
Nemrég számoltunk be arról az eseményről, amelyen ismer-
tették az idén júniusban lezajlott MY CITY Tîrgu Mureş/
Marosvásárhely/Neumarkt területrendezési pályázat nyer-
teseit. Amint ismeretes, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal által kiírt pályázat esetében ezúttal neves hazai
építészeket, képzőművészeket, illetve a témához értő, azzal
foglalkozó városi tanácsosokat kértek fel zsűritagnak, az épí-
tészeti ötletverseny pedig azért volt kiemelkedően fontos,
mert a nyertes projekt szerint fogják átalakítani, korszerű-
síteni Marosvásárhely központját. 

A pályázóknak a terv elkészítésekor figyelembe kellett venniük többek
között a város jelenlegi arculatát, a történelmi jelentőségű épületeket, il-
letve műemlékeket – a változtatásoknak mind urbanisztikailag, mind esz-
tétikailag ezekhez kellett illeszkedniük –, meg kellett kísérelniük
megoldani a jelenlegi, túlzott autóforgalomból adódó gondokat, a zsűri
pedig előnyben részesítette a zöldövezetben, parkban, közösségi térben
gazdag pályamunkákat. A tervnek a főtér – a Győzelem tér és a Rózsák
tere –, a Petőfi tér, a Bernády tér, valamint a Vár sétány átalakítását kel-
lett tartalmaznia, egy nagy, egységes, szép és funkcionális, modern, ám
mégis hagyományőrző városközpontként a köztéri padoktól az esetleges
új épületekig. 

Sok a sárgaságos
beteg
Miután úgy tűnik, hogy a kanyarójár-
vány lecsengett, az A-típusú hepatitisz
terjedt el az egész megyében, olyany-
nyira, hogy a fertőző betegségek ma-
rosvásárhelyi 2-es számú klinikáján
állandó jelleggel telt ház van, holott a
megye városi kórházainak fertőzőosz-
tályán is fogadják az adott körzetből
érkező betegeket – nyilatkozta dr. Far-
kas Judit infektológus főorvos.
____________5.
Régi magyar 
szabad rajzú 
hímzés 
Az úrihímzésnek nevezett régi magyar
szabad rajzú hímzés történetéről és
újraélesztéséről tartott előadást az el-
múlt héten a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi
János termében Kissné Portik Irén
gyergyószentmiklósi néprajzkutató.
____________7.

Drog nélkül! –
kampány
a 4. oldalon

Szidalomfesztivál

Hasznos, régen várt törvénytervezet elfogadásá-
ról tudósított október 17-én az Agerpres hírügynök-
ség. A képviselőház 175 képviselő szavazatával 18
ellenében és 82 tartózkodás mellett igent mondott
arra a törvénytervezetre, amely lehetővé teszi, hogy
a minimális létszámnál kevesebb tanulóval is le-
hessen kisebbségi tannyelvű osztályokat létrehozni
olyan településeken, ahol igény van erre. 

A tervezet azt követően született meg, hogy az ál-
lamfő a tanügyi törvényt módosító egyik jogsza-
bályból kiindulva az abban szereplő „nyelvi
kisebbség” terminus jelentésének a pontos magya-
rázatát kérte. Ennek kapcsán fogalmazta meg az
RMDSZ a régen hangoztatott igényt a létszám
alatti osztályok működésének engedélyezésére. Ha
a szenátusban is megszavaznák, a törvény egy régi
igazságtalanságra tenne pontot. Köztudott, hogy az
elmúlt években a többségében kisebbségek lakta vi-
dékeken akár két-három gyermekkel is indulhatott
román nyelvű óvodai csoport vagy osztály. Maros-
vásárhely környékén olyan óvoda is működött (mű-
ködik?), ahol az óvónő saját gyermeke alkotta a
román csoportot, ami feltehetően nem volt 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Filmvetítés és beszélgetés 
A Maros megyei RMDSZ és a Borsos Tamás Egyesület
szervezésében október 19-én, pénteken 18 órakor be-
szélgetéssel egybekötött filmvetítés zajlik a marosvásár-
helyi várban, a Maros Megyei Múzeum konferenciater-
mében. A jelenlevők a Magyarok Romániában – száz év
történelem című dokumentumfilm-sorozat legújabb, har-
madik részét láthatják. A vetítést követően Vígh Emesé-
vel, a dokumentumfilm rendezőjével, illetve Sárándi
Tamás és Spielmann Mihály történészekkel beszélget a
filmről és a II. bécsi döntés utáni erdélyi életről László Ló-
ránt, a Borsos Tamás Egyesület elnöke. A rendezvény a
IX. Székelyföld Napok programját képezi.

