
Az előzőleg hangoztatott két hét helyett meghatározatlan
időre, azaz amíg a hatóságok fel nem újítják a vidrátszegi ki-
futópályát, Kolozsvárról indulnak és oda érkeznek a Wizz Air
légitársaság marosvásárhelyi járatai – közölte a fapados lé-
gitársaság tegnap lapunkhoz eljuttatott közleményében. A
Maros Megyei Tanács tegnapi ülésén a testület jóváhagyta a
reptéren szükséges infrastrukturális beruházásokra vonat-
kozó gazdasági-műszaki mutatókat. Következő lépésben meg
kell találni a finanszírozási lehetőséget ahhoz, hogy megva-
lósuljon a 77 millió lej értékű főjavítás. 

Mint ismeretes, a Wizz Air légitársaság múlt pénteken közölte, hogy a
kifutópálya állapota miatt két hétre valamennyi járatát a kolozsvári re-
pülőtérre költözteti Marosvásárhelyről. Tegnapi közleményükben viszont
már az áll, hogy meghatározatlan ideig maradnak Kolozsváron a vásár-
helyi járatok. A légitársaság szerint valamennyi vásárhelyi járat a meg-
szokott menetrend szerint közlekedik majd, de 2017. január 8-áig
Kolozsvárról indulnak és oda is érkeznek. Január 9-étől a vásárhelyi já-
ratok menetrendjét összehangolják a kolozsváriakkal, hogy azok ne te-
vődjenek egymásra.

2016. november 24., csütörtök
LXVIII. évfolyam 
274. (19462.) sz. 
Ára: 1,50 lej 
(előfizetőknek 0,88 lej) 

Ha van szívünk…
Ha van egy szívünk, oda visszük, ahol szükség van rá –

nyilatkozta hírügynökségi források szerint az Országos
Szervátültető Ügynökség (ANT) elnöke, dr. Radu Deac. A
Marosvásárhelyi Szív- és Érbetegségek Intézetének neves
orvosa fenti minőségében arról beszélt a sajtónak, hogy
a transzplantációval kapcsolatos munkájukat úgy kell
megszervezzék, hogy „elérjék a repülőt”. Radu Deac pro-
fesszornak abban nagyon igaza van, hogy a szervátültetés
során az időfaktor az egyik legfontosabb tényező, és
abban is, hogy Romániának több szervátültetési központra
lenne szüksége. Csakhogy olyan szervbegyűjtő és transz-
plantációs központokra van szükség, ahol ezek a beavatko-
zások biztonságos körülmények között végezhetők el. Hogy
eddig hogyan történt e központok szakmai engedélyezése,
arról az ANT elnöke csak annyit mondott, hogy nem tudja,
miért akkreditálták a szervbegyűjtő intézményeket.

Fentiek azzal kapcsolatban hangzottak el, hogy az ANT
tevékenységét az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) kezdte el vizsgálni. Az eddig kiszivárgott informá-
ciók arra utalnak, hogy az ellenőrző testület által vizsgált
négy szervbegyűjtő központ mindenikében rendellenessé-
geket találtak az akkreditáció körül, a gyanú szerint ezek

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Nadia Raţă 
a tanfelügyelőség
élén 
Kinevezésének átvétele után Nadia
Raţă összejövetelt tartott a tanfelügye-
lőség munkatársaival, amelyen a kö-
vetkező időszak legfontosabb teendőit
vették számba. 
____________4.
Évente 20 ezer 
koraszülött 
Annak köszönhetően, hogy a koraszü-
löttek ellátásához és életben tartásá-
hoz szükséges felszerelések adottak a
kórházi részlegeken, sikerült csökken-
teni a koraszülöttek elhalálozási
arányát.
____________5.
Szorong 
a gyermekem?!
A szakember már az előadás elején
leszögezte, különbséget kell tenni a
szorongás és a félelem között,
ugyanis míg előbbi irracionális dolgok-
hoz kötődik és általában önértékelési
zavar lapul a hátterében, utóbbi eseté-
ben valós dolgoktól tartunk, amelyek-
nek az oka megszüntethető.
____________7.
Románia az összes
aranyérmet
megnyerte 
a ciprusi lábtenisz-
világbajnokságon
A Román Lábteniszszövetség elnöke
rendkívül elégedett az eredménnyel,
amely messze meghaladja az indulás-
kor kilenc aranyéremben megjelölt
célt.
____________9.

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

(Folytatás a 4. oldalon)Menyhárt Borbála

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!

Coccolino illatos öblítő (1 l) 8,49 lej
Tide dobozos mosópor színes/fehér ruhákhoz (300 g) 4,95 lej

Fine színvédő kendő (12 darabos) 4,49 lej. Cif folyékony súrlószer (500 ml) 7,95 lej
Jar folyékony mosogatószer (900 ml) 8,95 lej. Edeka vízkőoldó (750 ml) 12,79 lej

Ultra mosogatópor (500 g) 7,49 lej
Floren légfrissítő (300 ml) 4,49 lej. Bref vécéillatosító (50 ml) 4,95 lej

Clin ablaktisztító (500 ml) 6,95 lej. Domestos általános tisztítószer (750 ml) 6,49 lej
Bref folyékony vécéfertőtlenítő szer (750 ml) 5,75 lej 

Szerencsi kakaós tortadara (70 g) csak 0,95 lej. 

Intershop, megéri nálunk vásárolni!

Bankkölcsönből újítanák fel a kifutópályát

Kivonult Vásárhelyről a Wizz Air 



Konferencia Marosvásárhely múltjáról 
November 26-án 9.30-tól a Kultúrpalota kistermében a
Borsos Tamás Egyesület és az Erdélyi Múzeum Egyesület
A magyar tudomány napja Erdélyben rendezvénysorozat
alkalmából idén is megszervezi helytörténeti konferenciá-
ját, ahol tizennégy előadó a régi székely szimbólumokról,
kevésbé ismert jeles marosvásárhelyi személyiségekről
(Dósa Elek, Jeney József), kultúrtörténeti kuriózumokról (a
búzaházi nyomda), az 1916-os román betörésről, a ma-
rosvásárhelyi zsidók 1945–1948 közötti történetéről tart
előadást. Az esemény, amelyet az egyesület a Maros Me-
gyei Múzeummal és a Teleki Téka Alapítvánnyal közösen
szervez a Bethlen Gábor Alap, a Communitas Alapítvány,
a Bernády Alapítvány támogatásával, a nagyközönség
számára is nyitott.

Kerékpáros terepverseny 
November 26-án Marosvásárhelyen, a Somostetőn kerék-
páros terepverseny lesz. A sportolók a Juvenes-kupáért
küzdenek majd a mintegy 2 km-es, akadályokkal tűzdelt
pályán. A szervező Robike Egyesület mintegy 50 résztve-
vőre számít az ország nagyobb kerékpáros sportközpont-
jaiból. A rajt 11 órakor lesz. 

Eszperantó sikerkönyv magyarul
Pénteken, 25-én 17 órai kezdettel az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban és Kolozsváron egy időben megjelent bestseller,
Anna Löwenstein Kőváros (The Stone City) című regényét
mutatják be a „Fehér Hollók” a Bolyai téri unitárius egyház-
község tanácstermében. Jelen lesz a fordító, Szász Lenke
Parajdról (aki eszperantóból ültette át magyarra a regényt) és
a Világhírnév Könyvkiadó főszerkesztője, Szabó Csaba. Az
igényes történelmi regény azon könyvek közé tartozik, amelyik
hamarabb jelenik meg Erdélyben, mint Magyarországon. 

Katalin-bál Szászrégenben 
November 26-án, szombaton este 7 órától az RMDSZ
szászrégeni szervezete hagyományos kosaras Katalin-
bált rendez a Monte Carlo étteremben (Radnótfája), zenél
a Buli van Band. Jegyek elővételben az RMDSZ-székház-
ban válthatók munkanapokon 9 és 16 óra között.

Nótaest 
November 27-én, vasárnap este 7 órától a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében nótaest
lesz. Fellép Vadász Károly cimbalomművész és zenekara,
valamint Kolostyák Gyula aranykoszorús magyarnóta-éne-
kes. A programban magyar nóták, csárdások, népdalok, ope-
rettrészletek és katonadalok szerepelnek. Jegyek elővételben
a művelődési házban vásárolhatók, vagy a 0741-024-882 és
a 0757-109-450-es telefonszámon lehet foglalni.

Népdal- és nótaverseny 
A marosvásárhelyi Kéknefelejcs Nótatársulat szervezésé-
ben november 27-én 10 órától a Maros Művészegyüttes
előadótermében második alkalommal kerül sor a Maros
Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Rádió, az Erdély TV, a
TVR 3 támogatásával a Csak tiszta forrásból című népdal-
és nótaversenyre. A benevezők négy kategóriában (6–10,
10–14, 14–18 év között és 18 év fölött) nevezhetnek be. A
versenyre a 0743-201-499-es telefonszámon vagy a
tibor.abram@gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni no-
vember 25-ig. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma EMMA, 
holnap KATALIN napja. 
KATALIN: egyiptomi név,
amely görög és német közvetí-
téssel érkezett hozzánk. Jelen-
tése: korona, a görög változaté
pedig: mindig tiszta. Önállósult
magyar becézése a Katinka.

24., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 37 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 40 perckor. 
Az év 329. napja, 
hátravan 37 nap.

Advent első vasárnapján új előadással ör-
vendezteti meg a marosvásárhelyi közönsé-
get a Maros Művészegyüttes. A marosszéki
és környékbeli téli népszokásokat felvonul-
tató produkcióról Barabási Attila Csaba, a mű-
vészegyüttes igazgatója tájékoztatott.

– Hogyan született az előadás?
– Egyrészt a farsangi műsorunk sikere ösztönzött.

Míg régebb évente többnyire egy bemutatója volt a
Maros Művészegyüttesnek, az utóbbi esztendők-
ben több új előadást is színpadra vittünk. A kö-
zönség megtartása szempontjából nagyon fontos,
hogy folyamatosan, különféle eseményekhez kö-
tődő produkciókkal legyünk jelen a kulturális
életben. Az Adventben című előadás a karácsonyvárás-
hoz, a szentestéhez, illetve az újévhez kötődő szoká-
sokról mesél a tánc és zene nyelvén. Egy ilyen jellegű
előadás bemutatására kaptunk meghívást Budapestre,
ahova korábban az Édes kicsi Jézusunk című műsorun-
kat is elvittük. Ez a felkérés is motivált. A marosvásár-
helyi bemutatót követően december 3-án
vendégszerepel a társulat a Magyarság Házában. 

– Mire számíthat a nagyérdemű?
– Mezőmadarasi, szászcsávási, nyárádselyei, szentbene-

deki táncokat láthatnak Varga János és Füzesi Albert kore-
ográfiájában. Kásler Magda hagyományos kántálóénekeket
ad elő. A produkciót Széllyes Sándor vicces monológjai te-
szik még színesebbé Gyepessy László előadásában. A re-
pertoárból természetesen a Székely karácsony sem marad
ki. Ami a műsorban bemutatásra kerülő, téli ünnepkörhöz
kötődő szokásokat illeti, többségük még mindig él Maros
megye különböző településein. Ilyen például a nyárád-
menti istvánozás. Már a farsangi előadásnál rájöttünk, hogy

ha szabad kezet adunk a táncosoknak, jobb, sikeresebb pro-
dukció születik. Ezúttal is teret adtunk előadóművészeink
fantáziájának. 

– Melyik korosztálynak szól elsősorban az Adventben?
– A felnőttek mellett a gyermekek számára is van üze-

nete. Az előadás során felcsendülő karácsonyi dallamokat
a közönség ifjabb tagjai is ismerik, kedvelik, ugyanak-
kor tematikailag is olyan fogalmakhoz kapcsolódik a
produkció, mint a gyermeki várakozás, szeretet, ün-
nepteremtés. De készülünk egy kimondottan gyerme-
keknek szóló előadással is, amelyben két székely
népmese jelenik majd meg. A próbák hamarosan elkez-
dődnek, a bemutatóra pedig valószínűleg február végén
kerül sor.

Az Adventben című előadás bemutatója november 27-
én, vasárnap 18 órakor lesz a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi előadótermében. A diák- és nyugdíjasjegy 5
lejbe, a felnőttjegy 12 lejbe kerül. Jegyeket a 0746-540-
292-es telefonszámon lehet foglalni. 
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 23.

1 EUR 4,5150
1 USD 4,2496

100 HUF 1,4597
1 g ARANY 165,6006

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 80C
min. -30C

Nagy Székely Ildikó 

Megyei hírek

Református asszisztensképzősök
gólyabálja 

Ma délután 5 órától szervezi meg a marosvásárhelyi
református asszisztensképző iskola a retro gólyabált a
Bolyai líceum dísztermében. 22 órától lesz a retro
party. A bálra a belépés ingyenes. Bővebb felvilágosí-
tás a 0753-882-891 telefonszámon (Kimi). 

Fülöp Jenő kiállítása
Fülöp Jenő Halld, Izrael… (Márk 12/29) című egyéni
fotókiállítása nyílik meg ma 18 órakor a marosvásár-
helyi Bernády Házban. A fotókat Vajda György mél-
tatja. A tárlat január 8-ig látogatható.

Színháztudományi konferencia 
November 25–26-án a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen nemzetközi színháztudományi konferen-
cia lesz. Az előadások angol és francia nyelven hang-

zanak el. Többek között szó lesz a néző és színész vi-
szonyáról, a kortárs színház nyelvezetéről, a test
használatáról mint színházi kifejezési formáról, a szí-
nész identitásáról, színház- és drámapedagógiai mód-
szerekről, a produkcióról. 

Czirjék Lajos kiállítása 
November 27-én, vasárnap 12 órakor a Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János kiállítótermében
Czirjék Lajos képzőművész egyéni kiállításának meg-
nyitója lesz. Beszédet mond Nagy Miklós Kund művé-
szeti író és Molnár D. Dénes képzőművész,
közreműködik Szőllősi Katalin. A kiállításon az utóbbi
két évben hazai és külföldi alkotótáborokban készült
tájképek láthatók. A tárlat december 10-ig látogatható.

Újra az olimpiáról 
A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
(MÖMKE) vendégeként november 30-án, szerdán 17 órától
a Gecse (Ştefan cel Mare) utcai Református Központban
Kádár Zoltán rádiós sportszerkesztő a Rio de Janeiróban
megtartott paralimpián szerzett élményeiről számol be. 

RENDEZVÉNYEK

Adventben – Marosvásárhelyen és Budapesten
Bemutató a Maros Művészegyüttesnél

Szerdán sor került a Népújság által felajánlott szokásos
havi nyeremények kisorsolására 58 olvasó részvételével.
Az élelmiszerekkel teli Népújság-kosarakra – amelyek ér-
téke egyenként 100 lej – Marosvásárhelyről 406 levél, a vi-
déki településekről 85 levél érkezett.

A Népújság-kosár nyertesei: Mikó Magda (Marosvásár-
hely, Haşdeu u. 37. sz.), Gagyi Edit (Marosvásárhely, 1848.
út 40/8. sz.), Veress Dávid (Nyárádszereda, Szentanna u.
8/A sz.).

A Hűséges előfizető nyereményjátékra – amelynek díja
egyenként 150 lej – 480 levél érkezett. A nyertesek: a jelen

levő Sándor József (Marosvásárhely, Nárcisz u. 8B/19. sz.)
és Bakos Péter (Marosvásárhely, Pandúrok u. 121/8.), va-
lamint Kelemen Margit (Marosvásárhely, Ştefan cel Mare
u. 35. sz) és Szabó András (Dicsőszentmárton, Nicolae Băl-
cescu u. 1. sz, Bl. E/6.).

A 100 lej értékű Hűségtombola díjat ezúttal is a jelenle-
vők között sorsoltuk ki. A szerencsés nyertes Matei Maria
a Kárpátok sétányról.

A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra kö-
zött a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-
828-647.

Újra sorsoltunk

A Petry cég idén is megszervezi a Cipősdoboz akciót no-
vember 28. és december 19. között. Járuljon hozzá Ön is a
rászoruló gyerekek karácsonyának boldogabbá tételéhez!
Nincs más dolga, mint egy cipősdobozba belepakolni a
gyerekeknek örömet okozó tárgyakat, majd gondosan be-
csomagolni a dobozt.

A doboz tartalmazhat játékokat (kisautó, baba, plüssállat,
társasjáték, világító vagy hangot adó játék – elemmel!), is-
kolai eszközöket (toll, tolltartó, színes ceruza, számológép,
zsírkréta, kifestő, jegyzettömb), higiéniai eszközöket (fog-
kefe, fogkrém, szappan, fésű), illetve egyéb tárgyakat (pél-
dául CD, DVD, puzzle, legó, kis képeskönyv, meséskönyv,
cukorka, nyalóka, játék ékszer, óra). A dobozba ne kerülje-

nek agyonhasznált játékok, ruhák, agresszivitásra késztető
képek, játékok (játékpisztoly, kés), konzervek, romlandó
ételek, gyümölcsök, folyékony dolgok (sampon, testápoló),
gyógyszerek, törékeny tárgyak (tükör, porcelánbaba), il-
letve semmilyen alkoholtartalmú ital.

