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Intelligens villanyrendőrök

Októberben elkészül az ákosfalvi útkereszteződés

Útjelző diákoknak

A Kulturális és Tudományegyetem és
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében hetedik alkalommal nyílt meg tegnap a várban a
Szakoktatás és mesterségek vására
nevű börze, amelyen megyeszékhelyi
szakiskolák mutatják be kínálatukat. A
börze ma is látogatható.

____________2.
Újdonság
az integrált terápia

Európában egyedülálló módszert vezettünk be a különböző látás- és lélektani zavarok kezelésére gyerekeknél
és felnőtteknél Jeremiás László optometrista-látszerész, cégvezető kezdeményezésére az Optica-Optofarm cég
Optolens pszichológiai laboratóriumában.

Előreláthatólag még ebben a hónapban befejezik az ákosfalvi
útkereszteződés korszerűsítését, a munkálatok nagy részével már elkészültek, az úgynevezett intelligens villanyrendőrök felszerelése és üzembe helyezése van még hátra. Az
Országos Útügyi Igazgatóság szerint a szenzorokkal ellátott
jelzőlámpás rendszer felgyorsítja majd a forgalmat és megkönnyíti a kitérést Nyárádtő felől Segesvár irányába, amerre
a teherjárművek nagy része közlekedik.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A Nyárádtő–Ákosfalva szakaszon áthaladó teherforgalom miatt folyamatosan torlódások, kígyózó sorok alakulnak ki az Ákosfalva központjában lévő útkereszteződésben. Nehézkesen lehet kitérni az
Alsó-Nyárádmentéről, a Segesvár felé tartó nyergesvontatók pedig kiforduláskor szinte mindkét közlekedési sávot elfoglalják, ami
ugyancsak fennakadásokat okoz. A problémás útkereszteződés
rendezése a forgalom felgyorsítása érdekében évekig váratott magára,
míg végre idén nyáron elkezdték az átalakítását. Bár az előzetes
elképzelések szerint körforgalom épült volna Ákosfalva
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A gyógyteák
bűvös világa

Hűvös októberi délutánon lehet-e jobb
elfoglaltságot elképzelni, mint egy csésze tea mellett jó hangulatban elbeszélgetni azokról az okos kis
növényekről, amelyek magukba gyűjtötték a fényt, a nyár melegét, illatát,
és most belülről közvetítik nekünk
gyógyító tudományukat?

____________7.

Mikor leszünk okosak?

Antalfi Imola

Az okos város olyan település vagy településcsoport, amely
természeti és épített környezetét, digitális infrastruktúráját, valamint a területén elérhető szolgáltatások minőségét és gazdasági
hatékonyságát
korszerű
és
innovatív
információtechnológiák alkalmazásával, fenntartható módon, lakosainak fokozott bevonásával fejleszti – olvasható a Magyar
Közlönyben. Vagyis élhetőbbé teszi a települést, de hatékonyan,
környezettudatosan és hosszú távon. A téma érdekes és időszerű,
sőt, mondhatnám: nincs is más út, ha lépést akarunk tartani a
modern városokkal. Márpedig Marosvásárhely felzárkózna –
legalábbis deklaratív szinten.
A Forgatag egyik rendezvénye éppen erről szólt, a városi önkormányzatot több bírálat is érte. Valószínűleg a szakmai közeg
azt érzékeli, amit a lakosság: beszélnek az „okosításról”, azonban konkrét előrelépés nem tapasztalható. A forgatagos beszélgetés után közölte a városvezetés lapunkkal: intenzíven
foglalkoznak a témával. Tárgyalnak, egyeztetnek. Bizonyára így
van. De lehet, hogy érdemes lenne részletesebben kommunikálniuk a lakossággal arról, hogy hogyan kapcsolják egymásba az
okos „területeket”: a kormányzást (közigazgatás), közlekedést,
a környezetet (víz- és hulladékgazdálkodás, megújuló energiák
stb.), az életkörülményeket (oktatás, egészségügy, kultúra, közbiztonság – vagyis élhető környezet), a gazdaságot, az embereket
(képzett, versenyképes munkaerő). Milyen anyagi ráfordítással,
milyen ütemterv szerint valósulna meg ez a fajta városfejlesztés?
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 24 perckor,
lenyugszik
18 óra 57 perckor.
Az év 277. napja,
hátravan 88 nap.

Ma FERENC,
holnap AURÉL napja.
AURÉL: latin nemzetségnév
rövidülése, jelentése: aranyos.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 140C
min. -10C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 3.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6643
4,0326
1,4451

156,0686

Az aradi vértanúkra emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete a 13 aradi vértanú tiszteletére emlékműsort szervez
október 4-én, csütörtökön 17 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templomban. Áhítatot mond Nagy László
unitárius lelkész, közreműködik az Evangélium kórus, a
Szent Cecília együttes, valamint a Művészeti Líceum diákjai. A marosvásárhelyi RMDSZ szervezésében október 6án, szombaton 12 órától a Postaréten, a Székely vértanúk
emlékművénél koszorúzással egybekötött főhajtással emlékeznek a 169 éve kivégzett 13 aradi vértanúra.

Vitéz Mihály – Székely Csaba
színműve

A 3G Színház szervezésében Székely Csaba Mihai Viteazul (Vitéz Mihály) című színműve tekinthető meg október
5-én, pénteken és 7-én, vasárnap 19 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Rendező: Andi
Gherghe. Az előadás a Szociális terápia a kortárs színházon keresztül nevű projekt keretében jött létre a Romániai
Országos Kulturális Alap (AFCN) és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal támogatásával. A 14 éven aluli nézőknek nem ajánlott produkció román, magyar, illetve német
nyelvű, magyar és román nyelven feliratozott.

A Spectrum Színház októberi előadásai

A Spectrum Színházban október 5-én este 7 órakor Gene
Stone és Ray Cooney Miért nem marad reggelire? című
vígjátékát játsszák, rendező: Kovács Levente. Október 7én délután 5 órakor Jean Genet Cselédek című drámája
lesz műsoron. Rendező: Török Viola. Október 12-én este
7 órakor Hedry Mária monodrámája, a Zrínyi Ilona, a budapesti Klebelsberg Kultúrkúria vendégelőadása várja a
közönséget. Rendező: Árkosi Árpád; Zrínyi Ilona: Juhász
Róza. Jegyek a Spectrum Színház jegypénztárában (Rózsák tere 13. szám), hétköznapokon 9 és 14 óra között, telefonos helyfoglalás a 0744-301-875-ös számon, naponta
9 és 18:00 óra között, illetve a www.biletmaster.ro oldalon.

Helyi termékek vására Mezőpanitban

Október 6-án Mezőpanitban a GAL3 Egyesület megszervezi a helyi hagyományos termékek vásárát, mely 10 órakor
kezdődik a polgármesteri hivatal udvarán. A
rendezvényen a Mezőpanit, Maroskeresztúr és Marosszentkirály községi helyi termelők és kézművesek termékeit lehet megtekinteni és megvásárolni. 17 órától a térség
néptánccsoportjai lépnek fel, 19 órától Koszika&The Hot
Shots koncertezik.

Barokk kamarazene-koncert
Mezőbergenyében

Különleges barokk koncertre várják a közönséget október
6-án 17 órára a mezőbergenyei református templomba. Az
előadó a Trifonale együttes, 2015 elején alakult Kolozsváron, tagjai: Domahidi Zsuzsa – barokk fuvola, Csibi Dávid
– barokk hegedű, Csata István – viola da gamba, Erich
Türk – csembaló. A bergenyei koncertre latin-amerikai és
európai spanyol zenével készülnek, melyet korhű barokk
hangszeren adnak elő.

Az Ősi Alkotó Műhely
a Bolyai téren

Október 7-én, vasárnap, az Ősi Alkotó Műhely tagjai a Bolyai téri unitárius templomban, a 11 órakor kezdődő istentisztelet után verses összeállítást mutatnak be neves
magyar költők és írók vallomásából. Ősi Veszprém megyei
település a Bakony-hegy lábánál, művészi és kulturális
életéről ismert. Az Ősi Alkotó Műhelyt 2004-ben alapította
Ősi Kovács Imre festőművész, a magyar kultúra lovagja.
Tagjai között festők, grafikusok, költők, írók, zenészek, előadóművészek vannak.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Szakiskolák börzéje a várban

Útjelző diákoknak

A Kulturális és Tudományegyetem és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
hetedik alkalommal nyílt meg
tegnap a várban a Szakoktatás
és mesterségek vására nevű
börze, amelyen megyeszékhelyi
szakiskolák mutatják be kínálatukat. A börze ma is látogatható.

Nagy Székely Ildikó

Szerda délelőtt több száz hetedikes
és nyolcadikos diák lepte el a vár udvarát. A jelen levő osztályokhoz és pedagógusaikhoz elsőként a polgármesteri hivatal képviselője, Ioan
Chiorean szólt, a hét éve tartó projekt
jelentőségére, valamint a kétkezi munkát választó fiatalok – szakácsok, fodrászok, autószerelők – hazai és
külföldi sikereire híva fel a figyelmet.
Makkai Gergely alpolgármester
azokat az évtizedeket idézte fel, amikor az egyetemi tanulmányok helyett
választott mesterség elismertséget,
nyugodt életet biztosított a pályakezdőnek. Az ezt követő „vargabetűs időszakot, amikor mindenki egy íróasztal
mögött képzelte el az életét, és a szakmák háttérbe szorultak, felejtsük el” –
javasolta az alpolgármester a diákoknak, majd azt is kiemelte, hogy leginkább a helyi közigazgatásnak kell
odafigyelni a megváltozott piaci igényekre.
A megyei tanfelügyelőség részéről
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes
üdvözölte a jelenlevőket. Dorin Florea
polgármester ironikus megjegyzést tett
a telefonjaikkal foglalatoskodó diákokra, majd arra figyelmeztette a szülőket, hogy az egyetem nem oldja meg
a problémákat, sok esetben ugyanis a
fiataloknak nincs mit kezdeniük a felsőfokú végzettséget igazoló okirattal.

Csegzi Sándor, a Kulturális és Tudományegyetem igazgatója az itthon
végzett munka és értékteremtés fontosságára hívta fel a figyelmet, ugyanakkor arról is említést tett, hogy a
jelenlegi mesterségek 10–15 év múlva
valószínűleg nem fognak létezni, ezért
fontos a folyamatos tanulás és a szakmai átképzés lehetősége. A megnyitó
után Csegzi Sándort az iskolabörze jelentőségéről kérdeztük.
– Tévedés azt tudakolni a hetedikes,
nyolcadikos diákoktól, hogy milyen
középiskolában szeretnének továbbtanulni. Ehelyett fel kell ajánlani nekik
a lehetőségeket – mondta a Kulturális
és Tudományegyetem igazgatója, majd
azt is kifejtette, hogy a szakiskolai kínálat bemutatásával elsősorban a szülőket szeretnék megszólítani, ugyanis
ők látják át igazán a piaci keresletet, az

ipari fejlődés lehetőségeit, és nekik
van meghatározó szerepük abban,
hogy gyermekük milyen irányban
indul tovább.
– A szakoktatás kínálata attól függ,
hogy mire van tanerő, a piaci kereslet
viszont azt jelzi, mire van szükség. A
tanfelügyelőség nehézkesebb mozgása
nem követi a piac gyors mozgását. Az
oktatás minőségét a munkaerőpiac igényeivel kell összhangba hozni – hangsúlyozta Csegzi Sándor.
A szakiskolák börzéjén egyebek
mellett a marosvásárhelyi Avram
Iancu, a Traian Vuia, a Traian Săvulescu szakközépiskolák, az Elektromaros Technológiai Líceum mutatta be
kínálatát. Ezúttal a szolgáltatások terén
szakképzést nyújtó tanintézeteké volt
a főszerep, a fodrászmesterség és a
kozmetikusszakma iránt érdeklődő iskolásoknak például a Traian Vuia két
diákja tartott gyakorlati bemutatót. A
duális oktatás kapcsán a vásár kínálatát
több élelmiszer- és vendéglátóipari cég
színesítette.

Marosszentgyörgyi Magyar Közösségek Napja – 2018

Fotó: Nagy Tibor

A marosszentgyörgyi magyar közösségek október 6-án az idén immár negyedik alkalommal szervezik meg
a Marosszentgyörgyi Magyar Közösségek Napját.
Az esemény fővédnöke: dr. Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere, díszmeghívottja pedig Tóth
László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője.
Fontosabb: programpontok: 10 órától ökumenikus istentisztelet a csejdi református templomban; 12.45
órától ünnepélyes emlékműsor és koszorúzás a marosszentgyörgyi római katolikus templom udvarán az aradi
vértanúk tiszteletére. 13 órától ünnepélyes megnyitó a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia udvarán,
ahol rengeteg program várja a családokat, gyermekeket, minden korosztályú érdeklődőt: kézművessátrak,
gasztronómiai sor, néptánc- és népzenei produkciók a színpadon, harci bemutatók, lovaglás, íjászat, kovácsműhely, kenyérsütés, gyermektáncház, tábortűz és nótaest. A szervezők izgalmas vetélkedőre is hívják a családokat: ennek szabályairól a helyszínen kapnak pontos tájékoztatót. Mindenkit szeretettel várnak.

A Bekecs néptáncegyüttes előadása

A Bekecs néptáncegyüttesnek az Ember az embertelenségben című centenáriumi táncprodukcióját október
5-én 19 órától Marosszentgyörgyön a Szent György Általános Iskola sporttermében tekinthetik meg az érdeklődők.
„A XX. század emberpróbáló történései nyomot hagytak Európán. A Kárpát-haza nemzetei, ezen belül a
magyar, székely és csángó közösségek szellemi és lelki épségét megtépázta a háború, a vér, a veszteség és a
gyász. … Az ember az embertelenségben címet viselő táncelőadásban olyan képeket rajzolunk a tánc, a zene
és a beszéd színpadi nyelvén, amelyek megidézik a hadba vonulók és az itthon maradottak életérzéseit” –
többek között ez is a célja a Bekecs táncegyüttes táncjátékának. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel
várnak.

RENDEZVÉNYEK

Jubileumi ünnepség

A segesvári Gaudeamus Alapítvány és a Kikerics Kulturális Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az alapítvány és az egyesület október 26–28-a között közös ünnepi rendezvénysorozatot
szervez. A jubileumi találkozó a segesvári Gaudeamus
Házban kezdődik október 27-én 11 órától.

