
Energiaszolidaritásra  
készülve  

 
Érdekesen alakul az energiapiac, és nem csak Európában. Az uni-

óban az Európai Bizottság új intézkedéscsomagjának a lényegét a 
tagállamok közötti szolidaritási elv határozza meg, legalábbis az EB 
erre való hivatkozással tett javaslatot sürgősségi szabályzat elfoga-
dására. A szóban forgó intézkedéscsomag egyik fontos eleme a hol-
land gáztőzsde áringadozásait szeretné csillapítani, ugyanakkor 
megoldást keresnek a cseppfolyósított földgázzal való ellátásra is. 
Ez utóbbi komoly gondot jelent. Hírforrások szerint hiába van meg 
a szándék az orosz gáz kiváltására például folyékony természetes 
gázzal (LNG), utóbbit „vissza kell gázosítani”, erre pedig jelenleg 
nincs elegendő kapacitás. Így történhet meg, hogy Spanyolország 
partjainál több tíz LNG-szállító tartályhajó vesztegel, mert nem tud-
ják megoldani ezt a problémát. A palagáz kiaknázásával kapcsolat-
ban felmerült környezetvédelmi kifogások miatt egyelőre nem 
valószínű, hogy ez az energiahordozó rövid időn belül „szakít” a 
globális energiapiacon.  

Brüsszel keresi a megoldásokat az energiaválságra. A jobb ár  
kialkudásának reményében azt szeretné elérni, hogy a tagállamok 

Október 10-én doc. dr. Adriana Pistol, az egészségügyi mi-
nisztérium államtitkára sajtótájékoztatót tartott Marosvá-
sárhelyen arról, hogy Maros Megyei Klinikai Kórház* intenzív 
terápiás osztályáról antibiotikumokkal szemben ellenálló 
bakteriális (nozokomiális) fertőzési gócot jelentettek a szak-
tárcának. A többszöri kórházi beavatkozáson és hosszas ápo-
láson átesett súlyos betegek közül ötnek a szervezete 
felmondta a szolgálatot, és elhunytak. Az államtitkár szerint 
egyelőre még nem lehet bizonyítani az összefüggést, hogy 
csak a bakteriális fertőzés okozta volna a betegek halálát. 
Azt viszont az ellenőrzés során megállapították, hogy az in-
tenzív terápiás osztályon nem biztosítottak a legjobb felté-

telek a betegek ellátására. A kivizsgálások lejártáig az inten-
zív terápiás osztály működését október 13-ától felfüggesz-
tették.  

A történet a megyei klinikai kórházról szól, amellyel kapcsolatosan 
szerkesztőségünk tagjainak is voltak kellemetlen tapasztalatai hozzátar-
tozójukat illetően. Hogy valami nincsen rendben a higiéné körül a romá-
niai kórházakban, azt a bukaresti Colectiv klubban történt tragédia hozta 
igazán felszínre.  

Újabb adomány-
csomag Vicébe 
A Bástya egyesület által fenntartott in-
tézményben tartózkodó huszonkét 
gyermek számára meghirdetett szep-
temberi gyűjtőakció szép eredménnyel 
zárult, a múlt hét végén egy kisbusz-
nyi rakományt szállítottak oda.  

____________2. 
Párkapcsolat vagy 
a poklok pokla? 
Országszerte több tízezres nagyság-
rendű a bejelentett, családon belüli 
erőszaknak minősülő esetek száma, 
és a hatékonyabb hatósági fellépés el-
lenére sajnos még mindig nem érzik 
biztonságban magukat az áldozatok. 

____________5. 
Senki ne éhezzen 
a nehéz téli  
hónapokban! 
A marosvásárhelyi Solidaris Egyesület 
tartós élelmiszer beszerzésével készül 
az előttünk álló télre, attól tartva, hogy 
a tetemes számlák miatt sok rászo-
ruló, egyedül élő kisnyugdíjas kerülhet 
abba a helyzetbe, hogy nem jut a min-
dennapi betevőre. 

____________6. 
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Megszűntették a kórházi fertőzési gócot  

Felébredt a kormány is

                Fotó: Nagy Tibor (archív)

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

(Folytatás a 4. oldalon)



A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 
idén is díjazza a kiemelkedő tanulmányi eredményeket 
elért diákokat, valamint az oktató-nevelő munka mellett tu-
dományos kutatást is végző pedagógusokat. A Mákvirág, 
Bolyai Farkas- és Kós Károly-díjjal azokat a tehetséges di-
ákokat jutalmazzák, akik hazai és nemzetközi tantárgyver-
senyek, kulturális és sportrendezvények díjazottjai, 
valamint példás magatartású tanulók. Az Apáczai-díjat 
azok a pedagógusok pályázhatták meg, akik a közoktatás-
ban dolgoznak (vagy onnan mentek nyugdíjba), és önálló 

kötetben vagy elismert tudományos szaklapban közzétett 
munkák szerzői. A magyar tudomány ünnepe programso-
rozathoz kapcsolódva az RMPSZ október 21-én, pénteken 
13–18 óra között a szovátai Teleki Oktatási és Módszertani 
Központ Illyés-termében megtartja a Kutató pedagógusok 
Apáczai Csere János konferenciáját, melynek előadói az 
idei Apáczai-díjban és annak fokozataiban részesült pályá-
zók. A pedagógusoknak és diákoknak járó elismeréseket 
22-én, szombaton 10–12.30 között adják át a Teleki Okta-
tási és Módszertani Központ Bíró István-termében.

Ma VENDEL,  
holnap ORSOLYA napja. 
ORSOLYA: a latin Ursula ma-
gyaros olvasatából alakult, jelen-
tése: kis medve, és az északi 
égbolton látható, azonos nevű 
csillagképre utal.  

Virágárusok jelentkezhetnek  
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében 
október 28. – november 6. között virágvásár lesz a megye-
székhelyen. A termesztők és árusok október 21-ig, pénte-
kig adhatják le részvételi kérelmüket a személyi igazolvány 
másolatával és a 2022-es évre láttamozott, érvényes me-
zőgazdasági termelői bizonylattal együtt az intézmény 
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 15-ös irodában, 
vagy a megadott határidőig elküldhetik a biroul.unic@tir-
gumures.ro e-mail-címre.  

Jazz és bor a múzeumban 
 A Maros Megyei Múzeum és a Villa Vinea pincészet szer-
vezésében október 24-én, hétfőn 19 órakor a múzeum 
néprajzi és népművészeti osztályán, a Toldalagi-palota 
belső udvarában folytatódik a Jazz és bor a múzeumban 
(Jazz and Wine at the Museum) rendezvénysorozat. A bor-
kóstolóval egybekötött jazzesten a 7th Sense együttes – 
Sergiu Bivol (trombita), Lucas Contreras (gitár), Laura Be-
nedek (basszusgitár), Anthony Gutierrez (dobok) – zenél. 
A rendezvényen múzeumi belépővel lehet részt venni, ami 
felnőtteknek 12, diákoknak 3, nyugdíjasoknak 6 lejbe kerül. 
A helyek száma korlátozott, helyfoglalás a 0749-912-992-
es telefonszámon vagy a pr@muzeulmures.ro e-mail-
címen. 

Istállónyitó a marosvásárhelyi  
állatkertben  

Október 22-én, szombaton 12 órától megnyitják a maros-
vásárhelyi állatkertben levő – eddig még nem látogatható – 
istállót, ahova őshonos háziállatokat helyeznek el. Az is-
tállóban „állatsimogató” is lesz. Ez az első lépése a pa-
rasztudvar létrehozását célzó tervnek, amelynek 
keretében áttelepítenének három parasztházat is. Az ud-
varon az elképzelés szerint kézműves-foglalkozások lesz-
nek, illetve olyan munkákat is bemutatnak, amelyek a múlt 
századi vidéki gazdálkodás mindennapjainak részei vol-
tak. A megnyitón a gyerekek ismeretterjesztő kvízjátékon 
is részt vehetnek. A kérdésekre adott válaszokkal egy-egy 
útvonalat követve jobban megismerhetik az istálló lakóit. 

László király öröksége –  
könyvbemutató  

Október 27-én, csütörtökön 18 órától mutatják be a Stu-
dium Hub közösségi központban (Bolyai tér 15.) Balla Ede-
Zsolt László király öröksége című kötetét. A sokrétű, Szent 
László királyhoz kapcsolódó szellemi-kulturális örökséget 
ismertető könyv több mint húsz középkori helyszínen ke-
resztül mutatja be a közel évezredes értékeket. A 120 ol-
dalas, színes fényképekkel gazdagon illusztrált kötetben 
a szerző lépésről lépésre tárja az olvasó elé a középkori 
ember világképének egy szeletét, és felkelti az érdeklődést 
az egyetemes értékek iránt is. László király öröksége a lát-
szat ellenére nem kötődik közvetlenül történelmi korhoz, 
időszakhoz sem, így régi idők számára éppoly aktuális, 
mint modern korszakunkban. A szerző előadást tart Szent 
Lászlóról. Közreműködik a Tűzvarázs együttes.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. október 19.

1 EUR 4,9290
1 USD 5,0234

100 HUF 1,1929
1 g ARANY 264,8922

IDŐJÁRÁS 
Többnyire napos 
 Hőmérséklet 

max. 13 0C 
min.  -2 0C

Megyei hírek 

Maros megyei magánszemélyek 
jóvoltából múlt szombaton 
újabb adományokat kapott a 
Beszterce-Naszód megyei Vicé-
ben működő szórványkollégium. 

A Bástya egyesület által fenntartott 
intézményben tartózkodó huszonkét 
gyermek számára meghirdetett szep-
temberi gyűjtőakció szép eredménnyel 
zárult, a múlt hét végén egy kisbusznyi 
rakományt szállítottak oda. A vendé-
geket kíváncsian, szeretettel várták a 
gyerekek, süteménnyel kínálták őket, 
amit az azelőtti napon erre a célra ké-
szítettek a nevelőnő irányításával.  

Számos adományozó járult hozzá, 
hogy a szórványkollégium kamrája 
megteljen: természetbeni adomány 
(tartós élelmiszer, zöldség, tisztálko-
dási szerek, tanszerek) érkezett Nyá-
rádszeredából, Jobbágyfalváról, 
Nyárádszentmártonból, Jobbágytelké-
ről, Nyárádremetéről, Székelytompá-
ról, Kebeléből. Szentgericén Batizán 
Attila református lelkész hirdette meg 
a gyűjtést, ahol 13 magánszemély 
ajánlott fel élelmiszert, a Bőr Béla ve-
zette helyi mezőgazdasági társulás 
krumplit adott, a Tiboldi alapítvány 
almalevet préseltetett a gyerekeknek. 
Szabédon Jenei Sándor Levente uni-
tárius lelkész felhívására öt magánsze-
mély adományozott tartós élelmiszert, 
két család egy-egy mikrohullámú és 
elektromos sütővel is hozzájárult a 
gyűjtéshez. Idén is Gyulakután gyűlt 
a legtöbb tartós élelmiszer, lekvár és 
méz, Kulcsár-Rabocskai Levente re-
formátus lelkész és a nőszövetség fel-
kérésére 38 magánszemély járult 
hozzá természetben az akció sikeré-
hez.  

Az adomány elszállításához a nyá-
rádszeredai református egyházközség 

ajánlotta fel a kisbuszát, az üzemanya-
got az egyik presbiter adta. A szállít-
mányt elkísérte Tőkés Attila lelkész és 
Fábián Ferenc gondnok is, megálla-
pítva, hogy az ottani gyerekek minden 
apróságnak nagyon örülnek, így az 
adomány jó helyre került. A tavaly in-
dított segítő kezdeményezés során há-
romszor vittek támogatást Vicére, 
szeptemberben tanszereket, novem-
berben sportfelszerelést, focikapukat, 
hintát, decemberben pedig élelmiszert, 
amely nagy segítséget jelentett az ott-
honnak.  

A szeptemberben meghirdetett idei 
akciónak is ez volt a célja, és eredmé-
nyeit nemcsak a hozzájáruló szemé-
lyek száma mutatja, hanem az is, hogy 
a természetbeni felajánlások mellett 

pénzadomány is érkezett: Rigmányban 
és Nyárádszeredában perselyes adako-
zással gyűjtöttek a református gyüle-
kezetek, Gyulakután 8, Szabédon 22 
személy ajánlott fel pénzt, így körvo-
nalazódik az a nem titkolt terv, hogy a 
vicei gyerekeknek egy disznót juttas-
sanak a tél beállta előtt. 

A vicei otthon és a Bástya egyesület 
apraja-nagyja nevében Becski Éva ne-
velő mondott köszönetet mindenkinek: 
szerinte adományozni annyit jelent, 
mint befektetni mások életébe, és ez a 
befektetés ezúttal is nagy. „Egy ember 
erőfeszítései nem mozdíthatják meg a 
hegyeket, de mindannyiunk ereje vál-
toztat” – emelte ki, ígérve, hogy az éle-
lem elfogyasztásakor gondolni fognak 
azokra, akik azt adták. (GRL)

20., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 46 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 28 perckor.  
Az év 293. napja,  
hátravan 72 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.

Idősek ünnepe Disznajón 
A disznajói református egyházközség presbitériuma a falu 
időseit köszönti október 23-án, vasárnap ünnepi istentisz-
telet keretében, melyet szeretetvendégség követ a helyi 
kultúrotthonban. A rendezvény fő támogatója a megyei 
RMDSZ és a RMDSZ Nőszervezete. 

Majdnem csodák – könyvbemutató 
Október 25-én, kedden 18 órától Marosvásárhelyen, a 
Studium Hub előadótermében mutatja be a Mentor Köny-
vek Kiadó Dubb László Majdnem csodák című novelláskö-

tetét. A szerzővel a kötet szerkesztője, Miklóssi Szabó Ist-
ván író beszélget. A novellákból felolvas Sebestyén Mihály 
történész, író, műfordító. 

Defender-koncert novemberben 
A marosvásárhelyi Defender zenekar jövő év márciusában 
adja ki nyolcadik lemezét, amelynek érdekessége, hogy a 
hetvenes-nyolcvanas évek hangzásvilágát idézi fel. A le-
mezt a megjelenésekor a Kultúrpalotában mutatják be, de 
ezt megelőzően őszi turnéja során a megyeszékhelyen is 
fellép a zenekar, amelynek hat év szünet után A te időd 
címmel új videoklipje jelent meg. A marosvásárhelyi kon-
certre november 23-án kerül sor a Jazz Clubban. A részle-
tekre visszatérünk.  

RENDEZVÉNYEK

Újabb adománycsomag Vicébe
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A tavaly háromszor jártak az adományozók Vicén, a múlt hétvégén ismét eljuttattak oda egy kisbusznyi 
rakományt Fotó: Becski Éva

RMPSZ-díjak pedagógusoknak és diákoknak 

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház 1. Sz. 
Sebészeti Klinikájának felújítása a kórházvezetés és a kli-
nika keretében létrehozott Toma Ionescu Egyesület közös 
erőfeszítésével valósul meg – írja közleményében a kórház 
sajtóosztálya. A munkálatok során a kórtermeket, illemhe-
lyeket újítják fel (minden kórteremben lesz illemhely), át-

alakítják a villamossági hálózatot, ezáltal több oxigénbe-
rendezés szerelhető fel. A sebészeti klinika vezetője, prof. 
dr. Călin Molnar hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a pá-
cienseknek nyújtott egészségügyi ellátás színvonalát nö-
veljék, ugyanakkor a beutaltak komfortérzetén javítsanak. 
(antalfi) 

Felújítják a sürgősségi kórház  
1-es sebészeti klinikáját 



közösen vásároljanak földgázt, dolgozik az LNG-referen-
ciaáron, illetve szolidaritási mechanizmust hozna létre, 
amellyel egy földgázellátási deficittel küszködő tagállam 
kisegíthető. A földgáz egységesen történő beszerzésére 
az EU egyetlen szolgáltatót választana ki, amely össze-
hangolná a tagállami igényeket, felkutatná a legkedve-
zőbb árajánlatokat stb. Kissé veszélyes játszma, hiszen 
gyakorlatilag egyetlen szolgáltató kezébe adnák a „köz-
beszerzést”, ami visszaélésre adhat lehetőséget, még 
akkor is, ha a szabályzatban lefektetnek különféle elő-
írásokat a transzparenciáról. 

