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Innovatív génterápiára gyűjtenek

„Örülünk minden együtt töltött napnak, minden mosolynak”

Valós ölelés helyett
telefonsimogatás
Az egészséges életmóddal, a családdal, a gyermekneveléssel kapcsolatos
témákról szervez tanulságos előadásokat Berek utcai székhelyén a Máltai
Szeretetszolgálat marosvásárhelyi
szervezete. Hallgatóságban nincsen
hiány, csak néha a célközönség képviselői vannak kevesen, pedig megoszthatnák gondjaikat, és szakemberektől
kaphatnának választ rájuk.

____________5.
A humortól
a drámáig
A kis harcos hercegnő – így nevezi édesanyja a kis Ferencz
Nórit, aki a napokban lett négyéves. A gyönyörű, barna
szemű kislány azonban nem élheti a négyévesek felhőtlen
mindennapjait, nem jár, nem beszél, ugyanis egy ritka mitokondriális betegséggel harcol. Az állapota ellenére azonban
gyakran mosolyog, nagyon szereti a gyerekek társaságát, és
legjobb barátja egy tacskó, a család kedvence, amely csínytevéseivel mindig mosolyt csal a kislány arcára. A család
most egy innovatív génterápiára gyűjt, ez az egyedüli esély,
hogy megmentsék Nóri életét.

Menyhárt Borbála

Szeptember 15–21. a mitokondriális betegségek tudatosításának a
hete, amikor a világ különböző részein impozáns épületek borulnak zöld
fénybe, ezáltal is felhíva a figyelmet erre a ritka betegségre. Romániában
ez mintha nem is létezne, az egészségügyi rendszer nem támogatja sem
Ferencz Nórit, sem más ritka betegségben szenvedő gyereket.
– A történetünk 2013-ban kezdődött Anna kislányunk születésével.
Három nappal a születése után súlyos légzési problémák jelentkeztek,
intenzív terápiára került, majdnem három hónapig volt ott. Mindennap
újabb diagnózis gyanúja merült fel, de senki sem tudta pontosan megállapítani, mi a gond. Nagyon sok hazai és külföldi orvosnál jártunk vele,
de nem tudtak rajta segíteni. Alig egyévesen veszítettük el kis
(Folytatás a 4. oldalon)

A Vásárhelyi Forgatag színes, érdekes
rendezvényei közül nagy örömmel vettem részt az erdélyi származású zseniális magyar színésznőről, Kiss
Manyiról szóló kiállítás megnyitóján. A
születésének századik évfordulójára
összeállított tárlat kurátora Szebeni
Zsuzsanna, a Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének
igazgatója, ő vezette végig a hallgatóságot Kiss Manyi szédületes pályáján,
amit a Szebeni-Szabó Róbert által
összeállított montázsok szövege és
képanyaga szemléltetett.

____________6.

Szigorodó szabályok

Antalfi Imola

Október 12-től lép életbe az az új jogszabály, ami szigorúbban
bünteti azokat, akik autóvezetés közben használják a telefonkészüléket vagy más olyan eszközt, amely alkalmas szöveg, videó, fotó
rögzítésére vagy lejátszására. Az augusztusban sürgősségi kormányrendelettel módosított közúti közlekedési rendelet alapján 870
lejről 1160 lejre nő a pénzbírság, illetve 4 büntetőpont is jár annak,
akit a forgalmi rendőr tetten ér, hogy például szelfizik vezetés közben. Még ha traktort vezet, akkor is. Ugyanis a rendelet azon járművek vezetőire is vonatkozik, amelyeknek vezetéséhez nem
szükséges jogosítvány. A bírság értéke is ugyanaz. Vagyis ha például Pista bácsi traktorjával vagy mezőgazdasági munkagépével
az úton a szántóföldje felé halad, és vezetés közben lefotózza a
szomszéd kukoricását, ezt pedig meglátja egy rendőr, a fentiek szerint jól megbüntetheti.
Sokak szerint ideje volt „bekeményíteni” a fegyelmezetlen sofőröknek. Aki a közösségi médiacsatornákon látta a tavaly Magyarországon bekövetkezett, a sofőr által élőben „közvetített”
tragédiát, amelyben egy mikrobusz kilenc Maros megyei utasa
életét vesztette, az csak egyetérthet az intézkedéssel. A statisztikák
szerint tíz gépkocsivezető közül hét használja vezetés közben a mobiltelefonját, minden négy sofőr közül, aki halálos kimenetelű
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 5 perckor,
lenyugszik
19 óra 27 perckor.
Az év 262. napja,
hátravan 103 nap.

Ma VILHELMINA,
holnap FRIDERIKA napja.
FRIDERIKA: a német Friedrich (magyarul Frigyes) férfinév női párja.

IdŐJÁrÁS

Lehűlés várható
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 30C

vALUTAÁrFOLyAM

Bnr – 2019. szeptember 18.

1 eUr

4,7354

100 HUF

1,4225

1 USd

1 g ArAny

4,2876
207,1445

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

Tel. 0742-828-647
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Őszi díszbe öltözik Parajd

A töltött káposzta ünnepe

A hét végén a 24. alkalommal tartják meg Parajdon a hagyományos töltöttkáposzta-fesztivált,
amelyre rendszerint Maros megyéből is szép
számban érkeznek résztvevők. Székelyföld és
egyben Románia első gasztronómiai fesztiválja
évről évre külföldi vendégeket is odacsábít, a sóbányája és sós fürdője miatt amúgy is népszerű
településen a rendezvény előtti hetekben már
alig lehet szállást találni.

nagy Székely Ildikó

A Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület szervezte
fesztivál idén is a megszokott forgatókönyv szerint zajlik.
Parajd utcái már csütörtökön díszbe öltöznek. A pénteki
minitöltöttkáposzta-fesztiválon a gyermekeké a főszerep,
ők kötnek kötényt, hogy főzőtudományukat összemérjék.
A nap reggel 9 órakor a sóvidéki tömegfutással indul, majd
10 órakor felvonulnak a kis kukták versenyének résztvevői.
A programot 12 órakor a Legendárium, 14 órakor Kozsik
József gyermekműsora gazdagítja. 18.30-kor a Libavonat
zenekar koncertjére várják a gyermekeket, előtte 17 órától
Csirmaz András bűvész, 18 órától a Zumbatomik csoport
produkciójára kerül sor.

Megyei hírek

Szombaton reggel 7.30-kor rezesbanda ébreszti a falut,
9.30-kor pedig megkezdődik a fesztivál résztvevőinek ünnepélyes felvonulása a sóbányától a központi parkig. Bokor
Sándor polgármester üdvözlete után, 11 órakor mutatkoznak be a kukták, majd néptáncműsor kezdődik. A kondérnokok 15 órakor teszik le az esküt, ezt követően elkezdődik
a zsűrizés. 15.30-kor az Aranygriff rend hadi bemutatót
tart, 16 órakor a Legendárium csapatáé a főszerep, 16.30
órakor a Maros Művészegyüttes magyar tagozata lép színpadra. A továbbiakban íjászbemutató, majd Zumbatomikprodukció kezdődik. A főzőverseny eredményhirdetését
18.30 órakor tartják, ezt követően, 19.30-kor a Kiss Kata
Zenekar és a Maszkura, majd 20 órától Anda Adam koncertezik. 21.30 órától Vikidál Gyula és Homonyik Sándor
koncertjére kerül sor, 23.30-kor élő DJ-show kezdődik.
Vasárnap 40. alkalommal kerül megrendezésre a rezesbandák találkozója, a felvonulás délelőtt 11 órakor indul.
Déli 12 órakor felköszöntik a település idős lakóit. 12.30kor a parajdi egyesített kórusé a főszerep, 13 órakor megkoszorúzzák Szász János néhai karnagy kopjafáját. A
rezesbandák bemutatkozása 13.30 órakor kezdődik. 16 órakor a Maros Művészegyüttes román tagozata lép közönség
elé. 17 órakor Delhusa Gjon, 18 órakor Leya D, 19.30-kor
a Beatrice koncertezik. A háromnapos ünnepet a 22 órakor
kezdődő lézershow zárja.

Bookfest Marosvásárhelyen

Ma kezdődik és vasárnapig tart a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban hatodik alkalommal megrendezésre kerülő
Bookfest könyves szemle. A vásárlók mintegy 50.000 kiadványból válogathatnak, a könyvújdonságok mellett iskolások
számára készült oktatási segédanyagokat, tankönyveket és
szöveggyűjteményeket, szótárakat is találnak. A szemlére
elsősorban hazai román könyvkiadók hozzák el kínálatukat.
A vásár naponta 10 és 20 óra között látogatható.

Bekecsi Lovas Napok

Nyárádmagyarós önkormányzata szervezésében október
5-én megtartják a Bekecsi Lovas Napokat, amikor is megkoszorúzzák az első világháborúban elesett honvédek sírját, illetve a tiszteletükre állított emlékművet. A program
9.30 órakor a hősök sírjánál, a Falu erdeje feletti sírkertben
kezdődik, Nagy Béla református lelkipásztor áldást mond,
Benkő József történelmi ismertetőt tart. 11.30-tól a Bekecstetőn folytatódik a rendezvény, ünnepi köszöntő hangzik el,
majd zászlófelvonásra kerül sor. A nyárádmagyarósi iskolások ünnepi műsorát lármafagyújtás és a himnusz eléneklése
követi. 14 órától a hősök sírjánál ökumenikus istentiszteletet
tartanak, majd Benkő József történelmi visszatekintése után
koszorúzás és történelmi vetélkedő lesz. 16 órától a Körtövés-mezőn baranta- és lovas bemutató látható.

Kapható a Gyarmathy János
művészetét bemutató könyv

Gyarmathy János marosvásárhelyi szobrászművész több
mint 30 éves munkásságát bemutató könyv jelent meg
nemrég Szepessy László szerkesztésében. A csíkszeredai
Alutus Kiadó gondozásában megjelent könyv sajátossága,
hogy egy ajándék-DVD-mellékletet is tartalmaz, amelyen
Márton László Gyarmathy János bronzszobrairól készült
kisfilmje is látható, valamint Bogdán Zsolt kolozsvári színművész előadásában egy versösszeállítás hallgatható
meg. Az igényes kivitelezésű művészi album a kisfilmet tartalmazó ajándék-DVD-vel együtt megvásárolható a Bernády Házban (Marosvásárhely, Horea utca 6. szám).

Indul az őszi jegyeskurzus

Október 8-án jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen. Ez
többhetes lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, ismerkedési keret más párokkal, közösségben való felkészülés
a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A
találkozókra kedd esténként 19–21 óra között kerül sor. A
meghívottak lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és
keresztény házaspárok. Az interaktív együttlét nemcsak
előadások meghallgatásából, hanem páros beszélgetésekből és csoportmunkából áll. A szervezők elsősorban azok
jelentkezését várják, akik 2020-ban szeretnének összeházasodni, de olyan párok is jelentkezhetnek, akik csak szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolati
készségeiket. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és
Adél. Jelentkezni szeptember 30-ig lehet Szénégető Istvánnál (szenegetoi@gmail.com, 0743-138-784) vagy a Sófalvi
házaspárnál (adelasofalvi@yahoo.com, 0744-799-055). A
tanfolyam december 3-án ér véget, szervező a Katolikus
Családpasztorációs Iroda.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: archív

Lakhatási pályázat fiatal egyetemi oktatók
és rezidens orvosok számára Marosvásárhelyen

A Studium-Prospero Alapítvány a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával
pályázatot hirdet állami egyetemeken dolgozó oktatók, valamint rezidens orvosok számára egy háromszobás lakás, továbbá egy háromszobás lakás két szobájának elfoglalására
a marosvásárhelyi Tanári Lakások Szakkollégiumban (Trébely utca 85. szám), októberi beköltözéssel. A lakások bútorozott és felszerelt konyhákkal, illetve bútorozott
szobákkal, erkéllyel rendelkeznek. A nyertes pályázók a
tágas kert, somostetői kilátás, friss levegő előnyeit is élvez-

rendezvény

hetik, lakóink számára parkolási lehetőséget biztosítunk. A
lakhatási támogatás oktatóknak három évre, rezidens orvosoknak másfél évre szól, egyszeri hosszabbítási lehetőséggel. A nyertes pályázó ez időszak alatt önköltségi áron lakhat
a szolgálati lakásban.
A pályázati iratcsomót, kérjük, hozzák be személyesen
vagy küldjék el a Studium-Prospero Alapítvány Központi Hivatalába (540066, Marosvásárhely, Gen. Avramescu utca 11.
szám). Érdeklődni az office@studium.ro címen lehet.
Pályázati határidő: 2019. október 3.

szombaton szüreti mulatság lesz a kelementelki szőlőhegyen. A rendezvény délelőtt 10 órakor a csőszök és
a huszárok felvonulásával kezdődik. A vendégeket déli
Márton Áron szobra
12 órakor fogadják, az ünnepélyes megnyitóra és a
Marosszentgyörgyön
borlovagok avatására 13 órakor kerül sor. 14 órakor
300 évvel ezelőtt, 1719-ben került vissza a marosszentkezdődik a hagyományőrző csoportok műsora. Fellégyörgyi templom a római katolikus egyház tulajdonába, és pők: az erdőszentgyörgyi Százfonat együttes, a marosalakult meg újra az egyházközség. Erre a jelentős esevásárhelyi Napsugár néptánccsoport és Gyepesi
ményre emlékezik a helyi katolikus egyház szeptember
Sándor humorista. A rendezvény alatt 10 és 20 óra kö21-én, szombaton délelőtt 11 órakor a hálaadó szentmisé- zött szüreti népszokások bemutatására, helyi termékek
vel, majd a templom udvarán felállított Márton Áron-szokiállítására és vásárára, ökörsütésre, gulyáspartira,
bor leleplezésével. A szobor Bálint Károly
must- és borkóstolóra, zenés-táncos mulatságra kerül
szobrászművész alkotása. A szentmisét és a szobor meg- sor.
áldását Csíki Dénes pápai káplán, nyárádköszvényesi
Radványi Hajnal új verseskötete
plébános végzi, aki hosszú ideig Márton Áron püspök
munkatársa volt.
Szeptember 23-án, hétfőn 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti székSzüreti mulatság Kelementelkén
házában Radványi Hajnal Jelzőlámpák című kis
A Kis-Küküllő Borlovagrend és a Kis-Küküllő menti Sző- verseskötetét mutatják be. A kötetet Szász Anikó tanárnő islészeti Társaság szervezésében szeptember 28-án,
merteti.
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MOGYE-ügy

Magyar informatika szak beindítását kezdeményezte
a rektor

Magyar informatika szakot indítana a
Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemen (MOGYTTE)
Leonard Azamfirei rektor.

