
Rövidesen újabb székelyföldi gazdák részesülnek magyar ál-
lami támogatásban a Pro Economica Alapítvány gazdaságfej-
lesztő programjai révén. A mezőgazdasági nagyberuházási
program keretében elkezdődött a támogatási szerződések
aláírása, a kisebb összegű, de minimis program keretében be-
nyújtott, több mint ötezer pályázat elbírálása nemrég zárult,
a héten még benyújthatók az esetleges fellebbezések. A tu-
risztikai célzatú pályázatok esetében novemberre várható
eredményhirdetés – a részletekről Kozma Mónikával, az alapít-
vány ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. 

– A mezőségi program után tavaly novemberben jelentettük be, hogy
idén Székelyföld lesz a célterület, és december végén meg is hirdettük
az első székelyföldi programot, a mezőgazdasági, feldolgozóipari nagy-
beruházásokat érintő kiírást, amire Maros, Hargita és Kovászna megyéből
72 pályázat érkezett, és ebből 66-ot választottunk ki, amelyek támogat-
hatók. Most fokozatosan kezdjük aláírni a szerződéseket azokkal a nyer-
tesekkel, akik teljesítik a feltételeket, azaz igazolni tudják az
ötvenszázalékos önrészt, valamint az építkezési engedély meglétét. Van
olyan pályázó, aki halasztást kért vagy az engedélyek, vagy a szükséges
önrész előteremtése végett – nyilatkozta Kozma Mónika. Hozzátette: a
második, ugyancsak a Székelyföldet érintő program az úgynevezett 

Tamás 
nem adta fel
László Tamás Levente nem hagyta
magát, és három hónap után, amikor
magához tért, családja segítségével
kemény, emberpróbáló küzdelembe
kezdtek, hogy testi és értelmi képes-
ségeit visszanyerje. 
____________5.
25 éves 
a „terhesiskola”
Marosvásárhelyen
Ötletgazdája és kitartó, fáradhatatlan
vezetője az e témából doktori fokoza-
tot szerzett dr. Bakó Aliz Tünde közép-
iskolai tanár, aki főiskolai szinten
testnevelés-elméletet és módszertant,
egyetemi szinten pedig egészségügyi
nevelést oktat. 
____________6.
Családi házba 
csapódott 
egy kamion
Marosszentgyörgyön történt karambol-
hoz riasztották október 16-án hajnali 4
órakor a marosvásárhelyi tűzoltókat.
Egy Marosvásárhely felől Nagyernye
irányába tartó nyergesvontató rohant
bele egy családi házba, és felmérhe-
tetlen anyagi kárt okozott. 
____________10.(Folytatás a 4. oldalon)
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Küküllődombón október 20-
án, vasárnap délelőtt a 11
órától kezdődő unitárius ün-
nepi istentiszteletet követően
Szent István mellszobrának
leleplezésére kerül sor a
templomkertben. 

A falu szülötte, a Marosvásárhe-
lyen élő Hunyadi László szobrász-
művész a küküllődombói
közösséget saját alkotásával, egy
Szent István-mellszoborral ajándé-
kozta meg, amelynek leleplezését
ünnepélyes keretek között szeret-
nék megejteni. Az avatóünnepsé-
gen Magyarország csíkszeredai
főkonzulátusát Percze László kon-
zul képviseli. Az eseményre szere-
tettel várnak mindenkit, aki úgy
érzi, szívesen ünnepelne a Kis-Kü-
küllő menti magyar közösséggel,
amely szórvány sorsban élve is ra-
gaszkodik magyarságához – tájé-
koztatta szerkesztőségünket
Márkos Hunor-Elemér unitárius
lelkipásztor. 

Főegyházmegyei biblianap 
Főegyházmegyei biblianapot tartanak Ne vígy minket kí-
sértésbe címmel október 19-én, szombaton 10-19 óra kö-
zött Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Tanulmányi
Házban. Előadó: dr. Oláh Zoltán. Ez alkalommal ünneplik
a Katolikus Magyar Bibliatársulat születésének 25. évfor-
dulóját is. Ünnepi szentmise 18 órától.

Történelmi előadás 
és megemlékezés
A marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség
(1989. December 22. út 49. szám) szervezésében Novák
Csaba Zoltán történész előadást tart ma este 6 órától
1949, az erdélyi arisztokrácia pokoljárása és Márton Áron
püspök és társainak pere címmel. A szervezők egyúttal
megemlékeznek az 1969-ben elhunyt Bodor Bertalan
bankigazgatóról, a református egyház egyik tekintélyes
személyiségéről. Az előadást beszélgetés és szeretetven-
dégség zárja. Fellép a felsővárosi Choral énekkar. 

Az Istengyermekség bemutatója 
Marosszentgyörgyön
Október 20-án, vasárnap a 18 órakor kezdődő gyermek-
szentmise végén Baricz Lajos Istengyermekség című,
gyermekeknek írt katekézis verskötetét mutatja be Ko-
vács Enikő tanárnő a marosszentgyörgyi római katolikus
templomban. Közreműködik a Jubilate énekcsoport és a
gyerekek.

Józsa Ildikó kiállítása 
Józsa Ildikó korondi keramikus művész a Maros megyei
közönségnek mutatkozik be Exorsus (Kezdet) című tár-
latával, amelyet október 25-én, pénteken 19 órakor nyit-
nak meg a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi
Házban. A művész első alkalommal idén áprilisban Szé-
kelyudvarhelyen állította ki alkotásait, az akkori tárlat 26
munkája két újabb alkotással egészül ki az Életfa című
balladai faliképsorozat mellett. A rendezvény házigaz-
dája Oláh Dénes főesperes, megnyitóbeszédet mond
Doszlop Lídia művészeti szakíró. A tárlat három hétig lá-
togatható.

A Kamaszok első alkalommal 
Szovátán

A Kamaszok ifjúsági színtársulat ma délben 12 órától Szo-
vátán, a helyi művelődési otthonban játssza Kozsik József
Don Juan című, kamaszéletképek három jelenetéből ösz-
szeállított ifjúsági előadását.

IV. székelyföldi vadásztalálkozó
A szovátai önkormányzat, a Maros Megyei Tanács, a Kü-
küllőmenti Kistérség és a szovátai vadászok szervezésé-
ben október 25–27. között Szovátán, az Ősmarosszéki
Közbirtokosság székhelyén kerül sor a KulinArt Feszt ke-
retében a IV. székelyföldi vadásztalálkozóra. 25-én, péntek
délután szakmai értekezletekkel kezdődik a rendezvény,
szombaton főzőversenyre kerül sor, vadásztrófeákból, 
-festményekből és régi vadászfegyerekből kiállítás, vadász-
kellékekből vásár nyílik. Szintén szombaton tartják meg a
IV. székelyföldi erdélyikopó-szemlét, átadják a IV. Rhédey
Claudia-díjat, továbbá íjászbemutató, céllövészet, népi ját-
szóház és kulturális műsor is lesz. A kiállítások vasárnap is
megtekinthetők.

Zenemeditáció a mindennapokban
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
október 22-én, kedden 17 órakor Győri Kinga a zenemedi-
tációról tart interaktív előadást. Az előadás végén a részt-
vevők gyakorlatban is megtapasztalhatják az
elhangzottakat.

Pránanadi – nyílt napok
A pránanadi nyílt napok alkalmával energetikai gyógymód
ismertetésére kerül sor október 24-én, csütörtökön 18 órá-
tól a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség
előadótermében. A belépés ingyenes. A szervezők minden
érdeklődőt várnak.

Vakációs gyerekklub
A Philothea Klub október 28–31. között vakációs gyerek-
klubot szervez I–IV. osztályosok számára. A foglalkozások
mindennap 11 és 13 óra között zajlanak. 

Gyűjtők vására
A Maros Megyei Bélyeggyűjtők Egyesülete október 27-én,
jövő szombaton 7–14 óra között újra megszervezi a gyűjtők
vásárát a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Kulturális Köz-
pontban (volt Ifjúsági Ház). Az érdeklődők bélyegekből,
pénzérmékből, régi jelvényekből, kitüntetésekből, térképek-
ből és egyéb régiségekből válogathatnak.

Gyulára kirándul a Nagyinet
November 15–17. között Gyulára kirándulnak a Maros Me-
gyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet
program résztvevői. A kirándulás programjában fürdés és
városlátogatás is szerepel. Bővebb tájékoztatást kérni és
feliratkozni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a 0748-741-
507-es telefonszámon, illetve a kövesdombi könyvtárban.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma HEDVIG, 
holnap LUKÁCS napja.
LUKÁCS: a latin Lucas név-
ből ered, melynek jelentése:
lucaniai férfi.

17., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 33 perckor. 
Az év 290. napja, 
hátravan 75 nap.
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Megyei hírek

Pálosy Piroska 

reNdezvéNyeK

Ünnepel a küküllődombói unitárius egyházközség
Szent István-mellszobrot avatnak

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

Búcsú egy hajléktalantól
A tizenévesek tudatában TP-ként – azaz templompark-

ként – élő, és úgy is emlegetett játszótéren, a kövesdombi
ortodoxok és minden felekezetű gyermekek találkozóhelyén
borongós vasárnap délutánonként nincs nagy nyüzsgés.
Múlt hét utolsó napján sem volt, csak miután egy mentő-
és három rendőrautó parkolt le a tér előtt. 

A szemközti kisboltba tartottam, de a jó pár egyenruhás
és a lassan növekvő tömeg látványa úticél-váltásra kész-
tetett. Mire a park elé értem, a mentő már indulni készült.
A benne ülők nem kapcsolták be a szirénát, a nagy, fehér
jármű szinte észrevétlenül távozott. Amikor először meg-
láttam, arra gondoltam, baleset történhetett, talán egy kis-
gyerek esett le egy csúszdáról, de a sürgősséget jelző hang
hiánya azt sugallta: másról van itt szó. A rendőrök to-
vábbra is a helyszínen maradtak, kisebb csoportokba ve-
rődve beszélgettek, akárcsak fél órával korábban pár
lépésnyire tőlük a buszra várók. 

– Nem tudja, mi történt? – szólítottam meg a hozzám
legközelebb álló bámészkodót.

– Meghalt egy hajléktalan – mondta az idős asszony,
aztán elsietett. Akkor vettem észre a járdán heverő, kék nej-
lonzsákba csomagolt „valamit”. A nejlon eltakarta az
arcot, csupán a test szoborszerű körvonalait engedte kiraj-
zolódni, mégis szinte biztos voltam benne, hogy ki lehet.
Pár nap múlva aztán a szemközti bolt alkalmazottja meg-
erősítette feltevésem. 

Sok éve élt a környéken a kicsi, barna ember, télen-nyá-
ron sötét kabátban kuporgott valamelyik bolt mellett vagy
a piacra vezető úton, tömbházfalnak vetett háttal, langyo-
sabb éjszakákon pedig az elnéptelenedett játszótérre is be-
beköltözött. Létével nem zavarta a környékbelieket, soha
nem kiabált mások után, de ha aprópénzt vagy ennivalót
kapott, hangos szóval köszönte meg. Talán ezért is tűrte el,
fogadta be a negyed. 

Legnehezebb pillanatait – és a többit is – itallal szépí-
tette, talán éppen ez a valóság és illúzió között lebegő lét-
forma sodorta előre évszakról évszakra a lakótelepi
porban. Mindig egy kicsit szakadtabb, bűzösebb volt,
mégis volt benne valami megmagyarázhatatlan, csendes
derű. Amikor azonban pár hete utoljára láttam, szemmel
láthatóan tudomást sem vett a külvilágról, leginkább egy
bebábozódni készülő, fekete rovarra emlékeztetett. Ezt az
elraktározott gondolatot hívhattam elő öntudatlanul, mi-
közben ismeretlen ismerősöm élettelen teste elszállításra
váró hulladékként hevert az esőmosta aszfalton. Egy szép-
ségesen szabad lepkeszárny körvonalait rajzoltam rá a ko-
rábbi gondolatra, azét a szárnyét, amelyet reményeim
szerint a néhai utcalakó láthatatlan örömmel öltött ma-
gára földi útja végén. 

Tudtam, hogy másnap este senki sem ül majd a kisbolt
bejárata mellett, feltevésem beigazolódása mégis rosszul-
esett. Mint amikor valaki észreveszi, hogy a zsebében ki
tudja miért évekig hordozott, sáros, poros követ elhullatta
valahol. 

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Pálosy Piroska
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Kétfordulós polgármester-
választás – a szenátus elutasította

A szenátus plénuma szerdán 33 támogató és 47 el-
lenző vokssal elutasította a Mentsétek Meg Romá-
niát Szövetség (USR) által kezdeményezett, a
polgármesterek kétfordulós megválasztásának be-
vezetésére vonatkozó jogszabálytervezetet. Şerban
Nicolae szociáldemokrata szenátor, a jogi bizottság
elnöke a felsőház plénumában kifejtette, politikai
számításról van szó; azok, akik tudják, hogy az első
fordulóban nem nyernének, arra számítanak, hogy
a második fordulóban meg tudják szerezni az ellen-
lábasaik ellen irányuló negatív szavazatokat. Florina
Presadă USR-szenátor arra kérte szenátortársait,
szavazzák meg a tervezetet, hogy „plusz” legitimitást
biztosítsanak a megválasztott elöljáróknak. A jogsza-
bálytervezet a sarkalatos törvények kategóriájába
tartozik, esetében a szenátus volt az első megkere-
sett ház. (Agerpres)

Megadóznák a borravalót
Első házként elfogadta a szenátus azt az Eugen 
Teodorovici pénzügyminiszter által benyújtott javas-
latot, amelynek értelmében a vendéglők vagy bárok
vendégei által hagyott borravalót fel kell tüntetni a
nyugtán. A tervezet tisztázza a baksis fogalmát,
eszerint baksisnak nevezhető az a pénzösszeg,
amelyet a kliens önszántából ad a kiállított számlán
szereplő összegen kívül a vendéglőkben, bárokban,
presszókban, italozókban. Amennyiben a parlament
megszavazza a javaslatot, a vendéglőkben és bá-
rokban ezentúl a pincér előbb a számlát viszi ki,
amelyen külön választható tételként jelenik meg a
borravaló több változata is: a kliens kijelölheti majd
a számlán, hogy a végösszeg 10 és 15 százaléka
között mely összeget szánja baksisra. A vendéglá-
tóegység munkatársának be kell vezetnie a borrava-
lóként kapott összegeket a könyvelésbe, és fel kell
tüntetnie a vendégnek utólag kivitt nyugtán is, „bak-
sis” (bacşiş) megjelöléssel. A javaslatot első kama-
raként tárgyalta a szenátus. (Agerpres)