Ami ebben a kontextusban érdekes, hogy egy korábbi 
megállapodás alapján azeri–román együttműködéssel 
cseppfolyósítottföldgáz-terminált építenek a Fekete-ten-
geren. A közös beruházásról szóló memorandumot 
szerda délután írta alá a kormányfő a SOCAR azerbaj- 
dzsáni vállalat képviselőivel. Románia miniszterelnöke 
szerint a beruházás hozzájárul Románia energiafügget-
lenségének megteremtéséhez.  

Tervek, stratégiák vannak, de időbe telik a megvaló-
sításuk. Éppen ezért, mindaddig, míg letisztul, hogy mi-
lyen lesz Európa (és a világ) jövőbeni gázpiaca, a 
legnagyobb kihívás továbbra is a lakosságot és az ipart 
sújtó árnyomás csökkentése marad. 

Házkutatások 
Házkutatást tartott szerdán a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) az Országos Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (ANPC) központi székhelyén. A hivatalos 
tájékoztatás szerint 2018 és 2022 között elkövetett 
korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt indult el-
járás, az ügy bizonyos vállalatoknál végzett ellenőr-
zésekkel áll kapcsolatban. Ugyanakkor országos 
szinten összehangolt akció keretében több mint 300 
házkutatást tartottak szerda reggel a DIICOT ügyé-
szei rendőrökkel és csendőrökkel együtt, az akció 
célja kábítószer-kereskedelemre, emberkereskede-
lemre, kiszolgáltatott személyek kizsákmányolására, 
számítógépes bűnözésre és különösen súlyos kö-
vetkezményekkel járó vagyon elleni bűncselekmé-
nyekre szakosodott bűnbandák felszámolása. A 
házkutatások során több mint ötven ügyben indított 
büntetőeljáráshoz gyűjtöttek bizonyítékot, és mint- 
egy 400 személyt kísértek be kihallgatásra.  
(Agerpres) 

Újabb 250 lejes részlet 
Október utolsó hetében sor kerül a szociális utalvá-
nyok harmadik, 250 lej értékű részletének kifizeté-
sére – jelentette ki Marcel Boloş európai 
beruházásokért és projektekért felelős miniszter. 
Boloş szerint azok, akiknek még nem folyósították a 
második részletet, meg fogják kapni visszamenőleg 
az összeget, ha jogosultak a támogatásra.  
(Agerpres) 

Elutasított indítvány 
A képviselőház szerdán elutasította a Lucian Bode 
belügyminiszter elleni egyszerű indítványt. A Ment-
sétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Jobbol-
dal Ereje párt által benyújtott indítvány 88 támogató 
és 162 ellenszavazatot kapott. Hat képviselő nem 
voksolt. Az USR-hez és a Jobboldal Erejéhez tartozó 
55 képviselő által aláírt, „Biztonság és bizalom vagy 
züllöttség és lopás? Bode miniszternek felelnie kell 
az okozott katasztrófáért” című indítvány vitája hét-
főn zajlott az alsóházban. Az indítvány kezdeménye-
zői Bode lemondását követelték a tárca éléről, mivel 
szerintük „nem sikerült megreformálnia az intéz-
ményt”. Bode „legnagyobb sikerének” azt tartják, 
hogy a rendőrséget „a Klaus Iohannis államfő barát-
jának cégétől” megvásárolt 600 BMW-vel szerelik 
fel. (Agerpres) 

Nemzeti rákellenes terv 
Jóváhagyta szerdai ülésén a képviselőház a nemzeti 
rákellenes tervet. A 2023 és 2030 közötti időszakra 
vonatkozó dokumentum a rákos megbetegedések 
megelőzésére, illetve leküzdésére irányuló intézke-
dések alapjául szolgál majd. A terv végrehajtását az 
egészségügyi minisztérium finanszírozza az állami 
költségvetésből. A törvény január 1-jétől lép életbe. 
Ettől a dátumtól számítva 180 napon belül a kor-
mánynak jóvá kell hagynia a terv végrehajtási sza-
bályait. A képviselőház döntő házként szavazott a 
tervről. (Agerpres) 

Ország – világ 

Energiaszolidaritásra 
készülve 
(Folytatás az 1. oldalról)

Felülvizsgálják Oroszország-politikájukat  
a német szociáldemokraták 

Felülvizsgálja Oroszország-politikáját a Németor-
szágot kormányzó koalíció vezető ereje, a Német 
Szociáldemokrata Párt (SPD) – írták német hírpor-
tálok szerdán az egyik társelnök, Lars Klingbeil egy 
beszéde alapján. 

A politikus egy kedd esti berlini pártrendezvényen elmon-
dott beszédében gyökeres fordulatot hirdetett meg ahhoz ké-
pest, hogy az SPD a 2021-es szövetségi parlamenti 
(Bundestag-) választásra készített programjában még azt val-
lotta, hogy Európában csak Oroszországgal együtt  
és nem Oroszország ellenében lehet béke, biztonság és stabi-
litás. 

Ez a helyzetértékelés már nem érvényes, éppen Oroszor-
szággal szemben kell „megszervezni biztonságunkat”, mert 
Moszkva „búcsút mondott a közös biztonság és a közös érté-
kek rendszerének” – húzta alá a mindenkori orosz vezetéssel 
hagyományosan szoros együttműködésre törekvő német szo-
ciáldemokraták vezetője. 

Mint mondta, pártja a hidegháború vége óta hibák egész so-
rozatát követte el, és tévesen mérte fel a Kreml szándékait.  

Kifejtette: először is hiba volt abból kiindulni, hogy a tör-
ténelem természetes módon összeköti a diktatúráktól megsza-
badult két országot. A német szociáldemokraták ettől a 
meggyőződéstől áthatva nem vették észre, hogy Vlagyimir Pu-
tyin orosz elnök másként viszonyul a múlthoz, „manipulálja 
és eszközként használja a történelmet”, méghozzá a belpoliti-
kában az „autokratikus konszolidáció”, a külkapcsolatokban 
pedig a orosz „nagyhatalmi” politika kibontakoztatása érde-
kében.  

Hibás volt az a felfogás is, hogy a közeledés, a kapcsolatok 

építése automatikusan elősegíti a partnernél a kedvező irányú 
változást, a fejlődést, hiszen a két ország gazdaságának egyre 
mélyebb összefonódása „nem járult hozzá stabil rend kiala-
kulásához” – húzta alá Lars Klingbeil, hozzátéve, hogy a gaz-
dasági integráció „nem működik”, ha nem kapcsolódik hozzá 
politikai program. 

Az első elemzői vélemények szerint fordulópontnak szá-
mító és a párt új irányvonalát megalapozó beszédében az SPD 
társelnöke külön hibaként említette, hogy Németország füg-
gővé tette magát az orosz energiaimporttól. „Ilyen egyoldalú 
függőségnek nem szabad többé kialakulnia” – hangsúlyozta 
Lars Klingbeil. 

A negyedik nagy hiba az volt, hogy „nem vettük kellőkép-
pen figyelembe közép- és kelet-európai partnereink érdekeit 
és nézőpontját”, ami „súlyos mértékű bizalomvesztést” oko-
zott.  

„Jobban oda kellett volna figyelni partnereinkre, különösen 
az utóbbi években, amikor az orosz politika egyre agresszí-
vebbé vált” – fejtette ki az SPD társelnöke.  

Arról is szólt, hogy nem lehet visszatérni az Oroszország 
Ukrajna ellen indított háborúja előtti állapotokhoz, és hosz-
szabb távon is nehezen elképzelhető a német–orosz viszony 
rendezése.  

Kijelentette, hogy Oroszország „nem lehet komoly partner, 
ha nem megy keresztül alapvető változásokon”. Csak egy 
megújult Oroszországgal lehet együttműködni olyan ügyek-
ben, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a fegyverzet-
csökkentés, „a szankciók pedig érvényben maradnak egészen 
addig, amíg az utolsó orosz katona is távozik Ukrajnából” – 
húzta alá az SPD társelnöke. (MTI) 

Steele-dosszié: ártatlan az FBI félrevezetésével  
vádolt orosz informátor 

Az esküdtszék minden vádpontban ártatlannak 
mondta ki az FBI félrevezetésével vádolt Igor Dan-
csenkót, a 2016-os elnökválasztásba való orosz be-
avatkozásról szóló magánjelentés, a Steele-dosszié 
első számú forrását.  

Az orosz származású elemzőt  öt vádpontban John Durham 
különleges ügyész vádolta meg, aki még Donald Trump el-
nöksége idején kapott megbízást arra, hogy vizsgálja a Szö-
vetségi Nyomozóiroda (FBI) eljárását, annak a 2016-os 
elnökválasztásba való orosz beavatkozás kiderítését célzó 
nyomozásakor. A vádpontok közül egyet a bíró már a múlt 
héten ejtett, így az esküdteknek négy rendbeli bűnösségről kel-
lett dönteniük.  

John Durham ügyész az ítélet nyomán csalódottságát han-
goztatta, ugyanakkor közölte, hogy tiszteletben tartja a hatá-
rozatot, megköszönte az esküdtek, valamint a vizsgálatban 
részt vevők munkáját.  

Az FBI 2016 júliusában indított vizsgálatot annak kideríté-
sére, hogy Oroszország próbált-e beavatkozni az amerikai el-

nökválasztásokba. A FBI-vizsgálat során került a figyelem kö-
zéppontjába az úgynevezett Steele-dosszié, egy korábbi brit 
titkosügynök, Christopher Steele jelentése, amelyet Hillary 
Clinton kampánystábja rendelt meg tőle annak a feltételezés-
nek az alátámasztására, hogy Donald Trump kapcsolatban állt 
a választások befolyásolására kísérletet tevő Kremllel. Ennek 
a jelentésnek volt az egyik első számú informátora a hétfőn 
felmentett orosz férfi, Igor Dancsenko, akit az FBI 2017-ben 
hallgatott ki először, és akit a hatóság félrevezetésének vádjá-
val tavaly november 4-én vettek őrizetbe.  

A most zárult per tanúvallomásai során az is kiderült, hogy 
Igor Dancsenko összesen 200 ezer dollárt kapott a Szövetségi 
Nyomozóirodától, hogy bizalmas forrásként működjön együtt 
a vizsgálat során. Egy korábbi FBI-ügynök pedig arról beszélt 
a bíróság előtt, hogy szövetségi nyomozók még 2016 októbe-
rében, néhány héttel az elnökválasztást megelőzően, 1 millió 
dollárt ajánlottak Christopher Steele számára abban az eset-
ben, ha igazolni tudja, hogy jelentése állításai helytállók Do-
nald Trump érintettségével kapcsolatban. (MTI) 

Ukrán légierő: több mint kétszáz iráni drónt  
lőttek le eddig  

Azóta, hogy Oroszország elkezdte bevetni az Irántól 
vásárolt Shahíd-136 típusú önmegsemmisítő dróno-
kat, az ukrán hadsereg 223-at lőtt le belőlük – kö-
zölte szerdán az ukrán légierő parancsnoksága. 

A sajtóközleményben hozzátették: 36 napja használja eze-
ket a drónokat Ukrajna ellen az orosz hadsereg. Az első iráni 
drónt szeptember 13-án semmisítették meg a Harkiv megyei 
Kupjanszknál. A légierő közölte, hogy a Shahíd-136-os dró-
nokat az orosz erők Gerany-2-ként jelölik.  

Vitalij Kim, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye kormányzója 
a Telegram üzenetküldő alkalmazáson nem tartotta kizártnak, 
hogy az orosz erők az általuk megszállt Herszon ágyúzására 
készülnek. A kormányzó szerint erre utal az, hogy a város 
lakóit tömegesen akarják elszállítani a városból, azzal az 
ürüggyel, hogy az ukrán hadsereg készül a megye központja 
elleni támadásra. „Ismerve az oroszok taktikáját, az is erre 
utal, hogy a Herszon megyei Csaplinkánál megerősített ál-
lásokat ásnak tüzérségi ágyúfegyvereknek” – tette  
hozzá.  

Az ukrán légierő déli parancsnoksága azt jelentette, hogy 
délelőtt lelőttek egy orosz Ka-52-es helikoptert Herszon me-
gyében, Beriszlav térségében.   

Az Ukrajinszka Pravda hírportál helyi kormányzók közlé-
seiből készített összefoglalójában kiemelte, hogy Herszon me-
gyében változatlanul heves harcok dúlnak. Orosz diverzánsok 
próbálták megkerülni az ukrán állásokat a régióban, Nova 
Kamjanka közelében, de visszavonultak, Beriszlav térségében 

pedig az ukrán fegyveres erők megsemmisítettek két lőszer-
raktárt és egy Szu-25 támadó-repülőgépet.  

 Az ukrán vezérkar szerdai jelentése szerit az Ukrajnában meg-
halt orosz katonák száma meghaladta a 66 ezret. A hozzávetőle-
ges adatok szerint az orosz hadsereg egyebek mellett elveszített 
eddig 269 repülőépet, 242 helikoptert, 16 hadihajót, 2554 harc-
kocsit, 5235 páncélozott járművet és 1637 tüzérségi rendszert.  

Olekszandr Sztaruh Zaporizzsja megyei kormányzó arról 
adott hírt, hogy az orosz erők a megyeszékhelynél tűz alá vet-
tek egy létfontosságú infrastrukturális létesítményt SZ-300-as 
légvédelmi rakétákkal. A keletkezett tüzet eloltották, senki 
sem sérült meg. A régióban lévő Orihiv települést ért orosz tü-
zérségi támadásban azonban nyolc civil sérült meg. A telepü-
lésen jelenleg nincs áram- és vezetékes vízszolgáltatás.  

Az Ukrajinszka Pravda legfrissebb jelentése szerint a fővá-
ros, Kijev környékén az ukrán légvédelem „dolgozik”, a rob-
banások Kijevben is hallatszanak. Olekszij Kuleba Kijev 
megyei kormányzó kérte a lakosokat, hogy ne hagyják el az 
óvóhelyeket.  

Szerhij Borzov, az ország középnyugati részében lévő Vin-
nicja megye kormányzója azt jelentette, hogy a régiót rakéták- 
kal támadják az orosz erők. Úgyszintén robbanások hallatsza-
nak a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében. Az Ukra-
jinszka Pravda beszámolója szerint a Krím félsziget 
kivételével Ukrajna minden megyéjében légiriadó van, az elő-
zetes információk szerint az orosz erők energetikai létesítmé-
nyeket támadnak. (MTI) 
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Amint a Maros Megyei Klinikai Kórház közle-
ményében olvasható, a romániai fekvőbeteg-ellátó 
egységek közül – az idén júliusban megjelent 1738-
as miniszteri rendeletnek megfelelően – a kórház 
augusztustól az elsők között tett jelentést a köz-
egészségügyi szervnek a fertőző gócnak minősülő 
esetekről, amelyek kapcsán intézkedtek, így az ok-
tóberiről is. 

– Ezek szerint nem feljelentésről van szó? – kér-
deztük dr. doc. Ianosi Edit Simona orvosigazgató-
tól. 

– A megyei kórház jelenti a hasonló eseteket, és 
nem kell rémhírekkel ijeszteni a lakosságot, mert 
az ilyen típusú fertőzések minden kórházban elő-
fordulnak, az Egyesült Államokban 28 százalékban 
az intenzív terápiás osztályokon, és sok európai 
kórházban is. Ha megrémítjük a lakosságot, akkor 
az emberek nem jönnek kórházba, csak amikor már 
nem tudunk rajtuk segíteni.  

Egyébként a kórház honlapján napról napra kö-
zöltük a helyzetképet – mondta az orvosigazgató. 
Ezzel kapcsolatosan a kórház közleményéből idéz-
zük, hogy a jelenleg beutalt személyeknél nem mu-
tattak ki fertőzést. A vízből, a felületekről, a 
készülékekről, az orvosi eszközökről és a személy-

zettől 70 mintát vettek, amelyek nem mutatták ki a 
baktériumok számának növekedését. Alaposan ki-
takarították és fertőtlenítették a négy intenzív terá-
piás és a két, műtét után megfigyelő kórtermet, az 
urológiai és a sebészeti műtőket és kórtermeket. 
Folytatódott továbbá a személyzet oktatása a higi-
énés előírásokról a hulladékkezelésig. 