Amint a Zi-de-zi.ro helyi portál közölte: a rektor kedden megbeszélésen vett részt azokkal az
oktatókkal, akik a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru
Maior Egyetem tavalyi egyesítése előtt az utóbbi
egyetemen tanítottak. Miután arról tájékozódott,
hogy az oktatók közül hányan beszélnek magyarul, azt javasolta, hogy indítsák el a magyar informatikusképzést az egyetemen. A rektor
megemlítette: a magyar informatika szakkal a
munkaerőpiacon jelentkező óriási keresletet elégítenék ki.
„Teljes támogatásomról biztosíthatom önöket,
meglesz a logisztikai és adminisztratív háttér, és
a siker végül az egész (egyetemi) közösségé
lesz. Mindannyian egy multikulturális egyetem
tagjai vagyunk, amelyik az egyetemegyesítés
után is teljesíti a vállalt küldetést, és amelyik továbbra is fejlődési keretet teremt bármilyen
konstruktív kezdeményezésnek” – idézte a portál a rektort.
A magyar informatika szak beindításának
gondolata kedvező visszhangra talált az oktatók
között – állítja a portál.
Szabó Béla, az egyetem magyar tagozatának a vezetője az
MTI tudósítójától értesült Leonard Azamfirei tervéről. Megjegyezte: a rektor a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés problémáinak a megoldása helyett olyan szakon
szeretne magyar nyelvű képzést elindítani, amely a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi
karán és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen
(BBTE) is jól működik már. Hozzátette: a bejelentett szándék
nem vonatkozik a hét végén induló idei tanévre.
Szabó Béla azt is elmondta: a tavalyi egyetemegyesítéskor
a rektor magyar nyelvű orvosmérnöki képzés beindítását helyezte kilátásba, ennek a beindítása még várat magára. Azt is
hozzátette: a magyar tagozat helyzete nem javult az egyetemen. A rektor által a nyár elején ajánlott magyar preklinikai
főtanszék nem alakult meg, így a magyar nyelvű képzés továbbra is ki van szolgáltatva az egyetemen belüli román többség akaratának. A magyar tagozat képviselői a magyar nyelvű
orvos- és gyógyszerészképzés bizonyos fokú önállóságát biztosító magyar kar vagy három magyar főtanszék létrehozását
tartják szükségesnek.
Ősz van. Tagadhatatlanul ősz van.
Vagyis mifelénk a klímaváltozás egyelőre még nem radírozta ki az évszakok
sorából Petőfi kedvencét. Tudom, az
örök ellenzékiek most nekem fognak
szökni, és azt fogják mondani, hogy a
kiskőrösi vagy kiskunfélegyházi születésű világhírű poéta ugyanúgy kedvelte a nyarat, a tavaszról nem is
szólva. A telet meg azért szerette, mert
akkor a család összebújik, és a pattogó
rőzseláng mellett verset olvas.
Apropó, versolvasás. Nem biztos,
hogy vannak még a versolvasás terén
elkeseredett ellenzéki harcok, és egyáltalán arra sem lehet számítani, hogy
évről évre növekedik a versolvasók
száma. Elvben mindenki lehet verskedvelő, nem kell hozzá különösebb előképzettség, csupán érzékenység.
Adottság a szép meglátására és érzékelésére. Amit – ha tényleg szükség van
valamiféle oktatásra, versérzékenyítőre
– gyermekkorban kell belopni a jövendő irodalomfogyasztó tudatába és
öntudatlanságába. Jó gyermekversekkel, dalokkal, modern szellemes rigmusokkal, olyanokkal, mint az Alma vagy
a Kaláka együttesé, azokról a költőkről
nem is szólva, akik úgy írnak, hogy a
költemény szinte kiált a megzenésítésért. Pl. az örök és kimeríthetetlen Kányádi Sándor. A gyerek beszéde lesz
színesebb, kifejezőbb, érzelmi kultúrája
szélesedőbb, befogadó.
A vers megszeretéséhez nem szükséges filosznak lenni, elég, ha az ember
elfogadja, hogy van egy beszédforma,
amely rímekre, (gondolat)ritmusokra
épít szabadon vagy kötötten, nem kell

Ország – világ
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Megadózzák
a speciális nyugdíjakat

Két, Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által benyújtott javaslatot is pozitívan véleményezett keddi
ülésén a szenátus pénzügyi bizottsága: az egyik értelmében adót vetnének ki a 7000 lej fölötti speciális
nyugdíjakra, a másikéban pedig szociális projektnek
fog minősülni az Első otthon (Prima Casă) program.
A tervezet értelmében a speciális nyugdíjak esetében a 7.000 és 10.000 lej közötti összegre 30%-os,
míg a 10.000 lejt meghaladó összegre 50%-os adót
vetnének ki. Eugen Teodorovici második törvénytervezete az Első otthon programra vonatkozó
2009/60-as sürgősségi kormányrendeletet módosítaná. A programot ezentúl Egy család, egy háznak
neveznék a javaslat szerint. (Agerpres)

Hiányzik a mosógép

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az állami
egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt,
hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A magyar tagozat tavaly
szeptemberben arról döntött, hogy a magyar vezetők mindaddig nem töltik be tisztségeiket, amíg nem születik a magyar
nyelvű oktatás jövőjét hosszú távon biztosító, megnyugtató
döntés. Távolmaradásukkal az ellen tiltakoztak, hogy álláspontjukat rendszeresen figyelmen kívül hagyta az egyetem vezetése. Az egyetem szenátusa a magyar tagozat nélkül döntött
tavaly a Petru Maior Egyetemmel való egyesülésről, és a
román származású George Emil Palade Nobel-díjas orvos nevének a felvételéről.
A MOGYE kizárólag magyar tannyelvű intézményként alakult 1945-ben. Az intézményben a kommunista pártvezetés
szóbeli utasítására vezették be 1962-ben a román nyelvű oktatást, amely fokozatosan háttérbe szorította a magyar orvosképzést. Ma az egyetem vezető testületei a román oktatók
négyötödös többségével működnek, és a magyar tagozat elsorvasztására törekednek. (MTI)

Őszi rapszódavíz
hozzá verslábszámlálót beszerezni,
elég, ha a költő ismeri és mesterfokon
tudja alkalmazni, használni, vele különleges érzést teremteni. El kell fogadni, hogy a költő szokatlanabb
kifejezéseket, mondatokat használ, me-

lyeket a közönséges alkatrészekből épít
át nem szabványos házzá (randa
blokká), hanem kristálypalotává, jégkunyhóvá, szívkórházzá, hegyfokon
szikrázó világítótoronnyá, pazar játszótérré.
A versszeretés nem zárja ki számítógép-kezelési titkok ismeretét, műszaki
bódulatát. Olykor a költő is egyenesen
számítógépbe írja őszi borongós hangulatának letisztázott képzeteit. Nem
utánoz, nem utánérez, csak veszettül
őszinte. Nem fél a következményektől.
Szóval ősz van. Ilyenkor érnek be a
gyümölcsök. Mi, városi gyerekek ezt
óvodáskorunk óta tudjuk elméletben.
Méhész ismerősöm mondja, az idén
kevés méz lesz. Viszont vincellér barátom kijelentette, hogy ilyen szőlőtermés, mint a 2019-es évjárat, rég nem
volt. A vincellér szót nemrégiben egy
borostalálkozón használtam kérdés formájában, kérdvén, van-e vincellérképzés nálunkfelé. A tanult borászati
szakértő nem értette már a szakszót,
pedig született magyar és képzett szomölié. (Ezt a külföldi mesterségjelzőt
viszont sokkal többen értik.)

Ilyen a világ. A klímát változtató
világ. Nálunk is egyre többen esküsznek
arra, amit annak idején Auguszta néni
tanított nekünk egyik angolórán.
Tudod, mondta, már a köd sem a régi.
És ezt akkor mondta, amikor a klímaváltozásról csupán a szakemberek szűk
fagylalttölcsére vitatkozott, még nem
szűrődött ki a demográfiai robbanás
tereire, csak a szén-dioxid-kibocsátás
az egyre szaporodó autópark és erőltetett iparosítás révén. Na most már
Románia is kampányba fogott, és belépett a klímavédők sorába. Miközben
háta megett csattog az erdőirtó fejsze
(„s a széles fejsze mosolyog” – József
Attila), és Erdélyről elmondható, hogy
medvével őrzött terület (egy szellemes
pólófeliratot idéztem ezzel). Az országos kampány szervezői egy megjegyezhetetlen angolkóros zagyvaléknévvel
illetik a mozgalmat. Talán azt kéne
megértetni, hogy a hatás verbálisan
akkor érhető el, ha értik a mozgalomban részt vevők anyanyelvükön az
anyanyelvet szülő táj szépségét, egyediségét, visszafordíthatatlan (?) romlásának ellenszereit.
Máskülönben politikai ősz van: az
államelnök-választás szürete. Ilyenkor
javallott a kimozdulás a tág és maradék
természetbe. Versolvasóknak különösképp. Megállíthatunk ugyan egy kampányszekeret, és felkérezkedhetnénk rá.
De jobb gyalogolni. És ne fussunk
olyan elnöki szekér és ábránd után,
amely nem vesz fel. Meg sem áll, (b)ősz
kocsisa lenéz. Talán olvassunk/hallgassunk verseket az urnanyitás és -zárás
között. Próbált.

A munkanélküliek, illetve a falun élők számára a legnehezebb a tartós háztartási cikkek beszerzése. A
vidéki háztartások 27,3%-ában nincs például mosógép – derül ki az Országos Statisztikai Hivatal (INS)
adataiból. Az INS szerint a romániai háztartások
57,4%-ában van számítógép és 41,8%-ában személygépkocsi, a városlakók viszont jobban állnak,
mint a vidékiek, csak a színes televíziók birtoklása
terén van hozzávetőleges egyenlőség a társadalom
ezen két rétege között. (Agerpres)

Örökbefogadás – informatizálva

Országos őrökbefogadási informatikai rendszer
(SINA) létrehozásáról döntött keddi ülésén a kormány. Az informatikai rendszer segítségével a gyermekvédelmi és örökbefogadási folyamatokat
egyszerűsítik, lehetővé téve, hogy az érdekelt személyek könnyebben kommunikáljanak minden illetékes intézménnyel. A rendszer lehetővé teszi majd
a gyermek elektronikus dossziéjának összeállítását,
az örökbefogadási folyamat összes szakaszával,
ugyanakkor az örökbefogadás utáni monitorozást is
biztosítja. Kapcsolatot létesít minden, az örökbefogadásban illetékes intézmény között, elősegítve az
együttműködést – derül ki a munkaügyi tárca közleményéből. Az Országos Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Hatóság (ANPDCA) jelenlegi informatikai
rendszerét 2004-ben vezették be, a rendszer azóta
elavult. A SINA-rendszert 36 hónapig kell beüzemelni, a projekt 45.970.000 lejbe kerül, ennek egy
részét vissza nem térítendő támogatásból, valamint
kormányalapokból biztosítják. (Agerpres)

Leállt az atomerőmű

Szerda reggel ellenőrzött körülmények között leállították a cernavodai atomerőmű egyes blokkját. A
Nuclearelectrica arról tájékoztatott, hogy a cernavodai atomerőmű egyes blokkjának leállítására bizonyos javítási munkálatok elvégzéséhez volt szükség.
A leállítás biztonságban, a procedúrák betartásával
történt, és semmiféle következménnyel nem jár sem
az alkalmazottakra, sem a környezetre, sem a lakosságra nézve – szögezi le a vállalat. (Agerpres)

Szigorodó szabályok
(Folytatás az 1. oldalról)

közúti balesetet okoz, egy telefonon beszél. Tegnap megkérdeztem a Maros megyei rendőrség sajtófelelősét
arról, hogy a megyében hány súlyos baleset történt, és
milyen gyakran büntettek például vezetés közbeni mobiltelefon-használatért. Kiderült, az év első nyolc hónapjában a megyében 183 súlyos közúti baleset történt,
amiben 39 személy vesztette életét és 177-en súlyosan
megsérültek. Kilenc balesetet az okozott, hogy a gépkocsivezető vezetés közben egyébbel volt elfoglalva: telefonált, rádióját állította stb. Ebben a kilenc
balesetben három személy halt meg. Ugyan a súlyos
balesetek fő okai a sebesség, az úttesten szabálytalanul átkelő gyalogosok és az elsőbbségadás mellőzése,
a rendőrök januártól augusztusig elég sok – Maros
megyében 717 – esetben büntettek mobiltelefon-használatért. Európai viszonylatban Románia az elmúlt
években sorozatosan élvonalban volt a halálos baleseteket illetően. Úgyhogy ideje volt a jogszabályi szigorításnak, és legalább ennyire szükség lenne a betartatás
szigorítására is.
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Innovatív génterápiára gyűjtenek

(Folytatás az 1. oldalról)
angyalkánkat légzéselégtelenség
következtében. Miután több orvos
is megerősítette, hogy valószínű
terhesség alatti oxigénhiány okozta,
nem genetikai betegség, egy újabb
terhesség esetén nem lesz gond,
2015 szeptemberében megszületett
Nóra kislányunk. Három hónapos
koráig jól fejlődött, majd leállt a fejlődése, és az Annáéhoz hasonló tünetek kezdtek jelentkezni nála is –
elevenítette fel az emberpróbáló
éveket Ferencz Krisztina, Nóri
édesanyja.
– Az orvosok nem találtak semmiféle rendellenességet, hat hónapos kora körül, amikor már nagyon
kezdett hanyatlani az állapota, küldözgettek különböző genetikai vizsgálatokra. Bukarestben találtak egy
anyagcserezavart nála, ami mitokondriális betegségre utalt, de a tünetei alapján mégis kizárták ezt.
Több mint egy év múlva sikerült
egy holland laboratóriumban kimutatni a génmutációt. Anyagcserezavaron alapuló mitokondriális
diagnosztizálták,
betegséggel
ECHS1-deficienciával. Nóra szervezete nem bontja le (és több mint
valószínű, az Annáé sem tette) a fehérjéket, és nem alakítja át azokat
energiává, így toxinok gyűlnek fel,
melyek fokozatosan leépítik, károsítják az idegrendszert, érintik a látást és hallást, a szívműködést, a
vese- és májfunkciókat. A betegség
mindkét szülőtől öröklődött, akik
tünetmentes hordozói a génmutációnak anélkül, hogy tudtak volna
róla. A betegség nem gyógyítható,
és prognózisa nagyon rossz, az
ECHS1-deficienciával élő gyerekek
alig érik meg a kisiskoláskort, a holland orvosok szerint két-három
gyermek él ezzel a világon.
Miután két napig sírtam, elkezdtem keresgélni az interneten más
családokat, akiknek a gyermekük

ezzel a betegséggel él. Két év alatt
több mint 20 családot sikerült találnom a világ különböző részein, töbközött
Amerikában,
bek
Ausztráliában. Nagyon hasznos tanácsokkal, információkkal látnak el
azóta is, orvosaikkal együtt, akik
segítenek könnyebbé tenni Nóri
mindennapjait.
Egy év küzdelem után a bürokráciával, az egészségügyi rendszer hiányosságaival, egyes orvosok
érdektelensége ellenére sikerült kijutnunk Olaszországba, egy római,
ritka betegségekre szakosodott kórházba, ahol nagyon sokat segítettek
Nórin, stabilizálták, gyomorszondát
kapott, amelyen keresztül megfelelően tudjuk táplálni, hidratálni.
Megtudtuk, hogy egy különleges
fehérjementes, valamint nagyon
alacsony fehérjetartalmú diétával
tudjuk stabilizálni az állapotát, és
úgy tűnik, valóban leállt valame-

lyest ez a nagyon
durva leépülési folyamat – magyarázta az édesanya,
aki érdeklődésemre
elmondta, bármilyen új helyzet,
probléma merül fel,
a külföldi szülőkkel
konzultál, illetve az
olaszországi orvosoktól kér tanácsot
levélben.
Hozzátette, azt
mondták nekik az
orvosok, hogy az
ezen betegségben
érintett gyerekek
legfennebb a kisiskoláskort érik meg,
ennek ellenére a 12
család között, amelyekkel tartják a
kapcsolatot, vannak
olyanok, akiknek
10, 16, 17 évesek a gyerekeik, és
egy 29 éves lány is van, akinél,
akárcsak Nórinál, már csecsemőkorban jelentkeztek a tünetek. Van
család, ahol mindhárom gyerek
mitokondriális betegségben szenved.
Nóri most négyéves. Nem jár és
nem beszél. Naponta bántják fájdalmas izomrángások mioklónusos
disztóniája miatt, a látása megromlott, emésztési panaszai vannak.
Nagy dózisban vitaminokat kap,
amelyek pótolják az energiát a szervezetében, emellett minden héten
mozgás-, foglalkozás- és zeneterápiára, valamint masszázsra jár.
Házikedvencből lett legjobb barát
Nóri reagál a különböző
ingerekre, gyakran mosolyog,
a szüleivel kommunikál, tudtukra adja, hogy éppen mit szeretne.
Az édesanya szerint az egyik leg-