Új táncszínházi előadás
az András Lóránt Társulatnál

Az András Lóránt Társulat ALT Dance Workshop néven
évadindító programot szervez október 4-6. között a társulat marosvásárhelyi székhelyén, a Brăila utca 10. szám
alatt. A kortárs tánc workshoppal és castinggal egybekötött eseményen a társulat legújabb produkcióját mutatja
be. Az érdeklődők október 5-én, pénteken este 8 órától te-

kinthetik meg az Introspectio című előadást, amelyet
maga a társulatvezető, András Lóránt rendez. Előadják:
Macaveiu Blanka, Szabó Franciska. A premiert követően
az előadást október 13-án és október 19-én este 7 órától
lehet majd megtekinteni.
Jegyfoglalás a 0754-782-216-os telefonszámon.

Az Ariel műsora

Október 7-én délelőtt 11 órakor a Tűzmadár – 4 éven felüli
gyerekeknek szóló előadás – lesz műsoron, míg október
8-án 15.30 órakor Mondják meg Zsófikának címmel színháznevelési program 14 éven felülieknek, amit előzetes
foglalással csak csoportoknak ajánlanak. Október 10-én
13.30 órakor a Mondják meg Zsófikának Debrecenben, a
Magdafest keretében vendégszerepel.

Mineralia

Október 4-7. között a marosvásárhelyi Néprajzi Múzeumban naponta 10-18 óra között a Mineralia ásványkiállításra várják az érdeklődőket.
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Az Európai Bizottság növekvő aggodalommal követi
a romániai fejleményeket

Frans Timmermans a román jogállamisági helyzetről szóló
vitában hangsúlyozta: az igazságszolgáltatás függetlensége és
a korrupcióellenes küzdelem elengedhetetlen sarokköve egy
erős Romániának az Európai Unióban, márpedig ezeket jelentősen gyengítené, amennyiben változtatás nélkül fogadnák el
a vitatott jogszabályokat. „Ezzel az ország eltávolodna attól a
helyzettől, ami lehetővé tette az előző évi pozitív brüsszeli értékelést” – figyelmeztetett.
Rámutatott, hogy korábban jelentős előrelépések történtek,
ezek visszafordíthatatlansága pedig előfeltétele a román igazságszolgáltatás működését ellenőrző uniós mechanizmus
(CVM) lezárásának.
Az alelnök szerint aggodalomra ad okot az igazságügyi reform, a büntető törvénykönyv módosítása és a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének leváltása is, amelyek egyikében
sem látható jele annak, hogy a román hatóságok figyelembe
vennék a nemzetközi ajánlásokat.
Hozzátette, az Európai Bizottság többször is a kifogásolt intézkedések újragondolására kérte Bukarestet, arra, hogy széles
körű konszenzus mentén cselekedjen. A brüsszeli testület a következő, novemberben esedékes jelentésében értékelni fogja
a történteket, levonja a következtetéseket – közölte.
Románia Európa-párti ország
Felszólalásában Viorica Dăncilă, Románia miniszterelnöke
tiszteletet kért az országának, és leszögezte, hogy nem az európai intézmények, a bíróságok, a politikusok, hanem az állampolgárok számára próbálnak működő, tisztességes
igazságügyi rendszert kiépíteni.
Hangsúlyozta, a CVM-jelentésekben nem látta nyomát a titkosszolgálatok és az igazságügyi szervek közötti titkos meg-

állapodásoknak, amelyek alapján visszaéléseket követtek el
állampolgárok milliói kárára a korrupcióellenes harc leple
alatt. Bírósági ítéletekben mondták ki, hogy bizonyítékokat
hamisítottak, hamis tanúvallomásokat zsaroltak ki emberekből
– sorolta.
Kijelentette, hogy a reformok ezzel szemben helyreállítják
a bíróságok teljes függetlenségét. Hangsúlyozta azt is, hogy
figyelembe fogják venni a Velencei Bizottság ajánlásait. „Románia Európa-párti ország, és nem is fog letérni erről az útról”
– fogalmazott.
Végezetül pedig üdvözölte a mostani vitát, mert – mint
mondta – így volt lehetősége tájékoztatni az EP-t a romániai
visszaélésekről, ezeket nem lehet mostantól a szőnyeg alá söpörni.
Az ülésen pártállástól függetlenül számos képviselő aggodalmát fejezte ki a romániai fejlemények miatt.
Az EP-vitát a zöldek kezdeményezték a román diaszpóra
augusztusi kormányellenes tüntetésén történt erőszakos cselekmények és tömegoszlatás miatt.
Az Európai Parlament legutóbb februárban foglalkozott a
román jogállamiság kérdésével, a plénum november közepén
szavaz a romániai igazságügyi reformra vonatkozó állásfoglalásról.
Az Európai Bizottság már év elején figyelmeztetett a tervezett módosítások negatív hatásaira az igazságszolgáltatási
rendszer függetlensége és a korrupció elleni fellépés hatékonysága szempontjából.
Bukarest az ország 2007-es EU-csatlakozásakor vállalta az igazságszolgáltatásában tapasztalható hiányosságok felszámolását, a reformfolyamatot pedig az
Európai Bizottság egy értékelési mechanizmus keretében
figyelemmel követi. Ennek lezárása azért is fontos,
mivel több uniós tagország is ettől tette függővé Románia felvételét a belső határellenőrzés nélküli schengeni
térségbe. (MTI)

Törvényes garancia a magyar közösség számára az Alkotmánybíróság által szerdán meghozott döntés, amely kimondja,
hogy semmilyen közigazgatási átszervezést – legyen az községi, városi vagy akár megyei – nem lehet megejteni, ha annak
eredményeként megváltozik az adott területen élő nemzetiségek számaránya – mutatott rá Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője azt követően, hogy az Alkotmánybíróság
elutasította az államelnöknek azt az óvását, amelyben alaptörvénybe ütközőnek minősítette az RMDSZ által javasolt cikkelyeket.
Cseke Attila emlékeztetett arra, hogy a Románia közigazgatási szervezésére vonatkozó törvény módosításakor
az RMDSZ parlamenti frakcióinak munkája által sikerült

a törvényben továbbra is szavatolni azt, hogy a megyék
közigazgatási meghatározása esetében az etnikai kritériumot is figyelembe kell venni a földrajzi, gazdasági, szociális, kulturális és hagyományos kapcsolatok feltételein
kívül.
Ugyanakkor egy új paragrafusban szabályozásra került az,
hogy nem lehet közigazgatási egységek határait módosítani,
ha ennek célja vagy eredménye a nemzeti kisebbségek számarányának módosítása lenne.
Az Alkotmánybíróság visszautasította az államfő által megfogalmazott kifogásokat, így a törvény már csak az államelnöki kihirdetésre vár, majd azt követően lép hatályba.
(RMDSZ-tájékoztató)

Egyre növekvő aggodalommal követi az Európai Bizottság a romániai fejleményeket, visszalépés figyelhető meg a reformfolyamatban – jelentette ki a
brüsszeli testület első alelnöke az Európai Parlament (EP) szerdai strasbourgi plenáris ülésén.

A közigazgatási átszervezés nem érvényes,
ha emiatt megváltoznak az etnikai számarányok

Játszóterek időben és térben

Az idő váratlan és aljas hidegre fordulása – ebből is látszik, hogy igaz az a mondás – „jobb sohasem jő” – bekényszerített a játszótérről. Mármint engem és a felügyelő
nagyszülőket, ráérő szülőket, nevelőnőket, pesztrákat, pardon, bébisistergőket. A gyerekek bármi áron még maradnának, de a fázós és előrelátó felnőttek beterelik őket a jó meleg
leckecsináló kuckóba.
Ebből kifolyólag most elegendő idő marad arra nézvést,
hogy mi volt az idősebb korosztály esetében a játszóterek
helyzete. Egykoron nem voltak kifejezett
játszóterek a mi kisvárosainkban. Hallottunk efféle létesítményekről, ha valaki
Bukarestből vagy a távoli és vadregényes Budapestről felkeresett bennünket,
és mesélt ott szenvedő gyermekeiről. Számunkra játszótér
volt az egész város, minden utca, tér és park. Hiszen hatvanhetven évvel ezelőtt elenyésző volt a gépkocsi és a motorizált
forgalom az erdélyi kisvárosokban. Mi volt? Hát volt Huszár
bácsi sárga taxija (sejtem, ő valami arisztokrataféleség lehetett, aki becsületes sofőrmunkával kereste meg a szappanos
barna kenyérre valót). Meg volt a Schwartz Bandi bácsi oldalkocsis Zündappja, meg a H. Lipi „nanója”, ami egy háború előtti zsugorított Fiat-féleség lehetett. Ja, és püffögtek
a gázas buszok, meg a benzinhajtású „Ezüstmadár”, néhány
korgó gyomrú Zisz és Csepel teherautó, gyorsan száguldozó
dzsipek A jelzéssel, biciklik, targoncák, lomha mozgású fagylaltoskerékpár, szekerek, egyik bakján Rigmányi bácsival, az
egyetem kocsisával és… és itt elakad a felsorolás, hiszen fatönkön álldogáltak az egyetem udvarán a háborúból itt feledett Dodge-ok és Lincolnok és Fordok, amelyekbe csodás
volt beülni, mert Pozsonyi Ferike bácsi megengedte nekünk,
akik pont olyan maszatosak, sáros térdű mackóruhásak voltunk (bár mi a professzori házból jöttünk), mint az altisztek,
laboránsok és kisegítőszemélyzet jóravaló gyermekei.
Volt egy játszótérnek látszó berendezmény a Lázár Ödönparkban, amely az államosított Ferenc-rendi zárda kertjéből
alakíttatott ki, és kapta egy Moszkvában elhunyt kommunista
újságíróról nevét, abban volt hinta, mászóka és volt talán

csúszda is, meg amott volt berendezve a gyermekkönyvtár is,
a szomszédban viszont a felnőttek egyik kedvenc zöldvendéglős játszótere zsongott éjjel-nappal, a Hargita vendéglő. Számos efféle játszótér volt, amit a különböző honi helységek és
üdülőtelepek vagy folyók után neveztek át (korábban kapitalista korcsmárosok névvel és arcátlanul mérték itt a dolgozók
butítására a pálinkát, a felvizezett sört és fröccsöt), mint például Olt, Bucsecs, Nyárád, Szováta, Tusnád, Csukás, és amit
akkortájt 1952 körül a dolgozók felfrissítésére, relaxációs
gyakorlat végzésére működtettek
szocialista tudatú italbolti dolgozók
és dolgozónők, és ahun még vasárnap este is lehetett dohányárut igényelni, midőn a trafikok és
dohánytőzsdék bé voltak riglizve a törvényes munkaszünet
okán.
Az onnan kitámolygó elernyedt és módosított tudatú dolgozó egyének tréfás kedvükben voltak, mondásaikat szájról
szájra adta a városi folklórközvetítő, mint például a jó Somodi
bádogosét a Kis közből, aki a hegyen fölfelé egyre csak azt hajtogatta, hogy nem bírja. A tőle együttérzően érdeklődő rendőri
közegnek azt felelte, nem a kaptatót, a rendszert nem bírja.
A rendszert valóban sokan nem bírták. Azok számára olykor nyitva hagyták a kaput, ilyenkor kiáramlott egy sor elégedetlen, volt kizsákmányoló vagy volt jómódú, esetleg
értelmiségivé felfokozott vállalkozó. Évkezdéskor az osztályban feltűntek új arcok, másokról viszont csak suttogtuk, hogy
kivándoroltak, elmentek. Itthagyták a „napfényes földet”
Horváth Imre kifejezése szerint.
Egyébként télen a hegyoldalak, meredek utcák, lejtős városrészek korcsolya-, bob- (tobogán-) és ródlipályává változtak, például a könyékünkön a Székely Kioszktól (akkor már
egyetemi óvoda) a (régi) szerpentin legaljáig, a Fürst-telepi iskoláig le lehetett egyhuzamban siklani. Vagy ellenkező irányban
a lóversenypályáig, ott, ahol ma kórok háza magaslik, és a Sürgősségi fog még inkább ágaskodni. (Az utcai szánkóversenyek
ellen már 1876-ban is tiltakoztak a szőrösszívű városatyák, a
forgalom akadályoztatására hivatkozva…!)

Ország – világ
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Elhalasztott offshore-törvény

Egy hétre visszautalják a szakbizottsághoz az offshore-törvény tervezetét – erről döntött szerdán a
képviselőház plénuma, amelynek döntő házként kell
szavaznia a jogszabályról. A törvénynek a szakbizottsághoz való visszautalását Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök kezdeményezte, a szélesebb konszenzus szükségességére hivatkozva. A szövetségi
elnök javaslatát 210 támogató szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a plénum. A képviselőház összevont – ipari, költségvetési és közigazgatási
– bizottsága kedd este vitatta meg a fekete-tengeri
földgáz kitermelését szabályozó törvény tervezetét,
és kedvezően véleményezte. A parlament másodszor szavaz az offshore-törvényről, miután az első
alkalommal elfogadott változatot Klaus Iohannis államfő visszaküldte megfontolásra. (Agerpres)

Tüntettek a börtönőrök

Több mint 250 büntetés-végrehajtási alkalmazott
tüntetett szerdán az igazságügyi minisztérium székháza előtt, jobb munkakörülményeket, a túlórabérek
kifizetését és Tudorel Toader igazságügyi miniszter
leváltását követelve. Sorin Dumitraşcu, a börtönőrök
szakszervezeti szövetségének elnöke kijelentette:
bár a szaktárca vezetője azt ígérte, megoldja a fogdák helyzetét, továbbra is rossz körülmények között
dolgoznak, és összesen több mint egymillió túlórát
nem fizetett ki az állam az ágazat dolgozóinak. Azt
is nehezményezte, hogy csökkent a börtönőrök
nyugdíja, hiányos a felszerelés, és a legelemibb
munkakörülményeket sem biztosítják számukra.
Arról is beszámolt, hogy a súlyos személyzethiány
miatt 21 börtön kénytelen fogvatartottakat is megbízni börtönőri feladatokkal. Szerinte 8000-rel kevesebb börtönőr van Romániában a szükségesnél.
(Agerpres)

Vagonjavító program indul

A Román Vasúttársaság személyszállító ágazata
(CFR Călători) elindít egy vasútikocsi-javító programot – jelentette be kedd esti televíziós nyilatkozatában Lucian Şova közlekedésügyi miniszter. A
nagyszabású akcióra az állami tulajdonban levő vállalat élén történt személyi változásokat követően
kerül sor. Mint a tárcavezető kiemelte, a CFR Călători költségvetéséből 80 millió lejt irányoztak elő a
vagonjavításokra, ezeket a pénzeket azonban eredetileg nem költötték el. A vezetőváltást követően
azonban a CFR ügyvivő igazgatója újraértékelte a
versenytárgyalásokra előirányzott pénzösszegeket,
és jelenleg vannak szerződések valamennyi javításra szoruló személyszállító vagonra. (Mediafax)

Bojkott miatti vizsgálat

Varujan Vosgasnian, a Liberálisok és Demokraták
Szövetségének (ALDE) alelnöke azt kéri a gyermekvédelmi hatóságtól, hogy indítson vizsgálatot A referendum gyermekei című kampányfilm kapcsán,
abban ugyanis kiskorúak a család meghatározásáról
szóló népszavazás bojkottálására biztatnak. A parlamenti képviselő szerint meg kellene nézni, hogy a
kampányklipben szereplő gyermekek szülei tudtáke, minek teszik ki a kicsiket, és előzetes beleegyezésüket adták-e, hogy részt vegyenek a
forgatásban. A Declic közösség hétfőn rukkolt elő A
referendum gyermekei című kampányklippel, amely
a népszavazás bojkottjára buzdít. (Mediafax)

Mikor leszünk okosak?

