
Statisztika 
Felmérést végez az Országos Útügyi Vállalat Románia összes or-

szágútján, gyorsforgalmi útján és autópályáján azzal kapcsolatosan, 
hogy milyen a forgalomsűrűség. A meghirdetett cél: a jövőbeni be-
ruházások optimalizálása, illetve a költségvetés és a fejlesztési stra-
tégiák ehhez való igazítása. Statisztikai módszerekkel fognak 
„mérni” az útügy és a forgalmi rendőrség emberei. A szeptember 
28-án kezdődő akció során „statisztikai” szempontok alapján állít-
ják meg a gépkocsikat, a sofőröket pedig arról kérdezik majd, hogy 
honnan és hova tartanak, milyen céllal utaznak, a teherjárművek 
esetében milyen árut, a személyszállító járművek esetében hány utast 
szállítanak. Az útügy szerint nem vesznek nyilvántartásba sem rend-
számot, sem a gépkocsivezető nevét vagy egyéb, a személy azonosí-
tásához szükséges adatokat, betartva a személyiségi jogok védelmére 
vonatkozó törvényt.  

Ezen a nagy statisztikai tevékenységen úgy el lehet gondolkodni… 
Azon túl, hogy hadseregnyi „szaki” fog kiállni az út szélére, és leinti 
az autósokat, akiktől azt kéri, hogy a „közérdekű akció” keretében 
működjenek együtt a hatóságiakkal, másik hadseregnyi alkalmazott 
majd az adatbevitelt és -feldolgozást végzi. Mindezt azzal a céllal, 
hogy tudják, hova és milyen típusú beruházásokat tervezzenek. Úgy 
tesznek, mintha Romániát lépten-nyomon autósztrádák szelnék át, 
jobbnál jobb gyorsforgalmi utak, már egyéb gond sincs, mint  

Marosvásárhely és hét környező község polgármesterei ked-
den aláírták a Marosvásárhelyi Közösségközi Közlekedésfej-
lesztési Egyesület (ADI Transport) statútumát. A társuláshoz 
csatlakozó községek: Jedd, Koronka, Maroskeresztúr, Maros-
szentanna, Marosszentgyörgy, Marosszentkirály és Mezőpa-
nit. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere szerint 
leghamarabb jövő év októberében elindulna a szolgáltatás. 

Soós Zoltán Facebook-oldalán jelentette be a hírt, hogy a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatalban a környező hét községgel aláírták a 
Marosvásárhelyi Közösségközi Közlekedésfejlesztési Egyesület (ADI 
Transport) statútumát, ezáltal „egy lépéssel közelebb vagyunk a közszál-
lítás kiterjesztéséhez, ezeknek a településeknek a bekapcsolásához. Azért 
fogtunk össze a hét Marosvásárhely környéki község polgármestereivel, 
hogy a peremvidék lakói tömegközlekedéssel is eljussanak a városba”. 

Az SZNT újra  
a székelyek nagy 
menetelésének  
útvonalán 
 Szükség van tehát az Európai Unió 
fokozott odafigyelésére azoknak a ré-
gióknak az esetében is, amelyeket a 
kultúrájuk, nyelvük, nemzeti identitá-
suk különböztet meg a környezetüktől.  
____________4. 
Egy iskolai  
tanácsadóra közel  
ezer diák jut 
Egyre gyakoribb a tanintézetekben a 
zaklatás, a kiközösítés, mind több a 
problémás család, egyre több gyerek 
szorong, illetve küszködik figyelem- és 
viselkedészavarokkal, mégis egy isko-
lai tanácsadóra (iskolapszichológus) 
közel ezer diák jut, ugyanakkor sokan 
nincsenek is tisztában azzal, hogy 
mivel is foglalkoznak ezek a szakem-
berek, mely problémákkal lehet hozzá-
juk fordulni.  
____________5. 
Nappali foglalkoz-
tató Down-szindró-
más fiataloknak 
Szövérffi Melinda, az egyesület képvi-
selője elmondta: már sok évvel ezelőtt 
foglalkoztatta őket a gondolat, hogy 
segíteni szeretnének a nehéz helyzet-
ben lévőkön, és 2016–’17 ben adódott 
lehetőség, hogy megvásároljanak egy 
házat Lukailencfalván, ahol elkezdték 
beindítani a programjaikat.  ____________6.
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Aláírták a Marosvásárhelyi Közösségközi Közlekedésfejlesztési Egyesület statútumát 

Tömegközlekedés a megyeszékhely 
és a peremközségek között

Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  
antireflexes lencse rendelése esetén.

(Folytatás a 4. oldalon)



Szerdán este Marosvásárhelyen az Aranka György író, művelődésszervező szobránál tartott ünnepi koszorúzással tisz-
telegtek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának küldöttei és a város művelődési intézményeinek, 
egyesületeinek képviselői a színházi alkotók előtt. A rendezvényen Tompa Andrea író, színikritikus, a Színház folyóirat 
volt főszerkesztője, a Színház Alapítvány kuratóriumi elnöke öt tételben megfogalmazott üzenetét tolmácsolták a társulat 
színészei. Az ünnepség a színház épületében folytatódott, ahol Tandori Dezsőre emlékezett a társulat Madárzsoké című 
performanszával. 

Első. Talán nehéz elképzelnünk, de valaha minden dráma 
kortárs volt. Sőt kezdetben a drámák zöme teljesen ismeret-
len szerzők műveként került színpadra. A nézők nem a már 
ismert nevekre ültek be, hanem azt kérdezték: ki lehet ez a 
Katona József? Földes Mária? Székely Csaba? Mi mon-
dandójuk lehet a világról? És vállalva az óriási kockázatot, 
jegyet váltottak az ismeretlen nevekre és művekre. A kezdeti 
ismeretlenek először akár el is buktak, mint Katona, vagy 
épp nő létükre sikeressé váltak, mint Földes, hogy aztán ké-
sőbb tűnjenek el örökre, vagy végül – és ez már jelen idő – 
romániai magyar íróként Budapesten is sokfelé játszott 
szerzővé váljanak, mint Székely Csaba. Ezek a szövegek, 
kortársak és klasszikusak, rendet vágnak abban a kaotikus 
és nehezen megismerhető világban, amelyben élünk és amit 
valóságnak hívunk. Elrendezik a valóság elviselhetetlen 
rendetlenségét, amelyben ezer hang és széthulló valóságe-
lem tép minket darabjainkra. Hiszen ezért akarunk művé-
szettel, irodalommal, színházzal találkozni, hogy jobban 
érthessük, összerakhassuk világunkat és magunkat benne. 
Hogy ne ebben a töredezett, kiismerhetetlen zűrzavarban 
éljünk. Az elrendezés azonban nem hamis ígéreteket és fé-
nyes jövőt jelent, hanem azt, hogy a művekkel találkozva 
megértjük, elfogadjuk, magunkévá tesszük, hogy ez a világ 
bonyolult, s ahhoz, hogy eligazodjunk benne, érző és gon-
dolkodó és cselekvő lényekké kell válnunk.  

Második. A magyar dráma napját Madách Imre Az 
ember tragédiája bemutatójának napjára emlékezve azért 
is alapították eleink, hogy írókat ösztönözzenek újabb drá-
mai, színpadi alkotások létrehozására. 139 év telt el e be-
mutató óta. A drámák is, a színház is nagyon megváltozott 
azóta. Ma már nem elsősorban íróasztaloknál születnek a 
drámák. Ezekhez a művekhez mindannyian kellünk, a kö-
zösség valamennyi tagja: a színház intézménye, a kortárs 
darabokban hívő, makacs alkotók, a művelt dramaturgok, 
a kockázatvállaló színészek és főleg a közösség. Az a kö-
zönség és közösség, amely képes kíváncsian befogadni, de 
együtt alkotni is.  

Harmadik. A színház talán az utolsó hely, ahol emberek 
élőben találkoznak és közösséget alkotnak. A színház, ha 
sarkítani akarok, az a hely, ahol az emberek még elviselik 
egymást. Annak ellenére is akár, hogy mélyen különböző vé-
leményeket alkotnak a színpadon látottakról. Ezek szerint 
valami rendkívüli varázslat működhet itt, hogyha képesek 
vagyunk tényleg együtt lenni, egy levegőt beszívni, egy 
irányba figyelni. A színház mutatja meg, hogy emberek va-
gyunk, azzal az elképesztő képességgel megáldva, hogy el-
viseljük egymást. Hiszen mi vagyunk az egyetlen faj, amely 
képes erre. Még ha gyakran éppen az ellenkezőjét tapasz-
taljuk is.  

Negyedik. A színház a közösségé, amely fenntartja és 
amelyért létezik, csak vele és 
általa lélegzik. A töredezett, 
széthulló, ezer irányba tépett 
társadalomé. A kortárs dráma 
legjobb alkotásai éppen eze-
ket a töredezettségeket, ezt a 
széthullást kísérli meg gyógyí-
tani. 

Ötödik. A magyar drámá-
nak sehol nincsenek szélei, 
különösen nem egy több-
nyelvű városban és társada-
lomban. A magyar drámával 
nem áll semmi szemben. A 
magyar dráma mellett lehet 
állni, de vele szemben nem. 
Némiképp a kezét fogva, tá-
mogatva, lépteit segítve, kí-
váncsi drukkerként, kritikus 
szemlélőként, alkotótársként. 
Hiszen magunkért és magunk-
ról csináljuk. 

Ma MÓRIC,  
holnap TEKLA napja. 
TEKLA: a Theokleia görög név 
rövidülésével keletkezett. Jelen-
tése: Isten dicsősége.    

Művészetis diákok előadása  
és kiállítása 

A Várudvari és vártemplomi koncert projekt keretében a 
Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákjainak előadá-
sára kerül sor a várban szeptember 25-én, vasárnap 
11.15-kor a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szer-
vezésében, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal társ-
finanszírozásával. Műsoron: Bach-, Bartók-, Chopin-, 
Kovács Béla-, Krieger-, Prokofjev-, Ravel-, Roland Dyens-, 
R. Strauss-, Schubert-, Sarasate-, Villalobos-művek. A ren-
dezvényen kiállítás is nyílik a képzőművész növendékek 
alkotásaiból. A részvétel díjtalan. A szervezők adományo-
kat köszönettel elfogadnak. 

Szent Gellért-búcsú Csejden 
Szeptember 25-én, vasárnap déli 12 órakor Szent Gellért-
búcsút tartanak a csejdi katolikus templomban. 

Jegyvisszaváltás 
A tavaly Marosvásárhelyre, október 30-ra tervezett László 
Attila-koncertet, amit a Kultúrpalota nagytermében tartot-
tak volna meg, elhalasztották idénre, viszont nem kerül sor 
a pótlására most ősszel. A megvásárolt jegyeket vissza 
lehet váltani a jegypénztárnál – értesítettek a szervezők.  

Kiállításra várnak alkotásokat  
az állatkertbe 

Az állatok október 4-i világnapjához közeledve a marosvá-
sárhelyi állatkert Minden állat értékes címmel kiállítást 
szervez, amelyre bármilyen technikával készült alkotáso-
kat vár. A tárlat az állatkert és lakói szépségét mutatja majd 
be az újonnan érkezett zsiráfoknak, Kamalának és Pump-
kinnak. A4-es méretű fekvő, azaz tájkép pozícióban elhe-
lyezett lapon készült, igényes és leleményes alkotásokkal 
lehet részt venni, amelyeknek üzenete a tárlat címét tük-
rözi. A lap hátoldalán fel kell tüntetni az alkotó elérhetősé-
gét (teljes név, életkor, oktatási intézmény, település). Az 
alkotásokat postai úton az állatkert címére (540080, Târgu 
Mureş, str. Verii, nr. 57, jud. Mureş) lehet elküldeni, sze-
mélyesen naponta 9 és 18 óra között adhatók át az állat-
kert jegypénztáránál legkésőbb október 2-ig. A munkákat 
október 4-től az elefánt- és zsiráfházban lehet majd meg-
tekinteni. Bővebb tájékoztatás Halmágyi Ildikótól kérhető 
a 0746-799-057-es telefonszámon. 

Marosjárai szilvafőző fesztivál 
A hét végén, szeptember 24–25-én tizedik alkalommal tart-
ják meg Marosjárában a szilvafőző fesztivált. Szombaton 
a jó hangulatot a Csíkszentgyörgyi Székely Góbék bizto-
sítja, fellép továbbá a Maros Művészegyüttes, Blaga Cris-
tina, valamint a Magyarországról érkező Demecser város 
fúvószenekara, a Citrombanda. Vasárnap Ábrám Tibor és 
zenekara, a Dream Flow, valamint a Titán együttes szóra-
koztatja egyebek mellett a résztvevőket. A rendezvény tű-
zijátékkal zárul. A kétnapos fesztiválon lehet majd 
szilvaízet vásárolni, és a környékről származó kézműve-
sek is bemutatják kínálatukat. A fesztiválon állandó fotó- 
és festménykiállítás is nyílik Albert Olga és Vajda György 
alkotásaiból. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

VALUTAÁRFOLYAM 
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IDŐJÁRÁS 
Futó zápor 
 Hőmérséklet 

max. 14 0C 
min.    6 0C

Megyei hírek 

22., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 8 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 21 perckor.  
Az év 265. napja,  

hátravan 100 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

A magyar dráma napja  
Üzenet öt tételben 

Tompa Andrea 

Öt tételben kortársakról,  
közösségről, kockázatról és határokról

Évadnyitó KZST 
A Kemény Zsigmond Társaság évadnyitó eseményére 
szeptember 26-án, hétfő délután 6 órakor kerül sor. Fel-
szabadulva az együttlétet tiltó rendelkezések hatálya alól, 
a társaság tagjait és tevékenységének kedvelőit a fenti 
időpontban a Bernády Házba várják. Meghívott Bandi Kati 
textilművész, akivel esztétikai kérdésekről, a jelenkor mű-
vészetekkel szembeni kihívásairól, műfaji-tematikai dönté-
sekről, a professzionalizmus nehézségeiről, az elképzelt 
és megvalósított alkotás kellemes vagy kevésbé kellemes 
meglepetéseiről, technikákról és kifejezőeszközökről zajlik 
majd beszélgetés.  

Portréfilm Kallós Zoltánról  
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány a nyári szünet 
után újraindítja a havi filmklubos találkozókat. A szeptem-
beri vetítésen a Válaszúti hegy aljába című, Kallós Zoltán 
néprajzkutatóról szóló portréfilmet mutatják be a közön-
ségnek 27-én, kedden 19 órától az alapítvány marosvá-
sárhelyi székhelyén (Sáros/Târgului utca 1. szám). A 
részvétel ingyenes. A filmvetítést beszélgetés követi a 
meghívottakkal: Dénes Zoltánnal, a film operatőrével és 
Balla Ferenccel, a Kallós Zoltán Alapítvány vezetőjével. 

Bibliaolvasó félmaraton 
Szeptember 24-én, szombaton reggel 7 és este 7 óra kö-
zött negyedik alkalommal tartanak bibliaolvasó félmaratont 
a marosszentgyörgyi római katolikus templomban. A felol-
vasók negyedóránként váltják egymást.

