomba étterem tulajdonosai: az
adventi időszakban felajánlanak két
menüt, amelynek a bevételét két
nehéz sorsú család megsegítésére
fordítják, így próbálják szebbé varázsolni azoknak az ünnepét is, akikkel
kevésbé volt kegyes a sors.

____________6.

A mumus

Majd kiüti az ember szemét az öles hír, miszerint az RMDSZ
túlfeszíti a húrt: alig két nappal a centenáriumi ünnepségek után
törvénytervezetet nyújtott be, amelyben az 1918-ban elfogadott
Gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltakra emlékeztet, és ennek
értelmében a román államtól speciális autonómiát kér: lakosságarányos képviseletet a választott intézményekben mind helyi,
mind megyei, országos és európai szinten, a nemzeti kisebbségek
arányának megfelelő képviselet biztosítását a bíróságokon és törvényszékeken, a kisebbségek számarányának megfelelő számú
munkahely elkülönítését a kormányzati és dekoncentrált intézmények vezető testületeiben, valamint a különböző szaktárcáknál, a
kisebbségi oktatás és a kulturális élet önigazgatásának szabályozását a kisebbségek statútumában, a fejlesztési régiók létrehozásának, valamint különleges státusú autonómiák megteremtésének
lehetőségét azokban a történelmi régiókban, amelyekben nagyszámú kisebbségi közösség él.
Az RMDSZ úgy értékeli, hogy Románia létrejöttének 100. évfordulóján a román jogrendbe be kell emelni az ország területén
élő nemzeti kisebbségek jogos elvárásait, hiszen a jogállamiság
és a demokrácia csak akkor lehet teljes, ha közjogi szempontból
is érvényesek és alkalmazásukban is háborítatlanok az 1918-as
gyulafehérvári nagygyűlésen megfogalmazottak.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 50 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 340. napja,
hátravan 25 nap.

Ma MIKLÓS,
holnap AMBRUS napja.
AMBRUS: görög eredetű, jelentése: halhatatlan. Ambró a
név régi, kicsinyítőképzős
származéka, Ambos is így jött
létre és önállósult.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -70C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. december 5.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6542
4,1053
1,4371

163,1645

Nyílt nap
a rehabilitációs központban

Díszkivilágítás Marosvásárhelyen

Vadonatúj fényruha a főtéri fenyőn

Ma este fénybe borul Marosvásárhely főtere. A
Rózsák téri díszkivilágítás felkapcsolásával megkezdődik a polgármesteri hivatal által szervezett
ünnepváró rendezvénysorozat.

Nagy Székely Ildikó

A részletekről a tegnapi sajtótájékoztatón Cosmin
Blaga, a hivatal szóvivője számolt be a média képviselőinek.
A virágóra helyén álló 25 méter magas lucfenyőt ezúttal
nem a hegyekből, hanem az Aquaserv udvaráról hozták a
hivatal illetékesei. Egy amúgy is kivágandó fáról van szó,
amelyért cserébe tegnap két fát kapott a vízszolgáltató vállalat – tudtuk meg a szóvivőtől, aki arról is tájékoztatott,
hogy a főtér ünnepi díszítőelemeit idén teljesen felújították.
A fenyőfa mellett felállított színpadon 17.30-kor gyer-

mekkoncert kezdődik, majd Smiley lép közönség elé. Közben a főtéri Télapó-műhelybe és a Télapó házikójába is
várnak kicsiket és nagyokat. A díszkivilágítás felkapcsolását követően két Mikulás-busz is elindul, amelyekre ma
nem kell jegyet váltani. A kivilágított autóbuszok a város
különböző lakótelepein fognak közlekedni.
Az elkövetkező két héten, december 23-áig rendszeresen lesznek zenei produkciók a főtéri pódiumon, számos
egyházi kórus énekel majd itt, és hazai, illetve magyarországi előadók is szórakoztatják a marosvásárhelyieket –
17-én, hétfőn 19 órakor például Vincze Lilla tart karácsonyi koncertet –, valamint óvodai és iskolai csoportok is jelentkezhetnek műsoruk bemutatására.
Pénteken 18 órakor a Ligetben megnyílik a műjégpálya,
a nyitónapon ingyen lehet korcsolyázni.
A Színház téren és a Rózsák terén felállított házikókban
mától karácsonyi vásár nyílik, a vásárlók december 23-áig
válogathatnak a színes kínálatból.

A Marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ és
a marosvécsi Alternatíva Egyesület december 7-én, pénteken délelőtt 11 órai kezdettel nyílt napot szervez. Az esemény célja betekintést nyújtani az intézmény működésébe,
jobban megismertetni az intézmény lakóit és a hozzátartozók gondolatait. A nyílt napon kiállításra is sor kerül, melynek tárgyait meg lehet vásárolni. Az intézmény lakói
előadással is készülnek.

Mikulás-futás Marosvásárhelyen

December 9-én, vasárnap 12–14 óra között hatodik alkalommal kerül sor Marosvásárhely főterén a jótékonysági Mikulás-futásra. A korábbi évekhez hasonlóan a résztvevők
Mikulás-sapkában futják, kocogják, sétálják vagy akár gurulják körbe a Rózsák terét. A részvétel regisztrációhoz kötött, lehetőség lesz adományozásra és a Mikulás-sapkák
kiváltására. Az összegyűlt adományt a szervezők idén az
Eldi pékség év végi közösségi projektjeinek a támogatására fordítják.

Cipődoboznyi ajándékokat várnak

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete hatodik alkalommal
szervezi meg Egy cipődoboznyi szeretet nevű jótékonysági
akcióját. Az összegyűlt adomány minden évben sok nélkülöző és árva gyermek ünnepét teszi melegebbé, hangulatosabbá. A szervezők december 18-ig várják az adományt,
főként nem romlandó élelmiszert, édességet, játékot, ruhaneműt. A dobozra rá kell írni, hogy hány éves és milyen
nemű gyermeknek szánja az adományozó. A csomagokat
Marosvásárhelyen a Mihai Viteazu (Klastrom) utca 10.
szám alatt fogadják hétköznap 10–13 óra között. Bővebb
tájékoztatás a 0365-430-902-es, 0762-248-657-es telefonszámon.

A Mosolygó Mikulás a várban

A Marosvásárhelyi Női Akadémia szervezésében december 8-án, szombaton 10–18 óra között újra lezajlik a Mosolygó Mikulás nevű jótékonysági kézművesvásár. A gömb
alakú információs központban ott lesz a Mikulás is, aki
örömmel veszi, ha a gyermekek verssel, énekkel lepik meg,
cserébe süteményt ad, és mesét mond nekik. A programból
nem hiányoznak a kézműves-tevékenységek sem, az ünnepi díszek készítése mellett mézeskalácssütés és fafaragás is lesz. A szervezők a résztvevőktől 5 lejes adományt
szívesen vesznek, a begyűlt összeget a tevékenységek
anyagszükségletére fordítják. A Női Akadémia idén a Divers
Egyesület által támogatott hátrányos szociális helyzetű családokat szeretné ünnep előtt iskolafelszereléssel, fogápoló
és más tisztálkodószerekkel, valamint tartós élelemmel és
játékokkal támogatni. A gyermekcsoportok részvételét időben kell jelezni, hogy mindenkinek jusson hely a foglalkozásokon. Bővebb tájékoztatás naponta 18–19 óra között a
0740-598-563 telefonszámon kérhető.

Karácsonyi vásár a Philotheában

A marosvásárhelyi Philothea Klubban december 5–18. között karácsonyi vásár lesz. A szervezők hétfőn, szerdán és
pénteken 10–16 óra között, kedden és csütörtökön 10–18
óra között várják a Kossuth utca 2. szám alatti székhelyre
az érdeklődőket.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Nyertes pályázatok

Két marosvásárhelyi alapítvány, a Gecse Dániel és az
Alpha Transilvana szerepel a MOL Románia Gyermekgyógyító programjának 2018. évi nyertesei között. A MOL
Románia és a Közösségért Alapítvány november 23-án
hirdette ki a 10. MOL Gyermekgyógyító program pályázati eredményeit. A támogatás révén megvalósuló emocionális és művészetterápiás tevékenységek során 650
speciális nevelési igényű, fogyatékkal élő, krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó
gyermeken segítenek.
A MOL Gyermekgyógyító program jubileumi kiírására
29 megyéből 92 civil szervezet nyújtott be támogatási kérelmet. A benyújtott pályázatok összértéke meghaladta a

RENDEZVÉNYEK

Önvizsgálat
a táncszínház nyelvén

Fotó: Nagy Tibor (archív)

2 millió lejt. A zsűri 20 pályázatnak ítélt meg részleges
vagy teljes támogatást, melyek megvalósítására 2018. december – 2019. augusztus között kerül sor. A 20 nyertes
szervezet közül kilenc első alkalommal részesül támogatásban, 11 pedig korábban is volt nyertes.
A marosvásárhelyi székhelyű Gecse Dániel Alapítvány
sajátos nevelési igényű gyermekeknek zeneterápiával kiegészített lovas terápiás foglalkozásokra kapott támogatást, az Alpha Transilvana Alapítvány interaktív színház
szervezésére (bábszínház, színészekkel megvalósított
színjátszás, rajzfilmek, zenével és tánccal gazdagított színház) a Kitartás Központ (Centrul Perseverenţa) súlyos fogyatékkal küzdő gyermekei részére.

teremben. Az eseményen, amelyen a táborok egykori
résztvevői is jelen lesznek, tábori dokumentumfotókat,
filmeket vetítenek, és bemutatják a tábori írásokból Barabás László által összeállított Népismeret, szolgálat, jövendő című kötetet. Folytatásképpen délután a
résztvevők szűkebb csoportja marosvécsi tanulmányútra
indul.

Az András Lóránt Társulat december 7-én, pénteken este
7 órától újra előadja az Introspectio című produkciót a
társulat marosvásárhelyi, Brăila utca 10. szám alatti
Adventi előadás
székhelyén, a régi zsinagóga épületében. Rendező-koreográfus András Lóránt társulatvezető. Jegyeket a helyszí- December 9-én, advent második vasárnapján a kövesdombi unitárius templomban a délelőtt 11 órától keznen lehet vásárolni, előzetes jegyfoglalás a
dődő istentisztelet keretében adventi előadást mutat be
0754-782-216-os telefonszámon.
a nyárádszeredai Bocskai Dalkör. Istentisztelet után,
déli 12 órakor az egyházközség Bözödi György terméJubileumi ünnepség
Negyedszázados hagyományt ápol, 25 éve szervez nép- ben megnyílik Eperjesi Noémi Adventi rajzkoszorú című
ismereti és egyházszolgálati táborokat és tanulmányuta- kiállítása. Megnyitóbeszédet mond Demény Péter író, a
Látó szerkesztője. A megnyitót követően Demény Péter
kat a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főiskola. Az
A kíméletlen látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi,
évforduló alkalmából hálaadó, emlékező és jövőbe tekintő összejövetelt szerveznek december 8-án, szomba- illetve Tamara és a vidámság mellénye című köteteit
mutatják be.
ton délelőtt 10 órakor az Eminescu utcai Bocskai
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Alkotmánysértő, hogy a pénzmosás elleni törvény
kivételezzen a kisebbségi szervezetekkel

Alkotmánysértőnek minősítette a román alkotmánybíróság szerdán a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozásának megelőzéséről szóló törvénynek
azt az előírását, amely kivételezne a parlamenti
képviselettel rendelkező kisebbségi szervezetekkel.

A pénzmosás elleni európai irányelv romániai meghonosítását célzó jogszabályt október végén szavazta meg a képviselőházban a szociálliberális kormánytöbbség. Az
alkotmányossági kontrollt a jobbközép ellenzék kérte, főleg
arra hivatkozva, hogy a törvénybe olyan előírásokat is beépítettek, amelyek szerintük ellehetetlenítik az egyesületek és
alapítványok működését.
A törvény kötelezővé tenné, hogy az egyesületek 30 napon
belül jelentsék be a támogatásaik valódi haszonélvezőit,
amennyiben ezek kiléte ismert, ha pedig ennek nem tesznek
eleget, feloszlathatják őket. A kormánykoalícióval más esetekben együttműködő Romániai Magyar Demokrata Szövet-

ség (RMDSZ) emiatt nem támogatta a törvényt, mivel úgy értékelte, hogy értelmetlen bürokráciát vezet be, megnyomorítja
a civil szervezeteket, aminek következtében az Erdélyben működő több száz magyar civil szervezet is lehetetlen helyzetbe
kerülhet.
Az RMDSZ-t az is a tervezet ellen fordította, hogy a kormánykoalíció, amely a képviselőházban kisebbségi voksokra
szorul, megpróbálta „lekenyerezni” a kisebbségi szervezeteket
– köztük az RMDSZ-t is –, kivonva őket a többi civil szervezetre érvényes előírás hatálya alól.
Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint a kihirdetésre váró jogszabályban kizárólag ez a kisebbségi szervezetekre vonatkozó kitétel sérti a román alkotmányt, az
összes többi ellenzéki kifogást – köztük a képviselőházi
voksolás megismételését sérelmező panaszt – szavazattöbbséggel megalapozatlannak minősítette a testület.
(MTI

Nem képviselteti magát Szlovákia a marrákesi találkozón

Elutasítja a szlovák kormány az ENSZ globális migrációs egyezményét, és nem képviselteti magát az
annak elfogadásáról döntő decemberi marrákesi
konferencián – jelentette be Peter Pellegrini szlovák
miniszterelnök a pozsonyi kormány szerdai ülése
után.