– Az általános fertőtlenítés előtt milyen kórházi 
baktériumokat találtak? 

– Kétfélét, a Pseudomonas aeroruginosát és az 
Acidobacter baumanniit, ami immundeprimált be-
tegeknél meg szokott jelenni.  

– Sok probléma volt az intenzív terápiai osztály 
körül, mivel évekig a kórház tetőterében működött, 
az utóbbi időben el kellett onnan költöztetni, mert 
nem kapott működési engedélyt. Hol találhatók je-
lenleg az intenzív terápiás kórtermek?  

– Az első emeleten, de ott sem megfelelőek a kö-
rülmények, új helyiségre, épületre van szüksége a 
megyei kórháznak. Ezt régóta, még a járvány idején 
jeleztük.  

– Sikerült-e megfelelőképpen sterilizálni, hogy 
újra megnyithassák a kórtermeket? 

– Még várjuk a legújabb tesztek eredményét (az 
elmúlt napokban rendszeresen közöltük az eddigi-
eket), és ha továbbra is negatívak lesznek, és jóvá-
hagyást kapunk, akkor újra megnyitjuk az intenzív 
terápiás részleget – tájékoztatott az orvosigazgató. 
Országos tervet kér a miniszterelnök 

A történtekről értesülve a szerdai kormányülésen 
Nicolae Ciucă miniszterelnök arra kérte az egész-
ségügyi minisztérium képviselőit, hogy jövő hétig 
készítsenek helyzetjelentést a romániai kórházi fer-
tőzésekről. Kérését azzal indokolta, hogy az elmúlt 
napokban a Maros Megyei Klinikai Kórház öt be-
tege nozokomiális fertőzés miatt halt meg, és a 
gyanú szerint ez vezetett négy kolozsvári újszülött 
halálához is. Megjegyezte, hogy a kórházi fertőzés 
„sajnos nem egy új keletű problémája” a hazai 
egészségügynek. Nicolae Ciucă arra is felkérte az 
egészségügyi minisztérium képviselőit, hogy a 
helyzetjelentés alapján dolgozzanak ki országos 
tervet a nozokomiális fertőzések megelőzésére – 
írja az Agerpres hírügynökség.  

*Nem tévesztendő össze a Marosvásárhelyi Me-
gyei Sürgősségi Klinikai Kórházzal („új kórház”). 

(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. doc. Ianosi Edit Simona  Fotó: Bodolai Gyöngyi (archív)
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Felébredt a kormány is AZ USR lemondásra  
szólította fel Alexandru Rafila 

tárcavezetőt 
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) két képviselője, 
Tudor Pop és Emanuel Ungureanu kedden lemondásra szólította 
fel Alexandru Rafila tárcavezetőt, amiért az egészségügyi mi-
nisztérium még nem dolgozta ki a kórházi fertőzések megelő-
zéséről, ellenőrzéséről és kezeléséről szóló törvény 
alkalmazásának módszertanát, így a jogszabályt nem lehet gya-
korlatba ültetni.  

Sajtótájékoztatójukon az ellenzéki politikusok figyelmeztettek, hogy Ro-
mániának európai uniós források állnak rendelkezésére a nozokomiális fer-
tőzések kockázatának csökkentésére, és már 2020 decemberében elfogadta 
a parlament a páciensek biztonságát szavatoló törvényt, amit 2021 január-
jában ki is hirdetett az államfő. A rossz hír szerintük azonban az, hogy „egy 
lusta és inkompetens miniszter”, Alexandru Rafila „akadályozza a törvény 
alkalmazását” és így a pénz lehívását.  

Tudor Pop szerint a törvény „a szó valódi értelmében forradalmasítja az 
egészségügyi rendszert”.  

Rámutatott: a jogszabály ösztönzi a kórházakat, hogy rendszeresen azo-
nosítsák a rezisztens baktériumokat a kórtermekben, és jelentést tegyenek 
ezekről; kötelezi a helyi és központi hatóságokat, hogy hajtsák végre a kór-
házi fertőzések megelőzésére és ellenőrzésére vonatkozó intézkedéseket az 
alárendelt egészségügyi intézményekben; a kórházi fertőzések megelőzésé-
ről és ellenőrzéséről szóló terv kidolgozására, valamint az antibiotikumok 
észszerű használatára kötelez valamennyi egészségügyi intézményt; kötelezi 
a fekvőbetegek szűrését a műtétek vagy invazív eljárások előtt; elrendeli, 
hogy a kórházak rendelkezzenek a fertőzött betegek elkülönítésére szolgáló 
kapacitással. A törvény emellett továbbképzést biztosít a kórházi higiéniáért 
felelős alkalmazottaknak és finanszírozást minden valamennyi egészségügyi 
intézménynek a nozokomiális fertőzések felszámolását és megelőzését célzó 
intézkedésekre.  

„Rafila úrnak mindene megvan. Rendelkezik a legnagyobb büdzsé fölött, 
amit az egészségügyi minisztérium valaha is kapott, megvan a páciensek 
biztonságát elősegítő törvény, van parlamenti többsége. De tudják, mije 
nincs? Nem nagyon van kedve dolgozni. Ez a probléma” – fejtette ki Pop.  

Hozzátette, naponta halnak meg emberek a romániai kórházakban a no-
zokomiális fertőzések következtében, de ezeket a haláleseteket a „szőnyeg 
alá seprik”.  

A páciensek biztonsághoz való jogára hivatkozva felszólítják Alexandru 
Rafilát, hogy mondjon le az egészségügyi tárca éléről – szögezte le Pop.  

Emanuel Ungureanu pedig azzal vádolta meg a minisztert, hogy „már he-
tedik napja közpénzen nyaral Kubában”, és hangsúlyozta, a romániai páci-
ensekkel szembeni „cinizmusa” miatt távoznia kell az egészségügyi tárca 
éléről. (Agerpres) 

Érvelés a romániai állami  
egyetemi oktatás mellett 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem magyar tago-
zatáért felelős rektorhelyettes 
szerint a romániai magyar 
nyelvű felsőoktatásban, amit 
csak lehet, az állami egyeteme-
ken kell megvalósítani. Soós 
Anna a Krónika erdélyi magyar 
napilapban szerdán közölt in-
terjúban beszélt erről. 

A rektorhelyettes egyfelől azzal ér-
velt az állami felsőoktatás mellett, 
hogy az erdélyi magyarok Romániá-
ban adóznak, és az ő adólejeikből kell 
fenntartani az őket szolgáló felsőokta-
tási intézményeket. Másfelől azt is 
megemlítette, hogy a román állam 
kettős szorzóval számol a magyar 
nyelvű egyetemi oktatás finanszírozá-
sánál. 

„Nagyon fontos, hogy amit lehet, 
azt az állami egyetemen valósítsuk 
meg. Vannak olyan szakterületek, me-
lyek nálunk kevésbé megvalósíthatók, 
például a mérnöki szakok (…) Ilyen 
hiányszakokat létre lehet hozni más-
hol, de nagyon fontos, hogy ne legyen 
párhuzamos oktatás, és amit lehet, azt 
a hazai költségvetésből valósítsuk 
meg” – fogalmazott a rektorhelyettes. 

Korábban mind a magyar állam 
által finanszírozott, de Romániában 
magánegyetemként bejegyzett Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem (EMTE), mind a BBTE rektora 
fontosnak tartotta, hogy legyen egyez-
tetés a magyar közösség felsőoktatási 
igényeiről a magyarul vagy magyarul 
is oktató egyetemek vezetői között. 

A Sapientia egyetem napján, októ-
ber elsején Kolozsváron részt vevő 
Hankó Balázs, a magyarországi Kul-
turális és Innovációs Minisztérium 
felsőoktatásért felelős helyettes állam-
titkára célként fogalmazta meg azon-

ban, hogy a Sapientia EMTE váljon az 
erdélyi magyarság legfontosabb felső-
oktatási intézményévé. Hankó Balázs 
akkor azt közölte, hogy a romániai 
egyetemeken jelenleg mintegy 11 ezer 
magyar hallgató tanul. 

Soós Anna a Krónikának adott in-
terjúban arról beszélt, hogy a BBTE 
magyar tagozatán tanuló diákok lét-
száma idén meghaladja a 6600-at. Az 
egyetem 22 karából 17-en magyar 
nyelven is folyik az oktatás. Két 
karon: a Református Tanárképző és 
Zeneművészeti Karon, valamint a 
Római Katolikus Teológiai Karon ki-
zárólag magyar nyelven oktatnak. A 
rektorhelyettes azt is megjegyezte, 
hogy a 2011-es törvény alapján 19 
magyar egyetemi intézet alakult meg, 
vannak azonban olyan karok is, ahol 
az intézetek nem a nyelvi szempontok 
szerint szerveződtek. A belső szerve-
zeti struktúra kialakításáról a karok 
maguk dönthettek. 

„Azt látjuk, hogy a kollégák és a di-
ákok is értékelik ezt a struktúrát, 
melynek keretében 70 akkreditált 
alapképzéses és 48 mesterképzéses 
szakunk van” – jelentette ki Soós 
Anna, a BBTE rektorhelyettese. 

A BBTE mellett a romániai állami 
felsőoktatásban a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemen és a marosvá-
sárhelyi George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és Tech-
nológiai Egyetemen folyik a román 
mellett magyar nyelvű oktatás is. 

A csíkszeredai, marosvásárhelyi és 
kolozsvári karokkal működő Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a 
nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem és a kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet januárban bejelen-
tette a Pro Bono Publico egyetemi 
konzorcium létrehozását. (MTI) 

Bárhonnan elszállíthatók  
a szabálytalanul várakozó autók

Elfogadta szerdán a képviselőház azt a 
törvénymódosító tervezetet, amely lehe-
tővé teszi, hogy a közlekedési rendőrség 
bárhonnan elszállíthassa a szabálytala-
nul várakozó autókat. 

A jogszabályjavaslat mellett 232, ellene 
három képviselő szavazott, 29-en tartózkodtak. 

A tervezet a közúti közlekedést szabályozó 
2002/195-ös sürgősségi kormányrendelet (a köz-
lekedési törvénykönyv) 64-es cikkét módosítja. 
Lehetővé teszi a közlekedési rendőrök számára, 
hogy ne csak az úttesten szabálytalanul várakozó 
járműveket szállíttassák el – mint ahogy a ren-
delet jelenleg előírja –, hanem a közterületen 
bárhol szabálytalanul várakozó gépkocsikat. 

A tervezet szerint a rendőröknek elsősorban 
azokban az esetekben kell ehhez az intézkedés-
hez folyamodniuk, ha a szabálytalanul várakozó 
jármű nagymértékben akadályozza vagy veszé-
lyezteti a forgalmat. 

A közlekedési törvénykönyv jelenleg hatályos 
előírása szerint a rendőrség csak abban az eset-
ben szállíthatja el a szabálytalanul várakozó jár-

művet, ha a gépkocsi az úttesten várakozik. A 
járdán szabálytalanul parkoló autó esetében a 
rendőrség nem intézkedhet – érvelt a módosító 
javaslat kezdeményezője, Cătălin Drulă USR-s 
képviselő. 

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) 
elnökének magyarázata szerint a tervezet a gya-
logosok, főként a kisgyermekes szülők, mozgás-
sérült személyek biztonságát tartja szem előtt, 
akik sok esetben kénytelenek az úttesten haladni, 
mert a járdát elfoglalják a szabálytalanul parkoló 
vagy várakozó gépkocsik. Ugyanakkor a tűzol-
tókat is akadályozhatják munkájukban ezek a 
járművek. 

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
frakciója tartózkodott a szavazáson, Alin Coleşa 
képviselő szerint azért, mert a jogszabály- 
tervezet „számos visszaélésre” adhat lehetősé-
get. 

A szenátus első megkeresett házként 2019. 
május 29-ei ülésén elutasította a tervezetet, a 
képviselőház döntő házként szavazott róla szer-
dán. (Agerpres) 

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Országszerte több tízezres nagyság-
rendű a bejelentett, családon belüli 
erőszaknak minősülő esetek száma, 
és a hatékonyabb hatósági fellépés 
ellenére sajnos még mindig nem érzik 
biztonságban magukat az áldozatok, 
hiszen az utóbbi években számtalan-
szor fordult elő, hogy távoltartási 
végzéssel a zsebükben tört az éle- 
tükre, vagy ki is oltotta életüket az, 
akiket egykor társul választottak. És 
ha az áldozatokkal dolgozó szerveze-
tek szerint a jelentett esetszám csu-
pán a jéghegy csúcsa, csak elképzelni 
tudjuk, hányan élnek úgy, hogy a csa-
ládi fészek nem biztonságot jelent 
számukra, hanem a poklok poklát, 
ahol mindennaposak a porig alázó 
megjegyzések, ahol bármelyik pilla-
natban elcsattanhat egy újabb pofon, 
vagy a tettlegesség ennél sokkal dur-
vább formái sem ismeretlenek. 

Az idei év első nyolc hónapjában ország-
szerte több mint 36 ezer családon belüli 
erőszaknak minősülő esetet jegyeztek, ami 
13,3 százalékos növekedést jelent 2021 ha-
sonló időszakához képest – közölte nemrég 
Mihai Venea, a Román Rendőrség közrend-
védelmi osztályának a vezetője, aki szerint 
egyre többen vannak azok, akik merik jelen-
teni az őket ért bántalmazásokat. Idén már 
7331 távoltartási végzést adtak ki a bírósá-
gok, ezek áthágása miatt pedig már több mint 
2 ezer bűnvádi eljárást indítottak. A bántal-
mazás helyszínére kiszálló rendőrök az első 
nyolc hónapban ugyanakkor 8765 ideiglenes 
távoltartási parancsot bocsátottak ki, 1644-
gyel többet, mint tavaly ebben az időszakban. 
Ezek közül 3469-et erősített meg a bíróság 
távoltartási végzéssel. Az ideiglenes rendele-
tek megszegése miatt 579 eljárást indítottak 
– ismertette az országos adatokat a rendőr-
tiszt. A Maros megyei rendőr-felügyelőség 
adatai szerint megyénkben az idei év első 
nyolc hónapjában 269 ideiglenes távoltartási 
rendeletet bocsátottak ki a rendőrök, ezek 
közül 109-ből lett bírósági távoltartási vég-
zés. A bántalmazók 28 esetben szegték meg 
a távoltartási rendeletet, mindenik esetben 
bűnügyi eljárás indult ellenük. 