(Folytatás az 1. oldalról)
Természetesen mindehhez jövőkép és elkötelezettség
kell, felelős önkormányzati döntések. Miért arról kell
olvasnunk, hogy Gyulafehérváron milyen okos megoldásokat ültetnek gyakorlatba rövid időn belül? Hogy
több mint 40 cég mutatja be terveit, hogy eddig mintegy
100 magáncég által kifejlesztett megoldást teszteltek?
Közigazgatás, mobilitás, környezetvédelem, közszolgáltatások, oktatás, turizmus, egészségügy, városfejlesztés,
innováció, helyi vállalkozások támogatása – ezek a fő
fejlesztési szempontok. Ehhez a programhoz cégóriások
társultak. Miért Gyulafehérváron, miért nem Marosvásárhelyen születik a jövő? A jövő nemcsak fesztiválokról
és mulatságokról kell szóljon, egy-két, az amúgy is
kevés zöldövezetből kihasított parkolóról, pár utca kátyúzásáról, hanem arról, hogy hogyan fejleszthető a
város, a megye az elkövetkező évtizedekben, hogy lépést
tartson a digitalizációval, a modern településekkel.
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Intelligens villanyrendőrök

(Folytatás az 1. oldalról)
központjában, és a helyi önkormányzat is ezen megoldás mellett
tette le a voksát, az Országos Útügyi Igazgatóság lemondott erről a
változatról, ugyanis a megvalósításához területkisajátításokra lett volna
szükség, ami bonyolulttá tette és tovább késleltette volna a kivitelezést.
Az útkereszteződés közvetlen szomszédságában ugyanis művelődési otthon, lakóház és egyéb ingatlanok is
találhatók, amelyeket le kellett volna
bontani, és megvásárolni a területeket ahhoz, hogy az országos útügy
oda beruházhasson.
Elekes Róbert, az Országos Útügyi Igazgatóság sajtószóvivője lapunk érdeklődésére kifejtette:
ahhoz, hogy megfelelő körforgalmat tudjanak kialakítani a szóban
forgó helyszínen, nem csupán a művelődési otthon épületét kellett
volna lebontani, amit a helyi önkormányzat fel is ajánlott, hanem a kereszteződés közvetlen szomszédságában lévő néhány házat is. – Ha
le is bontódott volna a kultúrotthon,
mi azt a telket át kellett volna vegyük, és a jelenlegi rendelkezések

értelmében ez csak kormányrendelettel lehetséges, ami bonyolult és
hosszadalmas folyamat. Ha magánszemélyektől vásárolunk telket,
mindemellett még az is felvetődhet,
hogy ha a telektulajdonosok nincsenek megelégedve azzal az árral,
amit tudunk adni, fellebbeznek, beperelnek, és ez a folyamat akár évekig is elhúzódhat. Számunkra is a
körforgalom lett volna a legmegfelelőbb megoldás, éppen ezért kértük is
a tervezőtől, hogy körforgalmas variánsokkal is álljon elő, a hét tervválhárom
ilyen
volt.
tozatból
Ugyanakkor olyan változat is napvilágot látott, hogy a szomszédos kis
mellékutcát is bevegyük az útkereszteződésbe és mintegy letérő sávot
alakítsunk ott ki, de kiderült, hogy túl
keskeny, nem megfelelő erre a célra.
Alapos háttérmunka előzte meg a beruházást, komoly forgalmi tanulmány készült, több napig a
helyszínen szakemberek figyelték a
forgalmat, tehát nem alaptalanul vetettük el a körforgalom változatot –
hangsúlyozta a sajtószóvivő.
Körforgalom helyett tehát úgynevezett intelligens villanyrendőr sza-

bályozza majd a forgalmat az ákosfalvi útkereszteződésben, illetve letérősávokat is kialakítottak, ahol
villogó zöld jelzés gyorsítja majd a
közlekedést. Az 1,1 millió lej értékű
beruházást lassan befejezik, elkészült az aszfaltozás, a járdaszegélyek lerakása, valamint a két
forgalmi irányt elválasztó kis szigetek kialakítása, amelyekkel az a cél,
hogy elkerüljék a balesetveszélyt,
azaz azt, hogy a sofőrök átvágjanak
egyik sávról a másikra. Ami még
hátravan, az az úgynevezett intelligens, azaz szenzorokkal ellátott villanyrendőrök felszerelése és
üzembe helyezése. Ezeknek a lényege, hogy az aszfaltba vannak
beépítve a szenzorok, amelyek érzékelik az ott áthaladó gépkocsikat,
tehát amint kezd felgyűlni a sor,
azonnal zöldre vált a lámpa. A munkálat során két gyalogátjárót kissé
odébb költöztettek: az országúton
az útkereszteződéstől a Segesvár
irányában lévő átjárót 50 méterrel
tovább, és ez jelzőlámpás átkelőhely lesz, a másikat, a Nyárádtő felé
vezető megyei úton lévőt pedig 20
méterrel odébb.

Az útkereszteződés terve

Duşa teljes transzparenciát ígér

Kis-Küküllő menti
szüreti fesztivál

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A Kis-Küküllő menti szüreti
fesztivál csőszei és huszárai 11 órakor vonulnak fel és járják körbe a
környékbeli falvakat, hogy mulatságba hívják a szőlő- és borkedvelőket. A kelementelki szőlőhegyen
13 órakor ünnepélyes megnyitóval
és borlovagavatással kezdődik a
fesztivál. A megnyitó után hagyományőrző csoportok zenés táncos
műsorai, helyi termékek kiállítása
és vására, valamint gasztronómiai
események sorozata várja a látogatókat. A Magyar Szikvízgyártók Lovagrendje 236 literes Barátság
kelyhének borral és szódával való
feltöltése után, a kehely hivatásának
megfelelően, meg is barátkozhatnak
az érdeklődők a kapott hosszúlépés
fröccsel.
A fröccs mellé finomabbnál finomabb étkekből lehet majd válo-

gatni. A már hagyományos ökörsült
és gulyásparti mellett idén modern
gasztronómiai bemutatóra kerül
sor szakács-világbajnokságon és
olimpián részt vevő szakácsok előadásában! Emellett a Békés megyei Culinary Teamtől (amely
Magyarországot képviseli a szakács-világbajnokságon és olimpián) Hajduk Zoltán, a Gyulahús
Kft. vezetője, valamint a Petry
munkatársai elkészítik a Kis-Küküllő menti szüreti fesztivál fehérboros, virágmézes kolbászát,
amelyet a helyszínen meg is lehet
kóstolni.
A rendezvény eseményeinek sorából nem maradhat ki a jótékonykodás sem, az Erdélyi Fehérasztal
Lovagrend és a Culinary Team tagjai által készített finomságot adományok fejében lehet megkóstolni.
A karitatív főzésből származó öszszeget a havadtői családotthon számára ajánlják fel.
Természetesen nem marad el a
helyiek hagyományos főzőversenye
sem, amelyet az Erdélyi Fehérasztal
Lovagrend és a Culinary Team tagjai zsűriznek majd.
A szüreti fesztivál hangulata úgy
lesz igazi, ha mindenki meg tudja
kóstolni, mi szem-szájnak ingere,
ezért a szervezők különjáratot biztosítanak az érdeklődőknek. A fesztiválbuszok 12 és 13 órakor
indulnak a Continental Hotel parkolójából, visszafele 18 és 19 órakor.
Részletek az esemény Facebook-oldalán: Küküllő-menti Szüreti Fesztivál 2018.

Egy hét alatt 100 birtoklevél
Mircea Duşa a továbbiakban a
Marosvásárhely–Torda közötti autópálya munkálatairól beszélt, és
mint mondta, a munkálatok nehezen haladtak a kisajátítások elhúzódása, illetve a birtoklevelek
kiosztásának elmaradása miatt.
Ezért ezen a héten felgyorsította a

sztráda nyomvonalán található területek tulajdonbizonylatainak a kiadását, és egy hét alatt 100
birtoklevelet állítottak ki, miközben
az év első nyolc havában a prefektúra összesen 138-at adott ki. Az elkövetkezendőkben szeretné felgyorsítani a tulajdonbizonylatok kiállításának folyamatát.

A bor és a fröccs lesz a főszereplő október 6-án a kelementelki szőlőhegyen, de
számos kulturális és gasztronómiai program is várja az érdeklődőket. A 8. alkalommal
megszervezett szüreti mulatság több okból is különlegesnek ígérkezik, hiszen a
magyarországi meghívottak
több új gasztronómiai programmal is készülnek. A szervezők célja hosszú távon,
hogy egy igazi borfesztivállá
nője ki magát a rendezvény,
ami Maros megyének és a KisKüküllő menti borvidéknek a
hírnevét hivatott népszerűsíteni.

Maros megye műszaki szempontból felkészült a referendumra

Mircea Duşa prefektus tegnapi sajtótájékoztatóján teljes átláthatóságot ígért, ezért
hetente rendszeresen (minden kedden 10 órától) sajtótájékoztatót tart. Ugyanakkor
bejelentette, hogy Maros
megye technikai szempontból
felkészült az október 6–7-i referendumra.

Mózes Edith

A megyében 568 szavazókörzet
várja majd a választópolgárokat, a
szavazókörzetek ugyanazok, amelyek a legutóbbi parlamenti választások során voltak, csupán 12
esetben módosított az Állandó Választási Bizottság. Maros megyében
az állandó választói névjegyzéken
480.064 választópolgár szerepel,
ezért a törvényes előírásoknak megfelelően 528.074 szavazólapot
nyomtattak ki (ami 10%-kal több,
mint a választói névjegyzéken szereplő nevek száma), elkészültek a
bélyegzők, és minden, a szavazás-

hoz szükséges segédanyag, öntapadós bélyeg). Ezeket a prefektúra
már átvette, a belügyminisztérium
alkalmazottai őrzik, és október 5én, pénteken szállítják ki a polgármesteri hivatalokhoz, amelyek
majd szétosztják a szavazókörzetekben.
A népszavazás kétnapos: a szavazókörzetek mindkét nap reggel
7 és este 9 között várják a szavazópolgárokat.
Urnazárás
után
a jegyzőkönyveket a megyei
választókerületi választási iroda
összesíti.
A választások mindkét napján
megszabott időpontokban közlik a
részvétel adatait. Szombaton 10, 13,
16, 19 és 21 órakor, vasárnap 11.30,
14.30, 16.30, 20.30 és 22.30 órakor.
Határidő: december 6.
A prefektus beszélt a nemrég módosított 18-as törvényről is, és arra
biztatott minden érintettet, hogy a
törvény által megszabott határidőn
belül igényelje a lakása körül található, jelenleg az állam tulajdonában

levő területeket. Ugyanis a törvény
23. cikkelye kimondja, hogy a lakástulajdonosok telekelhetik az
épületük alatti és a hozzá tartozó
telket; a 27. cikkely második bekezdése szerint azokon a területeken, amelyeket nem kollektivizáltak, és ház van rajtuk, a lakók
kérhetik a helyi polgármesteri hivatalnál birtoklevél kibocsátását
az adott területre. A 36. cikkely
szerint azon területek esetében,
amelyek a román állam tulajdonában vannak, de ha a használó
nevén szerepelnek a nyilvántartásban, kérni lehet a tulajdonjogot.
Ebben az esetben nem kell a szomszédok nyilatkozata.
A tulajdonjogra vonatkozó
igénylést a törvénynek a Hivatalos
Közlönyben való megjelenése utáni
120 napon belül kell benyújtani az
adott település polgármesteri hivatalához. Mivel a törvény 2018. augusztus 6-án lépett hatályba, az
igénylések benyújtásának határideje
december 6.

Fotó: Nagy Tibor
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Influenza elleni védőoltás

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Orvosi Nobel-díj 2018

ember a rák elleni modern immunterápia, a negatív immunreguláció
gátlására alapuló tumorterápia kifejlesztésével érdemelte ki a legrangosabb tudományos elismerést.
Felfedezéseik mérföldkövet jelentettek a rák elleni küzdelemben.
Kutatásaik során arra koncentrálAz illetékes bizottság indoklása
szerint az amerikai és a japán szak- tak, hogy egyes fékek feloldásával
az immunrendszer képes megtámadni a rákos sejteket.
James Allison a CTLA-4 (citotoxikus T-limfocita-asszociált protein
4) nevű fehérjét tanulmányozta a
Berkeley Egyetem kutatójaként az
1990-es években. Egyike volt azoknak a tudósoknak, akik megfigyelték, hogy a CTLA-4 fékezi a
T-sejteket. (A T-sejtek a nyiroksejtek legfontosabb típusai, amelyekkel
az immunrendszer a rákos daganatok ellen védekezik. A rájuk telepedő gátló molekulák, mint a
CTLA-4 és a PD-1 késleltetik az immunválasz kialakulását.) Míg a
többi tudós az autoimmun betegséJames Allison 1948-ban született Texasban. gek kezelésének tekintetében vizsDoktori címét 1973-ban szerezte a Texasi Egye- gálta a CTLA-4 működését, addig
temen. Dolgozott a Texasi Egyetem Rákkutató
Jammes Allisonnak egészen más ötKözpontjában, a Berkeley Egyetemen és a New
York-i Memorial Sloan-Kettering Rákközpont- lete támadt: megalkotott egy antitesban is. 2012 óta ismét a Texasi Egyetem pro- tet, amely képes volt gátolni a
fesszora, munkatársa a rák elleni immunterápia CTLA-4 működését, majd vizsgálni
kezdte, hogy a fék feloldásával az
lehetőségeit kutató Parker Intézetnek.

(MTI) A rákkutatás területén
elért eredményeiért két tudós,
James P. Allison és Hondzso
Taszuku kapja az idei orvosiélettani Nobel-díjat – jelentették be a stockholmi
Karolinska Intézetben.