RENDEZVÉNYEK
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Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)



kitalálni, hogy hova tervezzenek még egy viaduktot stb. 
Ellenkező esetről nem lehet szó, hiszen azt a kevés beru-
házást sem képesek finanszírozni, ami már folyamatban 
vagy előkészítési szakaszban van. Mekkora statisztikai 
felmérés kell ahhoz, hogy végre-valahára befejezzék az 
észak-erdélyi A3-as autópályát? Vagy elkezdjék a Mold-
vába tartót? Esetleg a déli országrészt is összekötő sza-
kaszt? Legalább oda el kellett volna már vagy 25 év alatt 
jutni, hogy a fő régiókat összekössék autópályával, 
gyorsforgalmi utakról nem is beszélve. Vagy még kisebb 
léptékben hozzánk közelebbi beruházást is említhetnénk. 
Például a lassan évtizede tervbe vett Koronka–Nagyernye 
terelőutat. A kivitelezővel „barátságosan” felbontott szer-
ződés után évekig képtelenek voltak kiválasztani a terve-
zőket, a kivitelezőt. Ki felel azért, hogy a félig elvégzett 
munka állaga romlik? Nem sokat kell azon gondolkodni, 
hogy milyen beruházások kellenek, hiszen a minimálist 
sem tudták még elvégezni. Inkább egy jó kis ellenőrzést 
kellene megejteni az útügy háza táján. Hátha kiderülne 
például, hogy hol, milyen és ugyanarra a beruházásra 
hányszor elkészített elő- és megvalósíthatósági tanulmá-
nyokra, félbehagyott építkezésekre folynak el a pénzek, 
miközben Brassóba, Besztercére stb. még mindig ugyan-
azokon a tákolt országutakon „száguldozunk”. 

Ellenőriz az ANRE 
Be nem jelentett ellenőrzéseket indított az Országos 
Energiaszabályozó Hatóság (ANRE) a villamosener-
gia-elosztó hálózatot üzemeltető hat hazai vállalat-
nál. A villanyóra-leolvasással kapcsolatos szabályok 
betartását ellenőrzik. Az ANRE keddi közleménye 
szerint a Distribuţie Energie Electrică România, a 
Distribuţie Energie Oltenia, a Delgaz Grid, az E-Dist-
ribuţie Muntenia, az E-Distribuţie Banat és az E-Dist-
ribuţie Dobrogea vállalat érintett. A villanyóra 
leolvasása és az adatok továbbítása a szolgáltató-
nak alapvető fontosságú, utóbbinak ugyanis a mé-
rőállás alapján kell kiszámláznia a valós 
áramfogyasztást – hangsúlyozta a közleményben a 
hatóság. Az ANRE 2020 májusa és 2021 decembere 
közötti is végzett ehhez hasonló ellenőrzéseket, 
amelyek nyomán összesen 4,86 millió lejre bírsá-
golta meg az elosztóhálózatot üzemeltető vállalato-
kat. A Distribuţie Energie Electrică România akkor 
1,070 millió lejes, a Distribuţie Energie Oltenia 
590.000 lejes, a Delgaz Grid 800.000 lejes, az E-
Distribuţie Muntenia 800.000 lejes, az E-Distribuţie 
Banat 800.000 lejes, az E-Distribuţie Dobrogea 
800.000 lejes büntetést kapott. A hatóság közölte azt 
is, hogy idén 615 panasz érkezett a villanyóra leol-
vasásának elmulasztása miatt. (Agerpres) 

Támogatni fogják a tűzifával fűtő 
lakosságot 

A koalíció döntése szerint szeptember végére elké-
szül a jogszabálytervezet a tűzifával fűtő lakosságot 
támogató intézkedésekről – jelentette be a szerdai 
kormányülés elején Nicolae Ciucă. A miniszterelnök 
emlékeztetett a koalíciónak arra a döntésére is, mi-
szerint az energiahatékonyság növelése érdekében 
a környezetvédelmi tárcának javaslatot kell tennie 
egy olyan intézkedésre, amely támogatja a lakosság 
áttérését a hagyományos izzókról a LED-es izzókra. 
Emellett a kormányzati intézmények energiapazar-
lásának csökkentését elősegítő intézkedéseket is ja-
vasolnia kell. A környezetvédelmi minisztérium 
szeptember 15-én jelentette be, hogy jogszabályter-
vezetet dolgoz ki a tűzifa és a faalapú tüzelőanyagok 
árának hat hónapra szóló korlátozásáról. (Agerpres) 

Kompenzálnák  
az üzemanyagok áremelkedését 

Nicolae Ciucă a szerdai kormányülés elején felkérte 
az energiaügyi minisztériumot és a pénzügyi tárcát, 
hogy dolgozza ki az üzemanyagok drágulásának 
kompenzálásáról szóló jogszabályt, amit a követ-
kező ülésén hagyna jóvá a kormány. A miniszterel-
nök emlékeztetett arra, hogy az intézkedést több 
elemzés előzte meg, és a koalíció legutóbbi ülésén 
is megvitatták. Közlése szerint az üzemanyagok áre-
melkedésének kompenzálásáról szóló jogszabályt a 
jövő heti ülésén fogadja el a kormány. (Agerpres) 

Készül a jövő évi állami  
költségvetés 

A pénzügyminisztérium október 20-áig kidolgozza a 
2023-as állami költségvetés tervezetét, hogy a par-
lamentnek lehetősége legyen november folyamán 
megvitatni a jogszabályt – jelentette be a szerdai 
kormányülés elején Nicolae Ciucă. A miniszterelnök 
közlése szerint a kormány várhatóan október 27-éig 
jóváhagyja a büdzsé tervezetét, amely így novem-
berben a parlament elé kerülhet. Ciucă elmondta: a 
költségvetés tervezetének lehetővé kell tennie a be-
ruházások folytatását, az országos helyreállítási 
tervben (PNRR) szereplő programok megvalósítá-
sát, a költségvetési deficit és az infláció kezelését, 
a fizetések és a nyugdíjak emelését és a kiszolgál-
tatott helyzetben lévők védelmét célzó intézkedések 
finanszírozását. (Agerpres) 

Ország – világ 

Statisztika
(Folytatás az 1. oldalról)

A bukaresti vezetők azt ígérik, nem korlátozzák  
a lakosság áram- és gázfogyasztását 

A bukaresti vezetők szerint természetes, hogy ener-
giaválság idején mindenkinek takarékoskodnia kell, 
de azt ígérik, nem fogják korlátozni a lakosság vil-
lanyáram- és gázfogyasztását. 

Az ENSZ-közgyűlés 77. ülésszakán New Yorkban tartóz-
kodó román államfő erre vonatkozó nyilatkozatát szerdán 
idézte a Hotnews.ro hírportál. Klaus Iohannis az eseményre 
akkreditált román újságírók előtt azt mondta: nem fordulhat 
elő, hogy a románokat fűtés nélkül hagyják, vagy leoltsák a 
villanyt. Azt viszont „természetes, nagyon helyes, etikus és 
szolidaritást kifejező magatartásnak” nevezte, hogy mindenki 
észszerű módon takarékoskodjon az energiával, ahol csak tud. 

Marcel Ciolacu házelnök az Antena3 hírtelevízióban kedd 
este azt mondta: a bukaresti kormánynak nem kell a lakossági 
villanyáram- és gázfogyasztást korlátoznia, hiszen a románok 
maguktól is takarékoskodnak. A szociáldemokrata politikus 
szerint lakosságarányosan így is Románia fogyasztja a legke-
vesebb energiát Európában: az egy főre eső energiafogyasztás 
két és félszer kisebb, mint Németországban. 

A statisztikai intézet adataira hivatkozva Ciolacu hozzátette: 
idén 5,2 százalékkal csökkent a villamosenergia-fogyasztás 
Romániában, ezen belül a lakossági fogyasztás 8 százalékkal 
esett vissza. A földgáz esetében 18 százalékos volt a csökke-
nés. Úgy értékelte, hogy „békén kell hagyni a románokat”, 
aberráció lenne kormányzati intézkedésekkel takarékosságra 
kényszeríteni őket, hiszen elég bölcsek ahhoz, hogy maguktól 
is takarékoskodjanak a családi költségvetésük által megköve-
telt mértékben. 

A román politikus Kadri Simson energiaügyekért felelős 
uniós biztos múlt heti kezdeményezéseire reagálva már ko-
rábban is elutasította, hogy Románia kommunizmus idején 
nélkülözésben felnőtt nemzedékét ismét a Ceausescu-korsza-
kot idéző „racionális fogyasztásra” kényszerítsék. Ciolacu sze-
rint az Európai Bizottságnak pontosítania kell, mit ért azon, 
hogy a tagállamoknak kötelező lesz csúcsidőben mérsékelni 
az energiafogyasztást, és hogy milyen „koordinált, uniós 
szintű beavatkozást” tervez az energiaválság rendezése érde-
kében. (MTI) 

Daniel Kretinsky cseh milliárdos segíti ki  
a francia Libérationt

Daniel Kretinsky cseh milliárdos, a francia CMI mé-
diacsoport tulajdonosa kisegíti 15 millió euróval a 
veszteségessé vált Libération című francia baloldali 
lapot, amíg az ismét el tudja tartani magát, várha-
tóan 2026-ban. 

A cseh üzletember, aki immáron három éve több mint 13 szá-
zalékos tulajdonosa a vezető francia napilapnak, a Le Monde-
nak, 14 millió eurós hitellel négy évre szavatolja a Libération 
finanszírozását – derül ki a baloldali lap tulajdonosának, a 
Presse Indépendante (PI) nevű cégnek a közleményéből. Ezen-
kívül Daniel Kretinsky vállalta, hogy alapítványán keresztül 
egymillió eurós adománnyal és részvételével az igazgatótanács-
ban támogatja a Libération tulajdonosának fő részvényesét, az 
FDPI médiaalapot – jelezte Denis Olivennes, a Libération igaz-
gatója a lap munkatársainak küldött üzenetében.  

A közlemény szerint a CMI francia médiacsoport által nyúj-
tott hitellel lehetővé válik a példányszám jelentős növekedése 
ellenére még mindig deficites Libération veszteségének fede-
zése, a lap függetlenségének megőrzése mellett, a tulajdonos, 
az FDPI irányítása alatt. Az FDPI üdvözölte „egy új színvo-

nalas partner” érkezését, akiben „a megbízható garanciát” látja 
az újság jövőjét illetően. Daniel Kretinksy is örömének adott 
hangot a közlemény szerint amiatt, hogy részt vehet „egy füg-
getlen, és a demokratikus közbeszédhez elengedhetetlen újság 
megőrzésében”.  

Az üzleti terv szerint a Libération eredetileg 2020-ra, majd 
2023-ra tervezte, hogy ismét egyensúlyba kerül, de végül 
2026-ra halasztotta az időpontot, a reklámbevételeknek a várt-
nál lassúbb növekedése miatt, amelyet a koronavírus-járvány 
is negatívan érintett. A veszteségek csökkentését a munkavál-
lalók számának 10 százalékos növekedése is nehezítette.  

A lap forgalma 2021-ben 10 százalékkal emelkedett, s elérte 
a 31,5 millió eurót, a veszteségét pedig 7,9 millió euróra csök-
kentette a 2020-as 12,3 millió euróról.  

A cseh milliárdos 2018 óta önálló médiabirodalommal és 
jelentős energetikai csoporttal is rendelkezik Franciaország-
ban; felvásárolta a Lagardere Active médiacsoport magazin-
jait, köztük az emblematikus Elle-t, a Marianne című politikai 
hetilapot, a Le Monde 13 százalékát és a legnézettebb keres-
kedelmi francia televízió, a TF1 több mint 5 százalékát. (MTI) 

Már hatszor riasztották azonosítatlan orosz gépek 
miatt a NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójának 
keretében a balti országok légterét felügyelő ma-
gyar Gripeneket az elmúlt két hónapban – közölte a 
magyar gépeknek otthont adó, a litvániai Siauliában 
található légibázison tartott tájékoztatóján a BAC 
magyar parancsnoka. 

Ványik Attila elmondta, a misszió kezdete óta a magyar va-
dászgépek az éles riasztások mellett 36 gyakorló riasztást, il-
letve egyéb kiképzési feladatokat is teljesítettek. 

A BAP, amelyeknek keretében 2004 óta négyhavi váltások-
ban, rotációban védik a balti államok légterét a NATO tagál-
lamai, most először magyar vezetéssel látja el feladatát – tette 
hozzá az alezredes. 

Emlékeztetett arra, hogy a mostani a BAP hatvanadik vál-
tása, és a Magyar Légierő 2015 és 2019 után most harmadik 
alkalommal teljesít szolgálatot a Baltikumban. 

A magyar kontingens négy Gripen vadászgéppel és 77 ka-
tonával, úgynevezett Quick Reaction Alert feladatot lát el a 
cseh légierő támogatásával. Ez azt jelenti, hogy azonosítatlan 
repülőgép észlelése esetén a vadászgéppárnak 15 percen belül 
a levegőbe kell emelkednie harckész állapotban. 

Ványik Attila közlése szerint az eddigi riasztásokat minden 
alkalommal olyan orosz gép, vadászgépek, katonai szállítógé-
pek és felderítőgépek váltották ki, amelyek azonosítatlanul re-

pültek a Baltikumhoz közeli nemzetközi légtérben. Ez azt je-
lenti, hogy nem rendelkeztek sem repülési tervvel, nem vették 
fel a légtérellenőrzést végzőkkel a rádiókapcsolatot, illetve ki-
kapcsolt fedélzeti helyzetjelzővel közlekedtek. 

Ilyen esetekben szükséges a repülőgépek fizikai azonosí-
tása, amit a vadászgépek végeznek el – ismertette a parancs-
nok. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancs-
noka a bázison megtartott sajtóbejárás alkalmával azt hangsú-
lyozta, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanása óta 
érezhetően fokozódott a feszültség a térségben, tehát a magyar 
katonáknak ilyen körülmények között kell helytállniuk. 

Hangsúlyozta, hogy Magyarország és a Magyar Honvédség 
nemcsak beszél arról, hogy fontos a NATO-tagállamok együtt-
működése, hanem aktívan részt vesz a kollektív védelem és 
elrettentés végrehajtásában. Nemcsak Litvániában, de Koszo-
vóban, a KFOR kötelékében is, ahol egy magyar tábornok ve-
zeti a műveletet – idézte fel. 

Közlése szerint a magyar katonák a misszió teljesítése során 
óriási elismertséget vívtak ki maguk számára, és olyan nem-
zetközi tapasztalatot szerezhetnek, amit más körülmények kö-
zött nem lehetne pótolni. 

Amit a levegőben végrehajtanak a magyar katonák, arról 
csak szuperlatívuszokban lehet szólni. Ugyanakkor segítenek 
a balti államok szárazföldi műveleteinek légi támogatásában 

is, társadalmi elismertséget is szerezve – 
mondta az altábornagy. 

Kilián Nándor, a Magyar Légierő parancs-
noka az MTI-nek elmondta, hogy míg 2014-
ig, vagyis a Krím félsziget Oroszország általi 
elfoglalásáig csupán egy támaszponton műkö-
dött a BAP, azóta már három támaszpont, a 
siauliai mellett még egy litvániai, illetve egy 
észtországi bázison állomásoznak a balti légtér 
felügyeletét végző NATO-vadászgépek.  

Az orosz gépek sokszor a Szentpétervár–Ka-
linyingrád útvonalon repülnek azonosítatlanul 
a nemzetközi légteret jelentő keskeny balti-
tengeri folyosón – magyarázta a vezérőrnagy. 

A Magyar Légierő küldöttséget szállító Air-
bus A 319-es repülőgépét a litván légtérbe érve 
két JAS 39 Gripen vadászrepülőgép kísérte, il-
letve egy gyakorló riasztást is bemutattak a 
program keretében. (MTI) 

A Magyar Honvédség JAS 39 Gripen típusú vadászrepülőgépei gyakorló elfogást hajtanak végre 
Litvánia légterében 2022. szeptember 21-én. A magyar kontingens harmadik alkalommal védi a balti 
országok légterét. MTI/Ujvári Sándor

Már hatszor riasztották orosz gépek miatt  
a magyar Gripeneket a Baltikumban
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Az egyesület elnökévé Marosvásár-
hely polgármesterét választották, 
aki kedden élőben kapcsolódott be 
a gyűlésbe, lévén, hogy Bukarest-
ben munkamegbeszélésen vett részt 
Sorin Mihai Grindeanu miniszterel-
nök-helyettessel, közlekedési és inf-
rastrukturális miniszterrel, akivel a 
marosvásárhelyi és környékbeli 
közlekedés fejlesztéséről tárgyalt. A 
polgármesteri hivatal közleménye 
szerint a 2022. június 14-i 185. 
számú helyi tanácsi határozat alap-

ján létrejött egyesület fő célja, hogy 
21. századi közszállítást biztosítson 
a Marosvásárhelyen és környékén 
élők és dolgozók számára. Ugyanis 
25–30.000-re tehető azok száma, 
akik az elmúlt 10–15 évben a város 
peremközségeibe költöztek, de na-
ponta ingáznak a megyeszékhelyre 
dolgozni, vagy gyerekeiket hozzák 
iskolába.  