A szlovák kormányfő elmondta: felkérte a külügyminisztériumot, hogy készítsen elő egy diplomáciai okmányt, amelyben a pozsonyi kormány leírja a migrációs egyezménnyel
szembeni fenntartásait, s amelyet eljuttatnak a marrákesi konferencia szervezőinek. A szerdai kormányülésen az egyezményről elfogadott határozat rendelkezik azokról a lépésekről
is, amelyeket Pozsonynak a paktum elfogadási folyamatából
való kilépéshez meg kell tennie.
A pozsonyi törvényhozás a múlt héten nagy többséggel fogadta el az ENSZ migrációs egyezményét elutasító határo-

zatát. Ebben felszólította a kormányt, hogy lépjen ki a migrációs csomag elfogadási folyamatából, és utasítsa el azt. A
határozatban kimondták: az ENSZ migrációs egyezménye
egy olyan ellentmondásos dokumentum, amely nincs összhangban Szlovákia jelenlegi biztonsági és migrációs politikájával.
A parlamenti határozat elfogadására reagálva a múlt héten
benyújtotta lemondását Miroslav Lajcák külügyminiszter, aki
többször is megvédte az ENSZ-egyezményt. Lajcák – aki
szeptemberig az ENSZ-közgyűlés elnöki tisztét is betöltötte –
már korábban jelezte: lemond, ha Szlovákia nem vesz részt a
marrákesi találkozón. Ennek ellenére továbbra sem véglegesedett, hogy Lajcák valóban távozik-e tisztségéből, ugyanis
Peter Pellegrini – aki szerette volna miniszterét maradásra
bírni – felkérte Andrej Kiska államfőt, hogy ne fogadja el Lajcák lemondását. (MTI)

Mogherini: az EU gazdasága is megszenvedi
az azovi-tengeri konfliktust

Az Európai Unió gazdaságára is negatív hatással van
az Oroszország és Ukrajna közötti azovi-tengeri
konfliktus, az oroszok tevékenysége miatt ugyanis
minden hajó menetideje nő – figyelmeztetett szerdán az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

„Rendkívüli aggodalommal töltenek el az azovi-tengeri fejlemények, és nem csupán az Ukrajnára gyakorolt hatások
miatt, hanem azért is, mert nagymértékben lelassítják az európai uniós tagállamok hajóit is.” A nyilvánvaló biztonsági fenyegetések mellett tehát „a gazdaságainkra is hatással van az
ügy” – mondta Federica Mogherini a NATO brüsszeli külügyminiszteri találkozójának zárónapján tartott sajtótájékoztatóján.
A főképviselő arról számolt be, hogy a kérdést meg fogja
vitatni Szergej Lavrov orosz és Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel is csütörtökön Milánóban. Utóbbit a szolidaritás kifejeződéseként az Európai Unió külügyi
tárcavezetőinek hétfői tanácsülésére is meghívták. Leszögezte:

az EU továbbra is határozottan kiáll Ukrajna, illetve az ország
területi integritása és szuverenitása mellett.
November 25-én az Azovi-tengert a Fekete-tengerrel összekötő Kercsi-szoros közelében, az Oroszország által illegálisan
bekebelezett Krím félsziget partjaitól 13-14 tengeri mérföldre
az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, elfoglalta őket, a 24 főnyi legénységük ellen pedig tiltott
határátlépés címén eljárást indított.
Kijev szerint az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a szoroson, de nem kaptak választ, ezért az orosz fél
indokolatlanul nyitott rájuk tüzet, ráadásul nemzetközi vizeken, a már Odessza felé visszafordult hajóikra, megsértve az
ENSZ tengerjogi egyezményét és a kétoldalú megállapodásokat is. A nyugati országok zöme is agresszióval vádolja Oroszországot. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy provokáció
történt, az ukrán hajók megsértették Oroszország területi vizeit, és a figyelmeztető lövéseket is semmibe véve haladtak a
szoros felé, amelyen az áthajózás engedélyköteles. (MTI)

Az alsóház vezetője szerint szabályozatlan Brexit
lesz, ha a parlament leszavazza a megállapodást

A brit kormány és az EU egybehangzó és gyakran hangozA londoni alsóház vezetője szerint a brit EU-tagság
szabályozatlan megszűnése lenne a következménye tatott álláspontja szerint ez csak egy végső, ideiglenes tartaannak, ha a parlament a jövő héten leszavazza a ki- lékmegoldás, amelyet egyik fél sem akar életbe léptetni,
mivel a fő cél a kétoldalú kereskedelmi megállapodás ellépés feltételeiről szóló megállapodást.

Andrea Leadsom – aki az alsóház vezetőjeként a kormányzó
Konzervatív Párt frakciójának vezetőjéhez hasonlatos tisztségű, a törvényalkotási ügymenet irányításáért felelős magas
rangú kabinettag – a BBC brit közszolgálati rádiónak nyilatkozva szerdán kijelentette: hacsak a kormány nem indul el a
jelenlegitől teljesen eltérő irányban, így próbálva később ismét
elfogadtatni a megállapodást, akkor a magától értetődő alapeseti forgatókönyv a megállapodás nélküli kilépés.
Az alsóház jövő kedden szavaz a brit kormány és az Európai
Unió által elért Brexit-megállapodásról, de a jelenlegi parlamenti erőviszonyok alapján egyelőre teljesen valószínűtlennek
tűnik az egyezmény elfogadása.
A Brexit-megállapodás különösen élesen vitatott eleme az
a tartalékmegoldás, amelyet a kormány és az EU az ír–északír
határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállításának elkerülésére dolgozott ki.
A megállapodás az újbóli határellenőrzést úgy kerülné el,
hogy egységes vámügyi szabályozás lépne életbe az Európai
Unió és az Egyesült Királyság között abban az esetben, ha a
Brexit jövő márciusra várható dátuma után előirányzott, várhatóan 2020 decemberének végéig tartó átmeneti időszak lejártáig nem jön létre az EU-val olyan átfogó kereskedelmi
megállapodás, amely önmagában feleslegessé tenné a határellenőrzés visszaállítását.

érése.
A keményvonalas tory Brexit-tábor és az észak-írországi
Demokratikus Unionista Párt (DUP) – amelynek külső támogatása nélkül a kisebbségben kormányzó Konzervatív Párt
nem rendelkezik többséggel az alsóházban – azonban rendkívül hevesen ellenzi ezt a formulát, főleg azzal a visszatérő érveléssel, hogy meghatározott végdátum híján az Egyesült
Királyság végleg „beleragadhat” egy vámuniós viszonyrendszerbe az EU-val.
A Brexit-megállapodás leszavazása esetén a kormánynak
21 napon belül nyilatkozatot kellene előterjesztenie a parlamentben arról, hogy milyen irányban kívánja továbbvinni
a kilépési folyamatot. A megállapodás első vitanapján, kedd
este azonban az alsóház a kormány szándékával ellentétben
megszavazott egy olyan indítványt, amelynek alapján a
képviselőknek nemcsak e nyilatkozat tudomásul vételéhez
lenne joguk, hanem a nyilatkozat tartalmának módosításához
is.
Így az alsóház elvileg megakadályozhatja a megállapodás
nélküli Brexitet, bár Andrea Leadsom a szerdai BBC-interjúban úgy vélekedett, hogy az előző esti szavazás eredménye ellenére továbbra is a brit EU-tagság megállapodás nélküli
megszűnése lenne a kilépési feltételrendszer elvetésének alapeseti következménye. (MTI)

Ország – világ
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Teodorovici: december 21-ig
elfogadják a 2019-es költségvetést

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter kedd este úgy
értékelte, hogy a parlament december 21-éig el tudja
fogadni a 2019. évi állami költségvetést. Kitért egyúttal a költségvetés néhány alkotóelemére is. „A pénzügyminisztériumban készülő 2019-es költségvetés
már előírja a 2017/153-as számú bérezési törvény
által előírtakhoz szükséges összegeket. Világos,
hogy a fizetésekhez meglesznek a pénzalapok, mint
ahogy a nyugdíjakhoz is, ahogyan megígértük, és
jóváhagyásunkat adtuk a nyugdíjtörvényhez. A nyugdíjpont jövő évi, 2019. szeptemberi emeléséhez
megvan a büdzsében a szükséges összeg” – részletezte Teodorovici. Beszélt egyúttal arról is, hogy a
2019-es költségvetés összetétele valamelyest eltérő
lesz az ideitől, abban az értelemben, hogy a beruházásokat fogja serkenteni és bátorítani. (Mediafax)

Az első tíz hónapban
5,4 százalékkal nőtt
a kiskereskedelmi forgalom

Az idei első tíz hónapban 5,4 százalékkal nőtt a
román kiskereskedelmi forgalom volumene a tavalyi
év azonos időszakához mérten – közölte szerdán a
statisztikai intézet. A szezonális és naptárhatással
kiigazított adat szerint a növekedés 5,9 százalékos
volt. A vizsgált időszakban a nyers adatok szerinti
növekedés elsősorban az élelmiszerértékesítésnek
köszönhető, amely 6,4 százalékkal nőtt. A nem élelmiszerek eladása 6 százalékkal bővült, az üzemanyag-értékesítés volumene 2,9 százalékkal
emelkedett. Októberben a kiskereskedelmi forgalom
volumene 6,6 százalékkal nőtt a tavalyi tizedik hónaphoz mérten. A növekedés főként az üzemanyageladásnak köszönhető, amely 11,1 százalékkal
bővült tavaly októberhez képest. Tavaly egész évben
még 10 százalékkal, 2016-ban 13 százalékkal nőtt a
román kiskereskedelmi forgalom volumene. Az idén
megfigyelhető, hogy a növekedés megfeleződött, miután a kimagasló bővülést előidéző adócsökkentések
és béremelések már kevésbé éreztetik a hatásukat
a fogyasztásban, de így is a belföldi fogyasztás
marad a román gazdasági növekedés egyik fő hajtóereje. A kormány az idén 5,5 százalékos GDP-növekedésre számít. (MTI)

A kormány
az alkotmánybírósághoz fordul

Viorica Dăncilă miniszterelnök megerősítette, hogy
a kormány az alkotmánybírósághoz fordul, amennyiben Klaus Iohannis államfő továbbra sem nevezi ki
a koalíció által javasolt új fejlesztési és szállításügyi
minisztert, vagy nem szolgál magyarázattal erre. A
Románia TV-nek nyilatkozó kormányfő szerint nemcsak a kabinetet, hanem az egész országot „kellemetlen helyzetbe hozza” az elnök a miniszterek
kinevezésének halogatásával, hiszen így később
kerül sor a tárcavezetők közötti átadásra-átvételre,
miközben javában zajlanak az előkészületek az Európai Unió Tanácsa soros elnökségének átvételére.
A kormányfő rámutatott, bár kellemetlen a helyzet,
erre nem Brüsszelben keresi a megoldást. „Meggyőződésem, hogy az Európai Bizottság elnöke és a
biztosok is tájékozódtak a helyzetről. El kell magyaráznom nekik, miért jöttem a leváltott miniszterekkel”
– mondta Dăncilă, aki a kabinet több tagjával együtt
részt vett szerdán Brüsszelben az Európai Bizottsággal tartandó együttes ülésen. (Agerpres)

A mumus

(Folytatás az 1. oldalról)
A kezdeményezés – mint várható volt – felkavarta a
politikai kedélyeket. Az ellenzék számára égi mannát jelentett, mert újra „erősnek és bátornak” képzelhette
magát, mint Nagy Feró a vodkától. Ki is használta az
alkalmat, hogy össztüzet nyisson a „nemzetáruló” kormányra és kormánypártokra, és szidalmazza a „haszonleső” RMDSZ-t, „etnikai enklávékkal”, szeparatizmussal és Erdély leszakadásával riogatva a románokat.
A hisztériakeltő tévéadók és a szolgálatos nacionalisták így próbálnak nagyobb nézettséget elérni, netán
politikai tőkéhez jutni. Az egyik legvehemensebb bíráló
Dacian Cioloş volt miniszterelnök, illetve a magyar grófok iránti zsigeri ellenszenvéről ismert PMP-s képviselő,
aki szerint azzal, hogy az RMDSZ épp aznap terjesztette
be törvényjavaslatát, amikor a koalíció elveszítette
többségét a képviselőházban, a kormánykoalíció kiszolgáltatottságát akarja kihasználni, és felszólítja a hatalmat, „ha szereti Romániát, ne sétáljon bele az RMDSZ
csapdájába”.
Ám a „kulisszatitkot” egy tévés fejtette meg: szerinte
azért nem fontos Erdély a hatalom számára, mert nemigen hoz szavazatot: a kormánypárt ezért bármikor lemondana Erdélyről, az RMDSZ és Budapest
támogatása fejében.
Ezzel korántsem ért véget a nacionalista hőbörgések
áradata. A magyar mumus mindig időszerű.
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Jövő év végére elkészül a viadukt

(Folytatás az 1. oldalról)
Hírek szerint a konzorcium által kivitelezendő Radnót–Maroskece
szakaszon a munkálatok körülbelül
50-60 százalékánál tartanak. Marosludas és Gezse környékén szaka-

szonként már több helyen leterítették az aszfaltot.
Az ősz folyamán lelassult a munka
Barta László, Marosbogát polgármestere szerint, miután a nyáron
gőzerővel folyt a munka, ősszel

Botrányba fulladt tegnap
a képviselőház ülése

Botrányba fulladt a képviselőház
ülése szerdán, miután az ülést vezető Florin Iordache alelnök a házszabályra hivatkozva megtagadta,
hogy szavazásra bocsássa a Liviu
Dragnea szociáldemokrata házelnök
leváltását célzó ellenzéki kezdeményezést.