Skoda-gyár építését fontolgatják
Aradon

Gheorghe Falcă európai parlamenti képviselő ked-
den úgy nyilatkozott, a Volkswagen azt fontolgatja,
hogy Aradon nyit egy Skoda-gyárat, miután a koráb-
ban bejelentett törökországi beruházásának halasz-
tása mellett döntött. Mint a Maros-parti város korábbi
polgármestere elmondta, a Volkswagen képviselői
több törökországi, magyarországi, romániai, szerbiai
és bulgáriai helyszínt is megvizsgáltak, Romániában
pedig Aradra esett a választásuk. Rámutatott: az új
üzemben mintegy 4000 munkahely jönne létre. A szí-
riai hadműveletet ért nemzetközi bírálatok nyomán
a Volkswagen úgy döntött, elhalasztja a végső dön-
tés meghozatalát egy törökországi autógyár létesí-
téséről – idézi a Reuters hírügynökség a vállalat
egyik szóvivőjét. (Mediafax)

Állatok az autópályán
Vaddisznókat gázoltak el a Szászváros–Szeben és
a Bukarest–Piteşti autópályán – a baleseteket sofő-
rök jelezték a Facebook közösségi portálon. Leg-
alább három vaddisznót gázolt el egy kamion
keddről szerdára virradóra a Szászváros–Szeben
sztrádán, egy másik sofőr jelezte, hasonló baleset-
nek volt szemtanúja kedden a Bukarest–Piteşti au-
tópályán. A Szászváros–Nagyszeben autópályán
ellenben járműből kiesett sertést fotóztak le Szász-
medgyes környékén egy személygépkocsi utasai. A
felvételt feltöltötték a Facebook közösségi oldalra,
az incidenst pedig jelentették a 112-es sürgősségi
hívószámon. (Mediafax)

Kenőpénzt fogadott el
A korrupcióellenes főosztály (DGA) tisztjei tetten
értek egy Beszterce-Naszód megyei rendőrt, amikor
200 lejnyi kenőpénzt fogadott el cserébe azért, hogy
ne bírságoljon. A nyomozáshoz közel álló források
szerint a kenőpénzt az autó lábtörlője alá rejtették
el. A nyomozó hatóság gyanúja szerint a rendőr az
elmúlt két évben több ízben elfogadott kenőpénzt. A
besztercei rendőrnek közúti kihágás miatt kellett
volna megbírságolnia egy sofőrt, az azonban fedett
nyomozó volt, így tetten érték. A rendőr ellen bűnvádi
eljárás indul kenőpénz elfogadása miatt, legalább
nyolc esetet vizsgálnak, amelyek közül három eset-
ben fedett nyomozót alkalmaztak. A gyanúsítottat 24
órára őrizetbe vették, és kérni fogják előzetes letar-
tóztatásba helyezését. (Mediafax)

Földrengés Vrancea megyében
A Richter-skálán 2,8-es erősségű földrengés volt
szerdára virradóra Vrancea megyében – közölte az
Országos Földfizikai Kutatóintézet (INCDFP). A hiva-
talos tájékoztatás szerint a rengés 1.15 órakor tör-
tént, az epicentruma 67 kilométeres mélységben volt.
A földrengés olyan városok közelében volt érezhető,
mint Odobeşti (31 km), Panciu (35 km), Focşani (45
km), Oneşti (45 km) és Mărăşeşti (48 km). Az idei év
eddigi legerősebb földrengése elérte a 4,5-es erős-
séget a Richter-skálán, és szeptember 3-án történt,
a vranceai tektonikai övezetben. (Mediafax)

Ország – világCseke Attila: egy jogállamban az alkotmánybíróság
döntéseit be kell tartani

Romániában a Collectiv- vagy a caracali ügyhöz hasonló
tragédiák sem elegendőek ahhoz, hogy az állam intézményei
végre felébredjenek, és rendbe tegyék a törvényi szabályozá-
sokat. Ennek a magatartásnak az egyenes következménye a
három nappal ezelőtt a Küküllőszéplakhoz tartozó Vámosud-
varhelyen bekövetkezett medvetámadás is, amelynek követ-
keztében egy személy életét veszette. A helyzet megoldása
halaszthatatlan – jelentette ki Novák Csaba Zoltán szerdai fel-
sőházi felszólalásában. Az RMDSZ szenátora a szövetség ne-
vében felszólította a környezetvédelmi minisztérium illetékes
intézményeit, hogy mihamarabb hozzanak hatékony intézke-
déseket a romániai medvepopuláció szabályozása érdekében.
Arra emlékeztetett, hogy a Dacian Cioloş vezette technokrata
kormány a medvék kilövésének teljes tilalmát rendelte el,

ennek következtében drasztikusan megnőtt a medvék száma
Romániában 

Mint mondta, az RMDSZ képviselői az elmúlt években par-
lamenti interpellációk sorában sürgették az erdélyi és ezen
belül a székelyföldi medvepopuláció számának növekedése
okozta veszély elhárítását, 2017-ben, 2018-ban és ez évben is
törvénymódosításokat nyújtottak be a vadászati törvény mó-
dosítása érdekében.

– Ma már arra ébredünk, hogy medve van a kertünkben, az
udvarunkon, sőt, az emberek házaiban is, egyes vidékeken
már a természetben való egyszerű séta is közvetlen veszélyt
jelent. Senki sem kívánja a vadállatok kilövését, de úgy gon-
dolom, az emberi élet megvédésénél nincs fontosabb feladata
az államnak, ezért racionális és hatékony intézkedéseket kö-
vetelünk – szögezte le az RMDSZ szenátora. 

Halaszthatatlan a medvekérdés megoldása

Az RMDSZ szenátorai szerdán nem szavazták meg
a kétfordulós önkormányzati választásokra vonat-
kozó törvénytervezetet. Az USR törvényhozói utolsó
pillanatban kérték napirendre a tervezetet, amely
ellentmond az alkotmánybíróság döntésének: a vá-
lasztások előtt hamarabb mint egy évvel a válasz-
tási törvényt nem szabad módosítani.

„Az alkotmánybíróság 2012-ben úgy döntött, a választások
előtt kevesebb mint egy évvel nem módosíthatjuk a választási
törvényt, menet közben nem változtathatunk a játékszabályo-
kon” – hívta fel a figyelmet Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetője szerdán Bukarestben.

A frakcióvezető véleménye szerint demagógiáról tanúsko-
dik, ha egy párt, miközben azt állítja, hogy a jogállamiságért
harcol, olyan törvények elfogadását kéri, amelyek ellentmon-
danak az alkotmánybíróság döntéseinek. „Nem mindig értünk
egyet mi sem az alkotmánybíróság döntéseivel, de egy jogál-
lamban azokat mindig mindenkinek be kell tartani” – mondta
el Cseke Attila.

„A kétfordulós választások veszélybe sodorhatják a magyar
képviseletet helyi és megyei szinten is. Szatmárnémetiben ve-
szíthet a magyar közösség, Marosvásárhelyen pedig a polgár-
mesteri mandátum megszerzésének esélyét is eltörölné a
módosítás, ha érvénybe lép. Politikai vita tárgyát képezheti ez
a javaslat, de 2020 júniusáig – az alkotmánybíróság döntése
alapján – sem sürgősségi kormányrendelettel, sem törvénnyel
módosítani a választási törvényt nem szabad” – zárta nyilat-
kozatát az RMDSZ közigazgatási szakpolitikusa.

(RMDSZ-tájékoztató)

Elment a hölgy. Jólfésült, hűvös nagyságos asszonyos tar-
tása sem tudta megmenteni a férfisovinizmus vezette bukás-
tól. Pedig ő volt az első román nőileg elismert kormányfő.
Nemének nem szerzett dicsőséget. Legfennebb a hazai re-
kordok könyvében lesz benne mint az első női stb. A hölgy
árnyékkormányzó szerepre teremtődött, a nagy varázsló,
Liviu Dragnea húzta elő olténiai kabátja ujjából. Ám a nagy
varázslón beteljesedett a végzete, addig bűvölte a közönsé-
get, amíg maga is megbabonázódott, megbabonázta környe-
zetét, amely elleste titkait, és bűvészinas módjára
megpróbálta utánozni a mestert. Sikerült, lekapcsolták, be-
kapcsolták a börtönszerzők széles
áramlatába. Emlékiratait nagy érdek-
lődéssel várja a szakma, a politológu-
sok, történészek és poligráfszakértők,
akiket nevezhetünk nyomozóknak, kód-
fejtőknek, leleplezőknek vagy bármi
másnak, akinek köze van a kóros hazudozók szövegeinek fel-
és megfejtéséhez.

A hölgy magára maradt. Riadt csincsillatekintete fokoza-
tosan váltott át felelősségteljes anyaoroszlán nézésére, amint
a hatalomban egyre jobban érezte magát, és intésére udvara
tényleg elvégezte azokat a mutatványokat, amiket kormány-
zásnak szoktak nevezni nagy jóindulattal. Utálta az újságí-
rókat és a folyton faggatózókat, a hatalmát
megkérdőjelezőket, az ellenzéket, pillanatnyi szövetségeseit,
udvaroncait, minisztereit. Szerette a pompát, a szép frizurá-
kat, a párizsi fodrászokat, a közpénzköltést. Nem tanult ide-
gen nyelveket, hiszen a pártbirtokon csakis egy nyelvet
beszélnek: a korrupció nyelvét, a belső kiskirályok pár sza-
vas mondatokkal irányítanak, hódolnak be, jobbágykodnak
vagy bojárkodnak. Mikor minek van rendelt ideje.

Nem kímélték őt azok sem, akikben bízott. Egyáltalán nem
ismerték, non chalance mód átlépték a régi szabályt, amely
így szól: házinyúlra nem lövünk. Kilőtték. Demokratikusan,
bizalmatlansági szavazattal a parlamentben. Vadásztak rá,
és sikerült elejteni. Most alakul egy másik kormány. Talán

(a másik) Orban-kormány. Ékezet nélkül. Ékesen, kéjesen.
Másutt, másféle. De az csak véletlen egybeesés. A kelet-eu-
rópaiság a közös.

Ami ennél sokkal érdekesebb, hogy az országnak szüksége
van nőkre. Nem a szó alpári értelmében, ahogy az olvasó első
olvasatra gondolná. Inkább magasztos, légiesített, égiesített
értelemben. Hódolattal, alázattal, zarándoklattal fűszerezve.
Igen, azon a napon, amikor a miniszterek elnök asszonya visz-
szazuhant a névtelenség árnyékvilágába, azon a napon mint-
egy 160 autóbusz indult a jászok városába, hogy Szent Pi-

roska-Paraschiva ereklyéinél térden
csúszkáljon, könyörögjön egészségért,
boldogságért, családért, népért, nemze-
tért, csillogó álmok bódult ködpalotái-
ért.

Ugyanis, tessék emlékezni, meg-
mondták nekünk mindjárt e század kez-

detén, az előidőkben, a millenniumvégek szeletelésénél, hogy
a következő évezred vagy az ortodoxiáé lesz, vagy a semmié.
Na persze, titokban ki-ki a maga hitére gondolt: a vakbuz-
góra vagy a racionális felvilágosult hitre, a megreformáltra
vagy a misztikától soha meg nem tisztítottra, a kézcsóko-
lósra, a csodákba roskadóra vagy a józan cselekvésre ser-
kentőre. Az ősire vagy az elhagyottért cserébe keresett újra.
Kinek-kinek mi tetszik a leginkább.

Szent Pirkóhoz maga a főváros főpolgármestere vezette az
istenadta nyájat. A főváros főpolgármestere pedig egy szo-
ciáldemokrata, hiperaktív hölgy. Aki a médiából szökött a
politika medias resébe. A dolgok közepébe. Ő az első női pol-
gármestere a román fővárosnak. Ez afféle modern emanci-
pációs tendencia leképezése. Avagy szemfényvesztés,
amelyhez a román (Kelet- és Közép-Európa) oly pompásan
ért és oly jólesően fog mellé. Amott a zarándoklat helyén
ugyanaz a hevület fűtötte az asszonyokat az októberi hideg
hajnalokon, mint a mekkai zarándokokat. Van valami közös
ebben. Távol áll tőlem a sértés szándéka.

Hölgyek előnyben

Forrás: rMdSz

Készül az autópálya a határ román oldalán
Történelmi tettnek nevezte Răzvan Cuc, a múlt
héten megbuktatott, de még hivatalban lévő kor-
mány szállításügyi minisztere, hogy Biharban az
építkezés jelenlegi állása szerint hamarabb lesz kész
az autópálya a határ romániai oldalán, mint a ma-
gyarországin.

Răzvan Cuc miniszternek a román–magyar államhatár mel-
letti autópályaszakasz építőtelepén tett kedd délutáni látoga-
tásáról a Ebihoreanul.ro nagyváradi portál számolt be.

„Történelmet írunk! Mindenki azt mondta, hogy Magyar-
ország készen lesz az autópályával, és Románia nem lesz
képes a forgalom fogadására. És lám, itt a meglepetés: Romá-
nia 65 százalékban készen van az autópályával, még egy kevés
van hátra, és a magyarok előtt befejezzük a munkát. Ez pedig

szerintem rendkívül pozitív fejlemény” – idézte a miniszter
szavait a nagyváradi portál.

Az Ebihoreanul.ro megjegyezte, hogy a miniszter egy olyan
5,35 kilométeres „autópályacsonk” gyors megépítését tekinti
történelmi tettnek, amely két falut köt össze, és amelynek sem-
milyen jelentősége nincsen mindaddig, amíg a határon átve-
zető épülő szakasz végétől nem lehet autópályán folytatni az
utat. A portál szerint a további bihari autópálya-szakaszok épí-
tőtelepei ma is úgy állnak, ahogy az amerikai Bechtel társaság
közel tíz éve otthagyta őket.

Az M4-es magyarországi autópályával találkozó romániai
A3-as pálya határ melletti rövid szakaszán a múlt héten kezd-
ték az aszfaltozást, és négy kilométeren mindkét forgalmi
irányban le is tették az első aszfaltréteget. (MTI)



de minimis kis összegű mezőgazdasági támo-
gatás, amely esetében a klasszikus konstruk-
ció szerint 75 százalékot, legtöbb 15 ezer
eurót nyújt az alapítvány, a pályázónak pedig
25 százalékos önrésszel kell rendelkeznie. 

– A három megyéből összesen 5293 pályá-
zat érkezett, és igyekeztünk ezeket gyorsan
elbírálni. Májusban indult a program, június
végéig lehetett benyújtani a pályázatokat, és
most jutottunk el az eredményhirdetésig. Je-
lenleg 4929 pályázatot bíráltak el kedvezően.
Azért mondom, hogy jelenleg, mivel a héten
van a fellebbezési időszak, és amennyiben bi-
zonyos fellebbezéseket jogosnak ítélnek meg
a szakértők, akkor további pályázók kerülhet-
nek a támogatottak közé. Amint lejár a fel-
lebbezési határidő, következik a szerződések
aláírása. Erre szeretnénk az elkövetkező he-
tekben sort keríteni, hogy az idén tudjuk ezt
a programot is lezárni. A de minimis prog-
ramra a megítélt támogatás majdnem 20 mil-
liárd forint. 