A hét végén a „világ közepévé” válik Erdőszentgyörgy

jobb döntésük volt, hogy egy házikedvenccel, egy tacskóval bővítették a családot, ugyanis a kutyus
rövid időn belül Nóri legjobb barátja lett, és huncutságaival nemcsak a kislányt, hanem a szülőket is
felvidítja.
Fénysugár az egyesült Államokból
A Nóri betegsége neurodegeneratív, állapota lassan, de folyamatosan romlik. Az idén viszont
felcsillant egy kis remény. Az
Amerikai Egyesült Államokban
egy kutatócsoport vállalta, hogy
innovatív génterápiát fejleszt ki,
amely le tudná állítani a neurodegeneratív folyamatot. Az ECHS1deficienciát az ECHS1 gén
mutációja okozza mitokondriális
ágon. A mitokondriális rendszer a
szervezet motorja, amikor nem
működik, az egész szervezetet
érinti, lassan leépíti.
A dallasi kutatóközpontban egy
egészséges ECHS1 gén létrehozását célozzák, amit egy ártalmatlan
adenovírusba ültetve a szervezetbe
juttatnak, a vírus kiöli a génmutációt, és a szervezet visszanyerheti
bizonyos funkcióit. A terápia kifejlesztése viszont időigényes, legalább két-három évbe telik,
ugyanakkor nagyon költséges. Erre
gyűjtenek most a Nóri számára létrehozott egyesületen keresztül,
első lépésben 50 ezer dollárra van
szüksége a családnak. Ez az egyedüli esély, hogy megmentsék a tündéri kislány életét, ugyanis jelenleg
a betegségére nem létezik kezelés.
– Addig is örülünk minden együtt
töltött napnak, minden mosolynak,
és reméljük, hogy a génterápia
meghozza a gyógyulást Nóri számára – fűzi hozzá az édesanya.
Rendkívül elővigyázatosnak kell
lenniük, ugyanis egy virózis, egy
sima hűlés is életveszélyes lehet
számára. – Főleg télen, a vírusidényben szinte burokban tartjuk, de
egyébként igyekszünk minél többet

Színes, tartalmas programok a Marosszéki Lófuttatáson

Látványos lovas bemutatók,
lóversenyek, érdekes gyerekprogramok, kézművesvásár,
számos koncert, valamint István, a király rockopera – ez
csupán néhány programpont,
amiért érdemes lesz a hét
végén Erdőszentgyörgyre látogatni. És ha már ott van az
ember, nem szabad kihagyni
a pénteken nyíló Rhédey-kiállítást sem. A péntektől vasárnapig
zajló
Marosszéki
Lófuttatás programját kedden
sajtótájékoztatón ismertették
az erdőszentgyörgyi önkormányzat, valamint a Marosszéki Lófuttatás Egyesület
képviselői.

Pénteken délelőtt az állandó Rhédey-kiállítás megnyitójával kezdődik a háromnapos rendezvénysorozat, a Rhédey-kastélyban berendezett kiállítóterek korhű berendezéssel
és
multimédiás
megoldások révén elevenítik meg a
történelmet. Az öt termet felölelő
kiállítás összeállításában oroszlánrészt
vállaló
dr. Kinda István muzeológus rámutatott: 2017-ben indult az együttműködésük az erdőszentgyörgyi
önkormányzattal, azzal a céllal,
hogy a Rhédey-kastély emeletén
egy-két termet rendezzenek be.
– Akkor még semmi tudományos
információnk nem volt, azt sem
tudtuk, hogy írják helyesen Claudia
nevét, mint ahogy azt sem, hogy
mikor született – fejtette ki dr.
Kinda István. Ezért kutatásba kezdtek, amelyre a pénteken átadásra
kerülő kiállítóteret is alapozták. –

Kinda István, Csibi Attila és Kádár László

Nagyon sok téves, közbeszédben
keringő információ érhető el az interneten, amelyeknek nincs valós
alapja, ezért is készül a Rhédey-kiállítás, hogy ezen a helyen megalapozott és hiteles tájékoztatást
találhassanak – tette hozzá. A kutatásban Fehér János néprajzkutató
segédkezett dr. Kinda Istvánnak,
így sikerült számos információt feltárni a Rhédey család történetéről.
Stuttgartban előkerült Rhédey Claudia naplója is, az a 420 oldalas dokumentum, amit le szeretnének
fordítani, és kiadnák kötet formájá-

ban is, hisz ez Erdőszentgyörgy, illetve az egész nemzet számára
rendkívüli érték. A pénteki kiállításmegnyitóra olyan magas rangú vendégeket várnak, mint az angol,
valamint a magyar nagykövet, a
Németországot képviselő Brandenburg tartományi parlamenti képviselő, valamint a román kulturális
miniszter. A délelőtti rendezvény
zártkörű, viszont péntek délután 4
órától a nagyközönség előtt is megnyitják a kiállítóteret, szakemberek
vezetik majd körbe a termeken a látogatókat.

Fotó: Átyin Kata

Délután az erdőszentgyörgyi
Pad-dombon már kiállítják termékeiket a kézművesek, este pedig a
Jakab Csaba & Band és a Kowalsky
meg a Vega szórakoztatja a látogatókat.
A Marosszéki Lófuttatás programja kapcsán Csibi Attila,
Erdőszentgyörgy polgármestere elmondta, a szombat és a vasárnap a
lóversenyekről, valamint a lovas
bemutatókról szól majd, amelyek
tavaly is igen népszerűek voltak a
látogatók körében. Sikerült egy kuriózumnak számító lovas előadó

a levegőn lenni, elvinni őt, ahová
csak lehet, találkozni gyerekekkel,
hogy minél több inger érje. Ismerőseink, barátaink tudják, hogy Nóri
közelébe csak egészségesen és vidáman lehet jönni – jegyzi meg mosolyogva az édesanya.
Állami támogatásra
nem számíthatnak
Miközben egyes országokban az
állam segítőt is biztosít, aki naponta
adott ideig besegít az édesanyának
a gyermek ellátásában, a román
egészségügyi rendszer részéről
semmiféle támogatásra nem számíthat sem Nóri, sem a többi, ritka betegségben szenvedő gyerek. – A
biztosítópénztár nem téríti meg a terápiákkal, orvosi vizsgálatokkal,
analízisekkel, gyógyszerekkel és vitaminokkal, illetve a speciális fejlesztő eszközökkel járó költségeket,
mivel ritka betegségről van szó.
Nóri az egyedüli gyermek Romániában, akit hivatalosan mitokondriális betegséggel diagnosztizáltak. A
legsúlyosabb rokkantsági fokozatba
sorolták, így nekem mint kísérőnek
minimálbér jár. Háromévente támogatnak egy segédeszköz vásárlásában, viszont a valóság egy kissé
másként fest, tavaly például vettünk
egy mozgássérültnek való babakocsit, aminek az ára ezer euró körül
mozog, az államtól a támogatás
pedig ezer lej volt. Legalább két
ilyen kocsira lenne szükségünk, hiszen ez nagyon nehéz, a házban ideális, hogy üljön benne napközben,
viszont a csomagtartóba nem fér be,
szükség van egy könnyűvázúra is,
amit természetesen saját költségre
kell megvásárolnunk – magyarázta
az édesanya.
Aki támogatni szeretné Nórit,
hogy hozzáférhessen az életmentő
génterápiához, megteheti a következő
bankszámlaszámra:
RO53RNCB0188162801100001 –
Asociatia Copiilor cu Boli Mitocondriale

csoportot, a a Győri Ördöglovasokat elhívni, tagjai több produkcióval
lépnek fel a kétnapos rendezvény
alatt. Mellettük a helyi, erdélyi fellépők is teret kapnak, a szovátai barantások, az Erdélyi Lovas
Kaszkadőrök és Pászka Lehel íjász
is látványos bemutatókkal várja a
közönséget. A polgármester szerint
egyre népszerűbb az angol telivér
futam, hisz első alkalommal nagyon kevesen indultak, azonban
idén már kilenc lovas nevezett be,
ami nem meglepő, hiszen Erdélyben – több mint 60 év kihagyás
után – Erdőszentgyörgyön futhatnak újra az angol telivérek. A
szombat este fénypontjának a
Nemzeti Lovas Színház előadása
ígérkezik, az István, a király rockoperával lépnek színpadra. Szintén
a szombati program részeként szervezik meg a Marosszéki Ízek főzőversenyt, amelyen a megye több
önkormányzata rukkol majd elő a
településük sajátos ízvilágát megelevenítő étkekkel.
A lófuttatás kapcsán a sajtótájékoztatón jelen lévő Kádár László
versenyigazgató hozzátette, eddig
12-en jelezték részvételi szándékukat a Marosszéki Lófuttatás futamon, 9-en indulnak az angol telivér
futamon, és hatan mérik össze
ügyességüket az idén újdonságnak
számító Szent György-futamban. A
versenyzők Székelyföld különböző
pontjairól érkeznek.
Vasárnap délelőtt elsősorban a
gyerekeknek ígérnek tartalmas
szórakozási lehetőségeket a szervezők, Peppino bohóc interaktív
előadásra várja a legkisebbeket, a
Győri Ördöglovasok csapata pedig
bemutatja a Hamupipőke című
lovas-zenés mesejátékot, emellett
pónilovaglás, lufihajtogatás is lesz.
(menyhárt)
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Magyarázatot kért a romániai ombudsman

Törvény van, de nem alkalmazzák

Magyarázatot kért a romániai nép ügyvédje
(ombudsman) hivatala a bukaresti egészségügyi minisztériumtól, amiért a tárca nem
dolgozta ki egy, a kisebbségek számára fontos törvény végrehajtási utasítását – írta a
Maszol.ro portál.

A román parlament által 2017-ben elfogadott,
2018. január elsejétől hatályba lépett jogszabály értelmében az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények kötelesek a kisebbségek
nyelvén is beszélő személyzetet alkalmazni azokon a
településeken, amelyekben az illető kisebbség számaránya eléri a húsz százalékot vagy az ötezer főt.
A portálnak Molnár Zsolt ombudsman-helyettes elmondta: a törvény továbbra is alkalmazhatatlan, mert
az egészségügyi minisztérium nem dolgozta még ki
a gyakorlatba ültetés részletes szabályozását. A nép
ügyvédjének hivatala múlt héten beadványban kérte
számon a tárcán a mulasztást.
„Romániában nem alkalmazzák a törvényeket. Ez
a jogszabály az egyik leglátványosabb példa erre” –
fogalmazott Molnár Zsolt. Hozzátette, hogy az ombudsmani hivatal 30 napon belül választ vár a beadványra. Ha a minisztérium nem ad kielégítő
magyarázatot a mulasztásra, akkor a nép ügyvédjének
hivatala egy ajánlásban felszólítja a tárcát, hogy lás-

sanak munkához. „Mi majd követjük az ajánlásunk
gyakorlatba ültetését, és ha azt látjuk, hogy záros határidőn belül nem történik előrelépés, akkor a miniszterelnökhöz fordulunk” – magyarázta a procedúrát az
ombudsman-helyettes.
A román képviselőház 2017. április 11-én ellenszavazat nélkül fogadta el azokat a törvénymódosításokat, amelyek szerint az egészségügyi és a szociális
intézményekben is alkalmazni kell olyan dolgozókat,
akik beszélik a nemzeti kisebbségek anyanyelvét.
Klaus Iohannis államfő előbb alkotmányossági vizsgálatot kért, de az alkotmánybíróság pozitív véleményezése után kihirdette a törvénymódosításokat.
A módosított jogszabályt az erdélyi magyar jogvédő szervezetek is elégtelennek tartották, és élesen
bírálták. Az Identitás Szabadságáért Jogvédő Csoport
(AGFI) arra figyelmeztetett, hogy a jogszabály nem
rendelkezik a kisebbségekhez tartozó páciensek anyanyelven történő ellátásának a biztosításáról. Az AGFI
példaként azt hozta fel, hogy a törvények előírásainak
„egyetlen magyarul tudó ápoló alkalmazásával is eleget lehet tenni”. A bírálatokra adott válaszban az
RMDSZ illetékesei elismerték: nagymértékben a végrehajtási utasításokon múlik, hogy a törvénymódosítás valóban kiterjeszti-e az anyanyelvhasználat jogát
az egészségügyre és a szociális intézményekre. (MTI)

Túlterhelt szülők, túlterhelt gyermekek

valós ölelés helyett telefonsimogatás

Az egészséges életmóddal, a
családdal, a gyermekneveléssel kapcsolatos témákról
szervez tanulságos előadásokat Berek utcai székhelyén a
Máltai Szeretetszolgálat marosvásárhelyi
szervezete.
Hallgatóságban
nincsen
hiány, csak néha a célközönség képviselői vannak kevesen, pedig megoszthatnák
gondjaikat, és szakemberektől
kaphatnának
választ
rájuk.

