
Négy sportklub – a Maros Kosárlabdaklub, a marosvásárhelyi
ASA labdarúgóklub, a Medicina Egyetemi Sportklub (női röp-
labda), a City’us teremlabdarúgó klub (futsal) – vezetőit
hideg zuhanyként érte a hír, hogy Maros megye prefektusa
szeptember 6-án közigazgatási bíróságon kérte a 2016/17-
es sportidényre előirányzott összegekre vonatkozó tanácsi
határozat hatálytalanítását. A hírt „megrökönyödéssel, fel-
háborodással” vették tudomásul az említett klubok képvise-
lői. Azt állítják, az önkormányzati támogatás megvonása
ellehetetleníti a versenysportot. 

A marosvásárhelyi tanács az év elején két határozatot is elfogadott a
szóban forgó négy sportklub finanszírozásáról, az összeg milliós nagy-
ságrendű. Hat hónap elteltével a prefektus – arra hivatkozva, hogy a helyi
tanács és a sportklubok közötti társulási szerződés törvénytelen –, a feb-
ruári és a márciusi tanácsi határozatok hatályon kívül helyezését kérte a
közigazgatási bíróságon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindaddig,
míg a per lezárul, a 2016–17-es sportidényre előirányzott támogatások
folyósítását felfüggesztik. A négy érintett sportklub képviselői és 
Magyary Előd tanácsos, a marosvásárhelyi közgyűlés RMDSZ-frakció-
jának vezetője tegnap közös sajtótájékoztatón foglaltak állást a történ-
tekkel kapcsolatban. 

Az európai uniós tagállamok egészségügyi miniszte-
reinek sürgősségi összehívását kezdeményezte 
Florian Bodog egészségügyi miniszter, hogy megállít-
sák a gyógyszerek párhuzamos exportjának a folya-
matát – tájékoztatott kedden az egészségügyi
minisztérium. 

Több aggasztó jelzés is érkezett, hogy bizonyos gyógysze-
rek eltűnhetnek a hazai piacról, ezért az egészségügyi szak-
tárca vezetője a múlt hét végén levélben kérte észt hivatali
kollégáját (Észtország az Európai Unió Tanácsának soros el-
nöke), hogy sürgősségileg hívja össze az egészségügyi mi-
niszterek tanácsát, hogy megoldást találjanak a gyógyszerek

párhuzamos exportjának megál-
lítására – írja az Agerpres hír-
ügynökségnek elküldött
közlemény. 

Ebben az évben az egészség-
ügyi tárca több olyan intézke-
dést foganatosított, amellyel a
román fogyasztók számára nél-
külözhetetlen gyógyszerek ex-
portját akadályozta, például az
oltások és több, a nemzeti
egészségügyi programban sze-
replő orvosság exportját fékez-
ték meg – tájékoztat a
minisztérium. 

Bodog szerint a gyógyszer-
forgalmazás európai szabályait
kellene megváltoztatni, oly
módon, hogy a páciensek jogai
és érdekei élvezzenek előnyt a
kereskedelmi érdekekkel szem-
ben.  (Agerpres)
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Marad a dohánystop.
Egyelőre

Elrettentő a statisztika: évente 33 ezer román ál-
lampolgár hal meg dohányzás következtében. Romá-
niában a világ 94. országaként vált tilossá a
dohányzás nyilvános helyen, az EU több tagállamá-
ban van érvényben hasonló tilalom. A tavaly beveze-
tett dohányzást korlátozó törvényt nem fogadták
szívesen a dohányosok, mert kitiltottnak érezték ma-
gukat a közterületről, éttermekből, munkahelyről és
minden olyan közös használatú, szabadon megköze-
líthető, mennyezettel és legkevesebb két oldalfallal
határolt helyiségből, ahol a törvény megjelenése előtt
lehetett, utána pedig tilossá vált dohányozni. A 
dohányipari cégek sem tapsikoltak,  hisz jelentős
veszteségeket könyveltek el. 

Bizonyára nem volt könnyű meghozni egy ilyen tiltó
törvényt. Ami nem csoda, hiszen a költségvetésbe a
dohányipar jelentős összeget fizet be. A dohányipari
termékekre kivetett adókból származó tételek a költ-
ségvetési bevételek mintegy 12 százalékát teszik ki.
Túlbuzgóság, kirakatpolitika vagy egészségvédelem?
Talán mindenik. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Korai diagnózis,
azonnali kezelés 
A reumatoid artritisz pontos okának
felderítéséért Nobel-díj járna – mondta
dr. Czirják László professzor, a Pécsi
Tudományegyetem Immunológiai és
Reumatológiai Klinikájának igazgatója,
aki az idén is visszatért előadást tar-
tani Marosvásárhelyre. 

____________5.
Máramarosi tájak
és emberek 
A máramarosi tájakról és emberekről
őrzött vidám és szomorú történeteik
színesítették a Marosvásárhely és Ma-
gyarlápos közötti utat és az ott töltött
időt. Miközben megmutatták a vidék
leghíresebb látnivalóit, életüknek a
helyhez kapcsolódó eseményeibe is
beavattak.

____________6.
Védőoltás 
és kórisme
Egy kölyökkutya beszerzését köve-
tően a felelős kutyatartással járó leg-
fontosabb teendők közé a
szakemberek a féregtelenítést és a
védőoltást sorolják. A betegségek tü-
neteinek alapos leírásával a gazda az
orvos munkáját segítheti a diagnózis
felállításában.

____________7.
Gyorsasági 
autóverseny  
a Bekecsen
Múlt hét végén zajlott a hegyi gyorsa-
sági autósverseny országos és regio-
nális futama, amelyet először
rendeztek Maros megyében.

____________9.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond 

A kép illusztráció Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola (Folytatás a 4. oldalon)

A prefektus elkaszálta a versenysport támogatását

Gáncsoskodás és hatalmi harc?!

Leállítanák a gyógyszerek párhuzamos exportját
Eltűnhetnek bizonyos orvosságok



Szabó Magda Mondják meg Zsó-
fikának című művének színpadi
adaptációjával indítja új szín-
házi nevelési programját a ma-
rosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház. 

A színház így ajánlja az 5–8. osztá-
lyos és középiskolás célközönség fi-
gyelmébe a szeptember 23-án,
szombaton bemutatásra kerülő, zárt-
körű produkciót: 

„A tizenéves Zsófika szeretné meg-
érteni a körülötte levő világot. Nyo-
moz, keresgél az emberi kapcsolatok
bonyolult útvesztőjében, a felnőtt- és
gyerekkor határán át. Márta néni és
Pista bácsi is nyomoznak, ők Zsófikát
szeretnék megérteni. Közben mind-
nyájuknak fenekestül felfordul az
élete, ezért szükségük van egymásra,
hogy rendet teremtsenek.”

A tizenéves korosztálynak szóló
programról, illetve az ezen belül meg-
valósuló első előadásról Gabriel Ca-
dariut, az Ariel Színház igazgatóját
kérdeztük.

– Színházunk mindig  törekedett va-
lamennyi korosztály megszólítására. A
mesevilágból kinőtt, felnőttelőadá-
sokra még felkészületlen tizenévesek
számára egy olyan előadás-sorozatot
indítunk, amely nemcsak színházi él-

ményt jelent, hanem saját kérdéseik,
problémáik megfogalmazásában, a
megoldáskeresésben is segítséget
nyújt nekik. Az előadás végén, a hal-
lottak, látottak alapján közös játékra,
műhelymunkára hívjuk a résztvevőket.
Ekkor a színészek a közönség részvé-
telével játsszák újra a történetet. A lé-
nyeg a közvetlenségen van, azon, hogy
a résztvevők valóban megnyíljanak
egymás és önmaguk előtt. 

– Melyik az a tizenévesek számára
fontos témakör, jelenség, amelyre ez az
együttlét épül?

– Szabó Magda regényének főhőse,
Zsófika elveszíti az édesapját. A mű
kiindulópontja annak kiderítése, hogy
mit szeretett volna az apa halála előtt
elmondani, hátrahagyni lányának. A be-
szélgetés során az egyszülős család prob-
lematikája, az egyik szülő távollétében
kialakult hiányérzet kerül feldolgozásra.

– Pontosan melyik korosztálynak
szólnak ezek a produkciók?

– A 13–14 éveseknek, azaz a hete-
dikes, nyolcadikos diákoknak, illetve
a középiskolásoknak. Mindig egy 20-
30 fős iskolai osztályt és kísérőjét lát-
juk vendégül, a belépés ingyenes.

– A szeptember 23-i előadásra már
megvan a közönség, mikor lesz a kö-
vetkező alkalom?

– Október 16-án, a Székelyföld
Napok keretében. Újra a Szabó
Magda-művet mutatjuk be. Erre az
előadásra még várjuk egy osztály je-
lentkezését.

– Új előadásokra is sor kerül majd a
színházpedagógiai program keretében.

– Szeretnénk minden évadban egy
új produkcióval meglepni a tizenéve-
seket.

Szabó Magda Mondják meg Zsófi-
kának című regényét Brassai Eszter e.
h. és Markó Orsolya e. h. állította szín-
padra. Előadják: Bonczidai Dezső,
Cseke Péter, Gáll Ágnes, Gönczy Ka-
talin, Halmágyi Éva és Szabó Dániel.
A további előadásokra a 0747-942-
181-es telefonszámon, illetve a rablo-
pandur@yahoo.com e-mail-címen
lehet jelentkezni. Az előadást az Ariel
Színház Kupaktanácsa hozta létre.
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Bekecsi Lovas Napok
A Bekecs Egyesület és a Nyárádmagyarósi Polgármesteri
Hivatal idén szeptember 30-án tartja meg a hagyományos
Bekecsi Lovas Napokat. A rendezvény 10 órakor veszi
kezdetét és a programban többek között igehirdetés, tör-
ténelmi ismertető, a helyi iskolások műsora, koszorúzás,
és lármafagyújtás is szerepel. A délutáni órákban kulturális
műsorra kerül sor több néptáncegyüttes fellépésével, majd
Pászka Lehel ijászbemutatóját és barantabemutatót is
megtekinthetnek a résztvevők. 

Régi autók európai fesztiválja
Az EOF Oldtimer Club szervezésében szeptember 22-24.
között, péntektől vasárnapig zajlik az 5. európai oldtimer
és youngtimer fesztivál. A járművek pénteken délután 4
órakor érkeznek a marosvásárhelyi Ligetbe, az oldtimerek
és youngtimerek versenye este 8 órakor kezdődik. Szom-
baton délelőtt 10 órától is a Ligetben tekinthetők meg az
autók. Felvonulásuk déli 12 órakor kezdődik, ezt követően
Vármező felé veszik az irányt. Vasárnap délelőtt 11 órakor
Szovátán, a Medve-tónál teszik közszemlére a kocsikat.
Az autók tulajdonosai az imi@defender-music.net e-mail
címen, a 0757-991-586-os telefonszámon, illetve az ese-
mény Facebook-oldalára írt üzenettel iratkozhatnak fel.

Folytatódik a Kós Károly Akadémia
Alapítvány előadás-sorozata

Szeptembertől folytatódnak Marosvásárhelyen a Kós Ká-
roly Akadémia Alapítvány nagy sikerű, történelmi tárgyú
előadásai. Az idei sorozat első előadását Paládi-Kovács
Attila néprajzkutató tartja ma, csütörtökön 17 órakor a Ber-
nády Házban  Közlekedés címmel.

Szenátori iroda Nyárádszeredában
Császár Károly Zsolt és Novák Csaba Zoltán szenátorok
irodát nyitnak szeptember 22-én, pénteken a Nyárádsze-
redai Polgármesteri Hivatalban.

Utánpótlás-válogató 
A marosvásárhelyi ASA Futballklub utánpótlásválogatót
szervez 2011-ben született gyerekek számára. A váloga-
tást keddenként és csütörtökönként tartják a Víkendtelep
1-es számú műgyepes pályáján. Arra kérik a jelentkezőket,
hogy sportfelszerelésben jelenjenek meg. Bővebb felvilá-
gosítással a 0745-754-750-es telefonszámon szolgálnak. 

Búcsú Csejden
Szeptember 24-én, vasárnap 12 órakor Csejden Szent
Gellért búcsús szentmisére kerül sor. A szentmisét és az
ünnepi szentbeszédet P. Bakó Pál ferences szerzetes
tartja. 

Könyvbemutató 
Marosszentgyörgyön

Szeptember 26-án, kedden 18 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében Nagy Miklós
Kund író bemutatja Baricz Lajos Képírás című verskötetét.
Közreműködik az egyházközség kórusa, a Kolping Család
énekkara, a Szent Cecília együttes és Pataki Ágnes. Mű-
sorvezető Moldovan Irén. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma MÁTÉ, MIRELLA, 
holnap MÓRIC napja.
MÓRIC: latin Mauritiusból, a
Mór pedig a Móric rövidülésé-
ből alakult. Jelentése: szere-
csen.
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A Nap kel 

7 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 22 perckor. 
Az év 264. napja, 

hátravan 101 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

A színházi nevelési program lényege:
– színházi jelenetek és drámapedagógiai tevékenységek szerves egysége
– pedagógiai célzattal jön létre, jól behatárolható problémakört helyezve
a középpontba, jól behatárolható korcsoport számára
– a programot irányító színészek egyben a drámapedagógus szerepét is ellátják
– a részt vevő gyermekek, fiatalok érdemben alakíthatják a program me-
netét, kifejezhetik, bemutathatják álláspontjukat, elképzeléseiket.
– általában díszlet nélkül, jelzésszerű eszközökkel és jelmezekkel jön létre
– ingyenes

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. szeptember 20.
1 EUR 4,5989
1 USD 3,8275

100 HUF 1,4914
1 g ARANY 161,8424

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:

max. 180C
min. 70C

Megyei hírek

Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Halmágyi Éva Fotó: Koppány István

Nagy Székely Ildikó

Mondják meg Zsófikának
Tizenévesek színháza

Nézd, ki van itt! 
– a Tranzit Feszten

A  szeptember 14-24. között Szatmárnémetiben zajló, megújult néven
TranzitFeszt elnevezéssel jelentkező multikulturális nemzetközi szín-
házi seregszemlén a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulatának művészei a Theodor Cristian Popescu rendezésében
színre vitt Nézd, ki van itt! című Timur Vermes-mű előadásával mu-
tatkoznak be.
Timur Vermes magyar származású német író „Hitler-szatíraként”
nyilvántartott regényének dramatizált változatát 2017 áprilisában mu-
tatták be Marosvásárhelyen. Az előadás főszereplője a Führert alakító
Bíró József, Jászai Mari-díjas színművész. 
A Nézd, ki van itt! szeptember 22-én, pénteken 19 órától szerepel a
TranzitFeszt  műsorán. Az előadás román nyelvű feliratozással kö-
vethető.