– Milyen arányban vannak a Maros, Har-
gita, illetve Kovászna megyei pályázók? 

– A de minimis programban Hargita megye
vezet, szinte fele, azaz 42 százaléka a jóvá-
hagyott pályázatoknak innen érkezett. 35 szá-
zalékot tesz ki a Maros megyei pályázók
aránya, a többiek pedig Kovászna megyeiek.
A nagyberuházásokat támogató program te-
kintetében is hasonlóak az arányok. 

– Szintén a Székelyföldet érinti a Pro Eco-
nomica turisztikai célzatú programja is. Ez
milyen szakaszban van?

– Igen, van egy harmadik, turisztikai prog-
ramunk is, amelyet a nyár folyamán hirdet-
tünk meg, és amely kifejezetten nagyobb
szálláshelyek létrehozását célozza meg. Vagy
egy meglévő felújítására, vagy egy új építé-
sére lehetett pályázni, és minél komplexebb,
azaz minél több szolgáltatást nyújtana a ter-
vezett szálláshely, annál több pont jár az el-
bírálás során. Különféle felmérésekből az
derül ki, hogy Székelyföldön a nagy szállo-
dák hiányoznak leginkább a turisztikai ága-

zatból. Sok kisebb panzió van, de ha például
több-busznyi turista megérkezik egy-egy
helyszínre, akkor gondot jelent az elszálláso-
lásuk. Tizenöt turisztikai projekt érkezett a
három megyéből, az igényelt támogatás ösz-
szességében 25 milliárd forint. Ezeknek a pá-
lyázatoknak az elbírálása folyamatban van,
novemberben szeretnénk eredményt hirdetni.
Vannak projektek, amelyeknek részeként na-
gyobb méretű wellnessközpont is létesülne,
egy Maros megyében. 

– A vidéki polgármesterek régóta hangoz-
tatják a társulások jelentőségét, viszont so-
káig az volt a tapasztalat, hogy a gazdák
hallani sem akartak erről. Sikerült-e a támo-
gatásokkal valamelyest ösztönözni őket a szö-
vetkezésre? 

– Valóban az volt a helyzet, hogy hallani
sem akartak a szövetkezetről, ellenben azt ta-
pasztaljuk, hogy mivel egyre több informáci-
óhoz jutottak, van esély arra, hogy változzon
a szemléletük. Például a Nyárádmentén is el-
indult egy ilyen folyamat, a Nyárád szövet-
kezetet szeretnék létrehozni. 

A pályázatok között a nagyberuházásoknál
jellemzőek a szövetkezetek és a közbirtokos-
ságok, ők egyértelműen rájöttek arra, hogy
együtt sokkal sikeresebbek lehetnek. Érdekes
módon Hargita megyében sok jól működő
szövetkezet, társulás van már, hiszen a terme-

lők rájöttek, hogy amit megtermelnek, azt fel-
dolgozni, valamint értékesíteni is könnyebb,
ha közös erővel teszik. Ezek elsősorban tej-
szövetkezetek, amelyekbe a kisebb gazda ke-
vesebb tejjel is be tud lépni, ezenkívül a
zöldség- és gyümölcsfeldolgozók.

Amit mi is szorgalmazunk, az gyakorlati-
lag ez a fajta értéklánc, hogy ha a sok kicsit
valamilyen módon össze tudjuk tömöríteni,
akkor ők már minden értelemben egy na-
gyobb erőt képviselnek, jobban tudnak al-
kudni a saját szükségleteik érdekében, és az
értékesítés terén is sokkal versenyképeseb-
bek. A szövetkezeteket érintő jogszabály nem
a legjobb, ezen még dolgozni kell, viszont az
elkövetkező időszakban a versenyképességet
egyértelműen a szövetkezetek tudják biztosí-
tani. Én azt látom, hogy valahol áttörtük ezt
a falat, és merem állítani, hogy ebben a Pro
Economicának is szerepe van, hiszen az el-
múlt három évben, amióta sokat beszélünk a

mezőgazdaságról, a kisgazdákról, azóta egyre
több információhoz jutnak, mind nyitottab-
bak, és hajlandók társulásokban gondolkodni. 

A nagyberuházásokra vonatkozó progra-
munk keretében a pályázóknak fel kellett mu-
tatniuk egy úgynevezett integrációs tervet,
amiben vállalniuk kellett, hogy helyi terme-
lőktől szerzik be az alapanyagot, és ennek a
betartását mi ellenőrizni is fogjuk, miután lét-
rejött az adott üzem, nagyberuházás. Azt sze-
retnénk elősegíteni, hogy abban a
támogatásban, amit ezeknek juttatunk, való-
jában a kistermelők, földtulajdonosok is ré-
szesüljenek. Csíkban például a
krumplitermesztés terén valósul majd meg
egy ilyen nagy integráció, a létrejövő beruhá-
zás nagy felvásárlóerőt fog képezni. De ha-
sonló a helyzet a Gordon tejfeldolgozóval is,
amellyel a hét elején írtuk alá a szerződést, és
a támogatás révén megvalósuló fejlesztésnek
köszönhetően még nagyobb tejmennyiséget
fog tudni felvásárolni. Tehát mindezek igazá-
ból egy értékláncot képeznek. A nagyberuhá-
zások között ugyanakkor van fagyasztóüzem,
ahol csomagolják és fagyasztják majd a zöld-
ségeket, illetve több olyan pályázat is, ame-
lyek olyan gépsorra igényelnek támogatást,
amely mossa, válogatja, zacskózza, tehát elő-
készíti az eladásra a termékeket. Maros me-
gyéből a Mezőségről érkezett pályázat

sertéstelep, a Felső-Maros mentéről kacsa-
farm létesítésére, bővítésére, valamint új
nagy siló építésére is. 

A kisebb de minimis programunknak a
célja az, hogy minél több gazdát tudjunk rá-
venni arra, hogy ne hagyja parlagon, hanem

művelje meg a földet, mert ha a technológia
mellé, amit ő megpályázott, oda tudjuk tenni
azt az ígéretet, hogy van akinek eladnia a ter-
méket, amit megtermelt, akkor már sokkal
közelebb kerülünk a nagy célunkhoz, hogy
itthon tartsuk a fiataljainkat. 

– Elsősorban mire pályáztak a gazdák a de
minimis programban?

– A székelyföldi de minimis program ese-
tében a 4929 pályázóból 3900 magánsze-
mély, de ez várható is volt, lévén, hogy a
programot úgy dolgoztuk ki, hogy alapvetően
a kis, családi gazdaságokat segítsük, hiszen a
falvainkban szerencsére még mindig megmű-
velik az örökölt földeket. Nyilván jól jön egy
technológiai fejlesztés, ugyanis gyakori, hogy
harmincéves gépekkel dolgoznak a gazdák.

A de minimis támogatást igénylők 73-74
százaléka gépvásárlásra pályázott. Általában
a traktorokat emlegetik, viszont emellett na-
gyon sok olyan eszközre pályáztak, amelyek
ma már a technológiai fejlődés révén nagy se-
gítséget jelentenek a gazdáknak. Nyolc szá-
zalékuk pályázott tenyészállat-vásárlásra, és
ezzel valójában megduplázódott ezen gazdák
aránya, ugyanis a korábbi mezőségi program
keretében elenyészőbb volt a tenyészállat-vá-
sárlásra támogatást igénylők száma. Azt lát-
juk, hogy végre azt is kezdik megérteni a
gazdák, hogy ebből az összegből – a 15 ezer
eurónyi támogatás, plusz amit hozzátesznek
önrészként, az már nagyjából húszezer euró
– már 10-13 fejőstehenet meg lehet vásárolni,
és ezáltal gyakorlatilag egy magasabb kate-
góriájú APIA-s támogatásban is részesülnek.
Emellett azáltal, hogy a tejfeldolgozókat tá-
mogatjuk, és egyre nagyobb lesz az igény a
tejfelvásárlásra, sokszorosan segítjük ezeket
a gazdákat is. 

– Voltak pályázatok, amelyek kedvezőtlen
elbírálásban részesültek, ennek mi volt az
oka?

– A de minimis program esetében feltétel

volt az, hogy nem lehet az illetőnek adótar-
tozása. Akadtak gazdák, akik megfellebbez-
ték az elbírálás eredményét, arra hivatkozva,
hogy például mindössze egy lej adótartozá-
suk van. Viszont ez is adótartozás, így eluta-
sításra került annak a pályázata is, akinek
egylejes adótartozása van. A másik ok, hogy
– ellentétben az előző kiírásokkal – ez eset-
ben feltétel volt, hogy a pályázónak rendel-
keznie kell saját tulajdonban lévő területtel.
Lehet, ezt sokan sérelmezik, viszont ezáltal
azt szerettük volna elérni, hogy ne azok pá-
lyázzanak, akik képesek gyorsan, a pályázat
kedvéért bérleti szerződést kötni egy adott
földterületre, hogy hozzájuthassanak egy
géphez, hanem azok, akik ténylegesen meg-
művelik a saját földjüket. Viszont ha ará-
nyaiban nézzük, elenyésző az elutasított pá-
lyázatok száma.

– A mezőségi pályázat már egy ideje lezá-
rult, milyenek a gazdáktól érkező visszajelzé-
sek? 

– Igen szívmelengető, hogy amikor Vásár-
helyen akad dolguk, gyakran bejönnek,
mondhatni hazajárnak hozzánk a gazdák, és
úgy érzem, ez az, amiért megéri dolgozni.
Természetesen mi utólag is rajtuk tartjuk a
szemünket, és azt látjuk, hogy elég nagy len-
dületet adott a támogatás az érintett falvak-
ban, a gazdák tényleg megművelik a földeket.
Vannak települések, mint például Mezőma-
daras, vagy kisebb, félreesőbb falvak, ahová
előzőleg soha nem jutott ilyen támogatás.
Egyébként ezekről a településekről most is
sok pályázat érkezett a de minimis program
keretében, akik az előző alkalommal valami-
ért lemaradtak, azok most tömegesen nyúj-
tottak be pályázatot. Érdekes, hogy a
székelyföldi de minimis programban nagyon
sok pályázó lakhely szerint marosvásárhelyi.
A lakhelyük itt van, de vidéken, esetleg a
nagyszüleik falujában van örökölt földterüle-
tük. 137 marosvásárhelyi pályázat érkezett,
124 Gyergyóremetéről, 84 Csíkszeredából és
77 Mezőbándról. 

– Összességében a Pro Economica elége-
dett-e azzal, ahogyan sikerült mozgósítani a
gazdákat? 

– Az első maros-mezőségi program kere-
tében 495 aláírt támogatási szerződés volt, a
Kolozs-Beszterce megyei pályázatok eseté-
ben is hasonló számról beszélhetünk. Ez ösz-
szesen már majdnem ezer, és ha a következő
időszakban sikerül a közel ötezer pályázóval
aláírni a szerződést a székelyföldi program
keretében, akkor azt mondhatjuk, hogy ez év
végéig mintegy hatezer gazdához jutott el a
támogatás. És ekkor még nem számoltuk a
nagyberuházások révén létrehozott munkahe-
lyeket, másrészt pedig az integráció által érin-
tett gazdákat. Számításaim szerint, ha
lezárjuk a székelyföldi programot, a turiszti-
kai beruházásokkal együtt eljutunk a tízezer-
hez.

– Az elkövetkezőkben milyen új pályáza-
tokra van kilátás?

– Amint Szijjártó Péter külügyminiszter
bejelentette, a partiumi program a következő
lépcső, ott is a mezőgazdaságra helyezzük
majd a hangsúlyt, például Szatmár megyében
nagyon sok aktív, mezőgazdaságra szakoso-
dott cég van. Most készül egy partiumi stra-
tégia, és az év végéig szeretnénk ezt a
programot elindítani. 

Kozma Mónika Fotó: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)

Újabb ötezer gazda jut támogatáshoz

A támogatással vásárolt mezőgazdasági gépek 
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Tamás nem adta fel
A robotterápia is a segítségére van 

László Tamás Levente nem
hagyta magát, és három

hónap után, amikor magához tért,
családja segítségével kemény, em-
berpróbáló küzdelembe kezdtek,
hogy testi és értelmi képességeit
visszanyerje. Eddig sikerült, amihez
a családon, orvosokon, terapeutá-
kon kívül sok jóakaratú ismerős és
ismeretlen nyújtott támogatást,
hogy azokhoz az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz is hozzájusson, ame-
lyek a legkorszerűbbek, de sok
pénzbe kerülnek. A szerencsétlen-
ségben szerencséje volt, hogy a
Procardia Arany János utcai föld-
szinti tornaterme az egység bővítése
nyomán robotizált neurológiai és
mozgásszervi rehabilitációs köz-
ponttá változott, ahol a régióban
egyedülálló, magas szintű technoló-

gia és robotika segíti a gyógyulást.
A robotterápia során a test külön-
böző részeinek rehabilitációját
komputeres technikákkal, speciális
számítógépes program segítségével
végzik felnőtteknél és gyermekek-
nél is. A gyakorlatok serkentő jel-
lege, az ismétlések magas száma
gyors és hatékony eredményekhez
vezet – mutatja be a különböző ro-
botizált eszközöket Kovács Tibor
kinetoterapeuta, aki látható odaa-
dással és barátsággal irányítja kol-
légáival együtt páciense felépülését.

László Tamás előélete jelleg-
zetesen marosvásárhelyi. A

4-es Számú Általános Iskolában,
majd a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceumban végezte tanulmányait.
Édesanyja, László Mária elbeszé-
lése szerint, aki fia balesetéig a ke-
reskedelemben dolgozott,
fegyelmezett, kíváncsi természetű
diák volt, tisztelettudó, mindig se-
gítőkész, legyen szó fizikai munká-
ról vagy számítógéppel kapcsolatos
teendőről. Villanyszerelő édesapjá-

nak is gyakran segített. A középis-
kola elvégezése után a Sapientia
EMTE számítástechnika szakán
2017-ben szerzett programozói és
villamosmérnöki oklevelet végig
jeles osztályzattal, és a mesteri ta-
nulmányokra készült. A kötelező
gyakorlatot a marosszentgyörgyi
székhelyű AAGES cégcsoportnál
végezte, ahol Molnár Gábor cégve-
zető jövőt látott benne, ezért az
egyetem elvégzése után alkalmaz-
ták, és jókedvvel, szeretettel vé-
gezte a munkáját.

