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Májusra befejezik a restaurálást

Jövőben Marosvásárhelyen lesz a református egység napja

A magyar frakció
újra próbálkozik
az érdekérvényesítéssel

Második szakaszába érkezett a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem új vezetőségének a megválasztása. Első lépésként májusban
szavaztak arról, hogy pályázattal jelölik ki az összevont felsőoktatási intézmény rektorát.

____________3.
Rangos elismerés
a Napsugár
Alapítványnak

Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Prima díjat kapott, és Prima Primissima díjra esélyes a 62 éves
Napsugár és a lassan 40 éves Szivárvány gyermeklapot kiadó kolozsvári
Napsugár Alapítvány.

A marosvásárhelyi Vártemplomban nagyszabású restaurálás
folyik. Eredetileg úgy volt, hogy november 30-ig be kell fejezni a munkát, viszont a határidőt objektív okok miatt nem
tudták betartani. Május közepére azonban kész kell lennie,
hogy a Vártemplom a református egység napjára teljes
pompájában fogadhassa a Kárpát-medencéből idesereglő
híveket.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A munkálatokról a helyszínen, a felállványozott templomhajóban
Henter György vártemplomi lelkipásztorral, a marosvásárhelyi református egyházközségek kuratóriumának elnökével beszélgettünk, miközben
kint a szentélybástyán, a szentély tetőszerkezetén is dolgoztak.
– Kató Bélától, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökétől az a
felkérés jött, hogy a május 23–24-re Marosvásárhelyre tervezett Kárpátmedencei református magyarok egységnapi rendezvényeire be kell fejezni a Vártemplom felújítását. Ugyanis az egységnap színhelye
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Egyre később
szülnek a nők

Amióta lehetővé tették a terhességmegszakítást, Románia népessége folyamatosan fogy. Az országos
statisztikák szerint két kategóriában nő
a szülések száma: a nagyon fiatalok,
14–15 évesek, valamint a 35 év fölöttiek körében.

____________6.

Elnökválasztás,
világválság, megváltás

Mózes Edith

Az elnökválasztás második fordulójának kampánya is lassan a
végéhez érkezik. A jelöltek kedd esti „vitájáról” lehetne ugyan, de
nem igazán érdemes sokat mondani, ezt inkább a mindig szolgálatos elemzőkre hagyjuk. Amúgy mindenki tudja, hogy kire szavaz vasárnap, az úgynevezett „vita” nem sokat változtat a szimpátiákon
vagy ellenszenveken, úgyhogy erre a továbbiakban nem is pazarolunk szót.
Beszélhetnénk az utakon járó, gazdaságokat szétverő, embereket
gyilkoló medvékről, amelyek a közutak gyakori áldozataivá váltak
az utóbbi időben. Vagy a tehetetlen hatóságokról. Ez is aktuális
téma.
De akár arról is szólhatnánk, hogy újabb gazdasági világválsággal riogatnak egyesek, sőt már azt is tudják, hogy a világ leggazdagabb emberei hogyan és hová mentik nemesfémekbe,
készpénzbe, ékszerekbe, értékpapírokba fektetett vagyonukat. A
Bloomberg, gazdasági és pénzügyi információkra szakosodott hírügynökség szerint a hatalmas vagyonok biztonságba helyezésének
egyik oka valóban a krízistől való félelem lehet, de az adócsalás
lehetősége sem kizárt.
Izgalmasnál izgalmasabb témák, mi most mégis egy mindennapi
esetet szeretnénk megemlíteni. Nevezetesen azt, hogy egy Szilágy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 32 perckor,
lenyugszik
16 óra 44 perckor.
Az év 325. napja,
hátravan 40 nap.

IdŐJÁrÁS

Ma OLIVÉR,
holnap CECÍLIA napja.
CECÍLIA: a Cecil férfinév latinos női párja, jelentése: Caecilius nemzetségéből való. A
nemzetségnév pedig egy vakot
jelöl, aki a háborúban szeme világát vesztette.

Borús, esős idő

Hőmérséklet:
max. 150C
min. 80C
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BNr – 2019. november 20.

1 EUr

4,7776

100 HUF

1,4337

1 USd

1 g ArANy

ELŐFIZETÉS
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

4,3172
204,7771

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

Megyei hírek

Kányádi Sándor-emlékest

November 21-én, ma 17 órától a Művész mozi Flora termében Kányádi Sándor-emlékestre kerül sor a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében. Előadást tart
Demény Péter költő, író, szerkesztő. Fellép a Kővirág
együttes. A rendezvényen az egyesület által szervezett vetélkedő nyerteseit is díjazzák. A belépés díjtalan.

C’est la vie – könyvbemutató

November 21-én, ma 17 órától az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház stúdiótermében bemutatják Kraus Kuti István
színművész önéletrajzi regényét, amelynek címe: C’ est la
vie (Ez az élet). A színház világát őszintén feltáró regény a
háborús gyermekkortól a viharos ifjúkoron át az első szerelem felidézéséig nemcsak az élet állomásain, hanem a
történelem fordulatain keresztül is érdekes, izgalmas olvasmányt kínál. A könyvbemutatón a szerzővel Szebeni Zsuzsa színháztörténész és Bogdán László író beszélget. A
kötet a sepsiszentgyörgyi Artprinter kiadó gondozásában
jelent meg.

Krón Ernő
Pro Libro Senator díjat kap

November 22-én, pénteken 11 órától a Maros Megyei
Könyvtár harmadik emeleti konferenciatermében átadják a
Pro Libro Senator érdemokleveleket. Az idén Ana-Maria Oltean könyvtárost, Krón Ernő Istvánt, Marosvásárhely legendás könyvkötőjét Pro Libro Senator, míg Cristian Moldovan
tanulót Pro Libro Spe elismerésben részesítik. Laudációt
mond Melania Suciu, Lázok Klára és Laura A. Stavila. Házigazda Monica Avram, a könyvtár igazgatója.

Márton Áron-szobor-avató
Gyergyóalfaluban

November 24-én, vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmisét követően 11.30-tól felavatják Gyergyóalfaluban a Bálint
Károly marosvásárhelyi szobrászművész által készített
Márton Áron-mellszobrot, az egyházi méltóság püspökké
szentelésének 80. évfordulója alkalmából. A szobor és a
koszorúzási ünnepség a templomkertben lesz. A szobrot
megáldja Tamás József segédpüspök, beszédet mond Gáll
Mihály, a szoborállítást támogató Sövér Elek Alapítvány elnöke. Az alkotást méltatja Balázs József gyergyóalfalui festőművész és Bálint Károly alkotó.

Könyvbemutató és tárlatnyitó

November 27-én, szerdán 18 órakor a marosszentgyörgyi
plébánia tanácstermében Nagy Miklós Kund művészeti író
bemutatja Baricz Lajos Isten hírnöke, Bunkó Pista vallomása
és Szeretetszemüveg című köteteit, melyeket Kakasi Irén,
Abonyi Mária és Albert Olga festményei illusztrálnak. Czirjék
Lajos bemutatja a három festőnő képkiállítását. Műsorvezető
Moldovan Bencze Irén. Közreműködik az egyházközség
énekkara, a Kolping Család énekkara és Pataki Ágnes.

Zárva lesz a piac

A Marosvásárhelyi Piac- és Ingatlankezelő Kft. a nagyközönség tudomására hozza, hogy december elsején a Hadsereg téri piac zárva tart.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Hétmillió lejből újítják fel a szentgyörgyi kórházat

Hétfőn támogatási szerződést
írt alá Gyulafehérváron Csibi Attila Zoltán erdőszentgyörgyi
polgármester és a központi regionális fejlesztési ügynökség
igazgatója.

A megállapodás értelmében több
mint hétmillió lejből korszerűsítik és bővítik a kisváros kórházának járóbetegrendelőjét. A projekt a belgyógyászati,
a gyermekgyógyászati, az általános sebészeti és a szülészeti-nőgyógyászati
szakrendelőket foglalja magába, amelyek utolsó generációs eszközökkel és
gépekkel gazdagodnak. A beruházás
célja európai szintű, minőségi egészségügyi szolgáltatások nyújtása.
– Rég dédelgetett álmunk, hogy a
kórházunkat modernizáljuk, és szolgáltatásait bővítsük. Ezt megvalósítani
saját forrásból szinte lehetetlen, de az
operatív fejlesztési programnak köszönhetően lehetőségünk nyílt pályázni, így 2022 őszére, reményeink
szerint, elkészülhet a modern intézmény. A jelenlegi kórház épülete több
helyen is felújításra szorul, néhány orvosi eszköz elévült vagy teljesen hiányzik. Ezt fogjuk a pályázatból
pótolni – magyarázta a polgármester,
hiszen azt szeretnék, ha a helyieknek
és a környékbelieknek nem kellene
minden esetben a megyeközpont szakrendelőihez fordulniuk, hanem a felmerülő betegségeiket helyben is
tudnák kezeltetni. Ez elsősorban az
időseknek és a kisgyerekeknek jelentene nagy segítséget.
A projekt a kórház épületének korszerűsítését és bővítését, valamint a járóbeteg-ellátás minőségének javulását

rENdEzvéNyEK

Nem kis beruházást hoz a kisvárosnak a szerződés

és a rendelők könnyebb elérhetőségét
fogja szolgálni. Felújítják az épület tetőszerkezetét, a helyiségeket átszervezik a hatékonyabb kihasználás
érdekében, továbbá emelettel bővítik
az ingatlant. Az alsó szinten élelmiszerraktárak, konyha, öltözők és kazánház, a földszinten várótermek,
röntgengép, orvosi laboratórium, szakorvosi rendelők, az emeleten orvosi
rendelők, öltözők, leletek feldolgozására alkalmas laboratóriumok lesznek
berendezve. Az építési és korszerűsítési munka idejére nem zárják be a
kórházat, hanem a szakrendelőket ideiglenesen átköltöztetik az intézmény
olyan részeire, ahol éppen nem zajlanak munkálatok.
A beruházás értéke 7.041.094,98 lej,
amelyből mintegy 6,9 millió lej vissza
nem térítendő támogatást (1,48 milló
eurót) európai forrásokból biztosítanak
a regionális operatív program 8.1-es
altengelye (egészségügyi és szociális

Előadás a decemberi forradalomról

A Maros Megyei Tanács ma, november 21-én este fél 6tól történelmi előadás-sorozattal emlékezik meg a rendszerváltás 30 évvel ezelőtti eseményeiről. A konferencia
keretében Nagy László, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány titkára a páneurópai piknik történetét fogja ismertetni, dr. Cornel Sigmirean, a George Emil Palade Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem
professzora, a Gheorghe Şincai Társadalomtudományi
Kutatóintézet igazgatója A decemberi antikommunista forradalom: valóság és rejtélyek címmel tart előadást, majd
dr. Novák Csaba Zoltán történész A rendszerváltás és a
nemzetiségi kérdés Romániában címmel értekezik. A konferencia helyszíne a Maros Megyei Tanács nagy gyűlésterme. A rendezvény nyitott a nagyközönség számára is.

Az örmény kultúra napjai
– a zene varázsában

A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
szervezésében ismét sor kerül az örmény kultúra napjaira. Az idei eseménysorozat címe A zene varázsában, és
Komitasz vartaped örmény pap, zenész, zeneszerző,
hangszerelő, énekes és kórusmester, az örmény nemzeti
zeneiskola alapítója és az etnomuzikológia egyik úttörője
születésének 150. évfordulója előtt tiszteleg. A rendezvénysorozat programja: november 23., szombat 11 óra (Kultúrpalota, kisterem) – Bodurián Ágota (Székelyudvarhely):
Komitasz 150. Dr. Ávéd Éva és dr. Kálmán Attila: Liszt Ferenc hangversenykörútja Kárpátokon innen és túl. Bányai
Réka: Gyergyói örmények (könyvbemutató). November
24., vasárnap 12 óra (Bolyai téri unitárius egyházközség,
Dersi János terem) – a Komitasz vardapet életét bemutató
kiállítás (Örményország). Megnyitja prof. dr. Csíky Csaba,
közreműködik Ősz Domokos (dudukon). A kiállítás egy
hétig látogatható, a rendezvényekre a belépés ingyenes.

Fotó: facebook.com/Csibi Attila Zoltán

infrastruktúra bővítése a polgárok
egészségi állapotát illető egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi beilleszkedés érdekében a szociális és
közegészségügyi szolgáltatások javítása révén), a várost csupán kétszázalékos önrész terheli. A projektet 2020.
szeptember 30-ig kell megvalósítani,
és ez nemcsak a Kis-Küküllő parti kisváros ötezer lakóját, hanem a folyó
felső vidékének közel harmincezer lakosát is érinti.
– A beruházás által a Rhédey Claudia téri épület külseje, szerepe és felszereltsége módosul, a lakosság
felújított, korszerű orvosi egységet
használhat majd. A korszerűsítés európai szintre emeli a járóbeteg-rendelőt,
valamint fokozott higiéniai és fertőtlenítési lehetőségeket nyújt az egészségügyi ellátásban. Így ellenőrizhetővé
válik a betegségek terjedése egy sűrűn
látogatott helyiségben – nyilatkozta az
aláírás után a város vezetője. (GRL)

Seres József biológus, aki előadásában biológiai magyarázatokat és tippeket ad ezen kérdésekre. Az értekezésre
november 26-án, kedden 17 órakor kerül sor a marosvásárhelyi Berek utca 1. szám alatt.

Jótékonysági előadások
az Ariel színházban

November 23-a és 29-e között jótékonysági előadásokat
tart az Ariel színház. 23-án, szombaton délelőtt 11 órától
az előadással a 4 hónapos Olyus Norbert Noelt segítik,
akit gerinceredetű izomsorvadással (SMA) diagnosztizáltak. A szülők reménye a Zolgensma génterápia, amely
több mint 2,1 millió dollárba kerül. Az előadás címe: Csihipuhi történetek, 4 év fölötti nézőknek ajánlják. Helyszín:
Ariel színház, Marosvásárhely, Nyomda utca 4. szám.
Jegyeket nem árusítanak. A belépőként fizetett pénzadományt teljes egészében továbbutalják Noel baba kezelésére. További előadások: vasárnap, november 24-én este
6 órakor: Völgyhíd – 14 éven felülieknek. Hétfőn, 25-én
13.15 órakor: Völgyhíd. Kedden, 26-án 9.30 órakor: Csipkerózsa. Pénteken, 29-én este 6 órakor az Ariel Stúdióban: Állatkert (0-4 éves korosztálynak). Szükséges a
telefonos helyfoglalás a 0740-566-454-es számon.