Lapzárta
Előállították 

dr. Benedek Imrét 
Tegnap kora délután a marosvásárhelyi Ko-

gălniceanu utcában levő közlekedési rendőrség
mellett  bilincs kattant dr. Benedek Imre köz-
ismert kardiológusprofesszor kezén. Kérdé-
sünkre Andreea Pop, a rendőrség szóvivője
elmondta, hogy az orvos nem megfelelően vi-
szonyult az őt ellenőrző rendőrhöz, ezért a tör-
vény értelmében amiatt, hogy a hatóság
képviselőjét hivatásának gyakorlása közben
megsértette, eljárást indítottak ellene. Az orvost
bilincsben a marosvásárhelyi bíróság melletti
ügyészségre vezették kihallgatásra.  



Házkutatást kezdett több katalán kormányzati épü-
letben a spanyol csendőrség szerdán Barcelonában,
és több magas rangú tisztviselőt őrizetbe vett. A ka-
talán kormány a demokrácia szégyenének nevezte
a hatósági akciót.

A helyi sajtóban megjelent beszámolók szerint 22 kormány-
zati hivatalban és egyéb helyszíneken intézkednek a hatósá-
gok, egyebek mellett a gazdasági, a munkaügy, valamint a
szociális és családügyi tanácsnokságokon, amelyek tartomá-
nyi minisztériumoknak felelnek meg.

A katalán ügyészség utasítására kezdett házkutatásokkal
párhuzamosan eddig 14 embert vettek őrizetbe, köztük Josep
Maria Jovét, a katalán gazdasági miniszter vezető titkárát.

A spanyol csendőrség az alkotmánybíróság által felfüggesz-
tett, ezért illegálisnak tartott október 1-i önrendelkezési nép-
szavazással kapcsolatos dokumentumokat keres.

Oriol Junqueras katalán elnökhelyettes a TV3 katalán tele-
víziónak úgy reagált: ez nyugati demokráciában nem történhet
meg, túlmegy minden demokratikus garancián, és sérti az ál-
lampolgárok alapvető jogait.

Több kormányzati épület előtt tüntetők jelentek meg, tilta-
kozva az eljárás ellen. A gazdasági tanácsos hivatalánál pél-
dául több százan gyűltek össze az utcán.

A törvénysértésre, az alkotmány ellen irányuló cselekvésre
az államnak reagálnia kell – mondta Mariano Rajoy spanyol
miniszterelnök a parlament alsóházának ülésén, amelyet ez a
téma uralt.

A spanyol kormányfő szerint nincs olyan demokratikus
állam a világon, amely elfogadja, amit Katalóniában tervez-
nek, és hozzátette, hogy ráadásul figyelmeztették őket, tudták,
hogy a referendumot nem lehet megrendezni, mert sérti a
nemzeti szuverenitást.

A Barcelonában zajló csendőri akció elleni tiltakozásként a
spanyol parlament katalán pártjainak képviselői elhagyták az
üléstermet.

Carles Puigdemont katalán elnök rendkívüli kormányülést
hívott össze az ügyben, amelyet követően hivatalos televíziós
nyilatkozatában úgy fogalmazott: „elutasítjuk és elítéljük a
spanyol kormány totalitárius fellépését”.

Mint mondta, a katalán kormányt „agresszió” érte a spanyol
kormány részéről, amely kívül esik a törvényes kereteken.

„A spanyol állam de facto felfüggesztette Katalónia önren-
delkezését” – jelentette ki, egyúttal a katalán kormány támo-
gatásáról és védelméről biztosított mindenkit, akit a hatóságok
őrizetbe vettek.

A katalán elnök szavai szerint ez a demokrácia szégyene, a
spanyol kormány pedig átlépte azt a határvonalat, amely el-
választja a totalitárius rezsimektől.

Carles Puigdemont azt is mondta: nem fogadják el a vissza-
térést a múltba, és azt sem, hogy ne hagyják dönteni őket a jö-
vőről. Megerősítette: október 1-jén szavaznak, „békés”, és
„masszív” választ adnak a spanyol kormánynak, addig azon-
ban – mint mondta – „szilárdságra és nyugalomra” van szük-
ség. (MTI)

Ami a katalánoknak a függetlenség, az nekünk az
autonómia – hangzott el az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) keddi sajtótájékoztatóján, amelyen
Bálint József, a Néppárt Önkormányzati Tanácsá-
nak elnöke, a párt Kovászna megyei elnöke, Zaka-
riás Zoltán, az EMNP Hargita megyei és László
György, a szervezet Maros megyei elnöke bejelen-
tette, hogy az EMNP  is csatlakozik az Európai
Szabad Szövetség (EFA) kezdeményezéséhez,
mellyel kiállnak a katalán kisebbség mellett.

Zakariás Zoltán elmondta, hogy szeptember 7-én a ka-
talán parlament döntése alapján kiírták a katalán közösség
Spanyolországtól való elszakadását szorgalmazó független-
ségi népszavazást.

Ezt azonban egy nappal később a spanyol alkotmánybí-
róság felfüggesztette, és 70 magas beosztású katalán tisztség-
viselőt, valamint 947 katalán polgármestert akar kötelezni a
népszavazás megakadályozására. 

Ennek nyomán az EFA vezetősége arra kérte a szervezet
tagpártjait, hogy vállaljanak szolidaritást a katalán közösség-
gel.

„Kiállunk a katalán közösség mellett, és valljuk: ami szá-
mukra a függetlenséget jelenti, az nekünk – erdélyi magya-
roknak – az autonómiát. Katalán barátaink éveken át velünk
voltak a székely szabadság napján, és úgy gondoljuk, a szoli-
daritás kölcsönös kell legyen – különösen akkor, ha önrendel-
kezési törekvéseinkről van szó” – hangsúlyozta Zakariás
Zoltán. 
„A demokráciát nem fékezni, segíteni kell”

Bálint József kijelentette: „A demokráciát nem fékezni,
hanem segíteni kell. Nem a hatalmi erőszak, hanem a tárgya-
lás, az érvek és érdekek egyeztetése vezethet csak el a kölcsö-
nös megértéshez és szüntetheti meg a különböző nemzetek
közötti konfliktusokat. A katalán célok messze állnak a szé-
kelyföldi autonómiatörekvésektől, de mi is az önkormányza-

tiság magasabb fokát kívánjuk elérni. Emiatt is terveztük meg
a Székelyföld autonómiájáról szóló referendumot, és hoztuk
létre több mint 50 településen az autonómia-népszavazásról
szóló határozattervezetet, amelyet a prefektusok minden bí-
róságon elgáncsoltak”.

A politikusok bejelentették: a párt elnöksége, a választmá-
nyi tagok, valamint az összes néppárti önkormányzati képvi-
selő ellátja kézjegyével az EFA által megfogalmazott levelet. 
László György az EMNP új Maros megyei elnöke

A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete  szeptember 18-án tartotta
tisztújító küldöttgyűlését, amelyen László Györgyöt válasz-
tották a megyei szervezet élére. Alelnök: Tőkés András, el-
nökségi tagok: Pálosi Csaba, Portik Dénes, Gagyi József,
Ambrus Pál, Varga Loránd, Balázs Ákos és Szász Szabolcs. 

A Maros megyei vezetők kijelentették: elsődleges fontos-
ságúnak tartják a politikai pluralizmus biztosítását, és célul
tűzték ki, hogy „Maros megye minden településén, ahol ma-
gyarok élnek, jelen legyen a néppárt”. A következő időszak
prioritásának a magyarországi választásokat megelőző regiszt-
rációt és mozgósítást tekintik.
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Kisebbségekkel kapcsolatos
parlamenti nyilatkozat

Egyöntetűen megszavazta szerdán a román parla-
ment az Ukrajnában élő kisebbségekkel kapcsolatos
nyilatkozatot, amelyet az új ukrán tanügyi törvény tett
indokolttá. A dokumentum a helyzet mielőbbi megol-
dását sürgeti. A két ház együttes ülésén elfogadott
nyilatkozat szerint a román parlament „aggodalom-
mal és maximális figyelemmel” követi az ukrán par-
lament által nemrégiben elfogadott oktatási törvény
fejleményeit, mivel a jogszabály „drasztikusan korlá-
tozza az Ukrajnában élő román nemzetiségűek
anyanyelvi oktatáshoz való jogát, és ez mélységes
aggodalmat keltett Romániában”. A dokumentum
szerint a román parlament kéri a helyzet mielőbbi, jó-
hiszemű megoldását.  (Agerpres)

Közel 12 százalékkal 
nőtt az új járművek eladása 

Az év első nyolc hónapban az új járművek eladása
11,6 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszaká-
hoz mérten, összesen 97 605 új járművet étékesítet-
tek – közölte szerdán a román autógyártók és
-importőrök szövetsége. A növekedést főleg a sze-
mélygépkocsik adták, amelyek eladása 14,5 száza-
lékkal nőtt. A vásárlók 64 százaléka jogi személy, az
eladott új autók 36 százaléka került magánszemé-
lyek tulajdonába. A legtöbb új járművet, több mint 
26 200-at a Dacia adott el, második a Volkswagen 
9 900 eladott autóval. A Dacia megőrizte piaci első-
ségét mintegy 30 százalékos részesedéssel. (MTI)

Nincs szó kormányátalakíásról
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke azt nyilatkozta szerdán, hogy nem merül fel a
kormányátalakítás igénye. Hangsúlyozta, szerinte
nem indokolt kormányátalakításról beszélni, és a
jövő héten – tárcánként, a kormányprogram szerint
– kiértékelik a miniszterek munkáját. Hozzátette:
számos késést „behoztak”, és a dolgok „jól mutat-
nak”, ezért a maga részéről semmilyen javaslatot
nem tesz a végrehajtó bizottságban a kormány át-
alakítására (Agerpres)

Nőtt a fizetésképtelen egyéni
vállalkozók és cégek száma

Az év első nyolc hónapjában 5,55 százalékkal nőtt a
fizetésképtelen egyéni vállalkozók és cégek száma
az egy évvel korábbi adatokhoz képest – derül ki az
Országos Cégbíróság statisztikájából. 2017. január
1-je és augusztus 31-e között 5.758 vállalkozás jutott
csődbe. A legtöbb csődöt, 1.228-at, Bukarestben re-
gisztrálták, ez több mint 10 százalékkal több, mint
egy évvel korábban, majd Iaşi (352) és Bihar (319)
megye következik. A legtöbb fizetésképtelenné vált
vállalat a kereskedelem, illetve a gépjárműjavítás
terén tevékenykedett. 10.043 cég felfüggesztette te-
vékenységét, míg 18.185 feloszlott. A jelenség egyik
magyarázata a román piac erős polarizáltsága, ami
a jövedelmeket illeti: míg Romániában a nagy cégek
10 százaléka 2015-ben a teljes piaci bevétel 91 szá-
zalékát tudhatta magáénak, ez a szám sokkal kisebb
Magyarországon (72%), Lengyelországban (68%) és
Csehországban (59%) – mutat rá a dokumentum.
(Agerpres)

„Ami a katalánoknak a függetlenség, az nekünk az autonómia”
Sajtótájékoztatót tartottak 

az EMNP székelyföldi vezetői 

Házkutatások katalán kormányzati épületekben 
Magas rangú tisztviselőket vett őrizetbe 

a spanyol csendőrség 

Szerdán újabb 125 ember ellen adtak ki elfogatópa-
rancsot Törökországban azzal a gyanúval, hogy tag-
jai a tavalyi katonai puccskísérletért felelőssé tett
Fethullah Gülen muzulmán hitszónok vezette nem-
zetközi hálózatnak – jelentette a Dogan török hír-
ügynökség.

A hatóságok korábban őrizetbe vettek vallomásai alapján
jutottak az érintettek nyomára. Azzal gyanúsítják őket, hogy
a gülenista mozgalmon belül a török haderő több katonájának
„tanítómesterei” voltak.

Az Amerikában élő Gülen tagadja az összeesküvés vádját.
Ankara szerint ugyanakkor a terrorszervezetnek nyilvánított
hálózat tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be

az államigazgatásba. A Dogan beszámolója csak érintőlegesen
ír a gyanúsítottak beosztásáról, illetve foglalkozásáról: van
köztük igazgató, valamint tanár és orvos is.

A rendőrségi rajtaütések központja a belső-anatóliai Konya
város és környéke, de a razzia további 31 tartományra kiterjed.
A Dogan nem közölte, hogy a folytatódó rajtaütések során
eddig hány embert állítottak elő.

Törökországban egy év alatt több mint 134 ezer embert vet-
tek őrizetbe, legalább 50 ezret pedig előzetes letartóztatásba
is helyeztek a haderő, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, az
oktatás, a sajtó és más szektorok soraiból azzal a gyanúval,
hogy közük lehet a Gülen-mozgalomhoz, és azon keresztül a
hatalomátvételi incidenshez.(MTI)

Török puccskísérlet 
Ismét több mint száz ember ellen adtak ki 

elfogatóparancsot 

Ország – világ

Fotó: Mózes Edith

Egy biztos: a dohányipari lobbi nem lankad. Azóta
már megpróbálták visszakozásra bírni a törvényhozót,
a Szociáldemokrata Párt képviselőházi frakciójának
hétfői gyűlésén merült fel ismét a téma. A párt elnöke,
Liviu Dragnea kijelentette: nem szabad változtatni a do-
hányzást tiltó törvényen. Furcsa is lett volna részéről,
ha enged a nyomásnak, hiszen a törvényt annak idején
ő maga is támogatta, hasznosnak tartotta. Mint mondta,
„még akkor is, ha kíméletlen, akkor is, ha sokan meg
fognak haragudni azok közül, akik – hozzám hasonlóan
– dohányosok”. Mert úgy gondolja, hogy  fontos a gyer-
mekek, a nem dohányzók, de a dohányzók egészsége is.
És – tehetnénk hozzá – költségek szempontjából sem
mindegy, hogy sikerül-e visszaszorítani e káros szenve-
délyt. 

Teljesen más kérdés, hogy mennyire tudják alkal-
mazni a jogszabályt. A bírságok ugyan kemények, jogi
személyek esetében akár 15 ezer lejig is terjedhet a
pénzbüntetés, a többszörösen büntetett vendéglátó egy-
ségeket be is zárhatják. Helyenként azonban rá sem rán-
tanak a törvényre, abban bízva, hogy úgysincs annyi
belügyminisztériumi alkalmazott, amennyi ellenőrizni
tudná a jogszabály betartását, másutt meg cselezgetnek. 

Nem lehet elégszer hangoztatni, hogy a legfőbb kin-
csünk az egészség. Jelenleg is közel 1 milliárd ember
dohányzik világszerte, 5 millióan pedig bele is halnak e
káros szenvedélybe.  Az Egészségügyi Világszervezet
statisztikái szerint a dohányzás a világon a második ve-
zető halálok. Az EU viszonylatában Románia a dohány-
zással összefüggő elhalálozás tekintetében a harmadik,
a tüdőrákban való elhalálozás tekintetében pedig az első
helyen áll. 

Marad a dohánystop.
Egyelőre

(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith
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A család védelmében mozgó-
sító kampánnyal készül a
Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Főegyházmegye Család-
pasztorációs Központja az
alkotmánymódosító népsza-
vazásra – ennek kapcsán tar-
tottak sajtótájékoztatót a
napokban a marosvásárhelyi
Egyesülés negyedbeli Szent
Család templom gyülekezeti
termében. 