Feltehetően az iskolakezdés indokolta a szeptember 11-i előadás
témáját: túlterhelt szülők, túlterhelt
gyermekek. Ez alkalommal Nagy
Gizella mentálhigiénés szakember
tartott meggondolkoztató vitaindító
előadást, amelyben saját véleménye
mellett neves pszichológusok, viselkedéskutatók gondolatait osztotta meg a hallgatókkal. A témához
Beczássy Erzsébet Lilián marosvásárhelyi pszichológus is többször
hozzászólt, a mindennapi életben
felmerülő esetekről, problémákról
és azok megoldásáról a közönség
tagjai is nagyszülőként vagy szülőként elmondták a gyakorlat során
szerzett tapasztalataikat.
Mivel hosszú lenne részleteiben
ismertetni a kétórás rendezvényen
elhangzottakat, néhány fontosnak
vélt gondolatot idézek.
Házasság, gyermek, család
Vitaindítójában Nagy Gizella a
család meghatározásától indult ki,
hiszen két ember találkozásának, a
közöttük kialakuló szerelemnek,
majd a jó párkapcsolatnak a beteljesülését a házasság és a gyermekek
jelentik. Bár manapság a házasság
elsősorban életszövetséget jelent,
előfordul, hogy érdekből kötik. Ami
szép életszövetséggé alakulhat
ugyan, ahogyan a múltban is megtörtént, de közel sem minden esetben.
„A párkapcsolat és a házasság
összeférhetetlen vágyak, konfliktu-

sok, szenvedélyesség, csalódás, agresszió és boldogság olvasztótégelye” (Kiss D., Bagdy E., Vargha A.).
„A házasság kötelékének finom
anyaga olyan támadásoknak van
kitéve naponta, amelyeket egyetlen
más emberi kapcsolat sem bírhatna ki sérülések nélkül” (Viorst). Az idézetek folytatásaként
hangzott el, hogy a család megőrzése és egyensúlyban tartása nem
könnyű, miközben ma mindkét házastárs a szakmai, emberi önmegvalósítás vágyáról sem tud
lemondani. Emiatt válik túl bonyolulttá, fut sok szálon a mai
ember élete, szülőké és gyermekeké, és közben kicsúszik az idő a
kezünk közül. Ilyen körülmények
között a család egyre inkább
„ágyrajáró szállássá” válik, ahol
csak este találkozik a férj és feleség, ha egyáltalán még szülőpár
alkotja a családot, hangzott el a
Kopp-Skrabski-megállapítás, kiegészítve azzal, hogy a mai szülők
sokkal több időt töltenek munkatársaikkal, mint családjukkal.
Ilyenkor szoktak némelyek azon
töprengeni, hogy az elmúlt századok házasságai jobbak voltak. Amit
nem lehet ebben a formában kijelenteni, hiszen már a 21. században
élünk, és az adott helyzethez kell
alkalmazkodnunk legjobb képessé-

geink és tudásunk szerint – hangsúlyozta az előadó.
Ha erre képtelenek vagyunk,
akkor esélyünk sincs a megelégedésre, megbékélésre, aminek a következménye, hogy folytonos
vívódás, túlterheltség, fáradtság érzése lesz úrrá rajtunk – figyelmeztette a hallgatóságot. Majd
hozzátette, ami egyébként nem ismeretlen számunkra, hogy mindez
a krónikus stressz kialakulásához
vezethet, ami aggasztóbb a túlterheltségnél, hiszen a különböző betegségek megjelenésének az
előszobája. Elhangzott, hogy az ősember életéből sem hiányoztak a
stresszhelyzetek, például amikor
egy veszélyes állattal találta
szembe magát. Ilyenkor elfutott
vagy odacsapott, de ez utóbbit ma
a főnökkel vagy munkatársakkal
nehéz lenne kivitelezni. Az adott
korszak terheit mindenkinek cipelnie kell. Bár súlya nem a kívánságunk szerint alakul, vannak
lehetőségek, amelyekkel könnyíthetünk a tehercipelésen – mondta
Nagy Gizella. Majd konkrét ellenpéldát hallottunk a gyermeknevelési szabadságot választó édesanya,
feleség mindennapjairól, amelyek,
minden igyekezete ellenére, ideges,
fáradt, feszült esti együttlétekkel
végződhetnek.

Savlekötők kivonását
javasolja az európai
Gyógyszerügynökség

Ranitidin hatóanyagot tartalmazó gyomorsavcsökkentőket vont ki Magyarországon
forgalomból, illetve függesztette fel a forgalmazásukat az
Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI).

A hatóság közleménye szerint a
svájci gyógyszerhatóságtól érkezett
riasztás, mely szerint – rákkeltőnek
tartott – nitrózamint mértek az
egyik indiai gyártó által előállított
ranitidin hatóanyagban. Az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) jelenleg is vizsgálja a szennyeződés mértékét és esetleges kockázatát,
valamint elővigyázatosságból az indiai Saraca Laboratories Limited
által gyártott ranitidin hatóanyagú
gyógyszerek forgalomból való kivonását javasolta minden tagállamban. Így tett az OGYÉI is, a betegek
biztonságáért a vényköteles Ranitic
150 mg filmtablettát, a Ranitic 300
mg filmtablettát, a Ranitidin 1A
Pharma 150 mg filmtablettát és a
Ranitidin 1A Pharma 300 mg filmtablettát Magyarországon kivonja a
forgalomból.

Meddig lehet beprogramozni
a gyermeket?
A gondos szülő, aki szeretné, ha
mindent megtanulna a gyermeke, az
iskola mellett különórákra, különböző tevékenységekre járatja, beprogramozva annak egész napját,
sőt hetét is. Ezt tetézi az iskola a sok
házi feladattal, amit a törvény tilt
ugyan, de a pedagógusok többsége
nem tud lemondani róla – egészíthetnénk ki az előadó szavait. Hol a
határ, meddig lehet beprogramozni
a gyermeket, jut-e ideje a szülőknek
a gyermekkel való önfeledt együttlétre, a közös játékra, szórakozásra,
ami a legboldogabb felnőttkori emlékké válik, és erősíti a szülők, különösen az anya és gyermeke
közötti kötődést? Ennek ugyanis a
későbbiekben nagyon fontos szerepe van a személyiségfejlődésben,
a felnőtté válásban és a későbbi
kapcsolatok kialakításában – idézte
Bende Zs. és munkatársai megállapítását az előadó. Az önfeledt
együttlét jelenti a flow-állapotot is,
amelynek fogalmát Csíkszentmihályi Mihály magyar–amerikai pszichológus vezette be a lélek
tudományába. Az áramlat (flow) jelentésű angol szó ebben az esetben
a cselekvésbe való belefeledkezés
olyan erős élményét jelenti, amikor
nem vesszük észre, hogy repül az
idő, és amit cselekszünk, szinte a
játék élményét nyújtja, boldogsággal tölt el. Ezzel kapcsolatosan Beczássy Lilián megjegyezte, hogy a
flow-ban, az áramlatban élni természetességet, egyszerűséget jelent. Jó
benne élni, hiszen nem mindegy,
hogy hogyan viszonyulunk a mindennapok történéseihez. Az egyszerűség, a természetesség, a
megelégedettség szépséggel tölti fel
a lelkünket. Ezt kellene elérnünk
mindnyájunknak.
Csíkszentmihályi Mihály szerint
hamis ábránd azt hinni, hogy a több
pénz, a több szabadidő boldogabbá
tesz. Ezt az érzést a munka során
érezhetjük át, ha megtanuljuk korlátainkkal és kötezettségeinkkel
együtt szeretni az életünket, ha
nemcsak muszájból játszunk, tanulunk együtt gyermekeinkkel, unokáinkkal. Akinek minden perce be
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Közölték azt is: további vizsgálatok folynak, hogy ellenőrizzék a
más hatóanyaggyártó által előállított ranitidin tisztaságát is. Ezen
gyógyszerek vizsgálatának végéig
Magyarországon további készítmények forgalmazását függesztik fel.
Ezek közé tartozik a Zantac 150
mg filmtabletta, a Zantac 300 mg
filmtabletta, a Zantac 25 mg/ml oldatos injekció, az Ulceran 150 mg
filmtabletta, az Ulceran 300 mg
filmtabletta, az Umaren 150 mg
filmtabletta és az Umaren 300 mg
filmtabletta.
A ranitidin úgynevezett hisztamin H2 receptorblokkoló, amelyet
a gyomorsav túlzott termelődése
esetén alkalmaznak, a refluxbetegség, a nyombél- illetve gyomorfekély
megelőzésére,
illetve
gyógyítására. A ranitidin tartalmú
gyógyszerek helyett több, más hatóanyagot tartalmazó gyógyszer
szedhető hatásosan a panaszok kezelésére, ezért azt javasolják, hogy
a betegek a kezelésükkel kapcsolatos kérdéseikkel keressék fel kezevagy
gyógyszelőorvosukat
részüket. (MTI)
van osztva, és folyton az idő múlásáért szorong, elmulasztja a flow-élmény átérzését.
Főleg az édesanyákra jellemző,
hogy tökéletesek akarnak lenni
minden szerepükben, és gyermekeik számára biztosítani minden lehetőséget,
anélkül
hogy
számolnának gyermekeik érdeklődésével és képességeivel. Az előadó
példaként említette, hogy vannak
szülők, akik azért akarják egy bizonyos iskolába íratni a gyermeküket,
mert az elődök is oda jártak, holott
a gyermek a sporthoz vagy a művészetekhez vonzódik leginkább.
Vajon megéri eltéríteni szándékától? – tette fel a kérdést Nagy Gizella, és újabb történetekkel
bizonyította, miképpen lehetünk
gyermekbarát szülők, nagyszülők.
Túlérettség vagy elégedetlenség
Majd tételesen is megfogalmazta,
hogy az egy bizonyos iskola rákényszerítése mellett mi jelenthet
túlterheltséget a gyermeknek: ha a
tanító néniről nem szívesen beszél,
ha olyan iskolán kívüli tevékenységet erőltet rá a szülő, amire csak az
ő kedvéért jár, ha nem a gyermek
képességei szerint szabja meg az elvárásait, ha ellenzi, hogy a barátok
a gyermekéhez látogassanak, ha túlzottan félti, és nem engedi a barátaihoz játszani, ha az iskolai
eredményeihez köti álmainak a teljesítését, ha elfelejti elismerni gyermeke munkáját, ha elfelejti
megkérdezni, hogy milyen volt a
napja, ha a valós együttlét nem céltudatosan mosódik egybe a virtuális
világgal, és egy valós, igazi ölelés
helyett mindenki a saját telefonját
simogatja. Ma már nem lehet a virtuális világtól teljesen elszakadva
élni, de a valós világunkkal való
összemosódás határát mi szabjuk
meg. És nem feltétlen a sűrű program jelenti a túlterheltséget, hanem
az elégedetlenség. Végül Ann Masten amerikai egyetemi tanárt idézte,
aki szerint mindenki életében kell
legyen valaki, aki igazán szereti, és
őszintén hisz benne.
Az előadást a szülők bizonytalanságairól, kérdéseiről és a bevált
jó módszerekről szóló beszélgetés
követte. (bodolai)
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Kiss Manyi ezer arca

A humortól a drámáig

A Vásárhelyi Forgatag színes, érdekes
rendezvényei közül nagy örömmel
vettem részt az erdélyi származású
zseniális magyar színésznőről, Kiss Manyiról szóló kiállítás megnyitóján. A
születésének századik évfordulójára
összeállított tárlat kurátora Szebeni
Zsuzsanna, a Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi
fiókintézetének
igazgatója, ő vezette végig a hallgatóságot Kiss Manyi szédületes pályáján, amit a Szebeni-Szabó Róbert által
összeállított montázsok szövege és
képanyaga szemléltetett.

Bodolai Gyöngyi

A megnyitó különleges élmény volt számomra, ugyanis gyermek- és kamaszkoromat
végigkísérte Kiss Manyi neve, a Jávor Páléval és az 1950–60-as évek többi jeles színészével együtt, akiket anyai nagynéném szinte
naponta emlegetett. Ahogy visszagondolok,
a Film-színház-muzsika című lapból és/vagy
a Kossuth rádióból tájékozódhatott, mert
mindig tudta, hogy milyen szerepben aratták
legújabb sikereiket, s ha netalán egy filmet is
megnézhetett, hosszú ideig az volt az egyedüli beszédtéma. Ezekkel az emlékekkel
ültem be a Kultúrpalota kistermébe, és csak
azt sajnálom, hogy a következő rendezvény
miatt, amelynek ugyanaz volt a helyszíne,
nem volt lehetőség olyan alaposan végigböngészni a jól kiválasztott szövegeket és képeket, ahogy szerettem volna.
Jaj, de jó a habos sütemény!
Bár lehet, hogy Kiss Manyi emléke mára
már halványulni látszik, nevét, művészetét
mindenképpen érdemes feleleveníteni és felfedezni annak, aki nem ismerte, hiszen Erdély legtávolabbi szegletéből, Zágonból
elindulva hódította meg a budapesti és a határokon túli magyar közönséget. Dalos, nótázós mulatságokon pedig előbb-utóbb
elhangzik a Jaj, de jó a habos sütemény! című
dal, amelyről egyre kevesebben tudják, hogy
1940-ben Kiss Manyi énekelte Eisemann Mihály Fiatalság bolondság című operettjében,
s tette szinte utolérhetetlenül népszerűvé az
egész magyar nyelvterülten.
– Nagyon érdekes a dal diadalútja, amit a
Színháztörténeti Intézet segítségével sikerült
nyomon követni, hiszen gyakorlatilag egy
semmitmondó betétdal volt egy habkönnyű
operettben, és valójában a tornaegylet lányai
rajongtak a főszereplő bonvivánért. Azóta
már sem a bonvivánt, sem a cselekményt nem
ismerjük, de a habos süteményről szóló dal
továbbra is beivódott a kollektív emlékezetbe. És Kiss Manyi találékony humoráról
tanúskodik, hogy amikor a korabeli dívák
megkörnyékezték Eisemannt, hogy nekik is
írjon hasonlóan népszerű dalt, a beszélgetés
során egyszer csak előkerült egy tál habos sütemény, amiből kiesett Kiss Manyi névjegykártyája, aki előre felkészült erre az
eseményre. Élete során folyamatosan ilyen
érdekes epizódokkal próbálta a humoros oldalát bemutatni – mesélte Szebeni Zsuzsanna. Majd hozzátette, hogy Kiss Manyi
kedvenc étele valójában a zágoni füstölt szalonna volt, az egyik képen látható is, ahogy
nővérével kibontják az otthonról, Ilus mamától kapott csomagot. Az otthont számára
Zágon jelentette, és annak ellenére, hogy Háromszék szülöttének tartják, valójában Magyarlónán látta meg a napvilágot, ahol
akkoriban a szülei vándortanítóként oktattak.
Három hónapos korában került Zágonba, és
kis csúsztatással mindig azt vallotta szülőhelyéül, mert lelkében odatartozónak érezte
magát.
Padláson talált hagyaték
„Addig pedig játszom mindig, mindenhol,
és mindennel és mindenkivel, mert azért születtem” – olvasható a kiállítás nyitó molinóján, amely az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet, az Országos Széchényi
Könyvtár, az EMKE, a www.szineszkonyvtar.hu és a Kiss család dokumentumainak felhasználásával jött létre, és először a zágoni
Mikes-Szentkereszty-kúriában levő Kiss
Manyi-emlékszobában láthatta a közönség.
Szebeni Zsuzsanna, miután köszönetet
mondott a kiállítás marosvásárhelyi házigaz-

dáinak, Kötő József színháztörténész emlékét
idézte, aki nagyon sokat segített abban, hogy
valóban egy különleges kiállítást láthasson a
néző. A feldolgozott dokumentumok egy
része ugyanis öt-hat éve került elő egy gyöngyösi padlásról, és Kötő József közbenjárása
nélkül a hagyaték ma nem lenne Erdélyben.
Az EMKE segítségével ő vállalta fel, hogy az
erdélyi származású színésznő óriási hagyatéka, amely a születési igazolványától a halotti bizonyítványáig és horoszkópelemzéséig
több mint 270 levelet és több mint 400 fényképet foglal magába, az EMKE kolozsvári kirendeltségéhez kerüljön. Megtalálhatók
benne a gázszámlái, utazási csekkjei, pici
fotók fantasztikus kempingezésekről, iskolai
bizonyítványai, útlevélkérelmei, családi levelezése, amelyből kiderül, hogy az őt felnevelő
Ilus mama, a nagynénje állt hozzá a legközelebb, és mindenről kölcsönösen beszámoltak
egymásnak. Egy kéményseprő talált rá a hagyatékra, amelyet Kiss Manyi élettársa, Nyúl
úr későbbi házvezetőjének a leszármazottai
tettek fel a padlásra. Interneten vette fel a
kapcsolatot Szebeni Zsuzsannával, akinek a
hagyaték értékét felismerő Kötő József segített, hogy az EMKE révén kifizessék a kért
összeget, és így egyben maradjanak az értékes dokumentumok.