A hatályos szabály szerint a házbizottság
bármely tagjának visszahívását csak annak
a frakciónak a vezetője javasolhatja, amely
őt a tisztségre jelölte, márpedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióvezetője nem
kért ilyesmit.
Liviu Dragnea elnök és Florin Iordache
alelnök menesztésére tett javaslatot a PNL
A liberálisok alsóházi frakcióvezetője,
Raluca Turcan kérte, hogy erre vonatkozó
javaslatukat vegyék fel a plénum szerdai
ülésének napirendjére. A PNL azt is igényelte, hogy mivel az egyik javaslat Florin
Iordachét érinti, a plénum ülését ne ő,
hanem Marilen Gabriel Pirtea liberális párti
alelnök vezesse, illetve hogy a szavazás
kézfelemeléssel történjen, mivel „számos
alkalommal bebizonyosodott, hogy az
elektronikus szavazórendszer a képviselőház vezetőségének rendelkezései szerint
működik”, ezért nem bíznak abban.
Florin Iordache ülésvezető erre reagálva
azt mondta, semmiképpen nem fogja szavazásra bocsátani a PNL javaslatait. Iordache
azzal érvelt, hogy a házszabály értelmében
ahhoz, hogy egy javaslatot felvegyenek az
ülés napirendjére, mindegyik frakció vezetőjének jóváhagyására szükség van, ez esetben pedig nem teljesül ez a feltétel.
Hozzátette, a házszabály egy másik cikkelye kimondja, hogy a házelnök és helyettesének menesztését csak saját frakciója
kezdeményezheti, illetve hogy az erre vonatkozó javaslatot előbb a házbizottsághoz
kell benyújtani.
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség
(USR) elnöke, Dan Barna arra hivatkozott,
hogy a parlament szuverén jogában áll szavazni az ügyben, ugyanakkor ama meggyőződésének is hangot adott, hogy Iordache
„illegálisan vezeti” a szerdai ülést. Erre Florin Iordache felolvasta azt a dokumentumot,
amelyben Liviu Dragnea őt bízza meg a
házelnöki teendők ellátásával december 5ére.
A Pro Románia elnöke, Victor Ponta felszólalásában felidézte a 2012. július 3-án

alábbhagyott, ugyanis pénzgondok
akadtak, amiről nem szívesen beszél senki.
Szeptember 28-án az Economica.net tudni vélte, hogy az Astaldinak pénzügyi nehézségei voltak,

történteket, amikor Roberta Anastasét leváltották a képviselőházi elnöki tisztségből.
„Akkor a Demokrata-Liberális Párt frakciója nem értett egyet a javaslat napirendre tűzésével, a PSD azonban azt mondta, hogy a
plénum szuverén, így szavazásra bocsátottuk a javaslatot, voksoltunk, és leváltottuk
Roberta Anastasét. Ugyanígy kell eljárni
most is” – nyomatékosította Ponta.
Raluca Turcan parlamenti sztrájkkal
fenyegetőzött
A felszólalások után Raluca Turcan bejelentette, hogy amennyiben nem bocsátják
szavazásra javaslataikat, a liberális törvényhozók parlamenti sztrájkba képhetnek.
Ezután rövid szünet következett, majd
Marilen Gabriel Pirtea liberális házelnökhelyettes lépett a mikrofonhoz, és közölte,
hogy szavazásra bocsátja az ülésidő egy
órával való meghosszabbítására vonatkozó javaslatot. Iordache felhívta a PNLs törvényhozó figyelmét, hogy nem ő
vezeti az ülést, és felkérte, hogy foglaljon
helyet a teremben. Az ellenzéki képviselők erre kézfelemeléssel jelezték szavazási
szándékukat, és a pulpitus elé vonultak,
majd tapsolni kezdtek. Iordache átadta a
szót Daniel Suciu PSD-s frakcióvezetőnek, Pirtea azonban elállta az útját, nem
engedte a mikrofonhoz férni. Miután több
percen át sikertelenül próbálkozott, Iordache bezárta az ülést.
Az ellenzék szerint Dragneát felmentették
házelnöki tisztségéből, a kormányoldal szerint szabálytalan volt a szavazás
A parlament három jobboldali ellenzéki
pártjának vezetője bejelentette szerdán,
hogy Liviu Dragnea házelnököt és Florin
Iordachét, a képviselőház egyik szociáldemokrata alelnökét a képviselőház aznapi
plenáris ülésén felmentették tisztségéből.
Az erről szóló szavazást a kormányoldal
tiltakozása közepette azt követően rendelte
el az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt
(PNL) színeiben megválasztott MarilenGabriel Pirtea képviselőházi alelnök, hogy
az ülést vezető Iordache a házszabályra hivatkozva erre nem volt hajlandó.
A házelnök és helyettese menesztését az
ellenzéki képviselők kézfelemeléssel megszavazták. Az ülést vezető Iordache ezt a –
nem általa elrendelt, a szavazatszámláló
rendszer igénybevétele nélkül megejtett –
szavazást nem ismerte el szabályosnak.
(hírösszefoglaló)

és fizetésképtelenné vált, amit Rómában jelentett be, miközben az
olaszok Romániában a bukaresti
metró Drumul Taberei negyedik
szakaszát, a brăilai hidat és az autópályaszakaszt építették.
A cég romániai projektjeinek értéke egymilliárd euró.

A sajtóban megjelent hírekre reagálva az Astaldi sajtóközleményben leszögezte, hogy a cég sem
Olaszországban, sem Romániában
nem vált fizetésképtelenné, ahogy
azt híresztelték.
Tény, hogy a marosbogáti munkálatok az ősz folyamán lassúbb
ütemben haladtak.
Gerendi Edit marosbogáti lakos
elmondta, hogy az építőteleppé vált
falu a nagy tehergépkocsik, munkagépek zajától volt hangos, s a lakosságnak az építkezéssel járó minden
kellemetlenséget el kellett szenvedni a nyár és az ősz folyamán. A
nagy teherautók súlyától sok helyen
megrepedtek a házfalak. Alig várják, hogy elkészüljön az autópálya,
hogy megszabaduljanak az építőtelep okozta kellemetlenségektől.
Badea Vasile építőtelep-vezető
tájékoztatott, hogy a téli ünnepek
alatt teljesen leállnak, s akkor is, ha
az időjárás nem teszi lehetővé a
munkát.
Az autópálya nyomvonalának
következő, Maroskece és Aranyosgyéres közötti 15,6 kilométeres szakaszán a Straco építi a pályát, a
kivitelezéssel 20 százalék körül állnak, előreláthatólag 2020 végéig fejezik be a munkát.

Szigetélmény

Palermóban nincsenek távolságok. Minden csak emitt van. Két-három lépésre, túl
az első sarkon. De az utcaneveket senki sem
tudja biztosan. Minek, hiszen ők itt születtek, itt élnek már az etruszkok, görögök, rómaiak, normannok, szaracénok, spanyolok,
nápolyi királyok óta. Országukat nevezték
a két Szicília királyságának is. Különben is
kedvesen tájékozottak, az idegen nyelvekre
fittyet hányók. Saját nyelvük, nyelvjárásuk
van, amely különbözik az északiakétól, Rómától. Bennszülöttek, zajosak, közvetlenek,
nagyon beszédesek. Ha
valaki felszáll az autóbuszra, vonatra – közvetlen napi tapsztalat –,
fülén a telefonnal hangosan beszélget. Nincsenek titkok. Magánélet. Vagy az egész az. Aki csöndes, az vagy
beteg vagy külföldi. A napfényért jön. A tengerért. A télen is plusz 12-17 fokért. A déli
életérzésért.
Catania (Szicília második legnagyobb
városa, kb. ötmillióan laknak a szigeten, itt
a legnagyobb a népsűrűség Itáliában) főutcája sétálóutca. Tehát kényelmesen szemügyre veheted az Etnát, mely az utca
végéről köszönt be a városra. Aktív, mint
egy különórákat adó nyugdíjas tanár. Hófödte, hatalmas, és akik nem kevés euróért
felvitetik magukat a fejvadászokkal a krátertől tisztes távolságra, arról beszélnek,
hogy köveket dobál ki magából. Régi nagy
tudása jeleit. Útban Szürakuszai (Siracusa)
felé elkísér a tűzhányó látványa. Uralja a
keleti oldalt.
A dombok és hegyoldalak élénkzöldek,
mélyzöldek. Mintha Kuti Dénes festményeiről léptek volna meg. A narancsfák és citromültetvények érett terméstől roskadoznak.
Hiszen ilyenkorra érnek be. Friss narancslevet facsarnak az utcai árusok. Két-három
euróért nagy adagot. Uno grande succo
d’arancia.
Ugyanaezen nagyváros egyik főterén
mindjárt otthonosabban érezi magát a székelyföldi vándor. Egy régi, hatalmas palazzo öblös kapuja felett ott áll kiírva:
Gymnazium Siculorum. A székelyek gimnáziuma. Mindjárt táviratozni akartam Izsák
Balázsnak és sepsiszentgyörgyi barátaimnak, hogy ím megleltem a szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium testvérintézményét. Itt
senkit sem zavar a siculorum jelző. Nem
akarják Bukarestből ezt is államosítani.
Aztán eszembe jutott egyetemi tanítómestereim intése: Szicília lakói magukat az ókorban siculusoknak nevezték, és a klasszicizáló
középkor a székelységre ezt a jól hangzó latinos nevet ragasztotta. Ami persze nem
akadályozta meg a fantáziadús mítoszteremtőket, hogy ne keressenek közös gyökereket a székelyek és „szicilek” számára.

A tenger haragos volt és háborgott. A
partra éppen úgy futottak ki Cefalu öblében
a tajtékos hullámok, mint Csontváry festményén (Castellamare di Stabia). A Csontváry-élmény akkor erősödött fel és töltött el
bennünket, mikor végre eljutottunk Taorminába. Minden olyan, mint azon a híres festményen, hatalmas vásznon. (Először a
művet 1964-ben láttam a budapesti Szépművészeti Múzeumban.) A színház akusztikája kitűnő, a suttogás is fülhöz ér. Még az
olyan siketfajdnak is, mint e sorok billentyűzője. Egyébiránt így fedeztük fel egyhetes
utunk alatt az egyetlen
magyar turistapárt. Különben hiányoztak a
képből a szokott fényképezőgéphez csatolt
kínai és japán utazócsoportok. November
végén, december elején otthon maradtak.
Valószínűleg ők is az egyesülésnek tapsikoltak. Budapesten másfél nap alatt több ázsiaival találkoztunk, mint a turistaparadicsom
Szicíliában.
Az ókor romjai mindenütt láthatók. A
görög kultúráé. Hiszen a gyarmatosítás
folytán a római hódításig ez volt Graecia
magna – a nagyobb Görögország. Elhordtak, amit elhordtak, beépítették ragyogó
templomaikba és székesegyházaikba, de így
is maradt elég látnivaló. Minden falunak
csodálatos templomai vannak, román koriak, reneszánsz ékkövek. Csak ki kell sétálni egy kisvárosba. Piazetták, tornyok,
normand várakra épült olasz erődítmények,
aranyos mozaikok és meghitt kávéházak
várnak. A café ristretto tényleg nagyon megszűkült, az amerikai kávépancshoz szokott
bögrehörpintők csúfolkodásnak éreznék az
adag nagyságát. Mégis el lehet mellette
órákig ücsörögni. A rendőr a motorosokkal
haverkodik. A pincér telefonálva, énekelve
hozza ki a pizzát a turistáknak. Az őslakók
mást esznek harsányan. Tésztát, laskát,
halat, herkentyűt.
Az ismerősök egymást csókkal üdvözlik.
Nemtől, kortól, előítélettől függetlenül. A
társalgások élénkek. A nyugdíjas öregurak
zavartalanul méláznak vagy cseverésznek.
Az öregasszonyok szatyrot cipelnek. A tenger mindenki tulajdona. A halpiac az, aminek a képzelet és az olasz filmek ábrázolják.
Élénkség, nyüzsgés.
A legnagyobb szicíliai nem Luigi Pirandello, aki itt született, nem Leonardo
Sciascia író, hanem a keresztapa. Minden szuvenírboltban a kötényről, csészéről,
képeslap
sarkából,
milliom
hűtőmágnesről Marlon Brando néz viszsza rád gőgösen, megvető ajakbiggyesztéssel.
Ügyes mesteremberek arcképét még a
megkövült lávából is kifaragták.
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Figyelemhiányos hiperaktivitás zavar

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A mindennapokat megnehezítő
tünetegyüttes

Gyakran szembesülünk – a
pedagógusok fokozottan –
szétszórt, figyelmetlen, feltűnően izgága, az óvodai, iskolai foglalkozásokat folyton
zavaró, azaz rendkívül nehezen kezelhető gyerekekkel.
Sok esetben a környezet
beskatulyázza őket, hogy szófogadatlanok, rosszak, szándékosan
bosszantják
a
körülöttük lévőket. A fenti
megnyilvánulások viszont figyelemhiányos hiperaktivitás
zavarra (ADHD) is utalhatnak,
amit laikusként nehéz felismerni. A november közepén
Marosvásárhelyen lezajlott
Segítők Konferenciáján az
ADHD tünetegyüttesről tartott rendkívül érdekes és tanulságos előadást dr. Csiky
Miklós magyarországi gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter főorvos, a téma
szakértője.