Mint ismeretes, a Koalíció a Csa-
ládért civil szervezet több mint há-
rommillió aláírást gyűjtött össze
azon alkotmánymódosító kezdemé-
nyezés támogatására, amely alkot-
mányba foglalná, hogy a család egy
férfi és egy nő önkéntes alapon köt-
tetett házasságán alapszik. A román
alkotmány jelenlegi cikkelye sze-
rint a család a házastársak szabad
akaratnyilvánításából létrejött há-
zasságon alapul. Ezt a megfogal-
mazást módosítanák a
kezdeményezők úgy, hogy a cik-
kely a házasság alapjaként egy férfi
és egy nő szabad akaratnyilvánítá-
sát rögzítse.

Szénégető István családreferens,
a marosvásárhelyi Szent Család
templom plébánosa hangsúlyozta, a
férfi és a nő házasságára épülő csa-
lád értékeket közvetít, az emberi
élet legalapvetőbb értékeit, hagyo-
mányait örökíti át. A társadalom
alapvető intézményéről van szó,
tehát nem egyszerűen egy szemé-
lyes életforma, nem egy érzésekre
épülő útja két embernek. Intéz-
ményről van szó, amely többet je-
lent annál, hogy annak tagjai
szeretik egymást – szögezte le a
plébános. Mint mondta, mozgósí-
tani szeretnék a lakosságot, hogy
minél többen vegyenek majd részt
a népszavazáson, és nyilvánítsanak
véleményt. 

A sajtótájékoztatón hangsúlyoz-
ták, a kezdeményezés nem irányul
az elvált vagy gyermekeiket
egyedül nevelő szülők ellen, csu-
pán a házasságot a férfi és nő szö-
vetségeként szeretnék nyomaté-
kosítani az ősszel esedékes népsza-
vazással. 

A találkozón az anyaországból
jelen volt Ékes Ilona volt ország-
gyűlési képviselő, az Európai Regi-
onális Egyesület (ERGO) elnöke,
aki rámutatott, fontosnak tartja a
család védelmét, ezért örül, hogy az
anyaországban már belefoglalták az
alkotmányba, hogy a házasság egy
nő és egy férfi szövetségén alapul. 

– Látjuk a nemzetközi kapcsola-
taink révén, hogy milyen problémá-
kat okoz a nyugati országokban az
a fajta relativizmus, ami a család-
dal, nemi identitással kapcsolatos –
jegyezte meg. Elmondta, fontos,
hogy a romániaiak hozzájussanak a
hiteles információkhoz, és ezek bir-
tokában nyilvánítsanak véleményt
a népszavazáson a szóban forgó
téma kapcsán.  

Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere kifejtette:
polgármesterként  azt tapasztalja,
hogy bár az elvégzett beruházások
is igen fontosak, valójában a kö-
zösségépítés teremt maradandó ér-
téket. 

– Egy községnek, a társadalom-
nak, a nemzetünknek az alapja a
család. Minél több családi progra-
mot szervezünk, minél több csalá-
dokat segítő döntést hozunk, annál
inkább erősödnek a családok, és ez-
által a község, és természetesen a
nemzetünk is. Nem tagadom, picit
irigykedem Magyarországra, és kö-
vetendő példának tartom, hiszen az
anyaország nagyon támogatja a
családokat, például kedvező felté-
telek mellett vehetnek fel hitelt,
pénzjuttatást kapnak a nagycsalá-
dok, családi adókedvezményben ré-
szesülnek.  Amióta ezek a
programok vannak, a népesség nőni
kezdett, egyre több családban vál-
lalják be a harmadik, negyedik gye-
reket. Míg Nyugat-Európában, ahol
a családi identitást, a férfi és nő kö-
zötti házasságkötés gyakorlatát na-
gyon feloldották különböző
törvényekkel, és tolerancia címén
identitászavart keltettek, csökkent a
népesség, sokkal több az öngyilkos-
ság, gyakoribb a kábítószer-függő-
ség, és úgy érzem, ezáltal
tönkreteszik a társadalom alappillé-
rét – adott hangot véleményének a
nagyközség vezetője. 

Ki mondta, hogy nem hala-
dunk? Hogy az országrész, a
megye megállt az ezredforduló
földszintjén, és onnan nem volt
képes felkapaszkodni a tízes évek
első vagy második emeletére?

Bizonyíték kellene talán? Nos
nézzük, itt van mindjárt a Radnót
tövében előállott eset. A település
nevében is benne van az ártatlan-
ság hamis vélelme, úgy hívják,
hogy Csapószentgyörgy. Vagy in-
kább, mint a szervezett bűnözés
elleni nyomozóiroda szaglászai
által leleplezett bűnszövetkezet
rajtaütéséből kiderül – Becsapós-
szentgyörgy. Sőt a román neve is
félrevezető, ugyanis pont úgy hív-
ják, mint Sepsiszentgyörgyöt hi-
vatalosan és nemzetileg
elfogultan.

A Radnót tövében kifejezést
nem véletlenül emeltem ki,
ugyanis tőről van szó, sőt tőről
és gyökérről, méginkább vagy
feltehetően tősgyökérről.
Ugyanis ilyen helyhez kötött dol-
gos fiatal kiskertészeket fogott le

a nyomozó és végrehajtó (nem
vérrehajtó) hatóság. Pedig
mennyit hajtogatta a propaganda
és a természetvédők, hogy
zölddé, zöldebbé kell tenni a me-
gyét.

E mozgalom célja az, hogy a
letarolt, ellopott, illegálisan ki-
árusított erdőségek pótlására,
visszarendezésére, rekonstrukci-
ójára fákat kell ültetni az irtás-
földeken, a hegyoldalakon,
mindenütt, hogy élhetőbb legyen
az iparosítás hanyatlása mellett
is dögletesebbé váló légkörű
megye. Ennek fő oka a túlzott
motorizáció (a tömegközlekedés
silánysága dacára), a kipufogó-
gázok szaporodása és a kombi-
nátilag kiontott gőzök, gázok,
tüdőártalmakat okozó, légutakat
rontó vegyi támadás. Na most
már, nem lehet ezt a mozgalamat
mindjárt nemesfa-ültetéssel kez-
deni. Kicsiben kell próbálkozni,
házilag kikísérletezni a zöldülést,
zöldesítést. Erre valók az ültetvé-
nyek.

Nem valami hatalmas ültetvé-
nyekről van tehát szó, ne gondol-
jon az olvasó a klasszikus
angolszász irodalomból megis-
mert gyapotültetvényekre, ahol
néger (pardon, afroázsiai) rab-

szolgák ezrei hajladoznak, szen-
vednek és szülik egymás után
gyermekeiket és a búsabbnál bú-
sabb bluesokat, amelyek rendsze-
rint úgy kezdődnek, hogy kora
reggel keltem fel („I woke up
early in the morning...”), nem is
kínai vagy vietnami rizsültetvé-
nyekre emlékezzen, melyeket a Li
csu hurrikán sem tud elpusztítani,
és ahol a szocializmust még min-
dig kapitalizáló ázsiai nagytigri-
sek termelik az Uncle
Ben-nagyságú rizsszemeket.

Kis házi ültetvények valók a
kezdőknek, amelyek le a pin-
cékbe, hátsó kamrácskákba vagy
eldugott sarkokba, más vetések
közé keverten, blokkszobákba
vannak telepítve. Sok törődést
kíván, villanyáramot, vizet, mű-

és természetes trágyát, naponta
rá kell pillantani sokszor, szere-
tettel és jóformán a gondos-ko-
dástól túlcsorduló szívvel,
természetszerelemtől kábultan
hizlalja a gazda szeme ugyanis a
túlságosan jó jószágot.

E kis radnóttövi vadkender-
szelídítők is kora hajnalban kel-
nek, nem blúzolnak, hanem
rögtön az ültetvényt veszik körül
féltő gonddal, lehetőleg feltűnés
nélkül mozognak, osonnak, vég-
zik munkájukat, megnézik, meny-
nyire vad/szelíd már a kender,
eléggé érett-e ahhoz, hogy lea-
rassák, megszárítsák és aztán ke-
reskedelmi forgalomba hozzák.
Szigorúan kiskereskedelmi téte-
lekben, zárt körben. Ehhez nem
kell reklám. Sőt az kifejezetten árt
az üzletnek. Az on-line vásárlási
vonal jobb, ha a rendőrségi 
hackerek meg nem lékelik a vona-
lat. Idővel annyira megszokják a
zárt fogyasztói-terjesztési kört, az
exkluzivitást, hogy maguk is zár-
kában végzik. Már aki nem kap
rá az önkéntes fogyasztásra, és
egy kis túladagolással tényleg a
mennyországba jut.

Nekünk, elmaradott hetvene-
seknek annak idején eszünkbe
sem jutott, hogy növénytermesz-
tőkké váljunk. Menekültünk a fa-
lutól és a mezőgazdaságtól. Nem
akartunk falun tanítani, sárba el-
mélyedni. Csapószentgyörgy hal-
latán, ha hallottunk róla
egyáltalán, kivert a hidegveríték.
Brr, oda kimenni novemberben
naponta?!! Mind városiak akar-
tunk lenni. Nekünk a kábulatot
maga a jó zene okozta, meg
sokan közülünk olyan elmaradot-
tak voltak, hogy könyveket gyűj-
töttünk, sőt olvastunk. De ennek
vége. Lejárt a száraz és termesz-
tetlen álmodozások kora.

Szóval barátaim, a kábszerter-
mesztők és -terjesztők itt vannak
a megyében, itt vannak a XXI.
században a városokban. Sőt már
a falvakon is elterjedt a fiatalokat
inkább ámulatba-kábulatba hozó
új népszokás? Valószínűleg új
népdalok is születnek majd, olyan
zsipp-zsupp vadkenderzsupp-tí-
pusúak, amelyekbe a kábszer el-
leni hajsza matadorai is
belekavarnak. Ők inkább zsup-
polnak.

A haladás biztos jele

Menyhárt Borbála

Dr. Constantin Copotoiu professzor, a Medicina
Egyetemi Sportklub tiszteletbeli elnöke közölte, hogy
miközben a szaktárca támogatja a versenysportot, a ha-
tályos jogszabályok pedig lehetővé teszik, hogy az ön-
kormányzatok költségvetésük 5 százalékáig
finanszírozhassák a sportot, Marosvásárhelyen, a pol-
gármesteri hivatal és a prefektúra közötti érdekellentét,
ún. „rózsák háborúja” miatt mind a sportklubok, a
sportolók, mind a sportkedvelő közönség szenved.
Mint mondta, a prefektúra a törvényességi határidő
utolsó napján támadta meg a szóban forgó határozato-
kat, miután a jóváhagyott határozatokat illetően az át-
küldésüktől számított öt napon belül nem talált
kifogásolnivalókat. Érthetetlennek, felháborítónak,
övön aluli ütésnek nevezte a prefektus döntését, annál
is inkább, hogy az említett határozatok első megszö-
vegezése után a főispáni hivatal által jelzett jogi rend-
ellenességeket a polgármesteri hivatal jogászai a
prefektúra jogászcsapatával együtt kijavították. „Szá-
mítottunk a 2016–17-es idényre jóváhagyott finanszí-
rozásra, a röplabdacsapat költségvetésének mintegy 50
százalékát jelenti a polgármesteri hivatal támogatása.
Vajon gondoltak-e arra azok, akik ezt a lehetőséget  el-
gáncsolták, hogy tudjuk-e folytatni a tevékenységün-
ket? Fájdalmas, megmagyarázhatatlan, hogy egyesek,
akik bizonyára nem szeretik a sportot, ilyet tesznek.
Valószínűleg politikai vagy személyek közötti hatalmi
harcok állnak a háttérben. Ennek nincs helye a polgá-
rok szolgálatában álló közintézményekben. Mi nem
koldulunk pénzt senkitől, örültünk, hogy a polgármes-
teri hivatal megértette a versenysport fontosságát.
Emellett természetesen támogatni kell a tömegsportot
is, hiszen onnan emelkednek ki a kiváló sportolók” –
jelentette ki Constantin Copotoiu, aki szerint a társulá-
si szerződéseket és
a finanszírozást
évente ellenőrizték
a pénzügyi hatósá-
gok, és nem talál-
tak semmi
rendellenességet.

Hasonlóképpen
nyilatkozott a
többi sportklub
képviselője is.
Béres Loránd, a
Maros Kosárlabda-
klub elnöke hang-
súlyozta, a
kosárlabda eseté-
ben nem könyvel-
nek el nagy
nyereséget a klu-
bok, hiszen a játé-
kosok után nem
fizetnek óriási
összegeket, itt
nincs profi liga.
Bár nem függnek

teljesen az önkormányzati támogatástól, számítottak
rá, és ennek megvonása nehéz helyzetbe hozza a klu-
bot. Az ASA elnöke, Chertes Cristian elmondta, a
klub átszervezési tervét e finanszírozásokra alapozva
dolgozták ki. Szerinte az a tény, hogy a prefektúra a
törvényességi határidő lejárta előtti utolsó nap kö-
zölte a döntést, rosszindulatra vall. „Valaki tönkre
akarja tenni a Maros megyei teljesítménysportot” – je-
lentette ki. Hozzátette: sem a klub alkalmazottait,
sem a játékosokat nem tudják fizetni, két éve nem
kaptak közpénzt, csak szponzorpénzekből tartották
fenn magukat. „A prefektus intézkedése felborította
az átszervezési terveket” – mondta. Kacsó Endre, a
City’us szakvezetője hangsúlyozta, a válogatott csa-
patban vannak játékosaik, és „nem normális dolog a
támogatások megvonása”. 

Magyary Előd tanácsos kérdésünkre elmondta,
szükség esetén az RMDSZ-frakció támogat egy újabb
határozattervezetet a sportklubok finanszírozásáról,
annál is inkább, hogy a magáncég szponzorok vissza-
léptek, bizalmatlanokká váltak. A sportklubok képvi-
selői kijelentették, felkérnek egy ügyvédi irodát jogi
képviselőnek, és bíróságon keresik igazukat. Constan-
tin Copotoiu szerint a négy sportklub közösen lép fel
jogorvoslatért, de szükség esetén a polgármesteri hiva-
talt is támogatják egy peres eljárás során. A klubok ve-
zetői a szponzorálási törvény módosítását is sürgetik,
ami hozzájárulna ahhoz, hogy a privát szféra jelentő-
sen támogassa a versenysportot. „Reméljük, hogy
akárcsak Magyarországon, itt is sikerül egy jó szpon-
zorálási törvényt elfogadtatni, még az év végéig.
Addig is, míg tisztázódnak a dolgok a tanácsi határo-
zatokat illetően,  bízunk benne, hogy a közösség, a
magántámogatók mellettünk állnak” – tette hozzá
Constantin Copotoiu. 