’56-os megemlékezés
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt
két rendezvénnyel tiszteleg. Október 21-én, vasárnap déli
12 órakor a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sülettel (EMKE) közös szervezésben ünnepi előadást tart
Pál-Antal Sándor levéltáros, akadémikus, és bemutatásra
kerül dr. Ábrám Zoltán Az igazság szabaddá tesz című
könyve. 22-én, hétfőn 16 órakor a Deus Providebit Tanul-
mányi Ház Szent Mihály termében bemutatják Péterffy
Gyöngyi Továbbvittük Európát című, 56-ról szóló verses-

kötetét. Közreműködik Kárp Klára tanárnő és Bodolai
Gyöngyi újságíró. Mindkét rendezvényen fellépnek a Mű-
vészeti Líceum diákjai.

Csete Örs fotókiállítása
Október 23-án, kedden 17 órakor Csete Örs fotóművész,
az 1956 személyesen című kötet szerzője forradalmi port-
réiból nyílik kiállítás Marosvásárhelyen, a Studium-Pros-
pero Kulturális Központban, a Forradalom utca 8. szám
alatt. Az arcképcsarnok képei megidézik az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc résztvevőit és a magyarság se-
gítőit. A megnyitón Csete Örs rövid előadást tart a
forradalom résztvevői visszaemlékezéseinek rögzítése
során szerzett tapasztalatairól. A kiállítás november 25-ig
látogatható hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. Szervező:
Studium-Prospero Alapítvány.

Könyvbemutató Marosvásárhelyen 
A HIFA-Románia Egyesület keretében működő HIFA-RO
Kiadó gondozásában bemutatják Simon Judit-Gyöngyi Az
Úr asztalánál – Amikor ajkamat érinted… című versesköte-
tét. Az eseményre október 19-én, pénteken este 6.45-től
kerül sor a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház Szent Mi-
hály termében (a Keresztelő Szent János-templom udva-
rán, Rózsák tere 61. szám). A könyvet ft. Oláh Dénes
Maros-Küküllő kerületi főesperes méltatja. A kötet illusztrá-
tora Kelemen Attila, aki grafikáival tette kézzelfoghatóbbá
a versek üzenetét. Hárfán játszik Nagy Emese. A beszél-
getés moderátora Csata Éva. 

Néptáncos villámcsődület
A XIV. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Talál-
kozója kedvező időjárás esetén ma délután 4 órakor villám-
csődülettel kezdődik a Színház téren. Az érdeklődők a
találkozón részt vevő öt néptáncegyüttes néhány perces
produkcióját láthatják. 18.30-kor fotókiállítás nyílik a Nem-
zeti Színház előcsarnokában, ahol a marosvásárhelyi Marx
József Fotóklubnak a Maros Művészegyüttes előadásairól
készült képeit lehet megtekinteni. A találkozó hivatalos meg-
nyitója 19 órakor kezdődik a Nagyteremben. Ez alkalommal
a Maros Művészegyüttes Kicsi Svejk háborúja című tánc-
színházi produkcióját láthatja a nagyérdemű. 

Őszi könyvturi a Teleki Tékában
A Teleki–Bolyai Könyvtár a Művészeti Egyetem impresszá-
rió szakos diákjainak segítségével ma 14 és 17 óra között
újra megrendezi a Nyitott könyvespolc népszerűsítésére
szervezett könyvturit, amellyel a kapu alatti, mindig működő
nyitott polcra szeretné felhívni a figyelmet. Várnak minden-
kit, aki szeretne egy jó könyvet turkálni ingyen, vagy be-
vinné megunt könyveit a Teleki Téka Nyitott polcára. A
könyvturi alatt a szervezők gyermekfoglalkozásról is gon-
doskodnak, hogy a szülők, nagyszülők nyugodtan válogat-
hassanak a könyvek között. A rendezvény a Székelyföld
Napok programsorozatának része. 

Virágkiállítás a Rózsák terén
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala október 27. – no-
vember 8. között eladással egybekötött virágkiállítást szer-
vez a Rózsák terén, a virágóra környékén. Ezúton felkérik
a helyi és megyei virágtermesztőket, hogy virágokkal és
szezonális virágkompozíciókkal vegyenek részt a rendez-
vényen. A részvételi kérelmeket legkésőbb október 23-án,
kedden lehet benyújtani az intézmény Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyén, a 13-as, lakossági tájékoztatási iro-
dában.

Forgalomkorlátozás 
A korszerűsítési munkálatok befejezése érdekében október
15–29. között naponta 8.30-tól 19 óráig lezárják a forgalmat
a marosvásárhelyi Victor Babeş utcában – tájékoztatott köz-
leményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. A hi-
vatal illetékesei arra kérik a lakosságot, hogy vegyék
figyelembe a környéken elhelyezett útjelző táblák utasítá-
sait, közlekedjenek elővigyázatosan, a gépkocsivezetők
pedig ne álljanak meg, ne parkoljanak és ne várakozzanak
a munkálat ideje alatt az utcában. 