Menyhárt Borbála

A figyelemhiányos hiperaktivitás
zavar (ADHD, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) az egyik
leggyakoribb neuropszichiátriai tünetegyüttes, amely gyermekkortól
végigkíséri az érintettek életét. Igen
gyakori az előfordulása, a statisztikák szerint Magyarországon mintegy félmillió személyt, köztük
hetvenezer gyereket érint. A fő
gond az ADHD-ban szenvedőkkel
az, hogy nem tudnak úgy teljesíteni
– az iskolában és sokszor otthon, illetve életük más területén – amint
azt értelmi képességeik és egyéb
adottságaik alapján az emberek elvárnák tőlük.
Az ADHD-s gyerekek először a
teljesítmény és a viselkedés terén
adódó gondokkal hívják fel magukra a figyelmet. Dr. Csiky Miklós
szerint gyakran a szülők is úgy

érzik, hogy „sok ez a gyerek a nap
24 órájában”. Mint mondta, sok
esetben a szülők, pedagógusok azt
gondolják, hogy a bosszantásukra
tesz vagy éppen nem hajlandó tenni
valamit a gyerek, viszont ez nem
így van, ő alkatilag viselkedik így.
Az ilyen gyereket szeretni és elfogadni kell, de emellett fontos határokat is szabni számára, mert ettől
érzi biztonságban magát – hangsúlyozta a szakember.
Órákig képes legózni,
de az ebédet nem tudja végigülni
Az ADHD-s gyerekek egyik legérdekesebb jellemzője, hogy sok
esetben igen magas szinten, akár elmélyülve képesek foglalkozni
azzal, ami érdekes, kihívást, újat jelent számukra, azaz ami pozitív érzéseket vált ki belőlük. Viszont
minden másba perceken belül beleunnak. Jellemző példája ennek,
hogy akár órákig is képes legózni
egy olyan gyerek, aki egyébként az
ebédet sem tudja végigülni az asztalnál.
Örökletesség
és környezeti tényezők
A tanulmányok alapján az örökletesség is közrejátszik a kialakulásában, de emellett a fizikai, kémiai,
biológiai, szociális környezeti hatások is szerepet játszanak a tünetek
megjelenésében. A legjelentősebb
környezeti hatások közé tartoznak:
például az anya dohányzása, a terhesség alatti alkoholfogyasztás, a
gyógyszer, például diazepamártalom. Továbbá az idegrendszer szöveteinek oxigenizációs, illetve
egyéb anyagcserezavara (keringészavar: lelassult magzati szívműködés, elhúzódó kitolás, toxémia).
Felmerül ugyanakkor a táplálékallergia és -intolerancia, a visszatérő
krónikus középfülgyulladás, valamint egyes, a központi idegrendszert érintő betegségek szerepe is.
Ugyanakkor a pszichoszociális
helyzet, a családon belüli, illetve az
iskolai kapcsolatok minősége is

igencsak befolyásolja az ADHD kimenetelét – hangzott el.
Az ADHD neuropszichiátriai
zavar, bizonyos idegrendszeri struktúrák és funkciók eltérő, illetve elmaradott fejlődése, érése áll a
kialakulásának a hátterében. A tünetegyüttes neurobiokémiai hátterében az agyi jutalmazó rendszer
szabályozási zavara áll, nem érvényesül elegendő dopaminhatás a figyelemszabályozásért felelős agyi
területeken. Ennek következtében
nehézség lép fel a célok megvalósításához szükséges kitartó és
célirányos tevékenységek kivitelezésében, különösen ha az eredmény (jutalom) csak késleltetve
érkezik.
Általában iskoláskorban
diagnosztizálják
Dr. Csiky Miklós rámutatott, az
ADHD-t leggyakrabban iskoláskorban diagnosztizálják, viszont alkati

Illusztráció

rendellenesség, az esetek többségében az általa okozott funkciózavarok az élet egészen korai szakaszáig
visszavezethetők. Például csecsemőkorban a baba sokat sír, gyakran
csillapíthatatlanul, nehezen nyugszik meg, nehezen alakul ki a napi
ritmusa, a mozgásfejlődésben kihagy fontos állomásokat, mint például a kúszás, mászás, és amint
lábra áll, szinte az első perctől szaladni kezd. Kisgyermekkorban jellemző az átlagosnál magasabb
aktivitási szint, az óvatosság hiánya. Az ADHD-s gyerek gyorsan
megun mindent, nagyon makacs,
akaratos, ha valami nem sikerül,
könnyen sírni kezd, dührohamban
tör ki. Ebben az időszakban a tünetek egyre jellemzőbbekké, felismerhetőbbekké
válnak.
A
kisiskoláskorú gyerekekkel is számtalan gond adódik a családban, illetve a közösségben, ugyanis nem
tartják be az iskolai szabályokat,
nem tudnak önállóan dolgozni, nem
képesek tartósan összpontosítani
dolgokra, nem bírják a várakozást,
nehezen tudnak együttműködni.
Sokkal rosszabbul teljesítenek, mint
ami értelmi képességeik alapján elvárható lenne tőlük. Mivel gyakran
zavarják a tanórát, könnyen kiváltják környezetük elutasító magatartását, ami járulékos sérülésekhez
vezethet.
A kamaszkorú ADHD-s gyerekekre az önbecsülés zavara, a motiváció hiánya jellemző, illetve az,
hogy mindent összecsapnak, kapkodnak, nem kitartóak, nehezen
tudnak az idejükkel gazdálkodni.
Gyakori, hogy a figyelemzavaros,
hiperaktív kamaszokat az addigi viselkedésük, teljesítményük alapján
beskatulyázzák, megbízhatatlannak
tartják, nem fogadják el őket, és
ebből a helyzetből nagyon nehéz kikerülni.
A kezelés hiánya felnőttkorban is
megnehezíti az egyén mindennapjait
Az idegrendszer érési fázisaival
a tünetek csökkenhetnek. A gyerekek egy része, kb. 20 százalékuk
kamaszkorától fiatal felnőtt korára
fokozatosan tünetmentessé válik.
Több mint kétharmaduknál maradnak meg részlegesen (kb. 30 százalék) vagy teljes mértékben, ám
némileg megváltozott formában
(40-60 százalék) a mindennapjaikat igencsak megnehezítő tünetek.
Leginkább a figyelemzavar és a
hétköznapi feladatok megszervezésének zavara húzódik át felnőttkorra is, valamint az impulzivitás,
ami növeli az érintettek hajlamosságát hangulatzavarokra, személyiségzavarokra, viselkedészavarokra,
szerfüggőségekre.
A pszichiáter hangsúlyozta, a
nem kezelt vagy nem megfelelően
kezelt személyek több mint 85 szá-
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zalékánál alakul ki 18 éves korukra
legalább egy pszichiátriai komorbiditás, hatvan százalékuknál több. A
leggyakoribb következményes kórképek: a magatartászavar, a szorongás, a depresszió, a személyiségzavar, a szerfüggőség vagy alkoholprobléma.
A szakember szerint általában
három tünetcsoport jellemző az
ADHD tünetegyüttesre: a túlmozgékonyság tünetei, a figyelemkoncentráció zavarának a tünetei,
valamint az impulzuskontroll zavarának a tünetei. A figyelemzavar tünetcsoportjába tartozik, hogy nem
figyel eléggé a részletekre, gondatlanságból fakadó hibákat vét. Gyakran nehezére esik a figyelem
megtartása, illetve úgy tűnik, nem
figyel, amikor beszélnek hozzá.
Nem követi az utasításokat, vagy
nem fejezi be a feladatait. Elkerüli,
hogy olyan feladatokban vegyen
részt, amelyek tartós mentális erőfeszítést igényelnek. Könnyen elterelik a figyelmét külső ingerek, a
napi tevékenységek során igen feledékeny.
A hiperaktivitás tünetcsoportja: a
gyermek gyakran babrál, mozog
keze-lába, ültében fészkelődik,
folyton elhagyja a helyét az osztályban és egyéb olyan helyzetekben, amikor ülve kellene
maradnia. Rohangál, ugrál, mászkál, akkor is, amikor az nem helyénvaló,
nehézséget
jelent
számára a nyugodt játék. Folyton
izeg-mozog, olyan, mintha felhúzták volna. Az impulzivitás tünetcsoportjába tartozik, hogy gyakran
kimondja a választ, még mielőtt a
kérdés befejeződött volna, nehézséget jelent számára a várakozás,
félbeszakít másokat, például beszélgetés során.
A magyarországi ADHD-központ álláspontja szerint ahhoz, hogy
a diagnózist fel lehessen állítani, a
tüneteknek folyamatosan fenn kell
állniuk, legalább 6 hónapon keresztül, már 12 éves kor előtt is jelen
kell lenniük, az élet különböző területein jelentős problémákat kell
hogy okozzanak.
Dr. Csiky Miklós szerint rendkívül fontos, hogy a gyermek mielőbb
szakemberhez, elsőként gyermekpszichiáterhez, illetve fejlesztőpedagógushoz kerüljön állapotfelmérésre. A mielőbbi diagnosztizálás
azért is fontos, mert a fejlesztési
módszerek csak bizonyos életkorig
igazán hatásosak. A gyógyszeres terápia, valamint a fejlesztés együttese jelenti a leghatékonyabb
kezelést.
A célzott, többirányú beavatkozás nemcsak a mindennapokat megnehezítő tüneteket tartja féken,
hanem hatékonyan megelőzi a másodlagos károsodásokat is.
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Szebbé tenni a rászorulók karácsonyát

Példaértékű kezdeményezéssel rukkoltak elő néhány évvel ezelőtt a
sokak körében oly népszerű szovátai
Kicsi Gomba étterem tulajdonosai: az
adventi időszakban felajánlanak két
menüt, amelynek a bevételét két
nehéz sorsú család megsegítésére fordítják, így próbálják szebbé varázsolni
azoknak az ünnepét is, akikkel kevésbé volt kegyes a sors.

Menyhárt Borbála

Lőrincz Gabriella, a Kicsi Gomba tulajdonosa lapunknak elmondta, hisznek abban,
hogy a karácsonynak picit más a lényege, és
emiatt megpróbálnak élni a lehetőséggel, hogy
sok vendég megfordul náluk, és közösen viszszaforgatni egy kis jót, egy kis pozitív energiát
abba a „nagy közösbe”, amelyből nekik egy
kicsivel több jutott. A jóTEVŐ jótEVŐ kampány keretében, a szokáshoz híven, minden
évben két nehéz helyzetben lévő családot választanak ki, akiknek a kezdeményezéshez
csatlakozó vendégekkel közösen szeretnék
szebbé tenni a karácsonyát.
December 3. és 9. között felajánlanak erre
a célra két főételt, és az abból származó teljes
bevételt ezen családok megsegítésére fordít-

ják. Olyanoknak, akiknél kérdéses, hogy
kerül-e másnap ennivaló az asztalra, tudnak-e
fűteni, vagy lesz-e amiből kifizetni hónap
végén a lakbért, a számlákat. Számukra egy
jókora adag tűzifa, a fűtési költségek kifizetése
vagy néhány élelmiszerutalvány, amiből ennivalót vehetnek a gyermekeknek, óriási segítséget jelent. Többről, bőséges ünnepi asztalról,
szépen feldíszített fenyőfáról talán álmodni
sem mernek.
A szovátai étterem tulajdonosai idén segíteni szeretnének egy beteg édesanyán.
– Az anyuka harminc év körüli, barátságos,
de inkább megviselt és fáradt. Nem nagyon
tudta, mit keresek ott, de szívesen látott. Bérlakásban lakik a 2 éves kislányával. Szerényen
berendezett, tiszta lakás, a bútorok nagy részét
jóakaró ismerősöktől kapta. Amint elkezdünk
beszélgetni, észrevettem, hogy a teste lassan
rángani kezd, majd a rángás egyre erősödik.
Kiderült, hogy néhány hónapja Parkinsonkórral diagnosztizálták. Azelőtt a többszöri gerincműtétjét okolta azért, hogy szédül, remeg,
nem tud rendesen járni, és a kisgyerekét nem
tudja ölbe venni. Nagyon gyakran fáj a feje,
annyira, hogy néha elájul tőle. Várja az időpontot a mágnesesrezonancia-vizsgálatra,
hogy kiderüljön, mi okozza. A Parkinsonra
már szed gyógyszert, így elviselhetőbb az ál-

Orgonamuzsika orgonista nélkül (2.)

Szilágyi Mihály

A mágnesességről, erről a láthatatlan erőről Kircher korában még keveset tudtak, de a
tudósok érezték, hogy rendkívüli jelenséggel
állnak szemben. Ma már egy szélesebb látókörű általános iskolás is csak mosolyogna
azokon, amiket az 1600-as években mondtak
a mágnesességről. 1600-ban William Gilbert
azt állította, hogy a Föld a földi mágnesesség
miatt forog a pólusain. Azt viszont már eltalálta, hogy a Föld is egy mágnesnek tekinthető. 1609-ben Kepler kimondta, hogy a
bolygómozgás a Napból származó mágneses
erőnek köszönhető, majd később azt nyilatkozta, hogy a bolygókat a Napból származó
mágneses erő mozgatja. 1632-ben Galileo
Galilei úgy vélte, hogy egy gömbmágnes
mozgatja a 24 órát. A mágnesesség és az óra

működése lázba hozta a tudósokat, mert többen azt vélték, hogy a mágnesesség segítségével megépíthetik a kor atomóráját, amely
csillagászati pontosságú.
Készült is egy csodás mágneses óra –
1634-ben egy Linius nevű feltaláló előrukkolt
egy varázsszerszámmal. A döbbenetes szerkezet valójában egy technikai trükk volt: egy
óraszerkezet mágnes segítségével mozgatott
egy beosztásokkal ellátott földgömböt. A varázsóra trükkjét végül Athanasius Kircher
leplezte le 1641-ben, amikor tudományosan
leírta a szerkezet működését.
Annak ellenére, hogy technikai átverés
colt, a mágneses óra rendkívül ötletes szerkezetnek számított. Egy üveggömbben valamilyen zselészerű folyadékban egy földgömb
keringett. A gömb belsejében egy mágnes rejtőzött. Már az is rendkívüli technikai képességről árulkodott, hogy a szerkezet kitalálója
összeállított egy olyan folyadékot, amelyben
lebegett a kicsinyített földgömb. A földgömböt annak rendje és módja szerint 24 órás beosztással látták el. A zselés folyadékban pedig
egy hal orra jelezte, hogy éppen hány órát
mutat a szerkezet. Igen ám, de kérdés volt,
hogyan mozog a földgömb. Nos, a trükk egyszerűnek látszik: a látványos edény alatt valódi óraszerkezet működött, amely óramutató
helyett egy mágnest forgatott. A két mágnes