Gáncsoskodás és hatalmi harc?!
(Folytatás az 1. oldalról)

Mozgósítással készülnek 
az alkotmánymódosító népszavazásra

A család védelmében

Fotó: Nagy Tibor (archív)



Pontos okának felderítéséért
Nobel-díj járna – mondta 
dr. Czirják László professzor, a
Pécsi Tudományegyetem Im-
munológiai és Reumatológiai
Klinikájának igazgatója, aki
az idén is visszatért előadást
tartani Marosvásárhelyre. A
betegségről tudjuk, hogy
nőknél fordul elő gyakrabban,
a kéz vagy a lábfej kisízülete-
inek megduzzadásával, fáj-
dalmával kezdődik, amit
sokan a korral járó kellemet-
lenségnek tartanak. Holott
valószínű, hogy az autoim-
mun krónikus gyulladásos 
sokízületi megbetegedés első
tüneteiről van szó, amelyet
angol nevének (rheumatoid
arthritis) a kezdőbetűi alap-
ján RA-nak neveznek. 

– Mit kell tudni erről a kórkép-
ről? – kérdeztem Czirják László
professzortól.

– A szerzett súlyos mozgássérü-
lésnek a civilizált országokban a re-
umatoid artritisz a leggyakoribb
oka. Előfordulása félszázalékos,
ami azt jelenti, hogy a tízmilliós
Magyarországon ötvenezer beteg
van. Évszázadokon át néhány na-
gyon gyenge hatékonyságú gyógy-
szert adtak a betegeknek, és
tulajdonképpen végignézték, ho-
gyan romlik drámaian az életminő-
ségük, hogyan kerülnek tolószékbe
amiatt, hogy az ízületfelszínek
tönkremennek, elpusztulnak.

– Hol tart manapság a kezelése?
– Az elmúlt 15 évben jelentős

változást hozott a klinikai gyakor-
latba bekerült hatékony gyógysze-
rek garmada. Bár többségük nagyon
drága, mind a román, mind a ma-
gyar állam komoly erőfeszítéseket
tesz, hogy a betegek hozzájussanak
ezekhez a gyógyszerekhez. Így je-
lenleg elsősorban a fejekben kell a
változást elérni: az orvosokéban azt,
hogy a betegséget nagyon korán
kell diagnosztizálni, és a legelejétől

elkezdeni a kezelést, amire sok le-
hetőség van. Fontos megjegyezni,
hogy már kezdettől nagyon agres-
szív terápia szükséges, és gyorsan
váltani kell, ha az nem bizonyul ha-
tékonynak, ugyanis nem állnak ren-
delkezésünkre évek, csak hetek,
hónapok, hogy a gyulladásos folya-
matot leállítsuk, aminek jelentősé-
gét még az orvosok egy része sem
ismeri fel. A betegekkel is ugyanez
a probléma. Mivel egyik napról a
másikra nem tűnnek drámainak a
változások, és az igazán nagy baj
csak évek elteltével alakul ki, nem
tulajdonítanak olyan nagy jelentő-
séget ezeknek az ízületi fájdalmak-
nak. Nincsenek tisztában azzal,
mert nem voltak felvilágosítva,
hogy egy olyan ízületi károsodásról
van szó, ami nagyon lassan, de
halad előre, még akkor is, ha a felírt
gyógyszertől kicsit jobban érzik
magukat, mert kisebb a fájdalom és
könnyebb a mozgás. 

Az a szemlélet, hogy az RA egy
olyan krónikus betegség, amin sok-
kal többet tudunk segíteni, ha korán
elkezdjük a kezelést, minden sze-
replő számára világos kellene le-
gyen. A becsült értéke azoknak a
szereknek, amelyeket Magyarorszá-
gon a betegeinknek adunk, évente
másfél milliárd forint, ami azt tük-
rözi, hogy a társadalom igyekszik
ezekre a betegekre is pénzt szánni,
ami csak akkor hasznosul igazán,
ha a korai eseteket kórismézzük, és
azonnal kezeljük, legyen az fiatal,
középkorú vagy idős beteg. Civili-
zációs kihívásnak érzem, hogy tu-
dunk-e gyorsan betegséget
felfedezni, kezelni, a terápiás lép-
csőket idejében végigjárni. 

– Megkérem, foglalja össze a leg-
fontosabb tudnivalókat a betegség-
ről!

–  Az idült sokízületi gyulladás a
kéz- és a láb több kisízületét, majd
a nagyízületeket, leggyakrabban a
csukló és a térd ízületeit is érinti, ál-
talában szimmetrikusan. A kezdeti
tünetek a betegek túlnyomó többsé-
génél nem látványosak. Reggel egy
kézízületi merevség miatt a beteg
nehezebben tudja megmozgatni a
két kezét, ami eltart egy fél vagy
akár egy óráig is. Éjszaka vagy haj-
nalban ízületi fájdalomra ébred, ami
jellemző a gyulladásos kórképekre.
Előfordulhat hőemelkedés is. Bár
nem tűnnek fenyegető tüneteknek,
azt jelzik, hogy a fájdalmas terüle-
teken elindult egy gyulladásos fo-
lyamat, ami tíz év alatt nagyon
komoly problémákat okozhat. Ha a
gyulladást nem szüntetjük meg, az
ízületi károsodás megállíthatatlanul
halad előre a csuklóba, térdbe, ami
viszonylag rövid időn belül rontja
az életminőséget, mivel a fájdalom
mellett a mozgáskorlátozottság is
megjelenik. 

– Hogyan lehet pontosan eldön-
teni, hogy valóban reumatoid artri-
tiszről van szó?

– A harminc évvel ezelőtti krité-
riumok arra voltak jók, hogy a már
előrehaladott állapotban levő beteg-
séget kimutassuk. Pár évvel ezelőtt
egy úgynevezett klasszifikációs fel-
tételrendszert vezettek be, ami pon-
tozáson alapul. Először is a
különböző ízületek érintettségétől
függően kap pontokat a beteg. Ha
gyulladást jeleznek a laboratóriumi
vizsgálatok, magas a vörösvértest-
süllyedés, magas a CRP (C-reaktív
protein)-szint, és a reumatoid faktor
(RA) mellett az úgynevezett citrul-
linált fehérjék elleni antitestek
(ACPA) is pozitív értéket mutatnak,
ez újabb pontokkal jár, amelyek
alapján a korai betegséget kóris-
mézni lehet. A kezelőorvos munká-
ját megnehezíti, hogy a más
betegségektől való elkülönítés ne-
hezebb, mint régen, ugyanis a vírus-
fertőzések és egyéb kórképek is
okozhatnak ízületi gyulladást. A

pontozásos rendszerrel azonban egy
képzett szakember elég könnyen
igazolni tudja a korai artritiszt, amit
gyorsan és agresszíven az úgyneve-
zett bázisterápiás szerekkel kezd el
kezelni. 

– Mit fed a bázisterápiás szer el-
nevezés?

– Olyan gyógyszert jelent, ami a
beteg aktuális panaszain nem javít,
hanem néhány hónap alatt leállítja
a gyulladást. Nem arra adjuk, hogy
a beteget gyötrő panaszok, a reggeli
merevség, ízületi fájdalom, a gyul-
ladás miatti gyengeségérzetet azon-
nal kezelje, ezekre tüneti szereket
lehet és kell is felírni, hanem azért,
hogy hosszú távon leállítsa a gyul-
ladást.

Egy másik nagy vívmánynak
számít, hogy a betegség aktivitását,
egy nagyon komplex mérőszám-
mal, de viszonylag egyszerűen
mérni tudjuk. Igazából a 28 ízület-
ből megszámoljuk, hogy mennyi a
gyulladt és a tapintásra fájdalmas,
nézünk egy vérvizsgálati gyulladá-
sos eredményt, és figyelembe
vesszük a beteg véleményét. Mind-
ezt betápláljuk a számítógépbe, és
egy képlet alapján kapunk egy ob-
jektív mérőszámot, a DAS 28-at,
amely pontosan jelzi a beteg állapo-
tát. Ha a szám több mint 5,1, akkor
a gyulladásos aktivitás magas, ha
3,2 alatt van, akkor még jól állunk.
Ez a módszer azért jó, mert lehe-
tővé teszi, hogy a beteg állapotá-
nak megfelelően indítsuk el, majd
folytassuk a kezelést. Amikor visz-
szahívjuk ellenőrzésre, két lehető-

séggel kell számolni: ha a DAS 28
nagymértékben csökkent, akkor
rendben van a kezelés, ha magasabb
lett, akkor változtatni kell a terá-
pián, meg lehet emelni az adagot
vagy a következő fokra lépni. A ma
létező 10-12 lépcsőfok lehetővé
teszi, hogy a beteg elérjen egy meg-
felelő állapotot, megállítsuk a gyul-
ladást és az ízületi károsodás
előrehaladását. Az orvosi gyakorlat-
ban nagyon fontos, hogy percek
alatt lehessen döntést hozni, és
újabb, más gyógyszerrel próbál-
kozni. Esetenként a bázisgyógy-
szert az új, méregdrága biológiai
terápiás szerrel lehet társítani, ami
növeli a hatásfokát. A TNF (tumor-
nekrózis) -alfa gátlószerekből ötféle
áll rendelkezésünkre, és van még
három-négy egészen más támadási
pontunk. A mi klinikánkon három
megyéből 800 beteg kezelése fo-
lyik, akik közül 500-nak reumatoid
artritisze van, és a biológiai terápiás
szereket, amelyeket elterjedten
használnak világviszonylatban,
szükség esetén biztosítani tudjuk,
ahogy túlnyomórészt teszik Romá-
niában is. 

– Mi történik akkor, ha nem si-
kerül korán felfedezni a betegsé-
get?

– Ezeket a pácienseket is kezelni
kell, és a még meglévő lépcsőket be
kell járni. Az eredmény nem any-
nyira jó, mint a korán elkezdett ke-
zelés nyomán, de a folyamatot, a
betegség előrehaladását lassítani
lehet, hogy lehetőleg ne kerüljön to-
lószékbe a beteg.

Bodolai Gyöngyi
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Idült sokízületi gyulladás (reumatoid artritisz)
Korai diagnózis, azonnali kezelés 

(MTI) – Az emlőrákos betegek életkilátásait
javítaná az az új terápia, amelynek állatkísér-
letei már sikeresnek bizonyultak. A kezeléssel
azt szeretnék elérni a kutatók, hogy a gyógy-
szerekkel szemben ne alakuljon ki ellenállás
a daganatokban –  közölte a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) hétfőn az MTI-vel.

A daganatok gyakran ellenállóvá válnak a gyógy-
szerekkel szemben, és a kezelés ellenére tovább növe-
kednek. Ennek a problémának a megoldására Szakács
Gergely, az MTA Természettudományi Kutatóközpont
kutatója és munkatársai olyan terápiát javasolnak,
amely elejét veheti a rezisztencia kialakulásának, így
meghosszabbíthatja a daganatos betegek életét – ol-
vasható az MTA összegzésében, amelyben a Journal
of Controlled Release című folyóiratban megjelent cik-
ket ismertetnek.

Az összegzés szerint a kutatók a sejtek úgynevezett
gyógyszerpumpáit próbálták „becsapni”. A gyógyszer-
pumpák olyan molekulák, amelyek sok egészséges
sejtben is működnek, és a káros anyagokat, mérgeket
távolítják el a szervezetből. Sajnos a ráksejtek ezeket
arra használják, hogy kipumpálják magukból az el-
pusztításukra küldött gyógyszermolekulákat, így egy
idő után rezisztenssé válnak a kezeléssel szemben.

A kutatók egy olyan szert vizsgáltak, amelyet gyak-
ran alkalmaznak emlőrák esetében (doxorubicin). Ez
kezdetben hatékony, később azonban – a gyógyszer-
pumpák miatt – érzéketlenné válnak rájuk a ráksejtek.

A kísérlet során két újítást próbáltak ki: egyrészt a
szernek egy módosított formáját alkalmazták, másrészt
nem lombikban, hanem élő szervezetben (egerekben)
vizsgálták ennek a módosított szernek a hatásait.

Az eredményeket igen biztatónak tartják: a kísérleti
egerek háromszor hosszabb ideig éltek azokhoz az ál-
latokhoz képest, amelyek a szer hagyományos formá-
ját kapták. Ez azzal lehet összefüggésben, hogy a
módosított szert kapott egerekben nem, vagy csak sok-
kal lassabban alakult ki a rezisztencia.

A kutatók szerint mindez igen pozitív hatással lehet
az emlőrákkal kezelt nők életkilátásaira.

„Eredményünk arra irányította rá a figyelmet, hogy
szemben a korábbi megközelítéssel, ahol a már kiala-
kult rezisztencia gátlására helyeztük a hangsúlyt, in-
kább a rezisztencia megelőzésére kellene gondolnunk:
olyan terápiás protokollokat kellene kidolgoznunk,
amelyek megelőzik vagy legalább időben kitolják a tu-
morsejteket a terápiával szemben megvédő mechaniz-
musok megjelenését” – foglalta össze Szakács 
Gergely.

Hatékonyabb rákkezelést alapozhatnak meg 
magyar kutatók kísérletei

Két hónapja új készülékkel
minden eddiginél eredmé-
nyesebben gyógyítanak a
marosvásárhelyi RheumCare
Kezelési és Rehabilitációs
Központban.  Kinizsi Pál utcai
székhelyükön országos vi-
szonylatban először próbál-
ták ki az új elektromágneses
indukciós gépet két hónap
alatt félszáz betegen. 

A páciensek egy része már az első
alkalmat követően elégedetten nyilat-
kozott a kezelés hatékonyságáról. Az
öt- vagy tíznapos kezelés végén pedig
azt mondták,  hogy az elektromos in-
dukciós terápia olyan fájdalmakat gyó-
gyított meg, amelyekkel szemben a
korábban kipróbált gyógyszeres és fi-
zioterápiás módszerek nem bizonyul-
tak hatékonynak. 

Az elektromágneses indukciós gép
kezelő fejének jellegzetessége a
magas frekvenciájú mágneses impul-
zusok fókuszálása. Ezáltal a kezelés
csökkenti a gyulladást, regenerálja a
sejteket, optimalizálja működésüket,
izomlazító vagy izomerősítő hatású.
Hatékony  heveny és idült bántal-
makban is, és a szöveti érintettségtől
függetlenül jelentősen lerövidíti a
gyógyulási időt. 

A mágneses indukciós kezelés,
amely hő- és sugármentesen juttat
energiát a szervezetbe, ajánlott a kü-
lönböző mozgásszervi megbetegedé-
sekben, mint például a gerinc
degeneratív elváltozásai, gerincsérv,
csípő- és térdízületi porckopás, sar-
kantyú, ínhüvelygyulladás, reuma-

toid artritisz, különböző neuralgiás
fájdalmak és poszttraumás állapotok
(törések, ficamok, rándulások, izom-
szakadások vagy nyúlások, izomsor-
vadások stb.)  