Miután országszerte, de Maros megyében 
is többször előfordult, hogy távoltartási vég-
zéssel a zsebükben késeltek meg, illetve gyil-
koltak meg áldozatokat bántalmazóik, végre 
jelentős előrelépés történt ezen a téren azáltal, 
hogy többszöri halasztás után október elsejé-
től életbe lépett az elektronikus nyomkövető 
karkötők alkalmazását előíró rendelet. A kí-
sérleti programot, amely lehetővé teszi, hogy 
hatékonyabban kövessék a távoltartási rende-
letek betartását, egyelőre Bukarestben, vala-
mint Maros, Iaşi és Vrancea megyékben 
ültették életbe, majd az elkövetkező években 
az ország többi megyéjére is kiterjesztik. Alig 
ültették gyakorlatba a nyomkövető rendszert, 
a héten érkezett a hír, hogy bűnügyi eljárás 
indult egy 55 éves marosludasi férfi ellen, 
aki, miután bántalmazta a feleségét, és távol-
tartási végzést állítottak ki a nevére, illetve 
elektronikus nyomkövetőt is kapott, meg-
szegte a végzést, illetve megpróbálta eltávo-
lítani magáról a szerkezetet, kárt téve benne. 
Tette miatt 24 órára őrizetbe vették. 
Amit látunk a statisztikákban,  
az csupán a jéghegy csúcsa 

Bár a hivatalos adatok szerint több a beje-
lentett esetek száma, ez nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy elterjedtebb a jelenség. Kétféle 
módon értelmezhető: egyrészt, hogy az áldo-
zatok jobban bíznak a hatóságokban, és 
merik kérni a segítségüket, a másik pedig, 
hogy tényleg több eset van. De azzal is tisz-

tában kell lenni, hogy amiről tudunk, amit je-
lentenek, az csupán a jéghegy csúcsa, sok 
eset nem is jut a hatóságok tudomására – 
hangsúlyozta Csép Éva Andrea, Maros me-
gyei parlamenti képviselő, aki az elmúlt 
években oroszlánrészt vállalt abban, hogy az 
áldozatok védelmét szolgáló törvénymódosí-
tások napvilágot lássanak. Az elektronikus 
nyomkövető rendszer kapcsán a képviselő el-
mondta, fontos tudni, hogy nem minden bán-
talmazó kap majd lábbilincset – ezt a 
szerkezetet ugyanis kimondottan a bokára he-
lyezik –, mivel hiába bocsátja ki a helyszínen 
a rendőr az azonnali távoltartási rendeletet, 
és javasolja az elektronikus nyomkövető al-
kalmazását, amennyiben az áldozat nem vál-
lalja, nem szerelik fel. A rendszer ugyanis 
úgy működik, hogy az áldozatnál is kell le-
gyen egy kis mobil eszköz, amely hangjel-
zéssel adja tudtára, ha az agresszor a 
közelben tartózkodik, ugyanakkor automati-
kusan jelez a rendőrségnek is; a rendőrség 
mindkét féllel azonnal felveszi a kapcsolatot. 
Tudni kell ugyanakkor, hogy ez a 
rendszer azokon a helyeken használ-
ható, ahol van térerő, illetve elektro-
mos áramhoz való hozzáférés, és 
sajnos Romániában ma is vannak 
olyan helyek, ahol nincs áram. 

Csép Éva Andrea szerint az elekt-
ronikus nyomkövető rendszer min-
denképp hatékonyabb eszköz a 
hatóságok kezében, hogy fellépjenek 
az áldozatok védelmében, ezért kérni 
kell minden esetben, amikor a bántal-
mazott fél úgy érzi, veszélyben van az 
élete. 
Maros megyében immár két  
védett otthon működik 

Mivel az ország több megyéjében 
sokáig nem volt védett ház, ahol sür-
gősségi úton elszállásolhatják a csalá-
don belüli erőszak áldozatait, az 
országos gyermekvédelmi és szociális ható-
ság által kezdeményezett Venus – Együtt a 
biztonságos életért program keretében az 
utóbbi két-három évben minden megyében 
létre kellett hozni egy 3–8, de legtöbb 10 fé-
rőhelyes védett házat, amire anyagi támoga-
tást kaptak a megyei önkormányzatok. A 
program részeként a Maros Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgatóság is létreho-
zott egy hat férőhelyes védett otthont, amely-
nek a helyszíne titkos, és ahol az áldozatok 
egy évig maradhatnak, de indokolt esetben ez 
az időszak meghosszabbítható. Ugyanakkor 
ottlétük alatt pszichológiai és szakmai taná-
csadásban is részesülnek – tudtuk meg Doru 
Constantintól, az igazgatóság sajtószóvivő-
jétől, aki szerint a legutóbbi adataik szerint 5 
felnőtt és 3 gyerek volt elszállásolva a mene-
dékhelyen. 

A védett házak terén Maros megye kedve-
zőbb helyzetben van, mint az ország sok me-
gyéje, ugyanis a gyermekvédelmi 
igazgatóság által nemrég kialakított otthon 
mellett a Kelet-európai Szaporodás-egész-
ségtani Intézet már több mint másfél évtizede 
működtet tanácsadó központot, valamint egy 
titkos helyszínű védett otthont, ahol ideigle-
nesen menedéket nyújtanak az áldozatoknak 
és azok gyerekeinek. Az intézetben szakem-
bercsoport karolja fel a családon belüli erő-
szak áldozatait, az otthonukból menekülni 
kényszerülő nőket, a pszichológus lelki tá-
maszt nyújt számukra, a jogász jogi útbaiga-
zítást biztosít, a szociális munkás pedig segít 
nekik sínre tenni az életüket, és amennyiben 
szükséges, albérletet vagy akár munkahelyet 
találni. 
Egyre több vidéki áldozat mer  
segítséget kérni 

Teodora Baba, az intézet pszichológusa 
több mint másfél évtizede dolgozik a családi 

erőszak áldozataival, munkássága során hát-
borzongató esetekkel szembesült, de ugyan-
akkor kedvező végkicsengésű 
élettörténeteknek is tanúja volt, amikor egy-
kor brutálisan bántalmazott nőknek sikerült 
kiszabadulniuk a poklok poklából, és gyere-
keikkel együtt új életet kezdtek. Teodora 
Baba kiemelte, Maros megye igen szerencsés 
helyzetben van, ugyanis a megyei, valamint 
a marosvásárhelyi önkormányzat több mint 
15 éve támogatja őket a védett otthon üze-
meltetésében. Az intézet által működtetett vé-
dett otthonban 18 hely áll a menekülni 
kényszerülő áldozatok és gyerekeik számára, 
ami a pszichológus szerint elegendő, ugyanis 
kiválóan együttműködnek a megyei szociális 
ellátási és gyermekvédelmi igazgatósággal, 
valamint a Materna anyaközponttal, segítik 
egymást az áldozatok ellátása terén. 

A védett otthonban idén július 1. – szep-
tember 30. között összesen 48 veszélyhely-
zetben lévő személyt szállásoltak el, 20 
felnőttet 28 kiskorú gyerekkel, az intézet ta-

nácsadó központjában pedig ebben az idő-
szakban 30 áldozattal dolgoztak. 

Idén például a sürgősségi befogadó köz-
pontban elszállásolt esetek nagy többségében 
védelmi rendelet volt kibocsátva, ennek elle-
nére az áldozatok féltették a saját és gyere-
keik életét. 

A szakember szerint változó a hozzájuk se-
gítségért folyamodó áldozatok száma, ám ör-
vendetes az, hogy míg régebben elsősorban a 
városon élők jöttek el, az utóbbi időben nőtt 
a vidékről érkező áldozatok száma – annak 
köszönhetően, hogy kiválóan együttműköd-
nek a rendőrséggel, a SMURD-dal, a polgár-
mesteri hivatalokban dolgozó szociális 
asszisztensekkel, és ezek tudják, hová kell 
küldeni őket.  

– Az utóbbi években a hozzánk fordulók 
mintegy fele vidékről érkezik. Sok esetben a 
vidéki rendőrőrs dolgozói vagy a szociális 
asszisztensek irányítják ide, vagy akár ők 
maguk hozzák el hozzánk az áldozatokat. Ez 
jó hír, hiszen végre kezd változni a főként vi-
dékre jellemző mentalitás, miszerint az erő-
szak a családi élet része, illetve hogy ez csak 
a családra tartozik, a kívülállóknak nincs be-
leszólása. Ugyanakkor sajnos az is jellemző, 
hogy az utóbbi években több a súlyosabbnak 
minősülő eset, amikor az áldozat orvosi ellá-
tásra szorul vágás, szúrás miatt. Valószínűleg 
ebben a járvány alatti fokozott összezártság, 
elszigetelődés is közrejátszik – mutatott rá. 
Nemcsak a verés számít erőszaknak 

A pszichológus fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, hogy nem csak az minősül családon 
belüli erőszaknak, amikor tettlegességre 
kerül sor, az esetek nagy részében ugyanis az 
erőszaknak több formája van egyszerre jelen, 
sok esetben még a tettlegességnél is ártóbb a 
lelki terror, amikor az agresszor teljesen le-
rombolja az áldozat önbecsülését, és elszige-
teli őt a környezetétől. 

Az intézethez fordulók szinte százszázalé-
kosan jelen van a pszichológiai bántalmazás, 
azaz a lelki terror, illetve a fizikai bántalma-
zás is. De gyakori a szociális erőszaknak mi-
nősülő jelenség, amikor az agresszor teljes 
kontroll alatt tartja az áldozatát, elszigeteli őt 
másoktól, megtiltja, hogy szakmailag előre-
lépjen, tanuljon, eltávolítja a közeléből a ba-
rátnőket, de akár a családtagokat is, akiktől 
esetleg segítséget remélhetne a bántalmazott. 

Teodora Baba szerint elég gyakori, hogy a 
bántalmazó pénzügyileg is kontrollálja a part-
nerét, teljes ellenőrzés alatt tartja az áldozat 
saját bevételeit, a hátrányos helyzetű csalá-
dokból származó áldozatok sokszor számol-
nak be arról, hogy a bántalmazó nevére jön a 
gyerekpénz, ő veszi át a szociális segélyt. De 
a tehetősebb, értelmiségi rétegből származó 
áldozatok is beszámolnak arról, hogy az ag-
resszor kezeli a fizetésüket, tudja a bankkár-
tyájuk kódját, előfordult, hogy több mint 
kétezer eurós havi jövedelme volt a család-
nak és a nő heti 50 lejt kapott, hogy abból 
boldoguljon négy gyerekkel, és minden ba-
niról, amit elköltött, be kellett számolnia. 
Talán megváltozik… Vagy mégsem? 

A pszichológus rámutatott: a tapasztalat az, 
hogy az áldozatok krízishelyzetekben kérnek 
segítséget, közben pedig reménykednek, 
hogy helyreállnak a dolgok, hogy megválto-
zik a bántalmazó, hogy együtt marad a csa-
lád, és sok időbe telik, amíg rádöbbennek, 
hogy ez nem csak rajtuk múlik.  

– Mi tudatosítjuk bennük, hogy nálunk 
nyitott ajtó várja őket, akárhányszor szüksé-
gük van segítségre. Nagyon sok áldozattal ta-
lálkoztunk, akik, miután elhagyták a 
menedékhelyet, visszatértek a partnerükhöz, 
de idővel ismét visszakerültek a védett ott-
honba. Voltak nők, akiket négyszer-ötször fo-
gadtunk be néhány év leforgása alatt. Amikor 
először viselkedik agresszíven a partnerük, 
általában megmagyarázza, elnézést kér, és ki-
békülnek. Aztán jön a második erőszakos in-
cidens, egy ideig újra sajnálja, ez tipikus a 
családon belüli erőszak esetében. Tudni kell, 
hogy az áldozatokat nem bántalmazzák nap 
mint nap, a gyakoriság változó, a kapcsolat 
elején nagy szünetek vannak két bántalmazás 
között, általában félévente vagy akár évente 
egyszer fordul elő. A pszichológiai terror és 
a szociális elszigetelés állandó, de tettleges-
ségre nem kerül sor egy ideig. Az áldozat 
pedig ilyenkor hajlamos azt hinni, hogy társa 
megváltozott. Aztán egy idő után a helyzet 
ciklikussá válik, ha valami éppen nem tetszik 
a bántalmazónak, erőszakossá válik, ezért a 
bántalmazott nők állandó félelemben élnek, 
hiszen, bár igyekeznek a partner kedvében 
járni, sosem tudhatják, hogy melyik lépésük 
milyen reakciót vált majd ki belőle. Sajnos 
sok esetben az agresszor így vezeti le a benne 
felgyűlt feszültséget, például, ha rossz napja 
volt a munkahelyen, hazamegy és a legap- 
róbb, legjelentéktelenebb dolog, ami éppen 
nem tetszik neki, például, hogy poros a vécé 
fedele, szikra lehet ahhoz, hogy kitörjön a 
konfliktus. Ezek azonban olcsó kifogások, 
amelyek nem mentségek az effajta viselke-
désre – hangsúlyozta a szakember, aki szerint 
sajnos az is gyakori, hogy az áldozatot hibáz-
tatják, mondván, biztos tett valamit,  
amivel „rászolgált” az agresszor viselkedé-
sére.  
A mindennapokban nagyobb  
biztonságot jelentenek a nyomkövetők 

Teodora Baba egyértelműen úgy látja, 
hogy az október 1-től Maros megyében 
üzembe helyezett elektronikus nyomkövető 
karkötőknek köszönhetően nagyobb bizton-
ságban lesznek az életükért rettegő áldozatok. 
Mint mondta, már maga a védelmi rendelet 
is sokak számára elrettentő intézkedés, hiszen 
ha megszegik, akár börtönbe is kerülhetnek. 
Ennek ellenére sajnos sokan megszegik, ezért 
a nyomkövetők nagy segítséget jelentenek, 
hiszen gyorsan közbeléphetnek a rendőrök. 
Voltak helyzetek, amikor kibocsátották a vé-
delmi rendeletet, az áldozat a családi otthon-
ban maradt, az agresszort meg eltávolították 
a lakásból, viszont megtalálta a módját, hogy 
bemenjen a házba, és elvegye az áldozat te-
lefonját, hogy ne tudja hívni a rendőrséget, 
amikor közel megy hozzá. Ezt a nyomkövető 
karkötővel már nem tehetné meg. Ugyanak-
kor olyan eset is előfordult, amikor a ház előtt 
különféle jeleket, üzeneteket hagyott, hogy 
pszichikai nyomást gyakoroljon az áldozatra, 
a nyomkövető rendszerrel azonban ezek a kö-
zeledések is kiküszöbölhetővé válnak – ho-

Illusztráció

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Nagyobb biztonságot nyújtanak az áldozatoknak az elektronikus nyomkövetők 
Párkapcsolat vagy a poklok pokla? 
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A hajléktalanok kezét sem  
engedik el 

Rövidesen tizenegy éves lesz a 
Solidaris Egyesület által működte-
tett telefonos szeretetszolgálat, il-
letve a 0265-555-555-ös 
telefonszám, a krízisvonal, amelyet 
bárki hívhat, ha segítségre van 

szüksége. Az évek során sokan hív-
ták ezt a számot, mivel éppen nem 
volt amit az asztalra tegyenek, nem 
volt amivel fűteni, vagy nem tudták 
megvásárolni a fontos gyógyszere-
ket. Sajó Norbert, a Solidaris Egye-
sület vezetője megjegyezte, 11 év 
után idén először támogatja őket 
anyagilag a marosvásárhelyi önkor-
mányzat, így hetente egyszer meleg 
ételt tudnak biztosítani harminc haj-
léktalan személynek. 

Mint mondta, most ismét nő az 
érdeklődés a Fagypont nevű, haj-
léktalanokat felkaroló programjuk 
iránt, Kolozsváron már most hetven 
fölött van azoknak a száma, akik 
beállnak a sorba, amikor a meleg 
ebédet osztják, és valószínűnek tart-
ják, hogy a nagy hideg beálltával 
eléri a százat is. Marosvásárhelyen 
tavaly az egyesület adományoknak 
köszönhetően juttatott hetente har-
minc-harmincöt hajléktalannak 

meleg ételt, most a polgármesteri 
hivatal támogatásával teszik, no-
vembertől szeretnék ezt heti két-
szeri alkalomra bővíteni – mondotta 
Sajó Norbert. Kérdésünkre, hogy 
lesz-e meleg étel mindenkinek, ha 
jelentősen megnő az igénylők 
száma, az egyesület vezetője rámu-
tatott, az utóbbi időben az a tapasz-
talat, főleg Kolozsváron, hogy 
nemcsak hajléktalanok, hanem kis-

nyugdíjasok is beállnak a sorba a 
meleg ételért. Mint mondta, senki 
sem fog üres kézzel távozni, hiszen 
ha valaki beáll a hajléktalanok közé, 
az azt jelenti, hogy rászorul az 
ebédre. Továbbra is lehetőség van 
arra bárkinek, hogy felvállalja egy 
hajléktalan személy havi étkezteté-
sének a költségeit, ami hozzávető-
legesen 350 lejbe kerül. Arra is volt 
példa, hogy elosztották a menüt, 
egyesek levest, mások másodikot 
kaptak, mivel a 70 személy helyett, 
amennyire számítottak, 90-en jelen-
tek meg. A menü amúgy is bőséges: 
leves, második fogás, savanyúság, 
desszert, jár melléje zsömle is, 
sokan beosztják, és egy adagból két 
napig esznek. 
Mindenkinek legyen, amit az 
asztalra tennie! 