lapota, a nyáron a boltig sem tudott elmenni
egyedül. Visszament volna dolgozni, hiszen a
gyermeknevelési szabadság lejárt, és legalább
3-4 hónapba telik, amíg megkapja a betegnyugdíjat. Egyelőre nem tudja, hogyan fogja
kifizetni a télen a számlákat, a fűtéssel járó
költségeket. Ha nem tud fizetni, nem maradhat
a lakásban – ezt a terhet szeretnék levenni a
válláról a Kicsi Gomba tulajdonosai, amennyiben sikerül összegyűjteni annyi pénzt, hogy kifizessék a költségeit a télen.
A kampánynak köszönhetően tavaly két
családnak szereztek örömet a szeretet ünnepét megelőző időszakban, akkor egy idős
asszony, valamint egy gyermekeit egyedül
nevelő anya segítését vállalták fel. Lőrincz
Gabriella elárulja, a közel kilencvenéves
Júlia néninek tavaly az utolsó karácsonyát
sikerült szebbé tenni, azóta eltávozott az
élők sorából. Tűzifát vásároltak neki.
– Pici házban élt egy kis utcában a közel 90
éves néni. A hajlék belül is deszka volt, nejlonnal bélelve, a kályha körül volt csak vakolat. A házban a két fiával lakott, mindkettő
sérült. A néni elmondta, téli tüzelője van –
majd egy kis szünet után hozzátette –, de még
az erdőn, és fogalma sincs, hogyan kerül az
udvarába. És nevetett közben. Tévéje, rádiója
nem volt, de, mint mondta, nem is volt szüksége rá, mert olvasott. Büszkén mutatta, hogy
tiszta a fal (ahol vakolat volt), mert nyáron meszelt! Az ajtó alatt tátongó hatalmas rés kap-

pedig kölcsönösen együttműködött. Kircher
pontos leírása alapján 2001-ben Caroline
Bouguereau művész elkészítette a rekonstruált változatot, amely ma a Stanford Egyetem
könyvtárában található.
Kircher eljátszadozott azzal a gondolattal
is, hogy a napraforgót miként lehetne időmérésre használni. Az ötlet egyszerű volt: egy
napraforgót kellett mutatóval ellátni, s köréje
egy órabeosztást tartalmazó gyűrűt illeszteni.
A szerkezetből nem lett világmegváltó találmány, mert az óra rövid ideig működött, s
ősszel elromlott…
Az akusztikával is részleteiben foglalkozó
Kircher eljátszadozott a titkos lehallgatás
gondolatával is. Optikai és akusztikai ismeretei birtokában olyan épületeket tervezett,
melyekben „a falnak is füle van”.
A hang visszaverődésének, illetve továbbhaladásának elvét több érdekes épületelképzelésben rögzítette. A falak belsejében lévő
üregek képesek továbbítani a hangot a megfelelő helyre. Fontos azonban, hogy pontos
matematikai számításokon alapuljon az adott
épület.
Az optikai tudományok terén tévesen
ugyan, de ismét Kircher nevébe botlunk. A
mágikus lámpa nem más, mint a vetítőkészülék leírása. Mivel a tudós sokat foglalkozott
a fény-árnyék hatással, a mágikus lámpa fogalma is hozzá kapcsolódik. S mivel leírja a
készülék működését, a felületes olvasók a találmányt is neki tulajdonították. A készülék egy
gyertyát vagy más fényforrást használt, a képet
üveglapra festették, és néhány lencse segítségével a
falra vetítették. Az erősebb fényerejű készülékek
már füstelszívóval rendelkeztek.
Athanasius
Kircher
többek között a zenében is
jártas volt. A zeneelméletet kitűnően ismerte, de
gyakorlati szempontból is

csán azt válaszolta, hogy kell a friss levegő,
mert az ablak nem nyitható. Ha van tűzifa,
nincs gond. Takarója két meleg pléd és egy
bundás kabát volt, amit átalakított. Amíg kint
beszélgettünk, a lábunk kezdett fázni, és toporogtunk. A néni a lyukas zoknival, papucsban ezt észrevette… és nevetve
megkérdezte, hogy ugye fázik a lábuk? Válaszoltunk, hogy igen, a néninek nem? Erre
ő: az enyém nem fázik, hozzászokott a hideghez – elevenítette fel a megdöbbentő találkozást Gabriella.
A másik család, akikhez tavaly eljutott a segítség, egy anyuka volt három kisgyerekkel és
egy nagyon beteg nagymama. Az erdő közelében laktak egy szerény, kis házban. Az anyukáról akkor derült ki, hogy állapotos, és a
gyerek apja nemrég elhunyt. Elmondták, hogy
a téli tüzelőjük szűkös, ugyanakkor jól jönne
egy ágy, mert a meglévő összetört, a rugók kiálltak belőle. Nekik is sikerült tűzifát vásárolni.
– Én mindenkinek el szoktam mondani,
amikor hálásan köszönik a segítséget, hogy
kérek valamit cserébe. Egy ígéretet, hogy ha
majd az életben egyszer tehetik, ők is segítsenek egy idegennek. És ez az anyuka idén felhívott, hogy összegyűjtötte az akkor, a
kampány hatására kapott sok pici ruhát, és
most szeretné elajándékozni ő is valakinek,
akinek szüksége van rá – jegyezte meg elégedetten Gabriella.

megközelítette a hangzó tudományt. Ma már
kevésbé ismertek a zeneelméleti írásai,
ugyanis a reneszánszra és a barokkra jellemző számmisztikai elképzeléseket próbált
bizonyítani.
A zeneelméletet és a korszak mechanikáját
kitűnően ismerve, Kircher elsőként alkotta
meg az eolhárfát. A hangszer csak nevében
hasonlít a hárfához, a valóságban inkább a citerához áll közelebb. Lényegileg egy fából
készült rezonátordobozra erősített húrsorból
áll, melyet nyitott ablak mellé helyeztek, és a
szélerősségtől függően a hangszer különböző
magasságú hangokat adott ki. Kircher első
eolhárfája, vagy másképpen szélhárfája kissé
eltért az ablakba helyezhető típustól. Mivel a
hangszer a szél erejétől függően más-más
hangokat szólaltatott meg, az aleatorikus (véletlenszerű) zene alapötletének is tekinthető.
Kircher műveltségéről tudományos művei
árulkodnak. Negyven könyve jelent meg, melyek összefoglalták korának a tudásanyagát.
A negyven könyv közül kettő zenéről és
hangszerekről szól. A két könyv ezernél több
oldalt tesz ki. A Musurgia universalis sive ars
magna consoni et dissoni című kétkötetes
műben a zenéről értekezik filozófiai, elméleti
és gyakorlati szempontok szerint. Sokat foglalkozik a természetes hanggal és a hang keletkezésével. Modernnek számít, hogy az
emberi hang természetét anatómiai szempontból igyekszik megérteni.
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Már készülünk az ünnepre

Az ünnepek közeledtével sokan elkezdenek gondolkodni, milyen finomsággal lepjék meg szeretteiket,
hogy valami más is legyen az asztalon a megszokott karácsonyi ételek mellett. Nos, én mindig nagyon szerettem a különféle hústekercseket, mert
egyrészt nagyon-nagyon finomak, másrészt jól variálhatók, és nem utolsósorban kiadósak, akár kis
tekercseket, akár nagyobb, szeletelhetőket készítünk. Az sem elhanyagolandó szempont, hogy a töltelék az égvilágon bármi lehet, mindenki a család
ízlése szerint választhatja meg az alapanyagokat
és a fűszerezést, ha úgy adódik, hogy valami maradék is van, azt is bátran fel lehet használni hozzá.
Próbálják ki!

7

uborka, egy piros húsú paprika, 10-15 dkg sajt, liszt, 2-3
tojás, bő olaj.
Elkészítése: a húst felszeleteljük, kiklopfoljuk és megszórrezzük, majd a tölteléket egyenlően elosztva mindegyik húsjuk a só, bors, pirospaprika és fokhagymapor keverékével.
szeletet megtöltjük és megtűzzük. Kevés felforrósított olajAz uborkát, a sajtot és a paprikát felcsíkozzuk kb. akkorákra,
ban a tekercseket körbepirítjuk, majd vizet vagy bort aláöntve
mint amekkora a hússzeletek szélessége. Ezután minden húsfedő alatt készre pároljuk.
szeletre teszünk 1-1 uborka-, paprika-, illetve sajtcsíkot, jó
Sajtos-almás csirkemell
szorosan feltekerjük (nem kell megtűzni, ha elég nagyok a
hússzeletek), majd lisztbe és felvert tojásba forgatjuk, és forró
olajban, de lassan, többször átforgatva kisütjük. Melegen a
legfinomabb, tetszés szerinti körettel, de rézsútosan kettévágva hidegtálon is mutatós.
Megjegyzés: a tojás után zsemlemorzsába is bele lehet forgatni, a morzsába különféle magvakat is lehet vegyíteni.
Gombás-sajtos pulykatekercs

Sütő Edith Magdolna

Gombás-húsos sertéstekercs

Hozzávalók (4-6 személyre): 1-1,2 kg sertéskaraj (hosszúhús), só, bors, 50 dkg darált hús, 50 dkg gomba, 2 hagyma,
4-5 cikk fokhagyma, zsemlemorzsa, egy tojás, szárított fűszerek tetszés szerint (pl. oregánó, bazsalikom vagy petrezselyemzöld), olaj.
Elkészítése: a sertéskarajt kétoldalról bevágjuk úgy, hogy
nem vágjuk át teljesen, így egy nagyobb lappá tudjuk kiteríteni. Klopfolóval jól megpotyoljuk, hogy egyenletesen vékony hússzeletet kapjunk. Megszórjuk sóval és borssal,
összehajtogatjuk, és félretesszük. A töltelékhez az aprított
hagymát kevés olajon megdinszteljük, majd rádobjuk a kicsi
darabokra vágott gombát, és nagy lángon addig pirítjuk kavargatva, amíg levet nem enged, és kissé össze nem esik.
Sóval, borssal ízesítjük,10-15 percig pároljuk, majd félrevesszük. A darált húst szintén sózzuk és borsozzuk, zúzott
fokhagymával és szárított fűszerekkel ízesítjük. Hozzáadjuk
az egész tojást meg a gombát, összegyúrjuk, és annyi zsemlemorzsával keverjük össze, hogy jól formázható legyen. A
bepácolt hússzeletet kiterítjük, egy csíkban ráhalmozzuk a
tölteléket, majd jó szorosan feltekerjük. Ha szükséges, megtűzzük fogpiszkálóval. A tekercset olajjal jól megkent alufóliába tekerjük, hőálló edénybe tesszük, aláöntünk kevés vizet,
és 180 fokos sütőben 1-1,5 óra alatt hagyjuk elkészülni. Hidegtálra is jó, melegen körettel is kínálhatjuk.
Megjegyzés: ha szeretnénk, kis tekercseket is készíthetünk. A karajt normálisan fölszeleteljük, klopfoljuk és fűsze-

Hozzávalók (4 személyre): egy egész kicsontozott csirkemell, só, bors, 10 dkg sajt, egy savanykás alma, liszt, 2-3
tojás, zsemlemorzsa, esetleg magvak: lenmag, szezámmag,
olaj.
Elkészítése: a csirkemellet kettévágjuk, majd mindkét felet
még kettőbe. A hússzeleteket óvatosan kiklopfoljuk úgy,
hogy szép nagy „lepedők” legyenek belőlük. Megszórjuk
sóval és borssal, majd félretesszük. Az almát meghámozzuk,
magjait eltávolítjuk, majd kb. 1x1 cm-es kockákra vágjuk. A
sajtot hasonló méretűre daraboljuk fel, és egy tálkában összevegyítjük őket. A hússzeletek egyik végére rápakoljuk a töltelék egynegyedét, óvatosan feltekerjük, megtűzzük
fogpiszkálóval, majd lisztbe, felvert tojásba és magvakkal kevert zsemlemorzsába forgatjuk. Megtöltjük és bepanírozzuk
a többi három szeletet is, majd forró, bő olajban, de lassú
tűzön szép aranysárgára sütjük őket. Papírtörlőre szedjük, és
rézsútosan felszeletelve (a fogpiszkálókat előzőleg eltávolítjuk), tetszőleges körettel vagy mártással tálaljuk.
Színes tekercs
Hozzávalók (4 személyre): 80 dkg sertéshús vagy pulykamell, só, bors, pirospaprika, fokhagymapor, 3-4 savanyú

Mit tehetünk, hogy tiszta vizet igyunk?