Ellenjavallott terhesség, a fémből ké-
szült implantátumok (nagyízületi proté-
zisek, lemezek, csavarok) és a
szívritmus-szabályozó (pacemaker) ké-
szülék jelenléte, rosszindulatú megbete-
gedések vagy lázas állapotok esetén.
Ahhoz, hogy a próbákat nagyszerűen
kiállt, kölcsönbe kapott drága gépet
az alapítvány meg tudja vásárolni, tá-
mogatásra lenne szüksége. Ezért kéri
mindazokat a pácienseket, akiken az
évek során segítettek vagy akik segít-
ségre szorulnak és lehetőségük van a
támogatásra, járuljanak hozzá a ké-
szülék megvásárlásához, amellyel
sok beteg emberen segíteni tudnak a
jövőben is. Címük, számlaszámuk 
a következő: RheumCare, Târgu
Mureş (Marosvásárhely) str. Kinizsi
Pál 10, C.F. 4234543 Banca Transil-
vania RO55 BTRL 0270 1205 1051
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Régi kedves meghívásra indultunk el
egy derűs augusztusi hétvégén a Lá-
posi-medencébe. Vezetőim Veress
László nyugalmazott segesvári fő-
gyógyszerész, a Küküllői Református
Egyházmegye főgondnoka és fele-
sége, Veress Lászlóné született Topán
Márta nyugalmazott fogtechnikus vol-
tak. Életük emlékezetes korszakát
töltötték Magyarláposon, ami Veress
Mártának szülőhelye, férjének pedig
gyógyszerészként az első munkahelye
volt. 

Ott ismerkedtek meg, házasodtak össze,
született meg két fiuk. Bár évek óta Segesvár
az otthonuk, időnként visszatérnek Láposra,
ahol Márta néhai kántortanító édesapja és
óvónő édesanyja van eltemetve. A márama-
rosi tájakról és emberekről őrzött vidám és
szomorú történeteik színesítették a Marosvá-
sárhely és Magyarlápos közötti utat és az ott
töltött időt. Miközben megmutatták a vidék
leghíresebb látnivalóit, életüknek a helyhez
kapcsolódó eseményeibe is beavattak.
A bethleni templom

Aki nem ismeri az Észak-Mezőség, Besz-
terce, Bethlen környékének látnivalóit, akár
egy napot is eltölthet a megtekintésükkel, hi-
szen a harinai evangélikus és az ősi somke-
réki református templomot nem szabad
kihagyni. Utazásunk során nagy szeren-
csénkre a gróf Bethlen család ősi fészkének
tartott városkában nyitva volt a főtér közepén
álló késő gótikus stílusú református templom.
Az egykori plébániatemplom papját 1332-
ben említik az írott források, a reformátusok
az 1600-as évek derekától használják. Kőből
faragott szószéke és rokokó díszítésű, fából
faragott szószékkoronája az 1700-as években
készült.  A kívül-belül példásan felújított re-
formátus templomban gyakoriak a vegyes há-
zasságok.  

Alsókosályban Bartalis Jánosra emléke-
zünk, onnan Pecsétszegen, Hollómezőn át
Lápos felé tartunk. Rohi faluban, ahol a fák
levelét szinte nem is lehet látni a sok szilvá-
tól, megkeressük a Csizér család egykori kú-
riáját. A sokszobás kúriát Csizér Ákos gróf,
területi főügyész építtette 1905-ben. Ma a

helybeli iskola működik az uniós pénzekből
felújított egykori udvarházban, amely egy
magaslaton áll, ahonnan különösen szép ki-
látás nyílik a környező erdős dombokra. 
Csodatevő Szűz Mária

A települést elhagyva érünk el az 1923–27
között épült Szent Anna ortodox kolostor-
együtteshez, amely az 1960-as évektől, az
odavezető kanyargós út elkészültével vált
egyre népszerűbbé. Egyik nevezetessége az
altemplomban levő csodatevő Szűz Mária
ikon, amelyet az Athosz-hegyi Nicanor szer-
zetes festett, és a keretét elégető tűz ellenére
a kép szinte épen maradt. Megtekintésére
Mária napján zarándokok nagy tömege érke-
zik Rohiba. A kolostor 40.000 kötetes könyv-
tárában értékes régi kiadványok találhatók a
sokféle tematikájú, több nyelven írott köny-
vek mellett. Nicolae Steinhardt, a zsilávai
börtönben ortodox hitre tért zsidó származású
író, irodalomkritikus, újságíró, majd szerze-

tes emlékét egykori lakószo-
bájában és az emeleten beren-
dezett múzeumban őrzik. A
folyton bővülő ortodox
komplexumban toronyház
magasságú, óriási befogadó-
képességű szálláshely készül.
A domb legmagasabb pontján
máramarosi fatemplom áll. 
Szórványsziget

Erdőben kanyargó úton ér-
kezünk meg néhány kilomé-
ter után Magyarláposra.
Református temetőjéből
vesszük szemügyre az erdők-
kel borított dombok, hegyek
karéjában kényelmesen nyúj-
tózkodó medencét, amelyet a
sziklaszorosából kiszabadult
Lápos folyó öntöz a beletor-
kolló folyóvizekkel együtt. A völgyet körül-
ölelő vulkáni eredetű hegyekből régen

színesfémet bányásztak. Keleten magasodik
az 1839 méter magas Széples (Cibles), a te-
mető legmagasabb pontjáról pedig a Sátor-
hegy körvonalai sejlenek fel, csonka kúp
alakú bazalttömbjét a völgy őrszemének ne-
vezik. A temetőben érdekes, kalapos sírkövek
őrzik Lápos hajdani lakóinak emlékét az
1800-as évekből. 

A medence központi települése Magyarlá-
pos, az egykori járási székhely, a mellette
levő Domokos és a hajdani bányászok lakta
Erzsébetbánya évszázadokon át magyar
nyelvsziget volt az észak-erdélyi medencé-
ben. Távolabbi történetükről Szolnok-Do-
boka vármegye monográfiájában olvashatunk
részletesen. A hajdani vámszedő hely, amely-
nek határában a XIV. században aranyat is
bányásztak, 1553-ban kapott mezővárosi ran-
got. A történelem nem volt kegyes a vidék-
hez, lakosságát, épületeit Mihály vajda, egy
századdal később pedig török-tatár seregek
pusztították el, de romjaiból mindig újraépült.
Ha megnézzük a régi fényképeket, Magyar-
lápos, amely egyrészt fekvésének helyéről
(lapos, lápos vidék) és a környéken levő
Oláhlápostól való megkülönböztetés miatt
kapta a nevét, a vidék gazdasági központja-
ként működött. Csütörtöki hetivásárai mág-
nesként vonzották a környékbelieket,
országos vásárai a távolabbi vidékek, Galícia,
Bukovina lakosait is. A város közelében levő
Sztojkafalván a történelmi Magyarországon
először találtak ásványvizet, amit palackoz-
tak, és a település felkapott fürdőhellyé vált
– mondja Veress László. Mivel Magyarlápost
vonattal nem lehet megközelíteni, a szamos-
galgói állomásra érkező fürdővendégeket a
tehetős láposi családok hintóra emlékeztető
lovas szekerei szállították Sztojkára. Egy idő
után a fürdőhely népszerűsége lehanyatlott.
Veress László a hatvanas években még látta
a szállodát a nagy kuglipályával, és a palac-
kozót is, amit tönkremenetele után úgy szét-
hordtak, hogy nyoma sem maradt. 
A Voith-patika 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Intézet végzettjeként Veress László
1967 márciusában érkezett meg Magyarlá-
posra, ahova gyógyszerészi kinevezése szólt.
Este sétálunk ki a városba, amelynek köz-
pontjában ma is patika működik abban a régi
épületben, ahol 1854-ben az örmény-német

származású Voith család gyógyszertárat ala-
pított.  A hatvanas évek végén is óriási for-
galmat bonyolítottak le, különösen a
csütörtöki hetivásárok idején, amikor nehéz
volt mozdulni a szekerektől, amelyekből na-
gyon sok volt, hiszen a környékbeli falvakat
nem kollektivizálták.
Szilágyi Domokos emléke

Az esti séta során megállunk az egykori
református papilak és kántori lakás helyén
levő parkolóban, amely a mögötte levő áru-
házhoz tartozik. A kántor kislányaként Topán
Márta ezen a helyen játszott a magyarláposi
lelkész fiával, Szilágyi Domokossal. A refor-
mátus parókia homlokzatán plakett őrzi a
költő emlékét, aki szeretettel idézte fel ver-
seiben a Lápos mentén töltött gyermekkor
helyszíneit. 

A városnak sok híres szülöttje van: Kisba-
coni Benkő Ferenc (1745–1816) református
lelkész, mineralógus – az első magyar nyelvű
ásványtani mű (Magyar mineralógia, Kolozs-
vár, 1786) szerzője, aki nagyenyedi tanárként
a kollégium gazdag természettudományi mú-
zeumát alapította, dr. Csizér Zoltán (1917–
1996) –, aki népszerű sebészorvosként dol-
gozott Marosvásárhelyen. Láposon született
Kovács Dezső író, a kolozsvári Református
Kollégium diákja, később tanára és igazga-
tója. 

A magyar lakosság folyamatosan apad
Az esti fényekben Lápos főterének két vé-

géből néz szembe egymással a református és
a katolikus templom, amelyeket középkori
előzményeket követően az 1800-as évek de-
rekán építettek. Míg az 1910-es adatok sze-
rint a zsidó, román és örmény lakosok mellett
Lápos népességének 79 százaléka magyar
volt, egy évszázaddal később megfordult az
arány, 2011-ben a kisváros 5367 lakosából

788 vallotta magát magyarnak. Ottlétének 12
éve alatt Veress László szemtanúja volt,
ahogy az elköltözés és beolvadás miatt egyre
jobban apadt Lápos magyarsága, ami a 
magyar tannyelvű felső tagozat megszűnésé-
hez vezetett – emlékeznek az okokra, ame-
lyek – bármennyire is jól érezték magukat a
feleség szülővárosában – végül arra késztet-
ték a kétgyermekes családot, hogy olyan te-
lepülésre költözzenek, ahol erős magyar
iskola működik. 
A rogozi fatemplomok

Másnap reggel Domokos felé tartunk.
Előttünk magasodik a Széples, de a falun át
előbb Rogozig megyünk, hogy megnézzük  a
falu jellegzetes sátortetős két fatemplomát,
amelyek 1999-től a világörökség részét képe-
zik. A település, amely Láposhoz hasonlóan
az 1500-as évektől Bánffy-birtokhoz tarto-
zott, a történelem során gyakran cserélt gaz-
dát. Lakosainak vallási megoszlását a falu
temetőjében álló két fatemplom tükrözi, ame-
lyek a havasi román faépítészet művészi al-
kotásai. Érdekességük – a szakmai leírások
szerint – „a bizánci alaprajzhoz társuló góti-
kus forma”. 

A görögkeleti templom helyébe, amelyet a
tatárok égettek fel 1661-ben, két év alatt ké-
szült el a következő, amelyet 1717-ben újjá-
építettek. Karcsú tornyát négy fiatorony
díszíti. II. József császár idejéből való belső
festményeit sajnos nem láthattuk, mert ottjár-
tunkkor zárva volt a díszesen faragott bejárati
ajtó. Aszimmetrikus teteje az öregek asztalát
védi, ami két hosszú gerenda, mellettük egy
harmadik, padnak. A Mihály és Gábor arkan-
gyaloknak szentelt templom szomszédságá-
ban áll a külsejében egyszerűbb
görögkatolikus templom, amelynek Szent Pi-
roska a védőszentje. 1886-ban épült, három
harangjából az egyiket Kolozsváron, egy má-
sikat Budapesten öntöttek. 
Történelemlecke Domokoson 

Visszafelé a Magyarlápostól négy kilomé-
ternyire levő Domokoson veszünk részt az
ünnepi istentiszteleten. Faerkélyes, négy fia-
tornyos református temploma az otthonosság
látványával fogad. Az 1700-as évekből szár-
mazó elődje 1942 szeptemberében egy légi-
támadás nyomán égett le a környező tíz
házzal együtt, majd Debreczeni László tervei
alapján építették újra. A régi templom emlékét
az 1784-ben kőből faragott szószék őrzi, a
fából készült mennyezet felfele nyitja meg a
teret. A templomot egységesen szép piros-fe-

kete kézimunkák díszítik. 
A Szent István király

és az államalapítás em-
léknapját ünneplő isten-
tiszteleten Nagy
Imre-János református
lelkész tartalmas történe-
lemleckéjét hallgatjuk a
honfoglalásról. Egy ószö-
vetségi és egy újszövet-
ségi ige közé ékelve a
prédikációban a széthú-
zás és gyűlölködés he-
lyett a szeretet
fontosságáról beszél. Az
istentisztelet utáni beszél-
getésen elmondja, hogy a
12 faluval együtt Ma-
gyarláposhoz tartozó Do-
mokos  ezer lakójából
850-en reformátusok.
Megbízható, önmagát el-
látó, papot, egyházat 
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szerető, életképes gyülekezet, amelynek jö-
vője van, bár egyre gyakoribbak a vegyes há-
zasságok – summázza.

A református magyarok lakta falu lakosai
valamikor a legszebb mezőgazdasági termé-
kekkel látták el láposi piacot. Az 1960–80-as
évek között tíz család foglalkozott fóliás
zöldségtermesztéssel – beszélgetünk el a
Dézsi házaspárral. Dézsi Jánosné Miklós
Emma elmondja, hogy édesapja kezdte a fó-
liázást, úgy terjedt el a faluban, ahol jelenleg

három család tart állatot és mindössze egy fi-
atal család foglalkozik zöldségtermesztéssel,
a nagybani piacot ugyanis az olcsóbb ukraj-
nai és magyarországi termékekkel árasztják
el. Mivel a láposi fafeldolgozó üzem gyengén
fizet, a fiatalok közül sokan keresnek külföl-
dön munkát, és a földeket a szomszédos fal-
vak lakói vásárolják fel.
A kiszáradt forrás

Vasárnap délben indulunk haza a Galgó
felé vezető úton. Macskamezőn, Dánpatakán,
Karulyfalván, Drágosfalván át érünk el a

Bába és Blenkemező közötti Bába-szorosig,
amelynek mészkősziklái között a Bába-patak
folyik. A szoros érdekessége a két megye,
Máramaros és Szilágy határán lévő forrás,
amely a nem mindennapi P..da babei nevet
viseli, amit néhány évvel ezelőtt tábla is jel-
zett. A forrást mindkét falu lakói a maguké-
nak tartják, és vizét, amíg volt, szívesen itták,
de ottjártunkkor már csak száraz, szemetes
gödör volt a sziklában levő fekete lyukak
alatt, fölöslegessé téve a forrásért folyó ádáz
vitát. Már nem füstölnek a szoros bejáratánál
levő mészégető kemencék
sem, amellyel hajdan min-
den bábai család rendelke-
zett. A földbe vájt
kemencékben 40 órán át
égették a kézi eszközzel ki-
termelt mészkövet, hogy
mésszé alakuljon. 