Szeretnének odafigyelni a város 
lakónegyedeiben élő kisnyugdíja-

sokra is, akiknek ugyan van hol lak-
niuk, de egyre megterhelőbb szá-
mukra az élelem beszerzése. Ezért 
társadalmi összefogással szeretné-
nek rajtuk segíteni, hogy a téli idő-
szakban is legyen, amit az asztalra 
tenniük. Az egyesület által kezde-
ményezett Ne éhezzen senki! kam-
pány partnere a Marosvásárhelyi 
Rádió és a Kolozsvári Rádió.  

A sajtótájékoztatón Szász Attila, 
a Marosvásárhelyi Rádió főszer-
kesztő-helyettese elmondta, mindig 
szívesen kapcsolódnak be „civilek” 
által kezdeményezett segítő akci-
ókba, hiszen ez is hozzátartozik a 
rádió közszolgálati minőségéhez.  

– Ma a szegénység elleni küzde-
lem világnapja van, de a közömbös-
ség elleni világnap kellene legyen. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy ez-
által nem tudjuk megoldani az 
egyes problémákat, de fel tudjuk 
hívni a figyelmet rájuk, példát mu-
tatunk, és buzdítunk mindenkit, 

hogy próbáljon meg részt venni a 
közösség életében, akár azáltal, 
hogy elmondja a véleményét, akár 
adománycsomaggal, pénzutalással 
– fogalmazott Szász Attila, aki úgy 
véli, a kampány időzítése jó, mivel 
megelőzi a karácsonyi karitatív hul-
lámot, amikor mindenkinek eszébe 
szokott jutni, hogy vannak körülöt-
tünk szegények, holott az évben van 
még 364 nap, amikor a rászorulók 
ugyanolyan éhesek. 

A példamutatás kapcsán Sajó 
Norbert hozzátette, szeretnék, ha az 
üzenetük minél több családot arra 
ösztönözne, hogy nézzenek körül, 
van-e esetleg családtag, szomszéd a 
közelükben, aki egyik napról a má-
sikra él, és állítsanak össze a szá-
mára egy élelmiszercsomagot.  
Élelmiszerrel vagy pénzzel 
lehet segíteni 

A Solidaris Egyesület Ne éhez-
zen senki! kampányát tartós élelmi-

szerrel és pénzzel is lehet támo-
gatni, amit élelemvásárlásra fordí-
tanak. A 0265-555-555-ös 
telefonszámot hétfőtől péntekig 15–
20 óra között lehet tárcsázni, és je-
lezni az adományozási szándékot. 
Aki segíteni szeretne, az elsősorban 
lisztet, olajat, cukrot, puliszkalisz-
tet, rizst, konzerveket – hal, májpás-
tétom, borsó, kukorica –, paszulyt, 
száraztésztát, zacskós levest, kaka-
óport, teafüvet, kekszet, édességet 
vigyen. Egy csomag, amely ezen 
termékeket tartalmazza, hozzávető-
leg 100–130 lejbe kerül. Akik pénz- 
adománnyal segítenék a közösségi 
éléskamra feltöltését, azok  
az Asociaţia Solidaris 
RO56BTRLRONCRT0227038401 
bankszámlaszámra Élelem/alimente 
megjegyzéssel utalhatják át. 

Az összegyűjtött élelmet elsősor-
ban Marosvásárhelyen, Nagyvára-
don és Kolozsváron szeretnék 
kiosztani. A rászorulóknak szánt 
élelmiszert nem a rádió székhelyé- 
re, hanem a Solidaris Egyesülethez 
kell eljuttatni, a Tudor Vladimirescu 
utca 3. szám alá.  

A fenti telefonszámon azoknak a 
hívását is várják, akik segítséget 
szeretnének kérni. Sajó Norbert 
hangsúlyozta, sokan vannak, akik, 
bár egyik napról a másikra élnek, 
azt mondják, adják inkább másnak 
a segélyt, akinek nagyobb szüksége 
van rá. Ezért azok, akik ismernek 
olyan személyeket, akikről tudják, 
hogy mélyszegénységben élnek, de 
nem kérnek segítséget, jelezzék, 
hogy ők se nélkülözzenek a télen.  

Menyhárt Borbála

Tartós élelmiszerrel segítik a rászorulókat 
Senki ne éhezzen a nehéz téli hónapokban! 
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Sajó Norbert

A szegénység elleni küzdelem világnapján hirdette meg Ne 
éhezzen senki! elnevezésű kampányát a marosvásárhelyi Soli-
daris Egyesület. Tartós élelmiszer beszerzésével készülnek az 
előttünk álló télre, attól tartva, hogy a tetemes számlák miatt 
sok rászoruló, egyedül élő kisnyugdíjas kerülhet abba a hely-
zetbe, hogy nem jut a mindennapi betevőre. Ezért tartós élel-
miszerekből készletet hoznak létre, hogy amint érkezik a 
segélyhívás a 0265-555-555-ös telefonszámra, azonnal el 
tudják juttatni a nélkülözőhöz az élelmiszercsomagot. Az élel-
miszer beszerzésében bárki segíthet, vagy termékekkel, vagy 
pénzadománnyal. A kezdeményezés részleteit, illetve a haj-
léktalanokat felkaroló Fagypont programjukat a napokban az 
egyesület új székhelyén sajtótájékoztatón ismertették. 



Vinetta- (padlizsán-) pörkölt 
Két közepes méretű vinettát megmosunk, hé-

jastól kockára vágjuk. Pár csepp olívaolajjal 
meglocsoljuk, megsózzuk és félretesszük. Három 
fej hagymát, egy kisebb paprikát, egy paradicso-
mot apróra vágunk, 5 cikk zúzott fokhagymával, 
sóval, borssal folytonosan kavargatva 10-12 perc 
alatt megpároljuk, egy púpozott kávéskanál fű-
szerpaprikával megszórjuk. Kevés csilipasztát is 
adunk hozzá, vagy aki kedveli, az elején a zöld-
ségekkel együtt friss csilit. Ezután a kockára vá-
gott padlizsánt a párolt zöldségmasszához adjuk, 
annyi vizet töltünk rá, hogy félig ellepje. Óvato-
san keverjük, míg elkészül, hogy ne törjenek 
össze a padlizsánkockák. Lefedve 15-20 perc 
alatt készre főzzük. Apróra vágott petrezselyem-
mel, kis kakukkfűvel a legvégén egyet rottyan-
tunk rajta. Krumplipürével, rizzsel tálaljuk. 

Rózsa Enikő 

Enikő receptjei
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Tejszínes rókagomba-paprikás 
Egy kg róka-

gombát megmo-
sunk. Szárával 
együtt 2-3 darabra 
tépjük. Egy ki-
sebb fej hagymát 
apróra vágunk, fél 
dl olajon a gom-
bával együtt ka-
vargatva a saját 
levében megpáro-
lunk. A gombát 
előzőleg sózzuk, 
borsozzuk, kevés 
pirospaprikával 
m e g s z ó r j u k . 
Ehhez a mennyiséghez 7 dl növényi főzőtejszín szükséges. Addig 
főzzük, amíg krémes vastagságú nem lesz. Egy csokor zöldpetre-
zselymet apróra vágunk, és a mártáshoz adjuk. Ne sajnáljuk el a 
petrezselyemzöldet! A mártást zsíros, 30-35% tejszínnel is készít-
hetjük. 5 dl kell belőle, de készíthetjük hagyományos módon is. 
Ehhez bő 3 evőkanál lisztet 5 dl zsíros tejjel kikavarunk, és addig 
főzzük, míg sűrű nem lesz a mártás. 

Jó étvágyat kívánok! 

Birssajt 
Alaposan megmosunk egy veder birsalmát. (Szárazon szok-

tam lesúrolni a szőrös réteget, így könnyebb és gyorsabb.) Hé-
jastól felcikkezzük. Erre a mennyiségre 1 dl lime kicsavart 
levét öntjük, a citrom is jó. Negyed kg mézzel, 1 dl musttal (ha 
nincs, rostos almalével) megpároljuk folytonos kevergetés 
mellett. Miután megpuhult, botmixerrel pürésítjük. 2,5 kg cuk-
rot, csipetnyi fahéjat, kevés vaníliát adunk hozzá, és addig főz-
zük (kb. 2 óra 10 perc), amíg annyira vastag lesz, hogy már 
lehetetlen kavargatni. Ilyenkor elválik a lábas aljától. Kis tá-
nyérkára próbából csepegtethetünk az anyagból, ha azonnal 
megdermed, akkor kész van.  

Én egyszerhasználatos formákba töltöttem. A formákat elő-
zőleg hideg vízbe mártottam, és elsimítottam a massza felüle-
tét. Másnap este zsírpapírral bevont lapítóra kiborítottam, és 
15 napon keresztül száraz helyen szárítottam. Mindennap for-
dítottam rajta 
egyet. 14 nap 
után már nem 
volt ragadós. 
Zsírpapírba 
csomagolva a 
kamra pol-
cára helyez-
tem. 

Rókagombapástétom 
Öt kg rókagombát alaposan megmosunk, majd jól kicsavarjuk a vizet be-

lőle. Egy evőkanál sóval, egy evőkanál darált borssal fűszerezzük, és foly-
tonosan kavargatva egy óra alatt puhára pároljuk. A gombát a szárával együtt 
hosszan, szálkásan nagyobb darabokra tépjük. Miután megpuhul, egy evő-
kanál pirospaprikával megszórjuk, jól összerotyogtatjuk, majd botmixerrel 
pürésítjük. A forró gombához 40 dkg jó minőségű vajat, egy kávéskanál 
lime-levet, 3 dl extraszűz olívaolajat kavarunk. Addig keverjük, míg krémes, 
vastag masszát nem kapunk. Egy nagy csokor petrezselyemzöldet turmi-
xolva a masszához keverünk, majd a legvégén 3 cikk zúzott fokhagymát.  

Én két részre osztottam, egyik felét csilivel és parmezánnal bolondítottam 
meg. Kis dobozokba téve lefagyasztható. Üvegben 2-3 hétig hűtőben eláll. 
Egyik adagot kidunsztoltam a lerben.

2022. 10. 19. 
Az Aquaserv aláírta „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére  

vonatkozó regionális projekt a 2014-2020-as időszakra” keretében  
a NYÁRÁDMENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE,  

NYÁRÁDMAGYARÓS községekben megvalósuló kivitelezési szerződést. 
 

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fej-
lesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra” keretében a NYÁRÁD-
MENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS 
községekben megvalósuló – SMIS kód 2014+ 155743 – nem emelt szintű projekt, mely a Nagy 
Infrastruktúra Operatív Program 3. prioritási tengelye – Környezeti infrastruktúra fejlesztése 
hatékony erőforrás-gazdálkodás feltételei mellett, speciális cél (OS) által finanszírozott, 
3.2. – A települési szennyvíz begyűjtésének és tisztításának, valamint a lakosság ivóvízzel 
való jobb ellátásának növelésére projekt kedvezményezettje, a következő kivitelezési szer-
ződések aláírásáról tájékoztatja a lakosságot: 

Kivitelezési szerződés: „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra” keretében a NYÁRÁDMENTÉN – 
NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS községekben – meg-
valósuló, nem emelt szintű projekt.  

• A munkálat megnevezése: 2-es munkacsomag – részlegesen Nyárádkarácson köz-
ségközpont területén; 

• Kivitelező cég: Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări SRL, Kolozsvár; 
• Az építési szerződés értéke: 17.819.749,00 lej, héa nélkül; 
• A munkák kivitelezési ideje 15 hónap a szerződés aláírásától, 36 hónapos jótállási 

időszakkal; 
• 4.227 személy ellátására. 

A szerződésen belül a következő kategóriájú munkák elvégzésére kerül sor: 
• 3 km szállítóhálózat és 23 km elosztóhálózat Nyárádkarácson, Folyfalva, Csiba, Ká-

posztásszentmiklós, Fintaháza, Kisteremi, Somosd települések területén; 
• egy szivattyúállomás Somosdon; 
• 1.524 bekötés. 

A munkálatok befejezése hozzájárul a szennyvízkezelésre és az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségére vonatkozó európai irányelvek (91/271/EGK és 98/83/EK), célkitűzések tel-
jesítéséhez, ezzel egyidejűleg a közművek környezetvédelmi követelményeknek való meg-
feleltetéséhez, valamint teljesíti a Románia által a csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket. 
Az eseményen részt vettek a nyertes cég képviselői és a marosvásárhelyi AQUASERV RT.  
vezetősége. 
 

A projekt a Kohéziós Alapból a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül  
társfinanszírozott 

Kapcsolattartó: 
Andrea Bauer, az UIP-POIM és a beruházási osztály vezetője; 
Telefon: 0265-208-809; 
Fax: 0265-208-862; 
E-mail: abauer@aquaserv.ro 

Sajtóközlemény
Hűvös szél kergette a leveleket a 

Paraclitus kertjében. A kolostor 
kertre néző ajtajánál törékeny női 
alak állt fátylába burkolózva. Az 
este is egyre jobban ráhúzta sötét ta-
karóját a világra. A zizegő levelek a 
félhomályban is rendületlenül foly-
tatták hervadó táncukat. Mintha egy 
élettörténet lenne minden levélen – 
tűnődhetett az est magányában áll-
dogáló apáca. Egyszer aztán meg-
fordult, és a kápolnába sietett. Az 
oltár közelében mécses pislogott. A 
kolostor lakói a vecsernyére igye-
keztek. 

– Heloysa, ön sír? 
– Ó, nem, csupán a szél csalta elő 

ezt a néhány könnycseppet. 
 Felcsendült egy zsoltár, majd 

egy újabb, aztán himnuszokkal 
dicsérték az Istent. Egy nagyobb 
gyertya erőteljes fénye mellett va-
laki részletet olvasott a Bibliából, 
végül egy reszponzóriummal felel-
tek a felolvasott igére. 

 Vecsernye végeztével mindenki 
igyekezett vissza a szálláshelyre. 
Csak egyvalaki térdelt hosszan a 
kereszt tövében. Imája hosszan tar-
tott. Mély sóhajok jelezték, hogy 
azok az imák őszinték, és nem ba-
bonás istenfélelem szülöttei. Ima 
végeztével fogta a mécsest, és elin-
dult ő is a nyughelyére. Hogy a szél 
el ne fújja, kezével védte a remegő 
lángot. Az épületbe érve a mécses 
fényétől titokzatos árnyak rajzolód-
tak a mennyezetre. Amikor belépett 
a terembe, ugyanaz a hang újra fel-
tette a kérdést. 

– Heloysa, ön sír? 
– Nem, Claryssa nővér, csak a 

mécses lángja sérti a szemem. 
 A kolostor csendjét hamarosan a 

szél által zaklatott falevelek hangja 
zavarta csupán. Csak néha hallat-
szott egy-egy titkos sóhaj a sötétből. 

 Reggelre csodás lombhullás je-
lezte, hogy a fagy látogatást tett a 
kert fái között. Tarka lombszőnyeg 
fedett be mindent. A kolostor meg-
elevenedett. A siető léptek jelezték, 
hogy a kápolnában hamarosan kez-
dődik a reggeli dicsőítés, a laudes. 

A zsoltárok, himnuszok, igeolva-
sás és reszponzórium után megkez-
dődött a napi tevékenység. Heloysa 
apátnő a kápolna melletti kertbe si-
etett. Ugyan mit akarhat ott? 
Claryssa nővér titokban utánaosont. 

Meglepve és kissé szégyenkezve 
vette tudomásul, hogy Heloysa 
ahhoz a halomhoz siet, ahova még 
a tavasszal temették a híres tudóst, 
Pierre Abelard-t. Bizonyára nagyon 
tisztelhette, hisz rendkívül művelt 
ember volt, és ő alapította a Parac-
litust is. Amikor Abélard megláto-
gatta az imaházat, mindig 
emlékezetes misét tartott. A többi 
apáca azt is suttogta, hogy olyankor 
Heloysa arca mindig kipirult. 
Claryssa nővér kíváncsi lett, mert új 
lévén a kolostorban, a múltról csak 
annyit tudott, amit néha a többiektől 
hallott. 