Kezelni a „lélek tükrét”

Hondzso Taszuku 1942-ben született Kiotóban. 1966-ban szerzett orvosi diplomát. 1971
és 1974 között a baltimore-i Carnegie Intézet
ösztöndíjasa volt, PhD-fokozatát a Kiotói
Egyetemen szerezte 1975-ben. 1979-ig a Tokiói Egyetemen, 1984-ig az Oszakai Egyetemen dolgozott. Azóta a Kiotói Egyetem
professzora.

immunrendszer képes-e megtámadni a rákos sejteket. Első kísérleteit 1994 végén végezte el
kollégáival, és látványos eredményeket értek el: egereknél gyógyítani tudták a rákot az antitest

Újdonság az integrált terápia

Európában egyedülálló módszert vezettünk be a különböző látás- és lélektani
zavarok kezelésére gyerekeknél és felnőtteknél Jeremiás
László optometrista-látszerész, cégvezető kezdeményezésére az Optica-Optofarm
cég Optolens pszichológiai
laboratóriumában (Köztársaság/ Szentgyörgy tér 5. sz.).
Más szóval a lélektant, a pszichoterápiát összekapcsoltuk
a szem és az egész test integrált kezelésével, rehabilitálásával, fejlesztésével, a teljes,
testi-lelki orvoslás érdekében.

Dr. Székely Attila orvosi pszichológus, az integrált terápia labor vezetője

Ehhez egy készüléket használunk, melyet ezelőtt tíz évvel az
Egyesült Államokban szemészek és
pszichológusok fejlesztettek ki. A
készülék segítségével és az integrált
terápiák komplex alkalmazásával
számos bonyolult esetet sikerült
megoldani. Ilyen például gyermekeknél a különböző fokú gyengén
látás (amblyopia), kancsalság, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, enyhébb hiperaktivitás,
figyelemzavar betegség (ADHD),
különböző tanulási problémák, viselkedészavarok, az autizmus különböző formái, enyhe hallássérülés, enyhe mozgáskorlátozottság, pszichés okokból kialakult beszédhibák, enyhe értelmi fogyatékosságban a képességek fejlesztése. A felnőttek – betegek és fogyatékkal élők – esetében: különböző
súlyosságú agyi katasztrófák, agyi
sérülések, agyvelő betegségei utáni
rehabilitáció, enyhén hallássérültek,
enyhén látássérültek, gyengén
látók, súlyos betegség vagy baleset
után lábadozók, időskori memóriazavarban, különböző endokrin és
neurológiai betegségek utáni állapotban, reaktív depresszióban, enyhén
értelmi
fogyatékosok

képességeinek fejlesztésére, enyhe
mozgáskorlátozottságban a mozgáskoordináció fejlesztésére. Az
Alzheimer- és Parkinson-betegségek korai és helyes észlelését is
meg tudjuk oldani a további ideggyógyász szakorvosi kezelés érdekében. A jó egészségi állapotban
lévő felnőtteknél a különböző sporttevékenységet végzőknél a mozgások gyorsaságának és a kognitív
képességeknek a fejlesztésére is alkalmas az említett készülék.
Autóvezetőknél és vonatvezetőknél a reflexek és automatizmusok
fejlesztésére, kialakítására használjuk a terápiát. Főképp azoknál az
autó- és vonatvezetőknél, akik szemüveget viselnek, valamint azoknál a
kezdő amatőr autóvezetőknél, akiknek a jogosítvány megszerzése bizonyos készségek alulfejlettsége
miatt nehézségbe ütközik.
A fentebb említetteken kívül a terápia minden korosztályban rendkívül hasznos és eredményes a
mentális teljesítőképesség, az agy
megismerő és emlékezőképességeinek fokozására, a kéz-szem koordinációjának, összehangolásának a
javítására, az egész test reflextevékenységének, reagálókészségének a
fejlesztésére. Ebben az esetben ezt
a terápiát nevezhetjük egyszerűen
az agy, a szem és a test komplex tornájának is (agy-szem-test torna).
Vegyünk szemügyre néhány
konkrét esetet. Például a kancsalságnak (strabismus) többféle típusa
ismert, melyet más-más tényezők
váltanak ki. Tompalátás (amblyopia) kialakulhat a kancsalság okaként és következményeként is. Azt
a szemet szoktuk kancsalnak nevezni, amelynek nézővonala nem a
rögzített tárgyra irányul. Az amblyopia az egyik vagy ritkán mindkét
szemen kialakulhat szervi ok nélkül, vagy a látásfejlődés szenzitív
szakaszában organikus ok talaján,
azt súlyosbítva. A zavaró képekről
az agy egy idő után nem vesz tudomást, a zavaró képeket „küldő” sze-

met mintegy „letakarja”. A szem látásélessége ezután rohamosan csökken. Ez egyaránt lehet a kancsalság
oka és következménye. A gyógypedagógiai és pszichológiai gyakorlatban a kancsal és tompalátó gyereket
a veleszületett látássérültek kategóriájába tartozó gyengén látók közé
sorolják. A kelet-európai országokban a gyengén látó gyermekek számára nincs speciális óvoda, ill.
iskola. A gyengén látók (és az alig
látók is) az ép látású gyermekekkel
együtt nevelkednek. A látás ilyenfajta sérülése az iskolai teljesítményekhez szükséges bizonyos
képességek fejlődését kedvezőtlenül befolyásolja. A gyengén látó
gyermek visszahúzódó, félénk, nehezen integrálódik a társai közé,
magányos, és gyakran jelentkeznek
nála különböző pszichológiai problémák, melyek súlyosbodhatnak és
viselkedészavarrá válhatnak.
A sok súlyos eset közül, amelyekkel az elmúlt négy év alatt találkoztunk, példaként a következőket
említem meg:

Érkezett már oltóanyag,
de nem elegendő
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Sorina Pintea egészségügyi miniszter szeptember első napjaiban azt
ígérte, hogy az idén a versenytárgyalást megnyert cég szeptember 15-től
kezdve idejében, késés nélkül leszállítja az influenza elleni oltóanyagot a
közegészségügyi igazgatóságoknak. A céggel két évre megkötött szerződés lehetővé teszi a folytonosságot, és az idei oltási kampány során egymillió ingyenes védőoltást biztosítanak a lakosság számára. A miniszter
asszony szerint minden intézkedést megtettek azért, hogy elkerüljék a késedelmet.
A megyei közegészségügytől viszont arról értesültünk, hogy október
kezdetéig 1350 adag oltóanyag érkezett, ami a veszélyeztetett személyek
közül a megyében működő államilag finanszírozott kórházak szükségleteit
sem fedezi. Ígéretet kaptak arra, hogy október 15-e körül újabb adag oltóanyag érkezik. Feltételezzük, hogy ez elegendő lesz a többi veszélyeztetett csoport mellett a családorvosoknak is, hogy a 65 év felettieket, a
krónikus, elsősorban légzőszervi, valamint szív-ér rendszeri és anyagcsere-betegségben szenvedőket, illetve az intézményes keretek között élő
gyermekeket és időseket is beoltsák.
Szakvélemények szerint évente két oltóanyag-változatot kell kifejleszteni, mivel az influenzavírus gyorsan változik, és általában közepes vagy
magasabb védettséget biztosít a fertőzéssel szemben. (b.)
segítségével. Embereknél 2010-ben
egy jelentős klinikai kísérletben jó
eredményeket értek el előrehaladott
melanomás – bőrrákos – betegeknél.
Több résztvevőnél is eltűntek a rák
tünetei.
Hondzso Taszuku, a Kiotói Egyetem kutatója 1992-ben fedezte fel a
„programozott halál 1” (PD-1) nevű
fehérjét, amely szintén a T-sejteken
fejeződik ki. A PD-1 szerepét megfejtve rájött, hogy a „programozott
halál 1” – a CTLA-4-hez hasonlóan
– fékként működik, mechanizmusa
azonban eltérő. Klinikai kísérleteket
követően 2012-ben egy kulcsfontosságú tanulmány igazolta a japán

Kilencéves kislány szemébe idegen test kerül, és az édesanya azonnal szemorvoshoz viszi. Ott
sikeresen megoldják a problémát,
miközben a látás vizsgálatakor kiderül, hogy az egyik szemével
szinte egyáltalán nem lát (alig látó),
azaz a visus kb. 6%-os. A bal szem
tökéletes volt, átvette a jobb szem
funkcióját, helyette is „dolgozott”.
Az integrált terápiát alkalmazva,
már néhány hónap múlva sikerült az
agyban annyira „átkapcsolni” a
funkciót, hogy a jobb szem 18%osra javult. Másfél év múlva már
36%-nál tartottunk.
Harmincéves programozó informatikus az utóbbi időben napi 1214 órát dolgozik a számítógépen.
Félévente kb. fél dioptriát romlik a
szeme, már meglehetősen „vastag”
a szemüveglencséje. Hosszabb
idejű integrált kezeléssel (az amerikai készülékkel, szemtornával, valamint egyéb pszichoterápiákkal)
sikerült nagymértékben javítani a
látását és megállítani a látása további romlását.
Figyelemzavaros 10 éves kisfiú,
rengeteget mozog, számos kényszeres cselekvéssel (motorikus tic),
nem képes egy dologra két-három
percnél tovább figyelni. Személyre
szabott integrált terápiával fél év

tudós által kifejlesztett terápia hatékonyságát a rák különböző fajtáiban
szenvedőknél, olyanoknál is, akiknek betegségét korábban gyógyíthatatlannak tartották.
A két tudós által kifejlesztett terápia jelenleg még nagyon költséges,
és mivel mellékhatást is észleltek,
előrehaladott rákos esetekben alkalmazták.
A kitüntetettek 9 millió svéd koronával (282 millió forintos összeggel) gazdagodnak, a díjátadó
ünnepséget hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító
Alfred Nobel halálának évfordulóján tartják.

múlva sikerült a ticeket „törölni” és
lényegesen enyhíteni az ADHD tüneteit is.
11 éves szemüveges, gyengén
látó kislánynak tanulási problémái
vannak, osztálytársai csúnyán viselkednek vele, ágybavizelés (enuresis
nocturna) minden éjjel már jó ideje.
Integrált terápiával fél év alatt az
enuresis megszűnik, lényegesen javulnak a jegyei, osztálytársaival
rendeződik a viszonya, a dioptriákat
is sikerült csökkenteni.
26 éves hölgy már harmadszorra
próbálkozik a jogosítvány megszerzéséhez szükséges vezetési gyakorlati vizsgával. Szemüvege elég
„vastag”, de nem ez a gond, hanem a
megfelelő reflexek nem akarnak kialakulni, nem reagál elég gyorsan, az
automatizmusok sem az igaziak.
Három hónapi terápia után sikeresen
leteszi a vizsgát, megszerzi a jogosítványt, de tovább jár a terápiára, mert
dioptriáit is szeretné csökkenteni és
nagyobb önbizalmat kialakítani.
Még sorolhatnánk a több száz
eredményes esetet, de szerintem
ennyi példa is elegendő ahhoz,
hogy megfelelően illusztráljuk a terápia hatékonyságát.
Bizonyos személyiségvonások
nem közvetlenül a gyengén látás
hatására, inkább következményesen, a családi, óvodai és iskolai környezet hatására alakulhatnak ki,
mint pl. önbizalomhiány, passzivitás, alulértékelt énkép, csökkent
mértékű kudarctűrés, nem reális
önkritika. Mindezeket az integrált
terápiával lehet orvosolni.
Hangsúlyozom, mivel nem csodás gyógyulásokról vagy csodaszerről van szó, létezhetnek lassulások
is a gyógyulási folyamatban, de kitartással nagy eredményeket érünk
el. Természetesen minden eset más,
és minden ember teljesen egyénileg
reagál a terápiára, mindenkinek
más-más időintervallum szükséges
a javuláshoz.
Akár gyerekről, akár felnőttről
van szó, ha az említett vagy akár
egyéb, itt nem említett testi-lelki,
szemészeti problémái vannak, bizalommal forduljon hozzánk,
mert megtaláljuk a megfelelő terápiát.
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Mesemondók példája
Veress Zsombor
Úgy esett, hogy akkortájt, amikor az Európai Parlamentben megszavazták a Magyarországot érintő Sargentini-jelentést, éppen
Dániában, egy ízig-vérig európai országban
kirándultunk, amely még a világ legfejlettebb
országai között is élvonalas. De mit is jelent
az, hogy európai? Mi az, hogy nyugati kultúra? Számomra ez egyet jelent többek között
a keresztyénséggel, a fejlődéssel, a saját
nyelvi és szellemi sokszínűségünkkel, a jóléttel, az unión belüli szabad mozgással, a demokráciával, a jogállamisággal. Mindezért jó
és érdemes európainak lenni. Hálás vagyok
azért, hogy ma már szabadon utazhatunk, hiszen ez nem is olyan régen még szinte lehetetlen volt. Boldog vagyok, hogy elvihettem
családomat az európai jólét egyik fellegvárába, a billundi Legolandbe, és hogy járhattunk az európai műveltség egyik kimagasló
alakjának szülővárosában, Odensében. A
világ egyik legdrágább és legismertebb játéktípusával szórakozva, valamint Hans Christian Andersen rút kiskacsás nyomait taposva
a fejlődés, a bőség, valamint a gazdag európai
kultúra jut eszembe. Ezért akarva-akaratlanul
is felmerült bennem egy kérdés: hogyan történhetett meg az, hogy a világ ennyire kétpólusúvá, azaz szegénnyé és gazdaggá vált? S
miközben szegényről és gazdagról beszélünk,
feltevődik egy másik aktuálpolitikai kérdés:
miért van az, hogy a világ szegényebb feléből
homlokegyenest más kultúrájú emberek
özönlenek Európába? És hogy jó-e ez a vén
kontinensnek? Nos, az első kérdésre egyszerűnek tűnik a válasz. Az emberiség ott és
akkor fejlődött, amikor az ember rá volt
utalva arra, hogy gondolkozzon és dolgoz-

Odense festői utcái

zon. Minderre Európában adatott meg leginkább a lehetőség. Csakhogy a folytonos
fejlődésnek is megvannak a maga árnyoldalai, ugyanis mi, európaiak oda süllyedtünk,
hogy előrehaladás alatt csakis az anyagi gyarapodást értjük, és megfeledkezünk a szellemi és lelki feltöltődésről, amelyhez sok
más mellett hozzátartozik a hitünk is. Már
csak papírforma szerint – vagy még úgy sem
– tartjuk keresztyénségünket. Elfordultunk
Istentől, s miközben magunkat és az egónkat
helyezzük mindenek elé, nem látunk már
mást, csak a pénzistent. Ezért nem fontos a
család, nem fontos a gyermekvállalás, hiszen
mindezek csak hátráltatják saját karrierünk
kibontakozását, kielégíthetetlen egónk érvényesülését. Miért fordultunk el Istenünktől
és a krisztusi tanításoktól? Miért váltunk családcentrikus emberekből individualistákká?
Azért, mert ezek követése és betartása rendkívül nehéz, felelősségteljes és nem összeegyeztethető
nyegle
és
kényelmes
életstílusunkkal. Ezért is van az, hogy sok
európai – akikben maradt mégis némi hajlam
a spiritualizmusra – inkább a keleti tanokban
keresi önmagát. Csakhogy, amíg mi az élet
kényelmesebb oldalát választjuk, addig észre
sem vesszük, hogy életképesebb, saját hitüket
komolyabban gyakorló népek szűrődnek be
egyre nagyobb számban féltett kontinensünkre, és csak akkor fogunk felocsúdni, ami-

Játékos és mesés Dánia

Andersen szobránál Odensében

kor már túl nagy többségben lesznek.
Én abban hiszek, hogy a
világ a sokszínűségéért
gyönyörű, de ez alatt az
eredeti változatosságot,
sokoldalúságot értem. Európai viszonylatban az európai népek és kultúrák
sokoldalúsága lenyűgöző
és páratlan a maga nemében. Ez a változatosság
azonban hatalmas veszélyben van a számunkra testés lélekidegen kultúrák beáramlásától és elterjedésétől. Gondoljunk csak arra,
hogy mit jelenthetett például az amerikai vagy az
ausztrál őslakóknak – akik
a maguk nemében szintén
rendkívül sokszínűek voltak – az, amikor az európai
ember felütötte fejét a
saját hazájukban. Talán
csak azt kapjuk vissza,
amit adtunk? Talán a nyugati kultúra hanyatlását
éljük meg, és a saját nyugati elpuhultságunk lesz a
végzetünk?