Szamosgalgón megál-
lunk a marosvécsi Helikon
egyik alapítója, Bárd Osz-
kár egykori házánál. A
Galgón évtizedekig orvos-
ként dolgozó költő, sikeres
színdarabok szerzője vad-
regényes kertben álló há-
zából küldte írásait az
erdélyi irodalmi lapoknak.
Utolsó stációnk Kackó,
Berde Mária szülőhelye,
ahol édesapja református
lelkészként szolgált, mi-
előtt a nagyenyedi teoló-
gia tanára lett volna. A
kőfallal körülvett templo-
mot közös összefogással
mentették meg a pusztulás-
tól, hiszen a 2009-ben el-
kezdett gyűjtés idején a

faluban mindössze három református család
élt. 

A hazaúton azon tűnődöm, hogy élmény
volt a Lápos-medence településeivel ismer-
kedni, ugyanakkor elkeserítő szembesülni a
már önként vállalt beolvadás tényével, mely
az egyetlen, többségében magyar település la-
kóit éppannyira érinti, mint az iskolák elvesz-
tésével mindinkább szórványosodó kisváros
magyar népességét. Ma már tudjuk, hogy a
messzire elnyúló hajszálgyökerek pusztulása
előbb-utóbb a fa egészségét is veszélyezteti.

Egy kölyökkutya beszerzését követően
a felelős kutyatartással járó legfonto-
sabb teendők közé a szakemberek a fé-
regtelenítést és a védőoltást sorolják. A
betegségek tüneteinek alapos leírásával
a gazda az orvos munkáját segítheti a
diagnózis felállításában.

Amint dr. Borka Vitális Levente beszélgeté-
sünk során hangsúlyozta, a kölyökkutyának
fontos minden védőoltást megkapnia ahhoz,
hogy a betegségekkel szemben ellenállóvá vál-
jék. A gyógyszergyártók által javasolt oltási pro-
tokollum szerint a köyökkutyák immunizálása
érdekében egyéves korukig három alkalommal
kapnak védőoltást:  hat-, nyolc- és tizenkét hetes
korban. 

Rendkívül fontos azonban, hogy az első vé-
dőoltás előtt féregtelenítve legyenek a kölykök,
ezért az első féreghajtást már két-három hetes
korban meg kell ejteni, majd két hét múlva
megismételni. A féregtelenítés után lehet hathe-
tes korban beoltani a kölyökkutyákat, ugyanis
egy férges kiskutya a védőoltással nem immu-
nizálható. A gazdi nyugodt, hogy be van oltva
az állatkája, de a férges kiskutya számára a vé-
dőoltás hatástalan, és elpusztulhat. „Marosvá-
sárhelyen a kollégák minőségi oltóanyagot
használnak, ennek ellenére nagyon elvétve, de
megtörténhet, hogy a védőoltás nem tölti be a
szerepét, az állat pedig elpusztul. Még nem ta-
lálták ki azt az oltóanyagot sem az ember, sem
az állat számára, amely százszázalékos védett-
séget nyújtana” – mondta a szakember.  

Az orvos szerint ha kis- vagy a felnőtt  ku-
tyánk valami oknál fogva megbetegszik, minél
előbb orvoshoz kell vinni, nem szabad halo-
gatni, mert orvosi segítség nélkül az állapota sú-
lyosbodhat. Amint beszélgetésünk során
hangsúlyozta, a jó gazdi oda kell figyeljen a ku-
tyájára. Abban az
esetben, ha vala-
milyen  gonddal
orvosi ellenőr-
zésre jelentkezik
kedvencével, a
diagnózis felállí-
tásában nagy se-
gítséget jelent, ha
a gazda be tud
számolni az állat-
tal kapcsolatos
megfigyeléseiről.
Egyes kutyatar-
tók azzal keresik
fel az állatorvosi
rendelőt, hogy

szerintük megváltozott a kutya viselkedése, ami
azonban túl kevés ahhoz, hogy a kórmeghatá-
rozás időben megtörténjen.  Egy törődő és fi-
gyelmes gazdi azonban be tud számolni arról,
hogy a kutyája hányik-e vagy sem, de arról is,
hogy naponta hányszor; híg-e a széklete, meny-
nyi vizet fogyaszt stb. Minél több információt
szolgáltat a kutya tulajdonosa, az orvos annál
könnyebben találja meg a betegség okát.

–  Ha egy családi ház udvarán elpusztult egy
keverék kiskutya, azt követően pedig bármi-
lyen házőrző került az udvarra, rövid időn
belül megbetegedett és elpusztult, mi lehet az
oka és miként érhetnék el, hogy életben ma-
radjon a négylábú? – tette fel a kérdést egyik
olvasónk.

– Az említett eset helyszínén valószínűleg
parvovírusos bélgyulladásban (vérhas) szen-
vedő állat pusztult el. Sajnos, a székletével kiü-
rült vírusok hosszú időn keresztül
megmaradnak és rendkívül ellenállók a fertőt-
lenítőszerekre, a fertőzött területeket magánem-
bernek körülményes teljesen fertőtleníteni. Így
arra az udvarra csakis azt követően szabad kö-
lyökkutyát bevinni, ha előtte két védőoltást
megkapott, mivel azzal megelőzhető a fertőzés,
ezért is fontos 6-7 hetes korban elkezdeni a
kölykök oltását. A parvovírussal fertőzött állat
tünetei: bágyadtság, levertség, láz, étvágytalan-
ság, hirtelen fellépő heveny hányás, gyorsan sú-
lyosbodó hasmenés, mely egyre hígabbá,
vízszerűbbé válik, az esetek nagy részében
bűzös szagú. A megbetegedett állatok  jelentős
folyadék- és tápanyagveszteséget szenvednek,
ezért gyorsan legyengülnek. Olykor sokkos ál-
lapot is bekövetkezhet. Kölyköknél a fertőzést
kísérő szívizomgyulladás miatt gyakran hirtelen
halál áll be. A megelőzés része az is, hogy kö-
lyökkutyával mindaddig kerülni kell a más ku-
tyák által látogatott területeket, amíg a
kölyökkori teljes védettségen át nem esnek –
válaszolt a szakember.
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Szer Pálosy Piroska

(Folytatás a 6. oldalról)

A Dézsi házaspár

A modern office stílus, mely nem más,
mint fehér felsőből és fekete aljból álló
együttes, az utóbbi években átalakult a
casual (alkalmi) stílushoz nagyon ha-
sonló smart casual stílussá, ami azt je-
lenti, hogy a divattervezők ezúttal a
komoly dress code elemeinek a felhasz-
nálásával kényelmesebb, a természetes
mozgást megkönnyítő ruhadarabok ter-
vezésére törekedtek.

A 2017–2018-as hidegszezon slágere
a ruha-nadrág együttes.

Egy klasszikus vagy modern nadrág-
hoz vehetünk egy középhosszú (midi-)
ruhát vagy egy vékony tunikát, amelyek
lehetnek azonos, de kontrasztos színűek
is. Ha mintás darabokat társítunk egyszí-
nűvel, vagy fényes anyagból készültet
mattal, még divatosabbnak hatunk. 

A terjedelmes ujjak különleges kinéze-
tet adnak a komoly, hosszú ujjú ruhák-
nak. Például ha egy ceruza típusú ruhát
vállban bő ujjak szélesítenek, teljesen
megváltozik a kinézése. A bő ujjak
sztárja idén a püspökujj, mely általában
mandzsettában végződik.

Egy másik nagyon praktikus darab,
amit idén mint divatcikket viselhetünk, a
kötényruha (szarafán), mely azonnal
megoldja a „nincs mit felvennem” dilem-
mát, ha egy fekete vagy más egyszínű

garbóval, egy terjedelmes ujjú selyem-
blúzzal, esetleg vékony anyagból kötött
pulóverrel társítjuk.

Egy másik idei főszereplő a fehér ing,
mely ezúttal nem hiányozhat a ruhatá-
runkból. Ez a darab lehet klasszikus sza-
bású vagy modern, esetleg ingruha
hosszúságú is. Hordható szarafánnal,
hosszú pulóverrel, csak magára blézerrel,
rövid vagy midiruha alá, nadrággal stb.

A midiruhák az office stílus kötelező
elemei, mivel a dress code megköveteli,
hogy a ruha térdig vagy az alá érjen. Ha
egyenes, egyszínű darabot választunk,
minden alkalomra felvehetjük a mun-
kahelytől egy koktélpartiig. Az öltözet
végső jellegét a hozzáillő táska adja
meg. Ezek a ruhák készülhetnek vé-
kony szövetből, matt szaténból, diszk-
rét, sűrű szövésű csipkéből, kötött
anyagokból, sőt kötöttel kombinált bőr-
ből is.

Egy rendhagyó, elegáns társítás idén
az office típusú ruha és a hosszú kesztyű,
amely különleges, stílusos megjelenést
kölcsönöz viselőjének. Főleg a könyökig
vagy annál fennebb érő bőrkesztyűk a di-
vatosak, melyek lehetnek a ruhával azo-
nos, de kontrasztos színűek is, a prímet a
fekete szín viszi.

Ha a ruha-kesztyű együtteshez egy
széles övet és/vagy egy masszív lábbelit
társítunk, még divatosabbak leszünk.

Casoni Szálasi Ibolya

Hogyan öltözzünk 
a munkahelyre?

Ember és állat harmóniája
Védőoltás és kórisme

Máramarosi tájak és emberek 

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi 
vagyunk. Minden kétség fölött
Őrlődünk két pólus között.”

Kedves Olvasók!
Az idén szeptember 22.–október

23. között tartózkodik a Nap a Mér-
leg jegyében. Az ősz első hónapja
mifelénk alapvetően nyugodt, békés
és kiegyensúlyozott. Örülhetünk a
természet szépségének, a szelíd
napsütésnek. A pasztellszínek cso-
dálatos harmóniája megérinti a
„lélek-embert”. Az igazi szépség a
Mérleg és Bika hónap sajátja. Az
érett asszony lágy, kifinomult eroti-
kája és a fiatalság vágyaitól duz-
zadó csábereje. Aphrodité két arca:
a lebilincselő, harmonikus formák
világa és a megigéző gyönyör.

A Mérleg uralkodó planétája, Vé-
nusz nem véletlenül a szerelem is-
tennője. E felemelő, szárnyakat adó
érzelem az istenek birodalmában is
rendkívüli bonyodalmakat okozott,
de az emberiség történetét is sok
esetben befolyásolta. Vénuszt, a
görög mitológia Aphroditéjét Zeusz
Héphaisztosznak, a rút kovácsisten-
nek ajánlotta feleségül, aki egy bű-
bájjal megszórt aranyövet készített
hitvesének, és ha ezt hordta, akkor
senki sem tudott neki ellenállni. A
szépség istennőjének egyik leghíre-
sebb szerelme Árész, a háború is-
tene volt, a halandók között pedig
Adonisz. Szépségversenyt rendezett
a három istennő, Pallasz Athéné,
Héra és Aphrodité. Páris a szerelem
istennőjének gurította a „legszebb-
nek” járó aranyalmát, amiért Aph-
rodité neki ajándékozta a
leggyönyörűbb földi lány, Heléna
szerelmét. E konfliktus következ-
ményeként robbant ki a trójai há-

ború. De a történelem és irodalom
is tele van híres szerelmesekkel,
gondoljunk csak Antoniusra és Kle-
opátrára, Rómeóra és Júliára, vagy
Trisztánra és Izoldára. Vagy Goethe
tragikus sorsú szerelmesére, 
Wertherre, a reményvesztett öngyil-
kos fiatalemberre, aki generációk
életérzését határozta meg.

A szerelem szenvedélyes érze-
lem, mely nem kontrollálható.
Mélysége és magassága, a szárnya-
lás és zuhanás, az öröm és fájdalom
ott örvénylik az asztrális sík látha-
tatlan, lüktető burkában, mely vörös
ködként emészti a vágy-ember tes-
tét. Az érzelmi birtoklás, a kisajátí-
tási vágy a szerelem csatlósai egy
olyan börtönőr kezében, akinek a
szerelmes gondolkodás nélkül oda-
adja zárkája kulcsát. Aztán az idő,
Kronosz nagyúr lassan, de biztosan
elkezdi bomlasztani a „börtön” fa-
lait, amelybe a szerelmes oly boldo-
gan besétált. Az ember szabadnak
születik, és bár ez tulajdonképpen
csak a szellemiségben élhető meg,
előbb-utóbb az érzelmi és a testi
szabadságvágy is újjászületik. A
szerelem, mint minden, ami meg-
született, elmúlásra ítéltetett. A pár-
kapcsolatok esetében ez nem
egyszerre szokott bekövetkezni,
ezért aki még benne van az érze-
lemben, az kiszolgáltatottá válik.
Aki elhagy: hóhér. Akit elhagynak:
elítélt. Ami biztos és igaz, hogy
minden befejezésben benne van az
új kezdet lehetősége. Ez akkor is
így van, ha valaki az érzelmi gödör
aljáról nem észlel semmiféle pers-
pektívát. Minden kijárat: bejárat va-
lahova. Az irracionalitás világából
nehéz visszatalálni a valós életbe,
de az időkvalitás mindig megérik
egy-egy újabb lehetőség megjelené-
sére. Érdemes megkeresni a szá-

munkra nyitva álló ajtót, mert amit
a sors lezár, ott értelmetlen és fölös-
leges próbálkozni.

A Mérleg ember kedves, szere-
tetre méltó. Békeszerető és udva-
rias. Ezen adottságai ellentétét
hárítja. Sajnos, de való, hogy ami-
vel nem akarunk szembesülni, amit
el szeretnénk kerülni, azzal fogunk
a legnagyobb valószínűséggel talál-
kozni. Felmerülhet az a kérdés,
hogy hol van a kompromisszum ha-
tára? Meddig lehet elmenni? Ahogy
mondani szokás: a falig. Eljön az
idő, amikor fel kell vállalnunk igazi
önmagunkat. Nem azért fognak sze-
retni, amit megmutatunk magunk-
ból, hanem azért, amilyenek
valójában vagyunk. A jó és rossz tu-
lajdonságainkkal, az erényeinkkel
és bűneinkkel, és igen: a hibáinkkal
együtt. Mert mindannyian szoktunk
tévedni. Ha szembenézünk hibáink-
kal, belátjuk tévedéseinket, akkor
módunkban áll változtatni. A lát-
szatemberi mivoltunkból képesekké
válhatunk az igazi emberi valónkkal
azonosulni. Nevezzük ezt a tudatos-
ság küszöbének! Ha ezt sikerül át-
lépni, jó nagy lépést tettünk az igazi
boldogság felé.

Észrevételeiket, véleményeiket
várom az asztros@yahoo.com címre.

Vigyázzanak magukra és egy-
másra!

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor

Szeptember 14-i rejtvényünk megfejtése: Beteljesült a prófécia: a jók feljutnak a mennyországba.