Claryssa nővér egyre inkább fi-
gyelni kezdte Heloysát. Gyakran 
látta őt kimenni a kertbe ahhoz a 
sírhanthoz. Arra is felfigyelt, hogy 
vezetőjük szemében gyakran 
könnycseppek árulkodtak a lélek ál-
lapotáról. Továbbá az is nyilvánva-
lóvá vált, hogy valahányszor 
rákérdezett, hogy az apátnő sír-e, 
mindig valami kifogás volt a válasz. 

Egyszer aztán mégsem lehetett 
kifogás, Heloysa nem tagadhatta le 
Claryssa előtt, hogy könnyeit nem 
a szél vagy a mécses lángja vagy 
más apróságok okozzák. Az történt 
ugyanis, hogy Heloysa nyitva felej-
tette cellája ajtaját, miközben ő a 
falon függő kép előtt állt, és sokáig 
mélyen nézett az onnan letekintő 
szempárra. És amikor gondolatai 
messze jártak, távol a kolostortól, 
elmúlt idők vidám rózsakertjében, 
fölcsuklott belőle a mélyen elfojtott 
bánat. Próbálta ugyan köhögéssel 
álcázni érzéseit, de nem sikerült. 
Claryssa nővér léptei már az ajtó-
hoz közelítettek. 

– Heloysa, ön sír! 
Az apátnő meglepetten fordult 

Claryssához, és csak bólintott 
egyet. Ismét felnézett a képre, 
mintha tőle várna lelki támaszt. 

– Bocsásson meg, úrnő! – da-
dogta Claryssa, és távozni készült. 

Heloysa azonban intett, hogy 
maradjon. Erőt vett az indulatain, és 
kissé remegő hangon szólt. 

– Gyermekem, tiszta szívű és ér-
zékeny teremtménye vagy az Isten-
nek. Téged az Úr vezérelt, hogy 
meglásd a titkolt könnyeket, ezért, 
hogy hited erősödjön, elmondok 
neked egy hosszú történetet, egy 
élet történetét, annak a történetét, 
akit e kép ábrázol, aki egykor éne-
keket zengett egy rózsához… 

(Folytatjuk) 

Szilágyi Mihály 

Mise a rózsáért – Introitus
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Október 13-i rejtvényünk megfejtése: Nem akkor vagy ostoba, ha nem tudsz, hanem akkor, ha nem akarsz tudni. 

Felix Lope de Vega Carpio 
spanyol író egyik  

aforizmáját idézzük  
a rejtvény fősoraiban.
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A Cookpad és a Gallup közös tanulmánya 
rávilágított, hogy a magyarországiak keve-
sebbet főznek más nemzetekhez viszonyítva, 
de a Z generációs magyar fiatalok ma kétszer 
gyakrabban ragadnak fakanalat, mint 4 évvel 
ezelőtt. 

Az otthon főzést a szakemberek költségha-
tékony, egészséges és fenntartható megoldás-
nak tartják, a World Cooking Index pedig 
megmutatja az egyes nemzetek szokásait 
ezen a területen. A Cookpad és a Gallup 
közös, világszintű felmérése négy éve min-
den évben elkészül, és jól reprezentálja a 15 
év feletti lakosság főzési szokásait. 

Az idei eredmények szerint a magyarok 
hetente átlagosan 4,2 alkalommal készítenek 
otthon, frissen ételeket (ez 2018-ban még 4 
volt), és 6,9 alkalommal fogyasztanak otthon 

főzött ételeket az egy hétre eső, összesen 14 
étkezésből (ebédből és vacsorából). A magyar 
6,9-del szemben a világon átlagosan hetente 
9,8 alkalommal esznek az emberek otthon ké-
szített ételeket, Európában pedig 10,7-szer. 
Venezuelában főznek a leggyakrabban, átla-
gosan 8,9 alkalommal hetente, amit Belgium 
követ (8,7), majd Laosz (8,6) és Norvégia 
(8,6). A legkevesebb alkalommal Jordániában 
(2,5), Libanonban (3,2) és Dél-Koreában 
(4,0) főznek otthon az emberek. 
Népszerű az előre főzés 

Egyre többen ütemezik a főzést a hét egy 
kiválasztott napjára, majd a többi napon csak 
megmelegítik vagy befejezik a korábban el-
készített fogásokat. Bár a magyarok a ritkáb-
ban (hetente 4,2 alkalommal) főző nemzetek 
közé tartoznak a 6,7-es világátlaggal és a 7,8-

es európai átlaggal szemben, az előre főzés 
igen népszerű. Gyakori a kedvenc nemzeti 
ételek több napon keresztül történő fogyasz-
tása, azonban a felmelegített étel a World 
Cooking Index módszertana szerint nem mi-
nősül frissen főzöttnek. Magyarország az 
elsők között van (12. a 122-ből) azon orszá-
gok között, ahol többször készítenek ebédet 
(2,4), mint vacsorát (1,8), közvetlenül Hor-
vátország, Szlovénia és Görögország mögött. 
Háromból egy magyar (34%) egy átlagos 
héten egyáltalán nem főz ebédet. 
A fiatalok egyre gyakrabban főznek 

A 15 és 24 év közötti Z generációs fiatalok 
egyre gyakrabban, már hetente 3,8 alkalom-
mal főznek otthon, ami jelentős növekedés a 
négy évvel ezelőtti 1,4 alkalomhoz képest. Ez 
a 171 százalékos növekedés jelentősen több, 
mint a korcsoportra globálisan jellemző 13 
százalékos emelkedés. Tekintve, hogy a KSH 
adatai szerint a 15 év feletti magyarok 55 szá-
zalékának vannak problémái a túlsúllyal, ez 
pozitív fejlemény. 

Varga Gábor, a Cookpad receptfeltöltő 
platform magyarországi vezetője és alapítója 
kiemelte, hogy bár a magyarok egyre gyak-
rabban főznek előre a hétvégéken a követ-
kező hétre, még mindig a rangsor végén 
vannak az otthoni főzések gyakoriságát te-
kintve. Ezért örömteli, hogy évről évre egyre 
több fiatal főz, különösen a Z generációs fia-
talok, akik kétszer annyi alkalommal főznek 
otthon, mint négy éve. A Cookpadnél min-
denkinek örülünk, aki többet főz, és meg-
osztja a tudását és receptjeit, mert így segít 
másokat a legjobb praktikák elsajátításában, 
és közösen élvezhetjük a kultúránk részét ké-
pező fogásokat. 
Egyre több a férfi a konyhában 

Magyarországon még mindig a nők azok, 
akik a legtöbb alkalommal bevásárolnak és 
főznek, ők átlagosan hetente 5,6 étkezés el-

készítését végzik vagy vesznek részt abban. 
Ezzel együtt a férfiak is egyre többet vannak 
a konyhában. Míg 2018-ban még csak 1,3 
étel elkészítésében vettek részt hetente, ez 
mára heti 2,5-re növekedett, ami 92 százalé-
kos növekedést jelent a világátlag 21 száza-
lékos növekedéséhez képest. A növekedés 
azonban leginkább a szingli férfiaknak kö-
szönhető, akik átlagosan hetente 3,5 ételt ké-
szítenek saját maguk (4 éve ez még csak 1,3 
volt), míg a házasságban élő férfiak csak át-
lagosan hetente 1,6 alkalommal ragadnak fa-
kanalat (ami nem jelent nagy növekedést a 4 
évvel ezelőtti 1,4-es értékhez képest). Az 
észak-, a dél- és a nyugat-európai férfiak 
ehhez képest átlagosan 6,9 étel elkészítésé-
ben vesznek részt hetente, a világátlag pedig 
4,7. Mivel a magyar nők a férfiakhoz képest 
átlagosan 3,1 alkalommal többször vesznek 
részt a főzésben hetente, a magyarok eseté-
ben a nemek közötti eltérés kisebb, mint a vi-
lágátlag, ahol a nők 4 étkezéssel többet 
főznek. 
Falvakban és elővárosokban  
kevesebbszer főznek 

Legyen szó faluról vagy nagyvárosról, a 
magyarok esetében nincs óriási eltérés az ott-
honi főzések gyakoriságában. Ugyanakkor 
kisebb falvakban, farmokon kevesebb (a 4,2-
es átlaghoz képest csak 3,3) alkalommal főz-
nek hetente, feltehetően az előre főzés 
népszerűbbé válásának köszönhetően. 

A kutatásra a Gallup World Poll 2021 mo-
duljaként került sor. A 2005 óta rendszeresen 
elvégzett World Poll több mint 160 országban 
zajlik különböző felmérési módok, mint a te-
lefonos felmérés és a személyes interjú segít-
ségével. Egy tipikus évben a kutatás a világ 
15 év feletti lakosságának több mint 95%-át 
reprezentálja véletlenszerűen kiválasztott, az 
adott országra reprezentatív minták segítsé-
gével. (közlemény) 

Gyakrabban főznek a magyar zoomerek 

 Fotó: Petrányi-Széll Rita



A Real Madridot er sít  francia Karim Ben-
zema nyerte el a France Football magazin által 
odaítélt és az év legjobb játékosának járó 
Aranylabdát. 

A Real Madrid 34 éves csatára a szenegáli 
Sadio Manét (Liverpool/Bayern München), va-
lamint a belga Kevin De Bruyne-t (Manchester 
City) el zte meg a szavazáson, amelynek során 
nem a naptári évben, hanem a szezonban nyúj-
tott teljesítmény alapján született döntés.  
A csatár – aki tavaly negyedik volt az Arany-
labda-voksoláson – Bajnokok Ligáját és spa-
nyol bajnoki címet nyert az elmúlt szezonban, 
ráadásul mindkét sorozatban gólkirály lett: a 
BL-ben 15, a La Ligában pedig 27 találattal 
zárt. 

Benzema Raymond Kopa, Michel Platini, 
Jean-Pierre Papin és Zinedine Zidane után az 
ötödik franciaként vehette át a futballvilág leg-
rangosabb egyéni díját. 

A párizsi Chatelet Színházban megrendezett 
eseményen a sz kített 10-es listán négy BL-
gy ztes játékos kapott helyet Benzema, Thibaut 
Courtois, Vinicius Junior és Luka Modric sze-
mélyében. A 30 f s el zetes listán 2005 óta el -
ször nem szerepelt a hétszeres els  Lionel 
Messi. 

A negyedik alkalommal odaítélt n i Arany-
labdát az FC Barcelonában játszó Alexia Putel-
las kapta meg, a spanyol középpályás tavaly is 
a legjobbnak bizonyult. 

A legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó 
díjat, a Kopa-trófeát – amelyr l az eddigi 
Aranylabda-gy ztesek szavaztak – az FC Bar-
celonát er sít , spanyol Gavi vehette át. 

A harmadszor odaítélt, legjobb kapusnak járó 
Jasin-díjat a Real Madrid belga légiósa, Thibaut 
Courtois érdemelte ki. 

A legjobb csatárnak járó Gerd Müller-trófeát 
Robert Lewandowski, a Bayern Münchent l az 
FC Barcelonába igazolt lengyel sztár kapta, 
míg az év klubja az angol bajnok Manchester 
City lett. 

Új kategóriának számított a szociális és jóté-
konysági projektekben kiemelten tevékeny lab-
darúgónak megítélt Sócrates-díj, amelyet  
a 70-es, 80-as évek kiváló brazil futballistá- 
járól neveztek el. Az els  díjazott Sadio Mané 
lett. 

A France Football 2016 óta ismét nem a 
FIFA-val együttm ködve, hanem az 1956 és 
2009 között megszokotthoz hasonlóan, azaz 
önállóan ítéli oda az év legjobbjának az Arany-
labdát – az idei volt a 66. alkalom.

Karim Benzemáé a 2022-es Aranylabda 

* Angol Premier Liga, 11. forduló: Aston Villa – Chelsea 0-2, Brent-
ford – Brighton & Hove Albion 2-0, Fulham – Bournemouth 2-2, Li-
verpool – Manchester City 1-0, Southampton – West Ham United 1-1, 
Leeds United – Arsenal 0-1, Leicester – Crystal Palace 0-0, Manchester 
United – Newcastle United 0-0, Tottenham – Everton 2-0, Wolverhamp-
ton – Nottingham Forest 1-0; 12. forduló: Brighton & Hove Albion – 
Nottingham Forest 0-0, Crystal Palace – Wolverhampton 2-1. Az élcso-
port: 1. Arsenal 27 pont, 2. Manchester City 23 (33-10), 3. Tottenham 
23 (22-10). 

* Spanyol La Liga, 9. forduló: Athletic Bilbao – Atlético Madrid  
0-1, Betis – Almería 3-1, Celta Vigo – Real Sociedad 1-2, Espanyol – 
Valladolid 1-0, Girona – Cádiz 1-1, Valencia – Elche 2-2, Villarreal – 
Osasuna 2-0, Rayo Vallecano – Getafe 0-0, Mallorca – Sevilla 0-1, Real 
Madrid – FC Barcelona 3-1; 10. forduló: Atlético Madrid – Rayo Val-
lecano 1-1, Getafe – Athletic Bilbao 2-2, Sevilla – Valencia 1-1. Az  
élcsoport: 1. Real Madrid 25 pont/9 mérk zés, 2. FC Barcelona 22/9, 
3. Atlético Madrid 20/10. 

* Olasz Serie A, 10. forduló: Atalanta – Sassuolo 2-1, Empoli – 
Monza 1-0, Torino – Juventus 0-1, Hellas Verona – AC Milan 1-2, Inter 
– Salernitana 2-0, Lazio – Udinese 0-0, Sampdoria – AS Roma 0-1, 
Spezia – Cremonese 2-2, Napoli – Bologna 3-2, Lecce – Fiorentina  
1-1. Az élcsoport: 1. Napoli 26 pont, 2. Atalanta 24, 3. AC Milan 23. 

* Német Bundesliga, 10. forduló: Bayern München – Freiburg 5-0, 
RB Lipcse – Hertha BSC 3-2, Union Berlin – Borussia Dortmund 2-0, 
1. FC Köln – Augsburg 3-2, Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 
5-1, Wolfsburg – Mönchengladbach 2-2, VfB Stuttgart – Bochum 4-1, 
Schalke 04 – Hoffenheim 0-3, Brémai Werder – Mainz 0-2. Az élcso-
port: 1. Union Berlin 23 pont, 2. Bayern München 19, 3. Freiburg 18. 

* Francia Ligue 1, 11. forduló: Auxerre – Nice 1-1, AS Monaco – 
Clermont 1-1, Troyes – Ajaccio 1-1, Lorient – Reims 0-0, Nantes – 
Brest 4-1, Toulouse – Angers 3-2, Paris St. Germain – Olympique Mar-
seille 1-0, Strasbourg – Lille 0-3, Lens – Montpellier HSC 1-0, Stade 
Rennes – Lyon 3-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 29 pont, 2.  
Lorient 26, 3. Lens 24. 

Európai focikörkép 

* Gól nélküli döntetlenre játszott kedden a labdarúgó Románia-kupa 
csoportkörének els  fordulójában a 2. ligás Bukaresti Dinamo 1948 és 
az élvonalban szerepl  FCU 1948 Craiova. Ugyancsak másodosztályú 
és els  ligás csapat mérte össze erejét két másik meccsen: a CSM Ale-
xandria bravúros 2-2-t ért el a Szuperliga éllovasa, a Konstancai FCV 
Farul ellen, míg az Újszentesi CSC, bár vezetett, végül 4-1-re kikapott 
a Bukaresti Rapid 1923-tól. 

* Televíziós közvetítések ma a labdarúgó Románia-kupából: Nagy-
bányai Minaur – Campionii FC Arge  Pite ti (15.30 óra / DigiSport 1, 
Orange Sport 1, Prima Sport 2), Petrolul 52 Ploie ti – Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK (18.15 óra / DigiSport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 
1), Kolozsvári FCU – Kolozsvári CFR 1907 (21.00 óra / DigiSport 1, 
Orange Sport 1, Prima Sport 1). 