Bogdán Emese

Amennyiben a vezetékes víz minősége nem
felel meg az elvárásainknak, minden további
nélkül feljavíthatjuk különösebb költségek
nélkül. Az első lépés azonban a csapvíz ellenőrzése. A benne található anyagok mennyiségét és összetételét a helyi vízműveknél
tudhatjuk meg, de ezek az adatok az interneten
is hozzáférhetők. Egyéni analízisért a megfelelő laboratóriumhoz kell fordulnunk. Ha a
vizet nem találjuk megfelelő ízűnek vagy valamilyen furcsa szagot érzünk rajta, miközben
isszuk, ha kellemetlen, meg kell változtatni,
meg kell szűrni. A szűrésre többféle módszer
ismeretes: a legegyszerűbb a szűrőkannával
végzett szűrés, ahol a víz keresztülfolyik egy
szűrőn, és alul, a kannarészben összegyűl,
onnan önthetjük ki, ha inni akarunk. A filterben általában műgyanta granulátum van,
amely a vízben lévő kalcium- és magnéziumionokat nátriumionokkal helyettesíti. Ezáltal a
vízből kiszűri a meszet, amely így lágyabb
lesz. A ph-érték azonban a folyamat során a
savas irányba tolódik el, amely nem túl ked-

vező az amúgy is elsavasodással jellemezhető
civilizált ember számára. A megnövekedett
nátriumtartalom pedig a magas vérnyomásban
szenvedők számára lehet problematikus. Ezenkívül a filterrész aktívszén-granulátumot is tartalmaz, ami elsősorban a klórt és a
klórvegyületeket távolítja el, ezzel hozzájárulva a víz ízének finomításához. A szakemberek véleménye szerint erre az EU-ban nincs
szükség, mivel az ivóvizet normál esetben
nem klórozzák. Mivel a granulátum hajlamos
az elfertőződésre, olyan vegyületet szoktak
adni hozzá, amely elpusztítja a baktériumokat.
A leggyakoribb az ezüst, mely kis mennyiségben átjut az ivóvízbe, viszont nem javítja a minőségét. Ha ilyen szűrőt használunk, nagyon
fontos, hogy rendszeresen cseréljük. A szűrőkanna a víz ízének megváltoztatására alkalmas, de a káros anyagok kiszűrésére nem.
Az aktívszén-blokkos szűrő, mely aktív
szenet tartalmaz, jó megoldás lehet. A fából,
tőzegből, kókuszdióhéjból készült szenet aktivizálják, a szén belső felülete ezáltal rendkívül megnő, és a vízben oldott anyagok ezen
megkötődnek. Hat hónap elteltével a szűrőnek ez a képessége kimerül, és akkor ki kell

Hozzávalók: egy kb. 1 kg-os pulykafelsőcomb, só, bors,
egy teáskanál fasírtfűszer (vagy tetszés szerinti fűszerkeverék), 10 dkg friss vagy fagyasztott gomba, 10-15 dkg sajt,
kevés olaj.
Elkészítése: a húst megmossuk, megtörölgetjük, kicsontozzuk, és addig igazgatjuk-nyessük, amíg egy nagyjából szabályos, egy cm vastag lapot kapunk. Megszórjuk a
só-bors-fasírtfűszer keverékével, feltekerjük, és a hűtőben,
jól záródó dobozba téve, néhány órán át (de akár egy napig
is) hagyjuk pácolódni. Végül egy lapítóra 3-4 rétegben alufóliát terítünk, megkenjük kevés olajjal, majd ráhelyezzük a
kiterített pulykacombot a bőrös részével lefelé, és kissé megigazgatjuk. Az apró kockákra vágott sajtot és a felszeletelt
gombát összekeverjük, és befedjük vele a pulykacomb kétharmadát. Ezt is megszórjuk kevés sóval és borssal, majd az
alufólia segítségével a húst szorosan feltekerjük. A két végén
a fóliát összenyomjuk, és csavarunk egyet-kettőt rajta, hogy
jól ráfeszüljön a tekercsre. A tekercset fóliástól tűzálló
edénybe helyezzük, kevés vizet öntünk alá, és kb. 160 fokon
1,5-2 órán át pároljuk. Végül 200 fokra emeljük a hőt, a fóliát
felvágjuk és széthúzzuk, az edényt pedig visszatoljuk néhány
percre a sütőbe, hogy a tekercs szép pirosra süljön. Krumplipürével, savanyúsággal tálalhatjuk, hidegen viszont remek
fogás svédasztalon is.
Tipp: legjobb, ha a tekercset előre elkészítjük és kihűtjük.
Hidegen nagyon szépen lehet szeletelni. Mikróban vagy forró
sütőben később jól átmelegíthető.

cserélni. A jó aktívszén-szűrő, néhány százaléknyi töredékrész pontossággal, megbízhatóan távolítja el a vízből a nehézfémeket, a
növényvédő szereket, a gyógyszermaradványokat, a klórt és bomlástermékeit, a szerves
vegyületeket, a baktériumokat, parazitákat és
az azbesztet. Nem szűri ki viszont a nitrátot,
a nitritet és az ásványi anyagokat.
A modulszűrők használata is egy lehetőség, de drágák. Jobb szűrőteljesítményt produkálnak, úgy, hogy a víztisztulás
természetes folyamatát modellezik (kavicsszűrőn, aktív szénen, gyantatöltésű szűrőn,
dolomitkőzeten, redox gyapjún, orvosi
membrán filteren megy keresztül a víz). Ez a
módszer villamos áramot is fogyaszt.
Említendő még a gőzlepárlás, melynél a
vízben semmilyen anyag nem marad, de a víz
hatása erősen eltolódik savas irányba.
A fordított ozmózis, melyet finom szűrőmembránok végeznek (durva filter, finom filter, szénblokk filter) szintén különlegesen
tiszta vizet produkál, ez a berendezés csak a
vízmolekulákat engedi át, ám itt is az előszűrőket és a további szűrőket állandóan tisztítani
kell a durva anyagok lerakódása miatt, és az
átfolyó víz szintén savas irányba tolódik el. A
szakértők évek óta vitatkoznak, érdemes-e
folyton desztillált vizet inni. A módszer hívei

szerint a desztillált víz tisztító hatást fejt ki a
szervezetre, mivel kimossa belőle a nemkívánatos anyagokat. A kritikusok pedig azt hangoztatják, hogy az ilyen víz elrabolja a
szervezettől az ásványianyag-tartalékait. Amióta ember él a földön, mindig olyan vizet ivott,
mely egy bizonyos mennyiségű ásványi anyagot és mikroorganizmusokat tartalmazott. Ha a
szervezetünk ezekkel nem tudna elbánni, lehet,
már nem is élnénk. A mikroorganizmusok többsége pedig ártalmatlan, sőt szükséges. A szakemberek azt tartják, hogy a vidéken felnövő,
forrás- vagy ásványvizet fogyasztó gyerekeknél
ritkább az allergia, mint a hiperhigiénikus környezetben élőknél. Lehetséges, hogy ezzel
megfosztjuk szervezetünket a természetes védekezőképességétől. Az már más kérdés, hogy
a vezetékes vízben vannak olyan anyagok,
gyógyszermaradványok, növényvédő szerek,
hormon- és nehézfémmaradványok, amelyekkel nem veleszületett feladata megbirkózni a
szervezetünknek. Ezeknek semmi keresnivalójuk az ivóvizünkben. Amikor tehát víztisztítót választunk, azt kell szem előtt tartanunk,
milyen káros anyagok találhatók a vízben. A
legtöbb esetben azonban elegendő a nem túl
drága aktívszén-szűrős változat.
(A folytatásban a víz más tulajdonságairól
lesz szó bővebben.)

8 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ HARMÓNIA

__________________________________ 2018. december 6., csütörtök

Több HIV-szűrő vizsgálatot kellene végezni

A HIV-fertőzöttek száma csak
akkor kezdene stagnálni vagy
csökkenni Magyarországon,
ha több szűrővizsgálatot végeznének, hogy kiderüljön,
ki vírushordozó – mondta a
Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Budapesten, az AIDS világnapja
alkalmából tartott szakmai
konferencia utáni sajtótájékoztatón.

Szlávik János elmondta, jelenleg 2000-2200 ember tudja magáról, hogy vírushordozó, 30004000-en azonban nincsenek tisztában ezzel.
Magyarországon a járványügyi
helyzet egyébként nem változott, az
előző évekhez hasonlóan idén is
200-300 új fertőzöttet észleltek, és
minimálisan emelkedett az AIDSbetegek és az elhunytak száma is –
ismertette a számokat. Felhívta a figyelmet, hogy a HIV-fertőzés
utolsó szakaszaként kialakuló
AIDS-betegség lappangási ideje 1015 év, a betegségben évente elhunyt
10-15 ember pedig mindig azok
közül kerül ki, akik nem tudták,
hogy fertőzöttek.
Minden negyedik-ötödik ember
az AIDS-betegség végstádiumában
jelentkezik, amikor már nem lehet
biztosan meggyógyítani – tette
hozzá.
Kitért arra is, hogy a várandósoknak nem kötelező a szűrés, pedig
vírushordozó anyák miatt évente
néhány csecsemő is HIV-pozitívan
születik.
Magyarországon még nem kapható gyógyszertárakban HIV-teszt,
de bíznak benne, hogy nemsokára

A rejtvény fősoraiban
idézett aforizma szerzője
a XVII. századi Mencken
nevű német tudós család
egyik tagja.
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bevezetik ezt a lehetőséget, és kötelezővé válik a terhes nők szűrése is
– fűzte hozzá.
Közölte, a HIV-fertőzöttség
ugyan nem gyógyítható, de rendkívül jól kezelhető. Akiről kiderül,
hogy vírushordozó, élete végéig
gyógyszeres kezelésben részesül, a
gyógyszerek azonban korszerűek,
és nincsenek súlyosabb mellékhatásaik.
Példaként említett egy beteget,
aki 32 éve vírushordozó, de ma is
él, dolgozik, családja van, és valószínűleg nem a HIV-vírus miatt fog
meghalni.
A főorvos elmondta, hogy Magyarországon a betegek nagy része
olyan férfi, akik más férfiakkal létesítenek kapcsolatot, a fertőzött
nők száma 10 százalék körüli.
Kiemelte, hatalmas a tudatlanság
a betegséggel kapcsolatban, az emberek félnek a betegektől és félnek
a fertőzéstől is, ugyanakkor mindenki úgy érzi, hogy őt nem támadhatja meg a betegség.
Ujhelyi Eszter, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
molekuláris biológiai laboratóriumának vezetője azt hangoztatta,
hogy a szűrővizsgálat állami támogatására lenne szükség, most
ugyanis csak szervezetektől és cégektől kapnak segítséget.
Elmondta, a VIII. kerületi önkormányzat saját forrásból biztosítja
a józsefvárosi várandós nők HIVés hepatitisszűrését, valamint október óta a Szent Kozma Egészségügyi Központban minden
kedden és csütörtökön ingyenes és
megvárható HIV-gyorstesztet vé-
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között 27,4 millióról 36,9 millióra
emelkedett a HIV-vírussal élők
száma, 2017-ben pedig 1,8 millió
új beteget regisztráltak. A gyógyszerek fejlődésével azonban egyre
többen részesülhetnek kezelésben:
míg 2000-ben 611 ezren, 2017ben már 21,7 millióan kaptak ellátást.
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geznek a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Pozitív
Élet Alapítvány szervezésében.
Kiemelte, fontos tudatosítani az
emberekben, hogy ki vannak téve a
veszélynek, ha nem vigyáznak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) döntése értelmében
1988 óta december elseje az AIDS
világnapja. Becslések szerint
1983, az első megbetegedés regisztrálása óta több mint 77 millióan fertőződtek meg a vírussal,
50 százalékuk pedig meg is halt
AIDS-betegségben. 2000 és 2017
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A Kék csoport a láthatáron

A marosvásárhelyi ötpontos győzelemmel szemben
hét ponttal maradt alul a Galaci Phoenix otthonában a
Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabda-csapata, így a
gyengébb egymás elleni
eredmény miatt elveszítette a
vezető helyet a C értékcsoportban. Mivel a középszakaszban a Sárga csoportba
csak az első helyezett jut, és
nemigen van, aki megállíthatná a galaciakat, a marosvásárhelyiek számára a
gyengébb szintet képviselő
Kék csoport maradt csak a
láthatáron.
Igazán most bánhatják
Sánta Szabolcsék, hogy
akkor elkönnyelműsködték a
Galac elleni meccset. Azelőtt
a kupában kétszer harminc
pontot vertek a Phoenixre,
így a bajnokin már nem figyeltek annyira, és bár végül
nyertek, az akkori öt pont
mostanra elégtelennek bizonyult. Igaz, senki nem hitte
volna, hogy Galac a mostani
meccsen soha nem látott hatásfokkal dob, a triplákat – nincs elírás –
68%-os (!) pontossággal. Nem kevesebb mint 17 hárompontost szórt
a Phoenix, és – most tessék megfogózni! – mind a hét pályára lépett
játékosuk dobott hárompontost, ráadásul valamennyien 50% fölötti
hatásfokkal! Ezt pedig nem lehet kizárólag a védekezés számlájára
írni…
Az sem segítette a marosvásárhelyieket, hogy palánk alatt elveszítették a csatát. A lepattanózásban
nagyon hiányzott a Nagyszeben elleni barátságos meccsen sérült
Borşa, így Galac hét labdával többet (32-25) gyűjtött be, ami épp
elég egy ekkora különbségű győzelemhez.
A kiegyensúlyozott első negyed
után a másodikban a házigazdák
tripláira nem sikerült válaszolni.
Ötöt dobott Galac nagyszünetig,
erre csak egyedül Engi-Rosenfeld
válaszolt. A visszatérés a meccsbe a
harmadik negyedben sem sikerült
igazán, így a negyedik negyed elejére 21 pontra nőtt a hazai előny.
Ekkor kapcsolt rá Kovačević, aki az
utolsó tíz percben egyedül dobott öt

triplát és összesen 21 pontot, azonban késő volt ahhoz, hogy legalább
öt pontra szorítsák a különbséget,
mert Galac sem hagyta abba a hárompontosok gyártását.
A CSM számára így nem marad
más, mint megnyerni a maradék ta-

Fotó: a Galaci Phoenix közösségi oldala

lálkozókat, és reménykedni abban,
hogy Galac talán mégis botlik legalább egyszer, netán szombaton
Csíkszeredában.
A marosvásárhelyi csapat pedig
eközben
Máramarosszigetre
utazik.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 10. forduló: Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi CSM 96:89 (20-22, 27-14, 22-16,
27-37)
Galac, Dunărea-csarnok, 500 néző. Vezette: Costin Bogdănescu
(Bukarest), Alexandru Stamate (Ploieşti), Valentin Niţu (Bukarest).
Ellenőr: Bogdan Bădilă (Bukarest).
Galac: Miller 25 pont (3), Perović 24 (4), Dukity 16 (4), Djordjević 14 (1), Voinescu 7 (1), Corpodean 5 (1), Vlad 5 (1).
Marosvásárhely: Kovačević 29 pont (7), Kalve 20 (1), Martinić
11 (1), Şolopa 10, Sánta 9, Engi-Rosenfeld 6 (1), Steff 2, Bölöni 2,
Onea.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
* A értékcsoport, 8. forduló: Temesvári SCM – Nagyváradi CSM
76:99, Bukaresti Steaua – SCM U Craiova 65:72, Nagyszebeni CSU
– Bukaresti Dinamo 101:75.
* C értékcsoport, 10. forduló: Kolozsvári U – Máramarosszigeti
CSM 83:92, Csíkszeredai VSKC – Zsilvásárhelyi ACS 96:98, Galaci
Phoenix – Marosvásárhelyi CSM 96:89, CSM Focşani – Bukaresti
Rapid 96:69. Előre hozott mérkőzésen a 13. fordulóból: Bukaresti
Agronomia – Máramarosszigeti CSM 57:84.