A rejtvény fősoraiban
Albert Einstein 
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Pár perces időeltolódással szólal
meg fejem fölött a három főtéri to-
rony hangja. Először a római kato-
likus plébániatemplom déli
harangzúgása jelzi az időt, a Vár-
templom nagyharangja ökumeni-
kus buzgóságában válaszol rá,
amikor éppen 12-t üt a régi város-
háza toronyórája. Az egykori Lázár
Ödön-park szélén sétálva a cifra
palota felé, emlékeimben felvillan a
Hargita nyári kert nótás estéje, s
ekkor mellettem valami rég nem
hallott, kedves, furcsa zaj jelenik
meg. Mintha vártam volna, mert
valahol a lelkemben lerakódott
nosztalgiás emlékeimben ott élnek
ezek a furcsa, kedves, régmúlthoz
elválaszthatatlanul hozzá tartozó
sajátos hangok: egy idős férfi jön
felém a Toldalagi-palota felől, ke-
zében alumíniumdrótra fűzött kézi
kukoricafejtők kötegét rázza. Ebben
a meleg őszben, ott, a műkővel ki-
rakott széles járdán úgy érzem, egy
szép gyermekkori mese, álomvilág
ereszkedik le a főtérre a felhőtlen
kék égből, és én most annak élő
része vagyok. Nézem az álomhoz
hasonlító valós képet: 2017-ben
egy falusi férfi sétál végig Maros-
vásárhely főterén, egyik kezében
20-30, öntvényből készült kukorica-
fejtő, másik kezében három szita, s
hátán egy megviselt hátizsák. Ko-
pott kalapot visel, s ebben a való-

ságos mesevilágban legszebben a
kézi fejtők harmonikus zenéje szól,
ahogy hozza, sodorja felém a 200
éve született Arany János balladá-
ját:„Ki először piros csőt lel,/ La-
kodalma lesz az ősszel”.

Nézem az évek terhe alatt össze-
ment férfi nyugodt járását, valami
ősi ritmus van ebben a fejtőzené-
ben. Valahonnan a hegyek, dombok
közti gyümölcsfás világból jött ide,
olyan más és olyan egyszerűen
igaz. Az őszi fényben érlelődő ku-
koricalevelek zizegését hallom, s
mintha nem is bronz lovas szobor
lenne a Rózsák terén, hanem a zöld
békák szájából feltörő vízsugár
fénylene, s a divatház helyén elő-
bukkanó utcán a régi emberek vo-
nulnának a kollégium felé...

Olyan szívesen és hálásan paro-
láznék vele, de foglalt mind a két
keze: egyikben három szita a pulisz-
kalisztnek, csakhogy a műkövön sé-
tálók közül ez senkit sem érdekel,
másik kezében csengőn szóló fejtőt
pedig aligha ismeri fel valaki is itt
mellettem. Ez már egy olyan régi-
régi idő, amihez múzeumi eligazí-
tásra lenne szükség, csak bennem
zeng tovább a mezőségi dombok
őszi kórózizegése, hallom a madár-
csicsergést, érzem, milyen tiszta a
levegő, amikor a Dudutz-saroknál
befordul a Nagyszentkirály utcába,
s akkor ebben a déli napfényben
egy kicsit szebbek lesznek a főtéri
házak is. 

Ötvös József

Hatvanegyedik nyelvlecke
Balladás kép a régi városból



Múlt hét végén zajlott a hegyi
gyorsasági autósverseny országos
és regionális futama, amelyet elő-
ször rendeztek Maros megyében.

A Maros-kupáért szombaton mé-
retkezhettek meg a hegyi gyorsa-
sági verseny regionális és országos
bajnoksága futamának résztvevői a
Bekecs-hegyen, Nyárádmagyarós
és Sóvárad között. Az országos má-
sodik divízió és a regionális bajnoki
futam párhuzamosan zajlott, a ver-
senyzőknek 3,3 kilométeres távon
kellett teljesíteniük a legjobb idők

eléréséért. Az első Maros megyei
futamra 21 versenyző jelentkezett
az ország számos pontjáról, őket
egy nyitóautó és a nyárádszeredai
Szabó István csapatának bemutatója
vezette fel a nézők előtt, mielőtt a
futamokat megnyitották volna. 

A regionális bajnokságot hét éve
szervezik Hargita és Kovászna me-
gyében, idéntől Maros és Szeben
megyére is kiterjesztették – tudtuk
meg Simon Attilától, a szervező
sepsiszentgyörgyi Auto Crono Klub
elnökétől. A bekecsi futamok nyílt
versenyében a sepsiszentgyörgyi
Szabó Csongor, a nagyváradi Uram

Andrei és a brassói Vincze Emil
Csaba szerezte meg az első három
helyezést. Ugyanebben a bajnoki
futamban a kezdők (egy évnél ke-
vesebb versenytapasztalattal rendel-
kezők) versenyét Uram Andrei
nyerte meg, míg a juniorok (tapasz-
talt navigátor felügyelete alatt ver-
senyző 15-16 évesek) futamát a
kolozsvári Hannea Mihai nyerte, őt a
nyárádszeredai Kiss Szilárd és a ma-
rosvásárhelyi Paskó Péter követte.

Az idéntől kiírt második divíziós
országos bajnokság nyílt versenyét
Ionescu Claudiu Ionuţ (Craiova)
nyerte, a bukaresti Cosmoiu Ale-

xandru és a dévai Buturean
Gigi előtt. Ebben a bajnokság-
ban a hajtóművek kapacitásá-
nak függvényében is
megméretkeznek a verseny-
zők: az 1400 köbcenti alatti
csoportban Buturean Gigi tel-
jesítette a legjobb időt, az
1400-2000-es csoportban Io-
nescu Claudiu Ionuţ, míg a
2000 köbcenti fölötti autók
közül a resicai Cicloda Florin
által vezetett VW Golf bizo-
nyult a leggyorsabbnak.

Simon Attila főszervező
jónak értékelte a bekecsi ver-
senyt, a mindenki számára új,
de jó pálya elnyerte a szerve-
zők és versenyzők tetszését
egyaránt, ezért remélik, hogy
jövőben is visszatérhetnek ide.

Gyorsasági autóverseny  a Bekecsen

Marosvásárhelyi rangadóval raj-
tolt a női kézilabda A osztály új idé-
nye. Az első fordulóban a
bajnokság régi résztvevője, a Mure-
şul azt az Olimpicot fogadta, amely
a klub története folyamán először
iratkozott be felnőtt szinten a baj-
nokságba.

Két homlokegyenesen ellentéte-
sen menedzselt klub mérkőzése
volt. A Mureşul a régi gárdára ala-
pozott, a távozók helyére (akik
közül De Oliviera volt az alaprotá-
ció részese) csak két új játékos ér-
kezett: Saláta Zsuzsanna kapus és
Bodó Ingrid szélső. Így, miután Se-
rediuc, Moloci és Şuta sérülés miatt
éppen csak helyet foglaltak melegí-
tőben a kispadon, alig kilenc épkéz-
láb játékossal kezdte a csapat a
meccset. Eközben az Olimpic kizá-
rólag helyi, ifjúsági játékosokra ala-
pozott, és 16 név került a mérkőzés
jegyzőkönyvébe, azaz teljes keretet
nevezett a meccsre.

Ilyen körülmények között az
erőnléti fölény az Olimpicé lett
volna, azonban a tapasztalat a Mu-
reşul pártján állt, és ezt – különösen
Bucin és Stângu teljesítményének
köszönhetően – ki is használta.

A lelátón az Olimpicban szereplő
játékosok szülei forró hangulatot te-
remtettek, és a mérkőzést lelkesen
kezdő vendégek meglepően jól in-
dították a meccset. Az ifjúsági válo-
gatott Târşoagă és Bărăbaş
góljainak köszöhetően 5-1-es veze-

tésre tett szert. Ezt követően azon-
ban talpra állt a Mureşul, zsinórban
hat gólt szerzett, és a folytatásban
végig lépéselőnyben maradt. A na-
gyobb tapasztalat a második félidő
második felében mutatkozott meg
leginkább, amikor az Olimpic ifjú
játékosai folyamatosan téves dönté-
seket hoztak, ráadásul a kapuban
Petruneag gyakorlatilag mindent
hárított.

A mérkőzés alapján az idén is
arra várhatunk, hogy a Mureşul a
mezőny első felében végezzen, ám
ahhoz, hogy valós esélye legyen a
feljutásra, még meg kell erősíteni a
keretet. A feljutásra nem jogosult
(ifjúsági csapatként beiratkozott)

Olimpic viszont megmutatta, hogy
valószínűleg sok ellenfelét le fogja
tudni győzni. Az alakulat legna-
gyobb problémája, hogy a 3-4 kivé-
teles képességű fiatal kézilabdázó
mellett nincsenek hasonló szintű
társak. Pedig ha ez a két együttes
összedná a legjavát annak, amije
van, akkor nem lenne gond ismét
élvonalba juttatni a marosvásárhelyi
női kézilabdát. Ehhez azonban na-
gyobb bölcsességre lenne szükség a
sportágban dolgozók részéről.

A 2. fordulót szombaton rende-
zik, az Olimpic a Brassói Coronát
fogadja a Liviu Rebreanu iskola kö-
vesdombi sporttermében, míg a
Mureşul Köröskisjenőre látogat.
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A marosvásárhelyi Maros Ször-
nyek egyik alapítóját és csapatszer-
vezőjét, mai napig aktív játékosát,
Nagy J. Attilát választotta meg a
Romániai Amerikaifutball-liga köz-
gyűlése a testület elnökévé. A fris-
sen megválasztott elnök elmondta,
hogy a megválasztása egyben
annak a munkának is az elismerése,
amit a marosvásárhelyi klub a
sportág népszerűsítése terén végez.
A Maros Szörnyek szervezettség
terén példát mutat a többieknek,
annak ellenére, hogy az ötcsapatos
ligában az utóbbi években nem si-
került elmozdulnia az ötödik hely-
ről, bár nagyon közel állt hozzá.

Van még mit tenni az amerikai
futball népszerűsítése terén, hiszen
míg Romániában alig öt csapat mű-
ködik, a feleakkora Magyarorszá-
gon három bajnoki szintes
bajnokság van. Az infrastruktúra
terén is fejlődni kell, hisz egyetlen
kifejezetten amerikaifutball-pálya
sincs az országban. Igaz, Magyar-
országon is csak a közelmúltban
adták át az elsőt, ott is többnyire át-

vonalazott focipályákon játszanak. 
A legnagyobb gondot az jelenti,

hogy egy-egy csapathoz 35-36 játé-
kos kell, és ha vannak is a sportág-
nak kedvelői más városokban is,
ennyien nem tudnak összegyűlni.
Arról nem is szólva, hogy a felsze-
relés is nagyon sokba kerül. Így ma-
radnak a nagyvárosok (Bukarest,
Kolozsvár, Temesvár), illetve ka-
kukktojásként Marosvásárhely. Ez
azonban azt is jelenti, hogy 
egyelőre nem tudják a sportági szö-
vetséget bejegyezni a sportminisz-
tériumnál, ugyanis ehhez
legkevesebb tíz klubnak kellene
működnie.

Nagy J. Attila elmondta azt is,
hogy dolgoznak a népszerűsítésen
az ifjúságiak szintjén is, kispályás
szalagos (testi kontaktus nélküli)
versenyeket szerveznek. Úgy vélte,
hogy az évi négy-hat mérkőzés,
amennyit a ligában játszanak a csa-
patok, nagyon kevés, ezért barátsá-
gos tornákkal próbálják kitölteni az
űrt, Marosvásárhelyen például az
ősz folyamán magyarországi meg-
hívott csapatokal szeretnének nez-
metközi tornát szervezni.

Nagy J. Attila 
az Amerikaifutball-liga elnöke

Bálint zsombor

Bálint zsombor

Gligor Róbert László

Az új és jó pálya elnyerte a versenyzők tetszését. Fotó: Zone-X Photo

* 5. liga, Északi csoport, 3. forduló: Mezőkirály-
falva – Nyárádremete 2-6, Abafája – Szászrégeni Test-
vériség 2-2, Lövér – Bátos 0-2, Köhér – Magyaró 3-0,
Görgénysóakna – Alsóidecs 3-5. Marosfelfalu állt. Az
élcsoport: 1. Nyárádremete 9 pont, 2. Bátos 9, 3. Alsó-
idecs 6.

* 5. liga, Közép csoport, 3. forduló: Tuzson – Me-
zőrücs 2-3, Segesvár – Kerelőszentpál 4-1, Galambod
– Cikmántor 7-1, Balavásár – Kerelő 2-0, Gernyeszeg
– Csittszentiván 1-1. Harasztkerék állt. Az élcsoport:
1. Galambod 7 pont, 2. Harasztkerék 6, 3. Balavásár 6.

* 5. liga, Déli csoport, 2. forduló: Mezőzáh – Me-
zőceked 2-1, Radnót II – Mezőtóhát 6-0, Vámosgál-
falva – Marosludas II 1-2, Küküllődombó – Maroskece
3-0, Marosugra – Magyarsáros 1-1. Az élcsoport: 1.
Marosludas II 6 pont, 2. Magyarsáros 4, 3. Marosugra
4.

* 6. liga, 2. forduló: Mezőpanit – Somosd 2-3,
Kibéd – Jedd 0-1, Mikefalva – Nyárádgálfalva 2-3, Eg-
restő – Csíkfalva 1-2, Székelybere – Koronka 1-5, Uz-
diszentpéter – Küküllőszéplak 3-0. Az élcsoport: 1.
Jedd 6 pont, 2. Koronka 6, 3. Nyárádgálfalva 6.

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 5. forduló: Bournemouth – Brighton & Hove

Albion 2-1, Crystal Palace – Southampton 0-1, Huddersfield – Leicester
1-1, Liverpool – Burnley 1-1, Newcastle United – Stoke 2-1, Watford –
Manchester City 0-6, West Bromwich – West Ham United 0-0, Tottenham
– Swansea 0-0, Chelsea – Arsenal 0-0, Manchester United – Everton 
4-0. Az élcsoport: 1. Manchester United 13 pont, 2. Manchester City 13,
3. Chelsea 10.

* Spanyol Primera División, 4. forduló: Eibar – Leganés 1-0, Levante
– Valencia 1-1, Getafe – Barcelona 1-2, Betis – Deportivo La Coruna 
2-1, Atlético Madrid – Málaga 1-0, Alavés – Villarreal 0-3, Girona – Se-
villa 0-1, Las Palmas – Athletic Bilbao 1-0, Real Sociedad – Real Madrid
1-3, Espanyol – Celta Vigo 2-1; 5. forduló: Valencia – Málaga 5-0, Bar-
celona – Eibar 6-1. Az élcsoport: 1. Barcelona 15 pont, 2. Sevilla 10, 3.
Valencia 9.

* Olasz Serie A, 4. forduló: Crotone – Inter 0-2, Fiorentina – Bologna
2-1, AS Roma – Hellas Verona 3-0, Sassuolo – Juventus 1-3, AC Milan –
Udinese 2-1, Napoli – Benevento 6-0, SPAL – Cagliari 0-2, Torino –
Sampdoria 2-2, Chievo – Atalanta 1-1, Genoa – Lazio 2-3; 5. forduló:
Bologna – Inter 1-1. Az élcsoport: 1. Inter 13 pont, 2. Napoli 12, 3. Ju-
ventus 12.