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 kez-
dődik október 27-én 11 órától. 

Tökfesztivál a nyugdíjasoknál
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja szervezésében november 15-én tökfesztiválra kerül
sor a tagok számára. Feliratkozni keddtől péntekig 10–13
óra között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma LUKÁCS, 
holnap NÁNDOR napja.
NÁNDOR: a Ferdinánd ma-
gyar megfelelője, az utóbbi ger-
mán eredetű, jelentése: béke +
merész. 

18., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 31 perckor. 
Az év 291. napja, 
hátravan 74 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 17.

1 EUR 4,6667
1 USD 4,0359

100 HUF 1,4477
1 g ARANY 159,1856

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 60C

Megyei hírek

Hat tűzesetből egyet a hibás vagy improvizált
elektromos berendezések okoznak. A látszólag
apró meghibásodások, elavult konnektorok, kap-
csolók, összetákolt hősugárzók használata na-
gyon súlyos következményekkel járhat. A Delgaz
– földgáz- és villanyáram-szolgáltató – vállalat
szakemberei tíz szabály betartására intenek,
hogy a fűtésigényben elkerüljük a tragédiát. 

A hideg időszak beköszöntével szükségessé válik a la-
kások fűtése. Ehhez nagyon sok család elektromos áram-
mal működő fűtőberendezést választ. Sajnos, egyesek
„leleményessége”, főként az improvizált rezsók, fűtőtestek
működtetése, a túlterhelt hálózat könnyen rövidzárlatot
okozhat, ami miatt tűz keletkezhet. Sokan nem tulajdoní-
tanak jelentőséget a figyelmeztetésnek, s emiatt a tragédiák
óhatatlanul bekövetkeznek. Ha a háztartásokban kiiktatnák
a veszélyforrásokat, elkerülhetők lennének a kellemetlen
következmények. 

A Delgaz szakemberei néhány alapvető szabály betartá-
sára hívják fel a figyelmet, éspedig: ne használjanak 
improvizált elektromos berendezéseket, ne csatlakoztassa-
nak több nagy teljesítményű berendezést egy áramkörhöz!
Régebbi házaknál, ahol nem újították fel a villanyvezeték-
hálózatot, az elosztótáblán olvadóbiztosítékokat találhatunk,
amelyek külön-külön áramkörökhöz tartoznak. Az ilyen
rendszer idejétmúlt, és a használata valószínűleg veszélyes.
Az ilyen korszerűtlen rendszert szakképzett villanyszere-
lővel ki kell cseréltetni úgynevezett kisautomatára. 

Adott háztartás villamos hálózatán csak akkor végezhet-
nek módosítást, ha azt a szolgáltató cég engedélyezte. A
módosításokat csak szakemberek végezhetik el. Az idősza-
kos ellenőrzést ajánlatos elvégeztetni. Az elektromos
gépek, berendezések régi csatlakozóit ajánlatos kicserélni.
Mielőtt egy nagy fogyasztású berendezést üzembe helyez-
nénk, meg kell bizonyosodni arról, hogy a hálózat megbírja
az újabb terhelést. 

Nagyon fontos, hogy az elektromos árammal működő
gépek, berendezések ne kerüljenek nedves helyre, ugyanis
a legtöbb baleset emiatt történik. A háztartási gépeket min-
dig a gyártó cég használati útmutatója szerint kell üzemel-
tetni! 

A belső villanyhálózat a fogyasztó tulajdonát képezi, az
ő felelőssége ennek helyes használata, ellenőrzése és az

esetleges meghibásodás szakszerű elhárítása. Bármely be-
avatkozást engedéllyel rendelkező szakemberek végezhet-
nek, akik betartják a műszaki előírásokat. Ha a villamos
hálózaton „alkalmi szakikkal” dolgoztatunk, a lakásunk és
a család biztonságát kockáztatjuk! (mezey) 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Megkezdődött a fűtési idény
Az improvizált berendezések tűzveszélyesek

RENDEZVÉNYEK

Aktuális témákról lesz szó az Erdély TV csütörtöki mű-
soraiban. A Kultúrcsepp 20.30 órakor kezdődő műsorának
vendégei Dálnoky Réka dramaturg, Demény Péter író, Szé-
kely Csaba drámaíró és Benő Barna táncos, akik arról be-
szélnek, hogy mire ihleti az erdélyi magyar alkotókat a
centenáriumi év.