Úgy gondolom, hogy mi, európaiak akkor
tudunk megmaradni, ha megőrizzük keresztyénségünket és azon belül kulturális sokszínűségünket. Az Európai Unió is erre kellene
figyeljen, hiszen az egyik legalapvetőbb célkitűzése az, hogy tiszteletben tartsa saját kulturális és nyelvi sokszínűségét. Ez jelenti az
európai multikulturalizmust a szó legnemesebb értelmében. Vegyünk példának most
két európai mesemondót. Dánia kapcsán ott
van Andersen, akinek gyönyörű, szívhez
szóló meséit a világ számos nyelvére lefordították. Mivel hatalmasat alkotott, senkit
sem érdekelnek magánéletének furcsaságai
(például az, hogy nem volt gyermeke, mert
úgy gondolta, hogy a gyerek fékezi a kreativitást) és mi, magyarok is (gyermekek és
felnőttek egyaránt) szeretjük és tiszteljük őt.
A szülővárosába érkezve nekem mégis a
saját mesemondónk, Benedek Elek jut
eszembe. Mi őrá tudunk igazán felnézni,
mivel magyar gyermekek százezrei nőttek
és nőnek fel meséin, ráadásul életmódjával,
hazaszeretetével, hűségével minden európai embernek és elsősorban az erdélyi ma-

Legoland – iszlám mecsetek a Szabadság-szobor árnyékában

gyaroknak lehet példaképe. Számunkra Benedek Elek jelenti az igazán haladó és európai gondolkodást. Ő a nagy változások
után hazatért székelyföldi szülőfalujába, és
a nehézségek ellenére otthon alkotott tovább. Az lenne az ideális, ha a gondolkodó
és a becsületes munkásemberek ma is hazatérnének szülőföldjükre, hogy tudásuk
itthon legyen közkincs. A józanul gondolkodó politikusok is ezt támogatják. Ugyanezt az eszmefuttatást kiterjeszthetjük az
Európát sújtó téves bevándorláspolitikára
is. Nem Európában kell a menekülteket támogatni, inkább azon kellene dolgozni,
hogy megszűnjenek azok az okok, amelyek indulásra késztetik a soha véget nem
érő sokaság hömpölygését, és hogy a rászorulók a saját szülőföldjükön boldogulhassanak.
Sajnos ma még túl kevés európai politikus
követi a magyar mintát, ezért kétséges, hogy
emberöltők múlva a dániai Legoland megmarad a jólét szimbólumának, de az sem biztos,
hogy lesz ki emlékezzen H. C. Andersenre
vagy Benedek Elekre.
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A gyógyteák bűvös világa

osztotta meg ismereteit a hallgatósággal.
A rendezvényen, amelynek helyszíne a
Studium Prospero Alapítvány Forradalom
utca 8. szám alatti terme volt, Jánosi Mária
Magdolna elmondta, hogy a PhoeBo Egyesületet két lányával, Márton Krisztinával és
Molnár Kingával hozták létre, és minden hétfőn 5 órára várják azokat, akik egy pohár tea
mellett kellemes környezetben társalogni
szeretnének. Elsősorban az idősebbekre gondoltak, de a más korosztályokhoz tartozók
számára is érdekesek lehetnek a tervezett
változatos programok, mint felolvasás, zene,
társasjáték, kézműves-foglalkozások. Havonta egyszer pedig a meghívott előadóval
lehet elbeszélgetni az előadás témája kapcsán.
A hétfői rendezvényen Suciu Csilla nagy
szeretettel szólt arról, hogy miképpen kell
bánni önkéntes segítőtársainkkal, amelyeket
a Teremtő azért hozott létre, hogy a kellemes, pihentető perceket, a gyógyulás lehetőségét biztosítsák számunkra. Elmondta, hogy
tiszta helyről, hozzájuk lehajolva, kíméletesen kell begyűjteni a gyógynövényeket, hogy
gyógyító hatásuk ne sérüljön. Arról is érdemes szakkönyvekből tájékozódni, hogy melyik növényt mikor a legalkalmasabb
gyűjteni. Példaként az orbáncfüvet említette,
amely a nap növénye, ezért a nyári napforduló idején a déli napsütésben gyűjtve a leghatásosabb, hogy égési sérüléseket

gyógyítsunk vele. A gyógynövényeket lehetőleg nem feldarabolva kell megfelelő körülmények között szárítani. A klóros víz nem
kedvez a gyógyteáknak, ezért, akinek lehetősége van rá, forrásvízzel készítse. Nem szabad a lobogó vizet ráönteni azokra a
teafüvekre, amelyeket forrázással készítünk,
várni kell egy keveset, amikor már nem
buzog a víz. Van olyan gyógynövény, ami
hideg vízben bocsátja ki erősítő, gyógyító hatóanyagait. Ilyen a csipkebogyó is, amit teának akkor kell leszedni, mielőtt megcsípné a
fagy. Este kell beáztatni, hogy reggelig kiadja
C-vitamin-tartalmát. Miután leszűrtük a
levét, a bogyót újra fel kell tenni főni, hogy
az ásványi anyagok is kioldódjanak, majd letöltjük azt is, és amikor már hűlt egy keveset,
a kettőt összeöntjük. Ily módon a csipkebogyó minden hatóanyaga hasznosul.
A szárított teafüvet a legjobb üvegedényben tartani, és teakészítéskor jó lenne, ha az
ezüstön kívül, aminek fertőtlenítő hatása van,
semmilyen fém ne érne a teához, ezért a kerámia-, porcelánszűrő és kiskanál az igazi. Ha
kúraszerűen használjuk a gyógyteákat, hat
hét után szünetet kell tartani.
Hatóanyag-tartalmukat egy évig, az új termésig őrzik meg, addig lehetőleg fel kell
használni őket.
Az előadó a kertjéből szedett gyógynövényeket, szurokfű, galagonya, citromfű, borsmenta, zsálya, apróbojtorján, cickafark és sok
más gyógynövény – bodzavirág, hárs, akácvirág, kakukkfű, pásztortáska, lándzsás útifű,
vörös áfonya, homoktövis stb. – gyógyhatását ismertette, és türelmesen válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Valóban kellemes és
hasznos teadélután volt. (bodolai)

Főleg a selymes anyagok vannak a topon.
Estére sötét tónusú színeket válasszunk, például vakító smaragdzöldbe vagy kékbe átmenő fekete degradéjú anyagból készültet.
De a borvörös barnával és a lila szürkével
kombinálva is trendi.
A BŐR – legyen az mű, természetes, matt
vagy lakkozott – mindig jó megoldás. Ha
még nincs egy bőrruhánk, itt az ideje, hogy
válasszunk egy alkatunknak megfelelőt,
mivel idén többféle formájú is divatos, mint:
ceruzaruhák, bő szabású, túlméretezett darabok, hosszú szoknyájú kötényruhák, ingruhák, zakóruhák stb.
A ’70-es évekre emlékeztető spagettipántos KOMBINÉRUHÁK főleg selyemből készülnek. Ezeket nemcsak egyszerű, vékony
pántos szandállal és bareinnel, hanem durva
csizmákkal vagy bakanccsal is illik hordani
idén. Ha túlméretezett, széles vállú zakóval
viseljük őket, még divatosabbak.
Idén a SZŐRME mint díszítés jelenik meg
a ruhák alján, ujján vagy bármilyen részén,
nem számít, hogy a ruha anyaga vastag, kötött vagy szőtt, esetleg lenge, áttetsző anyagból készült.
A SZÉLES VÁLLAK a ’80-as éveket juttatják eszünkbe. Ha koktélra készülünk, válasszunk egy ilyen vállú, fényes vagy csillogó
anyagból készült kozmikus (rövid) ruhát, és
biztosak lehetünk abban, hogy a figyelem
közzéppontjába kerülünk.
Idén a MINIRUHÁK extrém rövidek lesz-

nek. Magas sarkú cipő és elegáns kabátka
illik hozzájuk. Ha a ruhák dekoltázsa mély,
és láttani engedik a vállakat és/vagy a hátat
is, még divatosabbak.
A TARKA MINTÁS ruhákbók kötelező
beszerezni legalább egyet, legyen az klasszikus vagy stilizált, absztraktizált virágmintás
vagy bármilyen más, élénk, kontrasztos színű
mintákkal díszített anyagból készült.
A férfiingre emlékeztető INGGALLÉR jól
mutat a nappali, biznisz stílusú, sőt az estélyi
ruhákon is, például, ha lurexből készült a
ruha, az inggalér és a mandzsetta pedig fehér
selyemből, úgy néz ki, mintha két darabot
vettünk volna egymásra.
Magas váll hatást FODROS UJJÚ ruhákkal is el lehet érni, ha a fodrok az ujjak vállrészére, az ujjak tövére kerülnek. Ezek a még
„winglet” azaz szárnyrész névvel is illetett részek nemcsak a ruha anyagából, hanem kontrasztos, színes anyagokból vagy csipkékből
is készülhetnek.
Az EZÜSTÖS fém hideg fénye egyre merészebben van jelen az anyagokon, melyekből nemcsak estélyi vagy koktélruhák
készülnek, hanem a nappali öltözék elemei is.
A diszkó stílusra emlékeztető, tükör vagy
hologram hatású anyagokból készült darabok
a legszembetűnőbbek, és visszafogott kiegészítők, mint matt, sötét cipő és táska illenek
hozzájuk.
Ha SZÉLES ÖVEKKEL viseljük ruháinkat, alakformáló hatást érünk el.

Kellemes klubdélután a PhoeBónál

Hűvös októberi délutánon lehet-e
jobb elfoglaltságot elképzelni, mint
egy csésze tea mellett jó hangulatban
elbeszélgetni azokról az okos kis növényekről, amelyek magukba gyűjtötték a fényt, a nyár melegét, illatát, és
most belülről közvetítik nekünk gyógyító tudományukat?

Az alkalmat a teaként használt gyógynövényekkel való alaposabb ismerkedésre, a
gyűjtésükkel, szárításukkal és felhasználásukkal kapcsolatos ismeretek bővítésére a
marosvásárhelyi PhoeBo Egyesület klubdélutánja teremtette meg, amelyen a természetgyógyászatban és a gyógynövények ismeretében jártas Suciu Csilla

Ruhák

7

A ZAKÓRUHA még mindig divatos,
A 2018–2019-es hideg szezonban a
ruhák is különlegesek, eredetiek kell főleg, ha kétsoros gombolású, alapszíneklegyenek. Mindenféle kísérletezés ben, szövetből és egyszínű vagy mintás szaténból szabják. Ha többféle struktúrájú
megengedett ezen a téren.

Casoni Szálasi Ibolya

Fekete bőrruhák, rózsaszín baby doll költemények, a fémes ezüst csillogásába átcsapó
arisztokratikus bársonyreflexiók, vastag szőrmével kombinált könnyű selyemanyagok
özönlötték el a pódiumokat.
A régebben kizárólag arisztokratikusnak
tartott NEMES BÁRSONYT ma széles körben alkalmazzák, és minden hölgy ruhatárának kötelező darabjává vált. Ezért illik
beszerezeni belőle legalább egyet, főleg stilizált történelmi ruha, merész ultramini
vagy trikó és kombiné típusú ruha formájában.
Ezen az őszön a RUHA nyilvánvalóan elveszti formáját, a kényelmes, SZABAD
SZABÁSÚ, földig érő, természetes anyagokból készült változatok lesznek divatosak.
Némelykor túlméretezett hálóingre emlékeztető formája is lehet, mely mindent eltakar, még a lábbelit is, viszont egyik vállat
láttatni engedheti. Óriástáskával és durva bőrcipővel illik viselni. Ha a ruha rövid ujjú,
hosszú kesztyűvel egészíthetjük ki az összképet.

anyag kombinálásával készül – mint: bőr
tweedszövettel vagy szövet szaténnal – még
divatosabb.
A testhezálló változatokat széles bőrövekkel viselhetjük.
A rózsaszín minden árnyalatában pompázó
BABY DOLL stílusú ruhák babás kinézete
tavaszt varázsol a télbe. A többrétegű fodrok
és rátétek növelik a ruhák térfogatát, és viselőiket mesebeli lényekké változtatják át.
Meglepő, kontrasztos kiegészítők, mint katonabakancsok, cowboycsizmák bontják meg
durván az összhangot.
A kényelmes, túlméretezett pulóvereket
idén a középhosszú és maxi, nagyon kényelmes gyapjú KÖTÖTT RUHÁK fogják helyettesíteni. Jellemzőik a magas nyak, bő ujj
(püspök és juhláb formájú). Rojtokkal, szőrmével, bőr rátétekkel kombinálva a legdivatosabbak. Nyugodtan felvehetünk alájuk egy
könnyű, plisszírozott szoknyát, mely diszkréten kikandikál alóluk.
A legdivatosabb színkombináció az idén az
OMBRE vagy a DEGRADÉ, vagyis a menedékes átmenet egyik színből a másikba. A hasonló vagy az ellentétes színek mind
divatosak.
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Az asztrológus gondolatai