„Az ADI Transporttal tulajdon-
képpen a szomszédos településeket 
szeretnénk összekötni a megyeszék-
hellyel egy tömegközlekedési háló-

zaton keresztül, a buszjáratok átha-
ladhatnak Marosvásárhely területén, 
és így a peremvidéken élők közvet-
lenül otthonról tömegközlekedéssel 
juthatnak a városba. Tudjuk jól, 
hogy nem fogjuk egyik napról a má-
sikra megoldani a problémákat, 
hosszú az út, amin elindultunk, de 
hiszem, hogy az ADI Transport te-
vékenységével hozzá fogunk járulni 
a Marosvásárhelyen és a környező 
településeken élők életszínvonalá-
nak növeléséhez. A településeket 
összekötő új útvonalak rövidebb 

menetidőt, a szállítási költségek és a 
forgalom csökkenését eredménye-
zik” – nyilatkozta Soós Zoltán.  

A Marosvásárhelyi Rádió műso-
rában kijelentette: a Marosvásárhe-
lyi Metropoliszövezet égisze alatt 
létrejött közszállítási társulás egye-
lőre a megyeszékhely és a körülötte 
levő hét község közötti közlekedést 
fogja előmozdítani. Nyilatkozata 
arra enged következtetni, hogy a 
későbbiekben más községek is csat-
lakozhatnak az egyesülethez. A pol-
gármester hangsúlyozta, hogy 
reményei szerint jövő októberben 
indulna el a szolgáltatás, addig a 
jogi utat kell végigjárni. Azt is hoz-
zátette, hogy immár nemcsak Ma-
rosvásárhelyt fogja terhelni a 
közlekedés fenntartása, hanem a 
környező községek is hozzá kell já-
ruljanak a kiadásokhoz. „Az egye-
sület elnökeként mindent 
megteszek azért, hogy hatékonyan 
dolgozzunk együtt az ügyért” – 
hangsúlyozta. Az ügyért, ami nem 
tűnik egyszerűnek, tekintve, hogy 
például az elektromos autóbuszok 
elindítása a jelenlegi energiaárakkal 
igencsak költséges. Ezeknek a kö-
zeljövőben való indítása kizárólag 
Marosvásárhely területén kétsé-
gessé vált, hiszen Soós Zoltán rövid 
számítást végzett: ha 50 elektromos 
buszt működtetne a város, az jövő-
ben 80 millió lejes számlát jelen-
tene. Összehasonlításképpen: eddig 
az összes költsége a tömegközleke-
désnek – a 350 alkalmazott fizetése, 
a buszok és az üzemanyag – nem 
érte el a 80 millió lejt. „Rendkívül 
nehéz helyzetben van egész Euró-
pában a villamos közlekedés, amíg 
nem normalizálódnak az árak, ener-

giaárak, jóformán nem tudjuk, hogy 
hány buszt tudunk működtetni” – 
tette hozzá.  

Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere szerint a tár-
sulás konkrét célja, hogy a 
polgármesteri hivatalok vegyék 
kézbe a közszállítást, nem pedig 
magánvállalkozók; újabb buszokat 
vásárolnak, és civilizáltabb körül-
mények között, hozzáférhetőbb 
áron biztosítják majd a közszállí-
tást. „Értékeljük a városi önkor-
mányzat igyekezetét és nyitását, 
mert ezt már rég az ideje el kellett 
volna kezdeni (legalább 20 éve), de 
nagyon fontos, hogy most beindult 
ez a folyamat, amely lehetséges, 
hogy így is akár 2 évet is igénybe 
vesz, amíg a központi jóváhagyáso-
kat megkapja a város és peremtele-
pülések közötti működésre” – tette 
hozzá Facebook-bejegyzésében. 

Marosvásárhely polgármestere 
kedden Sorin Mihai Grindeanu köz-
lekedési és infrastrukturális minisz-
terrel a marosvásárhelyi és 
környékbeli közlekedés fejlesztésé-
ről tárgyalt. Soós Zoltán konkrétan 
az elővárosi vasúthálózat kialakítá-
sát és fejlesztését szorgalmazta a 
Szászrégen–Marosvásárhely–Ma-
rosludas útvonalon. Ide tartozik a 
vasútállomások felújítása, valamint 
három vagy négy aluljáró építése 
Marosvásárhelyen.  

„A miniszterelnök-helyettes biz-
tosított a támogatásáról, hogy a pro-
jektek minél előbb elindulhassanak. 
A következő találkozó az ügyben a 
Román Vasúttársaság igazgatójával 
lesz, ahol a lehetőségeket és forrá-
sokat térképezzük fel” – tette hozzá 
Soós Zoltán. 

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Tömegközlekedés a megyeszékhely és a peremközségek között

Az SZNT újra a székelyek nagy menetelésének útvonalán 
Felhívják a figyelmet a székely falvak hátrányos  

gazdasági helyzetére
Augusztus 31-én az SZNT 
közleményben tájékoztatta a 
közvéleményt, hogy szeptem-
ber 19-én és 20-án végigjár-
ják azt az utat, amelyet 2013. 
október 25–27. között Márton 
Zoltán néhai makfalvi polgár-
mester vezetésével megtet-
tek a makfalvi székelyek 
szekerekkel, mozgósítva az 
országutaktól távol levő fal-
vak lakóit a székelyek nagy 
menetelésére. 

Indulás Makfalváról, érkezés 
Sepsiszentgyörgyre 

Szeptember 19-én reggel 9 óra-
kor indultak Makfalva polgármes-
teri hivatala elől, hogy két nap alatt 
megtegyék a Makfalva, Szolokma, 
Küsmöd, Etéd, Firtosmartonos, Tor-
dátfalva, Tarcsafalva, Kobátfalva, 
Székelyszentmihály, Nyikómalom-
falva, Székelyszentlélek, Szejke, 
Székelyudvarhely, Felsőboldog-
falva, Árvátfalva, Patakfalva, 
Kénos, Homoródszentmárton, Re-
csenyéd, Homoródszentpál, Ok-
lánd, Vargyas, Olasztelek, Barót, 
Bibarcfalva, Nagybacon, Szára-
zajta, Zalánpatak, Bencefalva, 
Zalán, Sepsibodok, Étfalvazoltán, 
Gidófalva, Angyalos, Réty útvona-
lat. Szeptember 20-án érkeztek meg 
Sepsiszentgyörgyre, ahol Izsák Ba-
lázs, a Székely Nemzeti Tanács el-
nöke sajtótájékoztatót tartott, 
amelyet élőben lehetett követni.  

Az SZNT elnöke kijelentette: az 
út célja az volt, hogy felhívják a fi-
gyelmet a főutaktól távol eső szé-
kely falvak hátrányos gazdasági 

helyzetére, népességfogyására és 
arra a közös feladatra, hogy érde-
kükben hatékonyan kell cselekedni. 
Ez az út egyben információgyűjtés 
is volt a Kohéziós politika a régiók 
egyenlőségéért és a regionális kul-
túrák fenntarthatóságáért című pol-
gári kezdeményezés folytatásához.  
A több mint 1,2 millió érvé-
nyes aláírás kötelezettséget 
ró rájuk 

Mint mondta, a polgári kezdemé-
nyezéshez leadott, több mint 1,2 
millió érvényes aláírás kötelezettsé-
get ró rájuk, hogy sikeressé tegyék 
azt, és saját tapasztalatokat szerezve 
tájékozódjanak Székelyföld társa-
dalmi, kulturális, gazdasági és de-
mográfiai helyzetéről. 

A Székely Nemzeti Tanács nem 
szeretné, hogy az Ursula von der 
Leyen vezette Európai Bizottság 
egy-két hónap alatt lesöpörje az 
asztalról a nemzeti régiókért indított 
és 1,2 millió polgár által támogatott 
európai polgári kezdeményezést, 
ezért kivár a dokumentum benyúj-
tásával – jelentette ki egyebek kö-
zött Izsák Balázs. „Amíg a 
bizottság elnöke Ursula von der 
Leyen, és alelnökei között olyanok 
vannak, mint Frans Timmermans és 
Vera Jourová, addig nem fogjuk le-
tenni az asztalra, és függőben 
marad a sikeres polgári kezdemé-
nyezés”. Az SZNT bízik abban, 
hogy 2024-ben fordulat következik 
be az EU-ban, akkor majd jobb 
eséllyel nyújthatják be kezdemé-
nyezésüket az Európai Bizottság-
hoz. 

Emlékeztetett, hogy 2013-ban in-
dították el a polgári kezdeményezé-

süket, amelynek nyilvántartásba vé-
telét az EB akkor elutasította, majd 
hatévi pereskedés után az EU lu-
xemburgi bíróságának ítélete kény-
szerítette az EB-t a bejegyzésre. Ezt 
követően kezdték meg az aláírás-
gyűjtést, melynek menetét akadá-
lyozták a koronavírus-járvány 
megszorításai. Ezt az EB is figye-
lembe vette, meghosszabbította a 
folyamat időtartamát.  

A támogató aláírások közül 1,2 
milliót ismertek el hitelesnek a 

nemzeti hatóságok, a megkövetelt 
hét helyett nyolc országban haladta 
meg az elismert aláírások száma a 
megszabott küszöbértéket.  
Székelyföld gazdasági lesza-
kadása folytatódott az elmúlt 
évtizedben 

Izsák Balázs kijelentette: „Szé-
kelyföld gazdasági leszakadása 
annak ellenére folytatódott az el-
múlt évtizedben, hogy a felkeresett 
székelyföldi polgármesterek min-

dent megtettek településeik fejlesz-
téséért. (…) Szükség van tehát az 
Európai Unió fokozott odafigyelé-
sére azoknak a régióknak az eseté-
ben is, amelyeket a kultúrájuk, 
nyelvük, nemzeti identitásuk külön-
böztet meg a környezetüktől. Ezek 
a régiók különben nem tudják tar-
tani a lépést a többségi régiók fejlő-
désével. Ezért kell az EU a hegyi 
régiók és a szigetek mellett a nem-
zeti régiók fejlődését is különös fi-
gyelemmel kövesse” . 

Mózes Edith

Fotó: Ferencz Csaba

(Folytatás az 1. oldalról)



Egyre gyakoribb a tanintézetekben a 
zaklatás, a kiközösítés, mind több a 
problémás család, egyre több gyerek 
szorong, illetve küszködik figyelem- 
és viselkedészavarokkal, mégis egy 
iskolai tanácsadóra (iskolapszicholó-
gus) közel ezer diák jut, ugyanakkor 
sokan nincsenek is tisztában azzal, 
hogy mivel is foglalkoznak ezek a 
szakemberek, mely problémákkal 
lehet hozzájuk fordulni. Az iskolai ta-
nácsadó szerepéről, a gondokról, 
amelyekkel leggyakrabban hozzá for-
dulnak, László Enikővel, a Megyei Erő-
forrás- és Pszichopedagógiai 
Központhoz (CJRAE) tartozó Maros 
Megyei Neveléslélektani Központ  
koordinátorával beszélgettünk.  

– Általában tudjuk, hogy van a tanintéze-
tekben iskolapszichológus, avagy iskolai ta-
nácsadó, ahogy újabban nevezik ezeket a 
szakembereket, de azt talán kevésbé, hogy 
mivel is foglalkozik pontosan, milyen jellegű 
problémákkal lehet hozzá fordulni… 

– Mondhatni, hogy mindennel foglalkozik, 
hiszen minden probléma, nehézség, élethely-
zet, amely a társadalom szintjén jelen van, az 
az iskolákban is felmerül. Az iskolai év elején 
az iskolai tanácsadó (aki nem feltétlenül pszi-
chológus, ugyanis el lehet foglalni ezt az ál-
lást például szociálpedagógusi vagy 
szociológusi végzettséggel is) bemegy a cik-
luskezdő osztályokba, bemutatkozik, és is-
merteti azokat a problémákat, témákat, 
amelyekkel fel lehet keresni őt. Elmondja, 
hogy mely témákban tart például csoportos 
tanácsadást – például önismeret, probléma-
megoldás, kommunikációfejlesztés, pályavá-
lasztás témakörökben –, illetve azt is, hogy 
ezenkívül milyen egyéni nehézségekkel lehet 
hozzá fordulni. Ugyanakkor az év eleji szülői 
értekezleteken is részt vesz az iskolai tanács- 
adó, mivel néhány éve kötelező a szülőnek az 
írásos beleegyzése ahhoz, hogy a gyereke 
részt vehessen egyéni vagy csoportos tanács- 
adáson. Ilyenkor a szülőkkel is közli, hogy 
milyen problémákkal lehet őt megkeresni, 
ugyanis a protokoll szerint a szülő, a diák, de 
bármelyik pedagógus is kérheti, hogy a szak-
ember foglalkozzon a gyerekkel, ellenben az 
mindig a szülő beleegyezéséhez kötött. Ki-
sebb osztályos gyerekekkel általában amúgy 
sem lehet dolgozni anélkül, hogy a szülőt be-
vonnánk a probléma megoldásába, viszont 
nagyobb osztályokban előfordul, hogy a ka-
masz nem szeretné, ha a szülő tudna arról, 
hogy ő segítségért folyamodott, és elvileg 
csak akkor tudunk foglalkozni vele, ha a a be-
leegyezési nyilatkozat megvan a szülők ré-
széről. Sajnos nem ritkán történik meg, hogy 
nem sikerül ezt a helyzetet megfelelően meg-
oldani, és akkor a gyerek inkább lemond a ta-
nácsadásról, pedig nagy szüksége lenne rá. 
Kivételt képez a krízishelyzet, amikor a gye-
rek testi vagy lelki épsége van veszélyben, 
ilyenkor szakemberként azonnal cseleked-
nünk kell, de utána természetesen arra törek-
szünk, hogy a szülőket is bevonjuk a 
folyamatba. 

– Hogyan kerül a gyerek a szakemberhez, 
általában a szülő, maga a diák, vagy a peda-
gógus az, aki az iskolai tanácsadóhoz fordul?  

– A neveléslélektani központot általában a 
szülők keresik fel, az iskolákban azonban 
gyakran a pedagógus jelzi, ha gond van. De 
ha személyesebb, inkább a családban meg-
nyilvánuló problémákról van szó, akkor gya-
kori, hogy a szülő keres meg. A tapasztalat 
az, hogy a szülői értekezleteket követően, mi-
után személyesen találkoznak a tanácsadóval, 
több szülő kér segítséget. Ugyanez a helyzet 
osztályfőnöki órák után, a gyerekek, miután 
személyesen megismerik a tanácsadót, köny-
nyebben megfogalmazódik bennük az igény, 
hogy segítséget kérjenek. 

– Melyek a leggyakoribb problémák, ame-

lyekkel a gyerekek a szakemberhez fordul-
nak? 