Tündöklő Jeromos

Tamási Áron Tündöklő Jeromos című drámai játéka új
szereposztással tekinthető meg a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében december 13-án, pénteken
este 7 órától. A néptánc, koreográfia ezúttal kiemelkedően
fontos szerepet kapott egy olyan előadásban, amelyben
csakúgy sütnek a fojtott indulatok, érzések, és amelynek
igazi főszereplője a nép. Ezúttal a Maros Művészegyüttes
és a Spectrum Színház közös produkcióban, sajátos erdélyi hangvételben jeleníti meg Tamási Áron szellemiségét. Szereplők: Nagy István, Györffy András, György
Károly/Füzesi Nándor, Farkas Sándor-Csaba, Márton
Emőke-Katinka, Török László, Bíró Nimród-Olivér, Kásler
Magda, Czikó Juliánna, Ruszuly Ervin, Török Attila, Duka
Szabolcs, Szász Róbert, Kárp György, Tatai Sándor, BaA munkakedv növelése
rabás Levente, Szász Péter, Szász Anna. Zene: Kelemen
László, koreográfia: Horváth Zsófia, a koreográfus muna mindennapokban
katársa: Ruszuly Ervin, Farkas Sándor-Csaba, díszlet-jelJövő héten megrendezésre kerül A munkakedv növelése
mez: Takács Tímea. Rendező: Török Viola. Jegyek
a mindennapokban című, ingyenes előadás a Máltai Sze- válthatók a Spectrum Színház jegypénztárában (hétközretetszolgálat szervezésében. – Önt is nyugtalanítja a hét- napokon 9–12 óra között), illetve a Maros Művészegyütfői ébredés? Főnöke hangja is ingerli? Az egyetlen
tes jegypénztárában (hétköznapokon 16–19 óra között,
motiváció a szabadság gondolata? Szeretne jobb munka- valamint az előadások előtt). Teljes értékű jegyek: 20 lej.
kedvet? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre ad választ
Kedvezményes (diák- és nyugdíjas-) jegyek: 15 lej.
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A MOGYTTE-n folynak a választások

A magyar frakció
újra próbálkozik az érdekérvényesítéssel

Második szakaszába érkezett a
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem új vezetőségének
a megválasztása. Első lépésként
májusban szavaztak arról, hogy
pályázattal jelölik ki az összevont
felsőoktatási intézmény rektorát.

Bodolai Gyöngyi

Szeptemberben az egyetem szenátusa
elfogadta a választási szabályzatot és a
választások lebonyolításának menetét.
Novemberre tűzték ki a főtanszékek vezetőségének a megválasztását és a jelöltállítást a kari tanácsokba és az egyetem
szenátusába. Január 30-án dől el, hogy ki
lesz a szenátus elnöke, március 9-én jelölik ki a rektort, aki a helyetteseiről
dönt, majd a dékánokat választják meg,
akik kijelölik helyetteseiket, és végül április 20-án az egyetem vezetőtanácsának
a megalakulásával ér véget a választási
folyamat.
Ezen a héten tehát a főtanszékek vezetőit választják meg. Mint ismeretes, az
angol kar önálló, az általános orvosi,
gyógyszerészeti és fogorvosi kar esetében a román és magyar oktatók arányát
figyelembe véve döntötték el, hogy hányan kerülhetnek a főtanszékek vezetőtanácsába. A román vezetőségi tagokra a
román oktatók, a magyarokra a magyar
oktatók szavazhatnak.
Az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti, valamint az angol nyelvű karon
összesen tíz főtanszék működik. Az általános orvosi kar négy főtanszéke közül
a hármas számú departamentum élére
két jelölt – dr. Benedek Theodora professzor és dr. Boeriu Cristian Marius előadótanár – pályázik, a másik háromnál
egy-egy oktató. Sem az angol, sem a

„Az egészségügyi dolgozók nem bírják tovább. Meghallottuk” – mondta
Edouard Philippe miniszterelnök az
egészségügyi minisztériumban tartott
sajtótájékoztatóján. „Annak érdekében,
hogy az ápolók levegőhöz jussanak, a
kormány jelentős eszközöket fog mozgósítani” – tette hozzá.
A tiltakozási hullám március 18-án
kezdődött a párizsi Saint-Antoine kórházban egy ápolókkal szembeni agreszszió következményeként. Azóta a 650

Brit választások

Kék fényben a parlament

Kék fénnyel világították meg szerdán este a parlament épületét a gyermekek jogainak világnapja alkalmából. A képviselőház az UNICEF-fel
együttműködésben így ünnepli, hogy harminc évvel
ezelőtt írták alá a gyermekek jogairól szóló egyezményt, amely az egyik legratifikáltabb nemzetközi
szerződés. Az esemény fő célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekjogok megismerésének és tiszteletben
tartásának fontosságára. Hasonlóképpen jártak el világszerte több ikonikus épület esetében, kék fénnyel
világították meg többek között az Európai Parlamentet
Brüsszelben, a sanghaji tornyot Kínában, a Pantheont
Franciaországban, az Akropoliszt Athénban, a hágai
Békepalotát, az indiai elnöki rezidenciát (Rashtrapati
Bhavan), Petrát (Jordánia), a Frida Kahlo-házat Mexikóban, a Christchurchben (Új-Zéland) található Al
Noor-mecsetet, a Panama-csatornát, az afrikai újjászületés emlékművét Szenegálban és a törökországi
Boszporusz-hidakat. (Agerpres)

Frissített választói jegyzék

Fotó: Nagy Tibor (archív)

fogorvos szakon nincs magyar jelölt. A
gyógyszerészeti kar kettes számú főtanszékére viszont négy jelölt – dr. Sipos
Emese professzor, dr. Fülöp Ibolya, dr.
Kolcsár Melinda és dr. Rusu Aura – előadótanárok között dől el, szavazás alapján, hogy ki lesz a departamentum
vezetője. Ugyanakkor szavaznak a főtanszékek vezetőtanácsáról, és jelölteket
állítanak a kari tanács és a szenátus választási jegyzékére.
A magyar frakció képviselői megerősítették, hogy részt vesznek mind a kari
tanácsi, mind a szenátusi választáson, és
újra megpróbálják érvényesíteni a véleményüket. Érdeklődésünkre hozzátették,

hogy nem a bársonyszéket féltették, nem
gyávaságból vonultak ki az elmúlt ciklusban a szenátusból. Ezzel a lépéssel jelezni akarták a politikum és a
közvélemény felé, hogy a véleményüket
semmibe veszik, és a többségi szavazatokkal olyan elfogadhatatlan határozatokat hoztak a magyar tagozat ellenében,
amelyeket nem akartak a jelenlétükkel
hitelesíteni. 2012-ben ennek a lépésnek
volt még hatása, és három miniszter jelenlétében sor került a hétpontos egyezség aláírására, 2018-ban már semmi,
ezért megpróbálják az újonnan felálló
szenátusben érvényesíteni a magyar
frakció érdekeit.

franciaországi sürgősségi osztályból 268
helyen folyamatosak a tiltakozások és a
sztrájkok. A november 14-i tiltakozónapon pedig a közegészségügyi dolgozók
valamennyi szakszervezete csatlakozott
a sürgősségi osztályokhoz, beleértve az
aneszteziológusokat és a nőgyógyászokat is, ami nagyon ritka Franciaországban, s országszerte ezrek vonultak
utcára. A kormány „erős bejelentéseket” ígért a megmozdulás utáni napokban, és nem zárkózott el a közkórházi
adósságállomány egy részének átvállalásától.
A kormányfő bejelentése szerint az év
elején befagyasztott 400 millió eurós hitelt a következő napokban megkapják a
közkórházak, s a költségvetésüket a következő három évben 1,5 milliárd euróval megemeli az egészségügyi tárca.
Első lépésként jövőre 300 millió eurós
emelésre számíthatnak a közegészségügyi intézmények, valamint a közkórhá-

zak által felhalmozott mintegy 30 milliárd eurós adósságállomány harmadát átvállalja az állam.
Agnes Buzyn egészségügyi miniszter
a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az
ápolóknak járó prémiumokat is megemeli a kormány.
Az Emmanuel Macron 2017-es államfővé választása óta beindított három sürgősségi csomaggal eddig nem sikerült a
kormányzatnak a francia egészségügyben évtizedek óta ismert problémákat kezelnie, s a jobboldali ellenzék
szerint az újabb támogatás is későn érkezik. Jóllehet a francia közegészségügyi ellátás a 2000-es évek elején az
Egészségügyi Világszervezet szerint a
világ egyik leghatékonyabb rendszere
volt, pénzügyileg az összeomlás szélére
jutott, annak ellenére, hogy Franciaország az európai átlagnál (10,5 százalék)
többet, a GDP-je 12 százalékát költi
egészségügyre. (MTI)

A francia kormány sürgősségi csomagot jelentett be
a tiltakozó közegészségügyi dolgozóknak

Nyolc hónappal a francia közegészségügyi dolgozók tiltakozási
hullámának kezdete után, szerdán a francia kormány sürgősségi
csomagot jelentett be, amelynek
legfőbb eleme a közkórházi adósságállomány egy részének átvállalása, a költségvetési támogatás
másfél milliárd eurós megemelése
három év alatt, valamint az ápolóknak járó prémium növelése.

Ország – világ
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Szakértő: nyerésre állnak a konzervatívok

A Konzervatív Párt nagy eséllyel biztos többséget
szerezne a parlamentben, ha most lenne a decemberre kiírt brit előrehozott választás – mondta Gálik
Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerdán az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: a konzervatív szavazók jelentős része a Brexit
Párt támogatója volt, így egy biztos kilépéspárti tömeget jelentenek, míg a Munkáspárt mögött egy nagyon megosztott
szavazóbázis áll.
A pártok támogatottságán nem változtatott Boris Johnson
konzervatív párti brit miniszterelnök és Jeremy Corbyn, a leg-

nagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetőjének keddi tévés
vitája sem – jegyezte meg.
Elmondta: a jelenlegi tervek szerint az Egyesült Királyság
kilépésekor elhagyná a vámuniót, és a közös piachoz is nagyon korlátozottan férne hozzá, ezen keretek között pedig 11
hónapja lenne kidolgozni a kilépés részleteit. Hozzátette:
Boris Johnson ezen az úton járna, míg Jeremy Corbyn megint
újratárgyalná a Brexit-megállapodást, mivel szeretné, ha a szigetország hosszú távú vámuniót érne el az Európai Unióval,
ehhez pedig – népszavazás által – kérné az emberek hozzájárulását. (MTI)

18.217.411 személy szerepel az állandó választói
jegyzékben: ennyien szavazhatnak az államelnökválasztások második fordulójában – közölte szerdán
az Állandó Választási Hatóság (AEP). Az AEP szerint 19.186 polgár szavazati jogát megvonták; a külföldön élő, szavazati joggal rendelkező polgárok
száma 715.064 fő. A külföldön élők a
votstrainatate.ro honlapon regisztrálhattak. Közülük
35.917-en a levélben történő szavazás mellett döntöttek, 33.802-en azt kérték, hogy szavazókörzetben
élhessenek választási jogukkal. 63.362 romániai lakhelyű személy kérte, hogy külföldön szavazhasson,
őket ezekre a választásokra törölték a belföldi állandó választói jegyzékből. (Agerpres)

Nőhet az országos minimálbér

7,2%-kal nőhet az országos minimálbér, ha kiszámításának képletét az inflációs ráta, a fogyasztóiárindex és a termelékenységi index, valamint az
országos minimálbér határozza meg – írta keddi
Facebook-bejegyzésében Ludovic Orban miniszterelnök. Hozzátette: a héten véglegesítik azokat a javaslatokat, amelyek a minimálbér kiszámítására
vonatkoznak. (Agerpres)

Sertéstetemek egy tóban

Két sertéstetemet találtak egy tóban a Kovászna megyei Vargyason, tűzoltók vitték ki az elpusztult állatokat egy csónak segítségével. Az állategészségügyi
felügyelőség és a rendőrség is vizsgálatot indított,
hogy kiderítsék, mitől pusztultak el az állatok, és ki
dobta őket vízbe. A Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
(DSVSA) a Katasztrófavédelmi Felügyelőség segítségét kérte ahhoz, hogy a tetemeket kihúzzák a vízből. A szakhatósági közlés szerint a disznóknak le
volt vágva a farkuk, ami azt jelenti, hogy kereskedelmi tenyészetről származnak, ám nem volt azonosító jelzés rajtuk. A tetemekből mintát vettek,
laborvizsgálatot végeznek egy Parhova megyei laborban. A DSVSA epidemiológiai vizsgálatot indított,
és értesítették a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságot is. (Mediafax)

Elnökválasztás,
világválság, megváltás

(Folytatás az 1. oldalról)
megyei pópa nem temette el egy szegény ember feleségét, amíg nem perkált le ezer lej egyházi „tartozást”. A
helyi újság szerint, amely Útlevél a mennyországba
címmel közölt cikket az esetről, a családfő, aki korábban is egyedül dolgozott, juhászként havi 700 lejből tartotta el a családját. A felesége elvesztése után egyedül
neveli két kiskorú gyermekét. Az ügy nagy felháborodást
váltott ki. A kerületi ortodox püspökség kivizsgálást indított az ügyben, és az ezer lejt visszaszolgáltatta a családnak. Ugyanis az ortodox egyház nem köti az egyházi
szolgáltatások elvégzését anyagi kötelezettséghez. Persze azért mindenki támogat(hat)ja az egyházat. Ez a
család azonban annyira szűkösen él, hogy a falusiak kegyelemkenyerére szorul.
Hasonló esetekről néha hallani lehet akár a hagyományos magyar egyházak esetében is. Pedig Ferenc
pápa arra figyelmeztetett, hogy „a megváltás nem kerül
pénzbe, ezért véget kell vetni annak a gyakorlatnak,
hogy az egyház pénzt kér a keresztelőkért, a temetésekért, az áldásért és a miséért”, és elítélte azokat az egyházakat, amelyek „üzletelnek”.
Ferenc pápa szerint az emberek minden hibát megbocsátanak a papjuknak, kettőt kivéve: az anyagiasságot és az emberekkel való rossz bánásmódot.
Nos, világválság ide, elnökválasztás oda, az élet zajlik. A legszegényebbek maradnak a szegénységben, őket
még halálukban is megalázhatja egy orvos, egy packázó
köztisztviselő vagy éppen a pap, akitől a hívek megértést, szeretetet, vigasztalást, lelki támaszt várnak.
És persze, vasárnap szavazás.
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Májusra befejezik a restaurálást