Tóth Sándor

Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött
őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Idén szeptember 23-tól október 23-ig tartózkodik
a Nap a Mérleg jegyében. Életadó planétánk hetedik
állatövi jegybe való belépésével hivatalosan is beköszönt az ősz. A természet utolsó díszeit aggatja
magára, legszebb színpompájával köszönti azt, aki
nyitott szemmel és szívvel járkál. Ha elsétálunk egy
erdőbe, rájövünk, hogy mennyire eltörpül a tájképfestők művészete ahhoz képest, amit ott megpillanthatunk.
A Mérleg-ember leglényegesebb kérdése az,
hogy szeretik-e őt eléggé, rosszabb esetben, hogy
egyáltalán szerethető-e? E probléma megoldása végett sok áldozatot képes meghozni: igyekszik minden helyzetben kedves, barátságos, udvarias lenni.
Jól nevelt. Kerüli azokat az élethelyzeteket, ahol
konfrontálódni kellene. Hárítja a durvaságot és az
erőszakot, igyekszik a békés megoldások felé orientálódni. Azt is mondhatjuk, hogy született diplomata, a kompromisszumok nagymestere. Olyan
szereplő, akit általában a „jók” táborába sorolnak.
A kellemetlen élethelyzetek akkor kezdődnek a számára, amikor kívülről jövő tanításként, akaratuk ellenére szembesülnek az agresszió valamely
formájával. Vagy, ha mérlegelő alkalmazkodásuk
egyesekben visszatetszést vált ki. Netán, ha rákényszerülnek világos állásfoglalásra egy ügyben, mert
ilyenkor elkerülhetetlen azok ellenszenve, akik ellen
érvelnek. A sorsesemények olyan döntéshelyzetek
elé állíthatnak bárkit – és itt nincs kivétel –, amikor
is vagy ide, vagy oda kell voksolnunk. Ha ide szavazok, megsértem azt, aki a túloldalnak elkötelezett.
Ezért jobb esetben nem fog szeretni. Rosszabb esetben gyűlölni fog. Egyik változat sem hízelgő annak,
akinek van valamilyen Mérleg szerepszemélyisége.
A Mérlegben az uralkodó planéta a Vénusz. Görögül Aphrodité, a szerelem és szépség istennője.
Zeusz, hogy ne legyen civakodás az olümposzi istenek között, Héphaisztosznak, a nyomorék kovács
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gátjárón a főtér felé. Mi, az ott várakozók, a két nemzedékkel idősebbek
ítélkező pillantásainkkal néztünk egymásra, amikor a fiatalember lehajolt
az átjárón, felvette az odasodort faágat, s visszafordulva elvitte a legközelebbi szemétkosárhoz.
Pillanatok műve volt az egész, de
bennem/bennünk sokáig megmarad
ez az egyszerű történet, mert sokszor
nem is szándékos előítéletek terhét
emelte le vállunkról a hirtelen megjelent huszonéves, és maradandó példát
mutatott egy kritikus korosztálynak.
Régóta elvem és gyakorlatom, hogy a
csendes példa értékesebb és maradandóbb a nevelésben, mint a nagy
hangon előadott kioktatás. De most
ennél is több történt, egy alig huszonéves ifjú pár másodperces egyszerű
tette mély nyomot hagyott lelkemben,
és olyan megnyugtatóan erősített
meg, mert éppen a kisebbik fiam nemzedékéhez tartozik.
Egyszerű történet, „pitiáner”
dolog, mondhatná bárki, számomra
mégis emlékezetes és szép. Talán a
néma, szó nélküli cselekedet, talán
egy ismeretlen fiatalember hirtelen
feltűnése és eltűnése miatt látszott az
egész olyan fontosnak, de bennem így
rögzítődött ez a pár másodperces hétköznapi pillanatfelvétel: ne féltsük ezt
a várost a mai huszonévesektől, hiszen egyetlen mozdulat is azt mutatja:
ők is szeretik, ha itt rend van.
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Szélsodorta juharfaág

A szakszerűtlen „renoválása”
miatt sok vitára alkalmat adó Görögház előtt vártuk a jelzőlámpa színének
változását, amikor kellemes meglepetésként éltük át egy fiatalember példaadó tettét. Manapság e felgyorsult
világban elég ritkán vagyunk ilyennek
szemtanúi, ezért megérdemli e szerény sorozatban való megörökítését.
Az átkelést tiltó piros szín megjelenése után érkeztünk az átjáróhoz ketten-hárman, amikor a Kossuth Lajos
utca felől érkező gépkocsik számára
szabaddá vált a közlekedés, de amíg
az első autó odaért, még – ha szabálytalanul is – át lehetett menni
gyorsan a gyalogátjárón. Mi – meglett korú két nő és jómagam, több szabadidővel rendelkező nyugdíjasok –
beletörődéssel álltunk meg, és vártuk
egy újabb zöld jelzés megjelenését az
átkeléshez. Akkor vettünk észre a gyalogátjáró közepén egy kb. másfél méteres letört juharfaágat, amit talán
egy magasabb kocsi vagy éppen szél
szakított le valahol, s a száguldó járművek oldalszele sodort eddig. Ebben
a pillanatban érkezett mellénk egy borostás arcú, alig huszonévesnek látszó
fiatalember, fején a náluk megszokott
és elmaradhatatlan fülhallgatóval,
testhezálló farmernadrágban, sportos
cipőben, s mivel még mindig volt idő,
elindult a piros jelzés alatt a gyalo-
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istennek adta őt feleségül. Hogy mennyire
harmonikus e szép és
csúnya isteni szereplők házassága, arra
iránymutató
lehet
Aphrodité bőséges és
termékeny szerelmi
élete. Az viszont elgondolkodtató, hogy
a leggyönyörűbb istennő mire is használta az isteni
férj által készített ajándék aranyövet, mely bűbájjal
lett megszórva. Ugyanis minimálisra csökkentek
azok esélyei, akik netán ellen szerettek volna állni
a szépség végzetes csábításának. Van egy olyan vélekedés, miszerint Aphrodité néha kölcsönadja varázsövét földi halandóknak is. Amikor pedig
visszaveszi, elmúlik a szerelem.
Vénusz az életöröm szimbóluma is, és valljuk be,
hogy mindannyian igényeljük ezt az érzést! A probléma az, hogy egy változó, mulandó, jó esetben
megújuló energiáról beszélünk. A földi síkon sajnos
semmi sem örök, arról nem is beszélve, hogy a fránya polaritás miatt az egyik oldal megjelenése úgymond „megszüli” a másik oldalt. A boldog ember
bevonzza a boldogtalanságot is egy idő után. Ezen
igazság másik oldala akár vigaszként is értelmezhető, mivel a negatív élethelyzetben lévő ember már
el is indult valamilyen szinten a jó megélések felé.
Életünk kellemes történéseivel természetesen könynyebb azonosulni, de a kellemetlenségek által is tanítást kapunk, még akkor is, ha ezzel az
információval sokan nem tudnak mit kezdeni.
Az okkult tudományok azért javasolják azt, hogy
találjuk meg a szellemi központunkat, mert onnan
szemlélve mindkét pólusra rálátunk, és nem azzal
azonosulunk, ami a külvilágban történik, mivel az
úgyis csak illúzió. Mi, emberek egymás tükrei vagyunk, szükségünk van azokra a visszajelzésekre,
amiket egymástól kapunk, akár támogatjuk, akár támadjuk egymás egóját. A tükör nem hibás, ha valaki
belenéz, és ijesztő képet lát önmagáról és a tetteiről.
Észrevételeiket, véleményeiket várom az
asztros@yahoo.com címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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A szeptember 27-i rejtvény megfejtése: Egy elég ostoba, hogy tökéletesen megrágalmazzon egy mesterművet

gALLY
SZAMÁRBESZÉD
TESLA
(RöV.)

q

u

q

2018. október 4., csütörtök _______________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Bajnokok Ligája:
Kikapott Moszkvában a Real Madrid

A címvédő Real Madrid 1-0-ra
kikapott Moszkvában a CSZKA
vendégeként a labdarúgó Bajnokok
Ligája második fordulójában. Az

orosz együttes 65 másodperc elteltével előnybe került, s ezt meg is
őrizte a lefújásig, így először győzte
le a legutóbbi három kiírásban győz-

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* E csoport: Bayern München (német) – Ajax Amsterdam (holland) 1-1, AEK Athén (görög) – Benfica (portugál) 2-3
Az állás: 1. Ajax 4 pont (4-1), 2. Bayern München 4 (3-1), 3. Benfica 3, 4. AEK Athén 0.
* F csoport: Olympique Lyon (francia) – Sahtar Donyeck (ukrán)
2-2, Hoffenheim (német) – Manchester City (angol) 1-2
Az állás: 1. Lyon 4 pont, 2. Manchester City 3, 3. Sahtar 2, 4. Hoffenheim 1.
* G csoport: CSZKA Moszkva (orosz) – Real Madrid (spanyol)
1-0, AS Roma (olasz) – Viktoria Plzen (cseh) 5-0
Az állás: 1. CSZKA 4 pont, 2. AS Roma 3 (5-3), 3. Real Madrid 3
(3-1), 4. Plzen 1.
* H csoport: Manchester United (angol) – Valencia (spanyol) 0-0,
Juventus (olasz) – Young Boys (svájci) 3-0
Az állás: 1. Juventus 6 pont, 2. Manchester United 4, 3. Valencia
1, 4. Young Boys 0.

tes spanyol együttest, amely 27 kapura lövéssel kísérletezett, ám csak
négy alkalommal találta el azt. Sikerével a CSZKA a csoport élére állt.
A kvartett másik mérkőzésén a
mesterhármast jegyző Edin Dzeko
vezetésével gálázott a Roma. A
Plzen felett aratott 5-0-s siker során
a negyedik találatot a 19 esztendős
Justin Kluivert, a Bajnokok Ligájagyőztes Patrick Kluivert fia szerezte.
Otthon vesztett pontot a Bayern
München, amely az Ajaxszal játszott 1-1-es döntetlent, a Benfica viszont emberhátrányban, fordulatos
mérkőzésen gyűjtötte be a három
pontot Athénban.
A Lyon otthon, kétgólos hátrányból mentett pontot a Sahtar Donyeck ellen. Nem született gól a
Manchester United és a Valencia
összecsapásán, így a H csoportot a
százszázalékos Juventus vezeti.

Európai labdarúgó-bajnoki eredmények

* Angol Premier Liga, 7. forduló: Arsenal – Watford
2-0, Bournemouth – Crystal Palace 2-1, Cardiff –
Burnley 1-2, Chelsea – Liverpool 1-1, Everton – Fulham 3-0, Huddersfield – Tottenham 0-2, Manchester
City – Brighton & Hove Albion 2-0, Newcastle United
– Leicester 0-2, West Ham United – Manchester United 3-1, Wolverhampton – Southampton 2-0. Az élcsoport: 1. Manchester City 19 pont, 2. Liverpool 19,
3. Chelsea 17.
* Spanyol Primera División, 6. forduló: Alavés –
Getafe 1-1, Athletic Bilbao – Villarreal 0-3, Leganés –
FC Barcelona 2-1, Girona – Betis 0-1, Valencia – Celta
Vigo 1-1, Valladolid – Levante 2-1, Sevilla – Real
Madrid 3-0; 7. forduló: Betis – Leganés 1-0, Celta
Vigo – Getafe 1-1, Eibar – Sevilla 1-3, Real Sociedad
– Valencia 0-1, Real Madrid – Atlético Madrid 0-0, Levante – Alavés 2-1, FC Barcelona – Athletic Bilbao
1-1, Rayo Vallecano – Espanyol 2-2, Huesca – Girona
1-1, Villarreal – Valladolid 0-1. Az élcsoport: 1. Barcelona 14 pont, 2. Real Madrid 14, 3. Sevilla 13.
* Olasz Serie A, 6. forduló: Atalanta – Torino 0-0,
Cagliari – Sampdoria 0-0, Empoli – AC Milan 1-1,
Genoa – Chievo 2-0, Juventus – Bologna 2-0, Napoli
– Parma 3-0, AS Roma – Frosinone 4-0, SPAL – Sassuolo 0-2, Udinese – Lazio 1-2; 7. forduló: Bologna –
Udinese 2-1, Chievo – Torino 0-1, Fiorentina – Atalanta 2-0, Frosinone – Genoa 1-2, Inter – Cagliari 2-0,

Juventus – Napoli 3-1, Parma – Empoli 1-0, AS Roma
– Lazio 3-1, Sampdoria – SPAL 2-1, Sassuolo – AC
Milan 1-4. Az élcsoport: 1. Juventus 21 pont, 2. Napoli
15, 3. Fiorentina 13.
* Német Bundesliga, 5. forduló: Borussia Dortmund
– FC Nürnberg 7-0, RB Leipzig – VfB Stuttgart 2-0,
Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt 3-1, Mainz –
Wolfsburg 0-0, Fortuna Düsseldorf – Bayer Leverkusen 1-2; 6. forduló: Schalke 04 – Mainz 1-0, Hoffenheim – RB Leipzig 1-2, Bayer Leverkusen – Borussia
Dortmund 2-4, VfB Stuttgart – Werder Bremen 2-1,
Eintracht Frankfurt – Hannover 96 4-1, Hertha BSC –
Bayern München 2-0, Augsburg – Freiburg 4-1. Az élcsoport: 1. Borussia Dortmund 14 pont, 2. Bayern
München 13, 3. Hertha BSC 13.
* Francia Ligue 1, 7. forduló: Amiens SC – Stade
Rennes 2-1, Bordeaux – Lille 1-0, Caen – Montpellier
HSC 2-2, Dijon – Lyon 0-3, Olympique Marseille –
Strasbourg 3-2, Nimes – Guingamp 0-0, Paris St. Germain – Reims 4-1; 8. forduló: Angers – Guingamp
0-1, Caen – Amiens SC 1-0, Lille – Olympique Marseille 3-0, Lyon – Nantes 1-1, Montpellier HSC –
Nimes 3-0, Nice – Paris St. Germain 0-3, Reims – Bordeaux 0-0, Stade Rennes – Toulouse 1-1, St. Etienne –
AS Monaco 2-0, Strasbourg – Dijon 3-0. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 24 pont, 2. Lille 16, 3. Montpellier
15, 4. St. Étienne 15.

Cseh bírói csapat vezeti a Vidi meccsét
a Chelsea otthonában

Az Európai Labdarúgó-szövetség
közlése szerint a cseh Miroslav Zelinka
vezeti ma este a Chelsea – Vidi FC Európa-liga-meccset. A 37 éves cseh játékvezető nem lehet ismeretlen a
fehérváriak előtt, 2012-ben ő dirigált az
FC Basel ellen 2-1-re megnyert El-csoportmeccsen is.
A cseh játékvezető rutintalannak a
legkevésbé sem nevezhető, hiszen több
mint 160 cseh élvonalbeli bajnokin, 15
felnőttválogatott meccsen és több mint
30 nemzetközi kupamérkőzésen dirigált
az elmúlt évek során – igaz, a Chelseahez hasonló európai élcsapatok otthonában nem túl gyakori vendég, írta az
NSO.
Zelinka a 15 válogatott meccséből
egyszer vezetett a magyar válogatottnak,
három évvel ezelőtt, a Litvánia ellen
Debrecenben 4-0-ra megnyert meccset.
Még egy alkalommal fordult elő, hogy
Zelinka magyar érdekeltségű találkozón
működött közre, a 2013 októberében
megrendezett U21-es meccsen azonban
a magyar fiatalok válogatottja kikapott
a spanyoloktól.