A Mérlegen műsor felvétele az elmúlt hét végén zajló

Szövetségi Képviselők Tanácsának ülésén, Csíkszeredában
készült. A meghívottak: Péter Ferenc, a Maros, Borboly
Csaba, a Hargita és Tamás Sándor, a Kovászna megyei ön-
kormányzat vezetője. A három megyei tanácselnök Szé-
kelyföld egységes megjelenéséről, stratégiájáról, az
összefogás erejéről beszélget csütörtökön 21.30 órakor az
Erdélyi Magyar Televízióban.

Kultúra a centenárium évében és székelyföldi 
egység az Erdély Tv-ben



Robbanás történt szerdán a Krím
félszigeten lévő Kercs városának
műszaki szakiskolájában, a hiva-
talos jelentések szerint 13-an
életüket vesztették, félszázan
pedig megsebesültek, az áldoza-
tok zöme tizenéves.

Az orosz Nemzeti Terrorelhárító Bi-
zottság közlése szerint ismeretlen ere-
detű robbanószerkezet lépett működésbe
a tanintézményben. Az orosz nemzeti
gárda parancsnokának első helyettese,
Szergej Melikov a TASZSZ hírügynök-
séggel közölte, hogy házi készítésű po-
kolgép robbant fel.

Az első hírek még arról szóltak, hogy
gázrobbanás történt az oktatási intéz-
mény étkezdéjében.

A kercs.fm helyi hírportál szerint a
helyszínre több mentőautó is kiérkezett,
de annyi a sebesült, hogy nem tudják
mindet elvinni, ezért a tömegközlekedés
buszait is bevonták.

A helyszínre kivonultak a rendőrség,
a Szövetségi Biztonsági Szolgálat
(FSZB) és a katasztrófavédelem, vala-
mint a gázszolgáltató vészhelyzet-elhá-
rítással foglalkozó szakemberei is. A
környékre kétszáz katonát is kivezényel-
tek.

A Krím félszigetet Oroszország 2014-
ben elcsatolta Ukrajnától, de azt a lépését
az ENSZ tagállamainak túlnyomó több-
sége nem ismerte el.
Többszöri emberöléssé minősítették 
a támadást 

Terrortámadásnak minősítette a Krím
félszigeti Kercs műszaki szakiskolájában
történt robbanást a kiemelt ügyekben el-
járó orosz Nyomozó Bizottság (SZK). 

A Meduza ellenzéki portál megosz-
totta a KerchNET videóját, amelyen a
közlés szerint Olga Grebennyikova, a
tanintézmény vezetője látható, aki arról
beszélt, hogy több robbanás is történt, és
a támadásban fegyveresek is részt vettek.

A lapzárta előtt kapott hírügynökségi in-
formációk szerint terrortámadásból több-
szörös emberöléssé minősítette át a Krím
félszigeti Kercs műszaki főiskolájában
szerdán elkövetett, több emberéletet kö-
vetelő támadást a kiemelt ügyekben el-
járó orosz Nyomozó Bizottság. 

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője
közölte, hogy a támadó, egy fiatalember,
Vlagyiszlav Roszljakov több embert
agyonlőtt a tanintézményben, és magá-
val is végzett. Korábban az SZK és több
más szakhatóság pokolgép felrobbantá-
sáról is beszámolt.

Szergej Akszjonov, a Krím köztársa-
ság vezetője a Rosszija 24 hírcsatornával
közölte, hogy a támadással a tanintéz-
mény egyik 22 éves, negyedéves diákját
gyanúsították meg, aki öngyilkosságot
követett el. Vlagyimir Putyin orosz elnök
Moszkvában bejelentette, hogy a hatósá-
gok vizsgálják a kercsi támadás indíté-
kait. (MTI)
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Elutasított óvások
Elutasította szerdai ülésén az alkotmánybíróság
mind a négy óvást, amelyet a család meghatározá-
sának módosítását célzó népszavazás megszerve-
zése kapcsán nyújtottak be. A népszavazás
eredményének jóváhagyásáról az alkotmánybíróság
mai ülésén dönthet majd. A Központi Választási Bi-
zottság október 8-án azt közölte, hogy az október 6–
7-i referendumon részt vevők 91,56 százaléka
szavazott igennel, 6,47 százalék pedig nemmel a
család alkotmányos meghatározásának módosítá-
sára. A szavazásra jogosultak 21,1 százaléka jelent
meg az urnáknál, 18.279.011 választópolgárból
3.857.308-an. A 30 százalékos érvényességi küszö-
böt tehát nem érte el a részvétel. (Mediafax)