Ha szeretné szebbé tenni legalább egy gyermek karácso-
nyát, családjával, barátaival, osztálytársaival vagy munka-
helyi közösségével együtt töltsön meg egy vagy több
cipősdobozt ajándékkal és szeretettel, ezt pedig juttassa el
az Önhöz legközelebb található Petry-üzletbe! Az ajándék
célba éréséről a Petry cég munkatársai gondoskodnak.

Bővebb információk a petry.sapientia.team@gmail.com
e-mail-címen. 

Karácsonyi Cipősdoboz
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Szabadnap lesz december 2-a
Elfogadta a kormány tegnapi ülésén azt a határoza-
tot, amelynek értelmében december 2-a munkaszü-
neti nap a közalkalmazottak számára. Liviu Iolu
kormányszóvivő szerint a közszférában dolgozók
december 17-én pótolhatják be ezt a munkanapot,
vagy napi munkaprogramjuk meghosszabbításával
december 16-áig áll módjukban ezt megtenni.
(Agerpres)

Az EB-hez fordulhat Ausztria
Paks miatt 

Amennyiben az Európai Bizottság (EB) jóváhagyja a
Paks II beruházás állami támogatását, Ausztria pa-
nasszal élhet majd az Európai Unió Bíróságánál –
mondta Reinhold Mitterlehner osztrák alkancellár
tegnap. Az EB múlt héten lezárta azt a Magyaror-
szággal szembeni kötelezettségszegési eljárást,
amelyet a paksi atomerőmű felújításával kapcsolat-
ban a közbeszerzések ügyében indított. A paksi pro-
jekt állami támogatásáról szóló brüsszeli vizsgálat
azonban még folyik. (MTI)

Bombariadó volt Nagybányán
Bombariadó volt tegnap a nagybányai törvényszé-
ken. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tájékozta-
tása szerint az épületben talált csomagban egy
improvizált robbanószerkezet elemei voltak, ame-
lyekről azt állapították meg, hogy nem jelentenek ve-
szélyt. A SRI képviselői elmondták, drótokat, egy
világító LED-et és más tárgyakat találtak a gyanús
csomagban, amely azonban robbanóanyagot nem
tartalmazott. A bombariadó során az intézmény al-
kalmazottait és a közönséget is evakuálták az épü-
letből és a tárgyalásokat is felfüggesztették.
(Mediafax)

Életfogytiglanra ítélték a gyilkost
Tényleges életfogytiglani börtönre ítélte tegnap a lon-
doni központi büntetőbíróság Thomas Mairt, aki a
nyáron meggyilkolta a brit parlament egyik képvise-
lőjét. Az 52 éves Mair júniusban, egy héttel a brit EU-
tagságról tartott népszavazás előtt három lövéssel
és többtucatnyi késszúrással ölte meg az ellenzéki
Munkáspárt 41 éves alsóházi képviselőnőjét, Jo
Coxot, aki éppen választókerületi fogadóórájára tar-
tott Leeds egyik elővárosában. A végzés szerint Tho-
mas Mair soha nem bocsátható feltételesen
szabadlábra. (MTI) 

Költségvetés-kiigazítás 
másodszorra 

Újabb, az idei második költségvetés-kiigazításról
döntött tegnap a kormány – jelentette be Anca Dragu
pénzügyminiszter. Pozitív költségvetés-kiegészítés-
ről van szó, amely azt igazolja, hogy jól kezeltük a
közpénzeket, és hogy jó ütemben fejlődik a gazda-
ság – fogalmazott a tárcavezető a Victoria-palotában
tartott sajtótájékoztatón. Anca Dragu kiemelte, sike-
rült tartani a 2,8%-os költségvetési hiánycélt, a belső
kereslet élénkülésének köszönhetően pedig 5,2%-
kal nőtt a nemzeti össztermék az első félévben.
(Agerpres) 

nem rendelkeznek az agyhalál beálltának megállapítá-
sához szükséges felszerelésekkel. Az egészségügyi mi-
niszter szerint az egyik fővárosi – tüdőátültetés
végzésére akkreditált – kórház nem teljesíti az engedé-
lyezési feltételeket, mivel nem tudja biztosítani a
transzplantált betegek utókezelését. Az okok sokrétűek. 

Vlad Voiculescu tárcavezető megállapításai, misze-
rint az ANT-nél nincsen meg a szervek kioperálására
vonatkozó szabályzat, és a kiműtött szervekről sincsen
központi jegyzék, bár ezt a Transzplantációs Ügynökség
feladata lett volna elkészíteni, szintén igen súlyosak.
Teljességgel érthetetlen, hogy az évekkel korábban fel-
merült kérdésre, hogy mikor lesz ilyen jegyzék, sőt, hogy
mikor kapcsolódik be Románia az EU-s programba
(persze oly módon, hogy ne kizárólag szervdonor legyen
az ország), máig sem tudtak megfelelő választ adni. 

Az ANI ellenőrző testülete számos más rendellenes-
séget is megállapított. Például kifogásolják többek közt
a közpénzek elköltésének módját. Vizsgálnak olyan ese-
teket, amikor a szerződő felek ugyanazok, konkrétan a
szolgáltató és a kedvezményezett egy személyben az
ANT ügyvezető igazgatója, vagy éppen a gépkocsivezető
aláírása szerepel a szerződésen. Az ANI okirat-hamisí-
tás és hamis okiratok felhasználása miatt az illetékes
hatóságokhoz fordul. 

Mi is azt kérdezzük, amit Radu Deac professzor: van
valami gond a szervátültetésekkel?! De azt is: hogy ha
van, eddig miért nem derítettek fényt rá?

Ha van szívünk…

Az Európai Uniónak (EU) fel kell gyorsítania bővítési
politikáját, hogy úrrá legyen a nehézségeken; a
nyugat-balkáni integráció erősítené az EU-t –
mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter tegnap Budapesten, miután az albán integ-
rációs miniszterrel találkozott.

A tárcavezető kiemelte: a jelenlegi kihívások – amelyekkel
az EU-nak szembe kell néznie – nem szabad, hogy okot adja-
nak a bezárkózásra. Minél jobban fel kell gyorsítani a bővítést,
különben az EU gyengébb és kevésbé versenyképes lesz, mint
amilyen most. Észszerűtlen helyzet, hogy a Nyugat-Balkán
jelenleg „fehér folt a térképen”, ezt az állapotot meg kellene
szüntetni – vélekedett.

Szijjártó Péter kijelentette: Magyarország általánosságban
is az EU bővítésének pártolója, továbbá kifejezetten a nyugat-
balkáni integráció feltétlen híve és szorgalmazója. „Minél töb-
ben vagyunk, annál erősebbek vagyunk” – tette hozzá.

Úgy vélte, a nyugat-balkáni EU-integráció Magyarország
gazdasági érdekét is szolgálja, hiszen a térség országai fontos
kereskedelmi és gazdasági partnerek, a legjelentősebb magyar
cégek számára pedig mindig fontos terep volt a Nyugat-Bal-
kán.

Emellett az ügy biztonsági kérdés is, mert Magyarország
tudja, milyen az, amikor a Nyugat-Balkánon instabilitás ta-

pasztalható, és milyen az, amikor béke van – magyarázta.
Hozzáfűzte: ezért Magyarország tapasztalatból mondja, hogy
a Nyugat-Balkán stabilitásához vezető leggyorsabb és legegy-
szerűbb út az integráció.

A külügyminiszter szerint Albánia fontos szerepet játszik
Délkelet-Európa biztonsága szempontjából, ha az ország sta-
bil, az az egész régió egészére kedvező hatással van. Ezért az
Európai Tanácsnak a decemberi ülésén világos menetrendet
kell adnia az albán csatlakozási tárgyalásokhoz, és lehetővé
kell tennie azok mielőbbi megindítását – közölte. Hozzáfűzte:
Albánia a reformok tekintetében jó úton jár, az intézkedések
fenntarthatók, ezért Magyarország közép-európai összefogást
igyekszik kialakítani az ügyben.

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy februártól a tárca egy
munkatársa az albán európai integrációs minisztériumban dol-
gozik majd, hogy segítse az albán kormányt az integrációs fo-
lyamatban.

Arra is kitért, hogy áprilistól közvetlen légi járat köti össze
Tiranát Budapesttel, és a két ország gazdasági együttműkö-
dése is jól alakul, az idei év első kilenc hónapjában 26 száza-
lékkal nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom.

Klajda Gjosha albán európai integrációs miniszter azt hang-
súlyozta: az EU-csatlakozás lehetősége olyan történelmi pil-
lanat, amelyet nem szeretnének elszalasztani. (MTI)

A Nyugat-Balkán „fehér folt” a térképen

Célzott támadás zajlik a szlovák uniós elnökség és
Miroslav Lajcák külügyminiszter ellen – jelentette
ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a kormány
tegnapi ülése után újságírók előtt, akik közül néhá-
nyat egyidejűleg prostituáltnak minősített.

„Az ami az utóbbi két vagy három napban folyik, nem vé-
letlen. Ez egy célzott támadás a sikeres szlovák (uniós) elnök-
ség ellen. Egy célzott támadás a külügyminiszter ellen” –
idézte a TASR közszolgálati hírügynökség Robert Ficót. Ki-
jelentésével a kormányfő arra utalt, hogy néhány napja a li-
berális kötődésű pozsonyi média kiemelt terjedelemben
foglalkozik a külügyi tárca egy volt alkalmazottjának vádjai-
val, amelyek szerint az uniós elnökség során állítólag túlára-
zott közbeszerzések történtek.

Zuzana Hlávková, a külügyminisztérium egykori alkalma-
zottja egyebek mellett azt állítja, hogy a szlovák uniós elnök-
ség hivatalos logójának bemutatására rendezett ünnepséget
156 ezer euróért kivitelező ügynökséget „automatikusan” vá-
lasztották ki a három jelentkező közül, valamint azt is, hogy
több az elnökséggel összefüggő projekt költségvetése menet
közben drágult meg. Hlávková ezeket az állításait hétfőn tette
közzé egy sajtótájékoztatón, amelyet a Soros György által is
támogatott, Transparency International szlovákiai irodájának
(TIS) képviselőivel közösen tartott.

A szlovák külügyminisztérium visszautasította a vádakat,
azt hangoztatva, hogy az uniós elnökség költségvetése még
alacsonyabb is lesz a tervezettnél. Miroslav Lajcák pedig élete
legabszurdabb helyzetének nevezte a történteket.

Az ügy kapcsán a TIS beadvánnyal fordult a szlovák köz-
beszerzési hivatalhoz, a monopolellenes hivatalhoz és a leg-

főbb számvevőszékhez is. Közben a sajtó jelentős része a hi-
vatalos cáfolatok ellenére továbbra is kiemelt témaként kezeli
az ügyet.

Robert Fico szlovák kormányfő, aki korábban már többször
is vaskos véleményének adott hangot egyes sajtótermékek te-
vékenysége kapcsán, tegnap is kemény szavakkal bírálta azo-
kat az újságírókat, akik szavai szerint valótlanságokat
terjesztenek ezzel az üggyel kapcsolatban is.

„Nem bánom, hogy a fejünkre pályáznak, de önök nem is
tájékoztatnak, csak harcolnak ezzel a kormánnyal. Néhányan
önök közül koszos szlovákellenes prostituáltak!” – mondta
Fico.

A Robert Fico jelenlegi, immár harmadik kormányát alkotó
négyes koalíció hosszas tárgyalások után idén márciusban állt
össze, úgy, hogy abban a kormányfő pártján és a korábban
parlamenten kívüli Szlovák Nemzeti Párton (SNS) kívül az
előző Fico-kormány ellenzékében lévő Most-Híd és egy új,
időközben már szétesett kicsi jobbközép párt is helyet kapott.
Ez az összefogás tovább gyengítette a már egyébként is jelen-
tős mértékben széttöredezett – egy populista, egy liberális és
egy szélsőjobbos pártból álló – parlamenti ellenzék pozícióját,
így az ellenzék érdekérvényesítő képessége gyakorlatilag a
nullával egyenlő.

A Richard Sulík vezette liberálisok és a populista Egyszerű
Emberek és Független Személyiségek nevű ellenzéki
mozgalom azonban a sajtó jelentős részének hathatós
közreműködésével minden korábbinál erőteljesebben
próbál kormányellenes hangulatot kialakítani, többnyire
a korrupció témájához kötődő témák felszínen tartásával.
(MTI)

Fico: Célzott támadás 
a szlovák uniós elnökség ellen

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világAngela Merkel: Meg kell erősíteni az EU-t
Németországnak a nyitottság nagyobb gazdasági és
társadalmi biztonságot nyújt, és jobban hozzájárul
a béke és a szabadság megőrzéséhez, mint a bezár-
kózás – hangsúlyozta Angela Merkel német kancel-
lár, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke
tegnap a szövetségi parlamentben (Bundestag) el-
mondott beszédében.

Angela Merkel először szólalt fel a Bundestagban, amióta
bejelentette, hogy ismét pályázik a CDU elnöki tisztségére,
és pártja kancellárjelöltjeként kíván indulni a jövő őszi vá-
lasztáson.

A 2017-es költségvetés általános vitájában elmondott
„programadó” beszédében kiemelte, hogy a globalizáció és a
digitalizáció révén megkérdőjeleződött a szabad, demokrati-
kus jogállamtól az erőszak állami monopóliumáig számos
alapelv és érték, amely az ország újraegyesítésének idején ter-
mészetes volt, megerősödött a populizmus, és sokan aggód-
nak a megszokott rend stabilitásáért.

Erre a kihívásra a nyitottság, a szabadságjogok és a szoci-
ális piacgazdaság melletti kiállással, a nemzetközi együttmű-
ködés és az Európai Unió megerősítésével kell válaszolni. Ez
lesz a legfejlettebb iparú államokat és a legnagyobb feltörekvő
országokat, illetve az EU-t mint intézményt összefogó G20
csoport decemberben kezdődő soros német elnökségi prog-
ramjának alapja is – mondta Angela Merkel.

Az utóbbi évek gazdasági eredményeit méltatva hozzátette:
a bizonytalanság és aggodalom erősödése közben nem szabad
megfeledkezni arról, hogy a németek minden eddiginél job-
ban élnek.

A német kancellár külpolitikai ügyekről szólva iránymu-
tatónak nevezte az EU és Kanada közötti szabadkereske-
delmi megállapodást (Ceta), amely szavai szerint arra
példa, hogy ki lehet küszöbölni az eddigi hasonló egyezmé-
nyek hibáit és emberi keretek közé lehet terelni a globali-
zációt.

Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump megerősítette a
csendes-óceáni szabadkereskedelmi övezet kialakításáról
szóló egyezmény (TPP) felmondására irányuló szándékát, An-
gela Merkel – a megválasztott amerikai elnök nevének emlí-
tése nélkül – aláhúzta, hogy nem örül ennek a fejleménynek,
és nem tudja, hogy kinek lehet előnyös a TPP felmondása. Az
viszont biztos, hogy továbbra is köttetnek majd szabadkeres-
kedelmi egyezmények, és félő, hogy nem tartalmaznak majd
olyan erős, az embereket és a környezetet szolgáló szabályo-
kat, mint a TPP vagy a tervezett transzatlanti szabadkereske-
delmi egyezmény (TTIP) – tette hozzá.

Angela Merkel eredményesnek nevezte a menekültválság
kezelését, és hangsúlyozta: tovább kell dolgozni a „legális
migráció” lehetőségeinek megteremtésén és az EU-Törökor-
szág megállapodáshoz hasonló egyezmények kidolgozásán
más partnerekkel, elsősorban az észak-afrikai térség országa-
ival. 

A kancellár egy sor ügyben megerősítette eddigi álláspont-
ját. Például Németország és Törökország viszonyával kapcso-
latban ismét élesen bírálta az ankarai vezetést, kiemelte, hogy
semmivel sem lehet igazolni a sajtószabadság korlátozását és
tömegek bebörtönzését. Ugyanakkor továbbra is fenn kell tar-
tani a párbeszéd lehetőségét Recep Tayyip Erdogan államfő-
vel – tette hozzá. A szíriai polgárháborúról szólva ismét bírálta
Oroszországot a damaszkuszi vezetés támogatása miatt, és
aláhúzta, hogy a büntetőjog eszközeivel kell fellépni azok
ellen, akik kórházakat bombáznak és civileket támadnak.

A koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) részéről mérsé-
kelten, az ellenzék oldaláról hevesen bírálták a kancellárt a
Bundestag költségvetési vitájában. A legélesebben az SPD-
től balra álló ellenzéki párt, a Baloldal társ-frakcióvezetője,
Sahra Wagenknecht fogalmazott, aki szerint Németországban
„ragadozókapitalizmus” alakult ki, és a kormány fontosabb-
nak tartja a gazdasági lobbik érdekeit, mint a lakosság élet-
körülményeit. (MTI)
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Hivatali hatalommal való vissza-
élés és érdekellentét miatt bűnvádi
eljárást indított a Román Rádiótár-
saság (RRT) elnök-vezérigazgatója,
Ovidiu Miculescu ellen a bukaresti
1. kerületi bírósági ügyészség. 

Az ügyészség szerint ugyaneb-
ben az ügyben eljárás indult az
RRT öt volt és jelenlegi igazgatóta-
nácsi tagja, Alexandru Ducu Bertzi,
Adrian Moise, Adelina Rădulescu,
Ileana Savu és Ana Florea ellen is,
ugyancsak hivatali hatalommal
való visszaélés és érdekellentét
gyanúja miatt. 

A Rádiótársaság igazgatótaná-
csának másik öt volt és jelenlegi

tagjával (Demeter András István,
Mirela-Ioana Fugaru, Mihai Voicu,
Stejărel Olaru és Doina Moşneag)
már múlt héten közölték, hogy el-
járás indult ellenük. 

Az elmúlt héten több házkutatást
is tartottak az ügyészek az RRT, 
illetve a Rádiótársasággal üzleti
kapcsolatban álló több cég székhe-
lyén. 

Az ügyészek szerint fennáll a
gyanú, hogy 2011 júliusa és 2014
januárja között a terheltek törvény-
telenül kötöttek közbeszerzési szer-
ződéseket bizonyos cégekkel,
jogosulatlan haszonra téve szert
ezek nyomán. (Agerpres)

Bűnügyi eljárás az RRT 
elnök-vezérigazgatója ellen 

Adrian Vasilescu: 
Átmeneti időszakban vagyunk

Bár a román gazdaság európai szinten a legnagyobb sebességgel szá-
guld, a 2008-2009-ben recesszióval elrajtolt válságnak máig nincs vége,
Románia még átmeneti időszakban van – jelentette ki tegnap Adrian Va-
silescu, a Román Nemzeti Bank elnöki tanácsadója.

„Nem hiszem, hogy véget ért volna a válság. A gazdasági hanyatlás le-
zárult, de számunkra ezzel nem kezdődik a felfele ívelés, csupán egy át-
meneti időszak. Ilyen Románia, állandó átmenetre van ítélve” – jelentette
ki Vasilescu a Románia európai uniós csatlakozásának tíz éve alkalmából
szervezett konferencián. Radu Graţian Gheţea, a CEC Bank elnöke
ugyanezen a konferencián arról beszélt, hogy jótékony hatású volt az or-
szág európai uniós csatlakozása, Románia csak a máig állami tulajdonban
levő, bankká lett takarékpénztáron keresztül 14 milliárd lej értékű uniós
finanszírozást hívott le az elmúlt tíz év leforgása alatt. (Mediafax)

A repülőgép – a fapados járat – végre
nem valami eldugott zugreptéren szállt le.
Bár az ülésközök szűkek, s emiatt nem az
ablak mellett, hanem a két széksort elvá-
lasztó folyosót szegélyező székek egyikére
szeretek ülni, legalább kinyújthatom a
lábam, s a „zsúrkocsi”, amelyen standard
finomságokat és Swarovski-gyémántokat
szoktak kínálni az utasoknak az menetidőhöz
arányosan illeszkedve, rendszerint nekiütő-
dik törődött vagy elfárasztandó lábamnak,
mégis ezt az utazási formát választom gyor-
sasága és praktikus volta miatt.

Erre azzal fogadnak, midőn hazaérkez-
tünk a Barca honából, hogy a le nem írható
nevű légitársaság szűkös fapadjaival egye-
temben felfüggesztette Vásárhelyről indított
járatait, mert a kifutópálya botladozós. Per-
sze az az ember, aki az utóbbi hatvan-hetven
évben az összeesküvés-elméletek lombos fái
alatt nőtt és öregedett fel/meg/le, mindjárt
sejti, hogy e mögött a döntés mögött nem ki-
zárólag a pálya állapota húzódik meg,
hanem a vásárhelyi repülőtér ellenségeinek
aknamunkája tapintható ki. És akkor elkezdi
az ujjacskáin számolni, kikre is vetüljön a

gyanú árnyéka. E sorok hajnali írója csupán
két tényezőt említene – persze a tarsolyában
további képesített és képtelen elméletek zsi-
bonganak –, az egyik a szomszéd vár évek
óta tartó fúrása, ami
miatt ezekben a napok-
ban a városunkból induló
járatok áttétettek oda, a
másik pedig a vásáros te-
lepülésünk első sebész-kalmárja, akiről
bármi elképzelhető, miként az ellenkezője is. 

Vélekedésünknek tényszerű alapja sajnos
hiányzik, de azért, ismertessék el, jól hangzik. 

Más szóval ülünk a gépen, amely tele van
Spanyolhonban ismerős honfiakkal, akik
már évek óta ott dolgoznak az eprészet terén,
meg a bérszolgaság szűkmarkú utcácskái-
ban sepregetnek (persze magasabb fizuért,
mint amit idehaza kapnának, ezzel is segítve
az országot, hiszen jövedelmük egy részét
hazaadják, és itthon házat építenek belőle,
amibe már csak nyaralni járnak haza, tehát
épülnek, gyarapodnak a vendégmunkások
nyaralói), már mind így-úgy tűrhetően be-
szélnek spanyolul, azaz hablatyolnak, ui. a
hangutánzó ige az „hablas en espanol”-ból

származik, amit a magyar fül a saját hang-
rendjéhez idomított.

A város, Barcelona, ahová csak húzó-
dozva indultam el, megmagyarázhatatlan
visszafogottság jellemzett (ah, de cikornyás
voltam!), igazán város. Csodás sugárutak-

kal, terekkel és terecs-
kékkel, középkorból
visszamaradt sikátorok-
kal, gótikus templomok-
kal és székesegyházzal,

falmaradványokkal, rengeteg múzeummal,
fásított sétányok terjeszkednek mindenütt,
tengerközel és jachtkikötő, hegyre épült ka-
talán nemzeti múzeum és Antonio Gaudi
épületei, a színek kavargása és a természeti
formák kőbe metszett rengetege, ahol a szem
egy percre sem pihenhet meg, folyton újabb
részleteket fedez fel, nem tud betelni a lát-
vánnyal.

A Las Ramblas hosszú és megunhatatlan
sétány, amelyen naponta végigsétálhatsz, és
folyton az az érzésed, hogy először jársz
erre, gyönyörű, merész szecessziós épületek
szegélyezik, ahová csak nézel, mindenütt van
valami egyéni, formabontó, nagyvilági, ab-
szolút urbánus. Ebben a környezetben Gaudi
architektúrája, kísérlete természetes, követ-

kezetes és szerethetően elfogadható.
A sétány egyik végén a Katalónia tér síkja

éjjel-nappali nyüzsgésben, a másik végén a
Földközi-tenger és Kolumbusz Kristóf osz-
lopa. Őt ott Colonnak nevezik, de ugyanaz a
pasas, aki 1492-ben egy csapásra véget ve-
tett a középkornak – a tankönyvi közmegye-
gyezés szerint –, felfedezve Amerikát, amit
nem róla neveztek el, ő csak egy országnak
(Kolumbia), az Egyesült Államok egyik
„district”-jének (közigazgatási egység) és
egy egyetemnek kölcsönözte többek között a
nevét. Ja és még ott a tojása.

A házakon díszek és zászlók sokasága.
Nem a spanyol, vagy csak ritkán, és inkább
a hivatalos épületek homlokzatán, hanem a
Barcelona focicsapatáé és a katalán lobogó.
Itt nem tiltják a spanyolok székely zászlaját.
Ki tudja, miért ilyen elnézőek.

Szuvenírboltok lépten-nyomon, olcsó és jó
minőségű képeslapok. Gyűjteményem újabb
négy Gaudi típusú bagollyal gazdagodott.
(De ez már tényleg magánérdek.)

Rengeteg a színes bőrű, arab és a távol-
keleti. Néha meg is kérdi az ember: tessék
mondani, ki maradt otthon a rizs- és rőfös-
boltban? (Persze csak suttogva, amíg a po-
litikai korrektség még érvényes az Unióban.)

Fapados járat a kontinens széléig

A légitársaság egyúttal közölte,
megkeresik azokat az utasokat,
akiknek az említett időszakra fog-
lalásuk van vásárhelyi járatokra, a
jegyár visszafizetését, ingyenesen
új időpontot vagy Wizz Creditet
ajánlanak fel nekik.

Az elkövetkező két hétre, 2016.
december 7-éig, a Wizz Air buszos
transzfert biztosít Marosvásárhely-
ről Kolozsvárra. Az utasok saját au-
tóval vagy vonattal is utazhatnak, a
légitársaság megtéríti a költségeket,
az észszerűség határán belül. Ehhez
kérést kell benyújtani. Az utasokat
arra kérik, hogy ellenőrizzék a légi-
társaság honlapján a két reptér kö-
zötti buszjáratok aktualizált
programját – mutat rá közleményé-
ben a légitársaság. 

Tamara Vallois, a Wizz Air kom-
munikációs igazgatója reményét fe-
jezte ki, hogy jövőben, amint
megújul a kifutópálya, visszaköl-
tözhetnek a Transilvania légikikö-
tőbe a vásárhelyi járatok. 
Következő lépés: finanszírozási 
lehetőséget keresnek

A Maros Megyei Tanács tegnapi
soros ülésének a fő témája a maros-
vásárhelyi reptér ügye volt, az ülés
elején Péter Ferenc tanácselnök arra
kérte Peti Andrást, a repülőtér igaz-
gatóját, hogy ismertesse a helyzetet. 

Péter Ferenc hangsúlyozta,
2014-től a Légügyi Hatóság több
ellenőrzést is tartott a reptéren és
számos hiányosságot megfogalma-
zott, illetve kötelezővé tették ezek
orvoslását, hogy a reptér tovább
működhessen. Ennek ellenére a hi-
ányosságként megfogalmazott 18
pontból egyetlenegy esetében volt
elindítva az előtanulmány elkészí-
tése. A reptér előző vezetősége az
utóbbi négy évben a fejlesztésekre

elkülönített több mint 18 millió lej-
ből mindössze 5 milliót használt
fel. Péter Ferenc szerint amennyi-
ben a testület megszavazza a 77
millió lej értékű beruházás gazda-
sági-műszaki mutatóit, már a na-
pokban elkezdhetnek finanszírozási
lehetőségeket keresni, majd elindít-
ják a közbeszerzési eljárást. A ter-
vek szerint a megyei önkormányzat
kölcsönhöz folyamodik a reptér tel-
jes felújítása végett. 

– Hetvenhét millió lejt ír elő az
előtanulmány, de ez egy irányár,
lehet sokkal kevesebb is a verseny-
tárgyalás után, általában ilyenkor
20-30 százalékkal csökkennek az
összegek. Szeretnénk már idén el-
indítani a közbeszerzést, de hogy
meddig húzódik el a folyamat, nem
tőlünk függ, hanem attól, hogy há-
nyan jelentkeznek, milyen ajánlatot
tesznek. A legnagyobb ellenfelünk
az idő. Minél előbb lépnünk kell,
nem engedhetjük, hogy a vásárhelyi
reptér megszűnjön – hangsúlyozta
a tanácselnök, aki hozzátette, Szo-
váta polgármestereként tapasztalta,
milyen sok, a térségbe érkező tu-
rista vette igénybe a vásárhelyi lé-
gikikötőt. 
Ellenőrző bizottság alakul

Mint mondta, a jelenlegi helyze-
tért a reptér előző vezetősége tehető
felelőssé. Hogy tisztázzák, milyen
mulasztások miatt kerültek ebbe a
helyzetbe, Péter Ferenc bejelen-
tette, létrehoznak egy megyei taná-
csosokból, illetve a megyei
önkormányzat szakembereiből álló
vegyes bizottságot, amelynek az
lesz a feladata, hogy felülvizsgálja
az előző vezetőtanács által hozott
döntéseket, és fényt derítsen arra,
hogy miért nem történtek meg azok
a beruházások, javítási munkálatok,
amelyek elő voltak írva. Miután le-

zárul a vizsgálódás, nyilvánosságra
hozzák az eredményét. A tanácsel-
nök arra kérte a pártokat, hogy de-
cember 1-ig jelöljenek két-két tagot
ebbe a bizottságba, hogy az már a
jövő hónap elején elkezdhesse a
munkát. Pokorny László megyei ta-
nácsos rámutatott, az előző mandá-
tuma idején, amikor a Légügyi
Hatóság megszabta a szükséges in-
tézkedéseket, felhívta a figyelmet
a veszélyre, ami a repteret fenye-
geti, de az akkori vezetés félre-
vezette az önkormányzati 
képviselőket, eltitkolták a valós
adatokat. 

Peti András, a reptér igazgatója a
tanácsülést követően a sajtó képvi-
selőinek elmondta, nem szeretne
nagy szavakat használni, de a légi-
kikötő életében a következő 50 évet
fogja meghatározni ez a beruházás.
Lapunk kérdésére, hogy ez minden
felmerülő problémára megoldást je-
lent-e, az igazgató kifejtette, a teg-
nap jóváhagyott beruházás a
repülőtér infrastruktúráját érinti,
minden ilyen jellegű problémára
megoldást nyújt. A beszerzésekre,
mint például a multifunkcionális
hóeltakarító gép vásárlására külön
költségvetés szükséges, viszont ha
a versenyhelyzet miatt a beruházás
becsült értéke jelentősen csökkenni
fog, akkor a megtakarított pénzből
ezekre is futja majd – fogalmazott
Peti András. 

Újságírói kérdésre, hogy mikorra
készülhet el leghamarabb a kifutó-
pálya felújítása, az igazgató azt nyi-
latkozta, ideális esetben
elképzelhető, hogy jövő év nyarán
egy teljesen pontra tett infrastruktú-
rájú reptérrel fognak rendelkezni,
és megnyílik a lehetőség, hogy
olyan szintre emeljék a repteret,
amit az utasok joggal várnak el. 

Kivonult Vásárhelyről a Wizz Air

Keddtől új főtanfelügyelője van Maros megyének.
Az oktatás- és kutatásügyi minisztérium november 22-
én kiadott rendelete értelmében a pedagógusok házá-
nál dolgozó és a Mihai Eminescu Pedagógiai
Szakközépiskolában pszichológiát tanító Nadia Raţăt
nevezték ki Ştefan Someşan helyébe, akit többszörö-
sen elkövetett hivatali visszaélés gyanújával helyezett
házi őrizetbe a korrupcióellenes ügyészség. 

Nadia Raţă korábban főtanfelügyelő-helyettesként
dolgozott, és 2015-ben versenytársa volt Ştefan Some-
şannak a Maros megye főtanfelügyelői tisztségére kiírt
versenyvizsgán, amelynek eredményét megóvta, és
végül mindössze 2,75 ponttal sorolták a második
helyre. Ezt követően a liberális pártot képviselő me-
gyei tanácsos, aki a párt tanügyi bizottságának orszá-
gos elnöke, nyílt levélben bírálta a versenyvizsga során
tapasztalt „visszaéléseket és törvénytelenségeket”,

amelyek az öt kollégájával együtt megfogalmazott
levél szerint „vesztes helyzetbe hoztak egyes jelölte-
ket, és igazságtalanul kedveztek másoknak, meghami-
sítva a végeredményt”. „Azt szeretnék elérni, hogy
kiderüljön az igazság, s az elkövetkező időszakban az
előrelépés legfontosabb feltétele a hozzáértés legyen”
– állt a nyílt levélben, amelyet eljuttattak a sajtónak,
és amelyben azt ígérték, hogy az igazságügyi szervek-
nél folytatják az eljárást. 

Kinevezésének átvétele után Nadia Raţă összejöve-
telt tartott a tanfelügyelőség munkatársaival, ame-
lyen a következő időszak legfontosabb teendőit
vették számba. A főtanfelügyelő hangsúlyozta,
hogy az intézmény tevékenységét az érvényben
levő előírások szerint kell megszervezni, a diákok
érdekeit tartva szem előtt – olvasható a tanfelügye-
lőség által kiadott közleményben. (bodolai)

Nadia Raţă a tanfelügyelőség élén 

Kárpát-medencei Fiatal 
Vállalkozók Kereskedelmi és
Iparkamarájának létrehozá-
sát kezdeményezi az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szö-
vetség (IKSZ) és a Magyar If-
júsági Értekezlet (Miért).