Az Európa-liga ma esti műsora
* A csoport (19.55 óra): Bayer Leverkusen – AEK Larnaka, FC
Zürich – Ludogorec (DigiSport 3, Telekom Sport 3)
* B csoport (19.55 óra): Rosenborg – RB Lipcse, Salzburg – Celtic (Telekom Sport 4)
* C csoport (19.55 óra): Bordeaux – FC Koppenhága, Zenit
Szentpétervár – Slavia Prága (DigiSport 4)
* D csoport (19.55 óra): Anderlecht – Dinamo Zágráb, Fenerbahce – Spartak Trnava
* E csoport (19.55 óra): Qarabag FK – Arsenal (DigiSport 2, Telekom Sport 2), Vorskla – Sporting Lisszabon
* F csoport (19.55 óra): AC Milan – Olimpiakosz (DigiSport 1,
Telekom Sport 1), Real Betis – F91 Dudelange
* G csoport (22.00 óra): Rangers – Rapid Bécs (Telekom Sport
4), Spartak Moszkva – Villarreal
* H csoport (22.00 óra): Apollon Limasszol – Marseille, Eintracht Frankfurt – Lazio (DigiSport 3, Telekom Sport 1)
* I csoport (22.00 óra): Malmö FF – Besiktas, Sarpsborg 08 –
Genk
* J csoport (22.00 óra): FC Krasznodar – Sevilla (DigiSport 4),
Standard Liege – Akhisarspor
* K csoport (17:50 óra): FC Asztana – Rennes, Jablonec – Dinamo Kijev
* L csoport (22.00 óra): BATE Boriszov – PAOK Szaloniki (DigiSport 2, Telekom Sport 3), Chelsea – Vidi FC (DigiSport 1, Telekom Sport 2, Sport 1)

Megyei focikörkép

* 4. liga klasszikus csoportja, 3. forduló: Küküllődombó – Mezőrücs 2-0, Magyaró – Radnót II 7-2, Görgénysóakna – Marosvásárhelyi MSE II 4-1, Kerelő –
Bátos 5-3, Mezőzáh – Gernyeszeg 3-2, Kerelőszentpál – Mezőceked 1-4. Az élcsoport: 1. Küküllődombó 7 pont, 2. Magyaró 6, 3. Mezőzáh 6,
4. Mezőceked 6.
* 5. liga, Északi csoport, 3. forduló: Nyárádremete –
Galambod 4-3, Köhér – Tuzson 1-1, Mezőkirályfalva –
Alsóidecs 2-7, Marosfelfalu – Lövér 3-2. Az élcsoport:
1. Alsóidecs 7 pont, 2. Köhér 7, 3. Nyárádremete 6.

* 5. liga, Déli csoport, 3. forduló: Balavásár – Marosludas II 3-0, Mezőgerebenes – Harasztkerék 1-2,
Hadrév – Magyarsáros 0-7, Mezőtóhát – Mezőméhes
2-2. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 9 pont, 2. Magyarsáros 9, 3. Balavásár 6, 4. Marosludas II 6.
* 6. liga, 3. forduló: Egrestő – Csíkfalva 1-4, Hármasfalu – Csittszentiván 1-6, Nyárádgálfalva – Kibéd
19-0, Sáromberke – Mezőpanit 1-6, Somosd – Jedd
1-1, Küküllőszéplak – Székelybere 3-0. Az élcsoport:
1. Csíkfalva 9 pont, 2. Küküllőszéplak 9, 3. Nyárádgálfalva 6, 4. Mezőpanit 6, 5. Sáromberke 6.

Willi Orban
a magyar válogatottban

Az RB Leipzig védője, Willi
Orban is tagja a magyar labdarúgóválogatott keretének az októberi
Nemzetek Ligája mérkőzésekre. A
Magyar
Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) Twitter-oldalán közölte,
hogy több újonc is meghívót kapott
Marco Rossi szövetségi kapitánytól, köztük Gulácsi Péter csapattársa
is, aki rövid videoüzenetben jelentette be, hogy magyar válogatott
lett.
„Nagyon boldog vagyok, hogy
csatlakozhatok a magyar válogatotthoz” – kezdte első nyilatkozatát az
RB Leipzig védője. „Egy profi játékos számára – aki olyan helyzetben
van, mint én –, nagyon komoly és
nehéz feladat arról dönteni, hogy
mely válogatottban szeretne játszani. Én azonban meghoztam ezt
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az elhatározást, és örülök, hogy a
magyar nemzeti csapatban játszhatok. Kifejezetten segítette a döntésemet, hogy csapattársamtól,
Gulácsi Pétertől csak jókat hallottam a keret játékosairól és a szakmai stáb tagjairól is” – fogalmazott
a futballista, hozzátéve: szeretné a
lehető legjobban és leghamarabb
segíteni a csapatot.
A 25 éves Orban édesapja magyar, édesanyja pedig lengyel. A középhátvéd
Kaiserslauternben
született, s kétszer szerepelt az U21es német nemzeti együttesben.
A két forduló után hárompontos
magyar csapat jövő pénteken Görögországban, három nappal később
pedig Észtországban lép pályára a
Nemzetek Ligája C osztályának 2.
csoportjában.

Névjegy
Név: Vilmos Tamás „Willi” Orban
Született: Kaiserslautern (Németország), 1992. november 3.
Magassága: 186 cm
Súlya: 83 kg
Posztja: középső védő
Láb: jobb
Klubja: RB Leipzig
Bundesliga-mérkőzései: 59
Nemzetközi kupamérkőzései: 15
Válogatottság: 2 (Németország U21)

Dárdai Pál fiáról sem mond le a magyar labdarúgó-válogatott
Marco Rossi szövetségi kapitány nem mond le arról, hogy Dárdai Pál fia, ifjabb Dárdai Pál, a Hertha BSC 19 éves középpályása
a magyar labdarúgó-válogatottban szerepeljen. Az olasz szakvezető
elmondta, Michael Boris szövetségi edzővel tervezték a fiatal futballista meghívását az U21-es nemzeti csapatba, „Palkó azonban
még nem döntötte el, hogy a magyar vagy a német válogatottat szeretné erősíteni”.
„Édesapjával egyeztettem és jeleztem, hogy Palkóról semmiképp
sem szeretne lemondani a magyar válogatott. Abban maradtunk,
hogy Palkó fejlődése érdekében hagyunk számára időt ennek megfontolására, hiszen – ahogy Willi Orban esetében is láthattuk – egy
fiatal játékos számára ez nehéz döntés, ugyanakkor más nem határozhat ebben a kérdésben helyette” – nyilatkozta Marco Rossi.
Dárdai Pál a Hertha BSC vezetőedzőjeként már többször lehetőséget adott fiának – aki már Berlinben született –, ebben a szezonban a Bundesligában, a Werder Bremen otthonában kezdőként
lépett pályára.
A magyar válogatott kerete
* kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Gróf Dávid (Budapest Honvéd)
* védők: Baráth Botond (Budapest Honvéd), Bese Barnabás (Le
Havre), Fiola Attila (MOL Vidi FC), Kádár Tamás (Dinamo Kijev),
Lang Ádám (Kolozsvári CFR), Lovrencsics Gergő (Ferencváros),
Willi Orban (RB Leipzig), Vinícius Paulo (MOL Vidi FC)
* középpályások: Kalmár Zsolt (DAC), Kleinheisler László (FK
Asztana), Kovács István (MOL Vidi FC), Nagy Ádám (Bologna),
Nagy Dominik (Legia Warszawa), Nagy Gergő (Budapest Honvéd),
Pátkai Máté (MOL Vidi FC)
* támadók: Eppel Márton (Kajrat Almati), Gyurcsó Ádám (Hajduk Split), Holender Filip (Budapest Honvéd), Németh Krisztián
(Sporting Kansas City), Sallai Roland (SC Freiburg), Szalai Ádám
(TSG 1899 Hoffenheim), Varga Roland (Ferencváros)
Nedelcearu és Tamaş a román keretben
Előzetes keretet hirdetett a soron következő Nemzetek Ligájamérkőzésekre a román labdarúgó-válogatott edzője, Cosmin
Contra is. A Litvánia és Szerbia elleni összecsapásokra készülő alakulatba meghívót kapott az orosz FC Ufa csapatánál szereplő Ionuţ
Nedelcearu, aki ugyan kétmeccses eltiltást kapott a Portugália elleni U21-es, megnyert mérkőzésen inkasszált piros lap miatt, de
mivel a Litvánia elleni felnőttösszecsapást követően az U21-es
román nemzeti együttes is pályára lép (Wales ellen), így a Szerbia
elleni Nemzetek Ligája-találkozón már hadrendbe lesz állítható.
Hasonlóan helyet kapott az előzetes keretben a Hapoel Haifa 65szörös válogatott játékosa, Gabriel Tamaş, aki a válogatottságot
személyes okok miatt ezúttal lemondó Valerică Gămant helyettesítheti.
Az előzetes keretben csak a külföldön szereplő román labdarúgók szerepelnek, a hazai pontvadászatban futballozók nevét később
ismertetik. A lista:
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (FC Nantes), Costel Pantilimon
(Nottingham Forest), Florin Niţă (Sparta Prága), Silviu Lung
(Kayserispor)
* hátvédek: Cristian Săpunaru (Kayserispor), Alin Toşca (PAOK
Szaloniki), Gabriel Tamaş (Hapoel Haifa)
* középpályások: Răzvan Marin (Standard Liege), Adrian Stoian (Crotone), Paul Anton (Krilija Szovjetov), Alexandru Chipciu
(Sparta Prága), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar), Nicolae Stanciu
(Sparta Prága), Constantin Budescu (Al-Shabab), Alexandru
Maxim (Mainz)
* támadók: Claudiu Keserü (Ludogorec)
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Legalább egy kis időre álljunk meg és figyeljünk rájuk

Idősek napja Nyárádszeredában

Nyárádszereda sem maradt ki azon települések sorából, amelyek legalább évente egy
napon kiemelt figyelmet szentelnek az idősebb polgároknak. Néhol műsor hiányában
közösségi felületeken üdvözölték az előrehaladott életkorúakat.

gligor Róbert László

vezményt nyújtanak, mint például ártámogatás szemüveg vagy fogprotézis esetén, kedvezményes kölcsönök és temetkezési segélyek, így természetes, hogy
most is kedveskedtek az időseknek.
Az idősek napját idén már tizennegyedik alkalommal szervezte meg az önkormányzat művelődésért felelős munkatársa, Suba Gyöngyi, aki ezt a területet is
szívügyének tekinti. Idén is meghívókat készített és
osztott szét a lakosság körében. A délutáni előadáson
a helyi idősotthon néhány lakója is jelen volt. Minden
évben, így most is köszöntötték a nap folyamán a kéttucatnyi szépkorút, s aki részt akart venni a kulturális
műsoron, az megtehette – tudtuk meg Szávuj Zsigmond
intézményvezetőtől, aki azt is elárulta: az idősek hamarosan szüreti bált is szerveznek az otthonban.
Nemesfémek bűvöletében
Gyulakután idén nem tartottak ünnepi rendezvényt,
de a község polgármestere egyik közösségi oldalon üdvözölte az időseket. „Két nemesfémből kellene ötvözni
e mai, de nem mindennapi ünnepi jelvényt. Aranyhoz
hasonlítom szerető szívüket. Az arany fénye nem halványult a sok gondtól, megpróbáltatástól. Életüket hol
boldogan, hol fáradtan élik. Valamikor nem hitték,
hogy ilyen gyors járásúak az évek, szinte suhannak
egymás után. Az arany mellett ezüstfény is csillan a
mai nap. Ezüst hajukban sok-sok tél ottfelejtette fehérségét. Az időskor az Élet rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel, gazdag tapasztalatokkal.
Köszönjük a példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melyeket belénk csepegtettek. Szívből kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket a két nemesfém:
az arany és az ezüst fénye” – írta bejegyzésében Varga
József.

Hétfőn délután a kisváros művelődési házában fogadták az időseket egy kétórás ünnepi rendezvény keretében. Minden évben kell egy nap, amikor a
szépkorúakat köszöntjük egy ünnepi műsor erejéig,
egy kis időt töltünk együtt – mondta köszöntőbeszédében Tóth Sándor polgármester, kiemelve, hogy az idősek élettapasztalatából mindennap merítenünk kellene,
figyelembe kell venni az életpéldákat, az intő szavakat.
Az elöljáró sok szép napot, évet kívánt az időseknek,
megköszönve, hogy előttünk jártak, és hogy ezután is
számíthatunk tanácsaikra. Legyen egy fizikailag és
mentálisan aktív életük, élvezzék azt, hogy nem hiába
dolgoztak egy életen át – fejezte ki jókívánságait a polgármester, aki úgy véli: ahogy a gyerekek, anyák és
nők napját megünnepeljük, úgy az idősek is megérdemelnek egy ilyen napot. Azt kellene megtanulni tőlük,
hogy a mostani és a következő nemzedék lassítson az
életvitelén, térjen vissza a valós értékekhez.
Ez is szívügyük
Az ünnepi alkalom Fülöp Jenő marosvásárhelyi fotóművész 23 képet felsorakoztató Tájak és emberek
című tárlatának megnyitójával folytatódott, majd a
helyi elemi iskolások irodalmi műsorral, a Kis- és
Apró-Bekecs gazdag néptáncműsorral kedveskedett az
időseknek, akiknek
az előadás végén a
vigyerekek
rágokat is átnyújtottak. „Nagyon jó volt,
örülünk, hogy ránk is
gondoltak” – mondta
el érzéseit lapunknak
a 80 éves Suba Ferenc, aki feleségével
első alkalommal vett
részt idősnapi rendezvényen. Szakács
Etelka is értékelte,
hogy a pedagógusok
ilyen gazdag költeményműsort tanítottak be.
Az előadást követő szeretetvendégséget a nyugdíjasok
önsegélyző szervezetének helyi egysége
nyújtotta. Minden
évben így van ez –
mondta el id. Incze
Kálmán tanácsos.
Kiemelte: tagságuknak számtalan ked- A gyerekek és a fiatalok műsorral kedveskedtek az időseknek

Fotó: Gligor Róbert László

Maros megye csatlakozik
a Román Smart City és Mobilitás Egyesülethez

A Román Smart City és Mobilitás Egyesület egy olyan nonprofit szervezet, amelynek fő
célkitűzése az ország kreatívintelligens közösségeinek fejlesztése,
az
intelligens
városok fejlesztése, valamint
az, hogy felhívja a figyelmet
az intelligens megoldások alkalmazásának fontosságára a
lakosság életminőségének javítása, az új technológiák integrációja, illetve a közérdekű
információkhoz való könynyebb hozzáférés érdekében.
Az egyesület elkötelezett az
innovatív fejlesztések iránt,
amelyek jobb, kényelmesebb,
egészségesebb,
tisztább
életét biztosítanak a polgároknak.