– Hogyan haladnak a bútorzat
felújításával?
– A bútorzat felújítása nagyrészt
megtörtént. A korhadt részeket eltávolították, a padokat lekezelték
gomba, rovar és tűz ellen. Amikor
a helyükre kerülnek, még egyszer
lefényezik, hogy a kisebb karcolásokat, horzsolásokat eltüntessék.
– Hogyan állnak a fűtés- és a
villanyhálózat felújításával?
– Az épületgépészeti munkálatokkal még nem végeztünk, a villanyvezetékek a helyükre kerültek,
de a lámpatestek még meg sincsenek rendelve. Pályázatot nyújtottunk be a polgármesteri hivatalhoz,
hogy LED-es lámpatesteket helyezhessünk el a templomban.
Ezek költsége körülbelül 10 ezer
euró. A csempekályhákat lebontottuk, helyettük ventilokonvektorokkal oldjuk meg a fűtést, akárcsak a
Kistemplomban. A padokban maradnak az eddig használt villanypárnák.
– Mekkora költségvetéssel és milyen támogatással sikerül megvalósítani ezt a nagyszabású
restaurálást?
– A költségek 75 százalékát, 750
ezer eurót a magyar állam támogatásából fedeztük, a padok felújítását a polgármesteri hivatal állta, a
romániai művelődési minisztériumtól a nagy hajó festésére kaptunk támogatást, 150 ezer lejt. A
helyi cégek 60 ezer lejjel segítettek, előző alkalommal felsoroltuk
őket, s jelentős a híveink hozzájárulása is.
– Mi lesz a Vártemplom
melletti
udvar sorsa, hisz ez is
rendezésre szorul?
– Az udvar nem a
templom tulajdona, de
mindenképpen rendbe
kell hozni. Kérdés, hogyan egyezünk meg a
polgármesteri hivatallal, hogy a környezet
az istenházához méltó
legyen – fogalmazott
Henter György vártemplomi lelkipásztor.
A marosvásárhelyi
várban a járókelők láthatják, hogy szépen
haladnak, teljes gőzzel
dolgoznak a templomon. A határidőig
szűk hat hónap áll még
az építők rendelkezésére.
Fotó: Nagy Tibor

Rendcsinálás közben

A barátom kisfia rendetlen. A
szó elsődleges, gyermeki és természetes értelmében. A rendetlenség,
a felfordulás, az ezernyi játékszer
előrámolása, a dúskálás, a kincsek
kiterítése, szétszórása, a gyakori és
hirtelen ízlés- és érdeklődésváltások, az egyik játék uncsi lesz, a
másik csábítóan furakodik elő, „a
kedélyködök gomolygása” – mondanánk a 19. századi romantika
nyelvén – úgy hozzátartozik a
gyermeklélekhez, mint a taktikai
nyafogás vagy a fagylalt oktalan
megkívánása.
A másik oldalon ott a szülői,
(nagy)atyai, -anyai küzdelem a
rend helyreállítására. A rendőri
feladat, a játékoszlatás (a tömegoszlatás mintájára megalkotott
rendtételi szakszó). A játékszerekre, kisautókra, helikopterekre,
Harry Potterekre irányuló össze-

szedési óhaj, a polcra rakatás
vágya, a szőnyeg és az ágyak, székek felszabadítása, megtisztítása a
felnőtt-talpaknak ellenséges elemektől, melyekre mi magunk lépünk rá teljes testsúllyal,
összeroppantva az űrhajóslegó
hőseinek pótolhatatlan szkafanderöltönyét.
És akkor jön az undok (de kötelezőnek érzett) felnőttszöveg: látod,
fiacskám, ez történik, ha nem teszed helyre a játékaidat! A magunkat
felmentő
eljárás.
Mi
megmondtuk előre, mert mi előrelátók vagyunk, különös jóstehetség
lappang bennünk. És feltör. Majd
megjelenik beszédünkben az
anyagi vonatkozás is, ui. gazdasági
tényezők nélkül már a gyermekvilág sem létezhet mai/pillanatnyi
felfogásunk szerint. Az isten minden pénze sem lenne elég, édes

gyermekem, játékokra, mackókra,
Sherman-tankokra… (ezenközben
nyugodtan variálható a készlet felsorolása, amíg széttekintünk a
gyermek tömött polcain, ahol a ka-

rácsonyok és szülinapok, a „csak
úgy ajándékok” és kikunyerált varázseszközök zsúfolódnak egymás
hegyén-hátán.
Az érdek és ellenérdek összeütközése rendszerint a szülő akaratérvényesítésével ér véget. Ez
általában a helyzet békésebb megoldása felé mutat, amely ellen a
gyermek sem fellebbez. Ha ez már
nem használ, akkor valami ósdi fenyegetés következhet, mondjuk, elrakom a játékaidat, és soha többet
nem kapod vissza (enyhített formá-
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kal. Akkor tud az üveges méretet
venni, és hozzáfogni az ólomkeret
elkészítéséhez, amikor az osztószerkezet felkerül a helyére. Ezt
valószínűleg január végén, február
elején fejezik be.
– Mi lesz a Szent László-legendát ábrázoló feltárt freskóval?
– A freskókat összhangba hozzák a vakolattal, s megejtik a legszükségesebb
konzerváló
beavatkozásokat, de a teljes felújítás későbbre marad, amikor erre a
munkára egy új projektet írunk,
hogy a költségeket fedezni tudjuk.
Fedik a szentélyt,
pucolják a külső falakat
– A belső munkával párhuzamosan folyik a külső is. A hajó tetőszerkezetét befejezték, most a
szentély északi oldalán dolgoznak,
a déli oldala megvan. Az időjárástól függ, hogyan haladnak, de az
előrejelzések szerint az idő megengedi, hogy jól haladjanak a szentély tetőzetével is. A külső falakon
lepucolják a cementvakolatot és az
ázott, vizes-salétromos vakolatfelületeket. Úgy gondoljuk, hogy
decemberben a nagy hajóban felállított állást szét lehet szerelni, s
december közepétől felállványozzuk a tornyot. Ahogy az idő engedi, megkezdjük a torony
vakolatának lepucolását. Ez nagyon nagy munka. Tavasszal, amikor fagypont fölötti hőmérsékletek
lesznek, hozzákezdhetnek a külső
vakoláshoz.

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – P.S.D. Executat de IMPRESS S.R.L

(Folytatás az 1. oldalról)
a Vártemplom és annak udvara
lesz. Tehát májusig meg kell legyen a külső-belső felújítás. Egy
kicsit „elkényelmesedtünk”, mert
úgy gondoltuk, hogy addig a belső
munkával mindenképpen megleszünk, de a felkérés miatt igyekeznünk kell, hogy a templom külsejét
is rendbe tegyük. A kivitelezők is
lendületesebben dolgoznak, s mi
naponta sürgetjük őket.
– Hol tartanak most?
– A szentély külső-belső falainak restaurálását fejezték be. Viszszaszerelték a szentély ólomkeretes
ablakait. Ki kell hordani a hulladékot, és azután következik a padozat
lerakása és a padok visszahelyezése. December közepéig a szentély teljesen megújul. A nagy
hajóban is dolgoznak, év végéig be
szeretnénk fejezni a belső munkálatokat. A mennyezetről és a falakról eltávolítják a festékréteget,
utána kijavítják a repedéseket, s
kezdődhet a falak festése. A nagy
hajóban az ablakok készítése miatt
elhúzódhat a munka. A nagy hajó
ablakai is ólomkeretesek voltak,
viszont a középosztók eredetileg
kőből készültek. A restaurátorokkal
egyetemben ragaszkodtunk az eredeti kőosztók visszaállításához – a
most leszerelt újabb keletű faosztók helyett –, hogy egységesek legyenek az ablakok. Minden
ablaknak külön elkészül a kőosztója, a kovácsoltvas keresztosztók-

Tisztelt romániai magyarok!

Minden eddigi intézkedésemmel hozzájárultam hazánk fejlődéséhez és
mindannyiunk jólétének biztosítására törekedtem. Az ország gazdasága növekedett, valamennyien részesülhettek a bérek és nyugdíjak emelésében.

2017 elejétől 54%-kal nőttek a fizetések
és 47%-kal a nyugdíjak

Hiszek abban a Romániában, ahol minden állampolgár, nemzetiségtől, kortól, nemtől és vallástól függetlenül társadalmunk értékes tagja és senkit nem
hagyunk hátra.
Kérem Önöket, november 24-én szavazzanak. Szavazzanak rám, szavazzanak az egyenlő jogokkal rendelkező állampolgárok országára!

(Fizetett politikai hirdetés)

ban: csak egy hét múlva láthatod
újra),
elővezethető
továbbá
a szobafogság, a csoki-, bicikli-,
roller-, görimegvonás, az anyagi
javakban dúskálás tilalma, az utált
étkek ebédre való feltálalásának fenyegető perspektívája. De ezek tulajdonképpen
hatástalanok,
ugyanis a gyerek pontosan tudja,
hogy a fentieket – hacsak nem vagyunk elvetemült felmenők, ádáz
rokonok s gonosz Grimm-mesei
mostohák – úgysem váltjuk be
(100%-osan), nem tartós a háborgásunk, böjti, büntetőjogi szigorunk gyakorlása.
Barátom azonban halad a korral, néha a gyerek odaül mellé,
amikor az esti híradót nézi, és
olyankor előtör belőle az elfojtott
pedagógus, a katedraidegenség
felenged, és helyébe lép a magyarázás, a bevezetés a világpolitikába című kártékony ábránd
érvényesítése. Magyaráz. Felvi-

Barátsággal,
viorica dăncilă

lágosít, összefüggésekre mutat
rá, a Századvég intézet sem csinálná különbül. Na és mi a magyar
kormányközeli
média
kedvenc gumicsontja? Úgy van.
Eltaláltad: a menekültek. A kormányoknak migrént okozó migránsok.
Történt ugyanis, hogy egy este a
gyerek szobájába már belépni sem
lehetett, oly tömeges és kiterjedt
volt a mohácsi csatatérre hajazó
felfordulás. Barátom fején átvillant
az ötlet, és azt mondta hirtelenjében: Ha nincs rend 10 percen
belül, kiraklak a beüvegezett erkélyre, oda tesszük ki az ágyikódat
és minden holmidat!
És az én szobámmal mi lesz? –
riadt meg igazán a lurkó.
Befogadunk egy kilenctagú pakisztáni családot.
Azt mégsem mondhatta, hogy
egy kárpáti alfahím vérmedvét hét
boccsal.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Több mint hat évtized az olvasóvá, emberré és magyarrá
nevelés szolgálatában

rangos elismerés a Napsugár Alapítványnak

Magyar oktatás és köznevelés
kategóriában Prima díjat kapott, és Prima Primissima
díjra esélyes a 62 éves Napsugár és a lassan 40 éves Szivárvány gyermeklapot kiadó
kolozsvári Napsugár Alapítvány. Zsigmond Emese, a lapok
főszerkesztője, az alapítvány
elnöke szerint az elismerés az
erdélyi irodalom legjobb íróinak, költőinek, legjelesebb
grafikusainak is szól, akik igényes munkájukkal rangot
adnak a közel harmincezer
magyar gyerekhez eljutó kiadványoknak, de szól a tanítóknak és óvónőknek is, akik
nélkül a gyermeklapok nem
juthatnának el a gyerekekhez, és persze a szülőknek és
gyerekeknek is, akiknek köszönhetően a Napsugár és a
Szivárvány a Kárpát-medence
legnagyobb példányszámú folyóirata lehet.

Menyhárt Borbála

Zsigmond Emesével az elmúlt
héten zajló marosvásárhelyi könyvvásáron
beszélgettünk,
ahol
Nyelvőr vagyok, betűpásztor címmel verssel, mesével és zenével színesített találkozóra hívták a
Napsugár kis olvasóit. A gyermeklapban közlő szerzőkkel – László
Noémi, Szőcs Margit, Cseh Katalin
és Bertóti Johanna –, valamint az ismeretterjesztő rovat szerkesztőjével, Nagy Zsolt biológussal
találkozott a marosvásárhelyi Bolyai Farkas líceum, a Művészeti Líceum, a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Líceum, valamint a mezőpaniti Kádár Márton iskola több
mint félszáz kisdiákja.
– Hogyan fogadták a rangos
díjra való jelölés hírét?
– Óriási meglepetés volt számunkra, mivel a mai világban a felnőttalkotásokra, felnőttmunkákra
figyelnek oda elsősorban. A gyerekeket mindenki szereti, de azt tapasztaljuk, hogy a gyermeklapot
nem veszik olyan komolyan a felnőttek, a sajtó világában.
A meglepetésen túl nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen
rangos díjat kaptunk, illetve vagyunk a várományosai. Ugyanakkor egy kis közvélmény-kutatás is,
hiszen amióta a Facebook-oldalunkon, honlapunkon népszerűsítettük
ezt a számunkra igen jelentős eseményt, annyi támogató, baráti üzenetet, jókívánságot kaptunk, hogy
megszámlálni sem lehet. Tehát a
díjnak köszönhetően megbizonyosodhattunk arról, hogy milyen
sokan szeretnek bennünket, gyerekek, pedagógusok, szülők, illetve a
sajtó világából és az alkotók részéről is nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. És ezzel a felsorolással
érintettem is a következő fontos
gondolatot, hogy a Napsugár attól
az, ami, hogy három pilléren áll:
egyrészt az alkotókon, hiszen ’57ben a Kányádiék nemzedéke úgy
alapította a lapot, hogy a legjobb
írókat toborozta, és nagyon büszkén
mondhatom, hogy ma is Erdély legjobb alkotói, sőt magyarországi
szerzők is megkeresnek bennünket
és elküldik a verseiket. Van egy pró-