Három apuka és anyuka
Visszatérve a Kiss Manyi születése körüli
bonyodalmakra, a bevezetőben elhangzott,
hogy nem volt szokványos gyermekkora,
mert szülei korán elváltak, és anyai nagynénje, Nagy Ilona és annak férje, Szőcs Albert
módos, művelt helyi arisztokrata nevelte fel.
Ezért emlegette úgy, hogy neki több anyukája
és apukája volt, miközben a zágoni gyermekkor élete legboldogabb szakaszát jelentette.
Mivel édesanyja a válás után újra férjhez
ment, és édesapja is megnősült, első kolozsvári fellépésekor, a szülők, a három apuka és
anyuka, szinte egysornyi helyet foglaltak el a
nézőtéren. A Zágonról készült összeállításban
láthatjuk szülei képét, Kiss Manyi gyermekkori, iskoláskori, a konfirmáció alkalmával
készült képeit, nevelőapját rózsakertjében, a
zágoni templomot és a kántori lakot. Szebeni
Zsuzsanna elmondta, hogy Szőcs Albert nagyon jó ember volt, és amikor nevelt lányának a tehetsége már megmutatkozott, a
nagyon muzikális kislány számára egy jó minőségű zongorát vásárolt, ami ma az emlékszobában látható. Szeretetteljes kapcsolatuk,
a Zágonhoz kötődő sok kedves pillanat a levelezésükből derül ki.
A beugrások nagymestere
Kiss Manyi a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégiumban tanult, ahol korán felfedezték tehetségét, majd a kolozsvári Konzervatórium zongora tanszakán és Izsó Miklós
színiiskolájában folytatta tanulmányait. Színészpályáját 1926-ban kezdte Kolozsváron,
és az 1927/28-as évadban már változatos
operettszerepekben lépett fel 140 alkalom-

mal. 1928-ban Sebestyén Mihály miskolci
színidirektor a Varázshegedűben látta játszani, és rögtön átszerződtette Szegedre, ahol
egy gyors beugrás hozta meg számára a sikert. A csúnya lány című darab premierjén a
primadonna rosszul lett, de Kiss Manyi percek alatt átvette a szerepét, és a „döcögő előadásból bombasikert kovácsolt” – olvasható
a karrierjét bemutató összeállításban. Budapesti sikerét is egy beugrás alapozta meg a
Fruska című vígjátékban, de a drámai szerepek csak a későbbiekben találtak rá.
A kiállítás kurátora Kiss Manyi színészi
pályáját Molnár Gál Péter, a legbiztosabb ízlésű kritikusok egyikének idézetével foglalta
össze: „Színészi alkotóereje, költői emberismeretének végigértelmezése nem termelt selejtet. Nagy alkotó volt operettszubrettként,
Csehov színpadi megtestesítőjeként, Sarkadi
házmestereként egy stúdió-előadásban, vígjátékban, tragédiában, középfajú színműben.
Mélyről eredt tragikomikuma özvegy Máknéként Fejes Endre Vonó Ignácában és a
Brecht körül habzó skolasztikus viták idején
Kurázsi mamaként schilleri hevülettel vonta
kordéját, kevéssel a szubrett szerepkörből való
átigazolása után iskolajátékot teremtve az intellektuális erőből, anélkül hogy sótlanná szikkasztotta volna háborúban hányódó
gyermekeit az üzletért föláldozó markotányosnő tragikai alakját.”
A cirkusz világában
De még mielőtt eljutott volna a csúcsra,
első házassága révén egy kitérőt tett a cirkusz
világába. 1931-ben feleségül ment
Alfredo Uferinihez, egy több mint
300 éves nemzetközi hírű bűvészdinasztia legfiatalabb tagjához, akivel
Zágonban családi körben tartották a
lagzit. Kiss Manyi nem szerette a cirkusz világát, de a precizitást és a
színpadi pontosságot, amit a különleges illúziókeltő mutatványok megkívántak, a technikailag nagyon magas
szintű előadásokon tanulta meg. Az
Uferini testvérek mellett énekelt, és
asszisztensként lépett fel, ahogy ezt a
magyarországi vendégszereplésükre
készült korabeli plakát bizonyítja. Az
viszont csupán legenda, hogy ágyúgolyóként lőtték volna ki – jegyezte
meg az előadó.
1933-ban léptek fel férjével együtt
utoljára, majd útjaik elváltak, ugyanis
Kiss Manyinak hiányzott a színpad,
és nem tudott sem az anyanyelvétől,
sem a szülőhazájától elszakadni.
Három évet tartó útkeresés után
1939-től a Fővárosi Operettszínházban szerepelt a kor leghíresebb művészeivel, Fedák Sárival, Honthy
Hannával, Solthy Györggyel, hogy
csak néhányat említsünk közülük.
Latabár Kálmánnal együtt pedig biztos volt a visszhangos siker. Közös
fellépéseiket szemlélteti a Latyi-Manyi című
molinó. Bár Kolozsvárra is visszatért egy-egy
előadásban, szülőföldjéhez leginkább a nyári
háromszéki, zágoni hazatérések kötötték,
erről mutat be kedves jeleneteket a Zágoni
anziksz című montázs.
Szebeni Zsuzsanna beszámolt arról is,
hogy a sepsiszentgyörgyi kiállítás-megnyitón
sokan vettek részt azok közül, akik kapcsolatot ápoltak Kiss Manyival, és számtalan
emléket meséltek el az együtt töltött nyarakról, a kirándulások fontosságáról. Rengeteg
emberrel tartott kapcsolatot, sok keresztgyermeke volt, akikre jövedelmének jelentős százalékát költötte. Bárki fordult hozzá,
igyekezett támogatni. Hihetetlen jószívűségét
bizonyítja, hogy a kiállítás kurátorának – hét
hónapos kisfiával menekülő – nagyanyját is
nagyon tapintatosan kisegítette a háborús
időkben!
Operettszubrett és drámai hős
Hazafias indíttatásból 1942-ben a Frontszínházhoz szegődött, és a keleti fronton a katonáknak énekelt. Ott ismerkedett meg a
jóképű fiatal tiszttel, Bakonyi Jánossal, Nyúl
úrral, ahogy később nevezték, akinek identitását nem akarták felfedni, és aki élete végéig
az élettársa lett.
1945-től, az újrainduló színházi életben továbbra is megőrizte a szubrett-primadonna
szerepben kivívott elsőbbségét. Az életrajzi
adatok tanúsága szerint 1947-ben hét színházban szerepelt, ami hihetetlen munkabírását jelzi. Bár az ötvenes évektől
„népszerűségét kapitalista mételynek tekintették”, a filmgyártás már az 1936-os évektől

kegyeibe fogadta, és később is hű maradt
hozzá, egymás után kapta a filmszerepeket.
Összességében több mint 150 filmben játszott, amiből csak villanásokat tükröz a kiállítás, de életének ezt a vonulatát is érdemes
lenne feldolgozni – emelte ki Szebeni Zsuzsanna.
A tablókon láthatók azok a vígjátéki szerepek, amelyek meghatározták pályáját, és
amelyeket akár 200-300-szor is előadtak, de
hasonló figyelmet érdemelnek drámai szerepei is. A nagy változás 1954-től következett
be, amikor a Madách Színház tagja lett, és
élete további másfél évtizedében, egészen
1971-ben bekövetkezett haláláig drámai szerepekben aratott sikert. Az első Reményik
Zsigmond Atyai házában Marika megformálása volt, majd Csehov Három nővérében
Olga. 1955-től jobbnál jobb szerepekben lépett fel: Molière Mizantróp, Bartha Lajos
Szerelem, Gorkij Éjjeli menedékhely, Móricz
Zsigmond Sári bíró című darabjában, az Anne
Frank naplójából készült előadáson.
Az ötvenes években Jászai Mari- és Kossuth-díjat kapott, 1962-ben az Érdemes,
1963-ban a Kiváló Művész címet.
– Drámai szerepei közül kiemelkedik a
Kurázsi mama (1958), Brecht sokat játszott
darabjának címszerepe pályájának fontos állomását jelentette. Ösztönös színésznőként
általában nem készített jegyzeteket, csak úgy
megérezte, hogyan kell játszania, de amikor
erre a szerepére készült, több ízben külföldre
is kiutazott, hogy minél pontosabban megformálja a rábízott karaktert.
Szép volt, jó volt, elég volt
A kiállításhoz kapcsolódik egy kötet, ami
technikai okokból nem hozzáférhető, és a hagyatékban rengeteg olyan anyag van, ami
megérdemli a további feldolgozást – hangsúlyozta Szebeni Zsuzsanna. – Számunkra nagyon fontos és megrázó volt egy, a halálához
kapcsolódó levél, amelyben élettársa, Nyúl
úr, akivel Kiss Manyi élete utolsó húsz évét
töltötte, az orvosokat vádolta betegségének a
kibontakozásáért, a nem megfelelő kezelésért. Hogy igaz-e vagy nem a gondatlanság,
ez már nem fog kiderülni. De Nyúl úr, akinek
a szerepét sokan lebecsülték, és a háttérbe állították, hibái ellenére is rendkívüli módon ragaszkodott Kiss Manyihoz, és mindent
megtett azért, hogy életét – és különösen
annak kései szakaszát, amikor súlyos beteg
volt –, könnyebbé tegye – vélekedett az előadó.
Az emlékház létrehozatalától a hagyaték
kezeléséig sokat foglalkoztak az anyaggal, és
minden szemtanú azt mondta, hogy Kiss
Manyi titkolta a betegségét, nem élt betegségtudattal. Mindig egy nagyon büszke és teljes életet élő színésznőként mutatkozott. Egy
nappal azelőtt, hogy befeküdt volna a kórházba, hogy megműtsék, bár fájdalmak közepette, de még 22. alkalommal is eljátszotta
Bodnárné szerepét Németh László darabjában, és a következőképpen búcsúzott színésztársaitól: „Jövő héten jövök, (…) de ha nem
jönnék, az se baj. Szép volt, jó volt, elég volt.”
Amikor a műtét után meglátta az orvosok
arcát, megírta a végrendeletét, és 1971-ben,
hatvanéves korában meghalt.
Az életét és pályáját bemutató montázsok
között van egy érdekes, amelyen virágos háttérben egy megsárgult lapon feltehetően újságírói kérdésekre adott rövid válaszait
olvashatjuk. Ebből kiderül, hogy legkedvesebb szórakozása az volt, hogy szórakoztasson, a legszebb színdarab, amit látott, a
Liliom Dayka Margittal, a legkedvesebb
könyv, ami olvasott, Nyírő József: Emberek
a havason, kedvenc írói Tamási, Nyírő,
Márai, Zilahy, és kedvenc ételeként ezúttal a
tárkonyos bárányt említette. Jó volt elnézni
arcait, ahogy a csábító primadonnából drámai
szerepeiben fejkendős parasztasszonnyá lényegül át, és elgondolkozhattunk azon, hogy
hány ember, jellem hagyott nyomot a rendkívül sokoldalú és ritka tehetséggel megáldott
Kiss Manyiban. Emléke ápolásáért, az emlékszobáért, a róla szóló könyvért (Thália
legrakoncátlanabb tündére) köszönet illeti
Szebeni Zsuzsannát, aki erdélyi közelmúltunk sok jeles személyiségei mellett Kiss Manyit is újra felfedezte számunkra. És még tart
a munka, hiszen, amint elmondja, időnként
kap egy-egy levelet, amelyből kiderül, hogy
a művészmőnek egy retikülje vagy kalapja
került elő, és összegyűjt mindent, amit talál,
és lehetőség szerint bemutatja az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézetben vagy
az emlékszobában.
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Textíliatípusok

Ezúttal beszéljük az elegáns
szatén, selyem és sharkskin
(műselyemfajta) mellett a rugalmas, elasztikus scubáról, a
közkedvelt kosztüm- és öltönyanyagról, a seersuckerről
(hullámkreppről), a serge-ről,
melynek bélésanyag-változata is van, és a puha tapintású sherpáról.

Casoni Szálasi Ibolya

A seersucker, azaz a hullámkrepp népszerű, sokak által viselt
nyári anyag. Eredeti perzsa neve a
shir o shakkar, szó szerint „tej és
cukor”. A shakkar szó visszavezethető egy szanszkrit kifejezésre, kavicsos, ami megmutatja, hogy a
cukor hogyan néz ki, miután kivonták a cukornádból. Azt is jelzi, hogy
a „tej és cukor” miért alkalmas metafora a csíkos textíliák megnevezésére. A csíkok mind szerkezetben,
mind színben váltakoznak: a sötétebb, durvább csíkok megfelelnek a
cukornak, és a könnyebb, lágyabb
csíkok a tejnek. Amikor a kelet-indiai vállalat elkezdte ezt a szövetet
exportálni, mint sok más keleti
anyagot, például a madraszt, elnevezése Nagy-Britanniában elangolosodott. Az indiai seersuckert
hamarosan az amerikai gyarmatok
adják-veszik, és a déli virágzó gyapotszövetség végül lehetővé tette a
szövet helyi előállítását.
A seersucker öltönyt 1909-ben
hozta létre a New Orleans-i Joseph
Haspel szabó, aki olcsó, de hűvös
textíliát keresett az üzletemberek
számára. Megértette, hogy a szövetben lévő rétegek, amelyeket a fonal
feszültségének köszönhetően rendszeresen szabadítanak fel a szövés
során, úgy viselkednek, mint a kis
lábak, amelyek a szövetet a viselő
bőrén tartják, és lehetővé teszik,
hogy a levegő a szövet körül és alatt
mozogjon.
A hullámkrepp készülhet pamutból, selyemből, nejlonból vagy po-

nedves. Nem szabad vízzel permetezni, mert foltos marad. A százszázalékban PE (poliészter) szaténnek
létezik sima és elasztikus verziója
is, és ezek többféle vastagságúak.
Fényes, selymes a felülete. A legolcsóbb és legvékonyabb típusa a dekorszatén vagy karneválszatén,
amit dekorációs célokra használnak. Az ennél vastagabb változatból
ágyneműhuzatokat, ruházati cikkeket készítenek. Az elasztikus szatén
pedig kényelmes viselet, mert kissé
nyúlik. Ha gyapjúszálas fonalból
készül, akkor félszaténnak nevezzük. Felhasználási területe sokrétű,
a tafttal egyetemben közkedvelt lakástextília. Kímélő kezelést igényel.
A scuba (a korábban már említett

liészterből. A felhasznált szál szerint mossuk, a kezelési utasítás figyelembevételével.
Sohase
vasaljuk, mert a vasalás a szövet
felszínét elroncsolja, mosás után
nedvesen akasszuk ki száradni.
A szatén (francia atlasz) egy sa-

játos kötésnek köszönhetően, amelyet atlaszkötésnek hívunk, nyeri el
egyedi fényességét, a sima felületet
és selymes esését. Selyemből, pamutból, poliészterből, nejlonból
vagy acetátból készül. A szaténből
varrt könnyebb darabokat az alapanyag szerint mossuk, figyelembe
véve a kezelési utasítást. A szaténból készült nehéz bútorszövetet vegyileg tisztíttassuk. A még kissé
nedves szatént a bal oldalán forró
vasalóval vasaljuk. Az acetátból készült szatént langyos vasalóval vasaljuk a fonákján, amíg az anyag