2018 nyarán a híres torockói 
Double Rise fesztiválon szórako-
zott. A három barát a saját autójával
ment, mert a kocsi volt a szálláshe-
lyük is. Egy szombat este indultak
haza. Édesanyját rossz előérzetek
gyötörték, s mert fia nem válaszolt
a telefonhívására, azon éjjel nem
hunyta le a szemét. Reggel hétkor

szólt a férj telefonja, Tamás barátja
értesítette a családot, hogy fiuknak
balesete volt, és eszméletlen álla-
potban a kolozsvári neurológiai
központ intenzív terápiai osztályára
szállították. A rendőrség megállapí-
tása szerint a balesetet az okozta,
hogy Tamás szeme lekoppant a kor-
mánynál. Visszatérő emlékeiből
egyre tisztábban kiderül: egy TIR-
kocsi előzött az ő sávján, s hogy ne
ütközzenek, azért kellett letérnie az
útról. Egy emelkedőn felborult, ki-
ütött két fát, és az út szélére vissza-
érve egy jelzőtáblába ütközve állt
meg a kocsi. Súlyos fej-, szív-,
tüdő- és egyéb sérülései miatt nem
sok esélyt adtak a túlélésre. 

Édesanyja arcán most is lát-
szik a megrendülés, ahogy a

kolozsvári kórházban átéltekre em-
lékezik. Dr. Ioan Ştefan Florian, a
híres neurológus professzor meg-
ígérte, hogy ami tőle telhető, meg-
teszi, a többi a fennvaló dolga –
tette hozzá. A fiú koponyája tele
volt vérömlenyekkel, amelyek

többségét a professzor által adott
gyógyszer szétoszlatta, és harmadik
héten egy kicsi javulást észlelt. Or-
voskollégája viszont, aki a további-
akban folytatta a kezelést, nem
osztozott a professzor véleményé-
ben. Ráadásul egy idő után kiderült,
hogy az eszméletlen fiú testén mély,
4-es fokozatú felfekvési sebek ala-
kultak ki, ezek kórházi baktériu-
mokkal felülfertőződtek, és a
tüdeje, gégéje, vizelete is tele volt
bacilusokkal. Mivel Tamás édesapja
a Cardiomed egészségügyi és diag-
nosztikai központnál karbantartó-
ként dolgozik, dr. Benedek Imre
professzor segített, hogy a kómában
levő fiút augusztus 10-én hazahoz-
zák. A megyei sürgősségi kórház in-
tenzív terápiai klinikáján Copotoiu
Sanda professzor asszony és Şom-
fălean Andreea doktornő irányításá-
val ápolták. Bár fájdalmait csak
morfiummal sikerült csillapítani, a
felfekvési sebeket nem műthették,
amíg a baktériumoktól nem szaba-
dult meg a szervezete. Nem volt
egyszerű. Édesanyja reggelente
gyümölcs- és zöldséglével az orrán
át bevezetett szondán át táplálta.
Szeptember 19-ére tűzték ki a mű-
tétet, de dr. Dorobanţu Dorin eszté-
tikai sebész főorvosnak csak az első
sebet sikerült megoperálni, mert a
szövetelhalás miatt sokkal súlyo-
sabb eset volt, mint amire számított.
Miután átutalták a plasztikai sebé-
szetre, októberben műtötte meg a
második felfekvési sebet, amelyet
sikerült zárni. A múlt hónapig kö-
tözték, amíg teljesen begyógyult.

Apillanatról, amikor tavaly
szeptemberben magához

tért, nincsenek emlékei, édesanyja
szerint megijedtek, mert összevisz-
sza beszélt. Tamás is megerősíti,
hogy kezdetben nem emlékezett,
hogy ki volt nála, ki mit mondott.
Még zavaros volt a gondolkodása,
amikor 2018. október 26-án hordá-
gyon hazavitték a kórházból. No-
vemberben két hétig a jeddi
Hiperbar központban oxigénterápi-
ára jártak, ami szellemileg nagyon
jó hatással volt rá. Ezen javítottak a
későbbiekben a Procardiánál vég-
zett memóriafejlesztő gyakorlatok –
kapcsolódik a beszélgetésbe Ko-
vács Tibor. Majd hozzáteszi, hogy
amikor a Procardia a megyei kór-
házban bemutatta robotterápiás ké-
szülékeit, amelyekkel Tamást is
kezelik, kezelőorvosai nem akarták
elhinni, hogy mennyire sokat fejlő-
dött. 

Tavaly október 26-án adták ki
a kórházból, ahonnan hordá-

gyon vitték haza. Decemberben a
Rheum-Care Rehabilitációs Köz-
pontban kezelték két hétig, amikor
még járni nem, de már ülni tudott az
autóban. Idén januártól még hordá-
gyon vitték be a Nova Vita kór-
házba, ahol négy hónapon át két-két
hetet feküdt, és elkezdték járni taní-
tani. A lánytestvére, akit kinetotera-
peutaként a Procardiánál
alkalmaztak, otthon figyeli, hogy
Tamás betartja-e az utasításokat.
Februártól havonta két hetet a Pro-
cardiához vitték, májustól napi
rendszerességgel jár. A fejlődés ko-
rábban nem remélt mértékű. Tamás
jár, szalad, ugrani is tud, gondolko-
dása, memóriája tiszta, reflexei jól
működnek, és a két karjába és ke-
zébe is fokozatosan visszatér az

élet. Nagyon fontos számára, hogy
mindennap bejárhat a munkahe-
lyére, ahova reggelente édesapja
viszi. A régi projektjeit átnézi, min-
denre emlékezik, egyre pozitívab-
ban gondolkozik, kezdi hasznosnak
érezni magát. Bár fogni, emelni
még nem tud, ismerősének laptop-
jára már rá tudott telepíteni egy
programot, és a számítógépet is ke-
zeli. A munkahelyéről egy kollégája
viszi a Procardiához, ahonnan a ke-
zelések után édesanyjával taxival
mennek haza.

Hogy az előzmények után
mindez hogyan sikerült,

arról Kovács Tibor számol be. Kez-
detben a járást a nagyon fejlett ro-
botizált külső vázzal (exoskeleton)
gyakorolták, ami körülöleli a testet,
stabilizálja a törzset, a lábakat ter-
mészetes módon mozgatja, a lábra
állást, a leülést, az egyensúlytartást
és a járás  rehabilitációját segíti. Ezt
az eszközt a különböző okokból le-
bénult betegeknél már a nagyon
korai stádiumban lehet használni. A
robot mellett az erőnlétfejlesztő tor-
nával az ügyességet, az egyensúly-
érzéket javították. Tibor szerint
páciense jelenleg olyan fizikai erő-
ben van, hogy a gép kell ellenállást
kifejtsen, hogy fáradjon egy kicsit.
Tamás hozzáteszi, hogy már csak a
lábfejét nem tudja elég jól emelni,
de fel tud menni és le tud jönni első
emeleti lakásukból a lépcsőn. 

Ugyancsak a robottechnológia
segítségét alkalmazták a

karok működésének a visszanyeré-
sére. 

– Ezek az eszközök nagyon lekö-
tik a páciens figyelmét, motiválóak,
mert játékos formában lehet velük
fejlődni, és a kezeltek nagy beleé-
léssel, vidáman dolgoznak, ahogy
Tamás esetében is láttuk. Az a tény,
hogy sokat ismételnek bizonyos
mozgásokat, kedvezően hat az ideg-
rendszer fejlődésére, újrarendező-
désére, az úgynevezett

neuroplaszticitásra – magyarázza
Tibor. Tamás pedig hozzáteszi,
hogy a jobb keze már viszonylag jól
működik, s bár az ujjait nem sikerül
teljesen kiegyenesíteni, és a fogás,
az emelés is nehéz, a számítógépet
már kezelni tudja. A jobb kéz to-
vábbi rehabilitációja mellett a bal
kézen a sor, ami még olyan állapot-
ban van, mint a kezelés kezdetén a
jobb. A beszélgetés végén Tamás ál-
lítja be és próbálja ki sikerrel a leg-
újabb óriási képernyővel ellátott
eszközt, ami a pontos mozgások, az
erő és a motiváció fejlesztésére
szolgál. Tibor szerint Tamásnak
sokat segített a kíváncsisága, a ku-
tatói hozzáállása, a rendkívül erős
akarata, és az a tény, hogy folyama-
tosan érzékeli a fejlődést, ezenkívül
a rehabilitáció játékos jellege
is. 

Akérdésre, hogy miképpen
élték át ezt a rendkívül

nehéz évet, Tamás édesanyja azt fe-
leli, hogy amikor sok mindent ki
kell bírnia, megerősödik az ember.
Ami pedig az anyagiakat illeti, a
baleset után húga értesítette az An-
tena 1 televíziót, s bár akkor res-
tellte a szereplést, a jóakaratú
emberek anyagi segítsége tette le-
hetővé, könnyítette meg, hogy idáig
eljussanak. A férje nagyon sokat
dolgozik, Tamás rokkantnyugdíjat
kap, ő pedig szeretne visszamenni a
munkahelyére, hogy fedezni tudják
a költségeket, és továbbra is re-
ménykednek abban, hogy szükség
esetén segítségre számíthatnak. 

Tamás pedig, aki hősiesen
állja a sarat, és nem okoz csa-

lódást azoknak, akik hittek benne és
támogatták, már festeni is elkezdett.
Megörökítette a balesetét, a kórhá-
zat, a Procardia Rehabilitációs Köz-
pontot, ahonnan Tibor és Orsolya
integet, és az elképzelt jövőt is: egy
házikót, három kicsi gyermeket és
egy Volkswagen Arteon autót a ház
előtt. Úgy legyen!

A magas, jól megtermett fiatalembert a Procardia Rehabilitá-
ciós Központban láttam először, ahogy a számítógép képer-
nyőjén boszorkányos sebességgel találta el a különböző
célpontokat, bár mindkét karján hám volt. Megállapítottam,
hogy hasonló gyorsaságra, bár gyakran egész napomat a ké-
pernyő előtt töltöm, soha nem tudnék szert tenni, bármeny-
nyire is szeretném. Akkor lepődtem meg igazán, amikor
kiderült, hogy arról a fiatalemberről van szó, aki a múlt nyá-
ron autóbaleset következtében olyan súlyos agytörzs- és
egyéb sérüléseket szenvedett, hogy hónapokig mély kómában
feküdt, és családján kívül nagyon kevesen hittek abban, hogy
felépül.

Bodolai Gyöngyi

A kéznek működnie kell

együtt az édesanyjával

Az eredmény



Kis- és nagyobb gyermekekkel érkező
anyukákkal, apukákkal, gyógytorna-
tanárokkal, egyetemi hallgatókkal né-
pesült be az október 9-i verőfényes
délutánon a marosvásárhelyi vár kis-
színpada a Szabók bástyája tövében.
Valamennyien ünnepelni jöttek a
Rheum-Care Alapítvány keretében
működő „terhesiskola” fennállásának
25. évfordulóját. Ötletgazdája és ki-
tartó, fáradhatatlan vezetője az e té-
mából doktori fokozatot szerzett dr.
Bakó Aliz Tünde középiskolai tanár, aki
főiskolai szinten testnevelés-elméle-
tet és módszertant, egyetemi szinten
pedig egészségügyi nevelést oktat. 

Az eltelt negyedszázad során nők ezreit
készítette fel szervezett keretek között testi-
leg és lelkileg a szülésre. Tette ezt az első
években önkéntes munkával, és ma is azt
vallja, hogy a vállalt feladat a kapott vissza-

jelzések alapján állandó öröm- és elégtétel-
forrást jelent számára. Az ünnepségen
kiemelte: jó érzés viszontlátni azokat az
anyukákat, akiket a hetente kétszer másfél
órás „terhesiskolai” tevékenység során ismert
meg, és akik gyermekeikkel érkeztek az ün-
nepségre.

– Nagyon büszkék vagyunk dr. Bakó
Alizra, aki a kezdeményezője és fáradhatat-
lan vezetője a kismamatornának, ami 1994-
ben az első komplex program volt országos
szinten, és amelyen az évek során több száz,
sőt ezer kismama vett részt. A „terhesiskola”
hasznos volt számukra, hiszen a megelőzés
alappillérét jelenti – emelte ki köszöntőjében,
majd a rendezvény végén tett nyilatkozatában
Gombos Marinela, a Rheum-Care Kezelési
és Rehabilitációs Központ vezetője. 

Máthé Rozália egyetemi adjunktus, a
műsor vezetője, aki szintén részt vett a kis-
mamatornán, köszönetet mondott az élmé-
nyekért, majd a következőkben a jelen levő
anyukákat kérték meg, hogy a „terhesiskola”
során szerzett élményeiket megosszák a hall-
gatósággal. 

Vass Ildikó menedzserasszisztens, az első

évfolyam képviselője, programozóként dol-
gozó felnőtt fiával érkezett, akire nagyon
büszke, és aki azért kísérte el édesanyját,
mert tudta, hogy ez fontos számára. Vass Il-
dikó ma is szívesen gondol vissza az együtt
töltött időre, és hálás azért, hogy a kismama-
torna megtanította túlélni a szülés körüli
nehéz perceket. 

Márton Krisztina elmondta, hogy az első
alkalmak annyira különleges élményt jelen-
tettek, hogy attól kezdve lelkesen újságolta
minden várandós ismerősének, hogy milyen
jó dolog a „terhesiskolába” járni. Váratlan
szövődmény miatt mégsem tudta természetes
úton megszülni az első gyermekét, így nem
alkalmazhatta a tanultakat. Mivel mellette
egy másik kismama vajúdott, a szerzett ta-
pasztalatok átadásával őt segítette, ami meg-
könnyítette a szülést, és azóta jó barátok
maradtak. Az elmondottakhoz hozzátette,
hogy amikor még jobbára csak mászni tudó
kisfiával meglátogatták, Bakó Aliz nem en-
gedte, hogy az út során elpiszkolódott fehér
kezeslábast kicserélje, mondván, hogy abban
egészséges gyermeknek látszik. Végül meg-
köszönte a tudást, a kitartást, amit tanárnő-
jétől sajátított el.

A két első után újabb vallomások követ-
keztek: 

– Számomra a „terhesiskola” az ábécét és
a doktorátust is jelentette. Abban az időben
tanítottam, és annyira sze-
rettem a gyermekeket,
hogy mindenki elisme-
rően nyugtázta: nagyon jó
édesanya leszek. Amikor
kiderült, hogy terhes va-
gyok, mégis úgy éreztem,
hogy természetes úton
képtelen leszek szülni, a
császármetszésről pedig,
mivel műtétet jelent, hal-
lani sem akartam. Mond-
tam is az orvosnak, hogy
a kettő között találjon fel
valamit, mert nem tudom
megszülni a gyermekem,
amire megkérdezte, hogy

láttam-e már olyan repülő-
gépet, ami fennmaradt a le-

vegőben. Majd
azt ajánlotta,
hogy vegyek
részt a kismama-
tornán, aminek
fontosságát orvos
sógornőm is
megerősí tet te .
Legelőször azt
kértem Aliztól,
hogy ne fáradjon
a magyarázatok-
kal, mert eldön-
töttem, hogy az
érzéstelenítést és
a császármetszést
választom, ahhoz,
hogy végül ötórai
vajúdás után
problémák nélkül
megszüljem a
gyermekem. Azóta is a természetes szülés
legszenvedélyesebb hirdetője vagyok. Ráa-
dásul olyan barátnőkkel gazdagodtam, akik-
nek már összesen hét kisgyermekük van.