Román győzelem az Eb-előselejtezőben
Magyarországtól eltérően a román férfikosárlabda-csapat már nem selejtezhet a világbajnoki részvételért, ehelyett a 2021-es Európa-bajnokság előselejtezőjében kellett bizonyítania. Az alakulat ellenfele múlt csütörtökön Koszovó válogatottja volt, amelyet a Tudor Costescu irányította legénység 88:83
(14-17, 21-18, 24-18, 29-30) arányban múlt felül a nagyváradi csarnokban. A B csoportban szereplő
román együttes ezzel első sikerét aratta, és 3 ponttal a második helyen áll a rangsorban, amelynek listavezetője Macedónia 3-mal, illetve sereghajtója Koszovó 2-vel. A román csapat összetétele: Watson
(19 pont), Oláh (15), Dragoste (13), Kuti (13), Paliciuc (10), Török (9), Baciu (5), Gheorghe (2), Virna
(2), Popa. Az ellenfél legeredményesebb játékosai a dupla-duplát jegyző Shoshi (29 pont, 18 lepattanó),
valamint Berisha (24 pont, 4 lepattanó, 4 gólpassz) voltak.

Győzelem Hollandia ellen, él a remény
A magyar férfikosárlabda-válogatott hosszabbítás után 91-86-ra legyőzte Hollandiát vasárnap a világbajnoki selejtezősorozat második szakaszának negyedik fordulójában a budapesti Tüskecsarnokban, ezzel életben tartotta kijutási esélyeit.
A csoportban sereghajtó hollandok enyhe fölényben
játszottak az első negyedben, aztán Ivkovics Sztojan
szövetségi kapitány együttese főként Vojvoda Dávid 11
pontjával fordított, és a 22-14-re hozott második játékrésznek köszönhetően 34-29-re vezetett a nagyszünetben. Fordulás után a holland csapat 11-5-ös rohamára
Benke Szilárd és a honosított Govens Darris válaszolt,
az utolsó szakasz 56-53-ról indult. A 34. percben 11
ponttal elhúztak a házigazdák, ám a feltámadó ellenfél
Yannick Franke triplájával hosszabbításra mentette a
meccset (78-78). Az ötperces ráadásban Vojvoda és
A holland Thomas van der Mars (b), Arvin Slagter (b2) és Ei- Benke klasszis teljesítménye döntött a magyar nemzeti
lingsfeld János (j) a férfikosárlabda-világbajnoki selejtezőso- csapat javára, melynek legjobbja a 22 pontos Vojvoda
rozat J csoportjában játszott Magyarország – Hollandia lett.
mérkőzésen a fővárosban, a Tüskecsarnokban 2018. decemAz 5/5-ös győzelmi mérleggel álló magyarok február
ber 2-án. MTI/Koszticsák Szilárd
végén Olaszországban folytatják szereplésüket.
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* Angol Premier Liga, 13. forduló: Bournemouth – Arsenal 1-2,
Brighton & Hove Albion – Leicester
1-1, Burnley – Newcastle United 12, Everton – Cardiff 1-0, Fulham –
Southampton 3-2, Manchester United – Crystal Palace 0-0, Tottenham
– Chelsea 3-1, Watford – Liverpool
0-3, West Ham United – Manchester
City 0-4, Wolverhampton – Huddersfield 0-2; 14. forduló: Arsenal –
Tottenham 4-2, Cardiff – Wolverhampton 2-1, Chelsea – Fulham 2-0,
Crystal Palace – Burnley 2-0, Huddersfield – Brighton & Hove Albion
1-2, Leicester – Watford 2-0, Liverpool – Everton 1-0, Manchester City
– Bournemouth 3-1, Newcastle United – West Ham United 0-3, Southampton – Manchester United 2-2;
15. forduló: Bournemouth – Huddersfield 2-1, Brighton & Hove Albion – Crystal Palace 3-1, Watford –
Manchester City 1-2, West Ham
United – Cardiff 3-1. Az élcsoport:
1. Manchester City 41 pont, 2. Liverpool 36, 3. Chelsea 31.
* Spanyol Primera División, 13.
forduló: Atlético Madrid – FC Barcelona 1-1, Athletic Bilbao – Getafe
1-1, Eibar – Real Madrid 3-0, Espanyol – Girona 1-3, Huesca – Levante
2-2, Sevilla – Valladolid 1-0, Leganés – Alavés 1-0, Villarreal – Betis
2-1, Real Sociedad – Celta Vigo 2-1,
Valencia – Rayo Vallecano 3-0; 14.
forduló: Alavés – Sevilla 1-1, FC
Barcelona – Villarreal 2-0, Betis –
Real Sociedad 1-0, Celta Vigo – Huesca 2-0, Real Madrid – Valencia 20, Levante – Athletic Bilbao 3-0,
Girona – Atlético Madrid 1-1, Rayo
Vallecano – Eibar 1-0, Getafe – Espanyol 3-0, Valladolid – Leganés 24. Az élcsoport: 1. Barcelona 28
pont, 2. Sevilla 27, 3. Atlético Madrid 25.
* Olasz Serie A, 13. forduló: Bologna – Fiorentina 0-0, Cagliari –
Torino 0-0, Empoli – Atalanta 3-2,
Genoa – Sampdoria 1-1, Inter – Frosinone 3-0, Juventus – SPAL 2-0,
Lazio – AC Milan 1-1, Napoli – Chievo 0-0, Parma – Sassuolo 2-1, Udi-

nese – AS Roma 1-0; 14. forduló:
Atalanta – Napoli 1-2, Chievo –
Lazio 1-1, Fiorentina – Juventus 03, Frosinone – Cagliari 1-1, AC
Milan – Parma 2-1, AS Roma – Inter
2-2, Sampdoria – Bologna 4-1, Sassuolo – Udinese 0-0, SPAL – Empoli
2-2, Torino – Genoa 2-1. Az élcsoport: 1. Juventus 40 pont, 2. Napoli
32, 3. Inter 29.
* Német Bundesliga, 12. forduló:
Bayern München – Fortuna Düsseldorf 3-3, Schalke 04 – FC Nürnberg
5-2, Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart 2-0, Mönchengladbach – Hannover 96 4-1, Hertha BSC –
Hoffenheim 3-3, Augsburg – Eintracht Frankfurt 1-3, Freiburg – Werder Bremen 1-1, Mainz – Borussia
Dortmund 1-2, Wolfsburg – Lipcsei
RB 1-0; 13. forduló: Hoffenheim –
Schalke 04 1-1, Borussia Dortmund
– Freiburg 2-0, Lipcsei RB – Mönchengladbach 2-0, VfB Stuttgart –
Augsburg 1-0, Eintracht Frankfurt –
Wolfsburg 1-2, Werder Bremen –
Bayern München 1-2, Hannover 96
– Hertha BSC 0-2, Fortuna Düsseldorf – Mainz 0-1, FC Nürnberg –
Bayer Leverkusen 1-1. Az élcsoport:
1. Borussia Dortmund 33 pont, 2.
Mönchengladbach 26, 3. Lipcse 25.
* Francia Ligue 1, 14. forduló:
Amiens SC – Olympique Marseille
1-3, Caen – AS Monaco 0-1, Dijon
– Bordeaux 0-0, Lyon – St. Etienne
1-0, Montpellier HSC – Stade Rennes 2-2, Nantes – Angers 1-1, Nice
– Lille 2-0, Paris St. Germain –
Toulouse 1-0, Reims – Guingamp 21, Strasbourg – Nimes 0-1; 15. forduló: Angers – Caen 1-1, Bordeaux
– Paris St. Germain 2-2, Guingamp
– Nice 0-0, Lille – Lyon 2-2, Olympique Marseille – Reims 0-0, AS
Monaco – Montpellier HSC 1-2,
Nimes – Amiens SC 3-0, Stade Rennes – Strasbourg 1-4, St. Etienne –
Nantes 3-0, Toulouse – Dijon 2-2;
16. forduló: Amiens SC – AS Monaco 0-2, Montpellier HSC – Lille 01, Nice – Angers 0-0. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 43 pont, 2. Lille
30, 3. Montpellier 29.

Bálint Zsombor

nyesült. A második és harmadik
játszmának azonban már nem volt
értékelhető története. A CSM már
az elején állva hagyta a házigazdákat, valósággal átgázolt a lila mezes
ploieşti-ieken, és az FC Argeş csak
úgy jutott túl a 10 ponton mindkét
esetben, hogy a marosvásárhelyi játékosok már nem összpontosítottak
annyira a végén, amikor gyakorlatilag biztosak lehettek a sikerben.
Ezzel a győzelemmel a Marosvásárhelyi CSM játszmaveszteség nélkül fejezte be az alapszakasz
odavágóit, és semmi okunk nincs
azt feltételezni, hogy nem ugyanígy
söpör végig a visszavágókon is.
Predrag Zucović csapata számára
csak ezután kezdődik az igazi kihívás, hiszen a rájátszásban a feljutás
lesz a tét. A visszavágók már most
megkezdődnek, szombaton a CSM
Máramarosszigetre látogat, majd
december 15-én, a téli ünnepek idejére elrendelt szünet előtti utolsó játéknapon Nagyváradot fogadják a
Pongrácz Antal csarnokban.

A rangadó után is hibátlanok
maradtak

A legnehezebb mérkőzésnek
ígérkezett a piteşti-i kiszállás a Marosvásárhelyi CSM női röplabdacsapata számára, hiszen az
alapszakasz odavágóinak utolsó
fordulójában a második helyezett
csapat otthonába látogattak. Az FC
Argeş sem okozott azonban komolyabb gondot Predrag Zucović tanítványainak, akik három rövid
játszmában intézték el a „rangadót”.
Való igaz, a piteşti-i mérkőzés
nem indult könnyen, a lelátó buzdítása hatására a házigazdák nagy lendülettel vetették bele magukat a
küzdelembe, minden labda után vetődtek, és kihasználva a marosvásárhelyi játékosok néhány elrontott
nyitását, szorosan tartották az eredményt az első szettben. Utoljára
azonban 16-15-re vezettek, ezután
a marosvásárhelyiek kerültek
előnybe, és 19-20 után végleg megtört az egyensúly, a játszma végén a
vendégek nagyobb játékereje érvé-

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 9. forduló: FC Argeş Piteşti –
Marosvásárhelyi CSM 0:3 (20-25, 12-25, 11-25)
Piteşti, Trivale-csarnok, 200 néző. Vezette: Dan Andrei (Bukarest), Florin
Barbu (Bukarest).
FC Argeş: Moale, Stroe, Şuţan, Scarlat, Ilie, Da Monte (Constantin). Liberó: Vlad.
Marosvásárhelyi CSM: Fl. Murariu, Vereş, Diţu, Andreica, Ioan, Vujadinović (Ionescu, Arniceru, K. Murariu, Dumitrescu, Cora). Liberó: Molnar.

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportja 9. fordulójában: Temesvári
CSM – Dévai Cetate 2:3, SCM U Craiova – Nagyszebeni Volei CSM 0:3,
FC Argeş Piteşti – Marosvásárhely CSM 0:3, Máramarosszigeti CSM –
Lugosi CSM II 0:3, Nagyváradi CSU – Temesvári Politehnica 3:0.
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Adomány az időseknek

Segíthetünk-e? – kérdezte egy kedves tanító néni
telefonon. A zöldségek hete alkalmából gyűjtést rendeztek a Dr. Bernády György iskola tanulói. Mintegy 200 gyerek (0–IV. osztályosok) hoztak
zöldségeket, gyümölcsöket, amelyeket a Vártemplomi Diakóniai Intézet idősotthona részére ajánlottak fel.

Köszönjük a drága gyermekeknek, akik arcán tiszta
volt az öröm, hogy adhatnak idős nénik, bácsik asztalára, és köszönjük a tanítóknak, szülőknek, hogy így
nevelik, tanítják a jövő nemzedéket szeretetre és a másokra való figyelésre.
Hálás köszönettel és boldog karácsonyi ünneplést
kívánva: a diakóniai intézet munkatársai.

Erdélyi lovagok az évzárón

Múlt hét végén tartotta idei
évzáróját a Szent László Társaság (1861) és Rend, amelyen részt vett az erdélyi
törzsszék is.