Ember és állat harmóniája

neoprén ruházati textil változata)
rugalmas, elasztikus kötött kelme,
95 százalékban poliészter, 5 százalékban elasztán ruházati textil,
amely napjainkban rendkívüli népszerűségnek örvend a ruhák, szoknyák, őszi kabátok varrásánál.
Elasztikus, jól tartja a formáját,
ennek ellenére rugalmas és puha.
A köznyelv (de leginkább a találékony varrónők, boltosok és eladók) előszeretettel neveznek
selyemnek minden műszálas bélésvagy függönyanyagot. Hivatalosan
selyemnek csak a selyemhernyó gubójából nyert anyagot nevezzük,
amely a selyemlepke (Bombyx
mori) hernyójának mirigyváladékából származik.
Tilos pamutszöveteknél olyan
szóösszetételeket használni, mint
műselyem, vegyi selyem, selyemdzsörzé, selyemdamaszt!
Mindig nézzük meg a kínált
anyag összetételét, illetve elkezdhetünk gyanakodni, ha valami túlságosan is „kedvező árfekvésű”, az

epilepsziás roham kutyáknál

állat nem szenved maradandó agykárosodást,
nem lesz több roham. Az epilepsziás rohamok nem mindig egyforma tünetekben (oldalra eldőlés, görcs, kapálózás) nyilvánulnak
meg. Sokszor csak rendellenes viselkedés figyelhető meg, ilyenkor az agynak egy meghatározott területén jönnek ingerületbe az
idegsejtek. A tünetek rendkívül változatosak
lehetnek, ilyen epilepsziás tünet például a
légykapkodás (légy jelenléte nélkül), nyelvöltögetés, csámcsogás, nyeldekelés, nyálzás,
tárgyak nyalogatása, fejremegés, a végtagok
Szer Pálosy Piroska
rángása, félelem, vagy agresszió stb. A visel– Mi okozhatja az epilepsziás rohamokat, kedésváltozást beszűkült tudatállapot kísérmiről ismerhető fel, és miként kezelhető? – heti, a gazdi szólítására az állat egyáltalán
vagy nem a megszokott módon reagál. Mindkérdeztük dr. Pálosi Csaba állatorvost.
Amint a szakember hangsúlyozta, epilepsziás rohamot sokféle tényező kiválthat, és
számos betegség állhat a háttérben, ugyanakkor el kell különíteni az epilepsziás rohamot
az epilepszia betegségtől, mivel a rohamokat
az agykéreg idegsejtjeinek átmeneti vagy tartós izgalma okozza. Epilepszia esetén a rohamok kiváltó tényező nélkül bizonyos
időközönként és mindig ugyanazon tünetek
formájában jelentkeznek. Elsődlegesen az
agy fejlődési rendellenessége, születéskori
oxigénhiány okozta károsodás vagy agydaganat miatt az agykéreg idegsejtjei spontán
módon epilepsziás rohamokat okozhatnak.
– Mi válthat ki epilepsziás rohamot és
miben nyilvánul meg?
– Epilepsziás roham esetén a háttérben
van egy kiváltó tényező, ami egészséges állatnál is okozhat rohamot, pl.: xilit (nyírfacukor),
túlzott
csokifogyasztás,
de
cukorbetegség, májbetegségek, veseelégtelenség is állhat az epilepsziás rohamok hátterében, ezért fontos az alapos belgyógyászati
kivizsgálás. Ha a kiváltó ok megszűnik, és az
Az epilepsziás roham a kisállatok körében elég gyakori tünet. Mivel az epilepszia nem feltétlenül csak görcsös
állapot formájában jelentkezhet,
megesik, hogy a gazdi nem is gondol
epilepsziára, csupán rendellenes viselkedést vél felfedezni. Azonban ha
nem kezelik időben, a gyakori és
hosszan tartó görcsrohamok agykárosodást idézhetnek elő.
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igazi selyem ugyanis még akciósan ruhák között számos különleges sesem olcsó, és valószínűleg nem az lyemtípust fedezhetünk fel, árfekaluljáróban értékesítik!
véstől függően.
A selyem csodálatosan bőrbarát
A serge (francia sávoly, köp(p)er)

anyag, jellegzetes selymes fénye, finomsága és kellemes tapintása teszi
utánozhatatlanná. Összenyomásakor finoman roppan, akár a tiszta
hó. (Ha egyszer fogtunk igazi selymet, sose felejtjük ezt a hangot.) Tapintása leggyakrabban sima, fényes,
nagyon finom. (Ezek a hámtalanított selyemtípusok.) A nehezített selyem vagy a vad- és bourette
selyem tapintása csomósabb, merevebb, terjedelmesebb. (A lakásdekorációban
például
gyakran
használnak nehezebb selymet, de
előfordul az estélyik, alkalmi ruhák
világában is.)
A napsugár és az izzadság árt a
selyemnek. Nézzük meg a kezelési
utasítást, hogy a selyemruha mosható-e. Ha igen, minden egyes viselés után kézzel mossuk ki, hogy az
izzadságnyomokat eltüntessük. Biológiai mosószerben ne mossuk. A
fehér selymet hidrogén-peroxid-oldattal vagy nátrium-perboráttal
lehet fehéríteni, de sohase használjunk klórtartalmú fehérítőszert. Újjávarázsolhatjuk a selymet, ha
szivaccsal és a háztartásban általában használt ammónia enyhe oldatával letöröljük.Tiszta vízzel ne
öblítsük, azonnal szárítsuk, nedves
selymet sohase dörzsöljünk.
A brokát, taft, selyemkendő és
selyem nyakkendő csak vegyileg
tisztítható, a selymet nedves állapotban langyos vasalóval vasalhatjuk.
Legáltalánosabban ennek megfelelő elegáns női ruhák, blúzok, nadrágok, tunikák, kabátkák, bolerók,
alkalmi ruhák, alsónemű, fehérnemű készül belőle. Az esküvői

ezeket a tüneteket eszméletvesztéssel és görcsökkel járó roham kísérheti, a végtagok tónusosan megfeszülnek, vagy heves rángások
jelentkeznek. Gyakran kísérheti a rohamot
bélsár-, vizeletürítés vagy szájhabzás. Tudatkiesés előfordulhat görcsös jelenségek nélkül
is, például az állat hirtelen megtorpan, felhagy az aktuális cselekvésével, a semmibe
néz, majd néhány másodperc múlva folytatja
a korábbi tevékenységét. A rohamokat rohamelőérzet is megelőzheti, ami jelentkezhet
egy-két órával vagy akár egy-két nappal is a
roham előtt, ez viselkedésváltozásban nyilvánul meg. A roham után is sokféle rendellenes
viselkedés jelentkezhet, például nem ismeri
meg a gazdáját, céltalanul járkál, sír, menekül
stb.
– Mikor jelentkezhet az epilepszia?
– Öröklődő epilepszia esetén az első
roham általában 1-5 év közötti kutyáknál lép
fel, szerzett epilepszia azonban bármely

Illusztráció

gyapjú és viszkóz vagy más szál keveréke. Olyan szövet, amelyet sávolykötéssel állítanak elő. Könnyű
anyag, puha fonalból. A kosztümökhöz és nadrágöltönyökhöz használatos.
A sávolyon kívül a béléssávolyról is beszélhetünk. Meleg vízben,
kézzel mossuk, majd nyomkodjuk
ki, közvetlen hőtől távol akasszuk
fel. Vegyileg tisztítható, nedves
kendő alatt meleg vasalóval vasaljuk.
A sharkskin műselyemfajta, melyet leggyakrabban acetátból készítenek. A szövetszál szerint kell
kezelni, a kezelési utasítás figyelembevételével. Ha a szövet majdnem száraz, fonákján langyos
vassal vasalhatjuk.
A sherpa nagyon puha tapintású
anyag, mint a gyapjú. Alkalmas párnázott takaró, ruházat (dzsekik, pulóverek, sapkák) vagy párnák
készítésére.

életkorban előfordulhat. A rohamokat megelőző és az azt követő rendellenes viselkedés fontos támpont lehet az állatorvos
számára. A kutyáknál ugyanakkor gyakran
fordulnak elő úgynevezett pánikrohamok,
amelyek tartós feszültség miatt alakulnak ki,
és nagyon hasonlítanak az epilepsziás rohamtünetekhez, de a háttérben nem epilepszia áll.
– Melyik kutyafajtáknál gyakoribb ez a betegség?
– Az elsődleges epilepsziával gyakran
érintett fajták közé tartozik a beagle, a bernáthegyi, a border collie, a boxer, a cocker
spániel, a drótszőrű foxterrier, a golden
retriever, a husky, az ír szetter, a labrador retriever, a német juhászkutya, a sheltie, a skót
juhászkutya, a staffordshire bullterrier, a
tacskó, az uszkár stb. E fajták legtöbbjében
bizonyított a betegség örökletes jellege. Ritkán érintett fajták az agarak és a dobermann.
Az elsődleges epilepszia esetén annak kezelése, a másodlagosan jelentkező görcsrohamok esetében pedig az alapbetegség
kezelése a fontos. Az elsődleges epilepsziát
csak abban az esetben kell kezelni, ha havonta vagy gyakrabban jelentkeznek a rohamok, ezek öt percnél tovább tartanak, illetve
rövid, ismétlődő rohamok jelentkeznek. Az
ilyen állatokra ugyanis az a jellemző, hogy
idővel egyre gyakrabban kapnak görcsrohamokat, ha nem kezelik őket. A gyakori vagy
hosszan tartó rohamok pedig további agykárosodás kialakulását is előidézhetik. Az epilepszia betegségre a kálium-bromid
hatóanyagtartalmú gyógyszer, a fenobarbitál
használatos (sokszor nehezen beszerezhető)
és a diazepám, de vannak természetes hatóanyagú készítmények is (azok csak kiegészítésre ajánlottak). Amennyiben havonta
vagy annál ritkábban jelentkeznek az 5 percnél rövidebb ideig tartó rohamok, általában
nem szükséges a kezelés, de azokat az állatokat is meg kell vizsgáltatni és megfigyelés
alatt kell tartani.

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA ________________________________________2019. szeptember 19., csütörtök

Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor

Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén a Nap szeptember 24-étől október 23-áig tartózkodik
a Mérleg jegyében. Az ősz első hónapjára többnyire a „vénasszonyok nyara” nyomja rá bélyegét. Hűvös reggelekre ébredünk, délre, kora délutánra
kellemes a hőmérséklet, szelíd, szinte
UVB-mentes, simogató a napsütés. A
természet, a növények, a fák harmóniát sugárzó színei szemünket gyönyörködtetik.
A Mérleg embernek nehézségei
adódnak önmaga felvállalásában.
Igyekszik a racionalitás talaján maradni oly módon, hogy bármit tesz,
azzal ne sértsen meg másokat. Jócskán különbözik azoktól, akik érzelmeik, indulataik, illetve ösztöneik
szintjén hoznak döntést.
Ha mélyebb összefüggéseket keresünk, akkor az emberi
cselekedetek fő motivációit két alaptényezőre egyszerűsíthetjük: a vágyakra és a félelmekre. Azért teszünk valamit,
hogy megélhessük a vágyainkat, vagy azért nem merünk
cselekedni, mert erősek a félelmeink. E két tényező miatt az
emberiség évezredek óta manipulálható, korrumpálható. A
Mérleg jegy uralkodó planétájának, a Vénusznak szimbolikusan itt az a szerep jut, hogy felkeltse a vágyakat. Az
anyag, a forma világa e planétaprincípiumhoz tartozik,
melytől csak az képes elvonatkoztatni, aki felismeri e briliáns csapdát, melybe valamikor ősanyánk, Éva is belesétált.
Buddha már több mint 2500 éve ráébredt arra, hogy az
ember szenvedéseinek forrása a vágyéletéből fakad. Szenvedést okoz, ha vágyaink beteljesületlenül maradnak. Természetüknél fogva a vágyak újabb vágyakat szülnek, és így
akár a pillanatnyi beteljesülés is sóvárgáshoz vezet, mert
senkinek sem sikerülhet minden. Szenvedést okoznak a tünetek, a betegségek. Fáj, ha valamit elveszítünk, és az is, ha
valakit elveszítünk. A végtelen lét tengerében tiltakozunk
életünk vízcsepp-pillanata ellen.
A Mérleg ember békére, nyugalomra, derűre vágyik.
Ezért is kell talán megtapasztalnia a konfliktust, a harcot, az