A roma nyelv napja
Egyöntetűen, 83 támogató szavazattal fogadta el
szerdán a szenátus azt a törvényjavaslatot, amely
értelmében június 16-át a roma nyelv napjává nyil-
vánítják. Az első házként a szenátusban jóváhagyott
tervezet szerint minden olyan településen, ahol
romák élnek, június 16-án kulturális rendezvényeket
tarthatnak a helyi hatóságok anyagi támogatásával,
a közszolgálati televízió- és rádiócsatornák pedig a
témával kapcsolatos műsorokat sugároznak. A ter-
vezetet a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberá-
lis Párt és a nemzeti kisebbségek képviselői
kezdeményezték, a roma nyelven tanuló diákok
nagy számára hivatkozva. Az indítvány megszöve-
gezői szerint ugyanis évente 25.000–31.000 között
lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik intézmé-
nyes keretek között roma nyelven tanulnak. A kér-
désben a képviselőház szavazata a döntő.
(Agerpres)

Nőttek a fogyasztói árak
A szeptemberi volt sorozatban a nyolcadik hónap,
amikor Romániában jegyezték a legmagasabb inflá-
ciós rátát az Európai Unió (EU) országai közül –
derül ki az EU statisztikai hivatala (Eurostat) által
szerdán közzétett adatokból. Ezek szerint az év ki-
lencedik hónapjában 4,7 százalékkal nőttek a fo-
gyasztói árak Romániában, akárcsak egy hónappal
korábban. Az euróövezetben az augusztusban jegy-
zett 2 százalékról szeptemberben 2,1 százalékra
nőtt az átlagos éves infláció, az Európai Unióban
pedig 2,2 százalékos szinten stagnált. Romániában
4,7, Magyarországon 3,7, Bulgáriában 3,6 százalék-
kal nőttek a fogyasztói árak. A legkisebb inflációt Dá-
niában (0,5%), Görögországban (1,1%) és
Írországban (1,2%) mérték. (Agerpres)

Jászvásár mint történelmi 
főváros 

Ellenszavazat nélkül fogadta el szerdán a szenátus
azt a törvénytervezetet, amely értelmében Jászvá-
sárt (Iaşi) Románia történelmi fővárosává nyilvánít-
ják. A tervezet indítványozói I. Károly király ígéretére
hivatkozva kifejtik, hogy a centenárium évében er-
kölcsi elismerésben kell részesíteni Iaşi-t, a közép-
kori Moldva fővárosát, amely a román történelem,
kultúra és tudománytörténet számos felemelő moz-
zanatának volt színhelye. A Szociáldemokrata Párt
(PSD) képviselőinek egy csoportja által benyújtott
tervezetről a képviselőház fog döntő fórumként sza-
vazni. (Agerpres)

az egyetlen Erdélyben. Természetesen mindig akadt egy-
két fiktív név, különösen a roma gyermekek köréből, akit
beírtak a névsorba, de szüleivel külföldön tartózkodott,
vagy lehetetlen volt valóságosan is beiskolázni. Ezzel
szemben Nagysármáson például 11 gyermekkel nem
hagytak jóvá magyar tannyelvű osztályt, annak ellenére,
hogy az érvényben levő tanügyi törvényben is szerepel
az előírás, miszerint olyan helységekben, amelyek 30
kilométeres környezetében nincsen olyan település, ahol
adott nemzetiséghez tartozó lakosok élnek, és iskola
van, létszám alatti önálló kisebbségi osztályok működ-
hetnek. Hiába emlékeztettük évről évre a jogszabályi
előírásra az illetékeseket, nem sikerült megtartani az
önálló osztályokat. Olyan körülmények között sem, ami-
kor nem tudtak az összevont osztályok számára olyan
tantermeket biztosítani, hogy a diákok civilizált körül-
mények között tanulhassanak.

A tegnapi képviselőházi szavazáskor a liberális párt
tartózkodott, véleményük szerint „nagy diszkriminá-
ciót” vezet be a törvény, a Románia megmentői szere-
pében ágáló szövetség úgyszintén. Természetesen a Népi
Mozgalom Pártját képviselő „magyarbarát” Marius
Paşcan volt a leghevesebb, aki a román diákok elleni
diszkriminációt kiáltott. 

A pontot a vitára a magyartól eltérő kisebbségeket
képviselő Varujan Panbuccian képviselő tette fel, aki ki-
jelentette, hogy ne változtassák „az RMDSZ-t szidal-
mazó fesztivállá egy olyan törvény vitáját, amely
hasznos, hiszen minden kisebbségi helyzetben levő et-
nikai közösségre vonatkozik”. 

Döntő fórumként a szenátus szavaz az ügyben, de ha
el is fogadják a törvényt, marad a kérdés, hogy betart-
ják-e. Eddigi tapasztalataink ugyanis az ellenkezőjét bi-
zonyították. 

Szidalomfesztivál
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világRobbanás történt a Krím félszigeten egy iskolában
Sok halott és sebesült

Forrás: RFE/LR

Ha az emberfia várostörténetet művel, szerkeszt vagy csak
a múlt felszínét karcolja meg, minden eléje kerülő apróság
érdekessé válik. Elérzékenyül, fogékonnyá válik az aprósá-
gok iránt. Hosszú távon be- vagy megfertőződik.