A kilenctagú küldöttség v. l. Imre
László főkapitány meghívására utazott a németországi Nürnbergbe,
ahol ez erdélyiek korábban is képviseltették magukat a széktartó
révén. A találkozón beszámolók
hangzottak el az év tevékenységeiről, illetve a következő évi terveket
ismertették. Az óvárosi Barfüsserben megtartott rendezvényen Imre
László elmondta: a találkozó leglényegesebb célkitűzésének az erdélyiekkel való együttlétet tekintik,
mert az erdélyi törzsszék szerepe
felértékelődik a gyors fejlődése
révén (a megalakulástól számított
két év alatt tizenkét lovagot avattak
– a szerző megjegyzése), ezért is
hívták őket örömmel a bajorországi
városba, ahol a főkapitány is él. Nt.

l. Koncz László Ferenc erdélyi
törzsszéktartó szerint ez a rendezvény azt is jelenti, hogy az erdélyiek most már ténylegesen is
bekapcsolódtak a rend egyetemes
„vérkeringésébe”, ezzel együtt
programot, közösséget, közösségápolást, jövendő terveket is vállaltak a rend többi törzsszékével és
tagjaival.
A rendezvényen szó esett a rend
idei tevékenységéről és jövő évi
magyarországi rendezvényeiről,
majd az erdélyiek is beszámoltak.
Jelen volt a tavalyelőtt Nyárádszentlászlón felavatott argentínai
ifj. Honti János lovag is, aki azért
érkezett Nürnbergbe, hogy három
kitüntetést vegyen át, és elvigye Buenos Airesbe, ahol édesapja a rend
törzsszéktartója. A kitüntetést
három olyan magyar személy kapja
az idei évzárón vagy a jövő évi
egyik rendezvényen, akik jelentős
szerepet vállaltak az argentin kato-

A rend évzáró gyűlésén az erdélyiek is képviseltették magukat

nai akadémia megalapításában és
kiépítésében. Ugyanakkor tárgyalások is kezdődtek arról, hogy a magyar kormány is részesítse
elismerésben ezeket a férfiakat.
A nürnbergi évzáróval egy időben zajlott a város adventi vására,
ezt az erdélyi küldöttség is meglátogatta, de a várossal és környékével is ismerkedhettek a Maros és
Hargita megyei résztvevők. Ez egyfajta „összerázódás” is volt, hiszen
fontos, hogy kötetlen keretek között is
megismerjék egymást a rend tagjai.
Nürnbergben és környékén számos erdélyi és magyarországi magyar is él, kulturális egyesülettel
rendelkeznek, magyar bálokat szerveznek, a legutóbbi Katalin-napi
bálon kétszáznál többen mulattak,
de ahhoz is joguk van, hogy törvényes, iskolai körülmények között
hetente magyar nyelvet oktassanak
az ott letelepedettek gyermekeinek.
(GRL)

Megjelent az Erdélyi Gyopár

* Az EKE mint érdekvédelmi szövetség
* EKE-bál rusztikus környezetben
* ERA-közgyűlés a geológiai és
építészeti csodák között
* Sissi-emlékek Székelyföldön
* Camino: ahol egyszerűen
ember az ember – Személyre szabott
szabadság
* A székelyudvarhelyi borvízmúzeum
* Az EKE-múzeum közlönye
Eredményeket összegez az Erdélyi Gyopár idei utolsó lapszámában
Kovács Lehel István, az Erdélyi
Kárpát-Egyesület országos elnöke.
A szervezetépítés, kiadványkészítés
mellett kevésbé örvendetes eseményeket is említ a vezércikkben: „Az
érték- és érdekérvényesítés, -képviselet mellett az EKE érdekvédelmet
is gyakorolt. Sajnos több ízben komoly tiltakozásoknak is hangot kellett adnunk az év utolsó
negyedében, egy hét alatt három tiltakozó beadványt kellett megfogalmaznunk”.
Ennek
részletei
olvashatók az EKE kéthavonta
megjelenő folyóiratának legfrissebb
számában.
Az Egyesületi élet rovatban
adnak hírt arról az EKE-sek, hogy
közmunka volt Várfalván, az EKE
várában rusztikus környezetben és
jó hangulatban zajlott az EKE-bál,
az Erőss Zsolt által útjára indított
Rendhagyó földrajzórák tovább
folytatódnak az egykori mászótársak és a Hazajárók jóvoltából, illetve gazdag programok zajlottak
mind a 17 tagszervezet háza táján.
Különleges sorozat első részét
ajándékozza az olvasóknak LaczkóSzentmiklósi Endre, aki feltérképezte, régi és jelenlegi fotókkal
dokumentálta a székelyföldi Erzsébet királyné-, vagyis Sissi-emlékhelyeket. Gyergyószékre kalauzolnak
a Hazajárók, a székelyudvarhelyi

United by Music

borvízmúzeumba hív Jánosi Csaba,
Bartók Attila pedig az Olümposz
Nemzeti Park flóráját ismerteti.
Szintén külföldi túra rejlik az alábbi
két cím mögött: Pipacsok a magasban: kalandozás az Andokban, Camino: ahol egyszerűen ember az
ember – Személyre szabott szabadság.
Az ismert, kedvelt rovatok mellett újabbal gazdagodik jövőtől az
Erdélyi Gyopár kínálata: a természetjárók eszébe juttatja, kik voltak a nagy elődök. Olyan EKE-s
személyiségek életéről tudhatunk
meg többet, akik a Házsongárdi
temetőben nyugszanak. A gyűjtést
Lőrinczi István és csapata végezte, ők foglalták kötetbe és bocsátották
az
EKE-kiadvány
rendelkezésére, hogy 2019-től sorozatban közölje. Ez is ajándék,
akárcsak az egyesület egyre gyarapodó kiadványai, illetve a virtuális EKE-múzeumban fellelhető
relikviák, melyeket gazdáik közkinccsé tettek. A nagy múltú, gazdag, erősödő és érdekeket védő
szervezet további meglepetéssel
készül jövőre. Érdemes keresni
tehát az Erdélyi Gyopárt!

Zenei tehetségkutató
fogyatékkal élőknek!

Különleges eseményre kerül sor
a hét végén Marosvásárhelyen, ahol
– az ország más városaihoz hasonlóan, turnészerű sorozat keretében
– zenei tehetségkutatót szerveznek
fogyatékkal élők számára.
A szervező United by Music Románia alapítvány tehetségkutató
versenyt hirdetett fogyatékkal élő,
zenében tehetséges fiatalok számára. A résztvevők közül azok, akiket a zsűri kiválaszt, lehetőséget
kapnak arra, hogy zenei karrierjük
kibontakozzon, mentorokat kapnak,
szakmai oktatásban fognak részesülni. A tehetségkutató kiírása szerint mindegyik versenyző egy
zeneszámot fog előadni egyénileg:
hangszeren, énekelve, vagy énekelve és hangszerkísérettel. A zenei
műfaj szabadon választható.
A hazai szervezetnek az a célja,

hogy egy-két éven belül olyan, fogyatékkal élőkből álló zenekarokat
menedzselhessen, amelyek a színpadról elbűvölik a közönséget, ahol
nem különül el a fogyatékkal élők
és az egészséges emberek világa,
hanem csupán az élmény, a zene létezik, amely összeköt. Amint vallják, ennek érdekében indították el a
tehetségkutató versenyt is: azért,
hogy rátaláljanak azokra az emberekre, akikkel ezt a célt elérhetik.
A marosvásárhelyi eseményre a
Rózsák tere 13. szám alatt, a Spectrum Színházban kerül sor december
7-én, pénteken. A nyilvános meghallgatás 17 órától veszi kezdetét, a
rendezvény 19.30 órától, a kézdivásárhelyi The Crazy Plumbers rockabilly-zenekar koncertjével és
eredményhirdetéssel zárul. Az eseményre a belépés díjtalan. (Knb.)
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A II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIAI LÍCEUM teljes munkaidős KÖNYVELŐT alkalmaz. Jelentkezési határidő december 13. Részletek az iskola honlapján (rakoczi.ro). (sz.-I)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (62997-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr.
Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

SEPSISZENTGYÖRGYI SZÁLLÍTÓCÉG alkalmaz GÉPKOCSIVEZETŐKET belföldi és nemzetközi
tartályos és ponyvás szállításra. Érdeklődni a 0724-313-990-es telefonszámon vagy a comenzi@hopesped.ro
e-mail-címen. (62883)

NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ CÉG D kategóriájú AUTÓBUSZVEZETŐKET alkalmaz.
Fényképes önéletrajzát behozhatja a Kossuth utca 52. szám alá 8-17 óra között. (sz.-I)

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet.
(sz.-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz ELŐKÖNYVELÉSI ISMERETEKKEL RENDELKEZŐ MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

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

Megnyílik a karácsonyi
vásár Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala először szervez ilyen bőséges kínálatú karácsonyi vásárt. A város díszkivilágítását Mikulás-nap alkalmából, a főteret az ünnepek utánig uraló fenyőfa
fénydekorációját pedig csütörtökön, december 6-án 17.30-kor kapcsolják fel, amikor Smiley koncertjére is sor kerül. Pénteken, december 7-én 18 órakor a Ligetben megnyitja kapuit a
megyeszékhely egyetlen korcsolyapályája. Meghívott fellépők:
Andrei Chelbezan és Krixie DJ-k.
Továbbá a Színház téren 13, a Rózsák terén 8 faházikót helyeztek
el, amelyekben édességeket, gyümölcsöket, karácsonyi díszeket és
termékeket lehet vásárolni. A Színház téren, a Télapó műhelyében
naponta várják meglepetések a gyermekeket, a Rózsák terén felállított házikóban Télapó fogadja a jó gyerekek leveleit, és édességet
ajándékoz nekik. Az elmúlt évekhez hasonlóan a marosvásárhelyiek idén is utazhatnak Télapó autóbuszán.
December 9-étől karácsonyig mindennap koncertet tartanak a
Rózsák terén minden korosztály számára, a következő fellépőkkel:
Új Bojtorján, Narcisa Suciu, Vlad Miriţă, Iordache Basalic, Genţiana, Flori de pe Mureş, Tiffy&Tamas, Brăduleţul együttes, Alex
Pintican, a marosvásárhelyi egyházközségek kórusai, a Voievozii
Munţilor férfikórus, Brio Sonores, Gaşca Zurli, Vasile Şeicaru,
Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Costi Dumitru, Maris énekegyüttes,
Jakab Csaba, Diana Marin, Sebastian Şerban, Mihaela és Ciprian
Istrate, Oana Tomoioagă, Cătălin Haşa, az Anastasios kórus, a marosludasi ortodox esperesség papjainak kórusa, Oana Bozga Pintea, Bogdan Toma, Sebastian Stan, a marosvásárhelyi ortodox
esperesség kórusa.
A bel- és külkapcsolati osztály

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ garzon fiúnak. Tel. 0744-958660. (01/223-I)
ELADÓ 120-130 kg közötti disznó.
Tel. 0727-809-987. (8/234-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Székely Norbert István
névre szóló autóbuszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (10/236)

MINDENFÉLE

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, csatornák
kitisztítása, padlócsempe- és falicsempe-lerakás, szigetelés polisztirénnel.
Tel.
0751-471-965,
0726-638-909. (15/102)
ALKALMAZUNK lakatost termopánműhelybe; C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8/213)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy könnycsepp a szemünkben
Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted
ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Szomorú és megtört szívvel emlékezünk 2018. december 6-án a
drága jó nagynénire, LÁSZLÓ
IRMÁRA szül. Tóth halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Unokahúga, Mónika és családja.
(sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk december 6-án a szeretett édesanyára,
nagymamára, dédire, JASKÓ
MAGDÁRA halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Leánya, Marika,
unokája, Mónika, dédunokája,
Tímea. (13/239-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva,
amit reménykedve hordoztál magadban.
Lehunytad a szemed, csendesen
elmentél,
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.
Fájó szívvel emlékezünk KÁDÁR
ANNA-MÁRIA volt sáromberki lakosra halálának 10. évfordulóján.
Áldott emlékét örökké megőrizzük a szívünkben, Isten adjon
számára békés nyugalmat! Szerető férje, György, lánya, Csilla,
fia, Gyurika és családja. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk december
6-án
id.
BUTIURKA
SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi felesége, leánya, fia,
unokája, testvére és azok családja. (6/211-I)

Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem
halljuk már hangod. Egy jajszó
nem sok, annyit nem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú
útján. Szíved már nem fáj, a
miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.
Fájó szívvel emlékezünk december 6-án a kisillyei KERESTÉLY
ÁRPÁDRA halálának 18. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége és
gyermekei, valamint azok családja. (10/182-I)

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk december 6-án GOMBOS
BÉLÁRA halálának első évfordulóján. Áldott emlékét szívünkben
őrizzük, pihenése legyen csendes! Szerettei: felesége, Margit,
lánya, Manyi, unokái: Adél, Barni,
dédunokái, unokaveje. (16/221-I)

Soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza érted, soha nem halványul emléked.
Fájó szívvel emlékezünk december 6-án MELEG LAJOSRA halálának 13. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, lánya és családja,
testvére, édesapja, anyósa és a
rokonok. (7/233)

ELHALÁLOZÁS
Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben
érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Bennünk él egy arc, egy végtelen
szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Telnek a hónapok, múlhatnak az
évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk téged.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a drága feleség, édesanya,
testvér, rokon és ismerős,
FODOR VILMA
szül. SZENTGYÖRGYI VILMA
marosvásárhelyi lakos
életének 83. évében, hosszan
tartó betegségben, csendesen elhunyt. Temetése 2018. december
8-án, szombaton 13 órakor lesz a
nyárádremetei temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (2/188-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, anyós és nagymama,
özv. DEMETER EMMA
2018. december 4-én életének 85.
évében hirtelen elhunyt. Örök
nyugalomra helyezzük a magyardellői temetőbe 2018. december
6-án 13 órakor.
Fájó szívvel búcsúzik fia, menye
és unokái.
A gyászoló család. (3/228-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
rokon, ismerős és szomszéd,
DÓSA KÁROLY
életének 80. évében eltávozott
közülünk. Temetése december 7én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (12/238-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Kis Anikó nyárádköszvényesi lakosnak szeretett
ÉDESANYJA elhunyta miatt
érzett mély fájdalmában. Barátai, a Joó, Buksa, Gombos,
Kovács L. és Kovács M. családok. (9/235)
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban
dolgozni,
akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe
megbecsülés, bónuszok
és versenyképes juttatás jár.
Küldd önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre,
vagy érdeklődj
a 0727-092-727-es
telefonszámon.