– Mint említettem, nagyon sokféle problé-
mával találkozik az iskolai tanácsadó, és jel-
lemző, hogy amikor megkeresnek, nem 
fogalmazódik meg, hogy mi a konkrét prob-
léma, hanem általában arra hivatkoznak, 
hogy valami nincs rendben, a gyerek megvál-
tozott, nem lehet vele úgy kommunikálni, 
mint előzőleg, esetleg romlottak a tanulmányi 
eredményei, vagy visszahúzódóbbá, netán 
agresszívvá vált, tehát a tünetek miatt keres-
nek meg, mivel a szülő és a pedagógus is ér-
tetlenül áll a helyzet előtt, nem érti, mi 
történik a gyerekkel, és nem is értheti, hiszen 
nem szakember. A tünetegyüttes mögött álta-
lában a legkülönbözőbb problémák rajzolód-
nak ki, gyakoriak a különféle szorongásos 
gondok, a teljesítményszorongástól (az attól 
való félelem, hogy ő nem elég jó, nem tud 
úgy teljesíteni, ahogy azt mások elvárnák 
tőle, vagy ő elvárná saját magától) egészen 
az iskolafóbiáig. Sok esetben fizikai tünetek 
formájában jelentkezik a szorongás: a gyerek 
gyakran panaszkodik hasfájásra, vagy hányik 
reggelente, amikor iskolába kellene indulni, 
remeg, ha felszólítják órán. Ugyanakkor 
gyakran derül fény arra, hogy a szorongás és 
a fizikai tünetek mögött a bullying (szerk. 
megj.: iskolai zaklatás) áll. A kisebb gyere-
keknél gyakoribb az ADHD (figyelemzava-
ros hiperaktivitás), illetve a különböző 
tanulási zavarok, diszlexia, diszgráfia és az 
ezekkel járó kisebbségi érzések, önértékelési 
problémák. Emellett számos olyan jelenség 
merül fel, amelyek együtt járnak a gyermeki 
léttel. A szorongásnak is van az a fajtája, amit 
a gyerek különböző élethelyzetekben teljesen 
természetes módon megél, például egy érzé-
kenyebb gyereknél a változások idején, il-
letve kamaszkorban több olyan nehézség 
merül fel, amelyeket nem tartunk kórosnak, 
hanem együtt jár a kamaszkori fiziológiai, ér-
zelmi, idegrendszeri és szociális változások-
kal. Tény, hogy ha ebben az érési, 
személyiségformálódási folyamatban megfe-
lelő támogatást kap a gyerek, az sokkal zök-

kenőmentesebben zajlik, 
alakul.  

Az utóbbi 15-20 évben 
ugyanakkor egy másik 
probléma is felerősödött, 
annyira elfoglaltak a szü-
lők az anyagi feltételek 
biztosítása miatt, hogy a 
gyerekek nagyon sokat 
vannak egyedül. És nem-
csak a fizikai jelenlét hiá-
nyára értem ezt (mint 
például a külföldön dol-
gozó szülők esetében), 
hanem arra, hogy hiány-
zik az a minőségi idő, 
amikor csak a gyerekre fi-
gyelnek a szülők, beszél-
getnek, együtt csinálnak 
valamit. Ez pedig nagyon 
fontos lenne, ha csak egy 
órácskát is tud a szülő 
vele lenni, akkor valóban 
legyen jelen, és közben 
ne a telefonra, a tévére fi-
gyeljen fél szemmel. Il-
letve fontos, hogy kivárja, 
hogy a gyerek elmondja, 
amit szeretne, azt, hogy 
m e g f o g a l m a z ó d j o n 
benne, mi az, amit el sze-
retne mondani abból, ami 
vele történt. Tudjuk, hogy 
amikor a szülő megkér-
dezi, hogy mi történt 
aznap az iskolában, a vá-
lasz általában az, hogy 
semmi, de ha fél óra 
múlva is jelen van a 

szülő, lehet, hogy a gyermek elmondaná. Ez 
a fajta minőségi együttlét nagyon fontos 
mindkét szülő részéről! 

Nagyon gyakran kérik a szülők szakember 
segítségét a kamaszkori lázadás, eltávolodás 
idején. Ilyenkor látható annak a következmé-
nye, amikor nem alakult ki addig – mondjuk 
10–12 éves korig – az a szoros, bizalmi kap-
csolat, amely megvédené a gyereket attól, 
hogy a kamaszkori (egyébként természetes) 
lázadási, eltávolodási folyamatban túl mesz-
szire elmenjen. Olyan világot élünk, amikor 
még a négy fal között is számtalan veszély 
leselkedik rájuk a világháló által, viszont ha 
addig volt a szülővel egy meghitt, bizalmi 
kapcsolat, ami nem azon alapszik, hogy a 
szülő csak elvár, kritizál, és csupán a hibákat 
veszi észre, de tartja az egészséges határokat, 
korlátokat is, akkor ez lesz az a védőháló, 
amire lehet alapozni, amikor a gyerek ka-
masszá válik. Ilyen esetben jóval nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy nem fog túlzottan 
lázadni, illetve olyan dolgokat megtenni, 
amelyek veszélybe sodornák. Még ha bele is 
kóstol egy-két negatív dologba, általában 
csak a kipróbálás határáig megy el, és nem 
tudja majd beszippantani például egy olyan 
társaság, ami antiszociális irányba befolyá-
solná a viselkedését.  

– Pedagógusokkal, segítő szakmában dol-
gozókkal beszélgetve rendszeresen felmerül, 
hogy egyre gyakoribb az iskolai zaklatás, a 
bullying az iskolákban, és egyre fiatalabb 
korosztályokat érint. Ezen esetekben miként 
tud segíteni az iskolai tanácsadó? 

– Igen, sajnos egyre nagyobb méreteket 
ölt, de amint már mondtam, ami a társada-
lomra jellemző, az meg fog nyilvánulni a tan-
intézetekben is, az iskola tulajdonképpen egy 
tükör. Ha körbenézünk, a felnőttek körében 
is egyre elterjedtebb az agresszivitás, és a 
gyerekek ezt a mintát tanulják el. Mindemel-
lett valamelyest életkori sajátosság is, inkább 
a kiskamaszkorra tehető, nem tudom, ha van 
olyan osztályközösség, ahol ennek valami-
lyen formája ne nyilvánulna meg. A kiska-
maszkor az az időszak, amikor alakulnak a 

társas kapcsolatok, körvonalazódik, hogy ki 
a vezető az adott csoportban, kire hallgatnak 
a többiek, de ekkor a gyerekek még nem ren-
delkeznek azzal a képességgel, hogy érett 
módon szabályozzák ezeket, így általában 
külsőségeket tartanak szem előtt, az dönt, 
hogy ki a „menőbb”, esetleg ki az erősebb, 
gazdagabb, és aki nem felel meg ennek a sé-
mának, azt kirekesztik. A bullying kategóri-
ába tartozó esetek kezelése mindenképp 
csapatmunka, amelyben szerepe van a peda-
gógusnak, az iskolai tanácsadónak, a szülő-
nek és az osztályközösségnek egyaránt. A 
közösségben mindig egy-két gyerek van, akik 
bántalmaznak, és a bántalmazók általában ők 
maguk is sérült gyerekek, ők is küszködnek 
valamiféle kisebbségi érzéssel, frusztráció-
val, amit azzal kompenzálnak, hogy rászáll-
nak egy náluk gyengébbre. Ha ezt a többiek 
elnézik, vagy akár beszállnak ők is a folya-
matba, akár azáltal, hogy nevetnek, megerő-
sítik a bántalmazót. Az iskolai tanácsadó 
ilyen esetekben általában az osztállyal is dol-
gozik, és a közös felelősségvállalásra fektet-
jük a hangsúlyt, tudatosítjuk a társakban is, 
hogy mit érez az áldozat, és ennek milyen kö-
vetkezményei vannak. 

– A szülők hogyan viszonyulnak ezekhez a 
helyzetekhez? Partnerre lel bennük a szakem-
ber, vagy inkább tagadnak, és igyekeznek el-
bagatellizálni a dolgot?  

– Ez változó. Sok szülő ilyenkor megijed, 
hogy biztos valamit rosszul csinált, és túlzott 
védekezésbe kezd, holott nem az a megoldás, 
hogy hárítjuk a problémát, mivel az később 
fokozottan fog jelentkezni. Van, amikor a pe-
dagógus sem látja a problémát, mert az vagy 
az online térben zajlik, vagy szüneten, amikor 
nincs a gyerekekkel, de az is előfordul, hogy 
bagatellizál, arra hivatkozva, hogy gyerekek-
ről van szó, természetes, hogy néha vereksze-
nek, élcelődnek. Ellenben amikor mindig 
ugyanaz a gyerek az áldozat, amikor valaki-
vel sosem játszanak, mert például szegénye-
sebb az öltözete, vagy visszahúzódóbb, azt 
komolyan kell venni, és mellé kell állni. Sok 
esetben a gyerekek még otthon sem mondják 
el, hogy zaklatják őket, mert szégyellik, hi-
szen az áldozattá váló kiskorúak általában 
amúgy is önértékelési problémákkal küsz-
ködnek. Ugyanakkor nagy hiba, amikor a 
szülő azt mondja a gyereknek, védd meg 
magad, hiszen ha meg tudná, bizonyára meg-
tenné. Ilyenkor igenis mellé kell állni, de nem 
úgy, hogy felháborodva berontunk az osz-
tályba, hanem asszertíven, utána kell járni, 
akár egy szakember segítségével, hogy mi 
lehet az oka annak, hogy a gyerek ilyen hely-
zetbe került. 

A tapasztalat az, hogy rendszerint a bántal-
mazott gyerek szülei kérnek segítséget. Én ál-
talában a bántalmazó gyerekkel és a szüleivel 
is szeretnék dolgozni, de előfordul, hogy 
megtagadják, így a pedagógusra hárul a sze-
rep, hogy a témával dolgozzon az osztállyal, 
illetve az elkövető gyerekekkel. De olyan 
esettel is találkoztam, amikor eljött a bántal-
mazó gyerek is, kiderült, hogy ő is hasonló 
élethelyzetben van, napirenden van a bántal-
mazás otthon a családban.  

Sajnos sok esetben azt, amit mi, szakem-
berek tenni tudunk ilyenkor, csak tűzoltás, a 
problémának csak egy apró részét tudjuk 
megoldani, hiszen rendszerint a gyerek csu-
pán tünethordozó. Ha komoly gondok van-
nak vele, akkor a családdal, a környezetével 
is kellene dolgozni ahhoz, hogy valóban ha-
tékony legyen a segítség. A szülőkkel általá-
ban odáig jutunk csak, hogy ha el is jönnek – 
mert van, amikor el sem jönnek, vagy csak az 
egyik fél jelenik meg –, és tényleg nyitottak, 
gyakran olyan berögzött viselkedési minták-
kal szembesülünk, amelyeken nagyon nehéz 
változtatni. De még akkor is, ha nem  
tudjuk a probléma gyökerét megoldani,  
az a tény, hogy a gyerek a tanácsadóval  
megoszthatja az érzéseit, el tudja mondani 
valakinek a nehézségeit, aki megérti, támo-
gatja őt, már segít rajta, még akkor is, ha 
utána haza kell mennie egy olyan környe-
zetbe, ahol esetleg állandóak a viták, a fe-
szültségek.  

– Évek óta téma a médiában, hogy meny-
nyire kevés az iskolapszichológus, logopédus, 
így egy szakemberre esetenként közel ezer 
diák jut. Ilyen körülmények között hogyan 
lehet hatékonyan dolgozni?  

– Jelenleg 800 diák jut egy iskolai tanácsa-
dóra, az óvodai közegben pedig 400 gyerek. 
Ilyen körülmények között nem lehet  

(Folytatás a 6. oldalon)
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A legkülönbözőbb problémákkal fordulnak a szakemberhez 
Egy iskolai tanácsadóra közel ezer diák jut 
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Holland támogatással nappali foglal-
koztatót hoz létre Lukailencfalván 
Down-szindrómás fiataloknak a Nova 
Perspectiva Egyesület, amely emellett 
már most több, hiánypótlónak szá-
mító programot működtet, emlőrák-
kal műtött nőknek biztosítanak 
szívpárnákat, valamint hónapokkal 
ezelőtt elindították az egyszülős cso-
portot, ahol gyereküket egyedül ne-
velő szülők számára kínálnak 
lehetőséget arra, hogy egymást tá-
mogassák. 

A környezetünkben felmerülő szociális 
problémákra próbál megoldást nyújtani a 
Nova Perspectiva (Új távlatok) Egyesület. 
Szövérffi Melinda, az egyesület képviselője 
lapunknak elmondta: már sok évvel ezelőtt 
foglalkoztatta őket a gondolat, hogy segíteni 
szeretnének a nehéz helyzetben lévőkön, és 
2016–’17 ben adódott lehetőség, hogy meg-
vásároljanak egy házat Lukailencfalván, ahol 
elkezdték beindítani a programjaikat. Az 
elsők között volt a Vándorbölcső, a Ringató 
gyerekfoglalkozások anyukák számára, és fo-
kozatosan bővült ezek sora, majd úgy hozta 
a sors, hogy két évvel ezelőtt, Magyarorszá-
gon járva, megfordultak a Nem Adom Fel 
nevű kávézóban, ahol Down-szindrómás fia-
talok szolgálták ki a vendégeket. Ekkor fo-
galmazódott meg bennük, hogy milyen jó 
lenne nálunk is felkarolni ezeket a fiatalokat. 
Ezt az elképzelést csak megerősítette, hogy 
szorosabb kapcsolatba kerültek egy család-
dal, amelynek az egyetlen gyereke Down-
szindrómás, és az ő történetük révén 
tapasztalták meg, hogy azon fiatalok szá-
mára, akik már kikerültek az oktatási rend-
szerből, nincs vagy nagyon kevés olyan 
intézményesített lehetőség van, ahová be tud-
nának járni, ahol tevékenységet biztosítaná-
nak számukra, hogy ne otthon, a négy fal 
között, a telefon és a televízió előtt töltsék a 
mindennapjaikat. 

A holland Samarita Alapítvány vállalta fel, 
hogy segít az építkezésben, mivel a meglévő 
ház kicsinek bizonyult, így holland és hely-
béli adományokból sikerült megépíteni az új, 
két termet magában foglaló épületszárnyat, 
ahol a Down-szindrómás fiataloknak szánt 
foglalkozások kapnak majd helyet. Szövérffi 
Melinda szerint szerették volna már az ősszel 
elindítani ezt a programot, ellenben a munká-
latok kissé elhúzódtak, remélhetőleg az év 

végéig sikerül befejezni. Mint mondta, nap-
pali központot terveznek. Tavasszal Hollan-
diában jártak, ahol négy ilyen típusú 
központban fordultak meg, hogy megnézzék, 
ott hogyan működtetik ezeket. 

– A legfontosabb az, hogy ezek a fiatalok 
egymással kapcsolatban legyenek, közös-
ségbe járjanak, ne otthon a telefon és a tévé 
töltse ki az idejüket. El kellett utaznunk több 
ezer kilométerre, hogy rádöbbenjünk, milyen 
egyszerű dolgokkal lehet tartalmas időtöltést, 
illetve azt az elégtételt biztosítani számukra, 
hogy hasznosnak érezhessék magukat a 
mindennapokban. A négy otthon szinte 
mindenikében működik egy kis konyha, 
ahol süteményeket készítenek, és azokat 
kávézókban értékesítik. Van csoport, 
amely kis faládákat szegez, mindenkinek 
megvan a saját munkafázisa, ez sikerél-
ményt nyújt számukra, ugyanakkor együtt 
vannak, nevetgélnek, beszélgetnek. Van-
nak, akik szerződés alapján az IKEA-nak 
csomagolnak csavarokat, egy másik cso-
port újrahasznosítással foglalkozik, így 
amellett, hogy a fiataloknak aktivitást biz-
tosítanak, a központok anyagi források-
hoz is hozzájutnak. Előfordul, hogy 
iskolák, osztályok látogatnak el ezekbe a 
központokba, ami igen hasznos abból a 
szempontból, hogy a gyerekek megbarát-
kozzanak velük, és ne mint fura embe- 
rekre tekintsenek rájuk – elevenítette fel 
a hollandiai tapasztalatokat Szövérffi  
Melinda. 