Ê

Kahlil Gibran libanoni
születésű amerikai író
egyik figyelmeztető
gondolatát idézzük
a rejtvény fősoraiban
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Múltjában és nemzeti összetételében is színes Erdély történelme. Ez természetes is, mert ahol hosszabb-rövidebb ideig
különböző anyanyelvű és kultúrájú népek élnek, ott akarvaakaratlanul látható nyomot hagynak maguk után. Ezek a
múltbeli értékek szellemi és tárgyi mivoltukban maradnak
meg, gazdagítva a mindenkori jelent, mi pedig naponta köztük járva néha felismerjük, máskor pedig elsietünk letűnt korszakok itt maradt emlékei mellett.
Ezek a gondolatok ötlöttek fel bennem, amikor a főtér alsó
részén álló templom idő- és stílusbeli elhelyezésére törekedtem. Városunk hűséges krónikás ismertetői: néhai Fodor Sándor tanár úr és a ma is köztünk járó Balás Árpád egyaránt
megörökítették a szóban forgó templom építésének idejét:
1926-1936. Az én kérdésem és észrevételem ennek a templomnak a megnevezésében és stílusbeli besorolásában is kérdéses, mert a legtöbb erdélyi templom – köztük a
marosvásárhelyiek is – magán hordozza építési idejének jeleit
és hovatartozásának jellegzetességeit mind külső megjelenésében, mind belső terének kialakításában és berendezésében.
A marosvásárhelyi Vártemplom külső megjelenésében az
egyszerű és szép erdélyi gótika megmaradt példánya, ablakaival, tornyával és formájával egyaránt. A főtéri római katolikus templom két tornyával és díszes belső kiképzésével a
18. századi barokk építészet erdélyi jelenlétét bizonyítja. A
nagy ortodox katedrális pedig a bizánci templomok jellegzetes, egyből felismerhető jegyeit viseli magán, de hova sorolható a főtéri alsó templom vagy éppen kis katedrális?
A világ második legnagyobb templomának, a római Szent
Péter-bazilikának a mintájára tervezték, és a görögkatolikus
egyház építtette fel, majd használta is 12 évig. Addig így nevezték: marosvásárhelyi görögkatolikus templom. Aztán 1948
után a görögkeleti egyház vette birtokba, és alakította át
belső berendezését az ortodox szertartás számára, de a templom egyáltalán nem az a bizánci stílusú, ami jellemző lenne
az ortodox egyházra. És ebben a köztes állapotban maradt
rajta a román templom elnevezés, míg magyar templomainkat
valamelyik felekezethez való tartozás szerint ismerjük.
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izgágaságot és a szomorúságot. A bipoláris világnak ez a játékszabálya. A problémát az okozza, hogy a mérleg bármelyik serpenyőjébe ülünk, az elmozdítja a másikat. Az
egyensúly megtalálása annál nehezebb, minél érzékenyebb
a szerkezet. Azért nehéz egy jó párkapcsolat kialakítása is,
mert a túl erős ego könnyen kirepíti a másik serpenyőben
ülőt. A Vízöntő kor a türelmetlenség kora. Életünk felgyorsult, mindent azonnal akarunk. Elfelejtettük, hogy a jó
munkához idő kell. Azt gondoljuk, hogy ha nem érvényesítjük az akaratunkat, ha nem az történik, ami nekünk feltétlenül jó és
kellemes, akkor vesztettünk. Sok
esetben úgy akarunk kapni, hogy elfelejtünk adni.
A Mérleg naprakész a kompromisszumok területén. Jó diplomata,
de nehezen tud dönteni. A véleményét igyekszik másokhoz igazítani.
A legfontosabb az, hogy mindenki
szeresse őt, ezért is foglal nehezen
állást, mert senkit sem akar megbántani.
A Vénusz oppozíciós bolygója a Mars. Kölcsönösen feltételezik egymást. Azt is mondhatjuk, hogy az ellentétek
vonzzák egymást. Ezért reménykedhetünk abban, hogy nem
halunk ki. E két planétaprincípium minden emberben létezik. A férfi és női minta Jung szerint az animus és az anima.
A genderelméletek a nemi identitásról szólnak. Az identitásválságban szenvedő emberiség egyes „fejlettebb társadalmaiban” a nemi viselkedés módjai, szerepei a szabadság
és emberi jogok köntösében elég furcsa megjelenési formákat öltenek. Most finoman igyekeztem fogalmazni, hogy ne
sértsem meg senkinek az érzékenységét. Pedig pusztán
annyi történik, hogy a szabadság fogalmát vastagon összekeverik a szabadossággal. A jövőt illetően az sem ad túl sok
optimizmusra okot, ha igaz az a statisztika, miszerint a mai
házasságok 50 százaléka két éven belül válással végződik.
Érdemes felidézni azt a filozófiai alaptételt, miszerint a szabadság nem azt jelenti, hogy bármit megtehetünk, hanem
azt, hogy megválaszthatjuk a korlátainkat. Mert amit ránk
kényszerítenek, azzal úgysem fogunk tudni mit kezdeni.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményüket,
gondolataikat
megírhatják
az
asztros@yahoo.com címre.

Főtéri történet
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BL: remekül kezdett a Salzburg, ikszelt a Barcelona

A magyar válogatott Szoboszlai Dominik
is gólt szerzett az osztrák Salzburg csapatában, amely házigazdaként 6-2-re legyőzte a
belga KRC Genket.
A Salzburg elsöprő lendülettel kezdte a
meccset, az első félidőben 11 kapura lövéséből nyolc volt pontos, és öt végződött góllal.
A norvég Erling Braut Haland mesterhármast
ért el, Szoboszlai pedig a rendes játékidő
hosszabbításában volt eredményes, miután a
japán Minamino Takumi beadását hat méterről a hálóba belsőzte.
A magyar támadó középpályás a tizedik
magyar gólszerző lett a BL csoportkörében.
Korábban Lisztes Krisztián, Vincze Ottó,
Nyilas Elek, ifj. Albert Flórián, Szabics Imre,
Rudolf Gergely, Juhász Roland és Czvitkovics Péter talált be, legutóbb, 2016 novemberében pedig Nikolics Nemanja volt
eredményes a lengyel Legia színeiben a Borussia Dortmund otthonában 8-4-re elveszített találkozón. Bár a magyar válogatott Willi
Orbán 2017 októberében a Lipcsei RB színeiben betalált az FC Porto kapujába, akkor
még nem magyar színekben szerepelt.
A hátvéd Willi Orbán – Gulácsi Péterhez
hasonlóan – ezúttal is végigjátszotta a lipcseiek 2-1-re megnyert meccsét a portugál Benfica vendégeként. A 16 éves és 321 napos

Ter Stegen kivédi Marco reus büntetőjét, 0-0-ra zárult a Borussia – Barcelona mérkőzés

Anssumane Fati kezdőként szerepelt az FC
Barcelonában a Borussia Dortmund otthonában, ezzel a klubtörténet legfiatalabb játékosa
lett a BL-ben. A katalánok eddigi rekordját
Bojan Krkic tartotta, aki 17 éves és 22 napos
volt, amikor először pályára lépett a legrangosabb európai kupasorozatban.
Lionel Messi legutóbb májusban lépett pá-

Szoboszlai a BL történetének legfiatalabb magyar gólszerzője
A labdarúgó Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb magyar góllövője lett Szoboszlai
Dominik. „Örülök, elismerésnek tartom, de nem foglalkozom vele, inkább megpróbálok
a legtöbb gólt szerző magyar is én lenni” – mondta ennek kapcsán a Nemzeti Sporthíradónak a mérkőzés napján 18 éves és 327 napos középpályás (az eddigi csúcstartó Lisztes
Krisztián volt, aki 19 évesen és 71 naposan mutatkozott be a legrangosabb európai kupasorozatban). Hozzátette, csaknem tökéletes estét zártak, de tudják, a következő fordulókban más mérkőzések várnak rájuk. „Megmutattuk, hogy nem szabad minket lenézni, úgy
mentünk ki a pályára, hogy ha már itt vagyunk, mutassuk meg, mit tudunk. Hála istennek
ez sikerült is, de tudjuk, ez a kör más volt, mint a következők lesznek” – utalt arra Szoboszlai, hogy a következő fordulóban a címvédő FC Liverpool otthonában szerepelnek,
majd az olasz Napolit fogadják hazai környezetben.

Kifütyülték a meccs alatt, ollózós
választ adott a végén neymar

Góllal tért vissza a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatába Neymar, aki
az előző négy fordulóban kimaradt az
együttesből az FC Barcelonához történő
visszatéréséről szóló egyeztetések miatt.
A francia bajnokság címvédője szombaton, a Strasbourg ellen csak a ráadás-

Fotó: PSG

európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 5. forduló:
Bournemouth – Everton 3-1, Aston
Villa – West Ham United 0-0, Brighton
& Hove Albion – Burnley 1-1, Liverpool – Newcastle United 3-1, Manchester United – Leicester 1-0, Norwich –
Manchester City 3-2, Sheffield United
– Southampton 0-1, Tottenham –
Crystal Palace 4-0, Watford – Arsenal
2-2, Wolverhampton – Chelsea 2-5. Az
élcsoport: 1. Liverpool 15 pont, 2.
Manchester City 10, 3. Tottenham 8.
* Spanyol La Liga, 4. forduló: Alavés
– Sevilla 0-1, FC Barcelona – Valencia
5-2, Betis – Getafe 1-1, Celta Vigo –
Granada 0-2, Eibar – Espanyol 1-2,
Leganés – Villarreal 0-3, Mallorca –

ban harcolta ki a győzelmet: a 98-szoros
brazil válogatott támadó egy beadást
követően hanyatt vetődve, ollózó mozdulattal lőtt a vendégek kapujába, ezzel
alakult ki az 1-0-s végeredmény.
A gyengén kezdő Neymart a párizsi
mérkőzés első félidejében kifütyülte a

Athletic Bilbao 0-0, Real Madrid – Levante 3-2, Real Sociedad – Atlético
Madrid 2-0, Valladolid – Osasuna 1-1.
Az élcsoport: 1. Sevilla 10 pont, 2. Atlético Madrid 9, 3. Real Madrid 8.
* Olasz Serie A, 3. forduló: Brescia –
Bologna 3-4, Fiorentina – Juventus 00, Genoa – Atalanta 1-2, Hellas Verona
– AC Milan 0-1, Inter – Udinese 1-0,
Napoli – Sampdoria 2-0, Parma – Cagliari 1-3, AS Roma – Sassuolo 4-2,
SPAL – Lazio 2-1, Torino – Lecce 1-2.
Az élcsoport: 1. Inter 9 pont, 2. Bologna 7, 3. Juventus 7.
* Német Bundesliga, 4. forduló: Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen
4-0, Lipcsei RB – Bayern München
1-1, Hoffenheim – Freiburg 0-3, For-

Fotó: AP

lyára a katalánoknál, a mostani szezon eddigi
részét sérülés miatt kellett kihagynia, és bár
az 59. percben visszatért, ő sem tudta győzelemhez segíteni csapatát. A meccsen végül
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eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör,
1. forduló:
* E csoport: SSC Napoli (olasz) – FC Liverpool (angol) 2-0, RB Salzburg (osztrák) – KRC Genk (belga) 6-2 (5-1)
* F csoport: Borussia Dortmund (német)
– FC Barcelona (spanyol) 0-0, Internazionale (olasz) – Prágai Slavia (cseh) 1-1
* G csoport: Benfica (portugál) – Lipcsei
RB (német) 1-2, Olympique Lyon (francia) – Zenit (orosz) 1-1
* H csoport: Chelsea (angol) – Valencia
(spanyol) 0-1, AFC Ajax (holland) – Lille
(francia) 3-0

nem született gól, mert német oldalon Marco
Reus az 57. percben büntetőt hibázott.
A Valencia – amelynél Marcelino Garcia
Toral vezetőedzőt múlt szerdán Albert Celades váltotta – győzelemmel kezdte szereplését. A Chelsea otthonában 1-0-ra megnyert
mérkőzés egyetlen gólját Rodrigo Moreno
Machado szerezte, a londoniak középpályása, Ross Barkley tizenegyest rontott. A
címvédő Liverpool vereséggel rajtolt, mivel
2-0-ra kikapott a Napoli vendégeként.

Gulácsi: Lépéselőnybe kerültünk a győzelemmel
Gulácsi Péter szerint a Lipcsei RB labdarúgócsapatának keddi Bajnokok Ligája-győzelme annak fényében különösen értékes, hogy a G csoport másik összecsapása döntetlennel zárult. A német együttes 2-1-re nyert a Benfica otthonában.
„Sokat nem aludtam éjszaka, de mindenki jó szájízzel ébredt” – mondta szerdán a Nemzeti Sporthíradónak a magyar válogatott kapus, aki szerint a sikerrel lépéselőnybe kerültek
a csoporton belül. „Az első félidő óvatosabb, kiegyenlített focit hozott, a másodikban nyílt
ki a pálya, de sikerült a kontrollt átvenni, a góljainkat pedig jó időpontokban szereztünk”
– emlékezett vissza a lisszaboni történésekre Gulácsi, aki szerint az is kulcs volt, hogy támadásban hatékonyabbak voltak riválisuknál. „Három kapura lövésből kétszer is betaláltunk, jól koncentráltunk elöl” – tette hozzá.
A 29 éves hálóőr kiemelte, a BL-ben két hazai összecsapás következik számukra (sorrendben a Lyon, majd a Zenit látogat Lipcsébe), ezeken „további nagy lépéseket lehet tenni
a továbbjutás felé”. „Ez a klub és a csapat célja” – fogalmazott a kapus, aki szerint a BLmecscsek tempója kicsit lassabb a német bajnoksághoz képest, ugyanakkor a játékosok kiváló egyéni képességei miatt a riválisok „a semmiből is tudnak helyzeteket kialakítani”.

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények
* 4. liga klasszikus csoportja, 2. forduló: Mezőzáh – Hadrév 1-0, Dános –
Mezőrücs 1-3, Dicsőszentmártoni Viitorul – Gernyeszeg 1-3, Görgénysóakna – Magyaró 2-3, Küküllődombó –
Koronka 8-1, Mezőceked – Radnót II
1-2. Az élcsoport: 1. Radnót II 6 pont,
2. Mezőrücs 6, 3. Magyaró 6.
* 5. liga, Déli csoport, 1. forduló: Marosludas II – Mezőtóhát 5-3, Mezőgerebenes – Mezőméhes 3-0, Kerelő –
Magyarsáros 0-4. Az élcsoport: 1.
Magyarsáros 3 pont, 2. Mezőgerebenes 3, 3. Marosludas II 3.

Parc des Princes közönségének egy
része. A szurkolók nem nézték jó szemmel azt, hogy a brazil futballista vissza
akar térni a korábbi klubjához, illetve,
hogy egyszer úgy nyilatkozott: legszebb
emléke a labdarúgásban ahhoz a 2017es Bajnokok Ligája-mérkőzéshez kötődik, amelyiken a Barcelonával 6-1-re
verték a PSG-t. Győzelmet érő góljánál
viszont már erősebb volt a taps, mint a
fütty.
A Barcelona egész nyáron alkudozott
Neymar visszavásárlásáról a PSG-vel,
ám a felek nem tudtak megegyezni a két
éve 222 millió euróért elengedett támadóról.
A párizsi csapat az élen áll a francia
bajnokságban.

tuna Düsseldorf – Wolfsburg 1-1,
Mainz – Hertha BSC 2-1, Augsburg –
Eintracht Frankfurt 2-1, 1. FC Köln –
Mönchengladbach 0-1, Paderborn –
Schalke 04 1-5, Union Berlin – Brémai
Werder 1-2. Az élcsoport: 1. Lipcsei
RB 10 pont, 2. Borussia Dortmund 9,
3. Freiburg 9.
* Francia Ligue 1, 5. forduló: AS Monaco – Olympique Marseille 3-4, St.
Etienne – Toulouse 2-2, Dijon – Nimes
0-0, Nantes – Reims 1-0, Bordeaux –
Metz 2-0, Montpellier HSC – Nice 2-1,
Lille – Angers 2-1, Paris St. Germain
– Strasbourg 1-0, Amiens SC – Lyon
2-2, Brest – Stade Rennes 0-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 12 pont,
2. Stade Rennes 10, 3. Nantes 10.