* A labdarúgó Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak kedden. 
Az eredmények: ETO FC Gy r (NB II) – Kecskeméti TE 1-0, Nyír-
egyháza Spartacus FC – Vasas FC 1-2.

Röviden

Egyértelm  esélyesként érkezett a 
Nagyváradi CSU az Arena otthonába, a 
n i kézilabda A osztály 5. fordulójában 
játszott mérk zésre. Eddig csak a Déva 
elleni rangadót nem tudta megnyerni, Ko-
lozsvár ellen viszont gy zött, ugyanakkor 
az Arena nem bírt a csoport ifjúsági csa-
pataival sem, és az utolsó helyr l várta a 
találkozót. A mérk zés azonban rácáfolt a 
várakozásokra, és a ligeti sportcsarnokban 
uralkodó remek hangulatban a marosvá-
sárhelyi együttes megmutatta, hogy sok-
kal többre képes, mint amit eddig 
láthattunk t le. 

A kezd  percekben az Arena két beál-
lós góllal nyitott, és a talán kisebb ellen-
állásra váró nagyváradiak ezt követ en 
futottak az eredmény után. A házigazdá-
kat az sem rendítette meg, hogy a székely-
udvarhelyi–bukaresti játékvezet i páros 
szokatlan b kez séggel osztogatta a két-
perces kiállításokat, ami a keményebben 
védekez  marosvásárhelyieket jobban 
sújtotta (10-3 volt a kiállítások különb-
sége). Ennek ellenére négy gólra is elhú-
zott az Arena, amely ezúttal nem követett 
el annyi buta hibát támadásban, mint pél-
dául legutóbb a Gloria II ellen. A nagyvá-
radiak a félid  végére kezdtek kissé 
magukhoz térni, és kett re szorították a 
hátrányt szünet el tt. 

A második félid ben a vendégek pedig 
már hiába vették sokkal komolyabban a 
marosvásárhelyi csapatot, a vérszemet ka-
pott Arena nem akarta kiengedni a kezé-
b l a gy zelmet, még akkor sem, amikor 
úgy t nt, hogy Nagyváradnak sikerül 
megfordítania az eredményt – a vendégek 
átvették a vezetést, és három góllal is el-
húztak. A hajrában azonban két háromgó-
los sorozatot is teljesített az Arena, és 
miután az utolsó percekben mindkét olda-
lon több lövés is kimaradt, a végs  sípszó 
kétgólos marosvásárhelyi sikert szentesí-
tett. 

Gy zelmének köszönhet en az Arena 
négy hellyel el lépett a rangsorban. A n i 
kézilabda A osztályban most hosszú szü-
net következik, a 6. fordulót november 
19-én játsszák, amikor a marosvásárhelyi 
csapat Resicabányára látogat.

Hol volt eddig ez az Arena? 
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Jegyz könyv 
N i kézilabda A osztály, C csoport, 5. forduló: Marosvásárhelyi 
Arena – Nagyváradi CSU 41-39 (22-20) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néz . Vezette: Gál 
László (Székelyudvarhely), Alexandru Constantin (Bukarest). 
Arena: Szasz (Jitaru, Colceri) – Gál 8 gól, B r ba  9, Moldován 
2, Ördög Sz. 3, C runtu 6, Samson 3 ( ifui 7, Havasi 3, Márton, 
Pasc). 
Nagyváradi CSU: Corha (Pintea) – Argyelan 12 gól, Bisca 2, 
Snakovszki 5, Tudose 4, Hercu , Bochi  (Du u 2, Trantea 1, Zeg-
rean, Vrabie 5, Corondan, Horj 8, Le , Mastan). 

Eredményjelz  
N i kézilabda A osztály, C csoport, 5. forduló: Beszterce-naszódi 
Gloria 2018 II – Nagybányai CNOPJ 29-41, Marosvásárhelyi 
Arena – Nagyváradi CSU 41-39, Kolozsvári U – Resicabányai 
Universitatea 42-24, Tordai Liviu Rebreanu F gimnázium –  
Temesvári Universitatea 32-28, Dévai CSM – CNE Rm. Vâlcea 
37-30.

Óvtak a bodzavásáriak az Európa-ligában 
N i Bajnokok Ligája: 

* A csoport: Bukaresti CSM – DHK Banik Most 40-25, Ferenc-
város – Vipers 26-26; 
* B csoport: Buducnost Podgorica – Bukaresti Rapid 30-30, Stor-
hamar HE – Gy ri Audi ETO KC 21-35. 
N i Európa-liga, selejtez , 1. forduló, visszavágó: Costa del Sol 
Malaga – Bodzavásári Gloria 30-24, a párharcot a Malaga nyerte 
61-56-tal, de a román csapat óvást nyújtott be; Siófok KC – MKS 
FunFloor Lublin 31-32, továbbjutott a Siófok 58-50-nel. 

Román siker az Európa-bajnoki selejtez n 
Románia nyolc góllal, 34-26-ra legy zte Ukrajnát a 2024-es 

kézilabda Európa-bajnokság 4. selejtez csoportjának második 
fordulójában. Az alakulat els  sikerét aratta, mivel a nyitókörben 
36-32-re alulmaradt Ausztriával szemben. A sorozat jöv  márci-
usban, a Feröer-szigetek elleni kett s mérk zéssel folytatódik. A 
csoportok els  két-két helyezettje, valamint a nyolc csoport négy 
legjobb harmadikja jut ki a 2024-es németországi kontinenstor-
nára. Románia utoljára 1996-ban jutott ki az Eb dönt  tornájára. 

Tizenhét gólos magyar gy zelem Grúziában 
A magyar kézilabda-válogatott 41-24-re nyert Grúzia vendé-

geként az Európa-bajnoki selejtez sorozat második fordulójában, 
vasárnap Tbilisziben. A két gy zelemmel álló magyarok március 
közepén a Svájc elleni hazai, majd idegenbeli mérk zéssel foly-
tatják szereplésüket a selejtez sorozatban.  

Bálint Zsombor 

Fotó: Karim Benzema közösségi oldala

Az Aranylabda-szavazás végeredménye 
1. Karim Benzema (francia, Real Madrid) 
2. Sadio Mané (szenegáli, Liverpool/Bayern München) 
3. Kevin De Bruyne (belga, Manchester City) 
4. Robert Lewandowski (Bayern München/FC Barcelona) 
5. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool) 
6. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain) 
7. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid) 
8. Vinicius Junior (brazil, Real Madrid) 
9. Luka Modric (horvát, Real Madrid) 
10. Erling Haaland (norvég, Borussia Dortmund/Manchester City) 
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Vagy fordítva kellene mondani? A Föld-

közi-tenger északi partvidékén csavarogtunk 
több mint egy hétig. A franciák a vidéket Mi-
dinek, délnek vagy Okcitániának hívják. És 
ezt komolyan is veszik, ugyanis az okcitán 
városokban, ahol a lakosságnak több mint 
negyede anyanyelvként beszéli ezt a neolatin 
(regionális – nos, melyik nyelv nem regioná-
lis végeredményben?) nyelvet, az utcatáb-
lákra kiírják okcitánul is a nevét. Gondold 
el, Franciaországban, mely századokon ke-
resztül a centralizált állam mintaképéül szol-
gált az országegyesítők, kisebbséget 
nyomorgatók számára. Ezt a kétnyelvűséget 
már öt évvel ezelőtt is tapasztaltuk Norman-
diában, amikor először volt alkalmunk föl-
keresni Párizson kívül francia földet. 

Bár Lyonba érkeztünk, ami egyben Grand 
Lyon is (ezen az alapon nyugodtan jelentkez-
hetne Gernyeszeg a testvértelepülési kapcso-
lat felvételére, ugyanis az eme településünk 
közelében levő valamikori Teleki-birtokon 
működik – működött? – egy hasonnevű ven-
dégfogadó), hol vigasztalanul esett az eső, 
ami nem engedte feledtetni, hogy október 
van. A város a Saône és a Rhône összefolyá-
sánál fekszik, középen szigetet képez, jobb-
ján az óváros, balján a városközpont és az 
új, nyüzsgő félmilliós nagyváros. 

Ám ahogy vonatunk közeledett a Midi 
felé, az ég egyre derültebb lett, s mire Mont-
pellier-be érkeztünk, már világos volt, hogy 
csudás módon hozzánk szegődött a kellemes 
nyár, hol napközben 25 fokot is elért a hő-
mérő amúgy lusta higanyszála. Az egyetem 
orvosi karát kerestük, (tévedésektől sem 
mentes villamosozás után) meg is találtuk 
angolul tudó egyetemi hallgatók segítségé-
vel. Fiatal universitas, csupán 802 éves. Az 
európai orvosképzés egyik legelső fellegvára 
volt Padova és Bologna mellett, híres ana-
tómusok és fiziológusok, felfedezők és kuta-
tók tanuló- és műhelye. Ma is aktív. 

Ottjártunkkor a hirdetőtáblán olvastuk, hogy 
aznap búcsúztatják a nyugdíjba vonulókat, 
és egyben a rektor és kancellár bemutatják 
az új egyetemi oktatókat. S ha belegondolsz, 
hogy akkor nálunk 1220-ban András herceg 
Halicsban vitézkedett, miközben magyar fő-
papok és főurak keresztes hadjáratot folytat-
tak, nem éppen a 
tiszta kísérletes és ra-
cionális tudományért, 
valamint Béla ifjabb 
király az év folyamán 
bizánci kapcsolatokat 
ápolt, ui. abban a bi-
rodalomban fedezte fel a minket megvédő 
nagyhatalmat (óriásplakátokon dicsőítette a 
konstantinápolyi bazilejosz bürokratáit), és 
vette feleségül Laszkarisz Mária királyle-
ányt. 

Montpellier a legnyugatibb pont volt, 
ahová kiutaztunk, innen utunk Aix-en-Pro-
vence-ba vezetett, de nem egyszerűen ám, át 
kellett szállni Marseilles-ben, így aztán pár 
percre a vonatból megpillanthattuk a földek 
(földrészek) közé szorul tengert is. A pálya-
udvar teraszáról pompás kilátás nyílt az 
alattunk és fölöttünk elterülő nyüzsgő nagy-
városra, melynek panorámáját ott is egy 
hegyre épített dicsőséges Notre Dame 
uralja. Itt, akárcsak egész Dél-Franciaor-
szágban, roppant vegyes a népesség, Ázsia 
és Afrika, Közel-Kelet és a Maghreb adott 
találkát a földnek eme áldott vidékén: ara-
bok, színes bőrűek, volt gyarmati népek, na 
meg persze kelet-európaiak, nélkülük el sem 
képzelhető ma már egy valamirevaló francia 
város. Mi is találkoztunk magyar világcsa-
vargóval, aki Putnokról egyenesen egy 
montpellier-i villamosmegállóig hontalan-

kodott el, és életfilozófiája szerint nem dol-
gozni kell, hanem a nyugdíjpostást várni, 
meg Avignonban egy élőszobor-házaspárral 
hozott össze a sors. Mindig ők szólítottak 
meg, hallván magyar tanácstalanságunkat, 
mert a telefonra fel- vagy letöltött GPS a 
leghosszabb és leglogikátlanabb utcákra, 

utakra utasított egy-
kedvű cinizmussal. 
Végül minden kitű-
zött célt megtalál-
tunk, a véletlen a 
segítségünkre sie-

tett, felfedeztük a legegyszerűbb utat. Sokat 
gyalogoltunk, ha ez valakit érdekel. Renge-
teget, ingujjban, nyárban, verőfényben, hő-
ségben, gyakori leülésekkel (belőlem 
kifolyólag), naponta 6-7 km-t, aszerint, hogy 
mit mutatott (mivel vigasztalt) a telefonos lé-
pésszámláló. 

Aix-en-Provence – véleményünk ebben 
megegyezett feleségemmel – a legélhetőbb 
város. Francia mértékkel mérve kisváros, 
142 ezer lakossal, kellemes éghajlattal. Für-
dőváros. Tereit, utcáit kedvenc fáim, platá-
nok szegélyezik, mindegyre megszakítja a 
városközpontot egy-egy kút, szökőkút, mohos 
sziklákból előtörő artézi kút, padok, fehér 
falú házak, ciprusfenyők. Már ahogyan a vo-
naton a város felé közelítettünk, valahogy is-
merős volt a táj, holott soha nem jártunk 
emitt. Aztán váratlanul csapott homlokon a 
felismerés (segített az útikönyv is, persze), 
hogy ez Paul Cézanne szülővárosa, ezt a 
tájat festette meg számtalanszor. A távolban 
látszott a Mont St. Victoire is. Kis terek, be-
nyílók, rengeteg kisvendéglő, kávéház, szí-
vélyes kínálat, gyors pincérek, nincs 
lehetetlen kívánság. Csak ülni egy forró kávé 

vagy a gyöngyöző, frissen csavart narancslé 
mellett, és belebámulni az őszi délutánba – 
amiről azt gondoljuk – ez a boldogság. 

Avignon – hatalmas gótikus palotaerőd – 
a pápák fogságának, ellenpápaságuk szék-
helye. Minden romantikus képzeletet, mind-
azt, amit a középkorról tanultunk, sejtettünk, 
gondoltunk, megvalósulva látni. Körös-kör-
ben várfallal körülölelt városmag, melyben 
a turisták seregei vonulnak az év minden 
szakában. Kisvonat (afféle, a román tenger-
partról is ismert „kiki-car”) háromnegyed 
óra alatt hordoz végig a város szűk utcáin, 
kilátói között: terek és parkok, gótika és re-
neszánsz, barokk és modern épületek rende-
zetlen halmaza, váratlanul előbukkanó és 
eltűnő látványosságok, a Rhone hatalmas 
folyama és a félbemaradt, leszakadt, táncra 
hívó avignoni híd, aminek hivatalos neve 
Pont St. Bénézet. Benézet minden szögből. 
Képeslapok mindenütt. Vagy kilencvenet vá-
sároltam, fél- és egyeurós árban. 

Szerencsénk volt, két hétvégét is kifogtunk, 
amikor régiségvásárt tartottak a meglátoga-
tott városokban. Montpellier-ben egy árus 
17-18. századi könyvet árult tálalószekerén 
a sokféle régiség, porcelán, keménycserép, 
giccses tárgyak, ezüst- és ónholmi mellett. 
Ruhák, táskák, kinőtt cipők, meghatározha-
tatlan jellegű és rendeltetésű valamik. Jelvé-
nyek, képeslapok (régiek). Lyonban a 
Saône-parti bouquiniste-ok kínálatában cso-
dás modern történeti munkákra bukkantam 
meglepően olcsón. George Duby (1919–
1996) egy középkorról szóló tanulmánygyűj-
teményét (1500 oldal) vásároltam meg alig 
10 (írd és mondd tíz) euróért. 

És persze Róma, hiszen emitt is hátra-
hagyta lenyomatát: ókori amfiteátrumok, víz-
vezeték Lyonban. És a tartomány, régió 
nevét, a Provence-ot is tőle származtatjuk. Itt 
a Provincia – dicsérő, vonzó, áhított, kívánt. 
Nem elmarasztaló, mint másutt. Például… 

Északon – dél

1992. október 8-án volt a 30-as számú Gróf Teleki 
Sámuel cserkészcsapat első fogadalomtétele. Harminc 
év elteltével ezen a napon újra összegyűltünk. Az ün-
nepség a cserkészfoglalkozások megszokott rendje 
szerint zajlott. A marosvásárhelyi Vártemplom zengett 
a cserkészindulótól, ezután ökumenikus áhítat követ-
kezett, amelyen a lobogó után a csapat új zászlaját is 
megszentelték. Az eseményen fogadalomújításra is sor 
került, amikor minden cserkész újra átgondolhatta, mit 
is fogadott, mielőtt a zöld nyakkendőt a nyakába akasz-
tották vagy kiscserkészként ígéretet tett.  