Hozzátette, miután beindul a nappali köz-
pont Lukailencfalván, hosszú távon nekik is 
ez lenne a céljuk, megcélozni olyan áruháza-
kat, cégeket, ahová be tudnának dolgozni a 

fiatalok, illetve jó lenne olyan cégvezetőket 
találni, akik fázismunkára alkalmaznák eze-
ket a fiatalokat. 

Mint mondta, a nyár folyamán több, 
Down-szindrómás gyereket nevelő család is 
ellátogatott hozzájuk Marosvásárhelyről, ér-
deklődtek a nappali központ iránt, tehát az 
igény nagy, ezért is tartották szükségesnek ezt 
a projektet. A másik vetülete a dolognak, 
hogy a családokat is próbálják ezáltal teher-
mentesíteni, hiszen amíg a fiatal a nappali 
központban tartózkodik, addig legalább dél-

előtt felszabadul a szülő, hiszen sok esetben 
ezek a fiatalok 24 órás felügyeletet igényel-
nek. 

A holland jótevők a nyáron az építkezésbe 
is besegítettek, immár második alkalommal 
szerveztek közmunkát, először négy évvel 

ezelőtt, akkor a nemrég megvásárolt 
házat kívülről szigetelték, és a par-
kettet rakták le, idén nyáron pedig 
11 napig tartózkodtak itt, és dolgoz-
tak azért, hogy elkészüljön a nap-
pali központnak otthont adó szárny. 
Hollandiában eléggé népszerű a 
munkával összekötött vakáció, a fi-
atalok nemcsak a munkájukkal se-
gítenek, hanem ők gyűjtik össze a 
pénzt a repülőjegyre, a szükséges 
építőanyagra. A legfiatalabb köz-
munkázó idén 17 éves volt. 
Hasonló helyzetben lévőkkel 
oszthatják meg a gondjaikat 

A Nova Perspectiva Egyesület 
egyszülős programja már december 
óta működik, és Szövérffi Melinda 

szerint egy hozzájuk közel álló személy tör-
ténete révén tapasztalták meg, mekkora vesz-
teséget jelent egy válás. Tavaly alkalma 
adódott betekintést nyerni a budapesti egy-
szülős központ programjaiba, ekkor született 
az elhatározás, hogy itthon is beindítják a 
programot, és elvált, illetve özvegyen maradt 
szülőket karolnak fel. Már az első találkozá-
son több mint 14-en vettek részt, és nagy se-
gítség számukra, hogy olyan személyekkel 
vannak egy közösségben, akik hasonló gon-
dokkal küszködnek. Havonta egyszer talál-
koznak, ezek az alkalmak tematikusak, 
pszichológus, jogász meghívottak tartanak 
előadást, beszélgetnek a résztvevőkkel, il-
letve a csoport egy fórum is, ahol a tagok in-
formációkkal segítik egymást. Az egyesület 
képviselője elárulta, mivel zömében édes-
anyák csatlakoztak a programhoz, tervezik, 
hogy megpróbálnak nekik segíteni úgy, hogy 
after school mintára délutáni gyerekfelügye-
letet biztosítanak, hiszen a tapasztalat az, 
hogy az anyukák zöme két munkahelyet kell 
vállaljon ahhoz, hogy fenntartsa a családot, 
mivel sok esetben két-három kiskorú gyere-
ket nevelnek. 
Szívpárna: több mint száz, mellrákkal 
diagnosztizált nőnek segítettek már 

Hiánypótló kezdeményezésnek számít kör-
nyékünkön a Szívpárna program, amit tavaly 

februárban indított el az egyesület égisze alatt 
Szövérffi Melinda. A szív alakú párna, amit 
mellműtéten átesett nőknek biztosítanak in-
gyenesen, fizikai és lelki segítséget is nyújt, 
hiszen a hónalj alá téve, a méretei és puha-
sága révén enyhít a feszülésen, védi a műtét 
helyét a véletlenszerű ütődésektől, csökkenti 
a seb húzódását, ugyanakkor a fizikai tünetek 
enyhítésén túl lelki segítség is, hiszen aki kap 
egy párnát, az tudja, hogy rá gondolnak, hogy 
fontos egy közösségnek. 

Sajnos nagyon sok az emlőrákkal diag-
nosztizált nő, a párnák iránt nagy az igény, ta-
valy február óta, amikor elindult ez a 
program, már több mint száz hölgynek bizto-
sítottak szívpárnát az ország különböző ré-
szeiben, Bukarestből, de még Konstancáról 
is érkeztek kérések az egyesülethez – je- 
gyezte meg Szövérffi Melinda. 

A párnákhoz szükséges anyagot adomá-
nyokból vásárolják meg, és pontos, méretre 
és súlyra vonatkozó előírások alapján önkén-
tes nők varrják meg, majd az egyesület in-
gyenesen eljuttatja azokhoz, akik ezt 
igénylik. 

Menyhárt Borbála

Hasznos időtöltés, közösségben 
Nappali foglalkoztató Down-szindrómás fiataloknak

hatékonyan dolgozni, emiatt gyakran úgy te-
kintenek az iskolai tanácsadó munkájára, 
hogy nem ér semmit. Jelenleg érvényben van 
egy törvénytervezet, amely 600-ra, illetve 
300-ra csökkentené a fent említett létszámot, 
de még az is sok. Van iskolai tanácsadó, aki-
hez három oktatási intézmény tartozik, tehát 
bizonyos napokon van egyik-másik taninté-
zetben, nem tud állandóan jelen lenni. Más-
részt pedig sokkal több állásra lenne szükség, 
mert ha csak a létszámot csökkentik, még 
több tanintézmény marad szakember nélkül. 

– Mi a helyzet vidéken?  

– A kisvárosokban van szakember, de a 
vidék, a falvak kimaradnak. Maros megyében 
csak néhány községben, Marosszentgyör-
gyön, Balavásáron, Gyulakután, Mezőpanit-
ban, Mezőbándon és Görgényszentimrén van 
iskolai tanácsadói kabinet. A többi vidéki is-
kola a neveléslélektani központhoz tartozik, 
az ott dolgozó szakemberek mindenike felel 
egy-egy zónáért, és ha az adott településen 
lévő iskolából jelzik, hogy van valami gond, 
felvesszük a kapcsolatot a tanintézettel, és itt, 
a marosvásárhelyi székhelyű neveléslélektani 
központban fogadjuk az érintetteket. De ez 
természetesen nem ugyanaz, mintha ott állan-
dóan jelen lenne egy szakember. 

– Szakemberként hogy látod, az utóbbi két 
év pánikkeltő történései (járvány, háború) rá-
nyomták-e a bélyegüket a gyerekek lelkivilá-
gára? 

– A kisebbeknél, az elemi osztályokban ez 
annyira nem érezhető, de a kamaszoknál na-
gyon is, főleg azoknál, akiknek amúgy is ne-
hezükre esik a szocializáció. Sajnos azt is 
tapasztaljuk, hogy nagyon gyakori, hogy a ki-
látástalanság, a reményvesztettség lesz úrrá a 
fiatalokon, a 15–20 éveseken, mert úgy érzik, 
nem tudnak, nem mernek tervezni ebben a bi-
zonytalanságban, ami így hirtelen a világra 
telepedett. Sokan teljesen bezárkóztak, sem-
minek nem tudnak örülni, úgy érzik, elloptak 

az életükből pár évet, és remény sincs arra, 
hogy ez változzon. Ez nagyon szomorú, hi-
szen ez az életkor, amikor tele kellene legye-
nek tervekkel, álmokkal. Ezen az elakadáson 
átsegíteni őket elég nagy kihívás, hiszen va-
lóban ijesztően kiszámíthatatlanná vált a 
világ, de azt gondolom, hogy ez egy olyan 
feladat, amivel nemcsak szakemberként, 
hanem a személyes életünkben is szembe kell 
néznünk. Nem tudom, mi a megoldás, de 
amiben hiszek, az a belső erőforrások felfe-
dezése, megerősítése, az együttműködés és 
kölcsönös segítségnyújtás gyakorlása és nem 
utolsósorban egy megtartó, érett hitrendszer 
kialakítása. 

Egy iskolai tanácsadóra közel ezer diák jut 
(Folytatás a 5. oldalról)
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Ordás-szilvás morzsapite 

30 dkg jó minőségű vajat 50 dkg liszttel, csipetnyi sóval, 2 evőkanal cukorral össze-
morzsolok. 65 dkg ordát 25 dkg mascarponéval, 22 dkg porcukorral, 2 tojással krémesí-
tek. 25 szem érett szilvát kimagolok. Téglalap alakú tepsit használok, kivajazom és 
meghintem liszttel. 
A morzsamassza 
felét elszórom a tep-
siben. Ráhelyezem a 
szilvákat, pici fahéj-
jal megszórom, és 
rátöltöm az ordás 
masszát. Óvatosan 
elegyengetem, majd 
befedem a morzsa-
massza másik felé-
vel. Két tojást 
felverek, és a tete-
jére csurgatom, majd 
190 fokon 6 percig, 
utána 160 fokon 35 
percig készre sütöm. 
Tetszés szerint sze-
leteljük. 

Rózsa Enikő 

Enikő receptjei 

Szűrőkaraván az ország hét megyéjében 
A megvizsgált vidékiek 70 százaléka elhízott vagy túlsúlyos

A karaván során, amelyre első al-
kalommal került sor május 21. és 
július 3. között az ország 7 megyé-
jében – Maros, Krassó–Szörény, 
Iaşi, Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Dâmbo-
viţa –, több mint 1200 vidéken élő 
személyt vizsgáltak meg, a szűrésre 
jelentkezők 75 százaléka 50 éven 
felüli volt. Maros megyében a kez-
deményezés partnere a Maros Me-
gyei Cukorbeteg Gyerekek és 
Fiatalok Egyesülete volt. 

A karavánnal a cukorbetegség, 
valamint a szív-ér rendszeri bántal-
mak megelőzésére, illetve időbeni 
felfedezésére fektették a hangsúlyt. 
A marosvásárhelyi, temesvári, bu-
karesti, jászvásári és craiovai szak-
orvosokból, rezidensekből, 
asszisztensekből, valamint posztli-
ceális egészségügyi képzésben részt 
vevő diákokból, illetve orvostan-
hallgatókból álló önkéntesek vér-
vizsgálatokat, vércukorszintmérést, 
EKG-t és egyéb olyan vizsgálatokat 
is elvégeztek, amelyekkel kiszűrhe-

tőek az esetleges szív-ér rendszeri 
bántalmak. Ezeknek köszönhetően 
egyrészt átfogóbb képet kaptak a vi-
déken élők egészségi állapotáról, 
ugyanakkor, ha valakinél kiderült, 
hogy krónikus betegségben szen-
ved, akkor továbbirányították beha-
tóbb vizsgálatokra, hogy 
megkaphassa a megfelelő kezelést. 

Az eredmények összegzése után 
kiadott sajtóközleményből kiderült, 
hogy az egészségügyi szűrésen 
megvizsgáltak több mint 70 száza-
léka elhízott vagy túlsúlyos volt, 77 
százalékuknak magas volt a kolesz-
terinszintje, ami a szív- és érrend-
szeri betegségek fő kockázati 
tényezője. Az eredmények fényé-
ben a megvizsgáltak kétharmadá-
nak a normálisnál magasabb volt a 
vércukorszintje, 55 személyről 
pedig a kampánynak köszönhetően 
derült ki, hogy cukorbeteg. Kiderült 
továbbá, hogy a páciensek 45 szá-
zalékánál magas, illetve nagyon 
magas a kockázata annak, hogy a 
következő 10 évben szív- és érrend-
szeri betegség alakuljon ki. Az 
EKG-vizsgálat 113 embernél muta-
tott ki szívritmuszavart, 95-nél isz-
kémiás állapotot, 9-nél pedig a 
szívkamrák méretének változását. A 
megvizsgáltak több mint felénél 
mutattak ki megnövekedett kolesz-
terin- és trigliceridszintet, negye-
düknél pedig vashiányt – 
ismertették a vizsgálati eredménye-
ket a karaván kezdeményezői. 

A Romániai Krónikus Betegek 
Szövetségének elnöke, Cezar Irimia 
már a szűrőkaraván elindítása előtt 
hangsúlyozta: sajnos a tapasztalat 
az, hogy sok vidéki nem részesül a 
megfelelő szűrővizsgálatokban, 

ugyanis a távolság vagy a szállítási 
költségek miatt nehezen férnek 
hozzá az egészségügyi ellátáshoz. 
Vannak vidéki települések, ahol 
nincs háziorvos, vagy a lakosság 
számához képest túl kevés a szak-
ember. Tekintettel arra, hogy a fél-
reesőbb településeken élő páciensek 
nehezen férnek hozzá az egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz, rendkívül 
hasznos, hogy a karaván a legköze-
lebbi kórháztól több mint 20 kilo-
méterre fekvő településekre is 
ellátogat. A kampány fontos része 
volt az egyes szűrővizsgálatok mel-
lett a betegek tájékoztatása, ezért a 
vizsgálóhelyiségekben szórólapo-
kat és plakátokat helyeztek el a cu-
korbetegségről, a szív- és 
érrendszeri bántalmakról, valamint 
az évente elvégzendő vérvizsgálat 
jelentőségéről szóló információk-
kal. Sajnos a statisztikák arra utal-
nak, hogy a cukorbetegség, 
valamint a szív-ér rendszeri bántal-

mak előfordulása egyre nagyobb 
méreteket ölt, és egyre több korosz-
tályt érint. 2018-ban a romániai ha-
lálesetek több mint egyharmadát 
szív- és érrendszeri betegségek 
okozták. A romániai lakosság köré-
ben a cukorbetegség előfordulási 
aránya 11,6%, és a lakosság 28,1%-
a veszélyeztetettnek számít. Ag-
gasztó, hogy a cukorbetegséggel 
összefüggésbe hozható halálesetek 
száma Romániában kétszerese a 
fejlettebb uniós országokénak. A 
napokban egy, a parlamentben tar-
tott kerekasztal-beszélgetésen, ahol 
ismertették a szűrőkaraván eredmé-
nyeit, Adela Cojan, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
(CNAS) elnöke arról beszélt, hogy 
Romániában nőtt a diabéteszesek 
száma: néhány évvel ezelőtt még 
körülbelül 800 ezer cukorbeteget 
tartottak nyilván az országban, 
2022-re ez a szám azonban 1,1 mil-
lióra emelkedett. 

Menyhárt Borbála

Mikróban készült finom zsömle 
A zsömléhez szükséges: 3 evőkanál finomliszt, 1 tojás, 1 kiskanál sütőpor, pici só, cukor, 

pár szem köménymag (kihagyható), 2 evőkanál tej, 1 kiskanál víz. Aki több zsömlét szeretne, 
sokszorozza a mennyiségeket. Én kis kerámiatálat kikentem vajjal, a hozzávalókat összeke-
vertem, és beletöltöttem a formába. Egy tojássárgával megkentem a tetejét, megszórtam sze-
zámmaggal, és 750 W-on kb. 10 percig mikróztam. Hagytam kihűlni, majd felszeleteltem, két 
szelet, és két sarok lesz egy zsömléből. Gorgonzolasajtot kentem rá, majd zöldségekkel és ba-
zsalikommal pakoltam meg. 

Jó étvágyat kívánok!

Sült paprikás, sütőtökös gombakrém télire 
5 kg kápiapaprikát megsütök, és botmixerrel krémesítem. Én szeretem, ha a magjából is 

kerül bele. 1 kg apróra vágott hagymát 1 kg szeletelt csiperkegombával megdinsztelek 0,5 l 
olajjal. Botmixerrel ezt is pürésítem, és a paprikakrémhez adom. Előzőleg 1,5 kg felszeletelt 
sütőtököt a lerben megsütöt-
tem 2 fej fokhagymával (hé-
jastul). A sütőtököt szintén 
pürésítem, és az előző krém-
hez adom. A fokhagymát ket-
tévágom, kinyomkodom. 3 
evőkanál sót, 1 evőkanál cit-
romlevet, 1 mokkáskanálnyi 
darált borsot, 1 evőkanál chi-
lipasztát adok hozzá, majd 2 
dl paradicsomlevet is, és 
lassú tűzön kb. 35 percen át 
folytonosan kavargatva ösz-
szefőzöm. Üvegekbe töltöm, 
a tetejére szalicilt teszek, és 
kétszer kidunsztolom. Mi-
után kihűlt, mehet a kam-
rába.