lesz a tizedik országos
öttusabajnokságunk,
és óriási, tízezres
most már azon harmadikosok tábora,
akiket
sportolásra
ösztönzött a Napsugár
öttusafelhívása. Köszönet ezért a tanítónőknek és a testnevelő
tanároknak.
Ezek azok az alkalmak, amikor a gyerekekkel
és
a
pedagógusokkal közel
kerülhetünk egymáshoz, találkozhatunk,
mert úgy nem lehet
lapot szerkeszteni,
hogy az íróasztal
mögül csupán elképzeljük, mi az, amit
várnak tőlünk.
– Annak ellenére,
hogy a mindennapokban a gyerekekre zúzsigmond Emese duló
információrengetegben egyre nazaírónk is, Döme Zsuzsa, aki rend- gyobb teret hódít a giccs, mégsem
szeresen küldi a Napsugárnak a me- hagynak alább az igényességből…
séit Magyarországról. A rajzolókról
– Ezt is az elődeinktől „örökölugyanezt mondhatom el, az élcsa- tük” – Fodor Sándor, Bajor Andor,
pat, a legjobb grafikusok illusztrál- Lászlóffy Aladár, Bálint Tibor, Káják a lapot. A Napsugár és a giccs nyádi Sándor és sorolhatnám a háfogalma mindig is óriási távolságra ziolvasmányés
tankönyvállt egymástól, és ezt a művészek- szerzőket, irodalmunk nagyjait –,
nek köszönhetjük, akik közölnek ők vetették el ezt a magot, és mi
benne. A másik nagy erősségünk a csöppet sem engedtünk ebből az
gyermekek szeretete és ragaszko- igényességből. Ez valójában egy
dása. De nem azon az áron szerez- oda-vissza folyamat. Mi a jó szerzük meg a gyerekek ragaszkodását, zőktől és nagyszerű grafikusoktól
hogy engedünk az olcsó szórakoz- közlünk, ők adják meg a lap rangját,
tatásnak, hanem hogy minden alkal- az igényes óvónők, tanítók ezért vemat megragadunk arra, hogy szik a lapot, az igényes szülők ezért
találkozzunk velük. Tulajdonkép- szavaznak a Napsugárra és a Szipen a Napsugár Alapítványt jelöl- várványra. Ugyanakkor ezek a szerték, ami nemcsak a gyereklapokat zők nem fognak például egy
jelenti, hanem a teljes háttérintéz- magazinban közölni. László Noémi
ményt.
soha nem adna kéziratot egy kom– A Napsugárnak fontos közös- mersz magazinlapnak. Tehát mi
ségépítő szerepe is van, a személyes közlési fórumot biztosítunk a natalálkozásokra jó alkalmak a vetél- gyoknak, ők pedig számunkra értékedők, táborok, amelyeket rendsze- ket nyújtanak.
resen szerveznek. Mi ezeknek a
– Egyik fő célkitűzésként a neveprogramoknak a története?
lést említette. Hogyan nevel a Nap– Huszonhat éve szervezünk sugár, Szivárvány?
gyermektábort, ahol ingyenesen 60
– Nyilván az olvasóvá nevelés az
gyerek és 10-15 pedagógus tölthet elsődleges szempont, hiszen ez mael egy hetet Illyefalván, a Napsugár napság égetően fontos. Szerencsés
táborban. Van pedagógusfórumunk, korosztállyal van dolgunk, a legkiegy szakmai tanácskozás, amit sokáig Illyefalván, majd lassan tíz éve
Válaszúton tartunk, ahová a Napsugárt munkájuk során felhasználó, a
lapot terjesztő óvónőket és tanítókat
hívjuk meg szakmai tanácskozásra.
Ezenkívül vetélkedőket szervezünk.
Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével közösen a Kőrösi Csoma
Sándor anyanyelvi vetélkedőt, valamint a mesemondó versenyt. De
van saját versenyünk is, és talán
meglepő lehet a kedves olvasók
számára, mert nem irodalmi, hanem
öttusa-, azaz sportvetélkedő. Feltevődhet a kérdés, hogy mit keres a
Napsugár tevékenységében a sport?
Igenis benne van, mert a Napsugár
és a Szivárvány alapvénája irodalmi
lap, hangsúlyos szerepet kap benne
az ismeretterjesztés és nevelés is.
Azt látjuk, hogy a gyerekek rengeteg időt töltenek az okostelefonjuk
előtt a széken. Fel szeretnénk állítani őket onnan, és mozgásra ösztönözni. Ez szülte az ötletet, az idén

sebbekkel, akik most tanulnak meg
olvasni, számukra akkora élmény
még az írás és az olvasás, amit a
számítógép meg a telefon nem tud
pótolni. Ez a korosztály még a papíralapú olvasnivalót szereti, ezért
áll a szívükhöz közel a Napsugár
meg a Szivárvány. És bárcsak így
maradna ez kamaszkorukban és felnőttkorukban is! Ugyanakkor emberré és magyarrá akarjuk nevelni
őket, minden erkölcsi értéket, amit
a mi anyanyelvünk magába kódolva
őriz és közvetít, próbáljuk átadni a
gyerekeknek. A hagyományápolás
mindig is szempont volt számunkra,
akkor is, amikor a cenzúra tiltotta,
vállalták a régi nagyok, hát hogyne
vállalnánk mi. Magyar néphagyományt, magyar történelmet, szokásainkat érthetően és élvezhetően,
olvasmányosan próbáljuk becsepegtetni a gyerekek lelkébe és fejébe.
– Igyekeznek-e igazodni a megváltozott olvasói szokásokhoz?
– Igen is meg nem is. A szépirodalom dolgában nem lehet, egy
mese az mese. Legfennebb a gyerek
számára sok illusztrációval, színes
rajzokkal tálaljuk, kihasználva a
mai nyomdatechnikai lehetőségeket. A verset, mesét nem lehet átkódolni, lerövidíteni, viszont az
ismeretterjesztő cikkeknél igyekszünk a mai, türelmetlenebb világ
elvárásaihoz igazodni, rövid szövegeket sok képpel elgondolás alapján
adagoljuk az ismeretterjesztő információkat. Amikor gyerekek jönnek
látogatóba a szerkesztőségbe, mindig megmutatom nekik az 1923-as
bekötött Cimbora évfolyamunkat,
és mindig megkérdezem, hogy mi a
legnagyobb különbség a Napsugár
és Benedek Elek Cimborája között.
Először azt mondják, hogy sárga
meg szakadt, majd észreveszik,
hogy úristen, milyen aprócskák a
betűk, és nincsen kép! A dédszüleik
sokkal türelmesebbek voltak, mint
a mai kis olvasók.
– A közhiedelemmel ellentétben,
miszerint a mai gyerekek nem olvasnak, a könyvvásári találkozón
összegyűlt kisiskolások nagyon is
tájékozottak voltak, hogy melyik
lapszámban mely írás található, illetve többen saját, a kiadványban
megjelent írásukat olvasták fel. Ön
hogy látja, szeretnek-e olvasni a
mai gyerekek?
– Én a közel harmincezres példányszámunkkal nyugodtan cáfolhatom a kijelentést, hogy nem
olvasnak a mai gyerekek, hiszen ez
azt jelenti, hogy Erdélyben van harmincezer gyerek, aki havonta elolvas harminchat oldalt. Mert ha
megveszik a lapot, valószínűleg el
is olvassák. De nem csak erre alapozom ezt a kijelentést, hanem arra
is, hogy rengeteg levelet kapunk
tőlük, gyakori, hogy az olvasott mesére ír egy másik variációt a gyerek.
Ez a korosztály még olvas, még
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nem interneten fogyasztja az olvasnivalót, hanem papíron.
– 62 éves múltra tekint vissza a
Napsugár, januárban lesz 40 éves a
Szivárvány. Az évtizedek során hogyan alakult a példányszám?
– 27 ezer körül jár a két lap példányszáma (szerk. megj: 11 ezer a
Napsugáré, 16 ezer a Szivárványé),
ami folyóiratok mezőnyében a legnagyobb példányszám a Kárpátmedencében, büszkék is vagyunk
erre. Sokkal kevesebb az óvodás,
kisiskolás gyerek Erdélyben, emiatt
egyértelműen apadt az olvasóink
száma is. Akármilyen optimista vagyok, be kell látnunk, hogy az olvasási kedv is lankad, a rajzfilm felé
hajlanak a gyerekek, illetve vannak
családok, ahol a gyerek nem lát
mintát az olvasásra, ha a szülő sem
vesz a kezébe semmiféle olvasnivalót, akkor ő sem fog.
– Amikor mindenki az írott sajtó
végnapjairól beszél, mi lehet annak
a kulcsa, hogy legyen még következő hatvan év a Napsugár életében?
– Én nem hiszek ebben a jóslatban, biztos vagyok abban, hogy
nem hal meg az írott szó, a könyv
és a folyóirat. A visszalapozhatóság,
a meghittebb kapcsolat az írott szóval, a könyv, folyóirat, friss újság illata, amit sokan emlegetnek,
mindez másféle élmény, amit
egyetlen elektronikai eszköz sem
tud nyújtani. Az élet rendje, hogy
majd őrségváltás következik a
Napsugárnál, a régiek nyugdíjba
mennek, jönnek helyettük újak,
akik, ha ugyanilyen hittel, bizakodással és igényességgel fogják a
lapot szerkeszteni, akkor biztosan
megtalálják az utat az olvasók felé.
És amíg Erdélyben lesznek magyar
gyerekek, magyar szülők és magyar pedagógusok, addig Napsugár
is lesz.
– Bizonyára a beküldött írások,
rajzok mellett számos kedves visszajelzés is érkezik a gyerekektől…
– Feltöltődünk minden találkozáskor. A gyerekek a maguk csodálatos
őszinteségével
és
mondandójuk hitelességével erőt
adnak nekünk. Hadd emeljek ki néhány olyan levelet, amelyek emlékezetesek számomra. Magyarlapádi
tanító írta nekünk, hogy tanítói pályájának legnagyobb élménye mi
vagyunk. Amíg vannak pedagógusok, akik így éreznek, addig van
akire építenünk. Egy brassói kisfiú
úgy fogalmazott: „A Napsugár
tanít, a Napsugár játszik, a Napsugár szeret minket”. Ezt használtuk
az 50. évfordulónk mottójaként. Az
55. évfordulóra érkezett egy nagyváradi kis olvasónk levele, miszerint „a Napsugár tele van
okossággal és boldogsággal”. Reméljük, hogy a Napsugár ezután is
mindig tele lesz okossággal és boldogsággal.
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A demográfiai irányzatok szülészeti vonatkozásai

Egyre később szülnek a nők

Amióta lehetővé tették a terhességmegszakítást, Románia népessége folyamatosan
fogy. Az országos statisztikák
szerint két kategóriában nő a
szülések száma: a nagyon fiatalok, 14–15 évesek, valamint a 35 év fölöttiek
körében. Éppen csak ott nem
növekszik a szám, ahol ez biológiai szempontból ideális
volna, a huszonéves korosztály körében – mutatott rá
Marosvásárhelyen a 11. demográfiai egészség- és szocikonferencián
álpolitikai
tartott, rendkívül érdekes előadásában dr. Szabó Béla professzor, a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház szülészeti
és nőgyógyászati klinikájának
vezetője. A professzor kifejtette, a nők egyre később veszik rá magukat, hogy
szüljenek, Bukarestben például átlagosan 31 évesen szülik meg első gyermeküket, az
országos átlag 29 év, miközben 2000-ben még 23,7 év
volt.

Menyhárt Borbála

Ahhoz, hogy a népességszám
stabil maradjon, családonként 2,2
gyerek kellene szülessen. A romániai adatok szerint ettől még távol
állunk, ugyanis 2007-ben 1,2 volt,
jelenleg pedig 1,5-nél tartunk. A natalitás csökken, 1990-ben mintegy
315 ezer szülést jegyeztek, 2016ban azonban már csak 188 ezret.
1990-től mostanáig 7,2 évvel tolódott ki az átlagéletkor az első szülésnél, országos szinten jelenleg 29
év, Bukarestben pedig 31 év. A 3035 éves korosztály felé tolódik el a
gyerekvállalás időpontja, 2016-ban
23 ezer 30-35 év közötti nő hozta
világra gyermekét, ami az 1990-es

értéknek a háromszorosa. A 20-24
évesek körében nagyon nagy, mintegy 70 százalékos a csökkenés a
szülések tekintetében. Ugyanakkor
kezd hangsúlyosabbá válni a városi
és vidéki népesség közötti különbség: az első gyermekvállalás vidéken még mindig 24,4 évre, városon
pedig közel 29 évre tehető. A szülészeti klinika vezetője hozzátette,
ebben szerepe van az iskolázottsági,
illetve szociális különbségeknek,
mondhatni, a bolognai folyamatnak
vagyunk az áldozatai, gyakori,
hogy a nők két-három egyetemet elvégeznek, majd 35 éves koruk után
szánják rá magukat, hogy gyermeket vállaljanak.
A két véglet: lányanyák
és 35 éven felüliek
Világviszonylatban 16 millióra
tehető azon szülések száma, amikor
az anya tizenéves. Átlagosan ezer
15-19 éves nőre 49 szülés jut
évente.
Romániai viszonylatban az először szülő nők 12,3 százaléka kiskorú, Európában nálunk a
legmagasabb ez az arány. A szülészeti tapasztalatok alapján azonban a statisztika nem teljesen
reális, a valóságban jóval több kiskorú szül, a professzor szerint előadása idején is volt az általa
vezetett szülészeti klinikán 14
éves lányanya. Hozzátette, a lányanyák esetében azonban az
anyai szervezet nincs rendesen felkészülve a terhességre, sokkal
több a szövődmény. Az újszülötteknél gyakoribb a csecsemőhalál,
mindemellett nem mindig tudnak
megfelelőképpen vigyázni a gyerekükre a serdülőként anyává vált
lányok, többször fordul elő a gyermekágyi pszichózis, az iskolából
való kimaradás. Egy egyesült államokbeli statisztika szerint azoknak az anyáknak, akik 18 éves
koruk előtt szülnek gyermeket,
csupán másfél százaléka rendelke-

zik 30 éves kora után felsőfokú
végzettséggel.
Folyamatosan nő
a császármetszések aránya
Dr. Szabó Béla professzor rámutatott, társadalmi szinten fokozódik
a szülészekre nehezedő nyomás a
császármetszések számának a növelése irányában. Amennyiben sajtóvisszhangot kap egy szülés,
amikor szövődmények léptek fel,
azonnal levonják a következtetést,
hogy a szülő nőt szörnyű kínok között hagyták szenvedni, és azt is
tudni vélik, hogy ha császármetszést végeztek volna, az adott szövődmény nem következett volna
be. Ellenben senki sem beszél a
császármetszésből adódó esetleges

Átrendezni a belső szobát

változatok az elengedésre

Hogyan fogadja gyakran a lányos apa szeme fénye első
udvarlóját, mit él át az
anyuka, amikor újdonsült
óvodása nem akar élete első
közösségében nélküle ottmaradni, mit jelent a szülőknek
a más városban tanuló egyetemista ünnepi látogatóvá válása – egyebek mellett ezek a
kérdések
fogalmazódtak
meg, és nyertek választ a marosvásárhelyi Philothea Klubban november 12-én az
elengedés témájú beszélgetésen.

Nagy Székely Ildikó

A Szülők iskolája múlt heti rendezvényének meghívottja, Papp
Béni Zsombor református lelkipásztor egyéni példák segítségével
körvonalazta a „nagyvilágba” induló kis- és nagy gyermekek útnak
engedésének változatait – azt, hogy
melyik élethelyzetben pontosan mit
is kell elengedjen a szülő –, majd a
jelenlévők történeteit meghallgatva, személyes kérdéseiket megválaszolva tette igazán bensőséges
hangulatúvá az együttlétet.
A lelkész elsőként a párkapcsolatra lépő csemete választottjával
szembeni – legtöbbször észérvekkel
meg nem magyarázható – szülői ellenszenvről beszélt. Sokszor a szülőben nem is tudatosul, hogy kerüli
a lánya/fia szerelmével való érintkezést. E mögött a magatartás mögött a birtoklási vágy áll, amit meg
kell tanulni elengedni – hangzott el
az előadáson.