– Három gyermeket szültem, nagyon nagy
súllyal, de gátmetszés nélkül jöttek a világra.
Gyógyszerész vagyok, és olyan tudást kap-
tam a szoptatásról és az anyaság kezdeteiről,
hogy a kismamatornát azóta ajánlom minden-
kinek. 

– 1994-ben az elsők között kezdtem Aliz
foglalkozásaira járni. Szükségem volt a biz-
tatásra, mert az első gyermekem sajnos el-
vesztettem, ezért nagyon féltem. Aliz
segítségével sikerült legyőzni a félelmet,
majd Keresztes Csaba doktorral megszültem
a fiamat.

– Az első nemzedékkel jártam a kismama-
tornára, és Aliz olyan erőt adott, hogy 12 év
múlva – már negyvenévesen – szintén neki
köszönhetően, természetes úton szültem meg
a második gyermekem. Nagyon hálás vagyok
érte.

– Olyan családba születtem, ahol a havi
vérzésről sem szívesen beszélt édesanyám.
Aliz nyitott olyan kapukat számomra, hogy
nemcsak természetesen szültem meg a gyer-
mekem, a másodikat már bátorkodtam otthon
a világra hozni. 

A vallomásokból kiderült, hogy nemcsak
magát a tornát, a felkészülést, hanem életre
szóló barátságokat is jelentett a kismama-
torna, ami az örömök megosztása mellett a
nevelési sikertelenségek kölcsönös bevallását
is lehetővé tette. 

Az anyukák vallomása után játékos tánc,
gyermekjátékok következtek Molnár Emese
és Bartis Zoltán irányításával. Kisgyermekes,
anyukás színes körforgássá változott a szín-

pad, jó érzés volt osztozni kicsik és nagyok
örömében. De ezzel nem ért véget a közös
mozgás, ugyanis megjelent a színpadon Ma-
nole Adrian, a Junior PartyClub vezetője
Zurli-Burli bohóc jelmezében, aki nemcsak
játékos mozgásra ösztönözte, varázslatokkal
is bűvölte az ajándék lufit szorongató gyer-
mekeket. 

Ezután az ünnepelt Bakó Aliz vezetésével
a közös torna következett, amely alaposan
megmozgatta a színpadon levő gyermekeket
és felnőtteket is. Az ünnepség végén a Bal-
lada étterem jóvoltából természetes üdítők és
aprósütemények vártak a közönségre.

– Milyen érzés volt begyűjteni a termést?
– kérdeztem Bakó Aliztól. 

– Ez egy olyan érő gyümölcs, amit még
nem szedtem le, még dolgozom rajta, még
táplálom, a mai ünnep viszont lelkemnek a
legkedvesebb emlékek számára fenntartott
polcára kerül. Nagyon boldog vagyok, és a
folytatás nem marad el. Beszéltem Nagy Irén
főorvosnővel, aki az alakuló Rheum-Care-
hez befogadott, megígértem neki, hogy gon-
doskodom arról, hogy legyen, aki
szívvel-lélekkel vállalja a folytatást is.
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Bodolai Gyöngyi 

Vidám várfoglalók 
25 éves a „terhesiskola” Marosvásárhelyen 

– Kezdetben csak torna volt, majd elkezdtük a légzéseket
tanulmányozni és gyakorolni, s a testi gyakorlatokat átala-
kítottuk a terhesség idején fontos izmok tónusának a növe-
lésére. Különleges gyakorlatok vannak a
medencefenék-izom erősítésére, lazítási formákat alakítot-
tunk át az anya–gyermek kommunikáció megvalósítása ér-
dekében. Szülésprogramot alakítottunk ki a lazítás ideje
alatt, ami a szülés előkészítésében fontos szerepet játszik. Az
elméleti órák során elmagyaráztuk a szülés folyamatát, és
közben a lélektani oldal megerősítésére törekedtünk. Beszél-
tünk a szoptatásról, a félelemről, a Reed-féle háromszögről,
a csomag előkészítéséről, a gerincfájdalmak megelőzésé-
ről… Most is nagy segítséget nyújtanak a bedolgozó orvo-
sok, akik bármely helyzetben kisegítenek bennünket –
nyilatkozta a Bakó Aliz egy korábbi beszélgetés során.

Közös tornával zárult az ünnepség Fotó: Bodolai Gyöngyi

zurli-Burli bohóc varázsolt is

Gombos Marinela és Bakó Aliz

Az első évfolyamot képviselő vass Ildikó felnőtt fiával



Főleg vidéken, láncra kötve,
csupán házőrzőként tartják
az állatot egyes kutyatulajdo-
nosok, és csak akkor keresik
fel az állatorvosi rendelőt, ha
már nagy a baj. Akad azonban
olyan ebtartó is, aki még
akkor sem hajlandó az állat-
orvost felkeresni, ha a sze-
gény pára megbetegszik vagy
baleset éri, mert a rendelőben
fizetni kell. 

Ha végül mégis rászánja magát,
az az orvosnak és állatnak egyaránt
kellemetlen, mivel az állat először
találkozik az új élethelyzettel, meg
sem kapta a kötelező védőoltásokat,
talán féregtelenítve sem volt…
Nemrég megtörtént esettel is szem-
besültünk, amikor egy hölgy két-
ségbeesetten kereste a megoldást,
mivel a szomszéd kutyája szemlá-
tomást szenvedett. Fájdalomcsilla-
pítón és finom falatokon kívül
azonban tehetetlennek érezte magát
a jószomszédi viszony megőrzése
végett. 

– Mit tehet az, aki szemtanúja
annak, hogy a felelőtlen gazdi saj-
nál az állatra pénzt költeni, és azt
tartja, hogy egy állat magától meg-
gyógyul... vagy elpusztul? – kérdez-
tük dr. Pálosi Csabát, a Noé
Bárkája kisállatklinika és rendelő
vezetőjét.

– Az állatorvosok elsősorban
azért választják hivatásul szakmáju-
kat, hogy segítsenek a bajba került
állatokon, szaktudásuk legjavát
adva, ugyanakkor az állat gazdájá-
val karöltve közösen biztosítsák a
kedvenc hosszú, egészséges életét.
Az állat nem tudja elmondani, hogy
baj van, megmutatni, hol fáj, ráadá-
sul legtöbbjük rendkívül jól tudja
titkolni a fájdalmát, ez a képesség a
vadonban kiváló túlélési ösztön, de
hátrány a civilizált környezetben.

A korai diagnózis és az azt kö-
vető célzott gyógykezelés alapve-
tően fontos ahhoz, hogy az állat
mielőbb visszanyerje egészségét.

– Miként történik egy állatorvosi
vizsgálat?

– Az állatorvosi vizsgálat során a
legfontosabb a vérvizsgálat (hemo-
leukogram és vérbiokémia), amely-
lyel nagyon sok betegség jóval a
klinikai tünetek megjelenése előtt
diagnosztizálható. Ez a legfonto-
sabb eleme az állatorvoslásnak,
mert fizikális vizsgálat esetén köny-
nyen át lehet siklani az idült, lap-
pangó, klinikai tüneteket a végső
stádiumban mutató betegségek fe-
lett. Röntgenvizsgálattal időben ki-
mutathatók a majdani időskorban
súlyos tünetekkel járó diszpláziák,
porc- és csontdeformitások, illetve
a szívnagyobbodás, és a megfelelő
kezelések időben való elkezdésével
jóval meghosszabbítható kedvence-
ink élete, és természetesen lerövi-
díthető a szenvedésük. 

A fizikális vizsgálat meghatáro-
zott lépések szerint zajlik, az állat-
orvos hallgatózással, tapintással és
szemrevételezéssel képes megálla-
pítani betegségek egész sorát. A
rendelőben először megmérik az
állat súlyát, és felveszik a klinikai
alapértékeket (testhőmérséklet, pul-
zusszám, légzésszám). Ezt köve-
tően a gazdin a sor, mondja el, ha

szokatlan viselkedést, étvágyválto-
zást észlelt. Számoljon be minden
olyan megfigyelésről, amit az
utóbbi időben tapasztalt: vízfo-
gyasztási szokások megváltozása, a
vizelési és székelési szokásoktól
való eltérés, testsúlyváltozás, akti-
vitásbeli eltérések stb. – a legkisebb
adatnak is nagy jelentősége lehet.
Rendkívül fontos, hogy az állator-
vos a feltett kérdésekre pontos, lé-

nyegretörő válaszokat kapjon. Ezt
követően az állatot a feje tetejétől a
farka végéig át kell vizsgálni. A sze-
meket oftalmoszkóppal ellenőrzik,
hályog- és szemfenékbetegségre
utaló jeleket keresve, a kötőhártyát,
a harmadik szemhéjat és a szem kö-
rüli szöveteket is megnézve. A
hosszú, kanyargós hallójáratokat
otoszkóppal kell átnézni, gyulladás,

paraziták, idegen test után kutatva.
A szájüregben a fogkövek, fogme-
deri betegségek jelenlétét, a szájban
található szervek állapotát kell el-
lenőrizni. A szívet és tüdőt sztetosz-
kóppal hallgatja meg a szakember,
és megtapintja a pulzust. Vizsgálni
kell a látható nyálkahártyák (kötő-
hártya, szájnyálkahártya) színét, ér-
tékelni a nedvességüket, gyengéden
megnyomva meghatározni a kapil-

lárisok újratöltődési idejét. Ezekkel
a vizsgálatokkal idejekorán felis-
merhetők egyes szívbetegségek és
légzőszervi problémák. A hasüreg
áttapintásával igyekszünk megta-
lálni az esetleges anomáliákat (lép,
máj, vese szervmegnagyobbodás,
daganatok jelenléte), a húgyhólyag
teltségét. Szemrevételezéssel vizs-
gáljuk külső paraziták (bolha, kul-
lancs, tetvek) jelenlétét. Értékeljük
az esetleges sérülések, növedékek,
duzzanatok jelentőségét, a szőrzet
állapotát, ugyanis a bőr és a szőrzet
az állat egészségének érzékeny mu-
tatója. Az elérhető nyirokcsomókat
megtapintjuk, és vizsgáljuk szim-
metriájukat, nagyságukat, érzé-
kenységüket. Az idegrendszer
működését a házi kedvenc viselke-
désének megfigyelésével és reflexe-
inek tesztjével mérjük fel.

A külső nemi szervek, emlők ese-
tében vizsgáljuk az abnormális vá-
ladékozást, színt, duzzadtságot és
duzzanatokat. A prosztata állapotát
végbélnyíláson át történő vizsgálat-
tal mérjük fel. Ugyanakkor fontos a
járás, a testhelyzet megfigyelése,
az, hogy sántít-e az állat. Az ízüle-
teket megtapintjuk – vizsgáljuk fáj-
dalmasságukat, mozgáskor-
látozottságukat, duzzadtságukat.
Legvégül pedig értékeljük az állat
testsúlyát. Ezért is fontos időben el-
végeztetni az első vizsgálatot, mert
akkor az állatorvos felméri a ked-
venc adottságait. Keresi az esetle-
gesen meglévő veleszületett
rendellenességeket (bizonyos szív-
betegségek, csontanomáliák, sérvek
jeleit), megállapítja, hogy az állat
korának megfelelően fejlett-e.
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Szer Pálosy Piroska

Az állatorvosi vizsgálat szükségessége
Nem csupán vészhelyzetben

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Október 10. a tojás világnapja
A Nemzetközi Tojásszövetség
20 évvel ezelőtt hirdette meg
október második péntekére a
tojás világnapját. Ezen a
napon a tojás táplálkozásban
játszott szerepének fontossá-
gára hívják fel a figyelmet. Az
anyatej után a tojás a legtel-
jesebb, mással nehezen pó-
tolható fehérje, zsírjai,
ásványi anyagai és vitaminjai
ideális arányúak, D-vitamin
forrásként kimagasló jelentő-
ségű. (MTI)

*
A legrégebbi idők óta az ember

alapvető és legértékesebb tápláléka,
serkentő hatása van az emésztésre.
Ennek ellenére éveken át a szám-
űzetés volt a sorsa. A táplálkozás-
szakértők ugyanis arra hivatkoztak,
hogy növeli a szervezet LDL-, azaz
rosszkoleszterin-szintjét. Mára már
megváltoztak a vélemények, és a
tojás újra elfoglalhatta az őt megil-
lető helyét táplálkozásunkban.
Energiatartalma 75 kcal körül van,
kalóriaértéke kevés. Ezt a változást
az Egyesült Államokban végzett át-
fogó kutatások alapján a szárnyasok
táplálásának a megváltozásával és
egyéb ismeretlen okokkal magya-
rázzák. A már említett kutatások azt
is igazolták, hogy a tojás D-vita-
min-tartalma viszont szinte a két-
szeresére nőtt. A csontrendszerünk
számára szükséges D-vitamin mel-
lett a bőr számára is fontos A-vita-
minokat, antioxidáns hatású
E-vitamint tartalmaz, valamint a
szervezet, az idegrendszer számára

nélkülözhetetlen B-vitaminokban is
gazdag. A kalcium mellett kálium,
nátrium, foszfor, szelén és kolin is
található a tojásban. Zsírtartalmá-
nak az egyharmada telített zsír, a
benne található omega-3 zsírsav jó-
tékony hatása vitathatatlan.

A legutóbbi szakvélemények sze-
rint egy egészséges ember napi egy
tojást nyugodtan elfogyaszthat, ami
nem növeli a rosszkoleszterin-szin-
tet. Kisgyermekeknek egyéves kor
után ajánlatos tojást adni, mivel ki-
sebb korban allergiát okozhat. 

Egyébként lágyra főzve könnyen
emészthető, diétás étel, de a legtöbb
nyolcnapos tojást lehet lágyra főzve
fogyasztani.

A fő kockázatot a tojás frisses-
sége jelenti. Tárolni a hűtőszekrény
mélyén fedett dobozban tanácsos.
Használat előtt meg kell mosni,
mert felületén szalmonella baktéri-
umokat tartalmazhat. Ha nem ol-
vasható a keltezés rajta, frissességét
úgy lehet ellenőrizni, ha vízbe tesz-
szük. A nyolc napnál régebbi tojás
a víz felszínén lebeg, a friss tojás az
edény aljára süllyed. 