európa-liga: rajt a csoportkörben egy magyar
és egy román csapattal

A Bajnokok Ligájának keddi rajtja után csütörtökön a
második számú európai labdarúgó-klubsorozatban, az Európa-ligában is megkezdődik a főtáblás küzdelem, a Ferencvárossal és a Kolozsvári CFR-rel a rajtnál.
A sorozat címvédője a Chelsea, amely azonban a mostani idényben a BL-ben szerepel, az idén döntős Arsenal
azonban újra itt indul, és rögtön egy rangadóval, az Eintracht Frankfurt elleni idegenbeli meccsel kezd.
A 48 együttest felvonultató csoportkörben a hatodik,
utolsó kört december 12-én rendezik. A csoportok első két
helyezettje a legjobb 32 között folytatja a szereplést. A
döntőt május 27-én rendezik Gdanskban.
Európa-liga, csoportkör, 1. forduló:
* A csoport (19.55 óra): APOEL (ciprusi) – Dudelange
(luxemburgi), Qarabag (azeri) – Sevilla (spanyol) (DigiSport 3)
* B csoport (19.55 óra): Koppenhága (dán) – Lugano
(svájci), Dinamo Kijev (ukrán) – Malmö (svéd)
* C csoport (19.55 óra): Basel (svájci) – Krasznodar
(orosz), Getafe (spanyol) – Trabzonspor (török)
* D csoport (19.55 óra): LASK Linz (osztrák) – Rosenborg (norvég), PSV Eindhoven (holland) – Sporting
Lisszabon (portugál) (Telekom Sport 3, Look Sport 3)
* E csoport (19.55 óra): Kolozsvári CFR – SS Lazio
(olasz) (DigiSport 1, Telekom Sport 1), Rennes (francia)
– Celtic Glasgow (skót) (DigiSport 4, Telekom Sport 4,
Look Sport 2)
* F csoport (19.55 óra): Standard Liege (belga) – Vitória
(portugál), Eintracht Frankfurt (német) – Arsenal (angol)
(DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)
* G csoport (22.00 óra): Glasgow Rangers (skót) –
Feyenoord (holland) (Telekom Sport 4), FC Porto (portugál) – Young Boys (svájci)
* H csoport (22.00 óra): Espanyol (spanyol) – Ferencváros, Ludogorec (bolgár) – CSZKA Moszkva (orosz) (DigiSport 4, Look Sport 3)
* I csoport (22.00 óra): VfL Wolfsburg (német) – Olekszandrija (ukrán), Gent (belga) – St. Etienne (francia)
* J csoport (22.00 óra): Borussia Mönchengladbach
(német) – Wolfsberg (osztrák), AS Roma (olasz) – Basaksehir (török) (DigiSport 3, Telekom Sport 3, Look Sport)
* K csoport (22.00 óra): Wolverhampton Wanderers
(angol) – Braga (portugál), Pozsonyi Slovan (szlovák) –
Besiktas (török)
* L csoport (22.00 óra): Manchester United (angol) –
Asztana (kazah) (DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look
Sport 2), Belgrádi Partizan (szerb) – AZ Alkmaar (holland)
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Jó hangulatban telt a (félig) vakációs hét

Bibliai gyermekhét
a szórványreformátusoknál

Az elmúlt héten került sor a
vakációs bibliahétre a csíkfalvi református missziói
anyaegyházban, a csíkfalvi és
jobbágyfalvi gyerekek a hét
végén a szülőknek mutatták
be a tanultakat.

Gligor róbert László

Az idei téma a Gyere utánam!
volt, ennek szellemében arra tanították a gyerekeket, hogyan kövessék Jézust, és őt követve hogyan
válhatnak maguk is példaképekké.
Mindennap más területről hallottak,
amiben példaképek lehetnek, mint
a beszéd, magaviselet, szeretet, hit
és tisztaság, ezekhez pedig különböző bibliai történetek, Jézus életével
kapcsolatos
tanítások
társultak, és minden napra volt
aranymondás és induló is. A tanulás
jól ment, a gyerekek megszokták,
hogy figyeljenek egymásra és a témára, az énekeket is szerették és
gyorsan megtanulták – mondta el
lapunknak Kerekes Ágnes, aki nemcsak ezekben a nyári táborokban
oktat harmadik éve, hanem a vallásórákat is ő vezeti iskolaidőben a
parókián. Az idei tábort látja a legsikeresebbnek, és ebben az is közrejátszott, hogy most a tavalyinál
kevesebb résztvevő volt, így hamarabb összeszoktak, többet lehetett
velük beszélgetni, tudtak egymásra
figyelni. Egész héten jó volt a hanA hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELSŐÉVES
ORVOSTANHALLGATÓ-szakkönyveket vásárolok: Az
ember anatómiájának atlasza, Funkcionális anatómia. Tel. 0771-424-669.
(1/4373-I)
KIADÓ 2 szoba-összkomfortos lakrész az orvosi főiskola közelében. Tel.
0756-044-022. (9/4448)
ELADÓK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni 816 óra között a 0265/331-016 és
0730-713-205-ös telefonszámokon.
(64023-I)
TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán, 140 lej.
Tel.
0740-570-753,
0745-793-465.
(3/4385)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(4/4419-I)

A résztvevők oktatók lettek
A missziói egyházközség lelkésze számára öröm, hogy idén is sikerült létrehozni a gyerektábort,
amely különböző okok miatt csak
félig lett vakációs, hiszen átcsúsztak
az iskolakezdésre. Kerekes József
szerint céljuk a gyerekekkel való
foglalkozás, a rájuk figyelés, mert
nagyon fontos, hogy az élet számtalan élménye, tapasztalata mellett
olyan valláserkölcsi nevelésben részesüljenek, amely egy életre meghatározó lehet számukra. A fiatal
oktatók ügyesen dolgoztak, már
harmadik éve ők szervezik ezt a
hetet és a foglalkozásokat, és számára öröm látni, hogy ezek az
ifjak valamikor tábori résztvevőkként kezdték, ma már oktatókká
nőttek, és továbbviszik ezt a tevékenységet.

A lelkész azt is elmondta: nemrég sikerült Jobbágyfalván megszervezniük a missziói egyházközség
hálaadási ünnepét, gyülekezeti napját, amikor a tizennégy felső-nyárádmenti település reformátusai
közül mintegy százan gyűltek össze
az alkalomra, amit ezúttal a csíkfalviak szerveztek meg. A nap közös
istentisztelettel, úrvacsoraosztással,
majd közös ebéddel, beszélgetésekkel, közösségépítéssel telt, nagyon
jó hangulatban. Évről évre fontos
tudatosítani a hívekben, hogy a
mindennapi nagy rohanás, küzdelem közepette szükség van a megállásra, megtekinteni a megtett utat,
és hálát adni mindenért, amink van.
Nagyon sok a küzdelem, a panasz,
de tudatosan meg kell köszönni azt
is, hogy van amiért hálát adnunk –
hangsúlyozta a missziói lelkész.

Számos játékban vettek részt a gyerekek, de sokat beszélgettek és tanultak is
(Fotó: Csíkfalvi Református Missziói Egyházközség)

gulat, a gyerekek jókedvvel vettek
részt a tevékenységekben – összegezte táborzáráskor Kerekes Ágnes,
aki öt fiatallal szervezte az idei tábort: Mihály Tünde Beáta, Katona
Tímea Aranka, László Szabolcs, Pálosi Réka és Czimbalmos Szabolcs.
Igénylik a játékot
László Szabolcs szerint, mivel elkezdődött az iskola, egy picit nehezebb volt délutánonként lekötni a
gyerekek figyelmét, de ebben sokat
segítettek a szabadtéri játékok. Átlagban napi 15 gyerek vett részt a
tevékenységeken, és legtöbbjükön

látszott, hogy sokat foglalkoznak
velük a felnőttek, de a többbiek is
fel tudtak zárkózni, hiszen az imában, tanulásban ugyanúgy részt vetmint
a
kézművestek,
foglalkozásokban és a vizes, labdás,
építő és vicces játékokban. A gyerekekben benne volt a győzni akarás,
de jóleső volt látni, hogy sokat tanultak a héten: ha valaki elesett
játék közben, mindenki megállt,
próbálták az illetőt segíteni, vigasztalni, hiszen a napokban azt tanulták, hogy egymást hitben,
szeretetben erősítsék.

Ezúton a Maros megyei Egyesült Roma Mozgalmi Szervezet

vezetősége, valamint az 54 Maros megyei fiók vezetősége együtt
a roma közösséggel köszönetet mond CSURKUJ TIBOR volt

elnöknek a munkásságáért és a roma közösség érdekében kifejtett
tevékenységéért. (5/4444)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4255)
KISEGÍTŐ
személyt
keresünk
háztartásba idős személyek mellé, heti
két alkalomra. Tel. 0752-062-669.
(4/4396)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (14/4353-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN
ket alkalmazok.
(5/4397)

jártas szakembereTel. 0758-954-729.

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést
polisztirollal, bármilyen kisebb javítást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(4/4376-I)
TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvezménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747816-052. (5/4275)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)
A
STANDARD
UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvezménnyel vállal tetőjavítást, ácsmunkát, homlokzati munkát, festést,
polisztirénnel való bevonást, bitumenes szigetelést, a tetőszerkezet teljes
kicserélését. Az ügyfél anyagával is
dolgozunk.
Tel.
0736-045-781.
(4/4274-I)
KULTURÁLIS KREATÍVOK. Segítségnyújtás és problémamegoldás többféle
területen: pl. lelki, pszichológiai, műszaki,
ingatlanügyi, jogi stb. Tel. 0727-327-816.
(4/4459)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezem
szeptember
19-én
JURJ
KATALINRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
Olga nénje. (14/4407)

A hét végén a szülők is láthatták, mit tanultak gyermekeik az elmúlt napokban
(Fotó: Gligor Róbert László)
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága
szüleinkre, édesanyánkra, a nyárádszentlászlói TÓTH ILONÁRA
halálának első évfordulóján,
szeptember 19-én, valamint édesapánkra, TÓTH MIHÁLYRA szeptember 21-én, halálának 16.
évfordulóján. Nyugodjatok békében! Gyászoló szeretteik. (4/4176-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

após, a szentgericei születésű
SZŐCS JÓZSEF

életének 70. évében hosszú
szenvedés

után

megpihent.

Drága halottunk földi maradvá-

nyait 2019. szeptember 20-án,
Kegyelettel és mély fájdalommal
emlékezünk a nyárádselyei születésű TORDAI ISTVÁNRA szeptember 19-én, halálának 16.
évfordulóján.
Örök álmod őrizze béke és nyugalom. Szívünkben örökké élni
fogsz, mert szeretünk és hiányzol
nagyon. Emlékét őrzi felesége,
Erzsi, lánya, Matild, veje, Laci,
unokái: Brigitta és Soma. (2/4417)

pénteken 13 órakor helyezzük

örök nyugalomra a Jeddi úti te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (4/4443-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

kal, akik ismerték és szerették,
hogy

TÖRÖK IRÉNKE

2019. szeptember 17-én, életének

59. évében visszatért Teremtőjé-

hez. Hamvait 2019. szeptember
Fájdalmunkat nem enyhítik a
múló évek, a mosoly mögött ott
vannak
a
fájó
könnyek.
Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk, tudjuk, hogy nem
jössz, mégis mindig várunk.
Semmi sem a régi, hiányod éget,
szeretnénk még egyszer megölelni téged. Megfogni a kezed,
mikor félelmet érzünk, kincsként
szeretni, ameddig csak élünk.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a nyárádszentbenedeki LÁSZLÓ IDA-ÉVÁRA halálának 13. évfordulóján.
Mindig közel vagy, mégis oly
távol,
mi tudjuk csak, mennyire hiányzol.
Emléked élni fog, míg szívünk e
földön dobog. Szerettei. (mp.)

20-án, pénteken 15 órakor he-

lyezzük örök nyugalomra a Jeddi
úti temetőben, katolikus szertar-

tás szerint. Emlékét szeretettel
őrizzük.

A gyászoló család. (6/4461-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk

SZAKÁCS SÁNDOR volt presbiter kollégánktól, a Hozsánna

kórus tagjától. Őszinte rész-

vétünk a gyászoló családnak.

A Szabadság utcai református

gyülekezet lelkészei, presbité-

riuma és a Hozsánna kórus

tagjai. (13/4552-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SzAKKÉPESÍTő TANFOLyAMOK: felkészítő ANRE-kurzus;
VILLANYSZERELŐI tanfolyam, energetikai szakmában MESTER,
TECHNIKUS (posztliceális képzés). Tel. 0731-150-389. (64036-I)

ELÁRUSÍTÓNőKET alkalmazunk önkiszolgáló üzletbe Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21548-I)

VILLANySzERELÉSI ANyAGOKAT FORGALMAzÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Hatékonyság, teljesítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása.
Tel. 0734-123-877. (21546-I)

LEMEzMEGMUNKÁLÓ MŰHELyBE SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 917 óra között. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre
várjuk. (64039-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező
MUNKATÁRSAT.
Az
önéletrajzokat
az
office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (64025-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel
+ étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)

A BEPPLER KFT. ERDÉLYI munkavégzéssel TERÜLETI KÉPVISELŐ munkatársat keres. Elvárások: felsőfokú kertészeti vagy agrárvégzettség – pályakezdők jelentkezését szívesen fogadjuk –, B
kategóriás jogosítvány, felhasználói szintű számítógép-kezelési ismeretek, román és magyar felsőfokú nyelvismeret. A jelentkezés
módja: fényképes önéletrajzát, motivációs levelét, a nettó
bérigény megjelölésével, a következő e-mail-címre szíveskedjen elküldeni 2019. szeptember 27-ig: tamas.a@beppler.ro. Információk
cégünkről: www.beppler.ro (64051-I)

FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG bővíti csapatát és meghirdeti a következő munkahelyeket: LAKATOS, CSISZOLÓ, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁS. Ajánlatunk: stabil munkahely, versenyképes fizetés, étkezési jegy, szállítás. Elérhetőségek: tel. 0744-394-486,
office@pitco.ro (21612-I)

Az Imatex rt.

a következő szakmákba alkalmaz sürgősen tapasztalattal
rendelkező személyeket:
– MARÓS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC-) marógépekre;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC-)
gépekre;
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi
Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Az Imatex rt.

a következő szakmákba alkalmaz tapasztalattal rendelkező
személyeket (nyugdíjasokat is):
– UNIVERzÁLIS MARÓSOKAT;
– ESzTERGÁLyOST;
– MARÓST BOHRwERKRE;
– LAKATOSOKAT;
– MIG/MAG HEGESzTőKET;
– IPARI FESTőKET;
– BÁDOGOST;
– TAKARÍTÓNőT (részmunkaidővel);
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyére kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben: resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269302.
Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet
férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az
átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük
született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és
az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Könyvajánló

Véget ért a nyár, de talán még akad idő és kedv az olvasásra. Felhívjuk a figyelmet Kovács Levente három
regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az És jött az aranykorban a
kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcsolatokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és kalandos történet, A nimfa
mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi életünk közötti kapcsolat
felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

A marosvásárhelyi APICOLA KFT.
méhészszakképzést indít

A képzést elvégzők a Munka-, Családügyi és Eesélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a Tanügyi,
Kutatási és Ifjúságügyi Minisztérium által akkreditált bizonyítványt kapnak. Feliratkozni a kft. székhelyén lehet, Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. út 35. szám alatt, október 31-ig.
Az iratkozáshoz szükséges iratok:
• a személyazonossági másolata
• végzettséget igazoló diploma, vagy legalább a VIII. osztály elvégzését igazoló irat
• orvosi igazolás
Részvételi díj 450 lej, diákoknak és egyetemistáknak 400 lej.
Cristina Cojocaru igazgató