Egy másik káros tényező, ami
megnehezítheti az édesanyák, apák
mindennapjait, a félelem. Az óvodába kerülő kisgyermek és szülei
számára lezárul egy életszakasz, az
otthonülős időszak, amikor a gyerek minden mozdulata követhető
volt. Amíg a szülő – ha tudat alatt is
– félti gyermekét az új helyzettől,
az újdonsült óvodás is szorongani
fog. Ehhez a kérdéskörhöz a jelenlévők is hozzászóltak, volt, aki határozottan állította, hogy a
kisgyermek óvodai életbe való beilleszkedését a szülő által generált
feszültség nehezíti meg, mások –

saját tapasztalataik alapján – úgy
vélték, hogy a beszoktatás milyensége gyermekfüggő, hiszen többgyermekes családokban gyakran
előfordul, hogy míg az egyik gyerek az első pillanattól jól érzi magát
második otthonában, testvérének
még felső tagozatú iskolásként is
nagy szüksége van elváláskor a bátorító ölelésre.
Idegen városba költöző egyetemisták szülei nem ritkán sírják
végig a hazafelé vezető utat, hiszen
tudják, hogy gyermekük végleg kilépett az otthon biztonságából,
többé nem megy haza minden dél-

szövődmények hosszú távú következményeiről, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha
egy szülés nem zajlik megfelelőképpen, akkor a császármetszés
egy segítségnyújtási eszköz, de
nem azt jelenti, hogy minden problémát császármetszéssel kell megoldani – hangsúlyozta a szülészeti
klinika vezetője.
Mint mondta, a statisztikákból
egyértelműen az derül ki, hogy a
császármetszések részaránya folyamatosan nő, nemcsak a magán-,
hanem az állami kórházakban is, romániai szinten 48 százalékos átlagnál tartunk. Az egyes bukaresti
állami klinikákon a szülések 66, 45,
52, 69 százalékát teszik ki a császármetszések, a legmagasabb fokozatú szülészeti klinikákon szinte
mindenütt 60 százalék felett van
ezeknek a beavatkozásoknak az
aránya. A marosvásárhelyi sürgős-

ségi kórház szülészeti klinikája
„kilóg a sorból” a maga 28 százalékával. A professzor szerint a marosvásárhelyi az egyetlen egyetemi
klinika Romániában, ahol a császármetszések részaránya 30 százalék
körül mozog.
Következésképpen az elmúlt 30
évben Románia lakosságára a negatív demográfiai mutatók jellemzőek. Szülészeti szempontból is
megfigyelhető a társadalom polarizálódása. A társadalmi változások
miatt a nők nem a biológiailag legalkalmasabb életkorban szülnek, foaz
emelkedés
a
lyamatos
szélsőséges életkorokban. A sikeresen működő családtervezési hálózat
ellenére megfigyelhető a fiatal lányok körében a szülések számának
az emelkedése, főleg a vidéki rossz
szociális helyzetűek esetében – öszszegzett a professzor.

után, csak hétvégén vagy vakációban.
– Ehhez szoktatgatni kell a szívünket – jegyezte meg a lelkipásztor, majd hozzátette: Minden új
életszakasz kicsit olyan, mint amikor átrendezed a szobát. Úgy kell
ezt megtenni, hogy otthonos legyen.
Magunkhoz ölelni a valóságot
A birtoklási vágy és a félelem
után harmadik elengedési területként Papp Béni Zsombor a szülői
elképzelések tartományát említette.
A valóság soha nem tükrözi tökéletesen azt, amit a felnőtt a gyermekről megálmodott, előfordul, hogy a
várt színtízes bizonyítvány helyett
közepes vagy gyenge jegyeket visz
haza a gyerek, és az is kiderülhet
róla, hogy nem alkalmas az áhított
sportolói karrierre. Nem lehet be-

lőle „ezt vagy azt faragni”, a valóságot kell magunkhoz ölelni, hiszen
nem biztos, hogy úgy lenne jól,
ahogy mi elképzeltük – vonta le az
előadó a következtetést.
A nagyvilágba induló fiatal népmesébe illő motívuma kapcsán felmerült a kérdés: mit tehet a szülő,
ha gyermeke a családi mintától
elszakadva a más értékrendet közvetítő világhoz idomul. A lelkipásztor egy szentírási példával, a
tékozló fiú történetével illusztrálta
ezt az élethelyzetet.
– Az igazi kulcskérdés, hogy
mennyire lehetek határozott, és tilthatok meg dolgokat, amikor még
nem indult el a gyermek – hallhattuk a lelkésztől. A tékozló ösvényekre tért ifjú esetében a szülő
menedéke az a gondolat, illetve
kérés lehet, hogy amit ő nem csinált
jól, azt igazítsa ki gyermeke lelkében a Jóisten.
A lelkész röviden említette az
utolsó, kimondhatatlanul fájdalmas
elengedést, az elveszített magzat,
utód földi létből való távozásának
feldolgozását.
A legtöbb szülőt érintő és foglalkoztató különváláshoz, a gyermekkorból
kinövő
fiatal
útra
bocsátásához visszatérve, az előadó
és hallgatósága egyetértett abban,
hogy nagyon fontos, hogy a szülő
bízzon a gyermekében, és ezzel erősítse önálló lépteit. A fojtogató szeretet helyett meg kell tanulni kiengedni
a gyermekünket a Jóisten kezébe –
üzente Papp Béni Zsombor. A lelkipásztor szerint minél inkább növekszik a gyermek, annál inkább
háttérbe kell szorulni a szülőnek, egy
túlságosan hosszúra nyújtott életszakasz ugyanis életünk legfontosabb
szereplőit fogollyá teszi.
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Főzzünk az idénynek
megfelelően

Pénztárcánkra és egészségünkre nézve is az a legjobb, ha ételeink elkészítésénél az idényzöldségeket részesítjük előnyben. Ősztől tavaszig a
gyökeresek azok, amelyek bármikor, bárhol megtalálhatóak, érdemes használni őket a lehető legtöbb ételbe. A fagyasztó tartalmát is számba kell
néha venni, hogy a szűkösebb időkre nyáron elmenekített alapanyagokat is felhasználhassuk. A felfújt bolti kenyerek helyett pedig néha ajánlatos
kipróbálni egy-egy házi változatot, amibe csak az
kerül, amit mi magunk teszünk bele. No meg az
alma is mindig kéznél van, és amellett, hogy nyersen fogyasztjuk, sok-sok egyéb finomságot lehet
készíteni belőle. Néha akár egészen látványosat is,
mint az alábbi almarózsák.

Sütő Edith Magdolna

Húsgombócleves

Hozzávalók 5-6 személyre: 3 murok (sárgarépa), 1 petrezselyemgyökér, 1 kisebb zeller (vagy egy szelet egy nagyobból), 2 közepes hagyma, 50 dkg darált csirkehús, só, bors, 3
cikk fokhagyma, 2 dl sűrű paradicsomlé, petrezselyemzöld,
ízlés szerint ecet/citromlé, olaj.
Elkészítése: A zöldségeket meghámozzuk, és a hagymával
együtt apró kockákra vágjuk. Felforrósítunk 2 evőkanál olajat, ezen 2-3 percig dinszteljük a sárgarépát, majd rádobjuk a
petrezselymet, a zellert és a hagymát is. 2-3 perc után felöntjük (lehetőleg forró) vízzel, sóval ízesítjük, és addig főzzük,
amíg a zöldségek majdnem puhára főnek. Ezalatt a darált húst
alaposan eldolgozzuk a zúzott fokhagymával, ízlés szerint
sózzuk-borsozzuk, és olajos kézzel a masszából kis gombóckákat formálunk. Beletesszük a gombócokat is a levesbe,
hozzáöntjük a paradicsomlevet, és kb. 10 percig főzzük még
az egészet, amíg a gombócok is el nem készülnek. Utánaízesítünk sóval, ha szükséges, ecettel vagy citromlével savanyíthatjuk is, végül pedig megszórjuk kevés aprított
petrezselyemzölddel. Tejfölt kínálhatunk mellé.
Megjegyzés: Paradicsomlé helyett tejföllel elkevert tojássárgájával is készíthetjük a levest, ezt azonban csak akkor
öntjük hozzá, amikor már minden elkészült, és a levest félrevettük a lángról, különben a tojássárgája kicsapódik.
zöldséges-húsos töltött gomba
Hozzávalók 3-4 személyre: kb. 15 darab nagyobbacska csiperkegomba, 1 murok, 1 kisebb petrezselyemgyökér, 1 szelet

Bogdán Emese

gyúrásokat is elvégzi majd. Ha nincs kenyérsütő gépünk,
akkor minden lisztet tálba mérünk, hozzáadjuk a sót meg az
élesztőt, illetve az ecetet, majd a langyos vizet fokozatosan
adagolva hozzá, rugalmas tésztává dagasztjuk. Végül az olajat is beledolgozzuk, és letakarva hagyjuk kelni kb. 20 percig.
Ekkor átgyúrjuk, és további 30-40 percig hagyjuk kelni. Amikor a tészta megkelt, enyhén lisztezett felületre borítjuk, finoman átgyúrjuk, és 6, 8 vagy 12 részre osztjuk, attól
függően, hogy mekkora zsemléket szeretnénk. Szép kerekre
formázzuk őket, sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, 15-20
percig kelesztjük még, majd lekenjük tejjel, és 180 fokra előmelegített sütőben 20-25 perc alatt szép pirosra sütjük.
Megjegyzés: A felsorolt liszteket ma már szinte minden
boltban megtalálhatjuk. Ha mégsem, akkor bioboltokban biztos rájuk bukkanunk. Vásárolt lenmagliszt helyett azonban
kávédarálóval ledarált lenmagot is használhatunk.
zeller, 2 marék fagyasztott zöldborsó, 1 kisebb hagyma, 20
dkg darált hús, 2-3 szelet sonka (pl. füstölt tarja), só, bors, Almarózsák
pici olaj, 2 nagy evőkanál tejföl, 1 tojás, 15 dkg reszelt sajt.
Elkészítése: A gyökereseket apróra vágjuk, és kevés olajon
dinsztelni kezdjük. Rádobjuk a fagyasztott zöldborsót, majd
néhány perc múlva hozzáadjuk a darált húst is, amivel együtt
pároljuk tovább. Egy-egy kevés vizet is öntünk alá, mindig
pótoljuk, ami elfőtt, mindaddig, amíg a zöldségek meg nem
puhulnak. Ekkor beletesszük az apró kockákra vágott sonkát
is, félrevesszük a lángról, elkeverjük a tejföllel és az egész
tojással, végül sózzuk és borsozzuk még egy keveset. A gombát folyó víz alatt gyorsan átmossuk, a szárukat kitörjük, és
néhány percre leborítjuk, hogy lefolyjon róluk a fölösleges
víz. Végül olajjal vékonyan kikent hőálló edénybe állítjuk
üregükkel felfelé, megszórjuk sóval és borssal, majd eloszlatjuk bennük az elkészült tölteléket. 15-20 percre 200 fokos
sütőbe toljuk, majd kivesszük, megszórjuk bőven reszelt sajttal, és visszatoljuk még annyi időre, amíg a sajt ráolvad. Bármilyen körettel kínálható, de káposztasalátával vagy
Hozzávalók kb. 12 darabhoz: 40 dkg leveles tészta (aluat
valamilyen savanyúsággal önmagában is kitűnő étel.
de
foietaj), 2-3 evőkanál cukor, 1-2 teáskanál fahéj, 3-4 alma;
Megjegyzés: A gombák eltávolított tönkjét apróra vágva
továbbá: 2-3 evőkanál cukor, 2-3 evőkanál citromlé, víz.
hozzátehetjük a töltelékhez, sőt, akár a hús helyett is haszElkészítése: Az almát jól megmossuk, héjastól kettévágjuk,
nálhatjuk.
magházát eltávolítjuk. Ezután a fél almákat szép vékonyan
Teljes kiőrlésű, lenmaglisztes zsemle
fölszeleteljük. Egy edényben vizet forralunk, cukorral és citHozzávalók: 7,5 dkg zabliszt, 7,5 dkg rozsliszt, 5 dkg len- romlével ízesítjük. Amikor forr, beletesszük a felszeletelt
magliszt, 20 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt, 25 dkg kenyérliszt, almát, és bele-belekavarva 1-2 percig abáljuk. Ekkor szűrő1 evőkanál só, 2 evőkanál barna cukor, 2-3 csepp ecet, 2 evő- kanállal tálba szedjük, majd szeletenként kirakjuk konyhai
kanál olívaolaj, 420 ml víz, 5 g szárított élesztő, 2-3 evőkanál törlőre, hogy a nedvesség felszikkadjon. A leveles tésztát vétej.
konyra nyújtjuk, rászórjuk a fahéjjal elkevert cukrot, sodróElkészítése: Ha van kenyérsütő gépünk vagy dagasztóka- fával kissé bele is nyomkodjuk a tésztába, majd kb. 2 cm
ros robotunk, egyszerű a dolgunk. Mindent belepakolunk a széles csíkokra vágjuk. A tésztacsíkokra helyezzük a megpuhasználati utasítás szerinti sorrendben (az enyémbe pl. a szá- hult almaszeleteket úgy, hogy kissé egymásra csúsztatjuk
raz hozzávalók járnak először), alaposan megdagasztatjuk a őket, majd a csíkokat feltekerjük, végüket pedig behajtjuk a
tésztát, majd hagyjuk jó duplájára kelni. A gép a közbeeső át- rózsák alá. Talpra állítva sütőpapíros tepsire helyezzük őket,
és 220 fokos sütőben aranybarnára sütjük. Kihűlés után porcukorral megszórva kínáljuk.