Tojásos krumplikrém 
Két nagyobb krumplit héjastul megfőzök. Meghámozom, és amikor még langyos, 

krumplitörővel jól szétnyomkodom. 8 darab tojást 10 percig főzök, meghámozom, és a 
reszelő kisebbik felén lereszelem. 1 kisebb fej hagymát apróra vágok. A krumplit, a tojást 

és a hagymát összeke-
verem, 2 cikk zúzott 
fokhagymát, ízlés sze-
rint sót, darált borsot, 1 
evőkanál mustárt, 3 
evőkanál kacsa- vagy 
disznózsírt, csipetnyi 
füstölt fűszerpaprikát, 1 
evőkanál tejfölt, 1 
mokkáskanálnyi mézet 
és csipetnyi őrölt kö-
ményt adok hozzá, 
majd fakanállal kréme-
sítem. Zöldségsalátával 
fogyasztjuk, pirítósra 
kenve szeretjük.

Igen aggasztó eredmények születtek Az egészség hozzád jön el-
nevezésű szűrőkampány során: a több mint 1200 megvizsgált 
vidéki személynek szinte a háromnegyede elhízott vagy túl-
súlyos volt, és 77 százalékának magas volt a koleszterin-
szintje, ami a szív- és érrendszeri betegségek fő kockázati 
tényezője. Május–júliusban az ország hét megyéjében több 
mint ezer vidéki személy részesült ingyenes orvosi vizsgála-
tokban a Romániai Krónikus Betegek Szövetsége (APCR) 
nemkormányzati szervezet által kezdeményezett Az egészség 
hozzád jön nevű karaván révén. A cukorbetegeket tömörítő 
civil szervezetekkel közösen megszervezett kampány elsőd-
leges célja időben kiszűrni a szív-ér rendszeri bántalmakat, 
valamint a cukorbetegséget. 



Mivel gyakran kellett új lakhelyet 
keresnie, szinte egész Európát kör-
bejárta. Akár polihisztornak is ne-
vezhetnénk, mert jogból, 
teológiából, filozófiából majdnem 
verhetetlen volt, de az orvosláshoz 
és a matematikához is hozzá tudott 
szólni. Nyelvtehetsége is kiemelke-
dőnek számított, mert legalább hét 
nyelven beszélt – ez azt jelenti, hogy 
ennyi országban tartózkodott huza-
mosabb ideig.  Ismerőse volt  
Rousse-nak és Voltaire-nek is. Leg-
jobban az zavarta, hogy alulmaradt 
a Voltaire-rel folytatott vitákban. 
Botrányai miatt előbb-utóbb min-
denhonnan kiutasították. Hosszú ki-
térő után 1774-ben mégiscsak 
hazatért Velencébe, ahol meglepő 
módon besúgóként az inkvizíció 
munkatársa lett. 

1782-ben már azt képzelte, neki 
mindent szabad, és írt egy politikai 
gúnyiratot – egy pamfletet. Éppen 
nem verték agyon emiatt, de kiuta-
sították a városból. Ekkor már nagy 
bajban volt, mert egész Európa 
rendőrsége nyilvántartást vezetett 
róla. 

Háromévnyi sikertelen bolyongás 
után, 1785-ben megismerkedett a 
Duchocovban (Dux) élő Waldstein 
gróffal, aki könyvtárosként alkal-
mazta. Itt írta meg francia nyelven 
közel négyezer oldalnyi emlékira-
tait, műve korának enciklopédiájává 
vált. Bár e terjedelmes műben önma-
gának és sikeres éveinek állít emléket, 
mégis részletes társadalmi és szociá- 
lis képet festett a XVIII. századról. 

Érdekes módon könyvtárosi éle- 
tében is volt kapcsolata a zenével. 
Igaz, hogy nem muzsikusként, de 
ötleteivel hozzájárult egy híres ope-
rához. A szintén velencei szárma-
zású Lorenzo da Pontéval is baráti 
viszonyt ápolt, és feltételezések sze-
rint együtt dolgoztak a Mozart által 
megzenésített Don Giovanni opera 
szövegkönyvén. Don Giovanni nem 
más, mint a Don Juan olasz neve, és 
mivel a történet szintén egy szélhá-
mos életéről szól, librettóírás köz-
ben Casanova életéből is több 
esemény bekerült az operába. Köz-
vetve tehát Casanova is feltételezett 
alkotója Mozart operájának. Tény, 
hogy az operát Prágában mutatták 
be 1787. október 29-én Mozart ve-
zényletével, és az előadáson Casa-
nova is jelen volt. 

A feltételezéseket alátámasztják a 
dátumok, ugyanis 1787-ben Mozart 
és Casanova is egy időben egy Bert-
ramka nevű prágai villában tartózko-
dott. Mivel a Don Giovanni 
librettója félkészen remegett Mozart 

kezében, talán Casanova is besegí-
tett a véglegesítésben. 

Waldstein gróf megbecsülte ka-
landos életű könyvtárosát, mert a 
kastélyában lakhatott élete végéig. 
Mintha az élet apró fintort mutatott 
volna az öreg Casanova elé, a kalan-
dor 1798 áprilisában (születésének 
hónapjában) lebetegedett, és június 
4-én elhunyt. 

A „világ legnagyobb szeretője” a 
Szent Barbara-templom közelében 
nyugszik, a gróf egy keresztet állít-
tatott az emlékére. Waldstein min-
den bizonnyal értette a viccet, mert 
úgy helyeztette el Casanova sírját, 
hogy az a templom női bejárata kö-
zelében legyen – hogy még a sírból 
is benézhessen a suhogó szoknyák 
alá… 

Casanova keresztje lassan por-
ladni kezdett, és egyszer csak letört. 
A kiálló facsonkba több asszony 
szoknyája is beleakadt. Innen szár-
mazik az a legenda, hogy Casanova 
még halála után is el-elkapott egy-
egy szoknyát.

Szilágyi Mihály 

Pillanatkép a Don Giovanni című operából

(Folytatás a szeptember 8-i  
lapszámból)
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Szélhámosmuzsika Egyedülálló vizsgálattal  
mutatják ki az érszűkületet  
a Semmelweis Egyetemen 

Egy új diagnosztikai módszert is használnak az alsó vég-
tagi artériák feltérképezésére a Semmelweis Egyetem 
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján. Az új tí-
pusú, MR-rel végzett, kontrasztanyag nélküli mágneses 
rezonanciás angiográfiai vizsgálat (MRA) azoknál is el-
végezhető, akiknél más fennálló betegség miatt ellenja-
vallt például a jódos kontrasztanyaggal történő érfestés 
– közölte az egyetem a napokban. 

„Világszinten rohamosan nő a perifériás érbetegségben, vagyis 
érszűkületben szenvedők száma: az elmúlt tíz évben több mint ne-
gyedével, 200 millióról 250 millióra emelkedett a betegek aránya. 
Hazánkban a középkorúak egy százalékát érinti a végtagamputációk 
hátterében leggyakrabban álló kórkép, a 65 év felettiek körében 
azonban már minden ötödik embernél előfordulhat. Mások mellett 
leginkább a magas koleszterinszint, a dohányzás és a cukorbetegség 
hajlamosít a betegség kialakulására” – részletezték a közlemény-
ben. 

Suhai Ferenc szakorvos rámutatott arra, hogy az utóbbi évtize-
dekben a perifériás verőérbetegségben szenvedők száma és a halá-
lozási arány is folyamatosan növekvő tendenciát mutat, pedig ha 
idejében felismerik a betegséget, sokszor megelőzhetőek a komo-
lyabb szív-érrendszeri szövődmények. 

„Hazánkban évente több mint négyezer végtag-amputációt vé-
geznek. Lakosságszámra vonatkoztatva ez Európában a legmaga-
sabb érték, nálunk közel kétszer annyi amputáció történik, mint 
egyes nyugat-európai országokban” – emelte ki. 

Az egyik első tünet, ha csökken a járástávolság, nagyobb meg-
terheléskor, hosszabb séta során meg kell állni, és izomlázszerű fáj-
dalom jelentkezik a lábban, vagy a sebek nehezebben, esetleg 
egyáltalán nem gyógyulnak az alsó végtagon. Ezekkel a panaszok-
kal érdemes háziorvoshoz fordulni, aki angiológushoz vagy érse-
bészhez irányítja a pácienst.  

Csőre Judit, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kép-
alkotó Diagnosztikai Részleg radiológus szakorvosjelöltje a közle-
ményben hozzátette: az érgyógyász fizikális vizsgálattal 
megállapítja, hogy van-e súlyos fokú érszűkület, illetve hogy az 
nagyságrendileg hol alakult ki, valamint ultrahanggal is ellenőriz-
hető, hogy átjárhatóak-e az erek. 

A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Kli-
nikáján azonban egy új, egyedülálló diagnosztikai módszert is hasz-
nálnak az alsó végtagi artériák feltérképezésére. (MTI) 

Szeptember 15-i rejtvényünk megfejtése: Az ember sohasem annyira boldog és nem annyira boldogtalan, mint képzeli. 

Petronius Arbiter  
ókori római író,  

Néró császár kegyeltje  
egyik megállapítását idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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A mez nyben egyetlenként pont nélkül 
maradt a 3. forduló után az ACS Marosvá-
sárhely (volt Ladies) labdarúgó-csapata. 

 Az együttes a Bukaresti Fair Play ott- 
honába a pontszerzés reményével utazott, 
azonban minimális különbséggel (6-5) alul-
maradt egy szokatlanul sok gólt hozó mér-
k zésen. 

A találkozót gyakorlatilag az els  félid -
ben veszítette el, amikor a bukarestiek 5-0-
ra elhúztak, így hiába rúgott öt gólt a 
második játékrészben, a Fair Play is szerzett 
egyet, ami elég volt a gy zelméhez. 

A marosvásárhelyi csapat a következ  
fordulóban az FK Csíkszeredát, tehát gya-
korlatilag annak a székelyföldi akadémiának 
a csapatát fogadja, amelyhez adminisztratív 
szempontból tartozik. 

Pont nélkül maradt  
a n i labdarúgó- 

csapat 

Fordulatos, olykor kemény mér- 
k zésnek lehettek tanúi azok, akik 
szombaton kilátogattak a szovátai 
sportpályára, hogy megtekintsék a 
helyi csapat megyei 4. elitligás mérk -
zését, ugyanis a Marosvásárhelyi ASA 
a három pontért érkezett, a házigazdák 
pedig ebbe bele kívántak szólni. 

A  vendégek hamar igazolták, hogy 
nem pihenni érkeztek a fürd városba, 
és már az elején a javukra fordították 
a mérk zést: a 2. percben egy jobb ol-
dali lapos beadást Moldovan O. közel-
r l a hálóba pöckölt (0-1), majd alig öt 
perc múlva ismét a vendégek léptek 
meg a középpályán, a kiszaladó hazai 
kapus elcsúszott, Ludu an passzát 
pedig Pop I. az üres kapuba passzolta 
(0-2). 

A hideg zuhany felrázta a hazaiakat, 
ostrom alá fogták a vendégek kapuját: 
Silion távoli lövéssel próbálkozott, 
Csoma rúgása elszállt a léc fölött, 
aztán Silion újabb lövésénél mentett 
Boros, a szögletet követ en Silion a 
léc fölé l tt. Ennél pontosabb volt 
azonban a 25. percben, amikor közel 
30 méterr l a vendégkapu alsó sarkába 
„varrta” a játékszert (1-2). A középkez-
dést követ en ismét a hazaiaké volt a 
helyzet, de Bokor is kapu fölé küldött, 
majd a vendégek jutottak szóhoz, el-
lentámadásuknál Vass közel állt az  
öngólhoz, de Molnárnak sikerült men-
tenie, a szögletrúgást követ en Ludu- 
an azonban a kapu mellé l tt, a követ-

kez  percben pedig Chertes fejese ke-
rülte el a szovátai hálót. A hazaiak ezt 
nem hagyták annyiban, és a 33. perc-
ben sikerült kiegyenlíteniük a közön-
ség örömére, Silion ezúttal 17 méterr l 
találta el a kaput szabadrúgásból (2-2). 
A szünetig a hazaiak Bokor lövésével, 
a vendégek pedig Ludu an 40 méteres 
szabadrúgásával próbálkoztak, ered-
ménytelenül. 

A második játékrész zuhogó es ben 
zajlott, a nehéz, felázott talajú pályán 
ádáz küzdelem zajlott, néhol kemény 
belépésekkel, és számos vitatható vagy 
engedékeny játékvezet i döntéssel. A 
vendégek már a kezd  sípszót köve-
t en helyzethez jutottak, de Moldovan 
O. szabadrúgását mentette Molnár, a 
túloldalon Bokor próbálkozott, majd 
ismét a szovátai kapu került veszélybe, 
de Bocicor lövése elkerülte a hálót, a 

túloldalon pedig kétszer kellett mente-
niük a vendégek véd inek. A vásárhe-
lyiek újra támadásba lendültek, de 
Molnár elcsípte Ludu an szabadrúgá-
sát, majd védte Chertes lövését is, ám 
a 71. percben már tehetetlennek bizo-
nyult: a hazaiak hatalmas lest kiál- 
tottak egy vendégtámadásnál, a játék-
vezet  sípja azonban néma maradt, 
Murza pedig beollózta a lasztit (2-3). 
A vendégcsapat növelhette volna az 
el nyét, de Pop P. szabadrúgása elke-
rülte a kaput. Bocicor távoli lövését az 
utolsó pillanatban mentette a léc alól 
Molnár. A hajrában a hazaiak kerültek 
helyzetbe, ám Csoma lövése elkerülte 
a kaput, majd Jánosi beadásánál az 
egyedül maradt Csíki nem érte el a lab-
dát, a túloldalon pedig Pop I. indítását 
az egyedül maradt Ludu an nem tudta 
értékesíteni, így a vendégek minimális 
el ny birtokában, a hazaiak pedig a 
közönség tapsától kísérve vonulhattak 
az öltöz be.

Szováta nem adta olcsón a b rét 
* Angol Premier Liga, 8. forduló: Aston Villa – Southamp-

ton 1-0, Brentford – Arsenal 0-3, Everton – West Ham United 
1-0, Newcastle United – Bournemouth 1-1, Nottingham Fo-
rest – Fulham 2-3, Tottenham – Leicester 6-2, Wolverhampton 
– Manchester City 0-3. Az élcsoport: 1. Arsenal 18 pont, 2. 
Manchester City 17 (23-6), 3. Tottenham 17 (18-7). 

* Spanyol La Liga, 6. forduló: Athletic Bilbao – Rayo Val-
lecano 3-2, Atlético Madrid – Real Madrid 1-2, Betis – Girona 
2-1, Osasuna – Getafe 0-2, FC Barcelona – Elche 3-0, Valen-
cia – Celta Vigo 3-0, Villarreal – Sevilla 1-1, Mallorca – Al-
mería 1-0, Real Sociedad – Espanyol 2-1, Valladolid – Cádiz 
0-1. Az élcsoport: 1. Real Madrid 18 pont, 2. FC Barcelona 
16, 3. Betis 15. 