Példának okáért már régebben felfigyeltem arra a hírre,
hogy egy talpraesett vállalkozó megszerezte a Hints- (Ber-
nády) féle patikát, és eredeti bútorzatát nem szétverte, hanem
a városi múzeumnak ajánlotta fel, mert a múzeum és szak-
emberei bizalomgerjesztők, nyugodtan letehetők oda a múlt
emlékei, remélhetőleg utódaik sem fog-
ják eltökíteni a háztól és hazánktól azo-
kat az értékes miegymásokat. Ehhez
képest egy gyógyszerészeti múzeum a
maga nemében ugyancsak nemes és fon-
tos intézménye, tanúsága lehet kulturált és civilizált múltunk-
nak. Annak, hogy a Székelyföldön is volt törekvés a műveltség
és művelődés fejlesztésére, kiterjesztésére, rögzítésére, ho-
nossá tételére. Igaz, évtizedekig foggal és körömmel ragasz-
kodtak a város tanácsosai és vezetői ahhoz, hogy csak négy
patika működhessen Marosvásárhely szabad királyi városá-
ban. Ez speciel az előbbi dicséretsort némiképpen mérsékli,
de dialektikusan gondolkodni még nem bűn, ellenpontozni
ugyanazon szövegen belül pedig különösen dicséretes publi-
cisztikai erény. Na már most, ugyanabból a korábbi híradás-
ból arról is értesülve vagyok, hogy a polgármester
nemakarását fejezte ki egy gyógyszertármúzeum helyiség-
adományozását illetően. Valószínűleg azért, mert ő egy kiér-
demesült orvoska bácsi. 

Erről persze az jut eszembe, mi más, ha az ember szülőileg
determinálva van muzeális ügyekben is, hogy a most egybe-
mosott kosárdombi egyetem harmadik emeletén volt egy sze-
rény, de annál hatásosabb orvos- és gyógyszerészettörténeti
gyűjtemény, amely az apám halálát követően (1986-tól) csak
kevesbedett, lassan szétzilálódott. Csak merem remélni, hogy
valaki felelős tanszékvezetőnek, rector magnificusnak vagy
laborans minimálisnak eszébe jut ismét összerakni, funkcio-
nálissá és látogathatóvá, mi több, gyarapíthatóvá tenni. Hi-

szen volt és van orvosi kultúránk, ami megérdemli emléke-
zetének meghosszabbítását.

Ezért, ugyanezért volt kiváló ötlet megnyitni szerény alap-
területen a Marosvásárhely és vidéke (a Maros-Torda vár-
megyei) zsidóságának múzeumát. Ugyanis ők is ehhez a
városhoz tartoznak, ők is tettek és rontottak, építettek és mű-
ködtettek, görgettek egynémely dolgokat, aminek viszont
szinte nyomát sem látni a város múltjával foglalkozó közle-
ményekben.

Mindez annak kapcsán ötlött
eszembe szokott monomániás gon-
dolkodásom közepette, mellett, elle-
nére, hogy ugyanaz az a doktorka
bácsi, aki az emberiség és a huma-

nizmus szolgálatára esküdött fel, igaz, egy görög, és nem egy
dákó-géta-római kontinuin alak nevével fémjelzett esküjével,
hogy kategorikusan megtiltotta a merészelő múzeumnak és
egy emberbaráti társulásnak, hogy felállítsa a kora újkori
vár területén annak bronzmakettjét. A vár sajnos nem közép-
kori, a városbíró, a várossal birkózó felelős köztisztviselő
azonban az. Az ő várában aztán ne játszikáljanak mindenféle
rotarikusok, feudális engedélye nélkül nem lehet segíteni még
a román, magyar, német és más nemzetiségű vakokat sem,
akik kitapogatnák a várat a maga vártemplomával és bás-
tyáival együtt.

Na és, ha Ő nem engedélyezi, van még alpolgármester,
vannak városi tanácsosok, akik napirendre tűzhették volna a
dolgot, megtárgyalhatták volna. Akár le is szavazhatták
volna, hiszen ez nem nemzetiségi vonzatú ügy, hanem huma-
nitárius. A fogyatékkal élők segítségére siet (reájuk vár, utat
és újat mutat), a gyerekeknek okoz örömet. Szemléltet, oktat.

Ja, hogy nem az Ő ötlete volt, nem Ő vitelezte ki, át, le és
fel? Sajnos, ebben a városban, itt, a Székelyföld peremén még
vannak ötletek. Épkézláb ötletek, amelyek más fejéből pat-
tannak ki. Mint Pallas Athéné Zeusz fejéből. És Zeusz fejét
nem mindig az viseli, akit erre polgár- és eszmetársai fellök-
döstek az Olümposzra.