A szimbólumok ereje

A szimbólumokat az emberiség
már ősidők óta használja gyógyítás
céljából. A természeti népeknél a
sámánok, az öreg bölcsek ösztönösen tudták, hogy egyes természetes
anyagokat a megfelelő sorrendben
alkalmazva az arányok betartásával,
geometriai formák, színek használatával hogyan tegyenek szert a világegyetemből
származó
információkra a beteg gyógyulása
érdekében.
Az Ötz-völgyi-Alpokból érdekes
lelet a 7000 éves, gleccserbe fagyott
ember, akinek a bőrét számtalan helyen vonal- és keresztrajzolatok borítják. Az innsbrucki kutatócsoport
bebizonyította, hogy ezek gyógyító
szimbólumok voltak. Hasonló jeleket találtak az egyiptomi és mexikói
piramisok múmiáin is.
Mik lehetnek ezek az ősi szimbólumok, amelyek legalább tízezer
éve ismertek a világ minden táján?
A „szimbólum” szó görög eredetű, és összedobást jelent. Jung
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szerint a szó értelme: őslenyomat,
ősminta. Egyszerű megfogalmazásban az ember lelki és szellemi világát alakító, létező és ható, de
megnyilvánulásaiban csak részlegesen megismerhető és alkalmazható
sajátosságok, melyek beíródtak az
emberek tudatába, s mindenki számára adottak, de eltérő módon érvényesülnek. Ezek a geometriai
formák nemcsak az energiákat keltik életre, hanem igen gyakran tükrözik az etnikai és vallási
közösségek eszmerendszerét és ismertetőjegyeit is. Ilyenek a kör, a
csillag, a háromszög, a Dávid-csillag, a piramis, a kereszt stb.
A tudósok állítják, hogy ezek a
formák és jelek a tudatalatti síkján,
a rezonancia törvényének megfelelően, az ember morfogenetikus formamezőiben tárolt archetipikus
adatokat szólítják meg. Mai tudásunk szerint ezeknek az ábráknak a
kozmikus információn túl spirituális, érzelmi és energetikai megnyilvánulásaik vannak, amelyek hatnak
az emberre. Erich Körbler bécsi

mérnök és rezonanciakutató megállapította, hogy bizonyos vonalkombinációk és geometriai formák
megváltoztatják az információk
áramlását. Egyik budapesti előadásában így fejtette ki: „Ezt úgy kell
elképzelni, hogy a sejtek zárlatosak
lesznek (betegség), s ha megszüntetem a bajt, az információ ismét
áramlani kezd. A fájdalom nem
más, mint sejtszintű zárlat, s ha a
megfelelő jellel jó irányba tereljük
az energiaáramlást, akkor helyreáll
a sejtek közötti kommunikáció.” Az
általa kifejlesztett új homeopátiás
módszert már számtalan kórházban
alkalmazzák külföldön.
A bőrünk mint érzékszerv a
plakknak nevezett antennarendszerként működik. Azért esik jól a
masszázs, a bedörzsölések és sikeres a vízgyógyászat, mert a testfelszín nem más, mint egy érzékelő,
rezgő, a világegyetemre nyíló
ablak, mágikus tükör, amely minden eseményt nyilvántart, tárol,
majd továbbít. Ebben a kozmikus
kommunikációs rendszerben a lé-

nyegesen fontos információkat
elektromágneses rezgésként hordozzák, melyek hangokká, színekké, formákká sűrűsödnek össze.
Eközben a szervezet rendszerében
a pozitív impulzusok harmonizáló,
építő és erősítő hatással vannak a
testi funkciókra. A negatív rezgések
ezzel szemben károsító és gyengítő
hatásúak, egyensúlyhiányhoz, betegséghez vezetnek. A pozitív gondolkodás automatikusan emeli az
egyén energiaszintjét, míg a negatív
gondolatok az emberi szervezet
energiavesztését eredményezik. A
beteggé tevő negatív információkat
azonban helyesbíteni lehet bizonyos szimbólumokkal, színekkel,
hangokkal, geometriai alakzatokkal. Így képes ez az ősi-modern
gyógyászat „az élő rendszer biorezonanciáját” kiegyenlíteni. Világegyetemünk
alapjában
véve
korlátlanul rendelkezésünkre álló
életenergiából áll. Ezt Keleten a „teremtés lélegzetének” hívják. Ellát
minket életerővel, de csak akkor, ha
az egyén is akarja, s énjét csendben
megnyitja a világmindenség előtt.
Vallásos ember ezt úgy érzékeli,
hogy „Isten szeretete”.

Ez a hatalmas energia erőteljesen
reagál gondolataink fajtáira, formáira. A jó gondolatok magukhoz
vonzzák ezt az erőt, míg a negatív
minőség taszítja. Az életünket a
minket körülvevő színek is befolyásolják. Valamennyi sejtünk tartalmaz fényt, melynek rezgése az
ibolyántúli tartományba esik. Ezek
a színek bizonyos információkat
közölnek, és hatással vannak a hangulatra, az érzelmekre, a lélekre, a
vegetatív idegrendszerre, az éteri
energiákra, a gondolatokra és az értelemre. Minden vonalnak és színnek megvan a jelentése. A
szivárvány jelképe például az egész
emberi szervezetet felfrissíti. A fény
az emberi szervezet valamennyi
ciklusát, ritmusát szabályozza, és
gyógyító energiákat szabadít fel. A
fénnyel, a színekkel, a bőrünkre rajzolt jelekkel, a kristályok energiájával képesek vagyunk önmagunkat
gyógyítani. A szimbólumokkal ellátott ruhadarabok, párnák, kendők,
pólók jelei hatnak ránk. Az ősi
szimbólumokkal történő gyógyítás
egy élő, fejlődő rendszer, mely harmóniát teremt ott, ahol szükség van
rá.
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Szilágyi Mihály

A dalszerző főhadnagy

„Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik” – énekli a kórus a népdalt Kodály Zoltán
operájában, a Háry Jánosban. Ez a népdalszöveg történelemről és hazaszeretetről egyaránt
sokat beszél. A dalba írt történelem arról szól,
hogy 1859-ig Milánó (németesen Majland) a
Habsburg Birodalom része volt, és az itt állomásozó katonák között magyarok is voltak. A
magyar katona számára a szerény kéttornyú település, Nagyabony többet jelentett a dicsőséges Milánónál, és inkább hazavágyott,
mintsem idegen földön legyen a császár szolgája. Nagyabony a dal által a szerénység és az
önmegbecsülés szimbólumává vált.
Nagyabony büszke lehetett, hogy jó hazafiak városa volt. Némely lexikon pedig különösen felmagasztalja a városkát, mert
megjegyzi, hogy itt született Simonffy Kálmán
főhadnagy, akinek sok folklorizálódott dalt köszönhetünk. Az életrajz részletesebb kutatása
során azonban elbizonytalanodik az olvasó,
mert Szinnyei József a Magyar írók élete és
munkái című lexikonában „Nagy Abonyt” jelöli meg születési helyként, míg a Magyar életrajzi lexikon szerint Simonffy Kálmán
Tápiószelén született. Ha megkeressük a térképen e két várost, láthatjuk, hogy Nagyabony
(ma Szlovákiában található) és Tápiószele között meglehetősen nagy a távolság, de Abony
viszont csekély 20 kilométerre fekszik Tápiószelétől. A különböző életrajzírók azonban a
fent említett lexikonok valamelyikére támaszkodnak, így lehetetlen eldönteni a főhadnagy
pontos születési helyét. Simonffy Kálmánról
meglehetősen kevés életrajzi adatot találunk.
1832. március 5-én született. Édesapja, Simonffy György a Marosvásárhelyi megkülönböztető
jelzőt
kapta,
ugyanis
a
Marosvásárhelyhez közeli Szászrégenben született. A Torda vármegyei írnok apa 1805-től
1809-ig a magyar királyi nemesi testőrségnél
szolgált. A magyar testőrségek évkönyvéből
(1036-os sorszámmal) még annyit tudunk meg
az apáról, hogy 1833. március 7-én halt meg
Nagyabonyban (!), Pest vármegyében. Az apa
életrajza valamelyest segít Kálmán születési
helyének a feltételezésében. Valószínű, de nem
teljesen biztos, hogy a gyerek Abonyban szü-

A rejtvény fősoraiban
Molière, igazi nevén
Jean-Baptiste Poquelin
francia drámaíró egyik
észrevételét idézzük.
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képzett zenésznek, de egyre inkább a dalszer- vette a részét a zeneakadémia elindításából,
zés határozta meg az életét. A legjobb utat vá- míg 1875-ben megalakult a felsőfokú zenei
lasztotta magyar érzelmeinek kinyilvánítására. képzés mint Országos Magyar Királyi ZeneTudta, hogy a dal oda is elér, ahol az észérvek akadémia. A zeneoktatás elősegítése érdekében zenei ösztöndíjat is alapított.
már tehetetlenek.
Érdekes módon Simonffy neve mára eltűnt
Művészként 1852-ben Cegléden mutatkozott be először a Tündér-csárdás című művé- a köztudatból. Ez a jelenség azonban bizonyos
vel, majd hamarosan a Szerelmi vadrózsák szempontból megtisztelő is lehet számára,
című, tíz dalt tartalmazó gyűjteményével vált mert dalainak egy részét sokáig népdalként tarországos hírű dalszerzővé. Amit nem tehetett tották számon, ami a melódiák természetessémeg katonaként, dalköltőként megtette: ami- géből ered. Több népszerű dallamnak ő a
kor szükség volt rá, sírt a dalban, máskor meg szerzője: Eresz alatt fészkel a fecske, Ez az én
bizakodva, derűlátón énekelt. A dalban vált szeretőm, Jaj de magas ez a vendégfogadó,
igazán magyarrá, mert így kimondhatta azt, Szomorúfűz ága hajlik a világra és még sorolhatnánk a dalokat.
amit másképp nem lehetett.
Különös optimizmusát zengi a Thaly KálSimonffy Kálmán nem megélhetési muzsikusnak számított, ő elvből, meggyőződésből mán 1860-ban írt versére komponált dala,
szerzett dalokat. Talán nem túlzás azt monda- amelyet gyakran himnuszként is énekeltek:
Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted!
nunk, hogy a dalban látta a szabadságharcban
Nem vesz el már, ha eddig el nem veszett.
elvérzett ország felélesztésének lehetőségét.
Hervad régi búnk és bánatunk,
Dalai nem csak arra valók voltak, hogy elérEjhaj, újra élünk, vigadunk!
zékenyüljön a hallgatóság, ezek az énekek
éneklésre buzdítottak. Ha pedig Kodály előfuTud szeretni a magyar szív igazán,
tárát látjuk benne, akkor sem tévedünk, mert
S kit szeretne, ha téged nem, szent hazám?
nem elégedett meg azzal, hogy dalait meghallÉrted élünk, égünk, lángolunk,
gassák, elismerően bólintsanak rájuk, hanem e
Érted honfi szívvel áldozunk.
melódiák
által
igyekezett
megalapozni
a
maBalról: Orbán Balázs, Simonffy Kálmán, Fátyol Károly
gyar zenei életet. Magas rangú hivatalnokként
A bús magyar nevezetről leteszünk,
lethetett, ha azt feltételezzük, hogy a család szerte az országban ő hintette el a kórusmozBüszke
magyar újra már a mi nevünk:
nem költözött egy újszülöttel.
galom magvait. Több alkalommal országjáró
Büszkén félrevágva kalpagunk,
Kálmán tehát alig töltötte be első életévét, apa turnén vett részt, énekelt, és másokat is éneklésre
Hej, mert újra fénylik csillagunk.
nélkül maradt. Ez a szomorú esemény hatással buzdított. 1859-ben országos szintű szakmai vita
lehetett egész életére, de egy katona fia nem en- folyt a magyar zene lényegéről. Simonffy vállalVisszavettük a nemzeti ősruhát,
gedhette meg magának a siránkozást, ehelyett kozott a vitára, a döntést pedig nagyban befolyáGyöngyek vagyunk újra, mint a gyöngyvirág.
maga is katonaságot tanult. Mielőtt katonának solta azzal, hogy néhány hét alatt huszonhét
Éljen a szép magyar viselet –
állt volna, Szolnokon végezte gimnáziumi tanul- megyében tartott hangversenyt Fátyol Károly zeKorcsvér, aki idegent szeret.
mányait, majd Vácon bölcseletet tanult. Váci ta- nekarával. Néhány év múlva kibővítette a turnét,
Magyar szívet magyar dolmány takarjon,
nulóévei alatt robbant ki a szabadságharc. és a Székelyföldet is körbedalolta.
Magyar ajkról csak magyar szó fakadjon,
Katonafiúként Kálmán is azonnal a haza szolgáIgazi romantikus alkat lévén, az 1860 és
Magyar szívben magyar bátorság:
latába állt, és Görgey csapatában kapott felelős 1864 közötti időszakot utazással töltötte. A
Ejhaj, boldog lesz Magyarország!
beosztást. 1849-ben, a július 11-i csata után fő- Balti-tengertől Afrikáig minden érdekes vidéEz a dal helyet kapott Kodály iskolásoknak
hadnaggyá léptették elő. Ezzel a ranggal azon- ket végigutazott, valószínű, hogy barátaival afszánt daloskönyvében, sőt katonai indulóként
ban a fegyverletétel után aligha dicsekedhetett. rikai vadászaton is megfordult.
a világháborúk buzdító dalai között is nagy
Élettörténete három év kihagyással ott folytaHazatérve családot alapított, de a magyar zene
tódik, hogy Simonffy Kálmánt húszévesen gondolata tovább foglalkoztatta. A dalármozga- népszerűségnek örvendett. Kár lenne, ha elfeCegléd városának főjegyzőjévé választották. A lom lassan éledni kezdett. Maga Liszt Ferenc is lejtenénk! Simonffy, az érzékeny dalszerző,
élete végén nem bírt optimista lenni. Hiába látgyerekkori árvaság, a forradalom bukása és az helyesnek tartotta pártolni ezt a törekvést.
szott érni a gyümölcs, aminek magvait ő hintette
életrajzokba fel nem jegyzett szerelmek kölSimonffy Kálmán kiemelkedett az átlagos
a magyar dal földjébe, mégis kétségek gyötővé faragták a főjegyző ifjút. Nem verseket nótaszerzők köréből, mert a kórusmozgalom el
törték. Végül az elmebetegség intézetbe kényköltött, hanem melódiákat mások verseire. pártfogása mellett szívvel-lélekkel törekedett szerítette. 1881. december 15-én végük szakadt
Önerőből tanult annyi zenét, ami elegendő volt a zeneakadémia megalapítására is. 1872 és az összekuszálódott gondolatoknak, Simonffy
e dallamok megörökítésére. Nem számított 1875 között országgyűlési képviselőként ki- Kálmán dalban élő emlék maradt csupán.
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November 14-i rejtvényünk megfejtése: A ferbli a ragadozó állatok közé tartozik: gyorsan eszi a pénzt és az időt.
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Kétgólos vereség Cardiffban, pótselejtezős a magyar csapat

