
A Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál
tegnap megkezdődött a versenyvizsga
az ápolói állások betöltésére. A meghir-
detett posztokra 1,2-szeres a túljelent-
kezés.

A kórház szóvivője, Mariana Negoiţă a 
Népújság megkeresésére elmondta, idén 215
állás betöltésére szerveznek versenyvizsgát or-
vosoknak, egészségügyi középkádereknek, il-
letve kisegítő személyzetnek. „42 egészségügyi
asszisztensre, 19 orvosra (intenzív terápiás,
röntgen-, idegsebész, ideggyógyász, sebész,

gyermeksebész, urológus szakorvosokra), 34
személyre az adminisztratív osztályon, két moz-
gásterapeutára, 118 ápolóra, beteghordozóra és
más kisegítő személyzetre van szükség a kór-
házban. Az állások közül 188 meghatározatlan
időre szól. A pályáztatások egy része már 
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Paroles, paroles
Alig valamivel több mint egy hónappal a parlamenti vá-

lasztások előtt azt látjuk, hogy a „magas szintű” csatáro-
zások mellett ígéretekben sem fukarkodnak a pártok. A
cirkusz mellé – elméletileg – kenyeret is adnak. Igaz, ne-
gyedszázados tapasztalat, hogy a választási ígéretek szinte
kivétel nélkül ígéretek maradnak. Négyévenként „napi-
rendre” kerülnek, választások után ismét a feledés homá-
lyába merülnek. 

Most sincs másképp. Ha betartanák a szavukat, öröm
lenne ebben az országban élni.

Ma csupán a kormányalakításra esélyes két alakulat
programjában tallóztunk.

A liberálisok például a következő négy évben 25 milli-
árd eurót fognak beruházásokra költeni, erre fejlesztési
alapot hoznak létre, amely a stratégiai beruházásokkal és
a kritikus zónák finanszírozásával foglalkozik majd, négy
év alatt 11 millió eurós aktívája lesz a Román Fejlesztési
és Beruházási Banknál. Azt is ígérik, hogy megduplázzák
az orvosok fizetését, az asszisztensek bérét évi 20%-kal
növelik 2017 közepétől, nyolc regionális sürgősségi kór-
házat építenek, és ugyancsak a jövő nyártól évi 20%-os
béremelést ígérnek a pedagógusoknak mindaddig, amíg

(Folytatás a 3. oldalon)

Mózes Edith

Részletekben 
is fizethető
Azoknak a lakóknak, akik a polgár-
mesteri hivatal támogatásával végez-
tették el ingatlanuk hőszigetelését,
lehetőségük adódik részletekben tör-
leszteni a rájuk eső részt. 
____________2.
Premier 
a Marosvásárhelyi 
Nemzeti 
Színházban!
A színház magyar tagozata
2016/2017-es évadának következő
nagytermi bemutatója a Retromadár
blokknak csapódik, és forró aszfaltra
zuhan nem szokványos címet viseli, a
premierre a Nemzeti Színház nagyter-
mében kerül sor. 
____________4.
110 éve született
dr. Szentkirályi 
István gyermek-
gyógyász-
professzor 
A sok ezerből valószínűleg ma is
élnek olyan felnőttek, akiket gyermek-
korukban meggyógyított, akiknek
megmentette az életét, és tanítványai
közül is sokan, akiket legjobb tudása
szerint felkészítve a „gyógyítás szent
útján” elindított.
____________6.
Születésnap 
a Procardiánál 
1972 – 1992 – 2016 – a megszokottól
eltérő módon a négyes számok men-
tén ünnepelte októberi 24 éves szüle-
tésnapját (44 évre visszanyúló
kezdetekkel) a marosvásárhelyi Pro-
cardia, „a szívért” nevet viselő orvosi
központ.
____________6.

Fotó: Nagy Tibor 
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Versenyvizsgák a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál

Túljelentkezés 
az ápolói állásokra

Antalfi Imola



A mell- és méhnyakrákról
November 4-én, pénteken 17 órától dr. Kerestély Péter
sepsiszentgyörgyi orvos tart vetítéssel egybekötött elő-
adást Marosvásárhelyen a mell- és méhnyak rosszindu-
latú daganatairól, a kialakulásukért felelős tényezőkről és
gyógyítási lehetőségeikről. Az előadásban a gyógymódok-
ról, az alternatív terápiáról, életviteli problémákról, illetve
megelőzési lehetőségekről lesz szó. Helyszín a Bernády
Ház (Horea utca 6. szám). A belépés minden érdeklődő
számára díjtalan.

Összefogás 
a szociális szféra érdekében

Összefogás címmel szociális témájú kerekasztal-megbe-
szélésre kerül sor november 8-án, kedden 17 órától a ma-
rosvásárhelyi Gecse utcai református vendégházban. A
rendezvény célja a szociális szféra azon képviselőinek egy
asztalhoz való ültetése, akiknek munkája és feladatköre
átfogja veszélyeztetett célcsoportok életét, amelyek prob-
lémáira azonnali és hatékony megoldást kell keresni. A be-
szélgetés első lépése lesz annak a munkafolyamatnak,
amelynek során törvénymódosításokat fogadtatnának el.
Meghívottak: Ludescher László, a Caritas ágazati igazga-
tója, Schmidt Loránd, a Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság vezetője, Vargancsik Iringó, az Alpha Transil-
vana Alapítvány és Zalányi János, a Gecse utcai diakóniai
szolgálat képviselői. 

Múzeumpedagógiai konferencia
A Maros Megyei Múzeum természettudományi részlege
november 2–4. között ötödik alkalommal szervezi meg az
országos múzeumpedagógiai konferenciát, amelynek
címe: Megvalósítások és perspektívák a múzeumpedagó-
gia terén a romániai természettudományi múzeumokban.
A hivatalos megnyitóra ma, november 3-án 11 órakor kerül
sor a Kultúrpalota Tükörtermében. A konferencia kereté-
ben nevelő célzatú programokat és projekteket ismertet-
nek, amelyeknek a célja a kulturális örökség
népszerűsítése, és amelyek idén nagy sikernek örvendtek. 

Székely népmese gyerekeknek
November 18-án 10 és 12 órától a Soltis Lajos Színház
társulata Marosvásárhelyre látogat Celldömölkről, hogy a
Nap, hold, csillagok című gyerekelőadásával mindenkit jó
kedvre derítsen. Az előadás a székely népmesék alapján
született, ahol majd boszorkákkal, ördögökkel és óriásem-
berrel is találkozhatnak a gyerekek. Helyszín a Maros Mű-
vészegyüttes székháza. Helyfoglalás és további
információk a 0746-017.850-es telefonon. 

A Telefonos Szeretetszolgálat 
fotópályázata

A Telefonos Szeretetszolgálat Imatémák a városért címmel
fotópályázatot hirdet 14 éven felüli profi és amatőr fotósok
számára. Legtöbb öt pályaművel lehet benevezni, a be-
küldési határidő november 25. A legkevesebb 12 megapi-
xel felbontású, jpg formátumú pályaműveket elektronikus
formában az office@telsz.ro e-mail-címre várják. A díjakat
szakmai zsűri fogja odaítélni, a díjátadásra az adventi sze-
retetvendégség keretében kerül sor. A beérkezett alkotá-
sokat a Telefonos Szeretetszolgálat egy városi imanap
keretében szeretné felhasználni. Az első helyezett egy
fényképezőgépet, a második díjazott 200 eurót vehet át,
a III. díjazott kétszemélyes pihentető hétvégében részesül
a Haller kastélyszállóban.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma GYŐZŐ, 
holnap KÁROLY napja. 
KÁROLY: lehet régi magyar
személynév a Karulyból, amely
turulmadarat jelent vagy a latin
Carolus rövidülése, amely fiút
jelöl. 
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A Nap kel 

7 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 3 perckor. 
Az év 308. napja, 
hátravan 58 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

A marosvásárhelyi Európa Általános Iskola két,
új bútorzattal ellátott tantermét mutatta be teg-
nap a sajtó képviselőinek Claudiu Maior, a polgár-
mester tanácsadója, aki azt ígérte, jövőre a város
összes iskolájában új bútorzat kerül a termekbe. 

Az utóbbi időben a közösségi oldalon számos panasz lá-
tott napvilágot szülők részéről, akik nehezményezték a vá-
rosbeli tanintézetekben uralkodó állapotokat, illetve azt,
hogy pár száz lejes kiadást kell felvállalniuk, ha azt szeret-
nék, hogy gyerekeik jobb körülmények között tanuljanak.
Sok esetben ugyanis a szülők pótolnak össze, hogy kifes-
sék az osztálytermet, hogy új bútorzatot vásárolja-
nak. 

A tegnapi helyszíni szemlén kiderült, hogy a pol-
gármesteri hivatal folytatja a tantermek új bútorzat-
tal való felszerelését, az Európa iskolában egyelőre
két termet újítottak fel, viszont néhány héten belül
tizenkettő kap új bútorzatot. 

Claudiu Maior elmondta, a tanács megszavazta
az erre szánt költségvetést, így idén 3 millió lejt
költhetnek erre a célra. Azt ígérte, jövőben folytat-
ják a beruházást, hogy minél rövidebb időn belül a
város összes iskolájában új bútorzat fogadja az oda
járó diákokat. Ugyanakkor a terveik között szere-
pel, hogy a tanintézetek udvarait is rendbe teszik. 

Horaţiu Lobonţ, a polgármesteri hivatal iskolá-
kért felelős igazgatóságának a vezetője kifejtette,
eddig tizenhat tanintézetnek vásároltak új bútorza-
tot, és rövidesen tizenegy interaktív táblát is besze-
reznek, amit kiosztanak az egyes iskoláknak. 

A folyamatban lévő, nagyobb horderejű beruházások
kapcsán az igazgató érdeklődésünkre elmondta, az Egye-
sülés negyedbeli Alexandru Ioan Cuza iskola az egyik,
ahol bővítési munkálatokat eszközölnek, manzárdot húz-
nak az épületre, aminek köszönhetően több mint tíz új ter-
met nyer az iskola. Mint ismeretes, a Dr. Bernády György
Általános Iskola is manzárdosításra vár, viszont egyelőre
a megvalósíthatósági tanulmány készül. Horaţiu Lobonţ
szerint a gyereklétszám szükségessé teszi a bővítést, a fo-
lyamatot viszont késlelteti, hogy az épület műemlék. 

A terv szerint a teljes épületre egy új szintet húznának,
és a manzárdrészben nyolc új tantermet, tágas dísztermet,
logopédiai, illetve pszichológiai rendelőt, informatikala-
bort, valamint mellékhelyiségeket alakítanának ki. 

Új bútorzat a tantermekben
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 2.

1 EUR 4,5040
1 USD 4,0652

100 HUF 1,4603
1 g ARANY 169,3857

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 100C
min. -20C

Menyhárt Borbála

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

lezajlott” – nyilatkozta. Tegnap megkezdődött a betegápo-
lói helyek betöltésére szervezett versenyvizsga. A 68
posztra pályázó 87 személy a pszichológiai tesztelésen vett
részt, az írásbeli vizsgára november 9-én kerül sor, az in-
terjúra 14-én. November 8-ig lehet benyújtani az iratcso-
mót azoknak, akik a beteggondozói, illetve a betegszállítói
állásokra pályáznak, az egészségügyi asszisztensi verseny-
vizsgára november 9-ig fogadnak jelentkezéseket. A kór-
ház szóvivője szerint nem lehet pontosan megmondani,

hogy idén hány egészségügyi dolgozó adta be felmondását
azért, hogy külföldön vállaljon munkát, hiszen volt, aki a
munkaviszonya megszüntetése után egészségügyi intéz-
ményben kezdett dolgozni, mások áthelyezésüket kérték.
Hozzátette, 2017-ben várhatóan újabb állásokat hirdetnek
meg, hiszen 23 egészségügyi dolgozó nyugdíjazására lehet
számítani. Kérdésünkre, hogy adott esetben az orvoshiány
megoldására – főként bizonyos szakterületeken – milyen
kedvezményes ajánlattal rukkolhat elő a kórházvezetés, a
szóvivő közölte, kizárólag a jogszabályokban előírt jutta-
tásokat biztosíthatják a jelentkezőknek.

Túljelentkezés az ápolói állásokra

Azoknak a lakóknak, akik a polgármesteri hivatal
támogatásával végeztették el ingatlanuk hőszi-
getelését, lehetőségük adódik részletekben tör-
leszteni a rájuk eső részt. A szeptemberi
tanácsülésen két marosvásárhelyi tömbház lakó-
inak ez irányú kérésére bólintott rá a képviselő-
testület. 

Dorin Belean, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
tulajdonosi társulásokkal való kapcsolattartással megbízott
osztályának vezetője lapunk érdeklődésére kifejtette: a
2009. évi 18-as számú sürgősségi kormányrendelet 14. cik-
kelye előírja, hogy az önkormányzatok létrehozhatnak egy
bizonyos hőszigetelési illetéket, amivel lehetőséget bizto-
sítanak a hőszigetelési programban részt vevő lakóknak,
hogy több éven át, részletekben törlesszék a rájuk eső ösz-
szeget. A marosvásárhelyi tanács szeptemberben először
döntött ennek az illetéknek a létrehozásáról, egyelőre két
tömbház lakói igényelték ezt a kedvezményt. Egy Brassó
utcai tömbház két lakója kérte, hogy öt éven belül, részle-
tekben törleszthessék a rájuk háruló önrészt, ez esetben két
kis jövedelmű hölgyről volt szó. Egy Gheorghe Marinescu
utcai tömbház 58 lakója is élni kívánt a lehetőséggel, ők
vállalták, hogy három éven belül törlesztenek. 

A téma kapcsán a tanácsülésen felvetődött, hogy a rész-
letfizetési lehetőséggel élni kívánó lakók között közismert
személyek is vannak, akik nagy jövedelemmel rendelkez-
nek. Ennek kapcsán Dorin Belean hangsúlyozta, a 18-as
számú sürgősségi kormányrendelet a feltételek kapcsán
csupán annyit szögez le, hogy legtöbb tíz év alatt be kell
hajtani az összeget attól a lakótól, aki kérte, hogy részle-
tekben törleszthesse a rá eső részt. A törvény nem szab meg
sem alsó, sem felső jövedelemhatárt. Viszont kizárólag a
polgármesteri hivatalon keresztül kivitelezett hőszigetelési

munkálatok esetében lehet élni ezzel a lehetőséggel és min-
denik leadott kérés a tanács elé kerül. 

A hőszigetelési program keretében végzett beruházás
60%-át a Regionális Fejlesztési Alapból és állami költség-
vetésből fedezik, a fennmaradó 40% a tulajdonosi társulás
és az önkormányzatok között oszlik meg az adott tömbház
lakóinak a jövedelme függvényében. Marosvásárhelyen a
programban részt vevő tömbházak lakóinak zöme 150-350
eurós jövedelemmel rendelkezik, tehát a lakók hozzájáru-
lása a költségek 20 százalékát teszi ki. Amennyiben maga-
sabb a lakók jövedelme, az önrész harminc százalékra
emelkedik.  (menyhárt)

Hőszigetelési illeték 
Részletekben is fizethető

(Folytatás az 1. oldalról)



Katonai intézményként szervezik újjá Romániában
a korábbi belügyi titkosszolgálatot (DIPI), miután
a szervezet számos egykori és jelenlegi vezetője
korrupciós botrányba keveredett. Erről tegnapi ülé-
sén fogadott el sürgősségi rendeletet a kormány.

A DIPI helyébe lépő Belső Elhárítási Egység (DGPI) fel-
adata lesz leleplezni és megakadályozni azokat a fenyegeté-
seket, amelyek a belügyi szervek hatékonyságát és a
közrendet veszélyeztetik, de a szervezett bűnözés, korrupció
terén nem lesz már hatásköre. A megszerzett ilyen jellegű in-
formációk „hasznosításánál” a DGPI-nek együtt kell működ-
nie más belügyi szervekkel.

A DGPI nem folytathat önállóan bűnvádi eljárást, nem esz-
közölhet letartóztatásokat, nem lesznek már saját fogdái. A
DIPI vagyona, levéltára, költségvetése egy hónapon belül át-
kerül az DGPI-hez. A fegyveres testület parancsnokát a bel-
ügyminiszter nevezi ki a legfelső védelmi tanács (CSAT)
jóváhagyásával. A tegnap elfogadott rendelet felszámolja a
hatásköri átfedéseket a rendőrséggel, a Román Hírszerző
Szolgálattal (SRI), és a belügyminisztérium korrupcióellenes
igazgatóságával (DGA).

A Mediafax hírügynökség szerint a DIPI 2500 alkalma-

zottja közül 1800-at vesz át az új belügyi elhárítás, 700-at
pedig átirányítanak a DGA-hoz, és a bevetésekre szakosodott
különleges rendőri alakulathoz (DOS). A militarizálás egye-
bek mellett azt jelenti, hogy megszűnik a 30 százalékos „kor-
rupcióellenes” bérpótlék – írta a Mediafax.

Dragoş Tudorache belügyminiszter azzal indokolta a DIPI
„militarizálását”, hogy ez segít a fegyelmet és a feddhetetlen-
ségi követelményeket nemcsak az alkalmazás feltételeként,
hanem a szervezet működtetése során is érvényesíteni.

Elődje, Petre Toba éppen a DIPI-botrány miatt kényszerült
lemondásra szeptember elején, miután a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) azzal gyanúsította meg, hogy megtagadta
néhány önkényesen államtitokká minősített irat titkosításának
feloldását, és így akadályozta DIPI korrupt vezetőinek fele-
lősségre vonását.

A DNA a belügyi titkosszolgálat 18 vezetője ellen indított
eljárást, mert állítólag saját használatra vásároltak a szolgálat
pénzén olyan javakat, amelyeknek semmi közük nem volt az
operatív munkához, a beszerzésről készült jelentéseket pedig
titkosították. Ugyancsak a DIPI pénzén vásároltatott magának
luxusautót Gabriel Oprea volt belügyminiszter, állítja a DNA,
ez az ügy már májusban bíróság elé került.
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Sok a törvénytelenül kivágott fa
Dacian Cioloş miniszterelnök a tegnapi kormányülé-
sen elmondta, az elmúlt hónapokban 55 ezer ellen-
őrzést végeztek, hogy felderítsék az illegális
fakivágásokat, 60 ezer pénzbírságot róttak ki, 
mintegy 50 ezer köbméter faanyagot koboztak el, és
ezer esetben indult bűnvádi eljárás, miután több mint
2500 kihágásra derült fény. A lakossági felhaszná-
lásra szánt tűzifát illetően a kormányfő felkérte a kör-
nyezetvédelmi minisztériumot, hogy mielőbb
dolgozza ki azokat a törvénymódosító javaslatokat,
amelyek lehetővé teszik, hogy kellő tűzifamennyisé-
get tudjanak a lakosság rendelkezésére bocsátani.

Sürgős a hóeltakarítási 
szerződések megkötése

Jelenleg csak 26 megyében kötötték meg a hóelta-
karítási szerződést, az illetékes minisztériumok pedig
megkezdik annak ellenőrzését, hogy a szakhatósá-
gok megkezdték-e a szükséges előkészületeket a
télre, főként a közlekedés terén. Dacian Cioloş kor-
mányfő határozottan felkérte a hatóságokat, hogy
hozzák nyilvánosságra a hóeltakarítási szerződése-
ket.

Maximális díjszabás a kötelező
gépjármű-biztosításoknál

Elfogadta tegnapi ülésén a kormány a kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosítások felső értékét szabá-
lyozó határozatot. A dokumentum előírást tartalmaz
az elektromos autókra is, amelyek kimaradtak a
pénzügyminisztérium tervezetéből. A jogszabályban
az is szerepel, hogy a kötelező járműbiztosítások ro-
mániai piacán ellenőrző mechanizmus létesül,
amelynek az lesz a szerepe, hogy biztosítási felső
érték betartását felügyelje. Amennyiben egy biztosí-
tótársaság túllépi a törvényben megállapított felső
határt, az szabálysértésnek minősül, és 1.000–
50.000 lej közötti bírsággal sújtható.

Külföldi tulajdonban 
a termőföldek egyharmada 

Klaus Johannis államfő aggodalmát fejezte ki amiatt,
hogy a termőföldek nagy hányada külföldi tulajdon-
ban van, ezért olyan törvénykezést javasolt, ami vé-
delmet nyújtana ebben „az igen kényes helyzetben”.
Achim Irimescu mezőgazdasági miniszter arról tájé-
koztatta az államelnököt, hogy a termőföldek 30 szá-
zaléka nincs román tulajdonban. Klaus Johannis
pragmatikus, de egyben európai megoldást sürge-
tett, ugyanakkor úgy vélte, a földek esetében elővé-
teli joga kell legyen azoknak, akik az államot
képviselik, és ha sem az állam, sem a közösség nem
akarja megvásárolni az eladásra kínált földterületet,
akkor lehet továbblépni. 

el nem érik a jelenlegi béreknek a kétszeresét. A gyer-
meksegélyt havi 200 lejre emelik, óvodákat, napközi ott-
honokat építenek, illetve „iskola az iskola után”
elnevezésű központokat a munkahelyen. Azt ígérik, hogy
a legalább háromgyermekes családoknak a jövedelmi
adót a felére csökkentik. 

A szociáldemokraták sem maradnak le: a minimál-
bért 1.400 lejre növelik 2017-ben, és 2020-ra eléri az
1.750 lejt. A bruttó átlagbér pedig 2017-ben 3.100,
2020-ban 3.950 lej lesz. Itt még nem ér véget az ígéretek
sora: a nyugdíjpont 1.000 lesz jövőre, és a következő
években folyamatosan növelik, amíg eléri az 1.400 pon-
tot, és 2.000 lejig nem fogják megadózni. 

Szép szavak. Paroles, paroles, ahogy valaha énekelte
Dalida.

Elég lenne ennyi, de még egyet muszáj megemlíte-
nünk: az Egységes Románia Párt (PRU) 2.000 lejes mi-
nimálbért, ezer napközi otthont, nyolc regionális
kórházat és 50 ezer munkahelyet ígér a képesítés nélküli
munkanélkülieknek. Paroles, paroles. Ezek és egyebek
mellett megerősíti a hadsereget, megvalósítja Románia
teljes energetikai függetlenségét (??!), és megakadá-
lyozza Soros Györgyöt, hogy a civil szervezetei által
párhuzamos államot hozzon létre Romániában. 

Nem szólunk most a tucatnyi nagyotmondó pártocs-
káról, a választások után úgyis eltűnnek.

A szédítés azonban folyik.
Szerencsére a magyar választókat nem tudják befo-

lyásolni. Tudják, mit kell tenniük.

Paroles, paroles

Elrendelte a Katonai Ügyészség az 1989-es forrada-
lom ügyében indított kivizsgálás kiterjesztését – je-
lentette be tegnap az Országos Főügyészség, amely
szerint emberiesség ellen elkövetett bűnök gyanúja
miatt indult in rem eljárás az 1989. december 22-e
utáni történések kivizsgálására. 

A Főügyészség közlése értelmében az 1989-es forradalom
dossziéjának irataiból kiderül, hogy az 1989. december 22-e
után hatalomra került új politikai és katonai vezetés olyan in-
tézkedéseket rendelt el a hatalom megőrzése céljából, ame-
lyek sok ember halálát, fizikai vagy pszichikai sérülését
okozták.  Az ügyészek szerint az a tény, hogy több településen
is fegyveres incidensekre került sor, arra enged következtetni,
hogy előre elkészített terv alapján zajlott minden intézkedés,
amelynek az volt a célja, hogy az új vezetők legitimálják ha-
talmukat. 

A Védelmi Minisztérium vezetőségének megosztásával, il-
letve hamis rendeletek és parancsok kiadásával a katonai erők
megtévesztése volt a cél, ugyanakkor a terv része volt a la-
kosság utcára való kicsalása és felfegyverzése, illetve az, hogy
polgárháború látszatát keltsék, amelyben a Védelmi Minisz-
térium és a Belügyminisztérium egységei szállnak szembe
egymással – áll a főügyészség közleményében. A terv kivite-
lezésébe a Román Televíziót is bevonták, amely félelemkeltő,
olykor hamis információkat tartalmazó felhívásokat tett
közzé, ugyanakkor elvágták a telefonvezetékeket, és olyan
személyeket helyeztek a kulcsfontosságú minisztériumok
élére, akik az új politikai-katonai hatalom hívei voltak. Min-
dennek a célja egy pszichológiai és médiaháború elindítása
volt, amely aztán számos áldozatot szedett – mutat rá a köz-
lemény. (Agerpres)

Kiterjesztik az 1989-es forradalom kapcsán indított
bűnügyi kivizsgálást 

Nem akar a Romániai Magyar Demokrata Szövet-
séggel (RMDSZ) együtt kormányozni a decemberi
romániai parlamenti választások megnyerésére 
legesélyesebbnek tartott Szociáldemokrata Párt
(PSD) – jelentette tegnap a Mediafax hírügynökség
Liviu Dragnea pártelnököt idézve.

A szociáldemokrata pártelnök az Antena 3 hírtelevíziónak
nyilatkozva beszélt pártja koalíciós terveiről. Kifejtette: a PSD
„első számú és egyetlen” szövetségese a Călin Popescu Tări-
ceanu szenátusi elnök vezette szabadelvű ALDE.

Dragnea határozott nemmel válaszolt arra a műsorvezetői
kérdésre, hogy nem tervez-e tárgyalást az RMDSZ-szel is
abban az esetben, ha az ALDE nem lépi át a parlamenti kü-
szöböt. „Miért tárgyalnánk erről? Én nem akarok kormányzási
megállapodást kötni az RMDSZ-szel. Pont. Úgy gondolom és
azt remélem, hogy a románok elegendő szavazatot adnak a
PSD-re és az ALDE-ra ahhoz, hogy úgy kormányozhassuk
együtt Romániát, ahogy a románok szeretnék, egy jobb élet
érdekében” – jelentette ki Dragnea.

A PSD elnökének határozott állásfoglalása azért meglepő,
mert az utóbbi hónapokban a PSD és az ALDE több magas
rangú politikusa úgy nyilatkozott, hogy közösen alakítandó

kormányukba – a választási eredmények függvényében – az
RMDSZ-t is bevonnák. Tăriceanu augusztusban még arról be-
szélt, hogy a PSD-nek és az ALDE-nak mindenképpen érde-
mes koalíciós ajánlattal megkeresnie az RMDSZ-t „egy
szélesebb parlamenti többség” kialakításának érdekében.

Dragnea kijelentésére reagálva Kovács Péter, az RMDSZ
ügyvezető elnöke a News.ro hírügynökségnek – Emil Boc ko-
lozsvári polgármesterre, volt miniszterelnökre utalva – azt
mondta, volt már olyan pártelnök Romániában, aki kezét a
Bibliára téve esküdött meg, hogy nem fog együtt kormányozni
az RMDSZ-szel, később mégis „gyümölcsöző” koalíciós
megállapodást kötött a magyar szövetséggel. Úgy vélte: a vá-
lasztási eredmények „matematikája” dönti majd el, hogy szük-
sége van-e a kormányalakításhoz egyik vagy másik oldalnak
az RMDSZ-re.

„Az utóbbi 26 évben azok a pártok, amelyeknek szükségük
van az RMDSZ szavazataira, nyitottságot tanúsítanak a ma-
gyar közösség célkitűzései iránt, amelyek ellenzékben vannak
az RMDSZ-szel szemben, a nacionalista kártyát próbálják ki-
játszani” – állapította meg az RMDSZ ügyvezető elnöke.

A parlamenti választásokat december 11-én tartják Romá-
niában.

A PSD nem akar az RMDSZ-szel kormányozni 

A horvát parlament tegnap a nemzetvédelmi tanács
összehívását kérte Kolinda Grabar-Kitarovic állam-
főtől a tíz, Boszniában előállított horvát férfi – kö-
zöttük egy volt tábornok – miatt, akiket szerbek
ellen elkövetett háborús bűnökkel gyanúsítanak az
ottani hatóságok. 

Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő a sajtónak úgy
nyilatkozott, hogy meglepetésként érték a történtek. „Az
északkelet-boszniai Orasjében horvátok és bosnyákok együtt
harcoltak a megmaradásukért, az életükért” – mondta, majd
hozzátette: „Orasje a Milosevic- és a Karadzic-rendszerrel
szembeni ellenállás szimbóluma”. Az államfő szerint a hágai
törvényszék soha nem állapította meg, hogy háborús bűnöket
követtek volna el ezen a területen. „Józan és hideg fejjel kell
megvizsgálnunk a tényeket és kiderítenünk, mi is történt” –
tette hozzá.

Hétfőn a boszniai nyomozó és védelmi hivatal (SIPA) tíz
horvát és boszniai állampolgársággal is rendelkező férfit vett
őrizetbe, akik a gyanú szerint az 1991-1995-ös délszláv há-
ború idején, 1992 áprilisa és 1993 júliusa között a Horvát Vé-
delmi Tanács (HVO), voltaképpen a boszniai horvátok által
megalakított önvédelmi katonaság tagjaiként Orasjében há-
borús és emberiesség elleni bűnöket követtek el jelentős
számú szerb helyi lakos ellen.

A horvát sajtó utalt arra, hogy az előállítások mindenszen-

tek, november 1-je előtt egy nappal történtek, amikor a ható-
ságok biztosak voltak abban, hogy mindenki otthon tartózko-
dik, vagy hazatér az ünnepre.

Az eset két nappal azután történt, hogy Andrej Plenkovic
új horvát miniszterelnök első hivatalos útjára Boszniába láto-
gatott, és ígéretet tett, hogy Zágráb minden szükséges támo-
gatást és segítséget megad Bosznia-Hercegovinának európai
integrációja során. A boszniai háborút lezáró daytoni béke-
szerződés az országot két, közel egyforma méretű entitásra
osztotta: a boszniai Szerb Köztársaságra és a bosnyákok és
horvátok lakta Bosznia-hercegovinai Föderációra. A horvátok
úgy vélik, hogy legkisebb etnikai közösségként leginkább az
ő jogaik csorbultak, a horvát képviselők pedig nehezen érvé-
nyesíthetik érdekeiket.

Plenkovic Boszniában úgy nyilatkozott: „meg kell változ-
tatni az ország választási törvényét és alkotmányát, hogy a
nemzetiségek egyelő jogokkal rendelkezzenek, mert a közel-
múltban ez nem volt mindig így”. A horvát lapok szerint a mi-
niszterelnök ezen kijelentésére volt válasz a boszniai lépés,
amely szerintük a helyi horvátok megfélemlítésére irányult.

Ellenzéki képviselők szerint a titkosszolgálat és a diplomá-
cia is csődöt mondott, mivel Zágrábnak fogalma sem volt
arról, hogy Boszniában horvát állampolgárokat terveznek le-
tartóztatni, ugyanakkor azt sem lehet tudni, lesznek-e további
előállítások.

A horvát parlament a nemzetvédelmi tanács 
összehívását kérte a boszniai letartóztatások miatt

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világKatonai intézménnyé alakul a belügyi titkosszolgálat
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Átrendeződtek az utazási preferenciák, 
vagyis másfelé utazunk, ha útra kelünk, és
nem kívánunk mindörökké otthon gunnyasz-
tani. Természetesen lesznek, akik megdöb-
bennek vagy felháborodnak, most, amikor
ekkora a nyomor és a létminimum alatti lé-
tezés, amikor a szegénység és tudatlanság
szélesíteni látszik hadállásait, amikor az em-
berek nem jó- és úri kedvükből váltanak
busz- és repülőjegyet, hanem kényszerűség-
ből hagyják el családjukat és otthonukat, a
hazai munkanélküli-segélyt (ha még jogosul-
tak arra) és válnak vendégmunkaerővé
Hongkongtól Honolulun át Hódmezővásár-
helyig, ekkor akad valaki, ráadásul ilyen bo-
káig érő télvíz idején, aki arról fecserészik,
hogy ma miféle kéj- és kegyutak dívnak ho-
nunkban. 

Szerencsére a szabad sajtó viszonyai ma
már megengedik, hogy a cikkíró akár csak
egy réteg ízlését szolgálja ki, vagy mondén
javaslatot tehessen büntetlenül egy kisebb
társadalmi és szocioprofesszionális érdek-
csoport érdeklődésének homloktere irá-
nyába.

Tehát ebben a homloktérben átrendeződ-
tek az útirányok. (S ha már van homloktér,

van bizonyára homlokidő is, hiszen tér és idő
nélkül mit is ér a homloklét? Bevezetésre
ajánlott metafizikai fogalmak. Kidolgozásuk
a szaporodó honi filozopterekre vár.)

Ha tehát valamely utazási ügynökség pl.
egy Kijev-Moszkva-Leningrád (bocs: Szent-
pétervár) utat ajánlana, rá-
adásul vonattal, vagy
Budapest-Pozsony-Prága,
esetleg Szófia-Belgrád-
Zágráb-Rijeka úti céllal,
hamar lehúzhatná a redőnyt, érdeklődés hi-
ányában. Már csak azért is, mert ezek az
utak, amelyek egykor egy-két országon ke-
resztül vezettek, ma több országot érintenek,
a határokat ide-oda tologatta a rendszer-
váltó népakarat, tetézetül egymással nem
mindig a legbékésebb viszonyban álló felek
között füttyentene, zakatolna velü(n)k a
vidám kis kirándulóvonat. Budapestre leg-
többen már nem üdülni, kikapcsolódni vagy
pihenni megyünk, múzeumot, színházat látni,
magyar beszédet hallani vagy magyarul
szóló rendőrnek bírságot fizetni széles mo-
sollyal, hanem valami ügyintézésből kifolyó-
lag ülünk buszra és várunk hajnalonta a
Népligetben arra, hogy meginduljon a szé-

kesfővárosban a tömegközlekedés. Ha meg
arra is fel vagyunk készülve, hogy minden
percben felmondja a szolgálatot a felújításra
váró hármas metró, amivel naponta riogat-
nak, akkor az ember végképp nem „Buda-
pest=partyváros”-ra gondol.

Szóval – futok neki immár harmadszor,
ámbátor még sok mindent kellene előtisz-
tálni/tisztázni – ma inkább Nyugat felé vesz-

szük a „direkciót”,
ahogyan drága jó
igazgatóm, Erdélyi
elvtárs mondta a leg-
nagyobb komolyság-

gal, amikor könyvtárporolásra nógatta a TT
munkatársait. Mindenki előtt Itália lebeg
(földreng) és Franciaország. Amott Velence
kihagyhatatlan és persze Róma, még akkor
is megéri, ha tudom, hogy az Il Gesú temp-
lomlépcsején kéregető koldus ismerősnek
tűnik, láttam már a főtéren is vagy a Bolyai
Farkas nevére átkeresztelt Tutunban hasonló
könyörületességre felszólító módban dol-
gozni. És a Fontana Trevi horgászmesterei
sem idegenek állampolgárilag tőlünk, 
amidőn lehalásszák az idegenforgalmi és ne-
felejts-turizmusból származó napi jövedel-
met euro-dollárban, ha nem ütöget éppen
rajtuk a rendőrség. Emitt Párizsba kell sé-
tálni ősszel, a széles körúton, miközben mö-

götted bontják már az ideiglenes sátortábort
a Stalingrad metróállomás előtti téren. Ez a
második sztálingrádi csata, amely rövidebb,
csupán néhány napig tart, és remélhetőleg
kevesebb áldozattal jár, mint ama másik,
amely megfordította – nem csak a szovjet
hadtörténészek szerint – a második világhá-
ború sorsát, menetét. Ja és teljesen új sze-
replőkkel játsszák le ezt a hadi játékot. 

Persze a francia vidék sem kihagyható,
föltétlenül menjünk el a Loire menti kasté-
lyokhoz és irigykedjünk élénken, hogy itt
bezzeg a kastélyok, várak, műemlékek, temp-
lomok és kolostorok ragyogó állapotban
vannak, pedig itt is volt egy-két megrázóbb
esemény, pl. a francia forradalom (jaj: a
„nagy” jelzőt el ne felejtsem kitenni) esze-
veszett rombolása, mégis semmi sem tehet
túl a szocialista idők vasfogán, amely negy-
ven évig rágta erdélyi (és nem csak) épített
örökségünket.

A további úti célokról – Hongkong, Ha-
waii, Kandahár vagy Abidjan, Katmandu
vagy Tajpej – most nem kívánok szólni, mert
azok túlságosan drágák a közembernek, és
különben is erkölcstelenség és szemtelenség
lenne manapság, amikor ekkora a nyomor
és a létminimum alatti létezés…(De ezt
mintha már jeleztem volna néhány sorral
feljebb.)

Utazási prospektus

Új, ezúttal is igen érdekesnek
ígérkező előadás bemutatójára ké-
szül a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulata. A
produkció rendezőjeként Radu
Afrim, a kortárs román színházi
világ egyik fenegyereke és mind
belföldön, mind külföldön elismert,
nemrég magas rangú állami kitün-
tetéssel díjazott képviselője tér
vissza Vásárhelyre. Radu Afrim
olyan, azóta méltán közismertté
vált marosvásárhelyi produkciók
rendezőjeként vált ismertté, mint
például a Bartis Attila regényei
alapján színre vitt A nyugalom,
amellyel mint többszörösen díj-
nyertes előadással büszkélkedhet a
Tompa Miklós Társulat. 

A színház magyar tagozata
2016/2017-es évadának következő
nagytermi bemutatója a Retroma-
dár blokknak csapódik, és forró asz-
faltra zuhan nem szokványos címet
viseli, a premierre a Nemzeti Szín-
ház nagytermében kerül sor. Amint
azt a színház közleménye tudatja, a
repertoártervezetben Meglepetés-
előadás 3. munkacímmel meghirde-
tett produkció – a már ismert
work-in-progress technika segítsé-
gével – Radu Afrim szerzői alapöt-
letéből és szövegkönyvéből
kiindulva a szereposztás tagjainak
hozzájárulásával készült el. Ezen
különleges munkafolyamat nem is-
meretlen a Tompa Miklós Társulat
színművészei előtt: Radu Afrim
rendezőt olyan korábbi sikeres elő-
adások kötik a vásárhelyi színház-
hoz, mint Az ördög próbája és a már
említett A nyugalom, melyeket nem
csak a hazai közönség értékelt, de
több fesztiválon is kivívták a szak-
mai elismerést – előbbi hasonló el-
gondolás alapján, hasonló
munkamódszerrel készült, és az el-
ismerés igazolta: az elgondolás be-
vált.

A Retromadár blokknak csapó-
dik, és forró aszfaltra zuhan című
produkció a ’70-es, ’80-as évekbe –
a „virágzó szocializmus” idősza-
kába – kalauzol vissza, amikor a
tömbházlakások lakói sajátságos
életvitelt tudhattak magukénak.

Az előadás szereplői: László
Csaba, Takács Örs m. v., B. Fülöp
Erzsébet, Lőrincz Ágnes, Simon
Boglárka Katalin, Kádár Noémi,
Gecse Ramóna, Csíki Szabolcs,

Varga Balázs, Bokor Barna, Berek-
méri Katalin, Fülöp Bea, Kiss Bora,
Keresztes Varga Andrea, Ördög
Miklós Levente, Tollas Gábor, P.
Béres Ildikó, Biluska Annamária,
Nagy Dorottya, Moldován Orsolya,
Bartha László Zsolt, Huszár Gábor
m. v., Ruszuly Ervin, Kiss Péter m.
v., Kiss Anna m. v., Sebesi Borbála
m. v., Pál Mátyás m. v., Sebesi Sa-
rolt m. v., Hunyadi Virág m. v., Sza-
kács László m. v.  Rendezője Radu
Afrim, díszlet- és jelmeztervezője
Irina Moscu, rendezőasszisztense
Fülöp Bea, a tervező asszisztense
Andreea Tecla, videomapping:
Andrei Cozlac, hangzásvilág: Radu
Afrim, sound-design: Gáspár
Álmos, koreográfus: Ruszuly Ervin.
Súgó: Ferenczi-Tóth Katalin,
ügyelő: Szakács László.

A Retromadár blokknak csapó-
dik, és forró aszfaltra zuhan bemu-
tató előadására november 12-én,
szombaton 19 órától – a nemzetközi
könyvvásár keretében – kerül sor a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Nagytermében. Érvényesek a Ber-
nády György-mecénás- és a Ke-
mény János-bemutatóbérletek.

A premiert megelőzően novem-
ber 4-én, pénteken 19 órától előbe-
mutató lesz. A soron következő
előadást november 14-én, hétfőn 19
órától tekintheti meg az érdeklődő
közönség, ezen alkalomra a Kovács
György-felnőttbérlet érvényes.

A produkció 14 éven felülieknek
ajánlott, román nyelvű feliratozás-
sal követhető. (KNB.)

Retromadár blokknak csapódik, 
és forró aszfaltra zuhan

Premier a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színházban!

A marosvásárhelyi Szamari-
tánus Mentőszolgálat tagja
az Európai Bizottság nemzet-
közi elismervényével rendel-
kező elsősegélynyújtást
oktató szakembercsoportjá-
nak. Tevékenységüket a múlt
hónapban az Európai Parla-
ment elnöke, Martin Schultz
is elismerte és támogatásáról
biztosította őket. 

A Népújság megkeresésére
Varga Zsigmond, a marosvásárhe-
lyi székhelyű Szamaritánus Men-
tőszolgálat vezetője brüsszeli
látogatásuk céljairól és eredménye-
iről, az európai parlament elnöké-
vel való személyes találkozóról
számolt be. 

A CE First Aid egy állandó mun-
kacsoport, melynek a marosvásár-
helyi Szamaritánus Mentőszolgálat
is tagja, a Nemzetközi Szamaritá-
nus Szövetség keretében orvosok
és sürgősségi beavatkozásokra sza-
kosodott szakemberek állandó kép-
zését biztosítja, ugyanakkor
kutatómunkát végez annak érdeké-
ben, hogy az európai uniós nor-
máknak minden részt vevő ország
csapata eleget tehessen. 

Amint a mentőszolgálat vezetője
elmondta, az országban egyedül-
álló csapatként képviselték a me-
gyét és az országot az Európai

Parlament elnökével való találko-
zón. A Nemzetközi Szamaritánus
Szövetség által átnyújtott ajánlóle-
vél annak a három éve zajló pro-
jektnek az eredményeit és
ajánlásait tartalmazta, amelynek
kidolgozásában a marosvásárhelyi
szamaritánusok csapata is aktívan
részt vett. Varga Zsigmond hangsú-
lyozta, az Európai Parlamentben
tartott elsősegélynyújtó tanfolya-
mok keretében az EP elnöke elis-
merte a marosvásárhelyi önkéntes
mentőcsapat szaktudását, és támo-
gatásáról biztosította őket. Martin
Schultz köszöntésében kiemelte,
hogy el kellene jutni arra a szintre,
amikor a politikai érdekeket félre-
téve az életmentők munkáját elis-
merik és értékelik. 

A szakértőkből álló csapat a
nemzetközi projekt keretében ki-
dolgozta az elsősegélynyújtás ok-
tatásának standardizálását, irány-
adó oktatási módszereit, az azonos
protokoll bevezetését és a kifizetési
módozatokat. Ugyanakkor elfo-
gadták az elsősegélynyújtó tanfo-
lyam elvégzését igazoló európai
elismervényt, amelynek eredmé-
nyeképp a projektben részt vevő
országok elismerik egymás tanúsít-
ványait. A projekt – amelyben a
marosvásárhelyi szamaritánusok
részt vettek – célja az európai szín-
vonalú minőségi életmentő oktatás
népszerűsítése a megfelelő körül-
mények megteremtésével.

Ötezer diák sajátította el 
az alapokat

Amint a mentőszolgálat vezetője
kifejtette, az új standardok szerinti
elsősegélynyújtás egyszerre nyolc
ember képzését teszi lehetővé. A
költségekről kérdezve Varga Zsig-
mond kifejtette, hogy a résztvevők
számára ingyenesek lesznek az ál-
taluk végzett képzések. Németor-
szági minta szerint a gép-
járműbiztosítók fizetnék majd a
képzéseket, amennyiben erre hatá-
rozat születne. 

A marosvásárhelyi Szamaritánus
Mentőszolgálat csapatának hozzá-
járulása a nemzetközi projektben a
stroke felismerése, illetve az első-
segélynyújtásra vonatkozó javasla-
tai voltak. 

Amint a mentőszolgálat vezető-
jétől megtudtuk, a hároméves pro-
jekt teljes költségeit a
Szamaritánus Mentőszolgálat
munkatársai maguk állták, anyagi
támogatásra egyetlen intézménytől
sem számíthattak.

Mától hetente kétszer a Hirsch-
mann cégnél kezdik meg az első-
segélynyújtás oktatását az új
irányadó oktatási standardok sze-
rint. Nyolcvan embert fognak taní-
tani hetente két alkalommal. Az
utóbbi három évben ötezer diákot
képeztek az elsősegélynyújtás
szakterületén – fejtette ki Varga
Zsigmond.

A Szamaritánus Mentőszolgálat csapata Brüsszelben 

Életmentő projekt

Szer Pálosy Piroska



Vékony, fényes kis füzet,
amolyan kézbe, lélekbe si-
muló, amely 15 rövid alap-
imádságból és a lényegüket
illusztráló jelképes fotókból
áll, s egyre népszerűbb lesz a
hívő katolikusok és más vallá-
súak körében is. Szerkesztője
Bakó Pál, azaz Pál atya feren-
ces szerzetes, a 33 árva gyer-
meket gondozó Szent
Erzsébet Társulás vezetője. 

Kérdésemre, hogy mi
indította arra, hogy a kis
imádságoskönyvecskét
megszerkessze, el-
mondta: egyrészt arra
gondolt, hogy mai fel-
gyorsult világunkban az
Istenhez fohászkodó em-
bernél legyen kéznél egy
imádságsorozat, ami hét
perc alatt hangosan és öt
perc alatt csendben el-
mondható. Elsősorban a római ka-
tolikus hitben élők számára készült,
de bárki használhatja, mert a katoli-
kus vonatkozásokat elhagyva is tel-
jes a könyv tartalma. Az imádságok
összefüggésben vannak, egy logikus
sort követnek. Akinek több az ideje,
egy-egy imádságban elmélyedhet,
elgondolkozhat, akár hosszabb időn
keresztül is, aki nagyon elfoglalt, a
már említett néhány perc alatt el-
mondhatja.

A zsebben is jól elférő, képeslap
nagyságú füzet a gyergyószentmiklósi
Mark House nyomda támogatásával
készült a ferences rendtartományi
elöljáró engedélyével. A fényképek
többségét a szerző fotózta és válogatta
az imádságok mellé. 

A kezdőoldalon a fényben imád-
kozó összekulcsolt kéz látható,

egyik oldala sötétebb, a másik vilá-
gosabb, ahogy az emberben is
együtt van a fény és az árnyék, de az
Isten jelenlétében elmondott ima a
fény győzelmét jelenti. Az első imát
az assisi templomból származó
dombormű illusztrálja, amelyen
Szent Ferenc és az angyalok Istent
dicsőítik. Az Atyát, a Fiút és a
Szentlelket megidéző ima mellett az
esztergomi teológiai intézet folyosó-
ján fényképezett feszület látható. A

hitvallásra való ráhango-
lódásban az assisi bazi-
lika rózsaablakának
kőcsipkéje segít, a Hi-
szekegy mellett a római
katolikus vallás központ-
jának, a római Szent
Péter-bazilikának a képe
látható. A hit megvallása
után az assisi kolostor
kőfalai a szilárdságot és
az erőt jelképezik, a Mi-

atyánk mellett a római kamilliánu-
sok templomában fényképezett
feszület emlékeztet, hogy Krisztus
szabadította meg az embert a go-
nosztól. A magyarok Nagyasszonyá-
nak, patrónusának köszöntője és az
Üdvözlégy Mária mellett az eszter-
gomi bazilikában készült kép lát-
ható. A továbbiakban az
önmagunkért, szüleinkért és tanító-
inkért, egyházi és világi elöljáróin-
kért, a családért, a betegekért és
szegényekért mondható imák követ-
keznek, amelyek mellett a Szent Er-
zsébet Alapítvány gondozottjainak
képe is megjelenik. Az imádságso-
rozatot záró köszönet mellett a
nagykárolyi Nagy Szilárd Szent Fe-
rencről készült festménye látható,
amit ajándékba adott az alapítvány-
nak.

A címben idézett jelszóval szervezett
országos kampányt, és vállal tevé-
keny szerepet a mellrákkal diagnosz-
tizált nők teljes körű
rehabilitációjában a gyógyászati se-
gédeszközöket gyártó és forgalmazó
Ortoprofil cég. Hídvég utcai központ-
jában október 31-én sajtótájékozta-
tón ismertették az országos
rendezvény eseményeit, és több be-
széd is elhangzott a legfontosabb
problémákról. 

Mivel október elseje a mellrák elleni küz-
delem világnapja, amelynek célja felkelteni
a figyelmet a betegség korai felismerésének
a fontosságára, az Ortoprofil az egész hóna-
pot a felvilágosító tevékenységnek szentelte.
Egyrészt a megelőzésről, másrészt a mellrák-
ból gyógyult betegek társadalmi visszaillesz-
kedésének a megkönnyítéséről szóltak az
ország tíz nagyvárosában szervezett tájékoz-
tató jellegű csoportfoglalkozások, amelyeken
250 mellrákkal diagnosztizált nő vett részt –
hangzott el Frunda György, a cég elnökének
bevezetőjében. Amint elmondta, nem vélet-
lenül esett erre a kórképre a választásuk, az
emlőrák ugyanis a rákos megbetegedések
leggyakoribb formája Romániában. Pontos
nyilvántartás sajnos nem létezik, de azt tudni
lehet, hogy havonta megközelítőleg 8.000 nőt
érint. Bár kezdeti állapotban jól gyógyítható,
mivel a nők többsége előrehaladott stádium-
ban fordul orvoshoz, a kezelés bizonyos ese-
tekben a mell szövetének a részleges vagy
teljes eltávolításával, kemo- és sugárterápiá-
val jár. Miután szembesültek a diagnózissal,
és átestek a műtéten, meg kell kezdeni az
érintettek egészségügyi, szociális és lelki re-
habilitációját, hogy életük minél hamarabb
visszatérjen a megszokott mederbe – hangsú-
lyozta az elnök. 
Pangó nyirokfolyadék – 
a betegségek listáján sem szerepel

A Bukarestben és Marosvásárhelyen pár-
huzamosan zajló sajtótájékoztató következő
előadóját, aki a fővárosi rendezvényen be-
szélt, a videokapcsolat gyenge minősége
miatt nem lehetett hallani, ezért Bogdan
Goga fizikoterapeuta, a bukaresti Ortoprofil

igazgatójának és a másik két előadónak a sza-
vaiból a rendezvényről érkezett sajtóközle-
mény alapján idézünk. 

A mellrákkal való küzdelem akkor ér
véget, miután a testi és lelki sebeket is sike-
rült begyógyítani. A teljes emlőeltávolítás
után keletkező egyik kellemetlen tünet a 
limfödéma, a kar vizenyője, amely a rákos
sejtek által érintett hónalji nyirokmirigyek el-
távolítása nyomán a páciensek 40 százaléká-
nál előfordul. A nyirokkeringés zavara az
eltávolított emlő oldalán levő kar fokozatos
megvastagodásához vezet, ami megnehezíti
a napi munkavégzést. Kiküszöbölése érdeké-
ben a bukaresti fizikoterapeuta az operált ol-
dalnak a műtét utáni fizikoterápiás kezelését
(limfodrenázs, masszázs) javasolja onkológi-
ában járatos fizikoterápiás szakértő segítsé-
gével. 
Az egészségpénztár biztosítja 
a mellprotézist 

Biro Rodica, a Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár elnöke tanulságosnak nevezte a cso-
portfoglalkozáson való részvételt. Bevallása

szerint az egészségbiztosítás prevenciós
programjáról szeretett volna beszámolni,
amely lehetővé tenné, hogy korai állapotban
fedezzék fel a melldaganatot. De sajnos ez a
program nem létezik, és a páciensek későn je-
lentkeznek, amikor már nagyon sokba kerül
az ellátásuk. Ami viszont a műtét utáni támo-
gatást illeti, e tekintetben jól áll Románia. Az
onkológiai program keretében működik egy
alprogram, amely alapján azoknak a nőknek,
akik teljes emlőeltávolításon estek át, a pénz-
tár finanszírozza a mellimplantátum beülte-
tését, ami 3150 lejbe kerül. Bár több
implantáció támogatására volt lehetőség, az
idén mindössze három  műtétet végeztek
mellprotézis beültetésére. Az okokat is emlí-
tette: egyrészt a protézist a nők egy részénél
nem lehet azonnal a műtét után beültetni, és
azok, akik átestek már egy operáción, nem
szívesen vállalnak egy másodikat. Ezenkívül
a plasztikai sebészek bevonásával működik a
program, akiknek feltehetően nem elég jó az
együttműködésük az általános sebészekkel.
Biro Rodica nagyon kedvezőnek nevezte,

hogy 2016 folyamán 161 határozatot hoztak
mellprotézis támogatására. Sajnos nem
eléggé tájékozottak a páciensek arról sem,
hogy akinek eltávolították a mellét, külső
protézisre is jogosult, melltartóval együtt. Je-
lenleg 20 kérés szerepel a várakozási jegyzé-
ken, s kedvező elbírálásuk a pénztár anyagi
lehetőségeitől és a sürgősségi esetek számától
függ. Jelenleg 16 olyan céggel van szerződé-
ses viszonyban a megyei pénztár, amelyek
mellprotéziseket is forgalmaznak. A legfon-
tosabb tennivalónak a jövőben a páciensek
jobb tájékoztatását tekinti.

A mell a nőiesség jelképe. Elvesztése az
énkép, a testkép sérülésével jár, mivel olyan
társadalomban élünk, amely a külső megje-
lenésre helyezi a hangsúlyt. Ezért a mellrák-
kal diagnosztizált és teljes mellamputáción
átesett nőnek pszichológus segítségére van
szüksége, aki meg tudja értetni vele, hogy le-
hetősége van a gyógyulásra, és az eltávolított
mellet beültethető vagy külső protézissel pó-
tolni lehet. Meg kell értenie azt is, hogy képes
legyőzni a kórt, és vissza kell térnie a meg-
szokott életviteléhez mind a munkahelyén,
mind a családban – magyarázta Yolanda 
Creţescu kórházpszichológus Bukarestből. 
Diagnosztikai központokat 
kellene kialakítani 

Naponta 25 nőt kórisméznek mellrákkal,
és a nők 36 százaléka mellrákban hal meg,
mégsem működik a megelőzés, nincsenek
megbízható, pontos statisztikák, hiányzik az
onkológiai regiszter, holott olcsóbb lenne a
prevenció, mint a már súlyosabb esetek ellá-
tása. A betegség komoly fenyegetést jelent
nemcsak a páciens és családja, az egész tár-
sadalom számára. Diagnosztikai központokat
kellene kialakítani, hogy az állami egészség-
ügyi rendszerben való sok kilincselés helyett
egy helyben találjon meg mindent a páciens,
akinek szinte valamennyi téren (onkológus,
röntgenorvos, pszichológus) szakemberhi-
ánnyal kell szembesülnie, és megtörténik,
hogy a nehézségek miatt abbahagyja a keze-
lést. Tájékoztatásában a kezelésről, eligazítá-
sában a segédeszközökhöz való hozzáférést
és a helyes életmód kialakítását, valamint a
testi rehabilitációt illetően fontos szerep hárul
a nemkormányzati szervezetekre és az egész-
ségügyi navigátorokra, azaz a személyes
egészségügyi tanácsadókra – húzta alá Ionela
Ciotlăuş, a Romániai Rákellenes Egyesület

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Orvosi, szociális és lelki rehabilitáció
„Pácienseink mellett a mellrák elleni küzdelemben”
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Gyógyír a léleknek 

A hetvenedik életévét betöl-
tött dr. Radu Mihail Boja egye-
temi tanárt, a Marosvásár-
helyi Megyei Kórház Urológiai
Klinikájának volt vezetőjét, a
perkután vesekő-eltávolítás
romániai úttörőjét köszöntöt-
ték pénteken délután a ma-
rosvásárhelyi Continental
szállodában szervezett ün-
nepségen. A születésnap egy-
ben a sebészorvos nyugdíjba
vonulását is jelenti. 

Az est házigazdája, dr. Mártha
Orsolya klinikavezető, egyetemi elő-
adótanár a marosvásárhelyi urológiai
klinika kiváló alapítóira, vezetőire és
orvosaira, az egységben folyó úttörő
munkára emlékezett. Ezt követően
Boja professzor érdemeit méltatta,
aki 1986-ban először végzett per-
kután, azaz egy kicsi nyíláson beve-
zetett csövön keresztül történő
vesekő-eltávolítást, ami csökkentette
a műtéti megterhelést és a vese káro-
sodásának mértékét. Az eljárás elsa-
játításában dr. Tóth Csaba debreceni
urológusprofesszor, e beavatkozási
módszer magyarországi úttörője se-
gédkezett. Mivel egészségi állapota
miatt nem vehetett részt az ünnepsé-
gen, egy kedves, humoros képössze-
állítással tolmácsolta baráti
üdvözletét.  

„Klinikánk tiszteleg elődei meg-
valósítása előtt, nem felejtve el
Morus Tamás szavait: A hagyomány
nem a hamu őrzése, hanem a láng to-
vábbadása” – zárta beszédét dr.
Mártha Orsolya. 

– Jó lenne, ha mindenkit ilyen já-
tékosan és komolyan búcsúztatná-
nak – utalt az elhangzottakra és a
vetített kisfilmre Leonard Azamfirei
professzor, a MOGYE rektora, aki
értékelte a klinika és volt vezetőjé-
nek tevékenységét. A megyei tanács
elnökének üzenetét Ovidiu Dancu
alelnök közvetítette. A romániai
urológia fejlődéséhez való hozzájá-
rulásáért dr. Dan Sâmpalean, a Me-
gyei Klinikai Kórház vezetője
mondott köszönetet, és további tá-
mogatásáról biztosította a klinikát.

A búcsúztatóra a klinika orvosai
mellett eljöttek a romániai urológia
legismertebb képviselői, volt pá-
lyatársak és tanítványok is. Ioan
Coman professzor Kolozsvárról a
két klinika közötti jó kapcsolatot
értékelte, Viorel Jinga professzor, a
bukaresti egyetem rektorhelyettese
kijelentette, hogy a perkután sebé-
szettel az ünnepelt történelmet írt.
Az Aradról érkezett Ioiart Ioan
egyetemi tanár a Romániai Uroló-
giai Társaság üdvözletét hozta.
Radu Bojáért semmilyen áldozat

nem nagy – hangsúlyozta dr. Viorel
Tode egyetemi tanár, aki Konstan-
cáról érkezett. Boja professzor út-
törő szerepe mellett valamennyien
kiemelték a marosvásárhelyi uroló-
giai klinika jó hangulatát, így pél-
dául Gabriel Glück, a fundeni-i
klinika professzora is. A Moldovai
Köztársaságból érkezett prof. dr.
Adrian Tănase köszönetet mondott
azért, hogy az ünnepelt kezdemé-
nyezésére tartják közösen a romá-
niai és a moldovai urológusok
szakmai konferenciáit, s kollégái
közül dr. Oşan Virgil professzor is
köszöntötte. 

Levélben üdvözölte az ünnepel-
tet prof. dr. Romics Imre, A buda-
pesti Semmelweis Egyetem
Urológiai Klinikájának igazgatóhe-
lyettese, aki a marosvásárhelyi or-
voskollégákkal való jó kapcsolat
folytatásaként barátkozott össze
Boja professzorral, akit kitűnő se-
bésznek ismert meg, s aki meghívá-
sára Budapesten magyarul tartott
előadást. Visszaemlékezett a súlyos
betegsége előtti beszélgetésükre,
majd a jó hírre, amiről Marosvásár-
hely közelében járva értesült: Boja
professzor új vesét kapott, és jók az
eredményei. Levelében hosszú
életet, jó egészséget kívánt az ün-
nepeltnek.

A hagyomány ereje

(Folytatás a 8. oldalon)



1972 – 1992 – 2016 – a megszokottól
eltérő módon a négyes számok men-
tén ünnepelte októberi 24 éves szüle-
tésnapját (44 évre visszanyúló
kezdetekkel) a marosvásárhelyi Pro-
cardia, „a szívért” nevet viselő orvosi
központ, ahol a szív- és érbetegeket
kórismézik és követik korszerű
módon, és modern orvosi műszereket
forgalmaznak. De nem csak, hiszen
nincs olyan állami vagy magán egész-
ségügyi intézmény, társaság ország-
szerte, amely többet tett volna a
megelőzés és a rehabilitáció érdeké-
ben. 

Dr. Kikeli Pál szívgyógyász-professzor a
Procardia munkatársainak és támogatóinak
közösségében, katolikus, református és uni-
tárius lelkészek társaságában tekintett vissza
a kezdetekre, az eltelt évek alatt történt ese-
ményekre, vette számba az eredményeket és
sorakoztatta fel a teendőket. 

Tanulás és felismerés 
Először is tisztelettel adózott az elődöknek,

első mentorainak, dr. Lázár László és Maros
Tibor egyetemi tanároknak, dr. Haynal Imre
és dr. Miskolczy Dezső professzoroknak, va-
lamint az egykori 2-es belklinika alapítóinak,
dr. Horváth Endre és dr. Olosz Egon profesz-
szoroknak, akik kiváló munkaközösséget te-
remtettek. Köszönetet mondott továbbá a
lelkipásztoroknak, akiktől hitbeli megerősí-
tést (Oláh Dénes főesperes, Lőrincz János es-
peres és Nagy László lelkész) és vállalkozói
tapasztalatot (Kiss Ulrich jezsuita atya) nyert. 

Beszélt a tapasztalatszerzés éveiről az
ideggyógyászaton, ahol intenzív osztályt ho-
zott létre és a 2-es belgyógyászati klinikán,
ahol évente félezer infarktuson, preinfarktu-
son átesett beteget gondoztak. 1972-ben az
intenzív terápiás osztályon szerzett többévi
tapasztalat alapján a szívinfarktusos betegek
rehabilitációjának hemodinamikai és lélek-
tani vonatkozásairól írta doktori dolgozatát.

1972 mérföldkőnek számított pályáján, ettől
fogva kezdte kialakítani a rehabilitációs há-
lózatot a 2-es járóbeteg-rendelőben. Ez el-
lentmondott a korábbi kezelési
módszereknek, amelyek szerint az infarktu-
son átesett betegek több héten át mozdulatla-
nul kellett feküdjenek, ami újabb
szövődmények kialakulásához vezetett, és
sokan rokkantan hagyták el a kórházat vagy
nem is élték túl a hosszú lábadozást. Mivel
édesapja is érintett volt, a családját foglalkoz-
tató gondok, kórházi tapasztalatai és a nem-
zetközi viszonylatban megszületett új
látásmód megismerésével elkezdődött a szív-
és érrendszeri rehabilitáció módszertanának
a kidolgozása. A kardiológusi szakképesítés
megszerzése mellett ez együtt járt a kórismé-
zés valamint a kezelés-gondozás módszerta-
nának a kialakításával is. 1975-től a klinikán
rehabilitációs részleg kezdte meg működését,
ahol az orvosok mellett pszichológusok,
gyógytornászok segítenek a betegeknek a
gyógyulásban. Azt megelőzően 1972-től
megszervezték a csoportterápiás programo-

kat, ami alkalmat teremtett arra, hogy a bete-
gek visszanyerjék önbizalmukat, aktívak ma-
radjanak, és vissza tudjanak térni a
munkahelyükre. 1976-ban a 2-es járóbeteg-
rendelőben megelőzéssel, rehabilitációval
foglalkozó kabinetek jöttek létre. 1974 –
2000 között Horváth professzor jóvoltából a
klinika munkacsoportja kovásznai hatástani
vizsgálatokat végzett, és sikerült a kovásznai
modellt kialakítani azokkal a hajdani diákok-
kal többek között, akik ma az ottani szívkór-
ház vezetői. 
Óriási ajándék 

A rendszerváltás után érett meg az elkép-
zelés, amely lehetővé tette a korábban kidol-
gozott modellek életbe ültetését. 1992-ben
alakult meg a Procardia Kft., s külföldi isme-
rőse adta Kikeli professzornak az ötletet,
hogy induláskor több lábon kell állni, ezért a
kft. a saját infrastruktúra megteremtése mel-
lett a legkorszerűbb orvosi műszerek forgal-
mazásával és beüzemelésével kezdett el
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Nem volt sem irigye, sem haragosa –
emeltük ki a címben, de úgy tűnik,
hogy a lexikonszerkesztőkön kívül
méltatója is kevés, holott élete legter-
mékenyebb bő két évtizedét a gyer-
mekek gyógyításának, a kutatásnak,
orvosnemzedékek képzésének szen-
telte a marosvásárhelyi Orvostudo-
mányi és Gyógyszerészeti Intézetben. 

A sok ezerből valószínűleg ma is élnek
olyan felnőttek, akiket gyermekkorukban
meggyógyított, akiknek megmentette az
életét, és tanítványai közül is sokan, akiket
legjobb tudása szerint felkészítve a „gyógyí-
tás szent útján” elindított.

Dr. Szentkirályi István 1906. december 29-
én a Fehér megyei Zalatnán látta meg a nap-
világot. Iskolába Gyulafehérváron, Szász-
városban és a tordai unitárius gimnáziumba
járt, majd annak megszűnése után a román
tannyelvűben érettségizett. Egyetemi tanul-
mányait a kolozsvári I. Ferdinánd egyetem
orvosi karán végezte román nyelven. 1933.

április 8-án avatták doktorrá. 1934–35-ben
Magyarországon képezte tovább magát,
előbb a gyulai kórház szülészeti-nőgyógyá-
szati osztályán, majd a szegedi egyetem gyer-
mekklinikáján.

Magas, vékony, szőke, sokoldalú fiatalem-
berként sportolt (bokszolt), vadászott, horgá-
szott, szépen korcsolyázott, ügyesen faragott,
remek karikatúrákat rajzolt. Végtelenül sze-
rény volt, de igényes önmagával szemben.
Remek humorérzéke környezetét elbűvölte.
Lovagias volt, sportszerű, aki a gyengébbet
sohasem bántja, a kis halakat visszadobja.

1935-ben Tordán nyitott magánrendelőt. A
második bécsi döntés után 1940 szeptembe-
rében áttelepült Kolozsvárra. 1940-től az
Anya és Csecsemővédő Intézet gyermekor-
vosa, 1943-tól az Országos Társadalombizto-
sítási Alap orvosa is volt. A megélhetés
érdekében Kismester utcai lakásának egyik
szobájában magánrendelőt nyitott. 1945-től a
Dermata cipőgyár bölcsődéjének gyermekor-
vosaként dolgozott.

1949-ben prof. dr. Csőgör Lajos rektor
meghívta a marosvásárhelyi Orvostudományi
és Gyógyszerészeti Intézet gyermekgyógyá-
szati klinikájára előadótanárnak, ahol később

professzori címet nyert. 1949–1971 között 22
évfolyam gyermekgyógyászait oktatta, kiváló
szakemberek kerültek ki a keze alól. 

Szakirodalmi tevékenységének az eredmé-
nye 12 tudományos dolgozat, amelynek első
szerzője, nyolcban pedig társszerzőként sze-
repelt. Fő kutatási területe a csecsemőkori en-
terocolitisek, postdysenteriás állapotok,
csecsemőkori atrophia és kezelésük; a
vérplazmával végzett terápiás kísérletek
gyermekkori reumás fertőzésben; a méz ha-
tása koraszülöttek súlygyarapodására; a cse-
csemők malignus syndromája; a húgyutak
fejlődési rendellenessége, a húgyúti gyulla-
dások patológiája, az emzimopathiák felis-
merése.

Tanulmányai, dolgozatai hazai (Orvosi
Szemle, Pediatrie) és külföldi szakfolyóira-
tokban (Gyermekgyógyászat, Kinderärzliche
Praxis, Kísérletes orvostudomány; Med. Wo-
chenschrift, Wiener. stb.) jelentek meg. 

Egyetemi hallgatói részére 1951–60 között
kilenckötetnyi litografált jegyzetet írt (Gyer-
mekgyógyászati jegyzetek I., II., III. – három
átdolgozott kiadásban). Közel 2.500 oldalt
gépelt otthoni kis Erika írógépén. A Bukarest-
ben megjelent Gyermekgyógyászat tan-

könyvbe (1962, 1965) fejezetet írt. Rendsze-
resen megszerezte az akkor legkorszerűbb
svájci Fanconi gyermekgyógyászati szak-
könyv több kiadását, és jegyzeteibe beépítette
a szakmával kapcsolatos legfrissebb tudniva-
lókat. Kapcsolatot tartott az európai hírű bu-
dapesti dr. Kramár Jenő és dr. Dobszai
László professzorokkal. Rengeteget olvasott,
fiatalkorában filozófusokat is, aztán sorra fe-
dezte fel a világirodalom nagyjait és a ma-
gyar költőket Adytól Székely Jánosig, akinek
verseit olvasta és mondta magnóba még a ha-
lálos ágyán is.

Egész magatartását az igazi emberszeretet
jellemezte. 1944 előtt az üldözötteket segí-
tette, gyógyította, 1944 után szintén a hátrá-
nyos helyzetbe került emberek, a
kilakoltatottak orvosa volt. Nem érdekelte a
pénz, irtózott az anyagias emberektől, nem is
volt több vagyona, mint egy kis moped mo-
terkerékpár, egy svájci bicska meg a horgász-
felszerelése. 

Feleségével és három gyermekével bérelt
lakásban laktak, idős szüleit és felesége szü-
leit, akik a háború után nincstelenekké váltak,
halálukig segítette, eltartotta. Családján kívül
rendkívüli módon ragaszkodott fiatalkori jó
barátaihoz, elsősorban Csőgör Lajoshoz és
Guzner Miklóshoz, akik Marosvásárhelyen
tanártársai és majdhogynem szomszédai is
voltak.

Súlyos betegsége (tüdőrák) miatt kénysze-
rült abbahagyni a munkáját, s bár C. Cărpi-
nişean professzor 1968-ban Bukarestben
megoperálta, 1973-ban, 67 éves korában tü-
dőrákban elhunyt. 

Sem irigye, sem haragosa nem volt soha.
Példaképet jelentett az orvosi szakmában, az
orvosi etika betartásában. Orvosként dolgozó
gyermekei szerint otthon, édesapaként úgy-
szintén. Ezért érzik méltánytalannak, hogy a
MOGYE történetéről megjelent kötetekben
alig vagy a legújabban meg sem említik a
nevét. Életéről, pályájáról a Romániai ma-
gyar irodalmi lexinkonban (5. kötet) olvasha-
tunk. 

A dr. Szentkirályi István debreceni fogor-
vostól származó adatok alapján összeállította
Bodolai Gyöngyi 

Sem irigye, sem haragosa 
110 éve született dr. Szentkirályi István gyermekgyógyász-professzor 

Születésnap a Procardiánál 

(Folytatás a 7. oldalon)

In memorian 
prof. dr. Szentkirályi István

Prof. dr. Szentkirályi István a marosvásárhelyi orvosi egyetem gyermekgyógyá-
szati karának a legkedveltebb egyénisége volt. Magas, szikár, szűkszavú tanaító-
mesterem hatalmas tudású, igényes, pedáns klinikus volt …, aki bevezetett engem
a gyermekgyógyászat szövevényes berkeibe. Tette mindezt annyi méltósággal és hi-
vatásbéli hitelességgel, hogy a mi generációnknak kitörölhetetlen emberi példaképe
maradt. Ő vezetett be a tudományos munka és kutatás világába is. Fia, dr. Szent-
királyi István kiváló fogorvos hosszú ideig Szatmáron élt, és a barátom volt. Amikor
úgy hozta a sors, hogy szeretett tanítómesterem eltávozott közülünk, István bará-
tom nekem ajándékozta azokat a számomra felbecsülhetetlen értéknek számító
gyermekgyógyászati szakkönyveket, a klasszikus német gyermekgyógyászok mun-
káit, feljegyzéseit és írásait, amit az utókorra hagyott… Olyan tisztességgel, orvosi
hittel őrzöm mindmáig, mint a gyermekgyógyászat katekizmusát. Szatmárnémeti,
2012. január 26-án” – olvasható az egykori tanítvány, dr. Bauer Béla PhD honlap-
ján, aki nyugdíjazásáig a szatmári városi kórház gyermekosztályának vezető főor-
vosa volt, és gyógyító tevékenysége mellett gazdag tudományos és irodalmi
munkásságot mondhat magáénak. 



Az emberiség történelme során egé-
szen a XIX. század közepéig az emberek
és állatok gyógyítására a kisebb sérülé-
sektől egészen a halálos betegségekig
leggyakrabban gyógynövényeket hasz-
náltak. Kezdetben a gyógyfüveket termé-
szetes állapotukban, táplálkozás közben
fogyasztották, később forrázatokat, teákat
is készítettek belőlük. A gyógytea nem
más, mint egy- vagy többkomponensű
vizes kivonat (extraktum).

A növények gyakran csak igen kis
mennyiségben tartalmazzák a gyógyha-
tásért felelős hatóanyagot, ezért szüksé-
gessé vált a hatóanyagok feldúsítása és
közvetlen felhasználása a gyógyászatban
egy készítmény alkotórészeként. Ezt a
célt az úgynevezett extraktumok, magya-
rul kivonatok segítségével érték el. Az
extraktumok nyers vagy szárított növényi
anyagokból (drogokból) kivonással, szű-
réssel és a szüredék besűrítésével előállí-
tott gyógyszerkészítmények. Az

alkohollal készült tinktúráktól és szeszes
oldatoktól éppen a bepárologtatás ténye
vagy hiánya különbözteti meg, ugyanis
ez utóbbiakat nem párologtatják be.

A kivonatok a növényi hatóanyagok
oldékonysági viszonyától függően vízzel,
különböző töménységű alkohollal, borral,
ecettel, olajjal készültek, nagyobb meny-
nyiségű növényekből. A drog oldószer-
aránya rendszerint 1:5 – 1:10. A besűrítés
fokától függően lehetnek: folyékony, fél-
sűrű, sűrű és száraz kivonatok. Ez utób-
biak lehetnek szemcsés darabokból
állóak vagy porok.

A segesvári patikamúzeumban kiállí-
tott gyógyszermegőrző fajanszedények
feliratain 16 extractum, 14 tinctura, 7 spi-
ritus, 1 vinum és 1 acetum elnevezés ol-
vasható, tehát egykor növényi
kivonatokat, oldatokat tartalmaztak. 

A 200–250 évvel korábban használt ki-
vonatok nagyobb része (12) napjainkban
is használatos. Ezek közül fontosabbak:
Extractum acori radis, Extractum centauri
minus. (Folytatjuk)

A már említett hideg szezoni divatirány-
zatok az utcai divatra is érvényesek, vi-
szont ezúttal praktikusabb, reálisabb
formában, mivel a „street style”-nak is
saját szabályai, hangulata van.

A hideg idény divatját idén a modern grunge
és a rock stílus keveréke, a luxusellenes
GRUNGE-ROCK uralja, mely több stílust ke-
verve főleg punk, hippy és etno elemeket tar-
talmaz.

A farmer – főleg a kopott, szakadt vagy túl-
méretezett formájú – grunge stíluselem, melyet
bundával, bohó táskával, széles karimájú ka-
lappal, bokacipővel társítanak a stílus követői.
A rock stílusra emékeztető bőrdzseki, nittsze-
gek, harisnya- vagy nagyon magas szárú csiz-
mák, pliszírozott szoknyák is ide tartoznak.

Idén télen valóságos TÉLIKABÁT-ROB-
BANÁSNAK lehetünk tanúi, mivel ez a ruha-
darab, szóvivői rangra emelkedve, számtalan
változatban áll a divatkedvelők rendelkezésére,
minden igényt kielégítve.

Mint tudjuk, idén a BUNDA nemcsak ruhá-

zati cikk, hanem diszítőelem is, ugyanakkor a
kiegészítők szerves része.

Az utcai divat egyetlen célja tulajdonképpen
az ÖNKIFEJEZÉSRE VALÓ TÖREKVÉS tá-
mogatása. Aki lenge, bő nadrágban érzi jól
magát, nyugodtan társíthatja vastag dzsekivel.
Ha tollakkal vagy rojtokkal díszített kabátot
kíván valaki, vagy a retro stílusra emlékeztető
trapéz nadrághoz irhabundát vesz, ugyanolyan
divatos lesz.

A „street style” másik stíluselemei, a TÚL-
MÉRETEZETT RUHADARABOK, főleg ké-
nyelmességük miatt szintén közkedveltek.

A különleges megjelenéshez a ruházat stí-
lusa, szabása mellett az ANYAGOK MINTÁ-
ZATA is hozzájárul. A már említett élvonalbeli
leopárdminta mellett találunk számos kockás,
csíkos, geometrikus vagy absztrakt mintájú, il-
letve növényeket abrázoló anyagokat.

Az idén a ruhák SZÍNÖSSZEÁLLÍTÁSA is
különleges. Annak ellenére, hogy az élénk szí-
nek még mindig menők (főleg a narancssárga),
a legfelkapottabbak viszont – a tompa, pasztell
árnyalatok mellett – a fekete, a szürke, a khaki,
a drapp, a rózsaszín, az élénk színek közül
pedig a piros és a kék.

2016. november 3., csütörtök __________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

foglalkozni, aminek a vezetését az alapító elekt-
romérnök fiára, Kikeli Szabolcsra bízta. Óriási
ajándékot jelentett, amikor 1994-ben néhai
Fülöp G. Dénes és felesége, Fülöp G. Dénesné
közvetítésével a Leydeni Diakónia anyagi tá-
mogatást biztosított, hogy a már bejegyzett Pro-
cardia Alapítvány számára székházat
vásároljanak. A Jókai (Eminescu) utcai épületet
a Marosvásárhelyen elismert dr. Schmidt Béla
főorvos építtette 1911-ben Toroczkai Wigand
Ede tervei alapján. 

A diagnosztikai központban szakszerű infor-
matikai rendszert vezettek be, ahol az eltelt
évek során 18.000 pácienst vettek nyilvántar-
tásba, s utánkövetésükkel, rehabilitációjukkal
foglalkoztak. Időközben egyre bővült a külön-
böző helyszíneken kialakított kezelőbázis tevé-
kenysége. A rehabilitációt szolgáló csoportos és
egyéni torna mellett gondoltak a megelőzésre
is a prevenciót szolgáló programok és a gyer-
mektorna bevezetésével. 

A családorvosok képzésére is nagy hangsúlyt
fektettek, a rezidens orvosok száma adott idő-
szakban meghaladta a százat is. A közös tudo-
mányos munka keretében több mint 300
közlemény született a megelőzés, a rehabilitá-
ció, az orvosi informatika tárgykörében, ame-
lyek országos és nemzetközi szaklapokban
jelentek meg. Ezenkívül orvosi konferenciákat,
kongresszusokat szerveztek. 
Szívünk, szervezetünk egészségéért 

A Procardia Alapítvány a lakossági egész-
ségkultúra fejlesztését vállalta városi és falusi
környezetben. Ennek eredménye volt az öt al-
kalommal megtartott Szívnapok 10-15.000
ember részvételével, majd a Száz lépés az
egészségért program, amelybe óvodás kisgye-

rekeket is bevontak az egészségtudatos maga-
tartás, a helyes egészségkultúra kialakítása ér-
dekében. Az alapítvány évente megszervezi az
egészségolimpiát, és a vásárhelyi magyar na-
pokon az Egészségforgatagba várja a közönsé-
get. 

Kikeli professzor elmondta, hogy a megkez-
dett célokat kívánják folytatni a jövőben is,
mindig a korszerűséghez igazodva. Beszámo-
lója végén kitért a romániai egészségügyi rend-
szer alapvető problémáira, aminek sarkalatos
pontja az egészséghez való jog biztosítása. 

A jelenlegi rendszer alulfinanszírozott. Ösz-
szességében szemléleti hiányosságok, a keresz-
tényi megközelítés hiánya jellemzi, s közben a
multinacionális pénzügyi érdekek gyors terje-
désének vagyunk tanúi. Amint Kiss Ulrich je-
zsuita atya hozzászólásában jelképesen az egész
rendszerre vonatkozóan elhangzott: az irgalmas
nővérek helyét átvették az irgalmatlan nővérek.
Tegyük hozzá, hogy tisztelet a kivételeknek. 

Az egészségügyi rendszer sajátos problémái
között Kikeli professzor a hiányos egészségkul-
túrát, a gyermekek egészséges nevelésének hi-
ányosságait, a felnőtt lakosság egészségtelen
életmódját, az egészség szociális és lélektani
kérdéseinek elhanyagolását, az időskor megol-
datlan kérdéseit, köztük az aktív öregedésre
való törekvés és a kórházotthonok hiányát em-
lítette. Ezekre kell közösen keresni és megta-
lálni a választ – zárta mondanivalóját,
hozzátéve, hogy az elmúlt 24 év megvalósításai
a munkatársaival, külső és belső tanácsadóival,
üzleti partnereivel kialakított szoros együttmű-
ködésnek az eredménye. 

A visszatekintő végén munkatársai mézeska-
lács szívvel és szív formájú piros ernyővel kö-
szöntötték Kikeli professzort. (bodolai) 

Születésnap a Procardiánál 

Veress László

(Folytatás a 6. oldalról)

Casoni Szálasi Ibolya 

A főtéri épületek némelyikének homlok-
zatán még látható néhány címer. Közülük
azokat szeretem, amelyeket nem kell idő-
vel és politikai változások nyomán cserél-
getni. Érdekes, hogy nagy részük az
1800-as évszámmal kezdődik. Ebből arra
következtethetünk, hogy
150-200 évvel ezelőtt előde-
ink időtállóbban tudtak je-
lezni, jelképeket alkotni. A
megmaradt különböző címe-
rek azóta is a korabeli sajá-
tos világra utalnak.

Az egykori Csizmakészítő
Társulat székháza fölötti is
már 126 éve üzeni az arra
járóknak, hogy szorgalmas
mesteremberek maradandót
és szépet alkotnak. Az évszá-
zadnál is hosszabb idő alatt
a címer előtt sok minden
megváltozott, tulajdonosok
és lakók cserélgették egy-
mást, szórakozni vágyók és
művelődni szeretők tolong-
tak az épület felé. Letűnt if-
júságunk egyik legked-
vesebb időszaka, amint a Select mozi nagy
művészfilmjeihez sorban álltunk. A mai
piff-puff filmek borzalmából visszate-
kintve, nosztalgiával és büszkeséggel em-
lékezünk a Szegénylegények, A vörös
sivatag, a Nagyítás (Blow up), a Hamu és
gyémánt maradandó élményeire. Ott lát-
tuk mi azokat.

Állok a szűk udvaron, ahol az egykori
művészi értékű filmszínház két kijárati aj-
taja préselt lemezzel van bedeszkázva: be-
szegezték a hetedik művészetet. Ha
emlékezetem nem csal, egykor hét film-
színház működött városunkban, egy hétig
vetítettek egy jó filmet, és végig volt kö-
zönség, mert volt színvonal, ami vonzotta
a mozirajongókat. 

Állok a szűk udvaron, s nézem, hogy mi
maradt abból a szép időből, amikor fiata-
lok voltunk, s amikor Monica Vitti, Mar-
celo Mastroiani, Jane Fonda, Latinovits
Zoltán voltak a felnövekvő ifjúság példa-
képei. Valahol az utolsó szónál romlott el
valami – a példaképeknél. Nézem a meg-
változott szűk udvart az ajtókon levő idét-

len takarással, de ott áll még
félhomályban a fekete márványtábla:

A HONALAPÍTÁS
EZREDÉVES MAGYAR NEMZETI NAGY
ÜNNEPÉLYÉNEK ÖRÖK EMLÉKÉRE

A CSIZMAKÉSZÍTŐ TÁRSULAT
MAROS-VÁSÁRHELYTT

1896
Ez alatt gyújtottuk meg a kétórás mű-

vészi feltöltődés után cigarettánkat, s ami-
kor kiléptünk a kapu alól, nagyot
szippantottunk a főtér levegőjéből. Akkor
az is más volt.

Tudom, nem ez a legszebb épülete a vá-
rosnak, de az egykori ifjúságunkból meg-
őrzött emlékek miatt még ma is szeretjük.
Szeretjük akkor is, ha szűk az udvar, ha

sötét a kapualja, ha már rozoga
kezd lenni az ablakráma, s a va-
kolat is omlani kezdett. Ez még
az a város, amikor súlytalanul
tudtunk kacagni, amikor még hit-
tük, hogy a szépség és a szerelem
igaz a filmekben meg az életben
egyaránt. Hittük, hogy az álmok
tiszták, és őszinték a szavak. 

Felnézek a homlokzat fölött
őrködő címerre. Egy csizmaké-
szítő mester és egy félcipőt kéz-
ben tartó nőalak őrzi a múltamat,
az egykori polgárváros múltját,
őrzi ezt a főteret sártengeres ide-
jétől a virágóra megjelenéséig,
egykori szökőkutas korától a ró-
zsák nyílásáig, mintha azóta is
csak ő nem változott volna. 

Negyvenkettedik nyelvlecke
Beszegezték a hetedik művészetet

Ötvös József

Ha kimegyünk az utcára Extraktumok (kivonatok), 
tinktúrák (festvények)  (1.)
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Mottó: „A tér és idő rabjai,
az öröklét remetéi

vagyunk. Minden kétség fölött:
őrlődünk két pólus között.”

Kedves Olvasók!
Az idén október 23-tól november 21-

ig tartózkodik a Nap a Skorpió 
jegyében. A természet éves ciklusaiban
nyomon követhető a születés, a növeke-
dés, a kiteljesedés, majd a hervadás és
az elmúlás. A Skorpió havában az elmú-
lásillatú hideg szél lekopaszítja a fákat,
az elsárgult levelek a gravitáció látha-
tatlan mágiájának engedelmeskedve le-
hullnak, elmúlásuk utolsó erejével
egymáshoz simulnak, a hideg eső segít-
ségével összekapaszkodnak, és puha
szőnyegként beterítik a didergő földet. 

A Skorpió, tömören fogalmazva: a
jégbe zárt tűz. Hideg, zárkózott, titok-
zatos. Sok emberből félelmet és vi-
szolygást vált ki, mert szélsőségesen
gondolkozik, provokál, nyersen fogal-
maz, kíméletlenül cselekszik. A szüle-
tett diplomata, kedves Mérleg ellentéte
a cinikus és gonoszkodó Skorpió. Ez
főleg akkor érhető tetten, ha valaki át-
töri az ingerküszöbét és kirángatja mik-
rokozmikus magányosságából. Érzelmi
élete szélsőséges, nem ismeri az arany
középutat: vagy szeret, vagy gyűlöl.
Mindkét esetben kötődik, mert a nega-
tív érzelem is egyfajta ragaszkodás, bár,
valljuk meg, fájdalmas. Ha szerelmes,
akkor féltékeny. Ez azért van, mert érzi
lelke legmélyén, hogy egyszer minden
elmúlik, elveszíteni valakit csak idő
kérdése. És mégsem tud elengedni, kö-
römszakadtáig küzd, zsigerből tiltako-
zik, a józan ész parancsát megtagadva.
Akit szeret, akörül láthatatlan asztrális
hálót sző, ami egy idő után kellemetlen,
zavaró, fojtogató lehet. Észre sem veszi,

hogy e háló igazi foglya saját maga. A
féltékeny embert megcsalják, mert ösz-
tönös mágiájával, mely félelmei, kép-
zelgései forrásából sötét erőt gerjeszt,
megteremti önmaga gólemét, mely ér-
zelmi csalódást, veszteséget okoz.

A szexualitás is Skorpió-szimbólum,
mely nem az örömszerzésről szól, el-
sődleges, ősi célja és értelme a teremtés
megvalósulása. Valljuk be, hogy e
mélyben zajló folyamat ésszel felfogha-
tatlan, maga a hétköznapiságot megha-
ladó csoda. A férfi és nő egyesülése
alkímiai folyamat, következménye sors-
szerű és meghatározó jelentőséggel bír.
A tantra jóga a szexuális energiát, ezt az
ősi erőt eszközként alkalmazza, és célja
az, hogy szellemi energiává alakítsa. A
fizikai orgazmus: a vágy halála. Ener-
giaveszteség. A jóga filozófiája szerint
az energiapazarlás az egészség rovására
megy, és gyorsítja a fizikai test örege-
dését.

A Skorpió uralkodó planétája a Mars,
akárcsak a Kosé. De míg a Kos egyene-
sen, becsületesen, szemtől szemben har-
col, addig a Skorpiónál minden eszköz
bevetésre kerül, nincs lovagiasság és
fair play. Nem legyőzni akarja az ellen-
felét, hanem elpusztítani. A Skorpióhoz
rendelt Plútó egyik analógiája a hata-
lom. Ez a mai világban még eklatánsab-
ban tetten érhető, mint mondjuk az
ókori Egyiptomban vagy Rómában.
Korunkban a hatalom kísértése csapda,
amibe az anyagba süllyedt emberiség
szemrebbenés nélkül belesétál. Meg-
győződésem, hogy a hatalmat lehet jóra
is használni, de ehhez meg kell érteni a
felelősséget, ami vele jár. Az intellektu-
ális, racionális, materialista gondolko-
dásmód sosem lesz elég ahhoz, hogy az
élet és sors legmélyebb összefüggéseit
megértsük. A legmagasabb szintű szel-

lemiség megvalósítása annak a Skor-
piónak adatik meg, aki elszántságát,
szenvedélyességét, kutatóösztönét a

belső útkeresésre irányítja. Minden be-
avatási szertartás arról szól, hogy a ta-
nítvány „meghalasztja” egóját, és
újjászületik egy másfajta spirituális
igazság birtokában, melyet gyakorlatba
ültet. Mert a tudás a gyakorlat nélkül
steril, fölösleges és értelmetlen. Semmit
sem kapunk önmagunkért, áldozatot
kell hoznunk másokért, a családunkért,
a közösségünkért, amelyben élünk. Mit
kell feláldoznunk? Az egónkat és az ön-
zésünket. A nagyság eléréséhez a kicsi-
ségünket, a kicsinyességünket kell
feladni. Aki ezt nem érti, vagy nem
akarja megérteni, hárítja, aki a tudását,
tehetségét, képességeit önmaga boldo-
gulására használja, bármilyen nagyra is
tartja magát, semmi más, mint pitiáner
egoista. Régen ezt úgy fogalmazták,
hogy rálépett a „fekete mágia” ösvé-
nyére, mely a fény helyett a sötétség
felé vezet.

Azt hiszem, nem nehéz felismerni,
hogy a XXI. század emberisége melyik
irányba tart. Jobb bele sem gondolni,
minek kell majd elkövetkeznie ahhoz,
hogy felébredjünk Csipkerózsika-ál-
munkból. Talán jó nagy százalékban el
kell pusztulnunk. Csak adódik egy nem
kis probléma ez ügyben is. Ha az isteni
énünk halhatatlan, akkor újjászületünk.
Az élet a születés pillanatától tart a halál
kapujáig. Egy élet. Aztán a túlvilág.
Majd onnan is szedhetjük a „sátorfán-
kat”, és visszajövünk. Mert újabb élet
vár, újabb sors és képességek, melyek-
kel lenyomatot hagyhatunk a világban.
Nem lehet megúszni sem az életet, sem
a halált. Még kevésbé az örök körfor-
gást. Aki nem hiszi, járjon utána!

Véleményüket, kérdéseiket és gon-
dolataikat elküldhetik az
asztros@yahoo.com e-mail-címre.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Az asztrológus üzenetei

Sorstársak csoportjának elnöke. Véleménye szerint a nem-
kormányzati szervezetek átvehetik az orvos feladatainak
nagy részét a betegek eligazításában, a pszichológiai taná-
csadásban. Ennek birtokában a páciens jobban megérti a
szakorvos utasításait és pontosabban tudja követni azokat a
kezelés során – hangsúlyozta. E téren szerzett 14 évnyi ta-
pasztalatáról számolt be Victoria Asanache fővárosi beteg-
navigátor. A jól tájékozott páciens könnyebben fogadja el,
dolgozza fel a diagnózist, és éli meg életének ezt az idősza-
kát. Reményei szerint az év végéig a hivatalosan elismert
mesterségek közé bekerül a betegnavigátor foglalkozás is. 

Az Európa Tanács jelentéséből kiderül, hogy Románia
sereghajtó az európai országok között a rákos betegek ellá-
tása terén is. A daganatos megbetegedések kezelésére alkal-
mas 17 gyógyszer közül csak a feléhez lehet hozzáférni az
országban. Egymillió lakosra egy röntgenterápiás készülék
jut, 300 onkológus és 50 röntgenszakorvos működik az or-
szágban – hangzott el a rákellenes egyesületet képviselő
elnök beszédében. Véleménye szerint a legnagyobb prob-
lémát nem a finanszírozás hiánya, hanem a rendszeren be-
lüli kommunikációs nehézségek okozzák. 

Dr. Fazakas Zita, a MOGYE előadótanára a táplálkozási
szakértő szerepét hangsúlyozta a mellrákos beteg rehabili-
tácója idején. Az orvosoknak kevés az idejük arra, hogy el-
magyarázzák az életmód megváltoztatásának fontosságát.
A táplálkozási szakértőnek hétszer félórás beszélgetésre van
szüksége, hogy tájékoztassa a műtéten átesett pácienst a
gyógyulást elősegítő diétáról. Ugyanakkor hozzásegítheti a
beteget ahhoz, hogy a lábadozás napjai a keresés és az ön-
ismeret időszakát jelentsék.

Az Ortoprofil cég mind belső, mind külső mellprotézist
forgalmaz – megrendelés alapján – minden nagyságban és
méretben egy Németországban működő francia céggel való
kapcsolat alapján – mondta érdeklődésünkre a cég elnöke. 

A témáról az Ortoprofil egy nagyon hasznos tájékoztató
füzetet adott ki román nyelven, amelyben minden benne
van, ami a betegséggel kapcsolatos. Hasznos lenne, ha a tá-
jékoztató füzet magyarul is megjelenne. (bodolai)

„Pácienseink mellett a mell-
rák elleni küzdelemben”

Október 27-i rejtvényünk megfejtése: Hát persze, nekem is volt már egyszer egy ilyen rossz kocsim.

Tóth Sándor

A rejtvény fősoraiban a
450 éve elhunyt, a legna-
gyobbnak tekintett angol
drámaíró családnevét és
egyik jó tanácsát idézzük.
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JELZŐJE

uq PIPARÉSZ!
SVÁJCI

íJÁSZ HŐS
(WILHELM)

u GITÁRHÚ-
ROK!

EGYIPTOMI
ISTEN

uq ADY EGYIK
ÁLNEVE

NÉMET NŐI
NÉV

u VARJÚ-
BESZÉD
CSODÁS

TÖRTÉNET

uq

BÉKÉS...
(SZíNÉSZ-

NŐ)
u

q q TÁMOGAT
NÉMÁN
üDüLT!

u q q INDUSZT-
RIÁLIS
PARIPA

u q q ...ATYA Bű-
NE (REG.)

KOLOZS M.
VÁROS

u q

HUNYAD
MEGYEI

HELYSÉG
u

q KÉT SZÓ
ŐSSZE-
CSENG

ALÁ

u q VÁLTOZÁS
IRÁNYA

üRES HAS!

u q REG ÉS ...
(ARANY)

NÉMA PAP!

u JAPÁN ÉS
SPANYOL
AUTÓJEL

AZ ITTRIUM
ÉS A NÁT-

RIUM VEGY-
JELE

u
FRANCIA
SZEMÉLY-
NÉVMÁS

FÉLIG JÓ!

u q CSÖKKEN 
A DAGANAT
JELKÖZÉP!

u q TRANSZMISZ-
SZIÓ RÉSZE

LEHET
KILO

u q q

l.n.j.
Ê

q q
A DRÁMA-
íRÓ NEVE u

q

H

I

K

E

(Folytatás az 5. oldalról)
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A Manchester City nyerte a
labdarúgó Bajnokok Ligája kedd
esti csúcsrangadóját, miután hazai
pályán 3-1-es győzelmet aratott a
Barcelona ellen a C csoportban.
Pep Guardiola vezetőedző csapata
ezzel visszavágott a katalánoknak
a két héttel ezelőtti 4-0-s veresé-
gért.

A Manchester City egyből letá-
madta ellenfelét, és a 12. percben
kis híján megszerezte a vezetést,
de Kassai Viktor játékvezető nem
adott meg egy jogos tizenegyest
az angol csapatnak. Samuel Um-
titi a tizenhatosan belül rálépett
Raheem Sterling lábára, a magyar
bíró azonban nem látott szabály-
talanságot. Kassai hibáját azzal te-
tézte, hogy Sterlingnek műesésért
sárga lapot adott.

A 21. percben a katalánok egy
kontratámadásból megszerezték a
vezetést: Neymar átadásából Lio-
nel Messi rúgott gólt. A 39. perc-
ben Ilkay Gündogan találatával
egyenlített a City, majd a második
félidő elején, az 51. percben már
előnybe is került, miután Kevin
De Bruyne egy szabadrúgásból
bevette Marc Andre ter Stegen ka-
puját.

A 65. percben egyenlíthetett
volna a katalán csapat, Suárez a
jobb szélről középre adott, André
Gomes azonban a felső kapufát
találta telibe. A manchesteri
együttes viszont újabb találatot ért
el, a 74. percben ismét Gündogan
volt eredményes, szép támadás
végén közelről helyezett a hálóba.

A kedd esti eredmények nyo-
mán eldőlt, hogy már két forduló-
val a csoportkör vége előtt
továbbjutott az Arsenal, a Paris
SG, az Atlético Madrid és a
Bayern München.

Nagyot hibázott Kassai Viktor 
a City–Barca BL-mérkőzésen

Megyei focikörkép
* 5. liga, Északi csoport, 8. forduló: Görgénysóakna – Marosfelfalu 7-1, Lövér – Köhér

3-3, Magyaró – Alsóidecs 5-1, Disznajó – Szászrégeni Testvériség 1-6, Mezőkirályfalva –
Bátos 0-1. Az élcsoport: 1. Magyaró 22 pont, 2. Alsóidecs 16 (28-15), 3. Szászrégeni Test-
vériség 16 (23-12).

* 5. liga, Központi csoport, 8. forduló: Csittszentiván – Szászrégeni-Gernyeszegi 
Sporting 4-1, Mezőrücs – Tuzson 2-0, Harasztkerék – Nyárádremete 4-0, Balavásár – Cik-
mántor 5-1. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 22 pont/8 mérkőzés, 2. Nyárádremete 16/7, 3.
Csittszentiván 12/8.

* 5. liga, Déli csoport, 8. forduló: Küküllődombó – Marosludas II 3-3, Dicsőszentmártoni
Viitorul – Vámosgálfalva 0-3, Marosugra – Maroskece 4-0, Mezőzáh – Radnót 0-2, Mező-
tóhát – Magyarsáros 1-1. Az élcsoport: 1. Mezőceked 16 pont/7 mérkőzés 16 pont/7 mér-
kőzés (16-5), 2. Vámosgálfalva 16/8 (17-10), 3. Marosugra 15/7.

* 6. liga, I. csoport, 9. forduló: Jedd – Küküllőszéplak 6-0, Koronka – Kibéd 6-3, Somosd
– Csíkfalva 6-3, Székelybere – Egrestő 2-1, Nyárádgálfalva – Székelysárd 4-0. Az élcso-
port: 1. Somosd 25 pont, 2. Jedd 23, 3. Koronka 16.

* 6. liga, II. csoport, 9. forduló: Galambod – Harcó 2-3, Uzdiszentpéter – Mezőpanit 3-
1, Mezőfele – Szabéd 1-6. Az élcsoport: 1. Uzdiszentpéter 23 pont/9 mérkőzés, 2. Harcó
19/8, 3. Mezőpanit 15/9.

* U19-es (A1 ifjúsági korosztályú) megyei bajnokság, 7. forduló: Radnót – Marosvásár-
helyi Sportlíceum 5-2, Nyárádszereda – Nyárádtő 5-1. Az élcsoport: 1. Nyárádszereda 16
pont/7 mérkőzés, 2. Nyárádtő 15/7 (26-17), 3. Marosvásárhelyi Atletic 15/6 (14-6).

* U19-es (A ifjúsági korosztályú) országos bajnokság, VIII. csoport, 12. forduló: Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK – Marosvásárhelyi ASA 1-5; 13. forduló: ASA – Besztercei Sport-
líceum 4-1. Az állás: 1. ASA 21 pont/8 mérkőzés (34-9), 2. Besztercei Sportlíceum 21/9
(24-12), 3. Marosvásárhelyi Sportlíceum 13/7, …6. Szászrégen 3/6.

* U19-es Elit Liga, Nyugati csoport, 10. forduló: Marosvásárhelyi Kiválósági Központ –
Szatmárnémeti Olimpia 1-2. Az állás: 1. Temesvári Poli ACS 24 pont, 2. Arad 22, 3. Szat-
márnémeti Sportlíceum 21, …7. Marosvásárhelyi Kiválósági Központ 13.

Európai labdarúgó-bajnoki eredmények
* Angol Premier League, 10. forduló: Sunderland AFC – Arsenal 1-4, Manchester United

– Burnley 0-0, Middlesbrough – Bournemouth 2-0, Tottenham – Leicester 1-1, Watford –
Hull 1-0, West Bromwich – Manchester City 0-4, Crystal Palace – Liverpool 2-4, Everton
– West Ham United 2-0, Southampton – Chelsea 0-2, Stoke – Swansea 3-1. Az élcsoport:
1. Manchester City 23 pont (24-9), 2. Arsenal 23 (23-10), 3. Liverpool 23 (24-13).

* Spanyol Primera División, 10. forduló: Leganés – Real Sociedad 0-2, Sporting Gijón
– Sevilla 1-1, Alavés – Real Madrid 1-4, Atlético Madrid – Málaga 4-2, Barcelona – Granada
1-0, Eibar – Villarreal 2-1, Athletic Bilbao – Osasuna 1-1, Betis – Espanyol 0-1, Las Palmas
– Celta Vigo 3-3, Deportivo La Coruna – Valencia 1-1. Az élcsoport: 1. Real Madrid 24
pont, 2. Barcelona 22, 3. Atlético Madrid 21.

* Olasz Serie A, 10. forduló: Genoa – AC Milan 3-0, Chievo – Bologna 1-1, Fiorentina
– Crotone 1-1, Inter – Torino 2-1, Juventus – Sampdoria 4-1, Lazio – Cagliari 4-1, Napoli
– Empoli 2-0, Pescara – Atalanta 0-1, Sassuolo – AS Roma 1-3, Palermo – Udinese 1-3;
11. forduló: Bologna – Fiorentina 0-1, Juventus – Napoli 2-1, Atalanta – Genoa 3-0, Crotone
– Chievo 2-0, Empoli – AS Roma 0-0, Lazio – Sassuolo 2-1, AC Milan – Pescara 1-0,
Sampdoria – Inter 1-0, Udinese – Torino 2-2, Cagliari – Palermo 2-1. Az élcsoport: 1. Ju-
ventus 27 pont, 2. AS Roma 23, 3. AC Milan 22.

* Német Bundesliga, 9. forduló: Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 0-0, Mainz –
Ingolstadt 2-0, Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1-2, Augsburg – Bayern München 1-3, Wer-
der Bremen – Freiburg 1-3, Darmstadt – RB Leipzig 0-2, Borussia Dortmund – Schalke
04 0-0, Hoffenheim – Hertha BSC 1-0, 1. FC Köln – Hamburger SV 3-0. Az élcsoport: 1.
Bayern München 23 pont, 2. RB Leipzig 21, 3. Hoffenheim 19.

* Francia Ligue 1, 11. forduló: Lille – Paris St. Germain 0-1, Toulouse – Lyon 1-2, SC
Bastia – Dijon 0-0, Guingamp – Angers 1-0, Lorient – Montpellier HSC 2-2, Nancy – Caen
2-0, St. Etienne – AS Monaco 1-1, Nice – Nantes 4-1, Stade Rennes – Metz 1-0, Olympique
Marseille – Bordeaux 0-0. Az élcsoport: 1. Nice 29 pont, 2. AS Monaco 23 (30-15), 3. Paris
St. Germain 23 (20-7).

Diósgyőr – Ferencváros 2-3 (1-2)
Gólszerzők: Novothny (41.),

Nono (58.), illetve Jagodinskis (20.,
öngól), Busai (30.), Nalepa (65.).

Húsz perc után a vendégek sze-
reztek vezetést egy számukra sze-
rencsés öngóllal. A ferencvárosi
találat alaposan „megfogta” a Diós-
győrt, amely nem sokkal később
kétgólos hátrányba került. Az első
félidő utolsó tíz-tizenöt perce vi-
szont ismét a hazaiaké volt és a szü-
net előtt sikerült szépíteniük. A
folytatásban kissé feszültté vált a ta-
lálkozó hangulata a pályán, egy na-
gyobb kakaskodás is kialakult. A
diósgyőri játékosok nyugodtak meg
hamarabb, amelynek köszönhetően

egyenlítettek, de nem örülhettek so-
káig, mert Michal Nalepa révén
gyorsan válaszoltak a fővárosiak.
Ezt követően a hazaiak eleinte min-
dent egy lapra feltéve rohamoztak,
de Dibusz bravúrjainak is köszön-
hetően nem változott az eredmény.
A Ferencváros így három ponttal tá-
vozott a DVTK 1939-ban elkészült
és most búcsúzó stadionjából.
Vasas – Videoton 1-1 (1-0)

Gólszerzők: Remili (37.), illetve
Lazovic (90+1.)

A remek hangulatú összecsapá-
son, több mint ötezer néző előtt az
első félidőben sokáig kellett vár-
niuk a szurkolóknak az első nagy
helyzetre, a 38. percben azonban a

Vasas a találkozó első igazi lehető-
ségét Remili révén gólra váltotta. A
fordulást követően a Videoton
szinte a tizenhatosához szegezte a
Vasast, amely hősiesen védekezett,
de egy-egy gyors kontra végén még
helyzetig is eljutott. A fehérváriak
több ziccert is elrontottak, s amikor
már úgy tűnt, a hazaiak kihúzzák,
Lazovic egy gyönyörű szabadrú-
gásgóllal pontot szerzett csapatá-
nak.
Mezőkövesd – MTK Budapest 1-0
(0-0)

Gólszerző: Gohér (75.).
Az első félidőben inkább az

MTK akarata érvényesült, de igazi
nagy helyzetig nem jutottak el a
kék-fehérek. A fordulást követően
is a fővárosiak irányítottak, ám a
75. percben Gohér távoli lövése utat
talált a lábak alatt a hálóba, ezzel
megszerezték a vezetést a hazaiak.
A hajrában hiába próbálkozott az
MTK, nem tudta feltörni a mezőkö-
vesdiek védekezését.
Paks – Újpest 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Szakály (88.), illetve
Balázs (9.).

Kiállítva: Kecskés (94.).
A mérkőzés első perceiben az Új-

pestnél volt többet a labda, s egy vé-
delmi hibát kihasználva a fővárosi
lila-fehérek gyorsan vezetéshez is
jutottak. A hazaiak a kapott gól után
fokozatosan átvették az irányítást, s
a játékrész végére egyre közelebb
jutottak a rivális kapujához, a szü-
netig azonban nem sikerült egyen-
líteniük. Fordulás után a Paks
kisebb lendülettel támadott, ám így

is egyenlíthetett volna, mivel tizen-
egyeshez jutott, Báló büntetőjét
azonban bravúrral védte Banai, az
újpestiek kapusa. A hazaiak aztán
egészen a hajráig meddő mezőny-
fölényben játszottak, a 88. percben
viszont egyenlíteni tudtak egy sza-
badrúgás után.
Gyirmót – Debrecen 1-2 (0-2)

Gólszerzők: Madarász (71.), il-
letve Vittek (8.), Holman (13.).

Kiállítva: Présinger (81.), illetve
Tőzsér (42.).

Nagy lendülettel kezdte a mérkő-
zést a DVSC, és szűk negyedóra el-
teltével már két góllal vezetett. A
vendégcsapat a szünet előtt nem
sokkal azonban emberhátrányba ke-
rült, mert a játékvezető kiállította
Tőzsér Dánielt, aki a pálya közepén
hátulról rácsúszott Sallói Dániel bo-
kájára. A második játékrészből még
nem telt el tíz perc, amikor büntető-
höz jutott a Gyirmót, de Kiss Máté
kihagyta. A hazai együttesnek a 71.
percben sikerült csökkentenie hát-
rányát, majd továbbra is támadás-
ban maradt, még azután is, hogy a

második sárgalapját begyűjtő Pré-
singer Ádámnak a 81. percben le
kellett mennie a pályáról. A Debre-
cen a hajrában jobbára védekezett,
csak egy-egy ellentámadást veze-
tett, de így is meg tudta őrizni elő-
nyét.
Budapest Honvéd – Haladás 2-1 (2-1)

Gólszerzők: Lanzafame (42., 11-
esből), Prosser (45.), illetve Gaál
(48.).

A házigazda kezdte aktívabban a
találkozót, az első negyedórában
két helyzet is adódott Lanzafame
előtt, de Koszta is veszélyeztetett. A
folytatásban is a Honvéd uralta a ta-
lálkozót, a Haladás a félidő végére
kezdett magára találni, ám ekkor
Rácz hibája után Lanzafame bünte-
tőből vezetést szerzett. A szünet
előtt egy szép kontra végén növelte
előnyét a fővárosi együttes, erre vil-
lámgyorsan válaszolt a szombathe-
lyi alakulat. A fordulás után is a
hazaiak fejtettek ki nagyobb nyo-
mást, ám az eredmény már nem vál-
tozott, otthon tartotta a három
pontot a Honvéd.

Fradi-siker a diósgyőri stadionbúcsúztatón
(a magyar labdarúgó NB I 14. fordulójának krónikája)

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportkör, 4. forduló:
* A csoport: Ludogorec (bolgár) – Arsenal (angol) 2-3 (2-2) / gólszerzők:

Cafu (12.), Keşerü (15.), illetve Xhaka (20.), Giroud (42.), Özil (88.); FC Basel
(svájci) – Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (0-1) / gólszerzők: Zuffi (76.), il-
letve Matuidi (43.), Meunier (90.). Az állás: 1. Arsenal 10 pont (már tovább-
jutott), 2. PSG 10 (már továbbjutott), 3. Basel 1, Ludogorec 1.

* B csoport: Besiktas (török) – SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-0) / gólszerzők:
Quaresma (79., 11-esből), illetve Hamsík (82.); Benfica (portugál) – Dinamo
Kijev (ukrán) 1-0 (1-0) / gólszerző: Salvio (45.). Az állás: 1. Benfica 7 pont, 2.
Napoli 7, 3. Besiktas 6, Dinamo Kijev 1.
* C csoport: Borussia Mönchengladbach (német) – Celtic Glasgow (skót)

1-1 (1-0) / gólszerző: Stindl (32.), illetve Dembélé (76.); Manchester City
(angol) – FC Barcelona (spanyol) 3-1 (1-1) / gólszerzők: Gündogan (39., 74.),
De Bruyne (51.), illetve Messi (21.). Az állás: 1. Barcelona 9 pont, 2. Man-
chester City 7, 3. Mönchengladbach 4, 4. Celtic 2.
* D csoport: Atlético Madrid (spanyol) – Rosztov (orosz) 2-1 (1-1) / gól-

szerzők: Griezmann (29., 90+4.), illetve Azmoun (30.); PSV Eindhoven (hol-
land) – Bayern München (német) 1-2 (1-1) / gólszerzők: Arias (14.), illetve
Lewandowski (34., 74.). Az állás: 1. Atlético Madrid 12 pont (már továbbju-
tott), 2. Bayern München 9 (már továbbjutott), 3. Rosztov 1, 4. PSV 1.

A ferencvárosi Jova Levente (k) és a diósgyőri Diego Vela az OTP Bank Liga 14. fordulójában
játszott Diósgyőri VTK – Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzésen a lebontásra kerülő Di-
ósgyőri Stadionban 2016. október 29-én.                                                    MTI Fotó: Vajda János

Ranglista
1. Vasas 14 9 2 3 22-11 29
2. Ferencváros 14 7 4 3 28-20 25
3. Videoton 14 7 3 4 30-16 24
4. Honvéd 14 6 3 5 22-15 21
5. Szombathely 14 6 3 5 17-17 21
6. Mezőkövesd 14 5 4 5 16-19 19
7. Újpest 14 4 6 4 22-21 18
8. Debrecen 14 5 3 6 19-21 18
9. MTK 14 4 4 6 8-15 16
10. Paks 14 2 7 5 12-19 13
11. Gyirmót 14 3 4 7 7-18 13
12. Diósgyőr 14 3 3 8 19-30 12

A képen a magyar játékvezető tévedése.                                                                        Fotó: PA



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2012-es évjáratú Dacia Dus-
ter 1.6-os, benzines, Euro 5-ös,
55.000 km-ben, sok extrával, vala-
mint 2013-as évjáratú Dacia Dokker
1.5-ös, dízel, 5 személyes, Euro 5-
ös, extrákkal. Beszámítok olcsóbb
autót is. Tel. 0722–967-539. (H.N.-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0752-
578-568. (57263)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0753-
590-792. (57263)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0758-
641-927. (57263)

TÁRSKERESÉS

HATVAN ÉV KÖRÜLI, Felső-Maros
menti nő személyében párját keresi
hasonló korú öregúr. Tel. 0757-186-424.
(57076)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (56782)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
november 3-án FERENCZI
SÁNDORRA halálának hato-
dik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi
felesége, lánya, fia és
családjuk. (56780-I)

Isten akaratában megnyu-
godva, hálás szívvel, tisz-
telettel gondolunk drága
szeretteinkre: az ákosfalvi id.
PUNKA GÁBORRA halálának
11. évfordulóján és id. NAGY
ANTALRA  halálának 30.
évfordulóján. Drága emlékü-
ket a szívünkbe zártuk.
Szeretteik. (mp.)

„Csak az hal meg, akit
elfelejtenek, örökké él, akit
nagyon szerettek.”
Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk FODOR
JOLÁNRA szül. Szántó
halálának 12. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Szerettei.
(57224-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon,
szomszéd és ismerős, 

özv. IMREH MÁRTONNÉ 
szül. BALOGH MARGIT 

hosszú szenvedés után 88 éves
korában csendesen megpihent.
Örök nyugalomra november 3-án
14 órakor helyezzük a mezőcsá-
vási református temető ravatalo-
zójából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57247-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a kedves édesanya,
nagymama, testvér, anyós és jó
barát, 

LŐRINCZ IRÉN 
november 2-án életének 89. évé-
ben visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Temetésére pénteken,
november 4-én 14 órai kezdettel
kerül sor Kőrispatakon, reformá-
tus szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57265-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
após, rokon, szomszéd, 

SZABÓ JÓZSEF 
életének 82. évében november 2-
án csendesen megpihent. Utolsó
útjára pénteken, november 4-én
14 órakor kísérjük a nagyernyei
temetőbe. 

A gyászoló család. (57274-I)
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KLARA gyógyító,
javasasszony
sokak kérésére
most Marosvá-
sárhelyen
tartózkodik. 
Rövid idő alatt
megoldja a prob-
lémákat a lege-
rősebb gyógyírek-
kel, gyógynövé-
nyekkel, a leg-
hatásosabb
rituálékkal, a
Jeruzsálemből kapott varázsgömbbel
(melyet a legtöbb sikeresen megoldott
esetért kapott, I. helyezett lett).
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a
szétesett családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus,
depresszió, szenvedélybetegségek
esetén. 
Köszönetnyilvánítások: 
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás Klárának, mert
kigyógyította az alkoholizmusból;
Magdolna Régenből köszöni, hogy 28
éves fiát jó útra térítette, megmentette a
rossz baráti társaságtól; Ágnes Jeddről
hálás, mert újból együtt élhet férjével;
Bogdan köszöni, hogy kigyógyította az
impotenciából; Gizella Szovátáról
köszöni Klarának, hogy segítségével
kigyógyult a depresszióból.
Hívják Klara asszonyt bizalommal,
garantáltan segít, hogy életük
megváltozzon, jóra forduljon. 
Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

ANASTASIA
javasasszony
Marosvásárhe-
lyen van. Felold
átkokat, köté-
seket, kigyógyít
az alkoholizmus-
ból, epilepsziá-
ból, psoriasis-
ból, újraegyesít
családokat, kigyógyít azokból a
betegségekből, amelyekből az
orvosok nem tudnak. Minden
problémát garantáltan megold. 
Erzsébet nagyon hálás Anastasiának,
mert gyógyírekkel sikerült kigyógyí-
tania az epilepsziából.
Hívja bizalommal a 0744-218-933,
0764-106-694-es telefonszámon!
(Engedéllyel rendelkezik.) 
(Fizetett hirdetés: 57268)

A fiatalkorúaknak a bűnözés ál-
dozataivá válását megakadályo-
zandó, országszerte egyre több
szervezet vállalja fel a fiatal gene-
rációk nevelését. Maros megye
nincs azok között a megyék kö-
zött, ahol nagymértékű lenne az
ilyen jellegű bűnözés, de a meg-
előzés végett fontos a gyermekek,
fiatalok felvilágosítása. A Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség a
Mentsétek meg a Gyermekeket
szervezettel és a Dimitrie Cante-
mir Egyetemmel partnerségben
egy új projektet indított, mely a
kiskorúak felvilágosítását célozza.

Mivel a tapasztalat szerint a fia-
talok a saját korosztályukhoz kö-
zelebb állók irányába nagyobb
nyitottságot tanúsítanak, Marosvá-
sárhelyen olyan projekt ötlete kör-
vonalazódott, amelynek keretében
a pszichológia karon tanuló egye-
temisták egy táborban elsajátíthat-
ják a gyermekek biztonságát érintő
kérdéseket, azt követően pedig
marosvásárhelyi 0–IV. osztályo-
sokkal tartanak majd tevékenysé-

geket. A Dimitrie Cantemir Egye-
tem pszichológia karának tizenegy
önkéntes diákja a napokban felké-
szítőn vesz részt Szovátán. Azt kö-
vetően pedig év végéig 300
kisdiáknak – 0–IV. osztályosok –
szerveznek negyvennégy tevé-
kenységet Marosvásárhelyen. A te-
vékenységi területek a gyermekek
jogait, az eltűnések megelőzését, a
világhálón való navigálás bizton-
ságát, a gyermekek és javaik biz-
tonságát érintik. 

A projekt első szakasza október
31–november 4. között a szovátai
táborban szervezett felkészítő, me-
lyet a bűnözés-megelőzési osztály
munkatársai: Gabriela Pîncă, Lu-
cian Tătar, Ana-Maria Ciui, illetve
Alina Schenk pszichológus, dr.
Andrei Cotrus tanársegéd és Elena
Micheu pszichológus tartanak. Az
önkéntesek iskolákba, osztályokba
való elosztására decemberben
kerül sor, a diákokkal való tevé-
kenységek jövő év januárjától jú-
niusig zajlanak majd. (pálosy)

Partnerség a kiskorú áldozatokért 
Fiatalok a fiatalokért

Már lehet jegyet vásárolni a
könyvvásár keretében sorra
kerülő gyerekkoncertre és a
színházi előadásokra. A 22.
Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár szervezői idén a
budapesti Nemzeti Színház
Szenvedély című darabját, il-
letve az Eszter-lánc Meseze-
nekar és Varró Dániel közös
koncertjét hozzák Marosvá-
sárhelyre.

Ingmar Berg-
man Szenvedély
című darabjának
színpadi feldol-
gozása nemcsak
az erdélyiek szá-
mára újdonság,
hanem a buda-
pestiek számára
is, hiszen Ma-
gyarországon is
októberben tartották a darab ősbe-
mutatóját. Marosvásárhelyen no-
vember 10-én 17, illetve 20 órától
láthatja a közönség a Nemzeti
Színház Nagytermében kialakított
színpadtérben. A darab rendezője
a marosvásárhelyi származású
Kiss Csaba. 

A történet két kisiklott életű és
átmenetileg egymásba kapaszkodó
emberről, egy férfiról és egy nőről
szól. Meg egy jómódú, gyermek-
telen házaspárról, Elisről és Évá-
ról. Barátok, szeretők.
Kapcsolataikat félve titkolt, elfoj-
tott élethazugságok feszítik. Kö-
rülöttük a sziget csendje,
nyugalma. Aztán egy nap váratlan
és értelmetlen kegyetlenkedés tör-
ténik: háziállatokat öldös le valaki.
Kutyát, birkát, lovat. A közhangu-
lat egy ártatlan ember, Johan ellen
fordul. A két történet nem függ
össze. De az erőszak légkörében
az önigazolás is végzetes – ismer-
teti az előadást a budapesti Nem-
zeti Színház honlapján a rendező,
Kiss Csaba. 

Ugyancsak újdonság az Eszter-
lánc Mesezenekar és Varró Dániel
közös produkciója, amellyel kicsi-
ket és nagyokat egyaránt megszólít
a vásárhelyi könyvvásár. A Varró-
versek feltűnő zeneisége, dalla-
mossága és Dani személye fogta
meg az Eszter-lánc Mesezenekar
tagjait, amikor munkához láttak és
dallamokat építettek versei köré. A
koncerten eléneklik, eldúdolják,
eljátsszák, elmuzsikálják, elbolon-

dozzák Dani régebbi és újabb gye-
rekverseit. A koncertre november
12-én délelőtt 11 órától kerül sor.

Az elmúlt évek hagyományához
híven idén is lesz felolvasószínház
a könyves szemlén. Ezúttal Kiss
Csaba Főnyeremény című művét
ifj. Király István dolgozta fel,
amelyet november 11-én, pénteken
20 órától tekinthet meg a közön-
ség. Nem marad el a marosvásár-

helyi Tompa
Miklós Társulat
bemutató elő-
adása sem. A sok
sikert megért A
nyugalom rende-
zője, Radu Afrim
ezúttal a Retro-
madár blokknak
csapódik, majd
forró aszfaltra
zuhan címmel

állít színpadra egy darabot. Az elő-
adásra november 12-én, szomba-
ton 19 órától kerül sor.

Jegyek a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház jegyirodájában, vala-
mint a biletmaster.ro honlapon
vásárolhatók. 

A gyerekkoncert és színházi elő-
adások mellett számos irodalmi
program várja az érdeklődőket a
november 10–13-a között meg-
szervezett 22. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron. Csü-
törtökön, november 10-én 17 órá-
tól a Kultúrpalota kistermében
kerül sor például A mai magyar
próza értékei címmel a Magvető
Kiadó szerzőinek estjére Grecsó
Krisztián, Kántor Péter, Nyáry
Krisztián, Parti Nagy Lajos és Zá-
vada Pál jelenlétében. Az est házi-
gazdája: Szegő János. Ugyancsak
kiemelkedő irodalmi eseménynek
számít A mai magyar vers közéle-
tisége címmel szervezett est is,
amelyen Demény Péter, Fekete
Vince, Kántor Péter, Kovács And-
rás Ferenc, László Noémi, Lövétei
Lázár László, Markó Béla és Parti
Nagy Lajos beszélgetnek majd
Mészáros Sándor vezetésével. De
a vásár minden napján író-olvasó
találkozókkal, könyvbemutatókkal
és érdekes kávéházi beszélgetések-
kel várják az érdeklődőket. 

A vásár teljes programja itt ér-
hető el: http://vasarhely.ro/konyv-
vasar/program/vasarprogram

Már lehet jegyet vásárolni 
a könyvvásár programjaira

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel emlékezünk a somosdi
születésű SZÉKELY PÁLRA halálá-
nak 15. évfordulóján. Felejthetetlen
emlékét őrzi felesége, két lánya, fia
és azok családja. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (57269)

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
(székhely: Győzelem tér 3. szám, tel: 0265/268-330, 274-es mellék, fax: 0365/801-856) 

nyilvános pályázat révén 
Marosvásárhely közterületén levő területeket haszonbérbe ad 

szezonális utcai kereskedelmi tevékenységre.
Az elfoglalható felület a 2014. évi 152-es helyi tanácsi határozatban megállapított 2 négyzetméter. 
Kezdőár 0,75 lej/m2/nap. 
Az ajánlatokat november 21-én 12 óráig a Győzelem tér 3. szám alatt, a 13-as irodába kell benyújtani. 
Az ajánlatok felbontására 2016. november 22-én 12 órakor kerül sor. 
A résztvevők november 3-ától kezdődően vásárolhatják meg a feladatfüzetet – amelynek ára 30 lej – az

intézmény székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, a 85-ös irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra
között. 

A feladatfüzet megvásárlásában érdekelteknek a kérvényben fel kell tüntetniük a címüket, a telefonszá-
mot, a faxszámot, az e-mail-címet. 

További felvilágosítás a 0265/268-330-as telefonszámon (274-es belső).
Dr. Dorin Florea polgármester 



Elúszott az egyik legfontosabb terv! 
Sajnos, másodrangú orvosi központ 

maradunk Romániában
Sajnálattal tapasztalom, hogy megyeszinten nem tulajdonítanak fontosságot annak, hogy Marosvásárhe-

lyen nem lesz regionális kórház. Már 2006-ban beszéltem annak a jelentőségéről, hogy mit jelentene a vá-
rosnak ez a nagy horderejű terv, amely óriási haszonnal járna a marosvásárhelyi orvostudomány és a város
lakóira nézve. Megvan a kórházunk, nem kellett volna mást tenni, csak elfogadtatni a tanulmányt és elis-
mertetni Marosvásárhelyt vezető városként az első regionális kórházat illetően. Ha holnaptól úgy döntené-
nek, hogy a kórház regionális státust kap, csak egy minimális tervvel kellene kiegészíteni: egy új épülettel,
amelyet a meglévőhöz csatolnának, és így teljesíthetnénk a feltételt. 

Ha mindenki részéről lett volna akarat és támogatták volna a tervet, Marosvásárhelyen már nyolc éve
működhetne a regionális kórház. Természetesen a magánérdek is hozzájárult a terv kudarcba fúlásához.
Nem kellett volna az alapoktól felépíteni egy integrált kórházat, mert ez már létezik. Csak három osztályt
kellett volna létrehozni a kórháznak a hatáskörében: szívsebészetet, fül-orr-gégészetet és urológiát. 

Mivel a bukaresti hatóságok Marosvásárhelyt mellőzték ezen a téren, fennáll annak a veszélye is, hogy
elveszítjük a Rohammentő-szolgálatot (SMURD), amelynek a központi székhelyét áthelyezhetik Kolozs-
várra. 

Dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere 
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A ROSEN-GARDEN vendéglőbe SZAKÁCSOT vagy SEGÉD-
SZAKÁCSOT alkalmazunk. Tel. 0722-396-115. (sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Ér-
deklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58903-I)

SZEMÉLYZETET alkalmazunk SZERENCSEJÁTÉK-TE-
REMBE, valamint PULTOSOKAT. Betanítási lehetőséget ajánlunk.
Tel. 0754-546-785. (18212)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

2.

A Maros Művészegyüttes 
versenyvizsgát hirdet 

a következő állások betöltésére:
A magyar tagozatra:
– zenész (hegedűs)
– táncosnő 
– fénytechnikus
A román tagozatra:
– zenész (cimbalmos)
– táncos
A versenyvizsga időpontja: 2016. november 24., 10 óra. 
Színhelye az intézmény székháza (Marosvásárhely, 1848. út 47.

szám).
Jelentkezési határidő: 2016. november 18.
Jelentkezési feltételek:
1. zenész: középfokú tanulmányok (érettségi);
2. fénytechnikus: középfokú végzettség, érettségi,
a szakmai tapasztalat előnyt jelent;
3. táncos, táncosnő: középfokú végzettség, érettségi, 
a szakmai tapasztalat előnyt jelent. 
A versenyvizsga az érvényes törvényes keretek között zajlik (2011.

évi 286-os kormányhatározat, 2014. évi 1027-es kormányhatározat, va-
lamint 2015. évi 269-es megyei tanácsi rendelet). 

Bővebb információk a 0265/306-650-es telefonszámon vagy a
Maros Művészegyüttes titkárságán.

A versenyvizsga a következő időbeosztás szerint történik:
1. Jelentkezés és a szükséges iratcsomó benyújtása: 2016. novem-

ber 18-án 14 óráig az intézmény titkárságán.
2. Az iratcsomók tanulmányozása: november 21-én 10 óráig. Az ér-

vényes dossziék jegyzékét az intézmény székhelyén, valamint honlap-
ján tesszük közzé november 22-én 12 óráig. Az eredmények
megóvhatók november 23-án.

3. A gyakorlati próba az intézmény székházában november 24-én
10 órakor, az interjú ugyanazon a napon 12 órakor lesz.

4. Az eredményeket november 25-én 14 órakor tesszük közzé.
5. A versenyvizsga eredményei megóvhatók november 28-ig.
6. Végleges eredményhirdetés november 29-én 12 óráig.

Barabási Attila Csaba igazgató



A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
szervezésében elkezdődött az őszi nagytakarítás

Az őszi nagytakarítás 2016. no-
vember 7. és december 12. között

zajlik. Mint minden alkalommal, ezúttal is a
polgármesteri hivatal biztosítja a hulladék el-
szállítását. Az ingatlantulajdonosok, tulajdo-
nosi társulások kötelesek időben kitakarítani
a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbhá-
zak körüli területet és a zöldövezetet. A hulla-
dékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel
könnyen megközelíthető helyre kell kitenni
egy nappal a meghirdetett időpont előtt. A Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri
azokat, akik most metszik a fákat, hogy az
ágakat külön csomóba rakják, másként nem
viszik el a helyszínről. A szemetet a meghir-
detett napon szállítják el a polgármesteri hiva-
tal illetékesei. A program az időjárás
függvényében módosulhat. 

Az őszi nagytakarítás 
programja: 

November 7-én: Észak, Prahova, Liget,
Homoród, Szamóca, Orgona, Tolsztoj, 1989.
December 22., Bükk, C. R. Vivu, Székely Vér-
tanúk, Asztalos, Esthajnalcsillag, Béke. 

November 8-án: G. Coşbuc, Építők,
Gyöngyvirág, Grigorescu, Kornisa sétány, Gh.
Marinescu, D. Cantemir, Dr. Ciugudeanu, I.
Dumitrache, Hajnal-Ioan Bob, Tető, Köcsög,
Cserjés, Argeş. 

November 9-én: Nyár, Kőrösi Csoma Sán-
dor, H. Coandă, Gábor Áron, Szegfű, Posada,
Somostető, Erdő, Trébely, Fülemüle.

November 10-én: M. Viteazul, Kollégium,
Brigádos, N. Iorga, Vár sétány, Ana Ipătescu,
Mogyorós, Csibin, Bazsarózsa, V. Babeş. A.
Şaguna, Azuga, Cosmin, Nagy Pál. 

November 11-én: Hévízi, Avram Iancu,
Régi Kórház, Palás köz, Visói, Forradalom,
Köztársaság, Aranyos, Motru, Vlahuţă, 
December 30., Küküllő, Mărăşti, Mărăşeşti
tér. 

November 12-én: Eminescu, Brăila,
Rózsa, Csillag köz, Beszterce, Călăraşilor, Ki-
nizsi Pál, Sinaia. 

A polgármesteri hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya 
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Rágcsálóirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy november 8 – november 11. között (rossz idő

esetén több napon át) Marosvásárhely  közterületein rágcsálóirtásra kerül sor a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján. 

A felhasználandó szer hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett  brodifacoum,
amely mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül, ellenszere a K1 vitamin. 

Felkérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek a kisgyerekekre és a háziállatokra, a balesetek
elkerülése végett. Ha mégis bejutna a szervezetükbe a méreganyag, sürgősen jelentkezzenek a Maros-
vásárhelyi Sürgősségi Kórháznál ellátásra.  

A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést
végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél
egyaránt.

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,

friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Tipp:
Pampers Giant Pack pelenka különböző méretben csak 64,90 lej!

OHO morning school gabonapehely (250 g) 4,19 lej.
Rege csípős csemegeuborka (6-9 cm, 680 g) 5,95 lej. Rege ecetes-csípős almapaprika 

(680 g) 4,95 lej. Rege hagymás lecsó 40% paprikával (680 g) 5,19 lej. 
Univer eredeti gulyáskrém (160 g, csemege/csípős) 5,49 lej. 

Univer majonézes torma (70 g) 2,29 lej. 
Lacikonyha étkezési zselatin (20 g) 1,69 lej. 

Negro torok cukorka többféle ízben (79 g) 2,69 lej. 
Lissé pálinkás cukorka (84 g) 7,59 lej.

Intershop, megéri nálunk vásárolni!