* Német Bundesliga, 4. forduló: Hannover 96 – Hamburger SV 2-0,
Bayern München – Mainz 4-0, Werder Bremen – Schalke 04 1-2, Eint-
racht Frankfurt – Augsburg 1-2, VfB Stuttgart – Wolfsburg 1-0, RB Le-
ipzig – Mönchengladbach 2-2, Hoffenheim – Hertha BSC 1-1, Bayer
Leverkusen – Freiburg 4-0, Borussia Dortmund – 1. FC Köln 5-0; 5. for-
duló: Mönchengladbach – VfB Stuttgart 2-0, Schalke 04 – Bayern Mün-
chen 0-3, Augsburg – RB Leipzig 1-0, Wolfsburg – Werder Bremen 1-1.
Az élcsoport 1. Bayern München 12 pont, 2. Borussia Dortmund 10, 3.
Augsburg 10.

* Francia Ligue 1, 6. forduló: Toulouse – Bordeaux 0-1, AS Monaco
– Strasbourg 3-0, Dijon – St. Etienne 0-1, Guingamp – Lille 1-0, Troyes
– Montpellier HSC 0-1, Nantes – Caen 1-0, Amiens SC – Olympique
Marseille 0-2, Angers – Metz 0-1, Stade Rennes – Nice 0-1, Paris St. Ger-
main – Lyon 2-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 18 pont, 2. AS Mo-
naco 15, 3. St. Etienne 13.

A tapasztalat legyőzte a fiatalos lendületet

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi

Mureşul – Marosvásárhelyi Olimpic 27-21 (12-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 700 néző. Vezette: C. Mihai

(Brassó), O. Petre (Brassó).
Mureşul: Petruneag (Saláta) – Deac 3, Stângu 8, Bucin 8, Bodó

4, Fărcaş 1, Veres (Rad 3).
Olimpic: Ugran (Stan) – Munteanu 4, Dima, Bărăbaş 7, Târşoagă

6, Sângeorzan, Ghemeş (Ola 2, Radu, Lăcătuş 1, Marian 1, Kiss,
Moldovan, Belean, Bardoşi).

Eredményjelző
Az A osztály B csoportja 1. fordulójának eredményei: Resicabá-

nyai CSU – Székelyudvarhelyi VSC 33-19, Kézdivásárhelyi SE –
Temesvári SCM 27-41, Naţional Rm. Vâlcea – Dacia Mioveni 26-
21, Nagybányai Minaur – Köröskisjenői Crişul 44-17, Marosvásár-
helyi Mureşul – Marosvásárhelyi Olimpic 27-21, Brassói Corona –
Nagyváradi CSM 35-18, Temesvári Universitatea – Argeş Piteşti
35-40.

Megyei labdarúgóbajnoki eredmények

Az újonnan megválasztott országos sportvezető, a Pixel ProSport közösségi oldaláról átvett
felvételen



Vasárnap délután 6 órától a
Kultúrpalotában kerül sor Ka-
szás Géza A lovasíjász című
dokumentumfilmjének kö-
zönségtalálkozóval egybekö-
tött bemutatójára az Eurázsia
Kincsei Egyesület és a Szent
László Serege Egyesület szer-
vezésében. Jelen lesz Kassai
Lajos világbajnok lovasíjász,
a film főszereplője, Kaszás
Géza, a film ötletgazdája és
rendezője, illetve Koszta Zol-
tán bőrpáncélkészítő, bőrmű-
ves. 

A vetítésre a belépés ingyenes,17
órától bőrpáncél-kiállítás tekinthető
meg.

A részletekről az egyik szervező-
vel, Bartha Barnával, az Eurázsia
Kincsei Egyesület elnökével beszél-
gettünk, aki elmondta, hogy Kassai
Lajos gyermekkora óta „a hunok
megszállottja”, és tulajdonképpen A
láthatatlan ember című regény kel-
tette fel benne a hunok iránt az ér-
deklődést. 

– Kinek az ötlete volt a film?
– Kaszás Géza, aki lovasprogra-

mot vezetett és filmeket készített lo-
vasokról, természetesnek találta,
hogy Kassai Lajosról is forgasson
filmet. A film készítése alatt ta-
pasztalt élmények hatására vált
számára egyértelművé, hogy az az
életmód többet jelent, egy rövid-
filmbe, tizenöt percbe nem lehet be-
lesűríteni. 

– Mi a célja ennek a filmbemuta-
tónak? Kiket szeretnének megszólí-
tani?

– Mindenkihez szól. Nincs olyan
ember, aki ebből a filmből nem
tudna valami hasznosat leszűrni,
mindenki számára élményt, feltöl-
tődést jelent. Elsősorban a 

m a g y a r o k h o z
szól. Megmu-
tatja, hogy mit
jelent a kitartás,
hogy nem min-
dig a könnyebb
utat kell válasz-
tani, hogy közös-
ség nélkül nincs
egyén, a közös-
ségi élet nél-
külözhetetlen.
Megmutatja, mi-
lyen fantasztikus
érték az, hogy
magyarok va-
gyunk. Kassai
Lajos sosem vá-
lasztotta a köny-
nyebb utat, a
közösség és a hosszú távú célok ér-
dekében dolgozik. 

– Miért épp Vásárhely?
– Hol, ha nem itt? Mert éppen ez

a közösség van a legnagyobb baj-
ban, nincs olyan magyar közösség,
amely olyan rossz állapotban lenne,
mint ez.

– Mit ért azon, hogy rossz álla-
potban van a vásárhelyi magyar-
ság?

– Elengedte magát, belenyugo-
dott a beolvadásba.

– Ez nem így van, de ne kezdjünk
most vitát erről.

– Ez is egy vélemény. Elfogadom
az ön véleményét, de én ezt látom.
Ezért kellenek a példák.

– Ön szerint mi a film üzenete  a
vásárhelyiek számára?

– A magyarság a történelem
során ontotta magából a hősöket.
És soha nem készült film róluk.

Kassai Lajos a ma hőse, élő példa;
nem kell a történészeknek vitat-
kozni, hogy volt, mint volt. Élni
kell a lehetőséggel, hogy itt van,
példát mutat, és követni azt, amit
ő is követ: a közösség érdekében
végzett kitartó munkát. Ez a leg-
fontosabb üzenete. Egyúttal kö-
szönetet szeretnék mondani
támogatóinknak, a Maros Megyei
Múzeumnak és a megyei tanács-
nak.

JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ egyetemistáknak vagy tanu-
lóknak bebútorozott kétszobás tömb-
házlakás a Kárpátok sétá-
nyon. Érdeklődni a 0744-477-640-es
telefonszámon 9-20 óra között.
(3867-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (3856)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (3856)

ELADÓ AV-025-ös típusú Triplex
masszázseszköz. Tel. 0747-351-543.
(3742)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Czakó Rozália névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (3901)

ELVESZTETTEM Máthé Francisc névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (3910)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, termopán PVC-nyí-
lászárókat, szúnyoghálókat. Tel. 0744-
121-714, 0265/218-321. (3171)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok használt hűtőket, fagyasz-
tókat garanciával. Tel. 0722-846-011.
(3724)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3843)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk szep-
tember 21-én a drága testvérre,
SIMÓ ANIKÓRA szül. Porcza, aki
19 éve távozott szerettei köréből.
Emléke legyen áldott, nyugalma
fölött őrködjön szeretetünk!
(3822-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
drága barátnőnktől, 

RÁCZ JOLÁNTÓL. 
Emlékeinkben mindig élni fogsz. 
Bota Judit és családja. (3911-I)

Megrendülten búcsúzunk szere-
tett barátnőnktől, 

RÁCZ JOLÁNTÓL, 
aki váratlanul hagyott itt minket.
Mosolygó arcod örökké velünk
marad.
Nyugodjon békében! 
Pataki Réka és családja. (3911-I)

Isten akaratában megnyugodva,
mégis fájdalommal teli szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett nagy-
mama, 

özv. KEREKES JOLÁN 
született Pásztor 

marosvásárhelyi lakos 
életének 75. évében elhunyt.
Nyughelyére szeptember 21-én
15 órakor helyezzük a meggyes-
falvi református temetőbe, Je-
hova tanúi szertartása szerint. 

A gyászoló testvérek. (3896-I)

Istenben bízó lélekkel, szent aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, test-
vér, sógornő, nagymama, déd-
mama, rokon és ismerős, 

özv. ISZLAI BÉLÁNÉ 
szül. DERZSI PIROSKA 

életének 92. évében örökre pi-
henni tért őseihez. Temetése
szeptember 21-én 13 órakor lesz
a református temetőben. Szép
emléke bennünk fog élni! A gyá-
szoló család. 

*
„Éneklek az Úrnak egész életem-
ben; zengedezek az én Istenem-
nek, amíg vagyok.”

(Zsolt. 104,33)
Hűséges kórustag volt, hisz az
éneklés sok évtizeden át öröm és
imádság volt számára. A keresz-
tényi hitet egész életében ápolta.
Köszönjük, hogy mi is részesei
lehettünk ennek! Emléke legyen
áldott! 

Szerető leánya, Izuka. (3877-I)

„Mert én tudom, hogy az én Meg-
váltóm él!”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, nagymama,
dédmama, sógornő, nagynéni,
rokon, 

özv. HORVÁTH MARGIT 
86 éves korában rövid szenvedés
után visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Temetése pénteken, 2017.
szeptember 22-én lesz 13 órától
a cserefalvi temetőben. 

A gyászoló család. (3925-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk az
Alfacom egykori elnöke, BUCIN
VASILE haláláról. Őszinte
részvétünk a gyászoló csa-
ládnak. Az egykori Alfacom
munkaközössége. (3905)

Szomorúan értesültünk volt
lakótársunk, PETERMAN IRMA
elhunytáról. Szeretteinek
ezúton fejezzük ki részvétünket.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! A Csukás utca 7.
szám alatti tömbház lakói.
(3909-I)

Együttérzésünket, őszinte
részvétünket fejezzük ki kedves
szomszédunk, KISS MÁRIA
elhunytával a gyászoló csa-
ládnak. Gyászukban osztozunk.
Nyugodjék békében! A szom-
szédok a Parângului u. 27. sz.
alól. (-I)
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Mózes Edith

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szomorúan, de soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk szeptember 21-én a
balavásári SZENTMÁRTONI MÁRIÁRA
született Marton halálának 7. évfordulóján. 
Emlékét szeretettel őrzi testvére, Ró-
zsika Ernyéből, családjával együtt. Nyu-
godjál békében, drága jó testvérem!
(3751)

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 
– lelkigyakorlat –

2017. október 9-14. között.
Ára 150 euró – mindent tartalmaz.

Útlevél nem kell!
Lelkivezető: T. Hajlák Attila-István

Tel. 0742-698-166.
Zarándokoljon velünk! (sz.-I)

JÁNOSI IRÉNNEK,
drága anyukánknak
kívánunk ezen a szép
napon nagyon sok
boldog születésnapot,
nagyon sok szeretettel:
két lánya, fia, veje,
menye, unokái és
dédunokái. (v.-I)

A lovasíjász Marosvásárhelyen
Filmbemutató és közönségtalálkozó 
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FONTOS  TELEFONSzÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
• 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

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• 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
• 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.

NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentes-
boltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Jelentkezzen öné-
letrajzával: cv@petry.ro (sz.)

ALKALMAZUNK GYÓGYSZERÉSZT és GYÓGYSZERÉSZ-
ASSZISZTENST a marosvásárhelyi COROLA GYÓGYSZER-
TÁRBA. Tel. 0265/232-325. (19368-I)

ALKALMAZUNK FESTŐKET, MUNKÁSOKAT. Tel. 0744-212-
269. (3815-I)

AUTÓMOSODÁBA AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk nappali és
éjjeli műszakra is. Tel. 0732-539-275. (19300-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-
151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszá-
mon. (19356)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZE-
MÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT,
SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)

A SURTEC MŰSZAKI BARKÁCSÁRUHÁZ alkalmaz EL-
ADÓKAT, KASSZÁSNŐKET és SUPERVIZORT (KASSZAFEL-
ÜGYELŐT). Önéletrajzukat kérjük a surtec@surubtrade.ro
e-mail-címre küldeni vagy az áruház vevőszolgálatán leadni Ma-
rosvásárhelyen, a Dózsa György utca 145/A szám alatt. Tel.
0265/263-093. (60359)

A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ÉS AJÁNDÉKBOLTJA
NŐI, FÉRFI MUNKATÁRSAKAT keres teljes és részidős munka-
programmal. A fényképes önéletrajzokat a Székely Vértanúk utcai
üzletekbe vagy a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail címre vár-
juk. (19359-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19369-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalma-
zunk. Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből. Tel. 0745-696-055.
(19369-I)

A POMADENT FOGORVOSI RENDELŐ RECEPCIÓS
ÁLLÁS betöltésére keres jelentkezőket. Alapkövetelmény a jó
kommunikációs készség, csapatmunkára való hajlandóság, román
és angol felsőfokú nyelvismeret, valamint számítógép-kezelési is-
meretek. Az önéletrajzokat az office.pomadent@gmail.com e-mail-
címre várjuk szeptember 24-ig. (19367-I)

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. várja a beiratkozókat MÉ-
HÉSZ SZAKTANFOLYAMÁRA. A tanfolyam elvégzése után a
résztvevők a Munkaügyi, Család- és Esélyegyenlőségi Miniszté-
rium, valamint az Oktatás-, Kutatás- és Ifjúságügyi Minisztérium
által kibocsátott akkreditált bizonyítványt kapnak. Beiratkozni az
Apicola Kft. székhelyén –  Marosvásárhely, 1918. December 1. út
35. szám – lehet 2017. október 31-ig. Szükséges iratok: a 
személyazonossági igazolvány fénymásolata, iskolai végzettséget
igazoló oklevél (minimum 8 osztály elvégzéséről)  fénymásolata,
orvosi igazolás. A részvételi díj 350 lej, tanulóknak és egyetemist-
áknak 250 lej. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés.

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Október 3-ig látogatható  
a JÉGKORSzAK kiállítás 

Marosvásárhelyen
Kevesebb mint egy hónapig időzik Marosvásárhe-

lyen a budapesti Természettudományi Múzeum Jég-
korszak című kiállítása.  A Föld utolsó jégkorszakát
bemutató tárlat a marosvásárhelyi Természettudomá-
nyi Múzeumban, a Horea utca 24. szám alatt tekint-
hető meg.

A látogatók újra találkozhatnak a jégkorszak után
kihalt, de jól ismert állatfajokkal (életnagyságú re-
konstrukciók, csontvázak), amelyeket az eredeti élő-
helyükre emlékeztető környezetbe helyeztek.
Megtekinthető egy mamutfióka, kardfogú tigris, hiéna,
barlangi hiéna, pézsmatulok és egy gigantikus glipto-
don.

A kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják,
amelyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok
életéről tartalmaznak információkat. A Jégkorszak ok-
tóber 3-ig időzik Marosvásárhelyen.

Látogatás: – keddtől péntekig: 9–16;
– szombaton:  9–14;
– vasárnap: 9–13. 