A magyar labdarúgó-válogatott
kétgólos vereséget szenvedett
Wales vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó, keddi
játéknapján, így, mivel Szlovákia
hazai pályán ugyancsak két góllal
felülmúlta Azerbajdzsánt, visszacsúszott a negyedik helyre, és márciusban pótselejtezőre kényszerül.
Nem kezdett olyan megilletődötten vagy ijedten a magyar válogatott, mint Horvátországban, vagy
négy nappal korábban, a Puskás
Aréna megnyitóján Uruguay ellen,
Marco Rossi szövetségi kapitány
láthatóan agresszív futballt kért játékosaitól.
Eleinte nem ízlett a szigetországiaknak a magyarok sok futással
párosuló mezőnyjátéka, ami védekezésben hatékonynak bizonyult

ugyan, ám támadásban már nem
sokat ért, mivel a sok pontatlan
passz miatt nem sikerült megtartani
a labdát. A három hiányzó miatt felforgatott magyar védelem első megingását kihasználta a walesi csapat,
amely így 15 perc után előnybe került: Nagy Zsoltot átjátszották, így
Langnak kellett kiváltania a jobb
szélen meglóduló Bale-re, középen
pedig üresen maradt Ramsey, aki
fejjel nem is hibázott ziccerben (10). A gól nem változtatott a játék
képén, a szigetországiak irányítottak, a magyarok gyors ellentámadásokban bíztak, de az akciók rendre
elakadtak. A walesiek a gólhoz hasonló támadás végén a második ziccerüket elhibázták Moore révén,
viszont nem sokkal később először
a magyarok is veszélyeztettek, Sza-

Szoboszlai dominik (k), valamint a walesi Aaron ramsey (b) és Joe Allen a wales – Magyarország labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a cardiffi városi stadionban 2019. november 19-én
Fotó: MTI/Kovács Tamás

Megyei focikörkép

lai okosan visszafejelt labdája után
Szoboszlai lőhetett volna gólt, de
Hennessey óriásit védett, majd a kipattanó után Sallai próbálkozását is
hárította. A szünetig több helyzet
nem volt, a magyarok – két megingást leszámítva – szervezetten védekeztek, de támadásban szinte
semmiféle veszélyt nem jelentettek,
mert előre játékban rendkívül pontatlan volt a középpályás sor.
A második játékrész a lehető legrosszabbul kezdődött, megduplázta
előnyét a hazai csapat: Davies bal
oldali szabadrúgása után Bale az
ötös bal oldalához játszotta a labdát,
az ott üresen érkező Ramsey pedig
közelről a hosszú felső sarokba lőtt
a tehetetlen Gulácsi mellett (2-0). A
második kapott gól alaposan megtörte a magyarokat, akik szinte teljesen beszorultak a hátralévő
időben. A megtizedelt védelem viszont állta a sarat a nyomás alatt, a
hátvédek rengeteg lövést blokkoltak, helyenként önfeláldozóan mentettek, s rendre kisegítették
egymást. A hátsó egység teljesítményéről árulkodó, hogy a sok hazai
lehetőség ellenére Gulácsi a 75.
percben védett először bravúrral. A
támadójátékról pedig az a legbeszédesebb, hogy a walesi hálóőrnek jó-

Mestermérleg
* Marco Rossi (Magyarország):
„Az első félidő többé-kevésbé kiegyenlített volt, Ramsey kihasználta a helyzetét, nálunk pedig
Szoboszlai és Sallai is elrontotta a ziccerét. A második játékrészben két perc után gólt kaptunk, erre pedig nem tudott reagálni a csapat. A fiúk megpróbáltak harcolni, de ezen a szinten

* 4. liga, 11. forduló: Mezőzáh – Magyaró 3-2, Dános – Gernyeszeg 6-3, Dicsőszentmártoni Viitorul – Radnót II 3-7, Mezőceked – Küküllődombó 3-2, Hadrév – Mezőrücs
2-4, Görgénysóakna – Koronka 3-0 (a fegyelmi bizottság döntése alapján). Az élcsoport:
1. Radnót II 26 pont, 2. Görgénysóakna 25, 3. Magyaró 24.
* 5. liga, Északi csoport, 10. forduló: Mezőkirályfalva – Nyárádremete 0-5, Köhér –
Alsóidecs 4-2, Lövér – Tuson 2-0. Az élcsoport: 1. Köhér 24 pont, 2. Alsóidecs 23, 3.
Nyárádremete 19.
* 5. liga, Déli csoport, 10. forduló: Marosludas II – Mezőgerebenes 1-1, Kerelő – Mezőtóhát 4-1, Magyarsáros – Mezőméhes 4-0. Az élcsoport: 1. Mezőgerebenes 25 pont,
2. Magyarsáros 25, 3. Marosludas II 17.
* 6. liga, 12. forduló: Harasztkerék – Székelybere 10-1, Csittszentiván – Kibéd 4-1,
Jedd – Mezőpanit 2-2, Nyárádgálfalva – Mikefalva 1-1, Csíkfalva – Egrestő 7-4, Sáromberke – Somosd 2-6. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 29 pont, 2. Somosd 27, 3. Kibéd 24.

szerivel dolga sem akadt, mivel a
magyar együttes a félpályát is csak
elvétve lépte át, így pedig még a
szépítésre sem volt reális esélye. Az
utolsó negyedórában a walesiek
egyre inkább a biztonságra törekedtek, ezért ekkor csökkent a magyar
kapura nehezedő nyomás is.
Összességében Wales végig jobban futballozva megérdemelten
nyerte meg a találkozót, és jutott ki
az Eb-re. A részvételi jogot Magyarország is kivívhatja, hiszen a
tavaly őszi Nemzetek Ligája-szereplés alapján jövő márciusban pótselejtezőre jogosult. Ehhez két
meccset kell majd nyernie, az ellenfelek a pénteki sorsoláson derülnek
ki, az első találkozót mindenképpen
idegenben játssza a nemzeti együttes.
A magyarok az 1986-os világbajnokság óta nem jutottak ki egyenes
ágon világtornára.
1. Horvátország
2. Wales
3. Szlovákia
4. Magyarország
5. Azerbajdzsán

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező, E csoport, 10. (utolsó) játéknap: Wales
– Magyarország 2-0 (1-0)
Cardiff, Cardiff City Stadion,
31.762 néző, vezette: Ovidiu Haţegan (román).
Gólszerző: Ramsey (15., 47.).
Sárga lap: Lockyer (72.), James
(88.), illetve Pátkai (66.), Kovács
I. (71.).
Wales: Wayne Hennessey – Connor Roberts, Tom Lockyer, Chris
Mepham, Ben Davies – Joe Morrell (50. Ethan Ampadu), Joe
Allen – Aaron Ramsey, Gareth
Bale (88. Harry Wilson), Daniel
James – Kieffer Moore.
Magyarország: Gulácsi Péter –
Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Lang Ádám, Nagy Zsolt –
Pátkai Máté, Nagy Ádám (60.
Kovács István) – Dzsudzsák Balázs (72. Varga Roland), Szoboszlai Dominik, Sallai Roland (83.
Holender Filip) – Szalai Ádám.

Az F csoport végeredménye
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ez kevésnek bizonyult. A középpályán többen is alulteljesítettek, de a védelem is nagyot hibázott az első gólnál. Megtisztelőnek tartom Csányi Sándor
MLSZ-elnök bizalmát, aki szerződéshosszabbításról biztosított, de
sosem leszek a magyar futball útjában, ha valaki jobban látná el ezt
a feladatot, azonnal lemondok a
posztomról.”
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* Ryan Giggs (Wales): „Különleges este volt. Az egyik legszebb
nap az életemben. A nyári vereségek után visszajöttünk, és kijutottunk az Eb-re. Ezen a meccsen
elszántak voltunk, nem lehetett hibázni, és nem is hibáztunk. Külön
kiemelem a duplázó Aaron Ramsey-t, aki sérülései miatt először
kezdett a sorozatban, emiatt nagyon hiányzott a csapatából.”

zárult az Eb-selejtező, sorsolás pénteken

Hibátlanok maradtak a röplabdázók

Hibátlan maradt a Marosvásárhelyi
Az 5. fordulóban Predrag Zucović csaCSU Medicina női röplabdacsapata az pata Nagyváradon vendégszerepelt, ahol elalapszakasz felénél.
veszített egy játszmát ugyan, azonban mind
a három pontot megszerezte a 3:1-es győEredményjelző
zelmének köszönhetően. A Medicina 14-re
A női röplabda A2 osztály Nyugati cso- nyerte az első szettet, majd hosszabbításban
portjának 5. fordulójában a következő veszítette el a következőt. A kisebb kiengeeredmények születtek: Nagyváradi CSU dés után jobban összeszedték magukat a
– Marosvásárhelyi CSU Medicina 1:3 marosvásárhelyiek, akik 18-ra és 17-re hoz(14:25, 26:24, 18:25, 17:25), Temesvári ták az utolsó két szettet.
Politehnica – Máramarosszigeti CSM
A rangsorban a Medicinának öt forduló
3:0, SCM U Craiova – Tordai CS Volei
után
15 pontja van, és gyakorlatilag szinte
3:0.
bizonyosan kijelenthető, hogy az idén is
részt vehet a feljutásért rendezett tornán,
annak ellenére, hogy
az összes többi marosvásárhelyi sportcsapathoz
hasonlóan
igencsak bizonytalan
az anyagi háttere.
A női röplabda A2
osztályban egy hét
szünet után folytatódik a bajnokság a visszavágókkal. A 6.
fordulót november 30án játsszák, amikor a
Medicina a Pongrácz
Antal csarnokban a
Tordai CS Volei
együttesét fogadja.
Fotó: Nagy Tibor (archív)
(bálint)

A németek hatot rámoltak be az északíreknek, Gnabry triplázott

A keddi mérkőzésekkel véget ért a 2020-as
labdarúgó-Európa-bajnokság selejtezősorozatának hagyományos szakasza, amely során a
tíz selejtezőcsoport első két-két helyezettje,
azaz 20 válogatott szerzett jogot arra, hogy
jövő nyáron szerepeljen a 12 országban rendezendő kontinensviadalon. Az utolsó célba
érkező Wales lett.
A selejtezősorozat utolsó mérkőzéseinek
eredménye:
* C csoport: Hollandia – Észtország 5-0,
Németország – Észak-Írország 6-1. A csoport
végeredménye: 1. Németország 21 pont, 2.
Hollandia 19, 3. Észak-Írország 13, 4. Fehéroroszország 4, 5. Észtország 1.
* E csoport: Wales – Magyarország 2-0,
Szlovákia – Azerbajdzsán 2-0. A csoport végeredménye: 1. Horvátország 17 pont, 2. Wales
14, 3. Szlovákia 13, 4. Magyarország 12, 5.
Azerbajdzsán 1.
* G csoport: Észak-Macedónia – Izrael 10, Lengyelország – Szlovénia 3-2, Lettország
– Ausztria 1-0. A csoport végeredménye: 1.
Lengyelország 25 pont, 2. Ausztria 19, 3.
Szlovénia 14, 4. Észak-Macedónia 14, 5. Izrael 11, 6. Lettország 3.
* I csoport: Belgium – Ciprus 6-1, San Marino – Oroszország 0-5, Skócia – Kazahsztán

Fotó: DPA

3-1. A csoport végeredménye: 1. Belgium 30
pont, 2. Oroszország 24, 3. Skócia 15, 4.
Kazahsztán 10, 5. Ciprus 10, 6. San Marino 0.
A 2020-as Eb biztos résztvevői: Anglia,
Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Németország,
Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Törökország,
Ukrajna, Wales.
A fennmaradó négy kvótáról a Nemzetek
Ligája márciusi pótselejtezője dönt, a „vigaszágas” kvalifikációban 16 válogatott –
köztük a magyar és a román – reménykedhet
majd. A sorsolás november 22-én lesz Nyonban.
A 2020-as Eb biztos pótselejtezős csapatai
a Nemzetek Ligája alapján:
* A: Izland
* B: Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Írország, Észak-Írország
* C: Skócia, Norvégia, Szerbia
* D: Georgia, Észak-Macedónia, Koszovó,
Fehéroroszország
Feltöltéssel (a divízió a pénteki sorsoláson
dől el): Bulgária, Izrael, Magyarország, Románia (A vagy C divízió).
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Közzétették
a 38. Magyar Sajtófotó
pályázat előzetes felhívását

Meghirdette a 38. Magyar Sajtófotó Pályázatot a Magyar
Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Fotóriporterek
Szakosztálya; a jelentkezők
december 17-től küldhetik el
pályaműveiket.

A hagyományokhoz híven a pályázatra elsősorban a hazai és határon
túli
magyar
sajtó
munkatársainak jelentkezését várják, de – a korábbi évekhez hasonlóan – a pályázat nyitott mindenki
számára – közölte a kiíró szerdán az
MTI-vel.
Mint a MÚOSZ Fotóriporterek
Szakosztálya hangsúlyozta, a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás
a magyar fotóriporteri szakma legnagyobb seregszemléje; azon kevés
hazai kulturális rendezvénysorozat
egyike, amelyet alapítása óta töretlenül, minden évben megrendeznek.
Pályázni kizárólag online lehet a
https://38.sajto-foto.hu honlapon. A
pályázatkezelő rendszer garantálja
a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát.
Képeket feltölteni 2019. december 17. 12:00-től 2020. január 14.
12:00-ig lehet. A feltöltött pályaműveket a jelentkezési határidő lejártáig
a
pályázók
szabadon
módosíthatják. A feltöltött pályaművek a zsűri által történt előválo-

gatást követően válnak nyilvánossá
a honlap látogatói számára.
A pályamunkákat a kiíró által felkért zsűri – előzsűrizés után – bírálja el 2020. január 24. és 26.
között.
A pályázatra jelentkezni 2019.
január 1. és december 31. között készült képekkel lehet a hírkép és a
képriport kategóriában. Ez az időbeli korlátozás nem érvényes a
többi sorozatkategóriára, ahol több
éven átívelő pályaműveket is elfogadnak, de ezekben is kell hogy
szerepeljen 2019-ben készült felvétel.
A pályázatra korábbi években
díjat nyert fotó nem adható be. A
Magyar Sajtófotó Kiállításon már
szerepelt, nem díjazott képekből
négynél több nem adható be. Egy
pályázó összesen 30 pályaművet
küldhet be a pályázatra, kategóriától függetlenül.
A pályamű állhat egyedi képből
vagy képsorozatból, az utóbbi legfeljebb 10 képet tartalmazhat. Egy
kép csak egyszer adható be, nem
szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.
A pályázat anyagából kiállítás és
Az év fotói címmel kétnyelvű
könyv készül. A kiállítás 2020. április 16-án nyílik meg a Robert
Capa Kortárs Fotográfiai Központban. (MTI)

Fokozatosan lehűl az idő

Az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM) szerdán tájékoztatást adott ki, ami
szerdától szombatig érvényes, és heves esőzésekre, a
hegyekben pedig havazásra
figyelmeztet. Erdélyben és
Moldvában vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani. A tájékoztatás szerint
szerdán 18 órától szombaton
10 óráig jelentős mennyiségű csapadék fog hullni, az
idő lehűl, a hegyekben havazni fog.