Zeusz feje



Az alkotók kilétére a nyertes pá-
lyázatot ismertető sajtótájékoztatón
derült fény, ám a díjak átadására
szerdán délelőtt került sor a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal ta-
nácstermében, ahol ismét
kiállították a nyertes pályamunká-
kat. A számos érdeklődőt, a taná-
csosokat, zsűritagokat és a nyertes
alkotócsapatokat Miheţ Florina Da-
niela városi főépítész üdvözölte. –
A projektfolyamat egy újabb szaka-
szához értünk, a nyertes pályázat ki-
hirdetése óta tovább folytattuk a
munkát. Összesen nyolc projekttel
neveztek be, ezek közül választot-
tuk ki a négy nyertes pályamunkát.
Nehéz és összetett munkát végeztek
a nevezők, az átalakítandó terület
hatalmas, több ezer oldalnyi doku-
mentációt bocsátottunk a rendelke-
zésükre. Noha nem adtunk első
díjat, mind a négy pályamű – a két
dicséretet, a harmadik díjat, illetve
a nyertes, ez esetben második díjat
kiérdemlő projekt – alkotói hatal-
mas, jelentős munkát végeztek, hi-

szen relatív rövid idő alatt készítet-
ték el ezeket az igencsak összetett
terveket. A nyertes csapattal to-
vábbra is együttműködünk, tudo-
másukra hozzuk a zsűrinek a
tervvel kapcsolatos ajánlásait, ame-
lyek beemelése tovább emeli a pro-
jekt értékét. 

Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója hozzátette: – Ez a pro-
jekt több mint tíz évvel ezelőtt kez-
dődött, akkor szándékoztunk
először korszerűsíteni a városköz-
pontot. Köszönöm e mostani ötlet-
verseny kiírását, megszervezését a
tanácsosoknak, az építészeknek és
nem utolsósorban Furó Juditnak,
aki a projekt lelke volt – mondta
Claudiu Maior, majd gratulált a pá-
lyázóknak, a szervezőknek és az
ítésztestületnek.

Furó Judit építész, városi taná-
csos, a városfejlesztési testület el-
nöke és a zsűri tagja elmondta, a
tanács egyöntetűen megszavazta,
hogy a város átszervezése, felújí-
tása, megszépítése ne egy egyszerű
versenytárgyalásnak vagy kiírásnak
legyen az eredménye, hanem szer-

vezzenek olyan versenyt, amelyen
szakemberek – Marosvásárhely
szülöttei vagy sem – elmondják,
megmutatják, hogy milyen kellene
legyen a városunk a huszonegyedik
században, milyennek kellene len-
nie a fiatalok szemszögéből, illetve
azért, hogy azok, akik ide jönnek,
jól érezzék magukat. – Kim Attila
építészkollégánk, zsűritagunk
mondta el a legszebben: „Nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a köztér
nem a hatóságé, hanem a közé, azaz
a miénk, mindannyiunké”. A nyer-
tes projekt azért nyert, mert alkotói
hasonlóképpen gondolkodtak, és
mindannyiunk számára terveztek.

A nyertes csapatok vezetőit, il-
letve tagjait a projektek értékeit, a
zsűri velük kapcsolatos észrevételeit
részletesen ismertető Miheţ Florina
Daniela hívta a pódiumhoz, ahol át-
vehették az oklevelet és a díjjal járó
csekket, illetve röviden ismertették
terveik lényegét, a munkafolyamatot
és azon, háttérben megfogant gondo-
latot, amely a projekt alapját képezte.
Amint azt korábban is ismertettük,
második számú dicséretet kapott a
zsűri által 23-as számmal jelzett pro-
jekt, alkotói: Vincenţiu Şopterean ve-
zető építész és nemzetközi csapata:
Emanuela Bozin, Székely Csaba, Ro-

mina Grillo és Liviu Vasiu. A díjjal
járó pénzjutalom 1000 euró.

Első számú dicséretet érdemelt ki
a 48-as számú pályázat, alkotói:
Romeo Cuc és szintén marosvásár-
helyi származású, az ország több vá-
rosában tevékenykedő építészekből
álló csapata: Elisabeta Jurca, Ra-
luca Sabău, Roxana Pop, Ştefan Sa-
lavastru, George Stănescu, Mircea
Munteanu, Cristian Panaite és Nor-
bert Petrovici. A harmadik, 5000
euró értékű díjat a 19-es számú pro-
jekt alkotói kapták: a magyarországi
Lépték Terv marosvásárhelyi, AB
Plan nevű irodája és az alkotók: a
marosvásárhelyi származású Ványo-
lós Endre építész, Pál Csilla Evelyn
és Bereczki Botond, a Sapientia tu-
dományegyetem tájépítész szakának
hallgatói, a dévai születésű Kelemen
Edmond tájépítész, az ugyancsak
marosvásárhelyi Octavian Lipovan,
valamint Boda Ilona. A második
díjat a 33-as számú, nagyszabású és
a zsűri legtöbb dicséretét meg-
szerző, nyertes projekt érdemelte ki.
A díj értéke 10.000 euró, alkotói:
Hegedűs Noémi Melitta és kollegái:
Kovács Lóránt, Klósz Endre, Patka
Zsuzsa Kincső, Popa Zsuzsa, Sza-
kács Izabella Mária, Petelei Amb-
rus Bíborka, Kassay Emese, Simpf