A sós vízben keményre főtt tojást
úgy lehet a legkönnyebben meghá-
mozni, ha, miután megtörtük, egy
evőkanállal benyúlunk a héja alá
úgy, hogy a kanál a tojásfehérjén fe-
küdjön, és szinte egy mozdulattal
eltávolítható a héja. 

A legváltozatosabb ételeket ké-
szíthetjük a tojásból, a levestől a
töltött tojáson át egészen a madár-
tejig. Világnapja környékén ne fe-
ledkezzünk meg róla! (b.) 
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Október 10-i rejtvényünk megfejtése: Ha a bajt ismered már eléggé, egykor öröm lesz gondolni ezekre.
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A Babeş–Bolyai Tudományegyetem pszi-
chológusai, dr. Daniel David és dr. Horea
Radu Oltean közreműködésével végzett kuta-
tás arra a kérdésre keresett választ, hogy a ra-
cionális gondolatok milyen összefüggésben
állnak az emberi optimizmussal és boldogság-
gal. A kutatócsoport korábbi kutatásai folyta-
tásaként ezúttal azt igazolta, hogy a racionális
síkra terelt megélések nemcsak tompító hatá-
súak, hanem a kimondottan pozitív érzelmek
képződéséhez is nagyban hozzájárulhatnak.

A racionális érzelmi viselkedésterápia arra
az elméletre alapoz, miszerint az emberi ér-
zelmek nem közvetlenül a megélt életesemé-
nyek hatására képződnek, hanem annak
függvényében alakulnak ki, hogy milyen
módon tulajdonítunk értelmet ezeknek. Ez
történhet racionális vagy irracionális úton.
Számos tanulmány bizonyítja, hogy az élet-
eseményekhez való irracionális viszonyulás-
mód negatív érzelmek képződéséhez,
érzelmi zavarokhoz, depresszióhoz és
szorongáshoz vezethet, míg az élet-
események racionális befogadása
segít kitűzött céljaink elérésében, il-
letve hozzájárul a negatív események
elfogadását támogató érzelmek kiala-
kulásához. 

A kutatás során 397 egyetemi hall-
gató töltött ki olyan önbevallásos kér-
dőíveket, amelyek azt mérték fel,
hogy mennyire tudatosak életesemé-
nyeik értékelésében, illetve hogy mi-
lyen mértékben optimisták és
boldogak. A kutatók felvetése igazo-
lást nyert: kimutatták, hogy minél ra-
cionálisabb módon történik az
életesemények értelmezése, annál op-
timistábbak és boldogabbak a meg-
kérdezettek. Ugyanakkor arra is fény

derült, hogy a racionális magatartástípusok
közül leginkább kettő mutat kapcsolatot a bol-
dogsággal és az optimizmussal: az önelfoga-
dás, valamint vágyaink és szándékaink
rugalmas, nem abszolutizáló, nem dogmati-
kus megfogalmazása. 

A kutatás eredményei teoretikus, valamint
klinikai felhasználhatóság szempontjából
egyaránt értékesek. Elméleti síkon a racioná-
lis érzelmi viselkedésterápia mellett sorakoz-
tatnak fel újabb érveket, megmutatva, hogy
ennek nemcsak enyhítő, tompító szerepe lehet
a poszttraumatikus stressz, a depressszió vagy
a szorongás leküzdésében, hanem közvetlenül
is hozzájárulhat a pozitív érzelmek képződé-
séhez. Klinikai jelentőségük abban ragadható
meg, hogy áthidalják a klinikai pszichológia
és a pozitív pszichológia között tátongó sza-
kadékot.

(BBTE – Kommunikáció és PR-iroda )

A racionális gondolkodás
Tompítja a negatív érzelmeket, 

optimistábbá és boldogabbá is tesz 

Új módszer a rejtőzködő rákos 
sejtek felismerésére

Egy új módszerrel ku-
tatók láthatóvá tették
a rákos sejteket az im-
munrendszer szá-
mára, és segítették,
hogy az megsemmisít-
sen olyan daganato-
kat, amelyeket az
immunterápia más
formái nem képesek
észlelni.

A rákos sejtek a rejtőz-
ködés mesterei, de a Yale
Egyetem tudósai által ki-
fejlesztett új módszer lehe-
tővé teszi, hogy láthatóvá
váljanak, és segíti az immunrendszert
abban, hogy észlelje és megsemmisítse a
daganatokat – olvasható a Nature Immuno-
logy című tudományos folyóiratban.

Az új módszer csökkentette vagy meg-
semmisítette a melanoma, a mellrák egy
rosszindulatú típusa, a tripla negatív emlő-
rák és a hasnyálmirigyrák daganatait ege-
rekben, még az olyan daganatokat is
felfedte, amelyek igen távol vannak az el-
sődleges daganatforrástól – írták a kutatók.

„Ez az immunterápia egy teljesen új for-
mája” – idézte a Yale Egyetem közleménye
Sidi Chent, az egyetem adjunktusát, a ta-
nulmány egyik szerzőjét.

Az immunterápia forradalmasította a
rákkezelést, de a létező terápiák nem mű-
ködnek minden beteg esetében, és egyes
ráktípusok ellen. A létező terápiák olykor
nem képesek felismerni a rákos sejtek mo-
lekuláris „álcáját”, ezért kevésbé hatéko-
nyak – olvasható a Science Daily
tudományos hírportálon.

Ezen hiányosságokra keresett megoldást
Chen laboratóriuma, kifejlesztett egy új
rendszert, amely egyesítette a vírusos gén-
terápiát és a CRISPR génszerkesztési tech-

nológiát. Ahelyett azonban, hogy megta-
lálja és szerkessze a DNS szakaszait és új
géneket illesszen be, az endogén gének
többszörös aktiválása mint immunterápia –
Multiplexed Activation of Endoganous
Genes as Immunotherapy (MAEGI) – el-
nevezésű új módszer hajtóvadászatot indít
több tízezer daganattal kapcsolatos gén
ellen, majd egyfajta GPS-ként működve
megjelöli helyüket, és felerősíti 
jelzéseiket.

„Ez a tumorsejtek narancssárga ove-
rallba öltöztetésének molekuláris megfele-
lője, amely lehetővé teszi, hogy az
immunrendszer gyorsan megtalálja és el-
pusztítsa a halálos sejteket” – magyarázta
Chen.

Ezen sejtek azonosítása nyomán az im-
munrendszer azonnal felismeri őket, ha a
jövőben megjelennek – tette hozzá.

Az új módszernek elméletben hatékony-
nak kell lennie sok ráktípus ellen, köztük
olyanok ellen is, amelyek jelenleg ellenáll-
nak az immunterápiának – hangsúlyozta.

A következő kutatások javítani fogják a
módszert, és előkészítik a klinikai próbákat
rákos betegeken. (MTI)

Forrás: https://iveronicawalsh.wordpress.com/2015/01/08/the-albert-ellis-
irrational-beliefs-table/



A spanyolok a 92. percben lőtt góllal kijutottak 
az európa-bajnokságra

A hajrában szalasztotta el a győzelmet
a román labdarúgó-válogatott a Norvégia
elleni, kedd esti Európa-bajnoki selejtező
mérkőzésen. A találkozón büntetőt is hi-
bázó hazai csapat Mitriţă góljával sokáig
nyerésre állt, a hajrában azonban egyen-
lítettek a vendégek, így eldőlt, hogy a
Cosmin Contra irányította alakulat csak
abban az esetben juthat ki a sorozat döntő
tornájára, ha legyőzi a svédeket, majd
pontot szerez a már kvalifikált spanyolok
ellenében.

A norvégok elleni mérkőzést fegyelmi
okokból zárt kapusnak minősítette az Eu-
rópai Labdarúgó-szövetség, ám azt enge-
délyezték, hogy 14 év alatti gyerekek
helyet foglaljanak a lelátón. Ennek nyo-
mán kb. 30 ezer gyerekből és kísérőikból
álló közönség előtt játszhatott a két csa-
pat.

Már az első hat percben jelezték a ro-
mánok, hogy fontos számukra a győze-
lem, Puşcaş és Benzar is helyzetet
hibázott. De a norvégok sem csak kirán-
dulni érkeztek Bukarestbe, ennek egy
Odegaard-lövéssel adták jelét, amelyet
Tătăruşanu hárított. A román kapusnak
később több ízben is helyén volt a szíve,
amikor nehéz helyzetekben hárított, köz-
ben a románok is próbálkoztak: Puşcaş
esésénél a játékvezető továbbot intett,
hiába reklamált büntetőt a hazaiak táma-
dója, majd Mitriţă rontott közvetlenül a
szünet előtt.

Pihenő után elérhetővé vált a román
gól, hiszen a bíró jóin-
dulatúan megadta, amit
az első játékrészben
nem: Bancu buktatása
sem volt egyértelmű.
Puşcaş ragadta kezébe
a labdát, majd lőtte ka-
pura rendkívül rosszul,
Cosmin Contra határta-
lan bosszúságára, aki a
mérkőzés előtt Stanciut
jelölte a feladatra. A
hiba nem volt befolyás-
sal a román csapat játé-
kára, folytatódott a
roham a norvég kapu-
nál, egy labdaszerzést

követően pedig Mitriţă egyéni megmoz-
dulására góllal tette fel akciójára a koro-
nát, lendületesen a jobb alsóba lőtt. Akár
kettőre is nőhetett volna aztán a hazai
előny, a Puşcaş helyére érkezett Andone
azonban a kapufát találta el. És ahogy az
lenni szokott, ami nem sikerül az egyik
oldalon, összejön a másikon: a hosszab-
bításpercekben Norvégia megszerezte az
egyenlítő találatot Alexander Sörloth
révén.

Románia november 15-én játszik leg-
közelebb, akkor Svédországot fogadja.

A spanyolok is biztosították a helyüket a jövő
évi labdarúgó-Európa-bajnokságon, miután a se-
lejtezősorozat keddi játéknapján 1-1-es döntet-
lenre játszottak a svédek vendégeként Solnában.

A kezdést követően a spanyol válogatott ját-
szott magabiztosabban és ragadta magához az
irányítást, a svédektől villanásokra futotta csu-
pán. Igaz, mindeközben a kapura veszélyeseb-
bek voltak a házigazdák, De Geától bravúrra is
szükség volt. Az 50. percben a spanyolok kapusa
aztán már hiába védett ismét kétszer óriási hely-
zetben, a vendégek kapuja nem szabadult fel,
Marcus Berg megszerezte a vezetést a svédek-
nek.

A nagy iramú, színvonalas mérkőzésen a házi-

gazdáknak önbizalmat adott az egygólos előny,
amit kiváló játékkal őriztek meg a hajráig az
egyre idegesebb spanyolokkal szemben. A 92.
percben aztán egy szögletet követően nem tud-
tak felszabadítani a svédek, a visszalőtt labdát
pedig a csereként beállt Rodrigo jó érzékkel be-
rúgta a kapuba. A vendégek így sorozatban már
38 mérkőzésen szereztek gólt.

Szintén az F csoportban a románok Bukarest-
ben nem tudták legyőzni a norvégokat, a vendé-
gek ott is a 92. percben szerezték az egyenlítést
érő találatukat (lásd beszámolónkat).

Az íreknek az Eb-részvételhez győzni kellett
volna Svájcban, viszont még pontot sem szerez-
tek: 2-0-ra maradtak alul.

Megyei labdarúgó-bajnoki eredmények
* 4. liga, 6. forduló: Dicsőszentmártoni

Viitorul – Mezőzáh 0-5, Küküllődombó –
Hadrév 7-0, Radnót II – Mezőrücs 2-1, Ko-
ronka – Magyaró 2-4, Mezőceked – Ger-
nyeszeg 1-0, Görgénysóakna – Dános 2-0.
Az élcsoport: 1. Radnót II 15 pont, 2. Gör-
génysóakna 15, 3. Magyaró 15.

* 5. liga, Északi csoport, 5. forduló:
Nyárádremete – Mezőkirályfalva 6-1, Al-
sóidecs – Köhér 3-3, Tuson – Lövér 6-2. Az
élcsoport: 1. Köhér 11 pont, 2. Alsóidecs
11, 3. Nyárádremete 10.

* 5. liga, Déli csoport, 5. forduló: Mező-

gerebenes – Marosludas II 2-1, Mezőtóhát
– Kerelő 5-3, Mezőméhes – Magyarsáros
2-3. Az élcsoport: 1. Mezőgerebenes 15
pont, 2. Marosludas II 10, 3. Magyarsáros
10.

* 6. liga, 7. forduló: Somosd – Mezőpa-
nit 3-1, Nyárádgálfalva – Harasztkerék 1-
2, Hármasfalu – Sáromberke 2-4, Csíkfalva
– Jedd 3-0, Egrestő – Csittszentiván 5-3,
Küküllőszéplak – Székelybere 5-1, Mike-
falva – Kibéd 1-2. Az élcsoport: 1. Kibéd
21 pont, 2. Somosd 18, 3. Harasztkerék 
17.

A sereghajtó otthonában is kikaptak 
a teremlabdarúgók

Váratlanul újabb vereséget könyvelt el a Ma-
rosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata.
Még akkor is kellemetlen meglepetésként érte
ez a sportág szerelmeseit, hogy amint többször
is jeleztük, csak szórakozásból játszanak a me-
gyeszékhelyi alakulat tagjai (aki éppen ráér). A
Gyergyószentmiklósi Inter azonban az első
három mérkőzését elveszítette, ráadásul csak
egyetlen gólt lőtt. Nos, ezúttal ötször találtak be
a marosvásárhelyi csapat hálójába, kétszer az
első félidőben, amikor 2-0-ra vezettek. Ezt kö-
vetően kicsit rákapcsolt a CSM, megfordította a

találkozó állását, és egy perccel a vége előtt 4-
3-ra nála volt az előny. Ezt azonban nem sikerült
megtartania. A gyergyóiak egy perccel a befeje-
zés előtt egyenlítettek, és két másodperccel a le-
fújás előtt a győztes gólt is berúgták. A
marosvásárhelyi csapat góljait Luduşan (22.),
Szabó (30.) és Imreh (32., 33.) szerezte.

Ha pedig ez nem lett volna elég, ismét pont-
levonásokkal sújtják a csapatot a ki nem fizetett
tartozások miatt. Eddig összesen hat pontja
bánja a CSM-nek, hogy volt játékosait nem fi-
zette ki, és ez a szégyen folytatódhat, ha to-
vábbra sem törlesztenek. Mivel eddig csak 3
pontot szerzett a pályán a csapat, mínusz pon-
tokkal az utolsó helyen áll, és gyakorlatilag
nincs esélye a felsőházra...