Az alapító tagoktól megtudhattuk, hogy mit jelent a 
cserkész leleményessége, hogy ha sok a tennivaló, 
miért kell rendszeresen köröket futni a körletben. Be-
tekintést nyerhettünk abba, hogy milyen tapasztalat 
nélkül nomád táborba indulni, hogyan alakult ki a mos-
tani rendszer, hogyan dolgozták ki a próbarendszere-
inket, és hogyan lettek vezetők azok, akik most a 
szövetséget képviselik. A cserkészet egy életforma, 
amely az életünket minden téren meghatározza. Az ün-
nepséget a TeleKar, csapatunk zenekara tette színe-

sebbé, amely itt koncertezett először. A szülinaphoz 
torta is dukál, a csoportkép után egy-egy tortaszelettel 
csillapítottuk éhségünket. A falatozáshoz a hangulatot 
csapatunk zenekara adta meg. Kedvenc cserkészdala-
ink meghallgatása mellett az emlékekből összeállított 
kiállítást is megtekinthettük. A terembe lépve kedves 
emlékek sorakoztak előttünk. Érezni lehetett a cser-
késztáborok illatát. Mindenki talált olyan képet, amin 
rajta volt. Meghatódva, nosztalgikusan idéztük fel a tá-
borokat, az éjjeli őrségek izgalmait, a meleg nyári na-
pokat, az erdő hűs illatát, a munkánk iránt érzett 
felelősséget. Néhányunknak talán eszünkbe jutottak 
Bi-Pi szavai: ,,Isten megadott nekünk mindent ezen a 
világon, hogy az életet széppé tehessük, de rajtunk 
múlik, hogy jól használjuk-e adományait. Igyekezz 
hasznára lenni másoknak!”  

Ezen a napon megtudhattuk, hogy a 30 sok mindent 
jelenthet, lehet egy szám, egy életkor, de ami a legfon-
tosabb, hogy 30 cserkész közösen eredményesebben 
dolgozik egy jobb világért.  

Suba Orsolya cserkész 

Harmincéves a 30-as számú  
Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat

Kibővítve és átdolgozva újra megjelent Kriska 
György Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában 
című munkája. A csaknem 400 rajzot és fotót 
tartalmazó, közérthető nyelven megírt könyv 
egyszerűsített határozója mobiltelefonra is le-
tölthető, valamint egyes fejezeteihez online 
filmgyűjtemények is tartoznak. 

A mintegy 560 oldalas kötetben a szerző a közép-
európai faunát tárgyalja, különös hangsúlyt adva a ma-
gyarországi vonatkozásoknak.  

„Segítségével nem csupán azonosíthatjuk az édesvi-
zek anyagforgalmában, a biológiai vízminősítésben és a 
vizek természetes öntisztulásában létfontosságú gerinc-
telen szervezeteket, hanem részletes ismertetést kapunk 
életmódjukról és az ökológiai rendszerekben betöltött 
szerepükről is” – olvasható az egyetem honlapján. 

A jelenlegi kézirat előzménye 2008-ban jelent meg 
Magyarországon Az édesvízi gerinctelen állatok – ha-
tározó címmel, és már megjelenésekor felkeltette a kül-
földi kiadók figyelmét. Elsőként 2009-ben, a 
Weisdorn-Verlag Jena kiadó adta ki német nyelven, to-
vábbfejlesztett angol nyelvű kiadását pedig 2013-ban 
jelentette meg a Springer-Verlag. Ennek a kötetnek már 
készül a második, bővített kiadása is. A magyar nyelvű 
alapmű már a kiadását követő évben elfogyott, így a 
korszerűsített és jelentős mértékben bővített kézirat hi-
ánypótló műnek számít – olvasható a közleményben, 

amely szerint a kötetet a szakemberek forrásként, a 
közoktatási és felsőoktatási intézmények oktatási se-
gédeszközként használhatják, de közérthető stílusának 
is köszönhetően haszonnal forgathatja bárki, aki sze-
retne megismerkedni az édesvizek varázslatos élőlé-
nyeivel, a „vízipók-csodapókkal” és társaival. 

A könyv egyes fejezeteihez tartozó online filmgyűj-
temények az állatcsoportokhoz tartozó QR-kódok le-
olvasásával tölthetők le mobiltelefonra vagy tabletre. 
Az utolsó fejezetben kép- és filmvetítő programok, va-
lamint interaktív feladatsorok találhatók. 

A melléklet különleges részét képezi egy térhatású 
vetítőprogram, amely háromdimenziós (anaglif) képek 
megjelenítését teszi lehetővé számítógép-monitoron 
vagy projektorral kivetítve, ez utóbbi megoldás cso-
portos vetítésekre is lehetőséget ad. Az anaglif képek 
megtekintéséhez piros-kékeszöld (red-cyan) szem-
üvegre van szükség. A digitális anyagok magyar, angol 
és német nyelven is hozzáférhetők.  

A kötet az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
által meghirdetett Tudományos Mecenatúra Pályázat 
Nyitott Könyv Programja támogatásával a Flaccus Ki-
adónál jelent meg. 

A tájékoztató szerint a digitális melléklet részeként az 
édesvízi makrogerinctelenek egyszerűsített PC-s és mo-
biltelefonos határozója letölthető a http://bszm.elte.hu/ 
és a https://bisel.hu/ honlapról is. (MTI) 

Mobiltelefonról is elérhető az ELTE  
kutatójának állathatározója



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ idéni csöves törökbúza nagy 
tételben. Tel. 0265/314-488.  
(17492-I) 

MINDENFÉLE 

HÁZVEZETŐNŐT keresünk. 
Munkaprogram 2-4 óra naponta, fizetés 
megegyezés szerint. Helyszín: 
Kövesdomb. Tel. 0745-791-281. (17549) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, csatornajavítást, 
bármilyen kisebb javítást és minden-
féle más munkát, kerítéskészítést is. 
Tel. 0742-474-684. (17441) 

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

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 

Fülöp Hunor. (17385-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 

tetőkészítést bármilyen lemezből, 

cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 

Tel. 0746-739-502. (17202) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Szomorú szívvel emlékezünk 
október 20-án a szeretett 
édesanyára, nagyanyára, 
BENEDEK IRMÁRA szül. 
Hajós halálának 5. 
évfordulóján. Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. 
Szerettei. (sz.-I) 
 
 

Fájó szívvel emlékezünk 
október 20-án NAGY 
ZSÓFIÁRA halálának 15. 
évfordulóján. Nyugodjon 
csendesen!  
Szerettei. (p.-I) 
 
 
 
Fájó szívvel és sok szeretettel 
emlékezünk október 20-án az 
áldott jó édesanyára, anyósra 
és nagymamára, JÓZSA 
ERZSÉBETRE szül. Berekméri 
halálának 23. évfordulóján. 
Gondoskodó szeretetét és 
szép emlékét örökre 
szívükben őrzik szerettei. 
Nyugodj békében, drága 
nagymami! (17556-I) 
 
 
 
Az idő elmúlhat, szállhatnak 
az évek, míg élünk, nem 
feledünk téged. 
Nagyon nagy szeretettel 
emlékezünk október 20-án a 
székelyvajai PÁSKUJ 
JOLÁNRA, a legdrágább 
édesanyára, aki 14 éve 
távozott közülünk. Örök 
emléke bennünk él továbbra 
is.  
Szerető négy gyermeke és 
családjuk. (17558-I) 
 
 
 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, hogy a nagy-
ernyei születésű 

DOBOS TIBOR 
életének 57. évében hirtelen el-
hunyt. 
Temetése október 20-án, csütör-
tökön 15 órakor lesz a nagyer-
nyei sírkertben, református 
szertartás szerint. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (17577-I)

Október 20-a a fájó emlékezés napja. 
Édesanyámra, MÁTYÁS MARGITRA emlékezünk halálának 
4. évfordulóján.  
A feltámadás és a viszontlátás reménységében őrizzük 
drága emlékedet.  
Lányod, Hajni és unokád, Áron. 
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem 
zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked 
ragyog,  mint a fényes csillag. Lelked, remélem, békére 
talált, s te már a mennyből vigyázol ránk. Soha nem 
felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökkön örökké 
emlékezünk. (17510-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Ér-
deklődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 

A THERÉZIA KFT. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERME-
NEDZSERT alkalmaz. Önéletrajzát a cég székhelyére vagy a  
therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a  
0749-228-434-es telefonszámon lehet. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Elkészült  

a Csukás utca 
 
Az utat teljesen felújították, a járdákat ki-

javították és leaszfaltozták,  a közúti jelzé-
seket felfestették. 

 
A bel- és külkapcsolati osztály 
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A D3-vitamin jótékony hatása  
az immunrendszerre 

Nap mint nap érintkezünk különféle potenciálisan káros anyagokkal, például vírusokkal 
vagy baktériumokkal, amelyek hatással lehetnek egészségünkre. Azonban az erős immun-
rendszer sokaknak segít ellenállni ezen kórokozóknak. 

A D-vitamin szükséges az immunrendszer megfelelő működéséhez, ami a szervezet első vé-
delmi vonala a fertőzésekkel és különféle betegségekkel, köztük a légúti megbetegedésekkel 
szemben. Ez a vitamin alapvető szerepet játszik az immunválasz elősegítésében, gyulladáscsök-
kentő és immunszabályozó tulajdonságokkal rendelkezik, és kulcsfontosságú az immunrendszer 
aktiválásában. 

Hogyan hat a D-vitamin a szervezetben? 
A D-vitaminnak számos fontos funkciója van a szervezetben, ezek közül talán a legfontosabb 

az immunrendszer normál működésének fenntartása, valamint a kalcium és a foszfor felszívódá-
sának szabályozása. 

A megfelelő D-vitamin-bevitel elősegíti a csontok és fogak normális növekedését és fejlődését, 
valamint fokozott ellenállóképességet biztosít bizonyos betegségekkel szemben. 

Ráadásul, szakorvosi tanulmányok szerint, a D-vitamin fontos szerepet játszhat a légúti fertő-
zésekkel szembeni védekezésben, segíti az idegrendszer működését, és nélkülözhetetlen a gyer-
mekek csontrendszerének fejlődésében, valamint a csontritkulásban szenvedőknél. 

A D-vitamin és az immunrendszer 
Az immunrendszer megvédi a szervezetet a kórokozókkal szemben, védőpajzsként szolgál, mi-

közben fenntartja az önmagunkkal szembeni toleranciát. A D-vitamin-hiány immunrendszerre 
gyakorolt   hatásai az elmúlt években világosabbá váltak azoknak a tanulmányoknak köszönhetően, 
amelyek kimutatták, hogy az összefüggésben van a fertőzésekre való hajlam megnövekedésével. 

A D-vitamin kapcsolóként működik, be- vagy kikapcsolja azokat a géneket és folyamatokat, 
amelyekre a szervezetünknek szüksége van a normális működéshez. A D-vitamin és metabolitjai 
a különböző típusú sejtekben jelen lévő specifikus receptorokon keresztül fejtik ki hatásukat: a 
csontokban, a bélben, a vesében, az idegsejtekben, az immunrendszer sejtjeiben stb. Az autoimmun 
betegségek akkor alakulnak ki, amikor az immunrendszer összezavarodott vagy túlterhelt, és külső 
kórokozók helyett saját szöveteit kezdi megtámadni. A D-vitamin ezt azáltal akadályozza, hogy 
segíti a T-limfocitákat, amelyek felelősek a külső betolakodók és a „személyes” sejtek pontos 
megkülönböztetéséért. Ha az aktív D-vitamin közrejátszik, erősíti az immunrendszert, megaka-
dályozva az autoimmun betegségek kialakulását. 

D-vitamin-hiány 
Ez különösen az őszi és téli hónapokban fordulhat elő, vagy amikor sok időt töltünk bent. Im-

munrendszer-zavarokhoz, a fertőzésekkel szembeni hajlam megnövekedéséhez, de súlyos beteg-
ségekhez is vezethet. A D-vitamin hiánya még akkor is korlátozza a kalcium felszívódását, ha 
ebből az ásványi anyagból elegendő mennyiséget használunk. 

D-vitamin-források 
A D-vitamin a bőrben szintetizálódik, a napozást követően. Ez az egyetlen vitamin, amelyet a 

szervezetünk az ultraibolya sugarak hatására termel. De a jelenlegi életmódunkból adódóan egyre 
kevesebb időt töltünk a szabadban, ezért szükséges a pótlása. Az ajánlott napi adag gyermekeknek 
és serdülőknek, életkortól és testtömegtől függően, 800-1000 NE, nőknek és férfiaknak, testtömegtől függően, 800-2000 NE. 

A szükséges napi bevitel érdekében D-vitamin-tartalmú étrend-kiegészítők használhatók az immunitás növelésére és az egész szervezet optimális működésére. 

A Brantner Veres  
Hulladékszállító Vállalat   

tájékoztatja Önöket, hogy 2022. október 17-től Marosvásár-
hely körzetében megkezdődött a kukák ingyenes kiosztása 
a családi háztartások számára.   

Minden háztartás egy 120 literes barna kukát kap a szer-
ves hulladék gyűjtésére, egy 240 l-es sárga szemeteskukát 
a műanyag/fémhulladék gyűjtésére, illetve egy 120 l-es kék 
zsákot a papír- és kartonhulladék gyűjtésére.  

Kérjük, hogy azok, akiket a cég munkatársai a kukák  
kiosztásakor nem találnak otthon, menjenek a cég  
székhelyére, az Alsógát–Barajului utca 8. szám alá, a kukák  
átvételéért.

2022. 10. 19. 
Az Aquaserv aláírta „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére  

vonatkozó regionális projekt a 2014-2020-as időszakra” keretében  
a NYÁRÁDMENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE,  

NYÁRÁDMAGYARÓS községekben megvalósuló kivitelezési szerződést. 
 

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fej-
lesztésére vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra” keretében a NYÁRÁD-
MENTÉN – NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS 
községekben megvalósuló – SMIS kód 2014+ 155743 – nem emelt szintű projekt, mely a Nagy 
Infrastruktúra Operatív Program 3. prioritási tengelye – Környezeti infrastruktúra fejlesztése 
hatékony erőforrás-gazdálkodás feltételei mellett, speciális cél (OS) által finanszírozott, 
3.2. – A települési szennyvíz begyűjtésének és tisztításának, valamint a lakosság ivóvízzel 
való jobb ellátásának növelésére projekt kedvezményezettje, a következő kivitelezési szer-
ződések aláírásáról tájékoztatja a lakosságot: 
Kivitelezési szerződés: „A Maros megyei víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztésére 
vonatkozó regionális projekt a 2014–2020-as időszakra” keretében a NYÁRÁDMENTÉN 
(NYÁRÁDKARÁCSON, ÁKOSFALVA, SZÉKELYBERE, NYÁRÁDMAGYARÓS községekben) meg-
valósuló, nem emelt szintű projekt kivitelezési szerződésének aláírása.  

• A munkálat megnevezése: 3-as munkacsomag – elosztóhálózat – Ákosfalva község-
központ területén; 

• Kivitelező cég: Temesvári ROMTIM INSTAL KFT.; 
• Az építési szerződés értéke: 10.439.165,32 lej, héa nélkül; 
• A munkák kivitelezési ideje 15 hónap a szerződés aláírásától, 36 hónapos jótállási 

időszakkal; 
• 1.934 személy ellátására. 

A szerződésen belül a következő kategóriájú munkák elvégzésére kerül sor: 
• 400 m szállítóhálózat és 13 km elosztóhálózat Ákosfalva, Cserefalva, Nyárádszent-

benedek helységek területén; 
• 1.035 bekötés.  

A munkálatok befejezése hozzájárul a szennyvízkezelésre és az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségére vonatkozó európai irányelvek (91/271/EGK és 98/83/EK), célkitűzések tel-
jesítéséhez, ezzel egyidejűleg a közművek környezetvédelmi követelményeknek való meg-
feleltetéséhez, valamint teljesíti a Románia által a csatlakozási szerződésben vállalt 
kötelezettségeket. 
Az eseményen részt vettek a nyertes cég képviselői és a marosvásárhelyi AQUASERV RT.  
vezetősége. 
A projekt a Kohéziós Alapból a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül  
társfinanszírozott 
Kapcsolattartó: 
Andrea Bauer, az UIP-POIM és a beruházási osztály vezetője; 
Telefon: 0265-208-809; 
Fax: 0265-208-862; 
E-mail: abauer@aquaserv.ro 

Sajtóközlemény