* Olasz Serie A, 7. forduló: Fiorentina – Hellas Verona  
2-0, AC Milan – Napoli 1-2, AS Roma – Atalanta 0-1, Bo-
logna – Empoli 0-1, Torino – Sassuolo 0-1, Spezia – Samp-
doria 2-1, Monza – Juventus 1-0, Udinese – Inter 3-1, 
Cremonese – Lazio 0-4, Salernitana – Lecce 1-2. Az élcso-
port: 1. Napoli 17 pont (15-5), 2. Atalanta 17 (11-3), 3. Udi-
nese 16. 

* Német Bundesliga, 1. forduló: Eintracht Frankfurt – 
Bayern München 1-6, Borussia Dortmund – Bayer Leverku-
sen 1-0, Union Berlin – Hertha BSC 3-1, 1. FC Köln – 
Schalke 04 3-1, Mönchengladbach – Hoffenheim 3-1, Wolfs-
burg – Brémai Werder 2-2, Bochum – Mainz 1-2, Augsburg 
– Freiburg 0-4, VfB Stuttgart – RB Lipcse 1-1; 2. forduló: 
Bayern München – Wolfsburg 2-0, Bayer Leverkusen – Augs-
burg 1-2, RB Lipcse – 1. FC Köln 2-2, Freiburg – Borussia 
Dortmund 1-3, Mainz – Union Berlin 0-0, Hoffenheim – Bo-
chum 3-2, Hertha BSC – Eintracht Frankfurt 1-1, Schalke 04 
– Mönchengladbach 2-2, Brémai Werder – VfB Stuttgart  
2-2; 3. forduló: Borussia Dortmund – Brémai Werder 2-3, 
Bayer Leverkusen – Hoffenheim 0-3, Union Berlin – RB Lip-
cse 2-1, Mönchengladbach – Hertha BSC 1-0, Eintracht 
Frankfurt – 1. FC Köln 1-1, Wolfsburg – Schalke 04 0-0, Bo-
chum – Bayern München 0-7, Augsburg – Mainz 1-2, VfB 
Stuttgart – Freiburg 0-1; 4. forduló: Bayern München – Mön-
chengladbach 1-1, RB Lipcse – Wolfsburg 2-0, Freiburg – Bo-
chum 1-0, 1. FC Köln – VfB Stuttgart 0-0, Mainz – Bayer 
Leverkusen 0-3, Hoffenheim – Augsburg 1-0, Hertha BSC – 
Borussia Dortmund 0-1, Schalke 04 – Union Berlin 1-6, Bré-
mai Werder – Eintracht Frankfurt 3-4; 5. forduló: Borussia 
Dortmund – Hoffenheim 1-0, Bayer Leverkusen – Freiburg 
2-3, Union Berlin – Bayern München 1-1, Mönchengladbach 
– Mainz 0-1, Eintracht Frankfurt – RB Lipcse 4-0, Wolfsburg 
– 1. FC Köln 2-4, Bochum – Brémai Werder 0-2, Augsburg – 
Hertha BSC 0-2, VfB Stuttgart – Schalke 04 1-1; 6. forduló: 
Bayern München – VfB Stuttgart 2-2, RB Lipcse – Borussia 
Dortmund 3-0, Freiburg – Mönchengladbach 0-0, 1. FC Köln 
– Union Berlin 0-1, Hoffenheim – Mainz 4-1, Eintracht 
Frankfurt – Wolfsburg 0-1, Hertha BSC – Bayer Leverkusen 
2-2, Schalke 04 – Bochum 3-1, Brémai Werder – Augsburg 
0-1; 7. forduló: Borussia Dortmund – Schalke 04 1-0, Bayer 
Leverkusen – Brémai Werder 1-1, Union Berlin – Wolfsburg 
2-0, Mainz – Hertha BSC 1-1, Hoffenheim – Freiburg 0-0, 
Mönchengladbach – Lipcsei RB 3-0, Bochum – 1. FC Köln 
1-1, Augsburg – Bayern München 1-0, VfB Stuttgart – Eint-
racht Frankfurt 1-3. Az élcsoport: 1. Union Berlin 17 pont, 2. 
Borussia Dortmund 15, 3. Freiburg 14. 

Varga Kevin, a németek és az olaszok el-
leni Nemzetek Ligája-mérk zésekre készül  
magyar labdarúgó-válogatott támadója szerint 
az idén látott csapategységet viszik majd a pá-
lyára a játékosok a soron következ  két talál-
kozón is. 

A 26 éves futballista a Telkiben tartott hét-
f i sajtótájékoztatón elmondta, biztos benne, 
hogy mindkét rivális komolyan felkészül 
majd a magyar csapatból. „Nem hinném, 
hogy lenéznek minket, mi viszont a saját já-
tékunkra fogunk koncentrálni, és százszáza-
lékban betartjuk, amit a szövetségi kapitány 
kér t lünk“ – jelentette ki a török élvonalban 
szerepl  Hatayspor játékosa, aki több mint 
egy év után kapott újra meghívót Marco Ros-
sitól a nemzeti együttesbe. 

„Nagy örömmel tölt el, hogy újra itt lehe-
tek, f leg egy ilyen eseménydús nyár után, 
mert a júniusi meccseket még a tévében nézve 
is óriási élmény volt átélni” – mondta Varga. 
Hangsúlyozta, „jó lett volna itt lenni” a csa-
pattal, ugyanakkor bízik benne, hogy ha most 
lehet séget kap, akkor a pályán is hozzá tud 
majd tenni a válogatott teljesítményéhez. 

Arról, hogy az olaszok ellen telt ház el tt 
léphetnek pályára, Varga úgy vélekedett, ez 
egy „jó visszajelzés arra, hogy jó úton jár a 
válogatott”. „Ebb l is látszik, hogy a labdarúgás mennyire 
szívügye a magyar embereknek, és hogy milyen sokan 
követik a válogatott szereplését” – tette hozzá. 

Az A divízió 3. csoportját hét ponttal vezet  magyar 
válogatott pénteken Lipcsében Németország vendége 
lesz, három nappal kés bb pedig a Puskás Arénában fo-
gadja az Európa-bajnoki címvéd  olasz csapatot. 

A csapategység lehet a magyar válogatott sikerének titka 

Európai focikörkép 

Eredményjelz  
N i labdarúgó 1. liga, 3. forduló: Temes-
vári Politehnica – Nagybányai FF 17-0, 
FK Csíkszereda – Aradi Piros Security  
2-0, Bukaresti Fair Play – ACS Maros- 
vásárhely 6-5, CSM Alexandria – Szé-
kelyudvarhelyi Vasas Femina 3-0, Ko-
lozsvári Olimpia – Bukaresti Carmen 4-0, 
Galaci Universitatea – Resicabányai 
Banat Girls 0-10. 

Jegyz könyv 
4. elitliga, 3. forduló: Szovátai SK – 
Marosvásárhelyi ASA 2-3 (2-2) 
Szováta, sportpálya, hideg, es s id , 
mintegy 50 néz . Vezette: Mocan 
Eugen (Marosvásárhely), Cozma 
Alexandru (Maroskeresztúr), Cher-
tes Cristian (Marosvásárhely). El-
len r: Petru Ra iu (Marosvásár- 
hely). 
Sárga lap: Molnár, Vass, Kovács, 
Csortán, Silion, illetve Chertes, Pop 
P., Pop I. 
Szováta: Molnár – Szabó (90. Bíró), 
Kiss (90. Vonya), Vass, Csoma, Ko-
vács (63. Takács), Csortán (80. 
Szász), Bokor, Jánosi, Silion, Csíki. 
ASA: Boros – Aldea P., Chertes, 
Aldea A. (74. Moldovan M.), Pop 
P., Ludu an, Pop A. (58. Musta), 
Bocicor, Zólyomi (65. V idean), 
Pop I., Moldovan O.

Spanyol játékvezet i brigád a Finnország elleni mérk zésen 
Spanyol bírókat jelölt az Európai Labdarúgó-szövetség a Finnország – 

Románia Nemzetek Ligája-mérk zésre. A pénteken 21.45 órakor kezd d  
találkozón a 46 éves Carlos del Cerro Grande fújja majd a sípot. Segít i 
Raúl Cabañero és Guadalupe Porras lesznek, míg tartaléknak Guillermo 
Cuadrát nevesítették. 
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    Varga Kevin örül, hogy újra a válogatott tagja lehet                   Fotó: MLSZ

Gligor Róbert László

A bajnokság állása 
1. ASA                                          3          2         1         0             7-3          7 
2. Radnót                                       2          2         0         0             9-0          6 
3. Academica Transilvania            3          1         2         0             7-3          5 
4. Atletic                                        3          1         2         0             6-2          5 
5. Nyárádszereda                           3          1         2         0             4-3          5 
6. Dános                                        2          1         1         0             5-1          4 
7. Búzásbeseny                            3          1         1         1             8-5          4 
8. Marosoroszfalu                         3          0         3         0             3-3          3 
9. Szováta                                      3          1         0         2             3-4          3 
10. Erd szentgyörgy                     3          1         0         2             1-4          3 
11. Ákosfalva                                3          0         2         1             4-5          2 
12. Marosludas                              3          0         2         1             2-5          2 
13. Mez rücs                                 3          0         1         2             0-10        1 
14. Segesvár                                  3          0         1         2             2-13        1

A fürd városiak els  gólja szabadrúgásból született      Fotó: Gliogor Róbert László
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A jegyzetíró előtt rendszerint ijesztően 
fehér és üres a képernyő. Ilyenkor, amikor 
már várják a „halhatatlan és örökbecsű” 
írást, amikor számítanak rá. Az ötletek úgy-
szólván egész héten érnek, aztán a gép elé 
ülés pillanatában ijesztő a vákuum. 

Ennek okán témáért kinyitja telefonját, és 
mindjárt beleütközik valamilyen kvízbe, 
amely tíz kérdést szegez a mellének, elméjé-
nek, szemének. Mondjuk, tudod-e hogyan 
írják szuahéliül az alábbi kifejezéseket: gesz-
tenyepüré, dobverő, malagamba-frizura, té-
kozló tobozossün, sajtárpikkoló, anglikán 
segédlelkész? Persze az ember ilyenkor csak 
azért is nekiszökik, megfejti; ha a válasz he-
lyes, zöld lesz a jelzés, ha tévedtél, belefutsz 
a pirosba, vagy fordítva. Eltelik egy kis idő, 
közben a család mélyen alszik, és a jegyzet- 
író már várja, hogy a reggelizőasztalnál – 
mert nekünk ilyenünk is van, dicsekvés nél-
kül állíthatom, ugyanis ez egy multifunkcio-
nális asztal, ebédlő és a bő 
vacsorafogyasztáshoz is hűségesen szolgál, 
ezenkívül munkaasztal, ugyanis nyárszakán 
itt készíti a jegyzetíró a legfinomabb lecsót 
vagy krumpligulyást, itt segédkezik nejének, 
midőn az a befőzéshez nem csupán készüle-
tet tesz, de hagymapucolásra és felkocká-
zásra is felkéri a máskülönben tudományos 
kutatásba merült egyént, a jegyzetírót, kivel 
gyümölcsöt hámoztat, kimagoltat, szárazba-
bot fosztat meg zörgő őszi héjától, midőn a 
jegyzetíró olykor vágyakozva nézi a barac-
kot, amiből lekvár lesz, de nem vesz magá-
hoz titokban sem egyet, mert milyen jó lesz 
az, feleim az úrban, urbánusban és a kamrán 
kívül a kemény és csikorgó télben, amikor 
odakinn nincs más, csak „csend és hó és 
halál”, hogy Vörömartyt idézzem, bár csöp-
pet sem ily nyomott a hangulatom, és a ha-

lált nem messze tőlünk vad gépek és hadiné-
pek osztják, atomreaktorokat bombáznak, 
városokat rombolnak szét, percenként kerül 
egy-egy település az ellenség vagy a mieink 
kezére (de melyik is a mienk?), rombolnak és 
közben egymást vádolják, mit sem törődnek 
azzal, hogy ezen a télen aligha fog akárki is 
Ukrajnában zakuszkát befőzni, pedig annak 
most volna ideje, mert a 
zakuszka szláv szó, és 
pont a szlávok ne ismer-
nék (?!), egyszóval az 
asztal tanuló-, leckeíró-
asztal is, midőn a jegyzetíró hangosan (fele-
sége szerint túl hangosan) tévézik a középső 
szobában, a harmadikban pedig az iskolát 
most kezdő második unoka előkészítős fel-
adatát oldja meg: rajzoljuk le a Fuzsijámát 
feje tetejére állítva, vagy rakjuk ki színes 
pálcikákból Kanada (a Hargita) vízrajzát – 
opcionális; szóval ott tartottam, hogy a reg-
gelizőasztalnál végre kinyújtózik, és el-
mondhatja, csak úgy tettetett 
mellékmondatként, hogy ő már megírta a 
maga vállalt penzumát, és most milyen jól- 
esne egy kis zakuszka, de tartja magát foga-
dalmához, hogy folyó év december elseje 
(nincs semmi aktuál- és nemzetpolitikai vo-
natkozása, ámbátor a jegyzetíró is ízig-
vérig erdélyi ember) előtt nem bontjuk fel a 
zöldségkrémet, mert csak akkor lőn igazán 
finom, magát kínáló, szemérmetlenül in-
gerlő, addigra ugyanis összeérnek belsejé-
ben az ízek, az állaga kissé megroskad, 
teteje megpörkösödik, és a kenyérre (mely-
nek ára addig már nem lesz f. é. nyári) 
hálás szemekkel simul rá és csöppen a jegy-
zetíró féltett pizsamájára. 

Itt tartott a jegyzetek írója, amikor hirte-
len beütött, belevillámlott a felismerés, hogy 
miről is akart írni tulajdonképpen, amiről 
még szombaton vagy vasárnap beszélgettek 
a feleségével. Mert bármilyen hihetetlen, a 
házastársaknak van mondanivalójuk, közös 
kacagnivalójuk egymás számára, nem csu-
pán ama sokat hangoztatott reggelizőasztal 

mellett, hanem azon 
kívül is. Már csak ilyen 
fordulatos az élet. 

Van ugyanis egy 
szobrász, akinek műveit 

a szó szoros értelmében keresni kell. Mert 
olyan sok van, annyira gyorsan szaporodik 
számuk. Partizánakcióban szereli fel oszlo-
pokra, kőpárkányokra, záportározókra és 
házfalakra, parkokban és vízpartokon rejti 
el. Apró, furcsa, különös, vicces, meghök-
kentő szobrocskák. A szobrászt Kolodkó Mi-
hailnak hívják hivatalosan. Ungváron 
született, tehát ukrán–magyar művésznek 
írja az elektronikus világenciklopédia. Te is 
könnyen megleled, ha rákattintsz, és megka-
pod például az összes, Magyarországon fel-
srófolt, kiragasztott, közzérejtett szobrát, sőt 
még azokat is, amelyeket szenvedélyes gyűj-
tők vagy barbár ikonrombolók elloptak. De 
vannak már szobrai Olaszban és Svédben, 
Németben és valószínűleg másutt is, olyan 
helyeken, amik most nem jutnak az eszembe. 
Aktuális ügyekhez kapcsolódnak, emlékezte-
tők, afféle botlókövekhez hasonlók, váratla-
nul felbukkanók, például a parlamenttel 
szemben egy lekonyult csövű tank, a Dohány 
utcai zsinagóga szomszédságában Herzl Ti-
vadar néz vissza rád, ha megtalálod, 
ugyanis itt a közelben született az államala-

pító fantaszta. Keresőmozgalmak indulnak 
naponta, fényképekkel bizonyítják: hányat és 
hol leltek meg. 