A Román Smart City és Mobilitás Egyesület összefogja a smart
city iparban érintett, különböző területeken dolgozó szakembereket
(hatóságok, gazdasági szereplők,

tudományos élet szereplői), és nemzetközi elismerésnek örvend, ezt bizonyítja, hogy több nemzetközi
projektben is partnerként vesz részt.
Több előnye is van annak, hogy
Maros megye csatlakozik a Román
Smart City és Mobilitás Egyesülethez:
– a megyei önkormányzat hozzáfér a legújabb információkhoz és
technológiákhoz a smart city ipar
területén;
– lehetősége lesz részt venni európai finanszírozású programokban;
– a megyei önkormányzat népszerűsítheti a megye prioritásait az
egyesület tagjai és partnerei között;
– a megye részt vehet a smart city
ipar legfontosabb eseményein.
Maros megye csatlakozását az
egyesülethez a csütörtöki tanácsülésen hagyták jóvá az önkormányzati testület tagjai. A csatlakozás
nem jár költségekkel, mivel a közintézmények nem kell tagdíjat fizessenek. Az egyesület tagjaként

Maros megye a jövőben kérheti egy
smart city audit elvégzését, valamint azt, hogy az egyesület szakértői elkészítsék Maros megye smart
city fejlesztésének stratégiáját.
A Maros Megyei Tanács múlt
héten egy pályázatot is benyújtott,
amelynek célja intelligens megoldások alkalmazása a megyei tanács
szolgáltatásainak javítására. Az önkormányzat az adminisztratív kapacitás operatív program keretében
nyújtott be támogatási igényt,
amely többek között egy olyan online felület létrehozására vonatkozik, amelyen keresztül a megye
polgárai elektronikusan is kérvényezhetnek különböző engedélyeket, illetve készül majd egy online
adatbázis a megyei tanács archívumában szereplő fontosabb iratokról,
mint pl. a stratégiai dokumentumok,
beruházási tervek. A projekt összértéke 3 millió lej – közölte Lukács
Katalin, a megyei tanács sajtótanácsosa. (m.)

Műhelykonferencia
a Művészeti Egyetemen

A KAB Színháztudományi Szakbizottsága a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Színház- és
Multimédia Kutatóintézete támogatásával október 5-én műhelykonferenciát hirdet Beszédmódok között –
Az erdélyi magyar színház történetei címmel az egyetem Magyar Művészeti Kara színháztudományi
tanszékcsoportjának szervezésében.
Amint azt a szervezők közleménye
tudatja, a meghívásos rendszerű
konferencia nyitóeseménye A
Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézet történetei című tanulmánygyűjtemény második kötetének
bemutatása délelőtt 10 és 11 óra
között, a szerzők részvételével.
Moderál: Gajdó Tamás, az
OSZMI tudományos főmunkatársa. A könyvbemutató és a konferencia munkálatainak helyszíne
a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Stúdió Színházának előcsarnoka.

A műhelykonferencia kiindulópontja a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet történetére
irányuló kutatási projekt eddigi
eredményeinek módszertani problematizálása, a továbblépés lehetőségeinek feltérképezése. A kutatás a
marosvásárhelyi színi egyetem történetét a kolozsvári előzményektől
a kilencvenes évek elejéig követi
nyomon.
A konferencia kiemelt témái: az
írásbeli- és beszédműfajok a történeti dokumentumok, adatok feldolgozásában: oral-history, napló,
vallomás, beszélgető-könyv, kritika,
interjú, emlékkönyv. Az előadás
mediális reprezentációi (fotó, film,
rádió, tévé, weboldalak); hatalmi
stratégiák. Korszakolás: fennmaradó és eltűnő struktúrák – intézménytörténet, korszakokhoz tartozó
módszertanok. Az adatok rendszerezése az archívum kora után: módszertan és felhasználhatóság. (Knb.)

Felfüggesztik az
ivóvíz-szolgáltatást

Az Aquaserv Rt. értesíti fogyasztóit, hogy
az ivóvízhálózaton végzett felújítási/bővítési
munkálatok miatt október 4-én, ma 22 órától
október 5-én reggel körülbelül 6 óráig felfüggesztik az ivóvíz-szolgáltatást az alábbi városrészekben:
Marosvásárhelyen, a Testvériség (Înfrăţirii utca 2–4. szám közötti szakaszon, az 1918. December 1. út 219–253. és 186–206.
szám között, a Szorgalom (Sârguinţei) utca 1–39. és 2–34. között,
a Zsidó Vértanúk utcában a 31A–43. szám között, a Jeddi úton az
1–3. szám közötti szakaszon és a Munka (Muncii) utca 26–28. számok között.
A szóban forgó ivóvízhálózaton végzendő felújítási/bővítési munkálatok annak a szerződésnek az alapján történnek, amely az ivóvíz és csatornahálózatok, szivattyútelepek és vezetékek
felújítására/bővítésére vonatkozik a SCADA Marosvásárhely rendszerben, és részét képezik A Maros megyei víz- és szennyvízhálózat
bővítése és felújítása elnevezésű tervnek, amelynek társfinanszírozása az európai uniós kohéziós alapból történik.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy az ivóvíz-szolgáltatás újraindítását követően rövid ideig a vezetékekben található lerakódások miatt a csapokból zavaros víz folyhat. Mindaddig, míg a víz
kitisztul, használják csupán háztartási célokra. Az Aquaserv vállalat elnézést kér a fogyasztóktól az okozott kellemetlenségekért,
és köszöni megértésüket.
A marosvásárhelyi Aquaserv vezetősége
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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 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.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FELVESZÜNK HÖLGYEKET CUKORDÍSZEK KÉSZÍTÉSÉRE a jeddi műhelyünkbe. Tel. 0745-520408. (20541-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT
alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés. Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (62744-I)

TETŐFEDÉS BILKA LEMEZZEL, cserépforgatás, csatorna, lefolyók minden hozzávalóval, ácsmunka,
manzárdolás, sürgős javítások. Komoly hozzáállás, hasonlót várunk. Tel. 0753-374-980. (1992)

FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keres. Az önéletrajzokat a következő e-mailcímre kérjük: drxray.office@gmail.com (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy a cég
székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám –, vagy a 0265/264-656-os telefonszámon,
fax: 0265/260-906. (sz.-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el
önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (sz.-I)

Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (sz.-I)

NÉMETORSZÁGBA hosszú távra német nyelvtudással rendelkező KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ, HEGESZTŐ, valamint CNC-GÉPKEZELŐ munkatársat keresünk. Fizetés: 12,50 euró bruttó órabér. Telefon: 0744-771-360. (sz-I)
ESZTERGÁLYOST alkalmazunk régi típusú gépre. Telefon: 0744-511-215. (2032-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(10377)
ELADÓ kétszobás apartman a Kövesdombon. 50 m2, IV. emelet a X.ből, van lift is. Ára 50.000 euró,
alkudható. Tel. 0722-728-117, 0743085-185, 0728-444-137. (2029-I)
KÜLÖN bejáratú szoba saját fürdőszobával lánynak kiadó. Tel. 0754751-829. (2032-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Demeter László névre
szóló ellenőrző könyvem. Semmisnek
nyilvánítom. (2028-I)

MINDENFÉLE

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában,
epilepsziában,
alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban,
reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton
Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert
megszabadult a kötésektől, és ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével, hosszú és szomorú távollét után.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyócsatornák, külső-belső vakolás,
festés. Tel. 0751-471-965, 0726-638909. (2013)
10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lerakást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058.(10649-I)
KIADÓ 2000 m2-es telek Koronkán,
az E60-as út mellett. Tel. 0734-123877. (20558-I)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását, csatornajavítást.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)
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A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA
REPÜLŐTÉR pontosít

A törvényi szabályozás módosulása miatt változik a Taxistevékenység pályázat dokumentációja, éspedig:
Az 5. bekezdés: „A csomagtér térfogata legalább 500 liter ” követelmény teljes mértékben törlődik.
A 4. pont: „ A csomagtér térfogata” teljes mértékben törlődik.
Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro weboldalon.
Telefon 0265/328-888.

ELHALÁLOZÁS

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (10686-I)

után megpihent. Temetése októ-

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk október
4-én a szeretett feleségre, édesanyára, MAGYARI ÁGNESRE
szül. Molnár halálának második
évfordulóján. Férje, Árpád és fia,
Norbert. (-I)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködön pihenésed felett. Pihenj
csendesen, legyen békés álmod,
találj odafenn örök boldogságot.
Szomorú szívvel emlékezünk október 4-én a nyárádszentmártoni
születésű KISS DOMOKOSRA halálának első évfordulóján. A gyászoló család. (10563)

BARÁTH OLGA

a drága édesanya, anyós, nagymama, dédi hosszú szenvedés

ber 4-én 14 órakor lesz a refor-

mátus temetőben. Emléke legyen

áldott!

A gyászoló család. (2027-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk

drága nővéremtől,

BARÁTH OLGÁTÓL.

Szerető húga, Ibi és Feri. (2027-I)
Drága

TESTVÉRÜNK,

búcsúzunk tőled.

Fájó szívvel, Jóska, Berta és családjuk. (2027-I)

Drága TESTVÉREM,

fájó szívvel búcsúzom tőled.

Nyugodjál békében!

Gyurka. (2027-I)

Drága

DÉDINKTŐL

búcsúzunk, aki minket nagyon

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk október 4-én a
drága jó férjre, apára, nagyapára, a maroskeresztúri BÍRÓ
ZSIGMONDRA halálának 8. évfordulóján. Szerető felesége, gyermekei és azok családja. (10563)

A napok mások mindig, de az érzések ugyanazok: hiányérzet,
szeretet, soha el nem múló fájdalom és egy néma sírhalom.
Szomorú szívvel emlékezünk október 4-én az iszlói születésű
RÉTHI BENEDEKRE halálának
22. évfordulóján. Nyugodjon békében! Felesége, Bözsi, leányai,
fiai, veje és unokái. (10588-I)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan zokogva. Az idő elmúlhat,
szállhatnak az évek, míg élünk,
velünk lesz a szeretett emléked.
Fájó szívvel emlékezünk október
4-én a szeretett gyermekre,
DEMETER
CSABA
SZABOLCSRA (Fritzi), akit egy éve
a sors szava elszólított 28 éves
korában. Emlékét fájó szívvel őrzi
bánatos édesapja és neje, nagymamája és testvére, Dávid. (2014)

szeretett. Emléked legyen áldott!

Dédunokáid: Istvánka és Áronka.
(2027-I)

Határtalan fájdalommal, össze-

tört szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, az IPJ volt

tervezőtechnikusa, a marosvásárhelyi születésű

BOGNÁR ERZSÉBET
szül. Tordai

69 éves korában súlyos és hosz-

szas betegség következtében

2018. október 1-jén elhunyt.

Drága halottunk temetése 2018.
október 5-én 13 órakor lesz a

Jeddi úti temetőben.

Búcsúzik tőle három gyermeke:

Iza, Árpád és Viktor. Szeretünk,
nyugodj békében, Anyu! (2039-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétem a gyászoló
hozzátartozóknak unokahú-

gom, OLGI elvesztése miatt

érzett

mély

fájdalmukban.

Unokanővére, Ibolya. (sz-I)

Mélyen együttérzünk kolléga-

nőnkkel, Stroia Kingával sze-

retett

okozta

FÉRJE
mély

elvesztése

fájdalmában.

Őszinte részvétünk a gyá-

szoló családnak. A Gedeon

Richter Románia Rt. (sz-I)
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Versenyvizsga
köztisztviselői állásra

Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám
Maros megye –, az 1999. évi 188-as törvény értelmében versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szerződéses állás betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében, meghatározatlan időre:
• I. besorolású, felső fokozatú tanácsadói állás az urbanisztikai
osztályra
Részvételi feltételek:
– az újraközölt 1999. évi. 188-as törvény 54. cikkelye által előírtak
Sajátos részvételi feltételek:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával: építészeti, urbanisztikai, építőmérnöki szakirány
– legalább hétévi szolgálati idő
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. november 7-én 10 órakor a Koronkai Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének kifüggesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót a hivatal székhelyén jelen hirdetésnek
a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20
napon belül lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265/243152-es telefonszámon, e-mail: corunca@cjmures.ro
Takács Szabolcs polgármester

Az egyetemi hallgatók figyelmébe

Tájékoztatjuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik a StudentCard alapján ingyenes autóbuszbérletekre jogosultak, hogy az ingyenes bérleteket személyesen vehetik át október 1-jétől kezdődően, az
alábbi iratok alapján:
– A StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– Személyazonossági kártya (eredeti és másolat)
– A 2018–2019-es tanévre láttamozott leckekönyv (eredeti és másolat)
– 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igényelnek bérletet)
Az új bérletek 2018. október 1. – 2018. december 31. között érvényesek.
A bérletet igénylő személy aláírásával igazolja, hogy átvette a bérletet, és meg kell adnia a telefonszámát annak érdekében, hogy gyorsan és könnyen felvehessék vele a kapcsolatot szükség esetén.
Az utazási bérleteket a Siletina Impex Kft. – Közszállítási Vállalat Társulás főtéri, az 1848-as negyedbeli (Kövesdomb), a Tudor negyedbeli (Favorit) és az Auchan bevásárlóközpontnál levő jegyirodáinál lehet átvenni.
2018. szeptember 27.
A közszállítási társulás vezetősége

A marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmébe:

– A nyugdíjasoknak 2018 januárjában kibocsátott bérletek 2018. június 30-ig voltak érvényesek.
– Azok a nyugdíjasok, akik valamilyen okból nem újították meg a bérletüket a 2018. július 1-je és
december 31. közötti időszakra, nem részesülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
nyújtott kedvezményben, mivel a bérletük lejárt.
– A tömegközlekedési eszközökön való ingyenes utazás feltétele a bérletek megújítása. A 2018. év
második felére érvényes bérletek kibocsátása érdekében a jegyirodákhoz kell fordulni.
– Ha nem rendelkeznek érvényes bérlettel, utazáskor jegyet kell váltaniuk.
Köszönjük megértésüket.
A közszállítási társulás vezetősége