Az idő fokozatosan hűl le, pénteken és szombaton pedig az ilyenkor megszokottnál hidegebb lesz a
keleti országrészben.
A hegyekben, főként 1500 méter
felett havazás várható, és hóréteg

garasi-havasokban, 2034 méteres
magasságban fekvő Bâlea-tó környékén heves szélre vonatkozó
sárga jelzésű figyelmeztetés van
érvényben.
Tavaszig már csak drótkötélpályás felvonóval lehet megközelíteni a Bâlea-tavat. A felvonó 3700
méteres távot tesz meg, de csak
megfelelő meteorológiai körülmények között üzemel. Egy felnőtt
számára 70 lejbe kerül az oda-viszsza út a Bâlea-tóig. A térségben
még nincs hó, de a forgalmat már
lezárták a 7C jelzésű országút
(közismert nevén Transzfogaras)
104-es kilométerszelvénye (Argeş
megye, Piscu Negru) és a 130-as
kilométerszelvény+800 m (Szeben
megye, Bâlea Vízesés vendégház)
között. (Agerpres)

donosát, amely az evakuált temesvári tömbházakban dolgozott.
Călin Stăiculescu, a gyanúsított
ügyvédje a Mediafax hírügynökségnek elmondta, a kártevőirtást
végző cég tulajdonosa „egy ismerőstől”, hivatalos papírok nélkül
szerezte be a használt szereket.
(Mediafax)
Több mint 80 személy jelentkezett
orvosi vizsgálatra
Harminchárom személyt, köztük 21 gyermeket ápoltak még a temesvári kórházakban kedden este
a kártevőirtás okozta tragédia nyomán – tájékoztatott az egészségügyi tárca.
A minisztérium közleménye
szerint kilenc személyt a Pius Brînzeu Megyei Klinikai Sürgősségi
Kórházban, hármat a temesvári városi kórházban és 21 gyermeket a
Louis Ţurcanu sürgősségi gyermekkórházban ápolnak. Mindeddig 83 személy, 56 felnőtt és 27

gyermek jelentkezett orvosi vizsgálatra a három egészségügyi intézményben. A kórházak és a Temes
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság információi szerint minden beutalt páciens állapota stabil, egyesek
még mindig hányingerre panaszkodnak, de a vérvizsgálatok eredménye javulást mutat.
Az egészségügyi tárca döntése
értelmében szerdán az Állami
Egészségügyi Felügyelet képviselőiből álló vizsgálóbizottság is kiszállt
a
helyszínre,
hogy
ellenőrizzenek minden, az ügyhöz
köthető dokumentumot és a közegészségügyi igazgatóság tevékenységét. A bizottság javaslatára
a tárca törvénymódosítást kezdeményezett, miszerint a kártevőirtó
szereket használó cégeknek engedélyeztetniük kell az általuk felhasznált anyagokat a megyei
közegészségügyi igazgatóságoknál. (Agerpres)

A Dacia Duster vezeti a kis
méretű SUV-ok eladási toplistáját Európában 166.225 értékesített egységgel kilenc
hónap alatt, ami 18 százalékos bővülést jelent az előző
év azonos időszakához mérten – idézi a Ziarul Financiar a
carsalesbase.com portált.

ezen a toplistán, az első helyet
pedig a Renault Captur bérelte ki
magának. Idén a Captur áttért a második generációra. A Peugeot 2008
a második volt a Captur után, a következő generációjával a következő
hónapokban rukkolnak elő.
A szintén Romániában gyártott
Ford EcoSport egy hellyel az ötödik pozícióra lépett előre. Eladásai
12 százalékkal csaknem 94.000
egységre nőttek. A romániai piacon tíz hónap után a Ford
EcoSport a második legnépszerűbb a Duster után, előbbinek 11
százalékos, a Dacia modelljének
pedig 37 százalékos a piaci részesedése. (Mediafax)

Letartóztatták a kártevőirtást végző
temesvári cég tulajdonosát

Harminc napra letartóztatásba helyezték kedd este
annak a cégnek a tulajdonosát, amely a temesvári, evakuált
tömbházakban
a
kártevőirtást végezte. Testi
sértéssel, gondatlanságból
elkövetett emberöléssel és
mérgező anyagokkal vagy
termékekkel való kereskedelemmel gyanúsítják.

Egy 3 éves gyermek, egy 9
napos csecsemő és édesanyjuk
meghalt, miután a tömbházban,
ahol laktak, kártevőirtás volt.
Az ügyészek megállapították, a
gyanúsított cége által használt szer,
a Delicia – Gastoxin rendkívül
mérgező, belélegzés esetén halálos
alumínium-foszfidot tartalmaz.
Testi sértés, gondatlanságból elkövetett emberölés és mérgező anyagokkal vagy termékekkel való
kereskedelem miatt őrizetbe vették
annak a kártevőirtó cégnek a tulaj-

Az ember és a medve

Gyermekkoromban azt tanultuk az iskolában, hogy a
medve az erdőben, a hegyekben él. Érdekes volt, amikor
az állatkertben medvét láttunk.
Most az utcán, a városban találkozunk vele.

Fizetett hirdetés

Hogyan jutottunk idáig?

Az ember behatolt az életterébe, letarolta az erdőket,
anélkül, hogy bárkit érdekelt volna, mi marad utána. Az
emberek által lakott övezetek folyamatos fejlődésben vannak, és a környezetszennyezés tekintetében sem állunk jól.
A medvék monitorozása is hagy kívánnivalót maga
után. Nem tudjuk, hányan vannak, hol vannak. Maros megyében minden intézménynek más adatai vannak a medveállományra vonatkozóan.
Vannak, akik azt állítják, hogy közel 1.000 medvét telepítettek át Brassóból Maros megyébe.
Az életterükben etetik őket, de mivel nem tudjuk,
hányan vannak, az élelem kevésnek bizonyul, és a medvék
kénytelenek az emberek gazdaságában, az esztenákon, a
városban élelmet keresni.
A medvék által megsebesített vagy megölt emberek
száma ijesztően magas.

képződik. Csütörtök estétől jegesedni fog az út Moldvában, Erdély
délkeleti tájain, valamint a munténiai dombvidéken. A hegyekben,
főként a Keleti- és a Déli-Kárpátokban időnként megerősödik a
szél, a széllökések sebessége eléri
a 70-80 kilométer/órát, felkavarva
a havat. Az alacsonyabb vidékeken
is
lehet
időnként
45-55
kilométer/órás széllökésekre számítani. (Mediafax)
Megközelíthetetlenné vált
a Bâlea-tó
Szerdán ismét megközelíthetetlenné vált a Fogarasi-havasokban
lévő Bâlea-tó, miután a transzfogarasi úton lezárták a forgalmat, a
drótkötélpályás felvonó pedig nem
üzemel, mivel óránként 76 kilométeres sebességgel fúj a szél. A Fo-

A dacia duster legnépszerűbb
kis méretű SUv
az európai piacon

Idén a Duster új, 1,33 literes benzines motorral rukkolt elő, amit a
Renault a Mercedes-Benzzel közösen fejlesztett ki, és az új modell két
verziója, a 130, illetve a 150 lóerős
is elérhető 4,4-es kiadásban és elsőkerék-meghajtással is.
A Duster éveken keresztül a harmadik vagy a második helyen állt

Mi a teendő?

A felelős intézmények azt mondják, kevés az eszköz, az erőforrás. De a létezőt sem használják hatékonyan.
Mindenki ücsörög a maga részén, azzal van elfoglalva, hogy minél inkább lefedje magát papírokkal, hogy
azt mondhassa, a többi intézmény feladata. Isten ments, hogy kommunikáljanak, hogy együttműködjenek,
hogy MEGOLDJÁK a problémát.
Egy gépkocsi által elgázolt medvét egy egész éjszaka az úton hagytak szenvedni, mert az állatorvosnak
nem volt nyugtatószere.
Hozzáértő emberek szerint meg kell számlálni az állatokat, eldönteni, hogy áthelyezésre vagy nagyobb
számú egyed kilövésére van-e szükség, azonosítani kell az agresszív példányokat, és bővebben élelmezni
őket az életterükben.
Nagyon fontos: akiknek bizonyítékuk van arra, hogy Brassóból Maros megyébe telepítettek át medvéket,
kötelesek bemutatni azt kivizsgálás céljából. Máskülönben csupán egy másik mese marad, amit az emberek
beszélnek az utcasarkon, és nem oldódik meg semmi, nem felel senki érte.
Ezt tesszük 30 éve. Az eredményeket (NEM) látjuk.

Emberek halnak meg…

Lavinia Cosma USR-képviselő

A dacia duster legnépszerűbb kis méretű SUv az európai piacon

Forrás: Digi24
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2372-es számú RENDELET

a marosvásárhelyi városi tanács azonnali ülésének
összehívásáról
2019. november 21-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének
b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében
elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot azonnali
ülésre 2019. november 21-én, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére
bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezetet a törvény által
előírt dokumentumok kíséretében láttamozás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4. cikkely: Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányrendelet
138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
5. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019.
sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c
pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004-es törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése
előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Jobbágyfalván. Tel.
0742-930-183. (25/5365-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM András Rozália névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (5/5393)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4/5138)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből és Lindab lemezből, tetőjaví-

tást, ácsmunkát, bádogosmunkát és

tél előtti takarítást. Tel. 0754-814-263.
(13/5250)

VÁLLALUNK tetőkészítést 25% téli

árkedvezménnyel, fémcserépből 50

lej/m2. Ácsmunkát és bádogosmunkát

végzünk, valamint sürgős javítást. Tel.

0736-045-781. (13/5250)

VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel
és lemezzel, tetőszigetelést, bármi-

lyen munkát, teraszkészítést, kisebb

javításokat, garázskészítést. Nyugdí-

jasoknak kedvezmény. Tel. 0748-669-

239, Misi. (5/5343-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-

felújítást és bármilyen más munkát.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.

Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)
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VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-

tést, csatornajavítást, csatornakészí-

tést, hófogó készítését, bármilyen

szigetelést,

cserépforgatást.

0759-467-356. (10/5383-I)

Tel.

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserépből vagy lemezből, kisebb javítást, te-

raszkészítést fából, ácsmunkát stb.

Tel. 0758-639-258. (8/5380-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket

javítok.

(9/5397-I)

Tel.

0755-825-502.

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Kerek két évtized repült el azóta,

mióta a szeretett édesanya és

nagymama,

WERMESCHER

OLGA nincs közöttünk. Emlékét
mindörökké megőrzi fia, Szucher

Dr. Dorin Florea
polgármester

Ervin és két unokája, Ágnes

Bernadett és Eszter Tímea. (sz.-I)

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,
Buculei Dianora-Monica

ELHALÁLOZÁS

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere
2019.11.20-i 2372-es rendeletének melléklete

„Mert én tudom, hogy az én meg-

Összehívó

váltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”

(Jób könyve 19,25)

A polgármester 2019. november 20-i 2372-es számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának azonnali
ülését 2019. november 21-én, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.

Mély fájdalommal, de a feltáma-

1. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének felhatalmazásáról a védelem megfogalmazása és a képviselet
érdekében a Maros Megyei Bíróság 2198/102/2019. számú periratában, a közigazgatási és adóügyi bíróságon.

2019. november 22-én, pénteken

dás és az örök élet reménységé-

vel tudatjuk, hogy

id. MÁJAI FERENC

életének 83. évében 2019. no-

Napirendtervezet:

vember 19-én elhunyt. Temetése

13 órakor lesz a marosszentkirá-

lyi református temetőben.

Fájó szívvel gyászolják: felesége,

Dr. Dorin Florea polgármester

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NyUGATI JELENBE.
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.)

három gyermeke és azok családtagjai. Emléke legyen áldott!

(17/5407-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, gondos édesapa,

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK SOFŐRT ÁRUSZÁLLÍTÁSRA. Érdeklődni a
0743-119-998-as telefonszámon. (64219-I)
A TORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21756-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT
TÖLTÖDÉBE és a BELESMŰHELYBE SZEMÉLYZETET. Tel.
0744-644-026. (21756-I)
MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)

Marosvásárhelyen a PRODCARMI KFT. (FAZAKAS) RAKTÁROST alkalmaz azonnali kezdéssel. Jelentkezők önéletrajzát várjuk
a prodcarmi@yahoo.com e-mail-címre, személyesen a Szabadság
(Libertăţii) utca 4. szám alatt lehet érdeklődni vagy a 0760-789-298as telefonszámon. (21766-I)
VENDÉGLŐ alkalmaz KONYHAI SEGÉDET és TAKARÍTÓNŐT.
Tel. 0726-174-838. (21770)

drága jó nagytata, após, testvér,
rokon, jó barát, az alsósófalvi

születésű

BÁLINT ALAJOS

életének 77. évében, hosszú
szenvedés után 2019. november

20-án csendben eltávozott.

Drága halottunk temetése 2019.
november 22-én 14 órakor lesz
az ákosfalvi temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! A gyászoló család.

„Csendesen alszik, megpihent

végleg,

angyalok bölcsője ringatja már,

nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont
talál.” (2/5411-I)
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TÁJéKOzTATó

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír 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!

Őszi nagytakarítás

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
szervezésében a 2019. október 21. – december 3. közötti időszakban
zajlik az általános őszi nagytakarítás, amikor is elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A november 25–29. közötti
hét utcabeosztása:
November 25.: Erdély, Máramaros, Havasalföld, Bodoni Sándor,
Zsidó Vértanúk, Eke utcák;
November 26.: Szorgalom, Méhész, Gyümölcskertész, 1918.
December 1., Tisztás, Erzsébet királyné utcák;
November 27.: Jeddi, Ferdinánd király, Szent István, Szent
János, Merészség, Termékenység, Jövő, Haladás, Munka utcák;
November 28.: Ágacska, Rügy, Negoj, Erdőalja, Testvériség,
Harmónia, Barátság, Dicsőség, Tulipán utcák;
November 29.: Hidegvölgy, Segesvári, Belvedere, Kishegyszőlő,
Hidoş Adrian, Unomájszőlő, Bodonhegyszőlő, Lugas utcák.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint a hozzájuk tartozó
területet és zöldövezetet.
A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba, kivéve az
építkezésből/bontásból származó hulladékot), a szállítóeszközök
számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum
előtti napon. A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell
tenni, ellenkező esetben ezeket nem viszik el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett szemetet csak a köztisztasági
vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés alapján viszik el, az érintetteket pedig megbírságolják.
Kivételes esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a munkarend változhat.
Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató