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke
erről tegnap tájékoztatta az MTI-t.
Elmondása szerint a szervezetek Bu-
dapesten rendezték meg a Vállal-
kozz rá! elnevezésű konferenciát a
Fiatal Vállalkozók Országos Szövet-
sége (Fivosz) és a Jövő Uniója Ala-
pítvány szakmai partnerségével. A
találkozón 40 magyarországi és 40
erdélyi fiatal vállalkozó vett részt.

Nacsa Lőrinc közleményében ki-
emelte: erősíteni szeretnék az üzleti
együttműködést Erdély és Magyar-
ország között, hiszen ez a magyarsá-
got és a régiót is erősíti. Olyan
sikeres és hiteles vállalkozókat sze-
retnének példaként állítani, akik fe-
lelősséget vállalnak a közösségért,

fiatalokat foglalkoztatnak és a tevé-
kenységükkel tudják bizonyítani,
hogy érdemes itt, helyben boldo-
gulni. A fiatal vállalkozókat is sze-
retnék képviselni, és ötleteiket,
javaslataikat becsatornázni a döntés-
hozók felé. Közölte: a találkozón
részt vevő fiatal, zömében 35 év
alatti vállalkozók összesen 2825 em-
bert foglalkoztatnak, és csaknem 1
milliárd eurós árbevételt produkál-
nak.

Antal Lóránt, a Miért elnöke rá-
mutatott: intézményes támogatást
kell biztosítani fiatal vállalkozóik-
nak, éppen ezért elengedhetetlen,
hogy a decemberi romániai válasz-
táson az RMDSZ jól szerepeljen,
erős politikai szerepe megmaradjon,
hiszen erdélyi magyarként csak így
tudnak beleszólni az elkövetkezendő
15-20 évet meghatározó döntésekbe.
Ezért kezdeményezik a Kárpát-me-
dencei Fiatal Vállalkozók Kereske-
delmi és Iparkamarájának létrejöttét.
(MTI)

Kárpát-medencei 
kereskedelmi és iparkamarát

létesítenének
(Folytatás az 1. oldalról)



– ezzel a címmel indított kampányt
az Egészségügyi Minisztérium no-
vember 21-én, hétfőn. 

Vlad Voiculescu egészségügyi
miniszter sajtótájékoztatón számolt

be a fölöslegesen szedett antibioti-
kumok visszaszorítását célzó kez-
deményezésről. „Igyekszünk minél
több kategóriát megszólítani: az or-
vosokat, a pácienseket, a gyártókat.

Megpróbáljuk értésükre adni, hogy
az antibiotikumok hatásosságának
megőrzése érdekében ezeket csak
akkor szabad szedni, amikor való-
ban szükség van rá. Ha fölöslegesen

szedik őket, a kívánt hatást nem
érik el, viszont nagy kockázattal
jár” – magyarázta az egészségügyi
miniszter.

A kampány keretében kisfilmet is
készítettek, valamint álgyógyszere-
ket fognak osztogatni, amelynek
dobozára a „Megálljt a véletlensze-
rűen adott antibiotikumoknak!” jel-
szót írják majd. 

A tárca vezetője azt is elmagya-
rázta: minél gyakrabban használ va-
laki antibiotikumot, annál jobban
megnő a szervezet bakteriális ellen-
állása ezekkel a gyógyszerekkel
szemben. Az utóbbi évtizedekben
felerősödött ez a jelenség, tette
hozzá Voiculescu.

Kijelentette: az antibiotikum-fo-
gyasztás 90%-ban kórházon kívül
történik, különböző fertőzések házi

kezeléseként. Ezen gyógyszerek
túlzott fogyasztásáért egyrészt a
vény kiállítását követelő betegek
vagy családjuk, másrészt az orvo-
sok okolhatók, akiket sokszor a
gyógyszergyártók győznek meg. A
becslések arra utalnak, hogy 2050-
ben világszerte több mint 10 millió
ember fog meghalni az antibiotiku-
mokra ellenállóvá váló kórokozók
miatt. 

Gabriel Popescu minisztériumi
tanácsos közölte: Románia az Euró-
pai Unióban második helyen áll az
antibiotikum-fogyasztás tekinteté-
ben. Ez azt jelenti, hogy naponta
600.000 romániai lakos vesz be
antibiotikumot, és egy román pol-
gár átlagban évente 12 napon át
szed ilyen típusú gyógyszert.
(Agerpres)

November 17. a koraszülöttek világ-
napja. Az Egészségügyi Világszervezet
adatai szerint Romániában évente 20
ezer csecsemő születik meg idő előtt,
világszinten pedig évente 15 millió ko-
raszülött szerepel a statisztikákban.
Bár a koraszülött csecsemőknél fel-
lépő szövődmények sok esetben a
gyerek halálához vezetnek, az utóbbi
évek során jelentősen nőtt a túlélési
esélyük, annak köszönhetően, hogy
az újszülöttosztályok intenzív terá-
piás részlegeinek a felszereltsége 
javult. 

A Mentsétek meg a gyermekeket szervezet
évek óta azon munkálkodik, hogy csökkentse
Romániában a gyermekhalandóságot, egy or-
szágos program keretében eddig közel kilenc-
millió lej értékben vásároltak egészségügyi
felszereléseket, és azokat az egyes kórházak
újszülöttosztályainak adományozták. Annak
köszönhetően, hogy a koraszülöttek ellátásá-
hoz és életben tartásához szükséges felszere-
lések adottak a kórházi részlegeken, sikerült
csökkenteni a koraszülöttek elhalálozási
arányát. Míg 2010-ben a csecsemőhalandóság
10,6 ezrelék volt,  2015-re ez az arány 8-ra csök-
kent. Bár előrelépés történt ezen a téren, az Eu-
rópai Unió szintjén Románia még mindig első
helyen áll a csecsemőhalandóság tekintetében,
az európai átlag ugyanis 4,5 ezrelék. 

Gabriela Alexandrescu, a Mentsétek meg a
gyermekeket szervezet vezérigazgatója hang-
súlyozta, bár történtek jelentős előrelépések,
Romániában még mindig számos kórházban
gondot okoz a  felszerelés hiánya. Az I. foko-
zatú szülészetek 13 százaléka nem rendelkezik
a koraszülöttek ellátásához szükséges inkubá-
torral, a II. fokozatú intézmények szülészeti
részlegeinek az 56 százalékában pedig nincsen
légzéssegítő készülék. – Ezek a felszerelések
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a koraszü-
lött csecsemőket életük első napjaiban megfe-
lelően el tudják látni. A koraszülött nem

egyszerűen egy olyan baba, aki a terhesség 37.
hete előtt jön a világra. A koraszülöttség egy
állapot, amikor számos rövid-, illetve hosszú
távú szövődmény merülhet fel, a szervei nin-
csenek kellőképpen kifejlődve. Az első élet-
évük betöltése előtt elhalálozott koraszülött
babák közül legtöbben a fellépő szövődmé-
nyek miatt vesztik életüket. 

Idén a Mentsétek meg a gyermekeket több
mint 490 ezer eurót fektetett az újszülöttosz-
tályoknak szánt felszerelésekbe, inkubátorok-
kal, újraélesztő asztalokkal, légzéssegítő
készülékekkel és más, a koraszülöttek túlélését
segítő felszerelésekkel látták el a kórházi rész-
legeket. 
Magyarországon csökkent 
a csecsemőhalandóság

Példa nélküli sikernek tartja a Magyar
Gyermekorvosok Társasága, hogy Magyaror-
szágon 2013 és 2015 között húsz százalékkal
csökkent a csecsemőhalandóság. A szervezet
szerint a javulás az új gyógyító eljárásoknak
és a jobb műszerezettségnek köszönhető.

A társaság ugyanakkor az MTI hírügynök-
séghez eljuttatott közleményében kiemelte: az
OECD-országok 6,7 százalékos átlagával
szemben Magyarországon szakemberek sze-
rint a gyermekek 8,4 százaléka születik meg
túl korán, és az Európai Unión belül is Ma-
gyarország azon országok egyike, ahol a leg-
több koraszülött jön világra, a koraszülések
magas arányát népbetegségnek kell tekinteni.

Magyarországon a csecsemőhalálozás –
az egyéves kor előtt meghalt gyermekek
száma ezer élve születésre vetítve – legfonto-
sabb oka jelenleg a koraszülés. Az idő előtt
születettek közül csaknem másfél ezren ext-
rém alacsony – 1500 gramm alatti – születési
súllyal érkeznek. Közülük kerül ki a csecse-
mőhalottak 80 százaléka és a megbetegedettek
90 százaléka. A maradandóan károsodott gyer-
mekek zöme is ebből a körből kerül ki, első-
sorban bélelhalás, súlyos agyvérzés, krónikus
tüdőbetegség fenyegeti őket, de a vakság, a sü-
ketség, továbbá a mozgásfejlődési elmaradás
és a tanulási nehézségek is még mindig sújtják
ezeket az újszülötteket.

Magyarországon a koraszülött-intenzív el-
látás (PIC) az orvoslás egyik leggyorsabban
fejlődő területe, 4-5 évente újul meg az orvo-
sok tudása, valamint a lélegeztető gépek és a
monitorok tudásszintje. A koraszülöttek javuló
életben maradási esélyéhez a technikai fejlő-
dés mellett jelentősen hozzájárult az is, hogy
a korábbi agresszív, invazív kezelési elveket
egy noninvazív, gyengédebb, kevésbé ártal-
mas terápiás szemlélet váltotta fel az elmúlt
években.

Hozzátették, egy másik jelentős túlélési
tényező az újszülöttek anyatejjel történő táp-
lálása. Bár a szoptatással táplált újszülöttek
számában Magyarország évtizedeken keresz-
tül az éllovasok között volt, az elmúlt években
egyre kevesebben szoptatnak, ebben a megyék
között is jelentős a különbség. A koraszülött-
intenzív ellátásban dolgozó szakemberek moz-
galmat indítottak azért, hogy ismét növekedjen
az anyatejjel tápláltak száma.

A neonatológiában is teret hódít a felfogás,
hogy a kezelt gyermekeket és szervezetüket
egységes egésznek, őket magukat pedig a csa-

lád szerves részének kell tekinteni. Így a
csúcstechnológiás felszereltség, a korszerű
gyógyszerek és a kezelési eljárások kiegészül-
nek a családok bevonásával. Ide tartozik az
anyatejes táplálás vagy a bőr-bőr kontaktus le-
hetősége, ezek jelentősen hozzájárulnak a
gyakran 1000 gramm alatti gyermekek egész-
séges túléléséhez. A szakemberek szerint a ko-
raszülöttosztályokon a családintegrált
gondozás lehet a jövő, ennek lényege, hogy a
szülők a nap egy részében koraszülöttjeik
valós ápolóivá válnak.

Az 1500 gramm alatti születési súlyú kora-
szülöttek évente átlagosan 1200 körüli számá-
val kalkulálva, csupán ebben a csoportban
évente mintegy 7200-ra tehető azon 6 év alatti
gyermekek száma, akik egy adott évben inten-
zív korai fejlesztést igényelnének; a kora gyer-
mekkori intervencióban részesülő gyermekek
15 százaléka 3 éves korára, 30 százaléka 5
éves korára „problémamentessé” válik.

Magyarországon jelenleg 21 újszülött-in-
tenzív osztályon történik az évente mintegy
6500 koraszülött és beteg újszülött gyógyítása. 

Menyhárt Borbála

Évente 20 ezer koraszülött 
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Megálljt a véletlenszerűen adott 
antibiotikumoknak! 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Csecsemőhalandóság Romániában

Románia 
Európai átlag
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Ennek az írásnak is több címe le-
hetne, akár a legismertebb magyar
történelmi regénynek, az Egri csil-
lagoknak. „A patakban két gyerek
fürdik” – ilyen képpel kezdődik a
nagy regény, és az egyszerű monda-
tok csodálatos, filmszerű világba
röpítik az olvasót. Úgy érezzük, mi
is részesei vagyunk a közel fél
évezrede játszódó eseménysornak.

Egy törött ablakon behunyorog a
vörös félhold. Ezzel a képpel is kez-

dődhet egy író – és tegyük hozzá
bátran –, zenész bemutatása. A
hold, ez a virrasztó éjszakai őrszem,
nagy titkok őrzője. Talán hosszabb
ideig időzött égi sétáján, amikor kü-
lönös árnyat látott lebegni Karádon,
egy rozzant segédtanító szobájának
törött ablaka mögött.

Leszállt a fény az égről, és bené-
zett a kis résen. A félhomályban egy
emberalak állt, a csendet egy he-
gedű ábrándozó melódiája tette ro-
mantikusan álmodozóvá. Már a
hold is elfáradt, amikor a fiatalem-

ber, a kezdő tanító végre
puha tokjába helyezte a
hangszert.

Különös ember – álla-
pította meg a hold. Érde-
mes máskor is figyelni
reá. Úgy viselkedik,
mintha élő regény lenne
az élete. Ettől kezdve
gyakori vendég volt a
holdsugár a törött karádi
ablakon. Lassan kitárul-
kozott egy ember élete.
Minden nap egy kis rész-
let, vagy egy nagyobb.
Érzések, emlékek, vá-
gyak fogalmazódtak meg
a vonó és a húrok találko-
zásakor.

A lopakodó holdra föl-
figyeltek a csillagok is, és
ők is pislogó szemmel
lesték e legendás ember
minden mozdulatát. Ki ez
az ember? Honnan került

a magyar kultúrának ebbe az eldu-
gott zugába? Csak a csillagok, az
egri csillagok a megmondói, ki volt
az az emberi árnyalak a törött ab-
laküveg mögött... Kedves olvasó,
ha most felnézel az égre, és elme-
rengsz az idő végtelenjében, a csil-
lagok beszélni kezdenek, elmesélik
a múlt rejtelmeinek angyali történe-
tét.

1863. augusztus 3-án az agárd-
pusztai Ziegler Sándor Mihály csa-
ládjában új élet jelentette a csodát.
Kisgyerek született, és Gézának ne-
veztetett – akár a magyarok nagy
fejedelme. A csillagok összekacsin-
tottak még Eger fölött is, mintha
tudták volna a jövőt! Nem csoda,
hiszen az ember úgy hiszi, a csilla-
gokban minden meg van írva.

Már kisgyerekké cseperedett a
kis Géza, amikor az édesapja egy
igazi csörgős sarkantyúval lepte
meg. A kis csizmák úgy feszítettek
a fényes szerszámtól, mintha valódi
huszár viselné őket. A kisfiú rend-
kívül örült az ajándékának, de
hamar kedvét szegte, mert néhány
lépés után fölbukott. Megbotlott a
csörgő ékszerben. Még a hold is fel-
nevetett az égen, amikor a gyerek
dühtől fortyogva lefeszítette a sar-
kantyúkat a csizmákról, és messze
hajította. Az édesapa nem tehetett
mást,  újakat vásárolt. Meg kell
azzal is tanulni a járást. Egy igazi
magyar sarkantyús csizmában jár,
és csengve-bongva járja a verbun-
kost.

Nosza, rajta, kicsi Géza, itt az
ideje a tánctanulásnak! Kinyílt az
ablak alatti kincsesláda, amibe csak
apának volt szabad belenyúlnia, és
dalra fakadt a hegedű vagy a fuvola.
Mindkettőn tudott játszani Ziegler
Sándor, de még a gitárt is úgy meg-
csiklandozta a nyakánál, hogy az is
csupa verbunkos taktusra harmoni-
zált. Szóval nem volt nyugalom
többé! Fütyölt a fuvola, áriázott a
hegedű, vagy éppen a gitár kacagta
a ritmust a tánchoz. Gézának pedig
táncolnia kellett, ahogyan húzták –
ékesen, magyarul.

A kisfiú volt az apa büszkesége.
Gyakran a kávéházba is magával
vitte. Csak addig volt nyugalom,
amíg Sándor úr fölemlegetett egy-
egy édesbús emléket a szabadság-
harcról. Úgy tudott mesélni, hogy
még a legszomorúbb történeteket is
mosolyogva hallgatták barátai.
Aztán a magyar bánatot magyar nó-
tával fűszerezték, sőt az is megesett,
hogy egy-egy könnycsepp is meg-
csillant a hős férfiak szeme sarká-
ban. Végül verbunkosan kezdte
ugráltatni a cigány a vonót. Sándor
úr pedig intett a fiának, hogy szép
magyarosan mutassa meg, milyen a
virtus. Táncolt a kis legényke. Vir-
tuóz volt a táncban, akár a kis Mo-
zart a zongoránál. A felnőttek pedig
helyeslően és elismerőleg bólogat-
tak. Dicsérték Gézát és az apát, aki
őt megtanította mindezekre.

Amint a csillogó szemű kisfiú
annyira cseperedett, iskolába került.

A híres sályi kántortanító, Malyáta
Ignác lett a nevelője. Úgy beszéltek
erről az emberről, hogy kitűnő or-
gonász és éneklész, aki hegedülni is
tudott. Két évig tanította ez a kán-
tortanító Gézát – 1870 és 1872 kö-
zött. Akkor még a templomi énekek
alkották az énekoktatás dallamait.
Később aztán változott a világ. A
régi vének némelyike megbotrán-
kozva beszélt az elzüllött daltanítás-
ról. Egy bizonyos Sályi Anna néni
azon sopánkodott, hogy „még a mi
időnkbe’ nem vót, hogy azokat a báli
nótákat, amikre ott táncolni szoktak,
az iskolába’ is tanultuk vóna”. Géza
tehát még az erkölcsileg nem kifogá-
solható időkben tanulta az éneket a
sályi elemi iskolában.

Az édesapa táncos büszkesége
jól haladt az elemi iskolában, mert
kollégiumi továbbtanulást ajánlot-
tak neki. Így került 1873-ban a sá-
rospataki kollégiumba. Itt heti
rendszerességgel tanították az éne-
ket. A csillagok azonban más pályát
rajzoltak a cseperedő legényke szá-
mára. Egy év után a Pesti Reformá-
tus Gimnáziumba került. Itt
azonban, Géza legnagyobb bána-
tára, nem vették kellően komolyan
az énektanítást. Szerencsére ezzel
csak hasznára lehettek a fiúnak,
mert minél inkább hiányzott, annál
inkább áhította a muzsika tanulását.
Az itt töltött három év csak a szom-
ját gerjesztette, hogy később sokkal
nagyobb odaadással és vággyal ke-
zelje a hangszereket.

Muzsika az egri csillagok lámpásánál (1.)

Bármely versenysportban fennáll
a sérülés veszélye, amely okozhat
időleges vagy végzetes traumákat
testi, de lelki szinten is. A sportolók
nagy általánosságban hozzászoknak
a sérülésekhez, elviselik a követ-
kezményeit, hiszen főleg a labdajá-
tékokban, de más sportágakban is
számítani lehet kisebb sérülésekre,
amiből helyrejönnek, és azt is
mondhatjuk, hogy lelkileg megerő-
södnek, ellenállóvá válnak ezek
után. Ha azonban komolyabban be-
legondolunk a sérülések következ-
ményeibe és utóhatásaiba,  amit
nemcsak az általános szakvélemény,
de a  tapasztalat is igazolt, akkor
ezeket is a versenysport hátulütői-
nek nevezhetjük. Ha sportáganként
elemezzük a veszélyességi rátát, rá-
jövünk, hogy egyik sport sem ve-
szélytelen, és mindeniknek megvan
a maga szervezetkárosító hatása.
Vegyük tehát a leggyakrabban fel-
merülőket. A boksz szakemberei
nem ismerik el, hogy ez a legveszé-
lyesebb sportág. Dacára annak,
hogy évente 9-10 végzetes kimene-
telű balesettel számolnak, kimagya-
rázzák ezeket. A sorozatos

koponyaütések miatt az ökölvívás
valóban az egyik legveszélyesebb
sportág. A szakorvosok véleménye
megegyezik abban, hogy minden
koponyaütés valamilyen szintű agy-
rázkódást idéz elő, ami  agysejtkáro-
sodást, az agyállományban mikro-
bevérzéseket okoz. Az elszenvedett
sérülések hosszú távon esztétikai
problémához (pl. orrtörés okozta el-
változások) és idegrendszeri rend-
ellenességekhez vezetnek. Ha
felidézzük az atlantai  olimpia láng-
vivőjét, Cassius Clay (Muhammad
Ali) világklasszis nehézsúlyú ököl-
vívót, Amerika büszkeségét,  akinek
a kezében reszketett az olimpiai
láng, elgondolkozhatunk ezen a
sportágon. Üzenetjelzésű kell le-
gyen bárki számára ez a jelenség.
Az ütésrészegség, a  kórtünet, mely
nála beigazolódott, a Parkinson-
kórhoz hasonló tüneteket produkál,
és az agyat ért inzultusok  eredmé-
nye. Súlyosabb esetekben agylá-
gyulást is okozhat. Azért írtam le
ezt ilyen részletesen, mert napjaink-
ban is sok gyerek űzi ezt a sportot
mint  az önvédelmi sportok egyikét.
Más sportágakra áttérve, mindenik-
nek megvannak a sajátos sérülései.
A  labdajátékok esetében: a futball-

nál a leggyakoribb a boka-, térd-,
fejsérülés. Gyakran látjuk a tévé ké-
pernyőjén, hogy a meccsek alatt a
kificamodott ízületeket érzéstelení-
tik, lefagyasztják, aztán a focista
folytatja a játékot. A kézilabdánál
gyakoriak a váll-, térd-, gerincsérü-
lések, a kosárlabdánál a térdka-
lács-, meniszkusz-, bokasérülés,
Achilles-ínszalagszakadás, fica-
mok, zúzódások stb. A küzdőspor-
toknál a leggyakoribbak az ízületi
ficamok, törések, húzódások, sza-
lagszakadások,  melyek legtöbbször
a túlerőltetés eredményei. Az
egyéni sportokban a sérülések
gyakran a hiányos bemelegítés,  a
túlerőltetés vagy a szteroidok hasz-
nálata miatt következnek be, az ízü-
letek, szalagok, de a csontképletek
is  tartósan sérülhetnek. A tenisz ve-
lejárója a „teniszkönyök” (a könyök
ízületi elváltozása), a korcso-
lyasportok a térd és csípő ízületeit
terhelik túl, a legtöbb sízőnek már
gyermekkorában tönkremegy a
térde, de pályafutását műtétek soro-
zatával hosszabbítani tudják. A sí-
futók általában fokozott ízületi
merevséggel küszködnek. Az atléti-
kában az ugrások a boka, térd  ízü-
leteit, a dobások a vállat, kart

terhelik túl, a sérülés tehát ezeknél
gyakoribb. A trauma a test bármely
tájékát érheti, az enyhe formától az
eszméletvesztésig (és itt nem csak
az ökölvívás KO-jára gondolunk).
A sérülések  a fizikai fájdalom mel-
lett lelki traumát is okoznak, hiszen
minden balesetnél felmerül a sport-
tevékenység abbahagyásának lehető-
sége, ami  átállást követel, teljesen
más életvitelt (esetenként rekuperá-
ciót) tesz szükségessé.  Ez legtöbb-
ször kibillenti az illető lelki
egyensúlyát, és pszichológus szak-
ember segítségére van szükség. A
versenysportok másik negatív aspek-
tusa, amely  sportági jellegzetesség
egyben, hogy torzít. A természetes
felépítést átalakítja a sportágnak
megfelelően. Emellett koptatja, el-
használja az ízületi rendszert. A tor-
zítás a legszembetűnőbb a tornánál,
ahol a  zsenge korban végzett túlzott
erőgyakorlatok, az ízületek  nagy ter-
helése miatt a növekedés  visszama-
rad. Ezért alacsonyak a tornászok. A
test a sportnak megfelelően specifi-
kusan alakul (túl homorú vagy nyer-
ges hát). És nem beszéltünk még a
teljesítményfokozásról,  a serkentő-
szerek használatáról...  A doppingo-
lás,  ajzás vagy teljesítményserkentés
a versenyeken való nagyobb telje-
sítmény elérése érdekében haszná-
latos. A doppingszerek úgy növelik
a teljesítményt, hogy közben
egészségkárosodást okoznak. Több-
szörösen is feltevődik a kérdés: med-
dig növelhető még az emberi

teljesítőképesség határa? Mi szüksé-
ges a kemény edzések, szigorú diéták
mellett, hogy pár tizedmásodpercet ja-
vuljon egy rekord?  A serkentők hasz-
nálata általános jelenség a sportban,
csak az a kérdés, hogy mi számít
doppingnak? Az, ami abban az évben
rajta van a tiltólistán?  Az esetek
többségében a szülő arról értesül,
hogy gyermeke teljesítményfokozó-
kat használ, és meg is értetik vele,
hogy miért van erre szükség. A kö-
vetkezményekkel viszont nem szá-
mol, a pillanatnyi siker elkápráztatja.
Sok esetben a szülő naivsága okol-
ható azért, hogy a sportkarrier befe-
jeztével a sportoló egy életen át viseli
az ajzószerek következményeit. Zár-
szóként levonhatjuk a következte-
tést, hogy bármilyen sportágról
legyen szó, a versenysport manap-
ság – kevés kivétellel – iparágként
működik és tartja fenn magát.  A
sportolókat fizetik, adják-veszik
őket a piacon, egyik klub a másik-
kal kereskedik velük. A sportjuk rab-
jai, mint régen a rabszolgák, és a
főszerepet   a pénz tölti be  életükben.
Mit tehet a szülő? Jó kérdés. Nem
kell a gyereket eltiltani a ver-
senysportolástól, ha tehetséges,
nem ez a helyes út, de a szülő kö-
vesse a pályafutását, legyen állandó
kapcsolatban az edzővel, sportor-
vossal és más szakemberekkel.
Lépjünk közbe bátran, ha bármilyen
rendellenességet észlelünk a gyer-
mekünk életében a versenysporto-
lást illetően!

A versenysport hátulütői 

Szilágyi Mihály

Fotó: Nagy Tibor

Bogdán Emese

Gárdonyi Géza apja



Szülőként gyakran észlelünk
gyermekünk viselkedésében
bizonyos jeleket, amelyekből
arra következtetünk, hogy
szorong valami miatt. Például
nem akar egyedül elaludni,
nem lép be a sötét szobába,
rágja a körmét vagy a már
szobatiszta gyerek ismét el-
kezd bepisilni. Mi zajlik a gye-
rekben, ha szorong? Mit tehetek
szülőként, hogy segítsek rajta? –
ezeket a kérdéseket boncol-
gatta rendkívül érdekes és
tartalmas  előadásában 
dr. Lazsádi Csilla pedagógus,
játék- és drámaterapeuta, aki
a marosvásárhelyi édesanyák
Védem egyesületének a meg-
hívottja volt. 

A szakember már az előadás ele-
jén leszögezte, különbséget kell
tenni a szorongás és a félelem kö-
zött, ugyanis míg előbbi irracionális
dolgokhoz kötődik és általában ön-
értékelési zavar lapul a hátterében,
utóbbi esetében valós dolgoktól tar-
tunk, amelyeknek az oka megszün-
tethető. – Szorongani, félelmet
érezni természetes dolog, nem kell
tőle megijedni. Az érzés egyszerűen
van. Az, hogy mi indokoltnak talál-
juk-e vagy sem a kiváltó okot, az
teljesen független attól, hogy a gye-
rek mit fog érezni. Azzal tudunk
rajta leginkább segíteni, ha elfogad-
juk, amit érez – tanácsolta a terem-
ben szép számban összegyűlt
szülőknek a pedagógus. 

A szeparációs szorongás általá-
ban féléves korban jelentkezik, és
természetes folyamat. Az első valós
leválás a szülőről hároméves kor
körül következik be, amikor a gye-
rek óvodába indul, és  ez sok csa-
ládban igen nehéz időszaknak
számít. A szakember szerint termé-
szetes, hogy a gyerek nem akar el-
válni, és emiatt sírva hagyja ott a
szülő, és ez az állapot akár hetekig,
de hónapokig is eltarthat. Mint
mondta, találkozott már hároméves
gyerekkel, akinél a pedagógusok
látták, hogy nem megy a beszokta-
tás, ezért azt tanácsolták a szülők-
nek, várjanak még vele.
Négyévesen újra megpróbálkoztak,
és akkor már gond nélkül zajlott az
elválás. 

A szeparációs szorongás egya-
ránt jellemző a fiúkra meg a lá-
nyokra, és ennek lehetnek  testi jelei
is, például fejfájásra panaszkodik a

gyerek vagy alvászavarral küzd.
Gyakran a szorongó gyerekek nem
mernek elaludni, mert az alvás
kontrollvesztéssel jár, és ezt min-
denképpen el szeretnék kerülni. A
szeparációs szorongás kapcsán
megjegyezte, sokszor nemcsak
arról van szó, hogy a gyerek nem
tud leválni, hanem a szülő nem
tudja elengedni a csemetéjét. Ha
nem is valljuk be, de szükségünk
van arra, hogy a gyerekünk függjön
tőlünk, mert ezáltal jó szülőknek
érezzük magunkat és elégtételt ér-
zünk, esetleg pótolunk valami más
hiányt, ami az életünkben fennáll. 

A teljesítményszorongás általá-
ban az iskoláskorra jellemző,
ugyanis ekkor találkozik a gyerek
olyan életfeladatokkal, amikor tel-
jesítenie kell. Anna Freud elmélete
szerint míg a szeparációs szoron-
gást a szeretett személy elvesztésé-
től való félelem okozza, a
teljesítményszorongás esetén attól
tartunk, hogy elveszítjük a szeretett
személy szeretetét. Ez utóbbi gyak-
ran önértékelési zavarral társul. –
Az iskola mint rendszer teljesít-
mény alapján mér. Szülőként arra
kell törekedni, hogy a gyerek
érezze,  a szeretetünk nem függ a
teljesítményétől. Ne külső jutalmak
és büntetések mozgassák ilyen vagy
olyan irányba a  viselkedését –
hangzott a jó tanács. 
Ne kössük feltételekhez 
a szeretetünket!

Dr. Lazsádi Csilla szerint igen
veszélyes és a gyerekben mara-
dandó nyomot hagy, ha a szerete-
tünk megvonásával fenyegetjük. –
Gyakran hallani szülőktől, hogy
szeretlek, ha... vagy nem szeretlek,
amikor így csinálsz. Óriási súlya
van ezeknek a szavaknak, hiszen
azt üzenem, hogy ha nem vagy
olyan, amilyennek én szeretném,
akkor nem vagy jó nekem – hívta
fel a figyelmet ezen kijelentések sú-
lyára a szakember. 

Szó esett a generalizált szoron-
gásról is, amikor az érintett folyton
aggodalmaskodik, kételkedik, min-
dig rosszat feltételez. Ez úgymond
önbeteljesítő jóslatként működik,
ugyanis ha folyton mondom ma-
gamnak, hogy nem fog sikerülni,
azzal halálra ítélem a képességei-
met, amelyek jól működtek volna,
ha megvan a kellő motiváció. 

Az előadás során a pánikról, va-
lamint a szorongás két kóros formá-
járól is szó esett, a fóbiáról, illetve
a kényszerről. Mint mondta, a fóbia

több mint idegenkedés, ilyen eset-
ben az egyén arra élezi ki a viselke-
dését, hogy elkerülje ezeket a
helyzeteket, például azt, hogy rova-
rokkal kerüljön kapcsolatba. A
kényszer kapcsán elhangzott, bizo-
nyos szintig természetes, például ha
valaki elindul dolgozni, és akkor jut
eszébe, hogy vajon lezárta-e otthon
a gázt, visszafordul, hogy ellen-

őrizze. De ha valaki több alkalom-
mal is hazaszalad, hogy
leellenőrizze, az már kórosnak szá-
mít. Az is kényszernek számít, ha
például bizonyos esti rítusok közül
egyik mozzanat valami miatt egy
este kimarad, és emiatt a gyerek
úgy érzi, összedőlt a világ. A szoci-
ális fóbia kategóriájába tartozik,
amikor a gyerek a felnőttekkel nem
hajlandó beszélni, az iskolában tár-
sai tolmácsolják az üzenetét a tanító
néninek. 
Örökölhető 
a szorongásra való hajlam?

A szakirodalomban különböző
elméletek vannak arról, hogy örök-
lött vagy tanulható-e a szorongás.
Például azon felnőttek környezeté-
ben, akik szorongásos zavarokkal
küszködnek, 25 százalék az esélye
annak, hogy felmenőik közül vala-

kire ugyanez volt jellemző. Viszont,
a genetika mellett, nem szabad elfe-
ledni, hogy a gyerek azt a modellt
követi, amit otthon lát, így szülő-
ként ajánlott odafigyelni, hogy mi-
ként reagálunk bizonyos
helyzetekben. 
Hogyan segítsünk?

A szülőket leginkább foglalkoz-
tató kérdésre, hogy miként segíthe-
tünk a gyereknek,  amikor
szorongásra utaló jeleket látunk, a

szakember számos konkrét tanácsot
fogalmazott meg. Talán a legfonto-
sabb, hogy vegyük komolyan az ér-
zéseit, ne bagatellizáljuk el, amit
érez, és biztosítsuk a támogató je-
lenlétünkről. Adjunk teret annak,
hogy elmondja, mit érez, és fontos,
hogy meg tudja nevezni az érzéseit,
próbáljuk meg rávezetni, hogy amit
érez, az nem egyenlő azzal, ami va-
lójában történik. Fontos, hogy a
rossz dolgokról is mesélhessen a
gyerek, mert azáltal, hogy elmeséli,
magán kívül helyezi és kezelhetővé
teszi ezeket. 

Segíthet, ha tudtára adjuk: meg-
értjük, mit érez, mi magunk is érez-
tünk már hasonlóképpen. Hasznos,
ha alkalomadtán elismerjük a gye-
rek előtt, hogy néha mi, felnőttek is
félünk, vagy éppen megijedünk va-
lamitől, mert ezáltal jó példát muta-
tunk neki, hogy vannak néha
negatív érzéseink is egy-egy felme-
rülő helyzet kapcsán, de keressük a
megoldást. Ajánlott ugyanakkor
szerepjátékkal gyakorolni az egyes
élethelyzeteket, ugyanis ezáltal a
gyerek alternatívákkal gazdagod-
hat. 
A napi rendszer, 
a keretek biztonságot adnak

Dr. Lazsádi Csilla hangsúlyozta,
nagyon fontos, hogy a gyerek éle-
tében legyen egy napi rendszer,
mert ez biztonságot ad neki. Ha va-
lami változik, készítsük fel rá, hogy
ma kissé másként alakul a napunk.
A gyereknek ismernie kell a család
döntéseit, de ezek meghozatalának
a felelőssége kizárólag a szülőé. –
Sok üzenet érkezik a médiából,
hogy szabadon neveld a gyereked,
viszont a keretekre óriási szükség
van. Ha mindenről neki kell dönte-

nie, az óriási szorongás forrása lehet
számára. A véleménye természete-
sen számít, de a döntést a szülők
hozzák meg, mert ők ismerik a dol-
gok következményeit és ők vállal-
ják a felelősséget – mutatott rá a
pedagógus, aki szerint ugyanolyan
fontos, hogy szülőként következe-
tesek legyünk. Mint mondta, kiala-
kult egy hamis kép, miszerint az a
gyerek szorong, ahol a szülők auto-
riter nevelési elvet alkalmaznak. Ez

is előfordulhat, ellenben az is, hogy
ha túlságosan engedékenyek va-
gyunk, az szorongást vált ki a gye-
rekben, mert ha mindent szabad,
akkor nem tudja, mihez tartsa
magát. 

A szakember szerint nem ajánlott
a gyereknek túl sok opciót kínálni
egy-egy adott helyzetben, illetve
semmiképpen ne büntessük a szo-
rongó magatartásáért. Ne tegyünk
meg mindent helyette, mert szük-
sége van arra, hogy érezze, ő is
képes rá. Kerüljük azt is, hogy át-
verjük, mondván, pár perc múlva
jövünk, és eltűnünk fél napra.
Ugyanakkor a gyerek problémája
ne legyen a család fő ügye, ne min-
den akörül forogjon, hogy szülők,
nagyszülők próbálják elkerülni,
hogy szorongani kezdjen a család
szeme fénye. 
A halál ne legyen tabutéma

A szülők nagy része tanácstala-
nul áll, amikor a családban haláleset
következik be, ugyanis nem tudják,
hogyan tálalják a gyereknek, hogy
a szeretett személy nincs többé,
hogy mit, mennyit ajánlatos elmon-
dani neki. Ennek kapcsán dr. La-
zsádi Csilla igen hasznos tanáccsal
látta el a szülőket:  nagyon fontos
tisztán és egyértelműen beszélni a
gyerekkel a halálról, nem szabad
ködösíteni, félrevezetni, például
hogy az elhunyt személy elutazott.
El kell mondani neki, hogy meg-
halt. – Minél kevesebb teret enged-
jünk annak, hogy a gyerek
fantáziálgatni kezdjen. Hiszen ami
a fejében van, az végtelenre növe-
kedhet, valótlan dolgokat is hozzá-
csatolhat, és ez szorongást kelthet
benne – indokolta álláspontját a
szakember. 
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November 17-i rejtvényünk megfejtése: Vigyázz, iskola! ne gázold el a gyerekeket. Várd meg, amíg a tanárok jönnek.

Az állandóan aggódó
anya orvosi komisszió elé
viszi a gyermekét, hogy
mentsék fel az első osztály-
ból. A vizsgálat után a pszi-
chológus kijelenti:
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Összességében csökkent a kórházakban a
fertőzések száma az elmúlt években, az
intézmények biztonságosak, a javuló ada-
tokat tekintve Magyarország az európai
összehasonlításban is jól áll – mondta az
országos tiszti főorvos az Országgyűlés
népjóléti bizottságának ülésén. Szentes
Tamás a testület előtt ismertette a külön-
böző kórházi fertőzési adatokat. Emlékez-
tetett arra, hogy 2012-ben vezették be a
tájékoztatási kötelezettséget; eszerint az
egyes kórházak adatait előbb megyei,
majd országos szinten összesítik.

A tiszti főorvos javulónak mondta a magyaror-
szági helyzetet. Közölte, háromféle kórházi fertő-
zést vizsgálnak, ezek közül egyben romlott a
helyzet: az úgynevezett multirezisztens, tehát az
antibiotikumoknak vagy más gyógyszereknek el-
lenálló kórokozók által okozott fertőzések száma
növekedett. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a
növekedés világtendencia, és hogy Magyarorszá-
gon lassúbb a növekedés.

Ezzel összefüggésben arról beszélt, hogy a jö-
vőben a legnagyobb kihívást és veszélyt éppen az

antibiotikummal szemben ellenálló baktériumok
okozzák. Szavai szerint ebben segíthet a helyes
antibiotikum-használat, amelyet igyekeznek meg-
honosítani a magyarországi egészségügyi ellátás-
ban. Azt mondta, problémát jelent, hogy sokszor
nem célzott antibiotikumot, hanem szélesebb
spektrumút használnak.

Közölte, a másik két fertőzéstípusban a vér-
áramfertőzéseknél (szepszis) és a clostridium dif-
ficile-ben (ami az antibiotikum-használattal
összefüggő hasmenések leggyakoribb kóroko-
zója) jelentős javulást tudtak elérni, utóbbiban 15
százalékot meghaladó a csökkenés.

Arról is beszélt, hogy a kórházi kézhigiénés
rendszer fejlesztésére komoly erőfeszítéseket tesz-
nek, ezek között említette, hogy csak idén hat
módszertani levelet adtak ki.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős ál-
lamtitkár arról beszélt, a kórházi fertőzésekkel
könnyű az embereket riogatni, vagy azt politikai
célokra felhasználni, de szeretné, ha inkább a ve-
szélyekre való „reagálásra” kerülne a hangsúly.

Az államtitkár is a túlzott antibiotikum-haszná-
lat veszélyére figyelmeztetett, utalva arra, hogy

minél több antibiotikumot
használnak, annál több re-
zisztens, ellenálló törzs ala-
kul ki.

Képviselői kérdésekre
válaszolva egyebek mellett
azt mondta, a fertőzési ada-
tok intézményi szintű bon-
tására egyelőre nem érett
meg a helyzet, de egyetér-
tett abban, hogy erre ké-
sőbb át kell majd térni. Az
államtitkár azt hangoztatta,
Magyarország európai vi-
szonylatban is büszke lehet
a kórházi fertőzéseket meg-
figyelő, tájékoztató rend-
szerére. 

Csökkent a magyarországi 
kórházakban a fertőzések száma

Új módszert fejlesztenek ki az
egyre komolyabb veszélyt je-
lentő antibiotikum-rezisztencia
ellen a Szegedi Tudományegye-
tem (SZTE) és az akadémia Sze-
gedi Biológiai Központjának
(MTA SZBK) szakemberei egy kö-
zelmúltban indult kutatási prog-
ramban, amely több mint 815
millió forintos uniós és magyaror-
szági támogatásból valósul meg –
tájékoztatta az SZTE közkapcso-
lati igazgatósága hétfőn az MTI-t.

Napjainkban egyre nagyobb problé-
mát okoz, 2050-re pedig a vezető 
halálokok egyike lehet az antibiotikum-
rezisztencia, vagyis hogy a bakteriális
kórokozók egyre ellenállóbbak az anti-
biotikumokkal szemben. A problémát
tovább súlyosbítja, hogy a baktériumok
gyakran multirezisztensek, azaz több
antibiotikummal szemben is ellenál-
lóak.

Az SZTE és az MTA SZBK közös
programjában a Pál Csaba, Papp Balázs
és Kondorosi Éva által vezetett kutató-
csoportok feladata, hogy a rezisztencia
kialakulásának okait és útját behatóan
tanulmányozzák és kialakít-
sanak olyan törzseket, ame-
lyek rezisztensek az
antibiotikumokra. Ezt köve-
tően megvizsgálják, hogy az
antibiotikum-kombinációk
milyen hatással vannak a re-
zisztenciára. Az így nyert ada-
tokra támaszkodva Martinek
Tamás, Fülöp Ferenc, Tóth
Gábor és Földesi Imre kutató-
csoportja ezzel párhuzamosan
új antimikrobiális anyagokat
állít elő, amelyek megpróbál-

ják „becsapni” a baktériumok védeke-
zőrendszerét és kivédik a rezisztenciát.

A kutatók célja, hogy az eddigi ha-
gyományos megközelítéssel szemben
új módszert alkalmazzanak: a rezisz-
tencia kialakulásának kontrollálását és
kiküszöbölését a gyógyszerkutatás köz-
ponti elemévé tegyék. A szegedi egye-
tem munkatársainak kutatási stratégiája
a rendszerbiológia és a szintetikus
kémia-biológia eszköztárán alapszik,
amely módszertant alakít ki arra, hogy
minőségileg is új hatóanyag-molekulá-
kat tudjanak kifejleszteni. A kutatás
eredményeképpen olyan kombinációs te-
rápiákat dolgoznak ki a szegedi kutatók,
amelyek több molekula egyidejű alkal-
mazásán alapulva a meglévő antibioti-
kumokat is újra hatékonnyá tehetik.

A Martinek Tamás professzor, az
SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai In-
tézet vezetője által irányított programba
nyolc új kutatót vonnak be. A projekt
célja a tudományos utánpótlás nevelése
is: várhatóan 27 fiatal kap lehetőséget,
hogy a kutatási témához köthető érte-
kezéssel fokozatot szerezzen – áll a
közleményben.

Új antibiotikum-terápia fejlesztésén
dolgoznak szegedi kutatók



A Borussia Dort-
mund és a Legia Varsó
találkozóján 8-4-es
német siker született, a
BL-ben még sose esett
ennyi gól. A mérkőzé-
sen a magyar váloga-
tott Nikolics Nemanja
csak a kispadon kez-
dett, együttese gyorsan
vezetést szerzett, so-
káig azonban nem
örülhetett, mert a
Dortmund a 17. és a
20. perc között három-
szor is eredményes
volt. A gólgyártás ez-
után is folytatódott, a
75. percben becserélt
Nikolics a 83. percben

volt eredményes. A meccsen a hosszú sérüléséből
most visszatért német Marco Reus három gólt szer-
zett.

A BL eddigi gólrekordját a 2003. november 5-én
játszott AS Monaco – Deportivo La Coruna meccs
tartotta 11 góllal (8-3).

A nap rangadóján, a Sevilla – Juventus mérkőzésen
hiába szerzett vezetést korán a spanyol együttes, a fe-
szült hangulatú összecsapáson Franco Vazquez az
első félidő derekán néhány percen belül két sárga
lapos szabálytalanságot is bemutatott, így kiállították.
Az olasz bajnok még a félidő végén, egy, a spanyolok
által hevesen vitatott büntetőből egyenlített, majd a
második játékrészben, annak is a hajrájában két gólt
szerzett, így első olasz csapatként győzött a Sevilla
otthonában.

A hétvégi bajnoki után a keddi mérkőzésen is pá-
lyára lépett a Juventusban a 16 éves Moise Keane, aki
ezzel a BL első 2000-es években született játékosává
vált.

Az ötödik forduló keddi találkozóit követően a
már korábban nyolcaddöntőbe jutott Borussia
Dortmundhoz most csatlakozott a Lisszabonban
győztes Real Madrid, az E csoportban az AS Mo-
naco és a Bayer Leverkusen, a G csoportban a 
Leicester City, illetve a H csoport élére állt Ju-
ventus.

A román férfikosárlabda-csapat
a címvédő Spanyolországgal, Ma-
gyarországgal, Csehországgal,
Horvátországgal és Montenegró-
val került a 2017-es Európa-baj-
nokság kolozsvári csoportjába, a
kedden Isztambulban megejtett
sorsolás eredményeként. A konti-
nentális tornát Törökország, Iz-
rael, Finnország és Románia
együtt rendezi, a csoportkör au-
gusztus 31-e és szeptember 8-a
között zajlik.

A sorsoláson részt vett a román
kosárlabda ikonikus alakja, 
Gheorghe Mureşan is.

A szövetség honlapja szerint a
csoport legerősebb csapata a 2009-
ben, 2011-ben és 2015-ben Eb-
győztes Spanyolország, amely
ezeken a címeken kívül a többi Eu-
rópa-bajnokságon begyűjtött to-
vábbi hat ezüst- és három
bronzérmet.

Az 1955-ben Európa-bajnok
Magyarország 1953-ban ezüstöt,
1946-ban bronzérmet nyert.

A horvátoknak eddig két bronz-
érmet (1993 és 1995) sikerült sze-
rezniük, a 2015-ös Eb-n a 9. helyen
végeztek.

Csehország állandó résztvevője

volt az elmúlt húsz évben az Eu-
rópa-bajnokságoknak, a legjobb
eredményt tavaly érte el, amikor a
7. lett.

Románia 1957-ben és 1967-ben
ötödik volt. Legutóbb 1987-ben
vett részt Eb-n, akkor a 12. helyen
végzett.

Európai focikörkép
* Angol Premier League, 12. forduló: Manchester United – Arsenal 1-

1, Crystal Palace – Manchester City 1-2, Everton – Swansea 1-1, Sout-
hampton – Liverpool 0-0, Stoke – Bournemouth 0-1, Sunderland AFC –
Hull 3-0, Watford – Leicester 2-1, Tottenham – West Ham United 3-2,
Middlesbrough – Chelsea 0-1, West Bromwich – Burnley 4-0. Az élcso-
port: 1. Chelsea 28 pont, 2. Liverpool 27 (30-14), 3. Manchester City 27
(27-11).

* Spanyol Primera División, 12. forduló: Betis – Las Palmas 2-0, De-
portivo La Coruna – Sevilla 2-3, Barcelona – Málaga 0-0, Eibar – Celta
Vigo 1-0, Atlético Madrid – Real Madrid 0-3, Alavés – Espanyol 0-1, Va-
lencia – Granada 1-1, Sporting Gijón – Real Sociedad 1-3, Athletic Bilbao
– Villarreal 1-0, Leganés – Osasuna 2-0. Az élcsoport: 1. Real Madrid 30
pont, 2. Barcelona 26, 3. Sevilla 24.

* Olasz Serie A, 13. forduló: Chievo – Cagliari 1-0, Udinese – Napoli
1-2, Juventus – Pescara 3-0, Sampdoria – Sassuolo 3-2, Atalanta – AS
Roma 2-1, Bologna – Palermo 3-1, Crotone – Torino 0-2, Empoli – Fio-
rentina 0-4, Lazio – Genoa 3-1, AC Milan – Inter 2-2. Az élcsoport: 1. Ju-
ventus 33 pont, 2. AS Roma 26 (30-14), 3. AC Milan 26 (21-17).

* Német Bundesliga, 11. forduló: Bayer Leverkusen – RB Leipzig 2-
3, Mönchengladbach – 1. FC Köln 1-2, Mainz – Freiburg 4-2, Wolfsburg
– Schalke 04 0-1, Augsburg – Hertha BSC 0-0, Darmstadt – Ingolstadt 0-
1, Borussia Dortmund – Bayern München 1-0, Hoffenheim – Hamburger
SV 2-2, Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 1-2. Az élcsoport: 1. RB
Leipzig 27 pont, 2. Bayern München 24, 3. Borussia Dortmund 21.

* Francia Ligue 1, 13. forduló: Lorient – AS Monaco 0-3, Lille – Lyon
0-1, Paris St. Germain – Nantes 2-0, SC Bastia – Montpellier HSC 1-1,
Nancy – Dijon 1-0, Stade Rennes – Angers 1-1, Toulouse – Metz 1-2, Gu-
ingamp – Bordeaux 1-1, Olympique Marseille – Caen 1-0, St. Etienne –
Nice 0-1. Az élcsoport: 1. Nice 32 pont, 2. AS Monaco 29 (39-15), 3. Paris
St. Germain 29 (26-7).

Románia az összes aranyérmet
megnyerte a ciprusi lábtenisz-

világbajnokságon

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények

* 5. liga, Déli csoport, 11. forduló: Maroskece – Vámosgálfalva 1-5,
Radnót II – Küküllődombó 2-2, Magyarsáros – Mezőceked 1-1, Mezőtó-
hát – Marosugra 3-0. Marosludas II és Mezőzáh szabadnapos volt. Az él-
csoport: 1. Mezőceked 23 pont, 2. Marosugra 19 (29-14), 3.
Vámosgálfalva 19 (24-14).

* 6. liga, I. csoport, 12. forduló: Somosd – Jedd 2-1, Székelybere – Kü-
küllőszéplak 1-6, Székelysárd – Kibéd 2-0, Egrestő – Csíkfalva 1-2, Nyá-
rádgálfalva – Koronka 2-1. Az élcsoport: 1. Somosd 31 pont/11 mérkőzés,
2. Jedd 23/11, 3. Csíkfalva 22/12.

* A1-es (U19-es korosztályú) megyei ifjúsági bajnokság, 9. forduló:
Marosvásárhelyi Sportlíceum – Dicsőszentmártoni Voinţa 6-2; a Radnót
– Nyárádszereda mérkőzést ma játsszák, a Nyárádtő – Marosvásárhelyi
Atletic összecsapást november 28-án rendezik; 10. forduló: Atletic – Rad-
nót 1-2, Nyárádszereda – Sportlíceum 7-1, Voinţa – Nyárádtő 2-3. Az él-
csoport: 1. Nyárádszereda 22 pont/9 mérkőzés, 2. Nyárádtő 21/9, 3.
Atletic 15/8.

* U19-es országos nagyifjúsági (A korosztály) bajnokság, 8. csoport,
18. forduló: Kudzsir – Marosvásárhelyi ASA 1-3, Szászrégeni Lucian
Blaga Líceum – Beszterce 0-3. Az állás: 1. ASA 33 pont, 2. Beszterce 28,
3. Csíkszereda 20, 4. Marosvásárhelyi Sportlíceum 17, ...6. Szászrégen 6.

* U19-es országos Elit Liga, Nyugati csoport, 13. forduló: Temesvári
Poli ACS – Marosvásárhelyi Kiválósági Központ 2-1. Az állás: 1. Szat-
márnémeti Sportlíceum 30 pont (39:8), 2. Poli ACS 30 (29:12), 3. Arad
28, ...7. Marosvásárhelyi Kiválósági Központ 17.

Románia csapata megnyerte
mind a 13 számot (felnőtt férfi, női
és vegyes, U21 és ifjúsági), amit a
november 13-20. között Nicosiában
(Ciprus) szervezett lábtenisz-világ-
bajnokságon meg lehetett nyerni.

A Román Lábteniszszövetség 
elnöke rendkívül elégedett az ered-
ménnyel, amely messze meghaladja
az induláskor kilenc aranyéremben
megjelölt célt. Az edzőként is dol-
gozó Sabino Frederico Da Luz Ta-
vares szerint a román sport jelenlegi
állapotát tekintve az eredmény
egyenesen hízelgő.

Sabino Frederico Da Luz Tavarest
választották a vb legjobb edzőjé-
nek, Anamaria Gherghelt és Marius
Stoenicăt pedig a legjobb női, il-
letve férfi versenyzőnek.

Az aranyérmeket a következő ka-
tegóriákban nyerték:

* női egyes – Anamaria Gher-
ghel, aki egy észak-ciprusi verseny-
zőt győzött le a döntőben;

* junior férfi egyes – David Lică,
magyar ellenféllel szemben győ-
zött;

* férfi egyes – Florin Purice, hor-
vát ellenféllel szemben;

* junior páros – Daniel Popovici,
Răzvan Molea, David Lică, Darius
Pufu, magyar csapattal szemben;

* női páros – Anamaria Gher-
ghel, Florina Chiar, Ana-Maria Ri-

zescu, Paula Paraschiv, dán csapat-
tal szemben;

* U21 vegyes páros – Mariana
Lică, Paula Paraschiv, Varó Nor-
bert, Marius Stoenică, ellenfél Ma-
gyarország;

* felnőtt vegyes páros – Anama-
ria Gherghel, Florina Chiar, Marius
Stoenică, Sebastian Jecu, ellenfél
Moldova;

* felnőtt páros – Lucian Purice,
Florin Purice, Marius Stoenică,
Răzvan Păuna, ellenfél Franciaor-
szág;

* női hármas – Letiţia Bivolaru,
Anamaria Gherghel, Florina Chiar,
Ana-Maria Rizescu, Mariana Lică,
Paula Paraschiv, ellenfél Dánia;

* junior hármas – Daniel Popo-
vici, Răzvan Molea, David Lică,
Darius Pufu, ellenfél Magyaror-
szág;

* U21 vegyes hármas – Mariana
Lică, Paula Paraschiv, Varó Nor-
bert, Marius Stoenică, Răzvan Vor-
nicu, ellenfél Moldova;

* felnőtt vegyes hármas – Ana-
maria Gherghel, Florina Chiar,
Ana-Maria Rizescu, Lucian Purice,
Florin Purice, Nicuşor Ilinca; ellen-
fél Magyarország;

* felnőtt hármas – Lucian Purice,
Marius Stoenică, Răzvan Păuna,
Lorin Petrescu, Adrian Cârstea, Ovi-
diu Pintea, ellenfél Franciaország.
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Férfikosárlabda-Eb: Kisorsolták 
a kolozsvári csoport összetételét (is)

A román csapatok ma esti programja 
az Európa-ligában

A román klubcsapatok közül elsőként a
FCSB lép pályára ma este, a labdarúgó Eu-
rópa-liga csoportkörének 5. fordulójában: 20
órai kezdettel a török Osmanlispor csapatát
fogadják a bukarestiek (élő tv-közvetítés: Pro
TV, DolceSport). Az Astra Giurgiu 22.05 óra-
kor kezd Bécsben, az Austria ellen (tv: Dol-
ceSport). 

A 2017-es férfikosárlabda-Eb csoportjai
* A csoport (Helsinki): Finnország, Izland, Franciaország, Gö-

rögország, Szlovénia, Lengyelország;
* B csoport (Tel-Aviv): Izrael, Litvánia, Olaszország, Grúzia,

Németország, Ukrajna;
* C csoport (Kolozsvár): ROMÁNIA, Spanyolország, Horvát-

ország, Montenegró, Csehország, MAGYARORSZÁG;
* D csoport (Isztambul): Törökország, Oroszország, Szerbia,

Lettország, Belgium, Nagy-Britannia. 

Korábbi kosárlabdajátékosok a 2017-es Eb csoportösszetételeinek a sorsolásán, Isztam-
bulban: a török Mirsad Turkcan (b), a román Gheorghe Mureşan, az izraeli Mickey Berkowitz
és a finn Hanno Mottola. Fotó: EpA

Nikolics gólja nem sokat segített. Fotó: Ap

Gólrekord a Bajnokok Ligájában

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 5.

forduló:
* E csoport: AS Monaco (francia) – Totten-

ham Hotspur (angol) 2-1 (0-0) / gól: Sidibe (48.),
Lemar (53.), illetve Kane (52., 11-esből);
CSZKA Moszkva (orosz) – Bayer Leverkusen
(német) 1-1 (0-1) / gól: Natcho (76., 11-esből), il-
letve Volland (16.). Az állás: 1. (már továbbju-
tott) AS Monaco 11 pont, 2. (már továbbjutott)
Bayer Leverkusen 7, 3. Tottenham Hotspur 4,
4. CSZKA Moszkva 3.

* F csoport: Borussia Dortmund (német) –
Legia Varsó (lengyel) 8-4(5-2) / gól: Kagava (17.,
18.), Sahin (20.), Doembele (29.), Reus (32., 52.,
93.), Passlack (81.), illetve Prijovic (10., 24.), Ku-
charczyk (57.), Nikolics (83.); Sporting Lissza-
bon (portugál) – Real Madrid (spanyol) 1-2
(0-1) / gól: Silva (80., 11-esből), illetve Varane
(29.), Benzema (87.), piros lap: Pereira (64.,
Sporting). Az állás: 1. (már továbbjutott) Borus-
sia Dortmund 13 pont, 2. (már továbbjutott)
Real Madrid 11, 3. Sporting Lisszabon 3, 4.
Legia Varsó 1.

* G csoport: FC Koppenhága (dán) – FC
Porto (portugál) 0-0; Leicester City (angol) –
FC Bruges (belga) 2-1 (2-0) / gól: Okazaki (5.),
Mahrez (30.), illetve Izquierdo (52.). Az állás: 1.
(már továbbjutott) Leicester City 13 pont, 2. FC
Porto 8, 3. FC Köbenhavn 6, 4. FC Bruges 0.

* H csoport: Sevilla (spanyol) – Juventus
(olasz) 1-3 (1-1) / gól: Pareja (9.), illetve Marchi-
sio (45+2., 11-esből), Bonucci (84.), Mandzukic
(94.), piros lap: Vazquez (36., Sevilla); Dinamo
Zágráb (horvát) – Olympique Lyon (francia) 0-
1 (0-0) / gól: Lacazette (72.). Az állás: 1. (már to-
vábbjutott) Juventus 11 pont, 2. Sevilla 10, 3.
Olympique Lyon 7, 4. Dinamo Zágráb 0.
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ADÁSVÉTEL
ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)

ELADÓK 140-150 kg-os disznók
Vásárhelyen. Tel. 0365/446-037.
(57637)

LAKÁS

ELADÓ ház Székelykálban alkud-
ható áron. Tel. 0749-660-524, 0756-
336-911. (57508-I)

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

A Lufthansa német légitársaság több mint 900 já-
ratot törölt mai menetrendjéből a pilóták szakszerve-
zetének sztrájkja miatt, kimaradnak a budapesti
járatok is.

A Lufthansa honlapján közölt rendkívüli menetrend
szerint az öt Budapest és München, illetve a négy Bu-
dapest és Frankfurt között közlekedő járatpár is kima-
rad a pilóta-szakszervezet tegnap hajnalban elkezdett
48 órás sztrájkja miatt.

A légitársaság 912 mára tervezett járatot törölt, ez
115 ezer utazót érint. A sztrájk két napját együttvéve
mintegy 1800 járat marad ki, ami több mint 215 ezer
utazónak okoz nehézséget.

A Lufthansa tegnapi közleménye szerint egyebek
mellett ingyenes átfoglalási lehetőséggel segítik őket,
a frankfurti és a müncheni repülőtér térségében pedig
elővigyázatosságból lefoglaltak tegnap éjszakára
csaknem 4 ezer szállodai szobát a járattörlés miatt
esetleg hajlék nélkül maradó utazóknak.

A Lufthansa Csoport többi utasszállító tagját – Eu-
rowings, Germanwings, SWISS, Austrian Airlines,
Air Dolomiti, Brussels Airlines – nem érinti a mun-
kabeszüntetés. A csoport egészét tekintve a tervezett
3000 járat közül 2012 közlekedik ma.

A pilóta-szakszervezet éves szinten átlagosan 3,66
százalékos béremelést kér a legutóbbi kollektív szer-
ződés lejártával elkezdődött és 2017 áprilisáig tartó
ötéves időszakra a Lufthansa, a Lufthansa Cargo és
az Eurowings, illetve a Germanwings diszkont légi-
társaság mintegy 5400 pilótájának. A munkaadó 2,5
százalékos emelést ajánl és munkaügyi közvetítő be-
vonását javasolja.

A szakszervezet szerint az ajánlat a Lufthansa Cso-
port jelentős nyereségére tekintettel elfogadhatatlan.
A munkaadó szerint az elfogadhatatlan, hogy a szak-
szervezet összességében 20 százalékot meghaladó
béremelést követel annak a munkavállalói csoportnak,
amely eleve a legnagyobb fizetést kapja a konszern
dolgozói közül.

A szakszervezet a bérek ügye mellett a korai
nyugdíjazási rendszer átalakításával és a menedzs-
ment költségcsökkentési törekvéseivel kapcsolat-
ban is konfliktusba került a Lufthansa vezetésével.
A tárgyalások először 2014 tavaszán rekedtek
meg, azóta 13-szor sztrájkoltak a Lufthansa piló-
tái.

A legutóbbi, tavaly szeptemberi sztrájk befejezését
bíróság rendelte el. (MTI)

Lufthansa-sztrájk
– több mint 900 járatot töröltek

Helyi termékek vására

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintabolt-
jaiba. Az önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják.
(18273-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SOFŐRT és SZAK-
KÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0729-127-862. (18252)
MAROSVÁSÁRHELYI székhelyű KERESKEDELMI TÁRSA-
SÁG alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓKAT (nőket) és
NŐKET MAGVAK CSOMAGOLÁSÁRA. Tel. 0729-127-861.
(18252)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk 
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-
263-as telefonszámon. (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. (sz.-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. sz.)
A ROSECO CÉG lerakatába munkatársat alkalmaz ÁRUMOZ-
GATÓ-ELADÓ feladatkörbe. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 68.
szám alatt lehet benyújtani november 28-ig 9-18 óra között. Érdek-
lődni a 0265/307-071-es telefonszámon. (59029-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG RECEPCIÓST alkalmaz.
Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám
alatt. (sz.)
RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technoló-
giával. Tiszta munka, új és egyszerű megoldás, nagytakarítást nem
igényel. Tel. 0721–255-006. (HN.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

KLARA gyógyító, javasasszony
sokak kérésére most
Marosvásárhelyen tartózkodik. 
Rövid idő alatt megoldja a
problémákat a legerősebb gyógy-
írekkel, gyógynövényekkel, a leg-
hatásosabb rituálékkal, a
Jeruzsálemből kapott varázsgömbbel
(melyet a legtöbb sikeresen meg-
oldott 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, szenve-
délybetegségek esetén. 
Köszönetnyilvánítások: 
Monica Marosvásárhelyről köszöni,
hogy ismét együtt lehet szerelmével;
Matei Ákosfalváról hálás Klárának,
mert kigyógyította az alkoholiz-
musból; 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.)

NATALIA asszony természetfeletti
erővel és tehetséggel van felruházva,
miáltal segít az embereknek,
bármilyen problémájuk van. Látja a
múltat és a jövőt a Jeruzsálemből
kapott könyvében. Ez a rendkívüli
asszony 100%-osan garantálja a
sikert, az első telefonhívás vagy
személyes találkozás nyomán.
Köszönetnyilvánítások:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon
hálás neki, mert egy telefonhívással
helyrejött a  házassága, most
boldogok együtt; Ioan
Marosvásárhelyről hálás Nataliának a
segítségért. 38 éves, jó szakmája
van, de nem talált társat magának.
Egyszeri találkozás után Nataliával
megtalálta a párját, most házasodnak
össze; Elena Régenből, az
alkoholista, munkanélküli gyermeké-
ért aggódó anya köszönetét fejezi ki:
egyszeri telefonhívás után
rendeződtek a dolgok. 
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es
telefonszámot. 
Natália nagy távolságból is segíteni
tud önnek, keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma  alapján. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

A karácsonyi ünnepre való tekintettel, eltérően az
előző rendezvényektől, két napon, azaz december
16-án, pénteken és 17-én, szombaton 8 és 19 óra kö-
zött szervezi meg a Petry cég a Látványműhely és
Múzeum udvarán a Local Farmers’ Marketet, a helyi
farmereket támogató vásárt, ahol a különböző hagyo-

mányos és helyi termékekből: hústermékek, tejter-
mékek, sajt, méz, lekvár, szörp, gyümölcslé, bor, pá-
linka, zöldség, gyümölcs, tea, valamint
kézművestermékek (házi készítésű kencék, szappa-
nok, táskák, pénztárcák, ékszerek) közül lehet válo-
gatni. 

A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgató-
ság hivatásos nevelőszülőket
képez és alkalmaz két év
alatti csecsemők gondozá-
sára.

A novemberben indított kam-
pánnyal olyan nevelőszülőket
(nők, férfiak) keresnek, akik vállal-
nák az állami gondozásba adott
gyerekek nevelését saját otthonuk-
ban. Amint a gyermekvédelmi
igazgatóság sajtótájékoztatóján
Schmidt Loránd vezérigazgató és
helyettese, Deák Elida szóvivő el-
mondta, hetvennyolc betöltetlen
állásra várnak jelentkezőket. A me-
gyei gyermekvédelmi intézmény
szakemberei kiemelték a családban
való nevelés fontosságát, azt, hogy
a nevelőszülők az állami gondo-
zásba került gyerekek számára a
példakép szerepét kell betöltsék.
Ezért fontos, hogy olyanok jelent-
kezzenek, akiket közösségük tisz-
tel, erkölcsileg pedig megfelelnek
azoknak a kritériumoknak, ame-
lyek révén teljes értékű emberekké
válhatnak a nevelőotthonokban
élő, esetenként sérült lelkivilágú
kiskorúak is.

Amint elhangzott, a megyében
426 gyermekotthonból kivett gye-
reket nevel 232 hivatásos pótszülő.
Közülük ötvenöt gondozásában
egy gyermek van, százötvenheten
két gyermeket vállaltak, tizenki-
lenc személy pedig három gyer-
mek nevelését végzi hivatás-
szerűen. Az állami gondozásba
adott 36 fogyatékkal élő kiskorú
közül öt súlyosan fogyatékos, 16
hangsúlyos fogyatékkal él, 15
pedig közepesen súlyos, akiket
harmincöt hivatásos pótszülő
nevel.

Maros megyében összesen
1.700 állami gondozásban lévő
gyerek van, 60 százalékukat hiva-
tásos nevelőszülőknél helyezték el.
Jelenleg 61 olyan 0-3 év közötti
gyereket nevelnek pótszülők, akik
árvák, félárvák vagy szüleik le-
mondtak róluk. A gondozottak

közül kilencven 4-7 év közötti kis-
korú, kétszázkilenc 8-14 év közötti
és ötvenkilencen a 15-18 évesek
korosztályába tartoznak, heten
pedig már betöltötték a 18. életévü-
ket. A nemek szerinti megoszlás te-
kintetében 236 lányt és 190 fiút
nevelnek hivatásos pótszülők
Maros megyében.

A felhívásra olyan családok je-
lentkezhetnek, ahol legalább az
egyik házastársnak van jövedelme,
saját lakással rendelkeznek, illetve
amennyiben albérletben élnek, a
tulajdonos írásos beleegyezése is
szükséges, valamint feltétel, hogy
rendelkezzenek gyermeknevelési
tapasztalattal is. A jelentkezőknek
és azok családtagjainak türelmes-
nek, megértőnek, gyermekcentri-
kusnak kell lennie. Feltétel a
büntetlen előélet, amely a család
minden tagjára vonatkozik. A hiva-
tásos nevelőszülők kiválasztását és
alkalmazását érintő feltételekről a
Maros Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság Trébely
utca 7. szám alatti székhelyén, a C
épületben lehet érdeklődni, illetve
a 0265/211-699 és a 0265/213-512-
es telefonszámokon, valamint az
intézmény www.dgaspcmures.ro
honlapján lehet tájékozódni.

Bérek és támogatások
A bérezést illetően Deák Elida

helyettes vezérigazgató elmondta,

annak függvényében, hogy pálya-
kezdő nevelőszülőkről, vagy szak-
mai tapasztalattal rendelkező
alkalmazottakról van szó, illetve
egy vagy több gyerek nevelé-
sét vállalják a jelentkezők, 
1.400-1.800 lejes bruttó jövede-
lemre köthet munkaszerződést a
gyermekvédelmi igazgatóság, ez
hozzávetőleg nettó 1.000-1.500
lejes havi bér. Különböző juttatá-
sokkal tovább nőhet a jövedelem,
amely a szakmában eltöltött évek
számával arányosan 5%, 10%
15%, 20%, 25%-kal lehet maga-
sabb, amely a vállalt gyermekek
számának, illetve egészségi állapo-
tuk függvényében is változhat.
Emellett a 48 lejes állami támoga-
tás és a gondozott gyerekeknek
járó 600 lejes élelmiszer- és ruhá-
zati támogatás is az állami anyagi
juttatás részét képezi, ez az összeg
a fogyatékkal élő gyerekek eseté-
ben a kétszerese.

Amint a sajtótájékoztatón el-
hangzott, a hivatásos nevelő-
szülőknek jelentkezők a kiválasz-
tásukat követően felkészítőkön
vesznek részt, és csak a sikeresen
letett felmérő után válhatnak gya-
korló nevelőszülőkké. Maros me-
gyében a városon és vidéken
elhelyezett gondozottak aránya is
megoszlik, a 232 hivatásos nevelő-
szülő közül 159 vidéki, 73 pedig
városon él.

Nevelőszülőket toboroz a gyermekvédelem
Hiteles családmintákat keresnek 

Szer pálosy piroska  

Fotó: Nagy Tibor



BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatár-
sat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az 
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre
várjuk. (18233-I)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (57592)

JÓ MEGJELENÉSŰ és románul,
magyarul jól kommunikáló ELADÓ-
NŐKET alkalmazunk 40 éves korig a
most megnyílt prémium kategóriás
ruhásüzletünkbe. Jeletkezni lehet a
0753-783-879-es telefonszámon,
boc.mondo@yahoo.com (57641-I)

FESTÜNK, csempét, parkettet rakunk,
gipszkartont szerelünk. Tel. 0741-762-
701. (18256)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0766-519-187. (18281-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. De egy
könnycsepp a szemünkben érted
él, egy gyertya az asztalon érted
ég. S bennünk él egy perc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Telhet-
nek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk és nem fele-
dünk téged.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk november 24-én
BODÓ IRÉNKÉRE halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi férje,
három gyermeke, veje, menye és
két unokája. (57695)

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 24-én FILE MÁRIA 
EMESÉRE szül. Jakabfi halálá-
nak 7. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (57615-I)

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 24-én COZMA JUSZTIRA
született Székely halálának 8. év-
fordulóján. Emlékét szívünkben
őrizzük.  Nyugodjon békében! A
bánatos család. (57665)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, sógor, báty,
szomszéd, rokon, jó barát, 

KAFFAI JÁNOS 
életének 61. évében folyó év no-
vember 22-én elhunyt. Temetése
2016. november 24-én 14 órakor
lesz az udvarfalvi református ra-
vatalozóból, református szertar-
tás szerint. Nyugodalma legyen
békés, emléke áldott! 

A gyászoló család. (57694-I)

Elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott, számunkra Te sosem le-
szel halott, örökké élni fogsz,
akár a csillagok.
Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával tudatjuk, hogy a drága jó
feleség, édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, unokatestvér,
nagynéni, anyatárs és szomszéd, 

BORDOS JÓZSEFNÉ 
szül. SIMON MÁRIA 

életének 92. és boldog házassá-
gának 65. évében rövid, türelem-
mel viselt szenvedés után
megpihent. Drága halottunk te-
metése folyó hó 25-én 13 órakor
lesz református szertartás sze-
rint a remeteszegi sírkertben. 

A gyászoló család. (57705-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
drága nővérünktől,

BORDOS JÓZSEFNÉTŐL 
szül. SIMON MÁRIA. 

Csendes nyugodalmat adjon a
Jóisten az anyaföld kebelén.
Testvérei: Annus, Sanyi, Irénke
és Rózsika. (57705-I)

Fájó szívvel búcsúzom testvé-
remtől, 

SERES ISTVÁNTÓL
aki 60. évében hirtelen elhunyt. 
Testvére, Marci, Piri, Zsuzsi, Levi.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett, drága jó férj, testvér,
sógor, keresztapa, rokon, jó
barát, jó szomszéd, az iklandi
születésű 

NAGY ÁRPÁD 
vásárhelyi lakos, mészáros, 

a vágóhíd volt dolgozója 
életének 75. évében rövid, nagy
türelemmel viselt súlyos szenve-
dés után november 22-én csen-
desen megpihent. 
Pénteken délelőtt 11 órakor a re-
formátus cinteremben búcsúztat-
juk, utána a székesi sírkertbe
helyezzük örök nyugalomra. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerettei. (57722-I)

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

BAROTHY KATALIN 
90 éves korában megpihent. Te-
metése 2016. november 25-én 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
temetőben (a kórház mögött).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (57708-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Az erdőszentgyörgyi posta
munkaközössége őszinte
együttérzését fejezi ki a gyászoló
családnak volt munkatársunk,
LÁSZLÓ ERZSÉBET postásnő
elhunyta alkalmából. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnknek, dr. Kakucs
Enikőnek és családjának
ÉDESAPJA elhunyta alkal-
mából. A Hematológiai Klinika
és Csontvelőátültető Központ
munkaközössége. (57712)

Megrendült szívvel értesültünk
SERES ISTVÁN hirtelen
haláláról. Őszinte részvétünket
fejezzük ki: keresztfia, Seres
Zoltán, felesége, Réka és három
gyerekük: Bálint, Júlia és Soma
Veszprémből. (-I)

Mély együttérzésemet fejezem
ki sógornőmnek SERES
ISTVÁN elhunyta alkalmával.
Magdi. (-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
szeretett barátunk, TÓTH
LÁZÁR építészmérnök elhunyta
miatt. 64 évi barátság után,
nyugodj békében, LACI!
Szeretteinek vigasztalódást
kívánunk! Balla Jenő és
felesége, Rozália. (57716-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett hozzá-
tartozónk, GYÖRKE BÉLA
temetésén részt vettek és sírjára
virágot helyeztek. Emléke legyen
áldott! Szerettei. (57652-I)

Ezúton fejezzük ki köszönetünket
mindazoknak, akik a szeretett
PAP KÁROLY temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek,
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (57656-I) 
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Közlemény
Közvita Marosvásárhely

2016–2023 közötti integrált 
városfejlesztési stratégiájáról

2016. november 21-én Marosvásárhely megszervezte az első
közvitát a város integrált városfejlesztési stratégiájáról, moderá-
tor Dana Ijac volt, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nem-
zetközi finanszírozású projektek szolgálatának vezetője.

A találkozó célja a város projektjeinek ismertetése és elemzése
volt három szekcióra osztva: mobilitás, környezet és gazdasági
fejlődés, amelyeket beillesztésre javasolnak Marosvásárhely 2016-
2023 közötti integrált városfejlesztési stratégiájába. Ezek közül
egyeseket vissza nem térítendő európai finanszírozásra javasol-
nak. A projektek Marosvásárhely általános fejlesztési tervén és a
marosvásárhelyi urbanisztikai mobilitási terven alapulnak. A be-
szélgetésen, anélkül, hogy műszaki vagy pénzügyi részletekre ki-
tértek volna, a projektek a város életében való szerepére és
fontosságára fókuszáltak. 

Adriana Raus építész ismertette az integrált városfejlesztési
stratégia és az általános városfejlesztési terv közötti kapcsolatot,
kiemelve a fontosabb területeket és városunk fejlesztési pólusait.
Marosvásárhely főépítésze, Miheţ Florina Daniela bejelentette,
hogy az általános városfejlesztési terv befejezés előtt áll, az utolsó
engedélyek megszerzése következik jövő tavasszal.

Ugyanakkor a vita során bemutatták a város mobilitási tervét,
azt a dokumentumot, amely egy fenntartható közszállítási rend-
szer kiépítését célozza. Roxana Bocşa előterjesztésében előtérbe
helyezte a mérhető célok integrált megközelítését, a költségek fe-
lülvizsgálatát és a szállítás hasznának növelését, Marosvásárhely
utcáinak biztonsága érdekében. 

Az általános fejlesztési tervbe és az urbanisztikai mobilitási
tervbe foglalt, nagy infrastruktúrára vonatkozó javaslatterveket
Şerban Constantin, a nemzetközi finanszírozású projektek szol-
gálatának felügyelője ismertette. A projektek bemutatása két
irányban történt: azok, amelyeket a marosvásárhelyi tanács elfo-
gadott a megvalósíthatósági tanulmányokkal és a megvalósított
műszaki tervekkel, és azok, amelyek még a projekttervezés fázi-
sában vannak. A mobilitási tervbe foglalandó projektek általános
célja „Marosvásárhely kiemelése az elszigeteltségből” egyes köz-
lekedési gyűrűk lezárásával, amelyek kapcsolódnának az Erdély
autópályához. Ily módon a város déli zónája, a Segesvári út meg-
hosszabbítása három vonalon biztosítja a kapcsolatot az Erdély
autópályával, míg az Országos Útügy által megvalósított kerülőút
jelenti a kapcsolatot kelet-nyugat irányában Nagyernyével és Ko-
ronkával, de az E60-as európai úttal is a Segesvár – Brassó – Bu-
karest útvonalon. Az északi részre két új híd építését javasolják a
Maros folyón: a Kárpátok sétány, illetve az Azomures övezetében,
valamint az Egyesülés negyed felé vezető híd felújítását. Ugyan-
csak ebben a zónában javasolják a Sziget és a Szabadság utca bő-
vítését, valamint az új Azomureş-híd, a Dózsa György utca és az
Erdély autópálya közötti kapcsolatot. Ezekkel a projektekkel be-
zárul a város északi körgyűrűje is. 

Ezekkel a javasolt tervekkel a városközpont és a belső utcák
közlekedési zsúfoltságát szeretnék megszüntetni, a nehézgépjár-
műveket eltávolítani a városból, így lehetőség nyílik a Marosvá-
sárhely lakói által annyira óhajtott új parkolók és kerékpársávok
megvalósítására.

Dana Ijac expozéjában az európai alapok múltbéli és jelenlegi
helyzetét ismertette az országban. A nemzetközi finanszírozású
projektek szolgálatának vezetője röviden bemutatta az európai fi-
nanszírozási programokat. A 2016–2023-as integrált városfejlesz-
tési stratégia fontos a 2014-2020-as Regionális Operatív Program,
4-es tengely – a fenntartható városfejlesztés támogatása szempont-
jából a Marosvásárhely fenntartható fejlesztéséhez szükséges eu-
rópai pénzalapok lehívásához. Ez a tengely a megyeközpontoknak
szól, és Marosvásárhely fejlesztési pólusként direkt hozzájuthat
az infrastruktúra-felújítás érdekében. Ez a stratégia a közvitát
követően és az elfogadás után kerettel szolgál az egyéni városfej-
lesztési projektek számára. Az erről szóló viták a gazdasági fejlő-
désre, városfejlesztésre, mobilitásra, szabadidő-övezetekre,
környezetvédelemre vonatkoztak, majd a 2016. november 29-i
közvitán a szociális, oktatási és kulturális infrastruktúra kerül
megvitatásra. Hét fejlesztési szekció van előterjesztve, amelyekbe
beiktatják a hallgatóság kérdéseit, a válaszokat és javaslatokat. A
vita témái a közszállításra, az úthálózat korszerűsítésére, parko-
lókra, kerékpársávokra, a hulladékgazdálkodásra, a víz- és csa-
tornahálózatra, az épületek hőszigetelésére vonatkoznak.

A közvita végén azt a kérést fogalmazták meg a közintézmé-
nyek, kereskedelmi társaságok, különböző városrendészeti háló-
zatok, nemkormányzati szervezetek és minden érdekelt személy
számára, hogy az elkövetkezendőkben is vegyenek részt a bemu-
tatott stratégiai dokumentumok megvalósításában, és jöjjenek új
projektjavaslatokkal.

A bel- és külkapcsolati osztály

A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOSSÁG 2016. december 2-án zárt
árverés útján 2017-ben kitermelhető fát értékesít. Az erdőkitermelő
cégek zárt borítékú árajánlataikat legkésőbb 2016. november 30-ig
tehetik meg a Maros Erdészeti Hivatal székhelyén: Szováta, Isuica utca
1. szám alatt. Az árajánlatok felbontása, értékelése és elbírálása 2016.
december 2-án 10 órai kezdettel, az erdészet székhelyén, az árajánlatot
benyújtó cégek képviselőinek jelenlétében történik. Az árverésre kerülő
famennyiség jegyzéke az erdészet székhelyén november 22-től
szerezhető be. További információk a 0265/570-215, 0744-610-213,
0744-248-686-os telefonszámon kaphatók. (18272)
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9.

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

szervezésében az őszi nagytakarítás 2016. november
7. és december 12. között zajlik. 

A soron következő utcákból a szemétszállítás prog-
ramja: 

November 28-án: meggyesfalvi negyedi erdőszél, Nagydisznód,
Hunyadi, Resica, Cugir, Hegy, Dél, Kapa, Ősz, Március 8., Ter-
més, Rakodó út

November 29-én: Dózsa György út – a vasútállomásig, Rebre-
anu, Laposnya, Fogarasi, Jilavei, Enyedi, Temes, Tordai, Lugas,
Pajka Károly, Egység, Cukorgyár, Váltóőr, Közlegelő, Rozmaring,
Rakodó

December 2-án: Dózsa György út – a vasútállomástól, Kalapács,
Radnóti, Ludasi, Bran, Cséplő, Muntean Ilie, Caraiman, Bogáti,
Gyulafehérvári, Nyíres, Malomfalvi,  Budai – parkoló, Budai,
Béga

December 3-án: Kogălniceanu, Borsos Tamás, Avramescu,
Pádes, Zefír, Hargita, Bolyai, Ştefan cel Mare, Márton Áron, Kö-
teles S., Memorandum, Liszt Ferenc, Bíróság,  Borzeşti, Kelemen,
Fenyő, Vulkány, Papiu

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek idő-
ben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak
körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a
szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni
egy nappal a meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy
az ágakat külön csomóba rakják, másként nem viszik el a hely-
színről. A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgár-
mesteri hivatal illetékesei. A program az időjárás függvényében
módosulhat. 

A bel- és külkapcsolati osztály