A Marosvásárhelyi CSM szombaton 18 órától
fogadja a Dévai Westet, a második hazai pályás
mérkőzésen ebben az idényben. (B. Zs.)

eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga II. csoportja 4. for-
dulójában: Gyergyószentmiklósi Inter – Ma-
rosvásárhelyi CSM 2-0, Gyergyóremetei
Kereszthegy – Korondi Junior 5-3, Dévai
West – Kézdivásárhelyi KSE 4-11.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező,
F csoport, 8. játéknap: Románia –
Norvégia 1-1 (0-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 29.854
néző, vezette: Bobby Madden (skót).
Gólszerzők: Alexandru Mitriţă (62.),
illetve Alexander Sörloth (90+2.).
Sárga lap: Benzar (42.), Nistor (80.).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Ro-
mario Benzar, Ionuţ Nedelcearu, Ad-
rian Rus, Nicuşor Bancu – Răzvan
Marin, Paul Anton (84. Mihai Borde-
ianu) – Ciprian Deac, Nicolae Stanciu,
Alexandru Mitriţă (79. Dan Nistor) –
George Puşcaş (63. Florin Andone).
Norvégia: Rune Jarstein – Omar Elab-
dellaoui, Even Hovland, Kristoffer
Ajer, Haitam Aleesami – Stefan Jo-
hansen (46. Alexander Sörloth), San-
der Berge, Markus Henriksen (81.
Mathias Normann), Ole Selnaes (67.
Bjorn Johnsen) – Joshua King, Martin
Oedegaard.

Eredményjelző
* D csoport: Svájc – Írország 2-0, Gibraltár –
Georgia 2-3. A csoport állása: 1. Dánia 12
pont/6 mérkőzés (16-5), 2. Írország 12/7 (6-4),
3. Svájc 11/6, 4. Georgia 8/7, 5. Gibraltár 0/6.
* F csoport: Svédország – Spanyolország 1-1,
Románia – Norvégia 1-1, Feröer-szigetek –
Málta 1-0. A csoport állása: 1. (már továbbju-
tott) Spanyolország 20 pont, 2. Svédország 15,
3. Románia 14, 4. Norvégia 11, 5. Málta 3 (2-
18), 6. Feröer-szigetek 3 (4-23).

* G csoport: Izrael – Lettország 3-1. A csoport
állása: 1. (már továbbjutott) Lengyelország 19
pont, 2. Ausztria 16, 3. Szlovénia 11 (13-8), 4.
Izrael 11 (15-15), 5. Észak-Macedónia 11 (10-
11), 6. Lettország 0.
* J csoport: Liechtenstein – Olaszország 0-5,
Görögország – Bosznia-Hercegovina 2-1,
Finnország – Örményország 3-0. A csoport ál-
lása: 1. (már továbbjutott) Olaszország 24 pont,
2. Finnország 15, 3. Bosznia-Hercegovina 10
(17-14), 3. Örményország 10 (13-15), 5. Gö-
rögország 8, 6. Liechtenstein 2.

dráma Bukarestben

Íjászközpont nyitja meg kapuit
Marosvásárhelyen, amelyet a Prod-
complex egykori gyárcsarnokában
rendeztek be. Az íjászok téli felké-
szülését szolgáló csarnokban min-
den rendelkezésre áll majd ahhoz,
hogy a sportág kedvelői a hideg év-
szakban is hódolhassanak a kedvenc
időtöltésüknek: a teljesítményspor-
tolók edzésekre használhatják a

csarnokot, de a működtetők szíve-
sen látják azokat is, akik csak kedv-
telésből járnak majd ide, mi több:
íjászoktatást is vállalnak egész fiatal
gyermekkortól kezdődően, felső
korhatár nélkül.

Marosvásárhelyen is, mint szinte
minden romániai városban, ahol íjá-
szok vannak, ugyanazzal a nehéz-
séggel küszködtek a hideg évszak
beálltakor: nem volt hol gyakorolja-
nak – mondta el az íjászközpont

működtetője, Kacsó
Sándor. Pontosabban
különböző helyisége-
ket – általában sport-
termeket – béreltek,
de ilyenkor mindig
cipelni kellett a fel-
szerelést, elsősorban
a vesszőfogó palán-
kok nagy súlya miatt
azonban ez roppant
nehézséget jelentett.
Ezenkívül az új íjász-
központban a lövőtá-
vokat jelölő vonalak
állandóak, és más fel-
szerelés is rendelke-

zésre áll, mint például a lövőidőt
mérő óra, amely hangjelzéssel fi-
gyelmezteti az íjászokat, hogy
mikor szabad használniuk az íjat, és
mikor van szünet arra, hogy a kilőtt
nyílvesszőket visszaszerezzék a
céltáblákból. A fűtést és a világítást
fotovoltaikus rendszer biztosítja. A
központot európai alapok felhaszná-
lásával szerelték fel. Kacsó Sándor
arról is beszélt, hogy hamarosan
íjászszaküzletet is nyitnak a helyszí-
nen, ahol minden kelléket beszerez-
hetnek az érdeklődők.

Ebben a helyiségben edz többek
között a sportág legnagyobb maros-
vásárhelyi reménysége, Moréh
Tamás is. Az alig 13 esztendős
Tamás korosztályos világ- és Eu-
rópa-bajnok, háromszoros országos
bajnok, és a felkészítésével foglal-
kozó Kacsó Sándor szerint a 2024-
es olimpián való részvétel a céljuk.
Egy évvel korábban ifjúsági olimpia
is lesz, Tamás pedig elmondta, hogy
ott nyerni szeretne.

Az íjászat több szakága közül az
olimpiai íj külön felkészülést igé-
nyel, Moréh Tamás pedig csak a kö-

zelmúltban tért át ennek az íjnak a
használatára, miután más íjakkal
már bizonyított. Szükség is volt
erre, hiszen az olimpiai íj több ezer
euróba kerül, de amióta megvan,
már országos csúcsot is javított vele
– tudtuk meg. Egyelőre – ilyen jel-
legű marosvásárhelyi sportklub
híján – egy dévai klub leigazolt
sportolója, de az új központnak kö-
szönhetően talán Marosvásárhelyen
is alakul sportíjászklub a már meg-
lévő hagyományőrző íjászok mel-
lett.

Az íjászat sportágként való romá-

niai meghonosítása egyébként, a
második világháború előtti szerény
kezdetek után, a Marosvásárhelyi
Egyetemi Sportklubhoz fűződik,
ahol 1957-ben jött létre az első
íjászszakosztály, Szabó Zoltán kez-
deményezésére. Utóbb több klub
keretében működött íjászszakosz-
tály a városban, ezek azonban az
1989-es fordulat után lassan eltűn-
tek. Az utóbbi néhány évben jelent
meg ismét az íjászat a városban a
hagyományőrző íjászat és kevésbé
költséges felszerelést igényelő szak-
ágak révén.

Téli íjászközpont Marosvásárhelyen
Bálint zsombor

A hideg beálltával eddig különböző helyiségeket – általában sporttermeket – béreltek, de ilyen-
kor mindig cipelni kellett a felszerelést, elsősorban a vesszőfogó palánkok nagy súlya miatt
azonban ez roppant nehéz volt Fotó: Kacsó Sándor közösségi oldala

Az utóbbi néhány évben jelent meg ismét az íjászat a megyeszék-
helyen Fotó: Kacsó Sándor közösségi oldala

Farczádi Attila

Átvette az előző idény legjobb európai
gólvágójának járó díjat Lionel Messi, a
Barcelona ötszörös aranylabdás támadója.
A futballista pályafutása során hatodik al-
kalommal érdemelte ki az Aranycipőt, a
2018-2019-es spanyol bajnoki évadban 34
mérkőzésen 36 gólt szerzett. Sorozatban
harmadszor, összességében a hatodik al-
kalommal szerezte meg az európai Arany-
cipőt a Barcelona argentin gólvágója.

Fotó: DigiSport

Messi átvette 
az Aranycipőt
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Eladóvá nyilvánította a tulaj-
donában álló koronkai kas-
tély még megmaradt épületét
a hozzá tartozó 45 ár terület-
tel Jean-Claude Moscovici
francia állampolgár, aki 2004
óta birtokolja a Tholdalagi
család egyik egykori vidéki
gyöngyszemét, de annak
megőrzéséért semmit sem
tett, és eladni sem volt eddig
hajlandó.

A hírről Takács Szabolcs István
polgármestertől értesültünk, aki el-
mondta: még voltak alkalmak, ami-
kor a tulajdonosnak voltak ilyen
irányú jelzései, de ebbéli szándékát
csak a közelmúltban jelezte írásban
is, megjegyezve, hogy a koronkai
közösségnek eladná a kastélyt –
mármint ami még megmaradt be-
lőle. 

Az eltelt tizenöt év alatt a tulaj-
donos semmilyen javítást nem vég-
zett az épületen, így állapota emiatt
is állandóan romlott, egyik oldal-
szárnya már romokban hever. Egy-
két figyelmeztető tábla és a kerítés
jelzi, hogy bemenni nemcsak tilos,
hanem veszélyes is. Moscovici-ot
főleg az igatlan egy másik része ér-
dekelte, ahol famegmunkáló kis-
üzemet működtetett egy ideig, majd
azt is eladta. A kastélyépület felújí-

tásáért a kisujját sem mozgatta
számtalan megbeszélés után sem,
ezért az önkormányzat több pert in-
dított ellene, a tavaly büntetést is ki-
róttak rá, amit Moscovici
megfellebbezett, de elveszített, ám
ez sem bírta jobb belátásra. Abban
viszont közrejátszhatott, hogy a het-
venéves férfi most az eladás mellett
döntött – véli a polgármester.

A kezdeti eladási árat viszonylag
magas összegben, 180 ezer euró-
ban állapította meg a tulajdonos,
majd leengedte 130 ezerre. A fel-
ajánlást a helyi tanácsban is meg-
vitatták, a képviselők többsége
támogatná az ingatlan megvásárlá-
sát, mert ezzel talán megmenthet-
nék a műemléket, amely egyesek
számára ma is sokat jelent: „innen
indult a falu történelme” – mondta
Takács Szabolcs István. Az épület
árát szakértőnek kell megállapíta-
nia, ez iránymutató lesz a község
vezetőinek a további tárgyalások
során. Az elöljáró úgy véli, volna
anyagi fedezetük a vásárlásra, de
elképzelések is körvonalazódnak
az épület jövőbeni hasznosítására,
kulturális központként vagy akár
öregotthonként is szolgálhatná a
közösséget.

Az az ötlet is felvetődött, hogy a
Sapientia EMTE vásárolja meg, hi-
szen az egyetem több célra is hasz-
nosíthatná – válasz még nem
érkezett, de ha az igenlő lenne,

akkor a községnek nem kellene
ebbe fektetnie a pénzét. „Ha nem,
akkor mi leszünk rá a vevők” – fo-
galmazott a községgazda, aki fon-
tosnak tartja, hogy községi vagy
községbeli kézben maradjon az in-
gatlan, ugyanis másokat is érde-
kelne egy esetleges vásár.

A koronkai kastély története év-
századokra nyúlik vissza. János
Zsigmond fejedelem idejében
1562-ben a fellázadt székelyek fel-

dúlták az akkori épületet, majd a
birtoknak a Tholdalagi családra
szállta után Tholdalagi Mihály,
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
legképzettebb diplomatája 1630-
ban új kastélyt építtetett a régi he-
lyére, amelyet kétszáz évvel ké-
sőbb, 1830 körül Tholdalaghi Fe-
renc átalakított és kibővített, az U
alaprajzú épület újklasszicista hom-
lokzattal bővült. A kastélyban az
értékes bútorzat, csempekályhák,
szőnyegek és értéktárgyak mellett
gazdag, többezer kötetes könyvtár
volt, amiből 1944-ben több mint

2300 kötetet sikerült megmenteni.
Egy részük a marosvásárhelyi Te-
leki Tékába került. A kastélyt száz-
húsz holdas, lombhullató fákkal
beültetett és mesterséges halastóval
ellátott park vette körül, ebből mára
már semmi sem maradt. 

Miután a kastélyt államosították,
köztulajdonba került, különböző
rendeltetést kapott, s évről évre
rosszabb állapotba jutott. Az ingat-
lant a család külföldön élő leszárma-
zottja igényelte vissza, és 2004-ben
szerezte meg, majd hamarosan a
francia vállalkozónak adta el. 

Ismét Koronkáé lehet a kastély 

Gligor róbert László

Az épület egy része már romokban hever, a francia tulajdonost nem érdekelte annak állapota Fotó: Gligor Róbert László

Egészséges táplálkozás és környezettudatos életmód
előadások a Maros megyei helyi termelők

vásárán
A Maros megyei helyi termelők vásárának
megszervezésével kettős célt tartott szem
előtt a Maros Megyei Tanács. A megyei ön-
kormányzat elsősorban a helyi termelőket
akarja támogatni és a jó minőségű helyi
termékeket bemutatni a nagyközönség-
nek, de emellett az egészséges táplálko-
zás és a környezettudatos élet
fontosságára is szeretné felhívni a lakos-
ság figyelmét.

A szombaton, október 19-én megtartandó
Maros megyei helyi termelők vására keretében a
rendezvény ideje alatt 10 és 18 óra között óráról
órára érdekes előadások várják azokat, akik kilá-
togatnak a Bolyai-sportpályán felállított vásári
standokhoz. 

Az előadások sorát 10 órakor dr. Hajdu Zoltán,
a Fókusz Öko Központ elnöke indítja, aki a város
és a vidék közötti új kapcsolatról, valamint a helyi
és friss termékekkel való ellátás modern módsze-
reiről fog beszélni. Az előadás nyelve magyar. 

11 órától Mi a bio? című előadásában Ladó
Hunor kertészmérnök, a Székely Gazdaszerveze-
tek Egyesületének falugazdásza azt fogja körbe-
járni, hogy mit jelent az, hogy egy termék
biotermék, és milyen lehetőségei vannak a régi-
ónkban élő gazdáknak arra, hogy biotermékeket
állítsanak elő. 12 órától a Boósifarm projekt be-
mutatója következik, a kezdeményezők a zöldség-
kosár-projektjükről és az egészséges
zöldségtermesztés kihívásairól mesélnek majd.
Mindkét előadás magyar nyelvű lesz. 

13 órától az ételallergiák kialakulásának okairól
lesz szó, arról, hogy miért nem volt ételallergiájuk
a nagyszüleinknek, és miért lett ez napjainkban
egyre szélesebb tömegeket érintő probléma. Az
előadást dr. Suba Réka belgyógyász rezidens és
Szász Blanka, a Testszerviz táplálkozás- és élet-
mód-tanácsadója tartja. Az előadást 14 órától
román nyelven is megismétlik. 