Nos, az jutott eszembe, mi lenne, ha egy 
nap Kolodkó Mihály feltűnne Romániában, 
elvégre 44 éves, jó egészségnek örvend, re-
mélhetőleg, és hirtelen ötlettel néhány kis 
szobrot csempészne erdélyi városok zegébe 
és zugába. Persze csak dugiban. Mondjuk 
Gyulafehérvárra Márton Áront és Ábrahám 
Jankót, Tordára a tordai malacot, Moldva 
egyik nagyvárosába a mioricát, azaz a bá-
ránykát. Vásárhelyre Teleki Sámuelt (ami bi-
zonyosan érdekesebb lenne, mint a 
sáromberki), és egy híres színészt vagy or-
vosprofesszort, esetleg a lebontott cukorgyár 
kicsinyített mását, Kolozsvárra a káposztás 
vagy azt a pillanatot, amikor Funár mester 
elveszíti a polgámesteri székét (azóta is ke-
resi), és kicserélik a háromszínű padokat, és 
az új padok egyikén Mátyás ülne szemben a 
szülőházával, és nézné a tehetséges jövendő 
szobrászok sertepertélését. A Sapientia di-
ákjait. 

Ismerve a honi, többségi, nemzetféltő, er-
kölcscsősz média érzékenyítő szárnyát, 
mindjárt kitörne a frász és a botrány. Ki en-
gedélyezte, hogy merte, mit keres itt, mikor 
került fel, vajon ez nem Budapest legfrissebb 
cselvetése a december elsején kiteljesedett 
állam ellen, mi ez a förmedvény, hol van a 
hősi múlt és a méghősibb jelen, hol van a 
kontinuitás, és nem is ilyen a miorica. A mi-
oricát nem adjuk! Vagy másik oldalról: ez 
gyalázat, gúny, nem kérünk kis szobrokat, 
nekünk kétszer embernagyságúak kellenek, 
ez bizony művészetbe (!?!?) rejtett gyur-
csánycsel. Míg felnő a hazai közvélekedés, 
közízlés, elfogadás, tolerancia, addig kerülni 
kell Erdélyt, mester. 

A jegyzetírónak eszébe jut valami 

Művelődési és kulturális akadémia 
Fejlődj itthon

Sokan hangoztatják azt, hogy az 
iskola nem képezi megfelelően a 
diákokat, és nem ad gyakorlati tu-
dást, amit a későbbiekben kamatoz-
tatni tudnának. Tagadhatatlan, hogy 
a tanterv nagyon lemaradt a fejlő-
désben. Azonban vannak olyan ki-
egészítő tevékenységek az iskola 
mellett, amelyek segíthetnek 
abban, hogy jobban kinyíljon a di-
ákok szeme. Erre egy jó példa a 
Fejlődj itthon, avagy a művelődési 
és kulturális akadémia, amelyet a 
Maros Megyei Magyar Diáktanács 
(MDT) szervez Novák Csaba Zol-
tán szenátorral. Az eseménysoro-
zatra október 24. és 30. között kerül 
sor, és olyan témákat fog felvonul-
tatni, mint például a politika, a 
színház, a filmek világa vagy a kul-
túra. 

Baki Arnold, a Maros Megyei 
Magyar Diáktanács elnöke el-
mondta, hogy a különböző témák-
ban más-más személy lesz az 
előadó. Az év elején is volt erre egy 
példa, amikor a Tompa Miklós Tár-
sulat ellátogatott a Közegbe, ahol 
bemutatta az egyik színdarabját a 

diákoknak. Az MDT elnöke hozzá-
tette, hogy egyelőre az őszi előadók 
listája még nem publikus. 

Az eseményre azokat a középis-
kolás diákokat várják, akiket érde-
kel a kultúra és a közélet. A Fejlődj 
itthonra a Maros Megyei Magyar 
Diáktanács Facebook- és Instag-
ram-oldalán megtalálható linkre 
kattintva lehet jelentkezni; ez egy 
ingyenes esemény, viszont van egy 
50 lejes biztosíték, amit az első elő-
adás előtt a résztvevők le kell adja-
nak, de amennyiben részt vesznek 
az előadások 70%-án, akkor vissza-
kapják. Baki Arnold elmondása sze-
rint erre azért volt szükség, hogy a 
diákok ne vegyék félvállról az ese-
ményt, arra gondolva, hogy úgyis 
ingyenes, és csak akkor mennek el, 
amikor éppen nincs jobb dolguk. Az 
MDT elnöke nyomatékosította, 
hogy csak azok jelentkezzenek, 
akik tényleg nyitottak a felsorolt 
témák iránt, és részt tudnak venni az 
előadásokon. 

A Fejlődj itthonra 12-15 résztve-
vőt tudnak fogadni, mert a szerve-
zők meglátása szerint ez az a 
létszám, amikor mindenki megfele-
lően oda tud figyelni.

Nagy-Bodó Szilárd 

Fejlődj itthon – plakát  Forrás: A Maros Megyei Magyar Diáktanács Facebook-oldala

Hatékonyabb közszolgáltatásokat  
az önkormányzatoknál

Hatékonyabb közigazgatást eredményez az 
a jogszabály, amelynek elfogadásáról az 
RMDSZ javaslatára döntött mai ülésén a 
kormány – jelentette be Cseke Attila fejlesz-
tési és közigazgatási miniszter. 

A jogszabály a közigazgatási törvénykönyvet mó-
dosítja, és arról rendelkezik, hogy az önkormányza-
tok bizonyos szakértői feladatok ellátása végett 
együttműködhetnek más önkormányzatokkal, úgy-
nevezett közigazgatási konzorciumokat hozhatnak 
létre.  

Az intézkedés, mutatott rá a közigazgatási minisz-
ter, azoknak a kisebb önkormányzatoknak kedvez, 
amelyek nem rendelkeznek megfelelő kapacitással 
ahhoz, hogy például finanszírozást pályázzanak kü-
lönböző beruházásokra. Országszerte több mint 
1.500 településtervezési, közel 500 pénzügyi és 
közel 2.000 közbeszerzési szakértői állást nem tud-
nak betölteni az önkormányzatok. Ezért van szükség 
arra a jogalapra, amely megengedi, hogy egy közal-
kalmazott több önkormányzat munkáját is segítse – 
hangsúlyozta Cseke Attila. 

„A települések fejlődését segítjük ezzel az intéz-
kedéssel, és az önkormányzatok számára teremtettük 
meg a jogi keretet ahhoz, hogy jobb közszolgáltatá-
sokat nyújtsanak” – nyilatkozta Cseke Attila 
RMDSZ-es miniszter. 

A jogi személyiséggel nem rendelkező együttmű-
ködés vagy konzorcium révén az önkormányzatok 
emberi erőforrásaikat bővíthetik azáltal, hogy a kör-
nyező önkormányzatokban dolgozó személyzet se-
gítségét kérik, illetve alkalmazhatnak olyan bevált 
megoldásokat, amelyekkel más önkormányzat sike-
resen megoldott egy közigazgatási gondot.  

Az önkormányzatok a helyi tanács döntése alapján 
hozhatnak létre konzorciumokat, és olyan szakterü-
leteken működhetnek együtt, mint a településrende-
zés, beruházások és építkezés, jogi és pénzügyi 
tanácsadás vagy közbeszerzési folyamatok lebonyo-
lítása, illetve a helyi adók és illetékek kezelése.  

Az intézkedés fejlettebb településekhez, a vidék 
felzárkóztatásához és a fejlettségi szintkülönbségek 
csökkentéséhez vezet – zárta nyilatkozatát Cseke At-
tila. (RMDSZ-tájékoztató) 

Cseke Attila fejlesztési miniszter   Forrás RMDSZ



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást, 
meszelést. Raktáron van anyagunk. 
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-737, Zoli. (17193) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, bármilyen 
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 
16% kedvezmény. Tel. 0763-134-741, 
Miklós. (16993) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, új tető ké-
szítését Lindab lemezzel, cserépfor-
gatást, szigetelést kátránnyal, 
polisztirénnel, vakolást, bádogosmun-
kát, csatornakészítést és -javítást, 
akármilyen kisebb javítást. Tel. 0740-
651-354. (17116) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-730, Balázs. (16992) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17117-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17038-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel. Hív-
janak bizalommal! Tel. 0767-837-782. 
(17039-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

VÁLLALJUK új tető készítését, saját 
anyagunkból is (bármilyen mintájú 
Lindab lemez, cserép is), külső szige-
telést, parkettlerakást, kisebb  
tetőjavítást, cserépforgatást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0753-967-492, István; 0751-622-195, 
Gabi. (17145-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Fájdalomtól megtört szívvel 
emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 
szeptember 22-ére, a szeretett 
feleség, édesanya, 
nagymama, anyós, LŐRINCZI 
IDA halálának első 
évfordulóján. 
Drága, szép emléke és soha el 
nem múló szeretetünk 
szívünkben mindörökké 
megmarad. 
Emlékét őrzi örökké bánatos 
férje, két lánya, vejei és két 
unokája.  
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! (17197) 

 
 

Csak az hal meg, akit 
elfelednek, örökké él, akit 
nagyon szeretnek. 
Fájó szívvel emlékezünk a 
drága bátyánkra, SZŐCS 
SÁNDORRA, aki szeptember 
22-én egy éve itthagyott. 
Szívünkben emléked 
megmarad. Emlékezik rád két 
testvéred, keresztlányod, 
Katika, Etus, Cica. Nyugodj 
békében, drága testvérünk! 
(17223) 
 
 
Kegyelettel emlékezünk id. 
PÁNCZÉL JÁNOSRA 
halálának 30. évfordulóján.  
„A szeretet soha el nem fogy.”  
Szerettei. (p.-I) 
 
 

ELHALÁLOZÁS 
 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
dédmama, 

GÁL BORBÁLA 
szül. Kapás Borbála 

életének 87. évében elhunyt. Te-
metése szeptember 23-án, pénte-
ken 14 órakor lesz a 
marosvásárhelyi református te-
metőben.  

A gyászoló család. (-) 

 

Szomorú szívvel emlékezünk 
szeptember 22-én 

SZÉP JÓZSEFRE 
halálának 10. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 
Emlékét őrzi szerető felesége, 
hét gyermeke, tizenegy unokája 
és hat dédunokája. (17227) 

„Ez a nap az emlékezés napja,  
neked szól a templom harangja.  
Érted imádkozunk halkan zokogva,  
legyen áldott a föld, mely ráhullott koporsódra.” 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk szeptember 22-én  

LŐRINCZI IDÁRA  
szül. Gidófalvi 

halálának első évfordulóján.  
Emlékét őrzi édesanyja, testvére, András és családja, sógornője, 
Anikó és családja.   
Szívünkben örökké élni fogsz.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (17224)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és TÖLTŐNŐT hentesáru készítéséhez. Tel. 0744-644-026. 
(23252) 
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet KAPUSI ÁLLÁS betöltésére. 
Bővebb információk az ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. (sz.-I) 
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet LABORTECHNIKUSI ÁLLÁS 
betöltésére a Matematika-Informatika Tanszéken. Bővebb információk az ms.sapientia.ro honlapon olvas-
hatók. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját?  

Most lehetősége van LEADNI akkor is, ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér  
versenyvizsgát hirdet egy repülőtéri ügyféltájékoztató tisztviselői (impiegat) állás 

betöltésére – COR-kód 432305.  A versenyvizsga időpontja: október 7., 10 óra; a dossziék 
benyújtásának határideje: október 3., 16 óra. 

Bővebb tájékoztatás a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera honlapon vagy 
a 0265-328-888-as telefonszámon.  

Marosvásárhely önkormányzata  
a szomszédos településekre is  

kiterjeszti a tömegközlekedés útvonalait 
 

Szeptember 20-án, kedden a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban aláírták a Marosvásár-
helyi Közösségközi Közlekedésfejlesztési Egyesületet (ADI Transport) létrehozó dokumentumot. 
Az egyesület elnökévé Soós Zoltán polgármestert választották. „Személyesen sajnos nem lehetek 
önökkel, de ez egyben pozitívum is, hiszen Bukarestben vagyok, ahol munkamegbeszélésen ve-
szek részt Sorin Mihai Grindeanu miniszterelnök-helyettessel, a közlekedési és infrastrukturális 
miniszterrel, akivel a marosvásárhelyi és környékbeli közlekedés fejlesztéséről fogunk tárgyalni. 
A szövetség fő célja, hogy megfelelő, 21. századi közszállítást biztosítson a Marosvásárhelyen és 
környékén élők és dolgozók számára. Az elmúlt 10-15 évben a város peremvidéke 25-30 ezer 
ember otthonává vált, akik nálunk töltik mindennapjaikat, nálunk tanulnak vagy dolgoznak. Az 
ADI Transporttal tulajdonképpen a szomszédos településeket szeretnénk összekötni a megyeszék-
hellyel egy tömegközlekedési hálózaton keresztül, a buszjáratok áthaladhatnak Marosvásárhely 
területén, és így a peremvidéken élők közvetlenül otthonról tömegközlekedéssel juthatnak a vá-
rosba. Tudjuk jól, hogy nem fogjuk egyik napról a másikra megoldani a problémákat, hosszú az 
út, amin elindultunk, de hiszem, hogy az ADI Transport tevékenységével hozzá fogunk járulni a 
Marosvásárhelyen  és a környező településeken élők  életszínvonalának növeléséhez” – nyilatkozta 
Soós Zoltán. 

A társulás révén Marosvásárhely a következő településekkel lesz összeköttetésben: Jedd, Ko-
ronka, Maroskeresztúr, Marosszentanna, Marosszentgyörgy, Marosszentkirály és Mezőpanit.  

Soós Zoltán, mint a 2022. 
június 14-i 185. számú 
helyi tanácsi határozat kez-
deményezője, a közlekedés 
fejlesztését alapvető fon-
tosságúnak és az összes 
szomszédos településen élő 
lakos érdekének tartja. A te-
lepüléseket összekötő új út-
vonalak rövidebb 
menetidőt, a szállítási költ-
ségek és a forgalom csök-
kenését eredményezik. 

A Bel- és Külföldi 
Kapcsolati Osztály

Támogatják a fiatalok szakképesítését 
117 millió euróval támogatja 
az Európai Beruházások és 
Projektek Minisztériuma a fi-
atalok, munkanélküliek és 
aktív munkaszerződéssel 
nem rendelkezők integrálá-
sát a munkaerőpiacra. A 
Humán Tőke Operatív Prog-
ramon (POCU) belül három 
pályázati kiírás indult el a 
munkaerőpiac megerősítése 
és a szakképesítések támo-
gatása érdekében. 

„Ebben az időszakban minden-
kinek szüksége van a pénzre, ezért 
segítünk azoknak a munkaválla-
lóknak is belépni a munkaerőpi-

acra, akiknek eddig nem sikerült. 
Sajnos nemcsak munkaerőhiány-
nyal, hanem a népesség elöregedé-
sével is szembe kell néznünk, ezért 
igyekszünk minden követ meg-
mozgatni, hogy a munkaképes em-
bereket munkához juttassuk, és a 
fiataloknak olyan szakmát adjunk, 
amivel el tudnak helyezkedni” – 
közölte Hegedüs Csilla RMDSZ-
es államtitkár. 

A 117 millió euró a következő 
három pályázati lehetőségre oszlik: 

* 60 millió euró támogatás szak-
képzésekre 

* 7 millió euró támogatás fiata-
lok bevonására a munkaerőpiacra 

* 50 millió euró támogatás a 

munkanélküliek és a munkaképes, 
de aktív munkaszerződéssel nem 
rendelkező állampolgárok bevoná-
sára a munkaerőpiacra. 

Ugyanakkor ezekkel a támoga-
tásokkal nem csak a munkavállaló-
kat ösztönözzük arra, hogy aktívan 
dolgozzanak, hanem a munkáltató-
kat is, hogy olyan hátrányos hely-
zetű személyeket alkalmazzanak, 
akiknek kevesebb lehetőségük van 
az elhelyezkedésre. Ennek értelmé-
ben azok a munkáltatók, akik ilyen 
személyeket alkalmaznak, és mini-
mum 18 hónapig fenntartják a 
munkaviszonyt, havi 2.250 lejes tá-
mogatást kapnak. (RMDSZ-tájé-
koztató)  
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.