15 órától Miért helyben, helyit és helyitől? cím-
mel kezdődik Varga-Pál Petri Julianna, a Petry
cégcsoport ügyvezető igazgatójának előadása. A
Petry cég Marosvásárhely nagy múltú húsfeldol-
gozója, amely tradicionális receptek alapján készíti
a termékeit, illetve egy olyan vállalkozás, amely
támogatja a helyi kistermelőket, hiszen minden
hónapban vásárt szervez helyi termelők számára.

16 órától a Marosvásárhelyi Slow Food közös-
ség fog bemutatkozni. A közösség vezetője, Clau-

dia Rânja Étel a változásért címmel tart majd elő-
adást. A Slow Food egy nemzetközi mozgalom,
amely az egyes országok és régiók étkezési hagyo-
mányai, a helyi értékek, a gasztrokulturális sokszí-
nűség megőrzése céljából született. Az előadás
románul fog elhangzani. 

A 17.00 órától kezdődő utolsó előadás egy
szászkézdi sikerprojektet mutat be, a bodzagin tör-
ténetét és a Pivniţa Bunicii márka termékeit ismer-
hetik meg azok, akik beülnek az előadásra. A
bemutató nyelve román lesz.

A vásár legkisebb látogatói, a gyerekek számára
kézműves-foglalkozásokkal készülünk. A vásár te-
rületén felállított gyereksátorban fakanálbáb-ké-
szítést, lapítóra festést, gyöngyfűzést, bogozást,
agyagmodellezést, korongozást próbálhatnak ki a
gyerekek, illetve népi játékokban és ejtőernyős já-
tékon is részt vehetnek. 

A Maros megyei helyi termelők vásárának
programja és a vásárral kapcsolatos minden 
fontos tudnivaló megtalálható a 
rendezvény Facebook-oldalán: https://www.face-
book.com/events/2344051535909696/

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Családi házba csapódott 
egy kamion

Marosszentgyörgyön történt ka-
rambolhoz riasztották október
16-án hajnali 4 órakor a maros-
vásárhelyi tűzoltókat. Egy Ma-
rosvásárhely felől Nagyernye
irányába tartó nyergesvontató
rohant bele egy családi házba,
és felmérhetetlen anyagi kárt
okozott. 

A kamion egy betonkerítést átsza-
kítva, egy másikat pedig megrongálva
csapódott a ház falába, ugyanakkor két
ingatlan gázcsatlakozását is leszakí-
totta, ezért az E.On gázszolgáltató vál-
lalat ügyeletes szakembercsapatát
rendelték a helyszínre, intézkedjenek
egy esetleges robbanás elkerülése vé-
gett.

A Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség szóvivője megkeresésünkre el-
mondta, hogy hajnali 4.30 órakor
értesítették a rendőrséget a balesetről,
amely a 15-ös számú országút 81+330
km-énél történt. A helyszínelő rend-
őrök egyelőre arra a következtetésre ju-
tottak, hogy a Konstanca megyei 41
éves sofőr elvesztette uralmát az általa
vezetett nyergesvontató fölött, kisodró-
dott az úttestről, több közúti jelzőtáblát

és hídfőt, valamint gázcsatlakozást el-
sodort, végül egy családi ház falába
csapódott. A baleset következtében a
kamion vezetője enyhébb sérüléseket
szenvedett, a sürgősségi klinikára szál-
lították. A családi ház lakói közül senki
sem sérült meg, feltételezhetően a tu-
lajdonosok közül senki sem tartózko-
dott a becsapódás által érintett
helyiségben. A rendőrség vizsgálja a
baleset körülményeit – tudtuk meg
Emanuela Rugină sajtószóvivőtől.

A község polgármestere, Sófalvi
Szabolcs szerint a domboldalról lee-
reszkedve a szentgyörgyi sós fürdő
előtti körforgalom után a két sáv egy-
sávosra szűkül, a négy forgalmi sávos
útból kétsávos lesz, ez kerülhette el a
járművezető figyelmét, aki egyenesbe
vette az oszlopokat, jelzőtáblákat, és a
körforgalommal átellenben található
magánháznak csapódott. Állítólag
nem a nagy sebesség okozta a szeren-
csétlenséget, de a polgármester ezúttal
is felhívja a járművezetők figyelmét
arra, hogy Marosszentgyörgyön átha-
ladva tartsák be a települések közötti
kötelező óránkénti 50 km-es sebesség-
határt annak érdekében, hogy elkerül-
jék a baleseteket, ugyanis 
nagy a forgalom és sok a gyalog-
átjáró.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Antalfi Imola
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ a Kövesdombon bútorozott, 2
szobás lakás igényesnek. Tel. 0744-525-
093. (12/4856)

GYALUPAD és szerszámok eladók. Tel.
0743-135-225. (4770)

ELVESZETT

ELVESZETT a Sapientia egyetem által
kibocsátott ellenőrző könyv. Semmisnek
nyilvánítom. Lakatos Berényi Rajmund.
(sz-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

FESTÉS, padló- és falicsemperakás,
vakolás és szigetelés. Tel. 0752-488-
962. (22/4824)

A BMC Criscom Kft. tetőjavítást vállal.
(Együttműködünk a Bilkával.) Tel. 0758-
198-501, 0747-816-052. (20/4822)

VÁLLALUNK vízszigetelést, régi
tetők javítását és más munkát. Tel.
0736-045-781. (23/4825)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést, csatornajavítást,
bármilyen szigetelést, festést,
kerítéskészítést akármilyen anyagból. Tel.
0759-467-356. (5/4849)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502.
(10/4854-I)

TETŐFEDŐ bádogosok, vállalunk te-
tőkészítést lemezből és más anyag-
ból, szigetelést, teraszkészítést,
bármilyen munkát, 15% kedvezmény-
nyel. Tel. 0748-669-239, Mihály.
(4479-I)

TETŐFEDŐ ácsmester új tető készítését
vállalja cseréppel, hullámlemezzel,
valamint cserépforgatást, felújítást. Tel.
0747-784-020. (4725)

VÁLLALUNK tetőfedést, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906,
János. (17/4818-I)

20% ŐSZI KEDVEZMÉNY tetőjaví-
tásra és más munkálatokra. Tel.
0743-512-168. (4789)

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és bár-
milyen más munkát vállalunk. Nyug-
díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
vagy lemezből, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (11/4812-I)

KISEBB tetőjavítást vállalunk, a saját
anyagunkkal és a kliens anyagával is
dolgozunk. Tel. 0745-534-239, 0747-
816-052. (21/4823-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépfor-
gatást, csatornakészítést, csatornaja-
vítást, bádogosmunkát. Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és szomorúan emlé-
kezünk október 17-ére, amikor a
Jóisten magához szólította 17
éve KÓBORI JÁNOST. Emlékét
őrzi felesége, Marika, gyermekei:
Csaba, Ildikó, Anna-Mária, uno-
kái: Arnold, Andrea, Brigitta. Nyu-
godjál békében! (6/4850-I)

Szomorúan emlékezünk 
SZABADI-FINTHA JUDITRA (szü-
letett Messinger) halálának 7. év-
fordulóján. Legyen csendes
további nyugodalma! Egykori
szerettei. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan tudatjuk, hogy a Ber-
gisch Gladbachban elhunyt sze-
retett édesapa és édesanya,
nagyapa és nagymama, 

kibédi és kissolymosi 
prof. dr. GYERGYAY FERENC

(1922–2014)
a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem egy-
kori tanára, valamint felesége,
csányi 

dr. MALATINSZKY ÉVA 
főorvos 

(1930-2018) 
hamvasztás utáni temetésére
2019. október 19-én, szombaton
du. 4 órakor kerül sor a marosvá-
sárhelyi református temető rava-
talozójából, az unitárius egyház
szertartása szerint. 
A koszorúk mellőzését kérjük. 

A gyászoló család. (4782-I)

Értesítjük azokat, akik ismerték
és szerették, hogy a Németor-
szágban elhunyt 
prof. dr. GYERGYAY FERENCNEK 

és feleségének, 
dr. MALATINSZKY ÉVA 

főorvosnak a hamvait tartalmazó
urnákat a gyászoló család teme-
tési szertartás keretében helyezi
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temető ravatalo-
zójából 2019. október 19-én 16
órakor. Emléküket kegyelettel
megőrizzük!
A MOGYE Patológiai Tanszéké-
nek munkaközössége. (-I)

„Mert én tudom, hogy az én Meg-
váltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”
(Jób 19:25)
Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a
drága édesanya, anyós, nagy-
mama, dédnagymama, testvér,
rokon és jó szomszéd, 

özv. TÓTH GYULÁNÉ 
szül. TÖVISSI IRÉN 

életének 78. évében, türelemmel
és alázattal viselt, hosszas be-
tegség után visszatért Teremtőjé-
hez. Temetése 2019. október
18-án, pénteken 14 órakor lesz a
mezőfelei temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

Szomorúan tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, hogy a szere-
tett gyermek, feleség, anya,
meny, 

MAKKAI GRÁNCSA ORSOLYA
38 évesen hirtelen elhunyt. Te-
metése október 18-án, pénteken
15 órakor az új kórház mögötti te-
metőben lesz, római katolikus
szertartás szerint. 

A gyászoló család! (-I)

Búcsúzom tőled, ORSOLYA. Kö-
szönöm, hogy a gyermekem vol-
tál. Nyugodj békében! Anya. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást CSIKI CSESZTA CSABA
kollégánk haláláról. Vigaszta-
lódást kívánunk a gyászoló
családnak. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
Az Aquaserv vezetősége. 
(sz.-I)

Az Aquaserv munkaközös-
sége együttérzését és őszinte
részvétét fejezi ki a gyászoló
családnak  CSIKI CSESZTA
CSABA kollégánk elhunyta al-
kalmából. (sz.-I)

Gyászodban osztozunk,
drága kolléganőnk, Grancea
Katalin, szeretett lányod,
MAKKAI ORSOLYA elvesztése
alkalmából. Legyen lelkedben
örök béke és nyugalom, pi-
henj csendesen, Orsika! A fi-
zioterápia munkaközössége.
(5/4876-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik drága
édesanyánkat, KATONA
ROZÁLIÁT utolsó útjára
elkísérték és sírjára virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(17/4861-I)

„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.” 

(Wass Albert)

Fájó szívvel emlékezünk 
id. FEKETE ALBERTRE (Tita) 
halálának 3. évfordulóján. 
Szerettei. 
Nyárádgálfalva, 2019. (4751)

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban is megfogja a
kezed.
Szememben könnyel, szívemben örök fájdalommal emlékezem
szeretteimre, akik már nincsenek közöttünk.
Emlékezem édesapámra, a tancsi PAPP SÁNDORRA, akinek az
emléke 20 év elteltével is elevenen él bennem, tanításait,
útmutatásait soha nem feledem.
Október 17-én 2 éve, hogy itthagyott drága édesanyám, a tancsi
PAPP ILONA, a csodálatos édesanya és nagymama. Üres és rideg
nélküled otthonom, nincs kivel megosszam örömöm és bánatom.
Csak ház, csak udvar, semmi más a szülői ház, a kis kert hideg,
csak a gyep nő kövéren.
November 11-én lesz 4 éve, hogy örökre lehunyta szemét drága jó
testvérem, a tancsi PAPP JÁNOS tanár. Egy könnycsepp gördül
végig arcomon, az azért van, mert hiányzol nagyon.
Naponta összeszorul a szívem, mikor eszembe jut a ti
támogatásotok, biztató, szép szavatok. Nélkületek élni nagyon
nehéz, a ti hiányotokat nem pótolja semmi. Soha nem feledlek
benneteket, míg élek, siratlak. Virágot viszek a puszta sírra, szólok,
de választ nem kapok, s ez fáj, fáj.
Nyugodjatok békében!

Irénke és családja. (10/4883)

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.)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, és szeretnél tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a
cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (64115-I)
A MAROSVÁSÁRHELyI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ver-
senyvizsgát szervez  az alábbi állások betöltésére: két VILLANY-
SZERELŐI – COR-kód 741307 – állás meghatározatlan időre,
versenyvizsga november 5-én 10 órakor; egy ÉPÍTŐMÉRNÖKI –
COR-kód 214201 – állás  meghatározatlan időre, versenyvizsga no-
vember 5-én 10 órakor; egy (műszaki) SZERELŐI – COR-kód
712609 – állás meghatározatlan időre, versenyvizsga november 5-én
10 órakor. Részletek a www.transylvaniaairport.ro weboldalon. Tel.
0265/328-888.  (sz.-I)
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VARGYAS ARANKÁNAK
Marosvásárhelyre, 70.

születésnapja
alkalmából: szerető

családod Amerikából
nemcsak mindennap,
hanem ezen a szép
napon is szeretettel

gondol rád! 
Isten éltessen sokáig!
Boldog születésnapot
kívánunk, egészséget,

boldogságot! 
Ne feledd, igaz, messze
vagyunk egymástól, de
az egész család tiszta

szívéből szeret téged! 
Judit, férje, Loránd, Noémi és Zoltán.

(v.-I) 

Nyárádkarácson Község Polgármesteri Hivatala
– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám:

4323187, tel. 0265/332-112 , fax:  0265/332-113,  
e-mail: craciunesti@cjmures.ro – 

zárt borítékos nyilvános árverést szervez egy 70,92 négyzetmé-
teres ingatlan és a hozzá tartozó 19 négyzetméteres terület bérbe-
adására a volt néptanács  épületében, Nyárádkarácson 24. szám
alatt bárnak, illetve italfelszolgálásra. 

A licitiratokat az érdeklődők  ingyen beszerezhetik a Nyárád-
karácsoni Polgármesteri Hivatalban. 

Az ajánlatokat egy példányban 2019. november 7-én 10 óráig
lehet benyújtani.

Az árverésre november 7-én 11 órakor kerül sor. Bővebb felvi-
lágosítás a 0265/332-112-es telefonszámon vagy a hivatalban.   
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS – Műszaki Igazgatóság, mint „A DJ135 Maros-
vásárhely – Sóvárad – Hargita megye határa megyei útszakasz felújítása
belterületen” beruházásnak a tulajdonosa,  értesíti az érdekelteket a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség döntéséről, mely szerint „A
DJ135 Marosvásárhely – Sóvárad – Hargita megye határa megyei útszakasz
felújítása belterületen” beruházást környezeti hatástanulmány nélkül is
el lehet végezni. A beruházás Sóvárad belterületén valósul meg. 
A besorolási döntéstervezet és annak indoklása tanulmányozható a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10.
szám alatti székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 
9-12 óra között, valamint a http://apmms.anpm.ro weboldalon 
Az érdekelt személyek a besorolási döntéstervezettel kapcsolatos meg-
jegyzéseiket/ellenvetéseiket benyújthatják a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség döntésének a weboldalon való közlésétől számított 10
napos határidőn belül.

Az elnök helyett Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor főjegyző
megyemenedzser

TÁJéKOzTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!