Reimond György és Tăslăvan Ma-
rius Róbert.

Amint azt a díj átvételekor Hege-
dűs Noémi Melitta elárulta, meg-
tiszteltetés volt e tehetséges
csapattal dolgozni, amelynek tagjai
fiatal koruk ellenére fantasztikus
szakmai hozzáértésről, érettségről,
nyitottságról, kitartásról tettek tanú-
bizonyságot. A tíz csapattag közül
ketten – Hegedűs Noémi Melitta és
Klósz Endre – építészek, a többiek
tájépítészeti és kertészmérnökök,
akik közül heten a Sapientia tudo-
mányegyetem marosvásárhelyi kara
tájépítészeti és kertészmérnöki tan-
székének végzettjei. 

A díjátadó Kovács Angela egy-
kori városi főépítész, az Építészek
Romániai Szövetsége Maros me-
gyei fiókjának elnöke, az ötletver-
seny zsűrijének elnöke felhívásával
ért véget, aki mindenkit meghívott
az építészszövetség által a jövő
kedden 16 órától a vásárhelyi vár-
ban tartandó Országos Építészeti
Biennáléra. Az ország több városá-
ban zajló rendezvény két szekcióját
– az Építészet mint esemény és az
Utca mint előadás, a fotográfia
mint építészet című kategóriákat –
Marosvásárhely városa látja vendé-
gül.
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Serdülőkorban fejlődik ki a
személyiségünk, ez egy olyan
időszak, amikor olyan új tár-
sadalmi kapcsolatok alakul-
nak ki, amelyek meg-
határozzák saját értékeinket,
ideálunkat. Egyesek hajlamo-
sabbak drogokat fogyasztani,
mivel ez egy közösséghez
való tartozás jele lehet,
ugyanakkor eszköz arra, hogy
megszabaduljanak az életkor
egyhangúságától. A leginkább
oktatással lehet megakadá-
lyozni a fiatalok kábítószer-
fogyasztását. 

Amennyiben a családban és az is-
kolában az egészséges életmódot he-
lyezzük előtérbe, csökkenthető a
drogfogyasztásra való hajlandóság.
Ezért kötelességünk olyan drogfo-
gyasztást megelőző kampányokat
kezdeményezni, amely megfékezik
ezt a jelenséget. 2018 októberében in-

dítottunk el Drog nélkül! jelmondat-
tal egy kampányt fiataloknak. 

Ebben partnereink azok az intéz-
mények, amelyeknek hatáskörébe tar-
tozik a kábítószer-fogyasztás

megakadályozása:
a bűnözés és terro-
rizmus elleni igaz-
gatóság (DIICOT),
a drogelhárító osz-
tály (BCCO), a
rendőrség (IPJ), a
hírszerző szolgálat
(SRI), a Maros
Megyei Tanfel-
ügyelőség, a Drog-
elhárító Központ, a
Pszichológusok
Kamarája, a Maros
Megyei Diáktanács
és Lavinia Cosma
képviselő. 

Közösen, a tan-
felügyelőség és az

iskolák igazgatóinak segítségével
részt veszünk osztályfőnöki órákon,
szülői értekezleteken, ahol felhívjuk
a figyelmet a drogfogyasztás veszé-
lyeire. A kampány részeként pszicho-

lógiai segítséget nyújtunk azoknak a
fiataloknak, akik kilépnének ebből az
ördögi körből. Ugyanakkor a diákta-
nács segítségével névtelen kérdőíve-
zést végzünk, és egy díjazással
egybekötött ötletbörzét hirdetünk a
kampány kabalafigurájának a megraj-
zolására. 

Meggyőződésünk, hogy ismertetve
a tudatmódosító szerek hatásának kö-
vetkezményeit, a kampány során si-
kerül rávennünk a diákokat arra,
hogy ne fogyasszák ezeket. Egyelőre
marosvásárhelyi iskolákba megyünk
el, de célunk az, hogy több megyénk-
beli iskolára is kiterjesszük a kam-
pányt. 

Köszönjük mindazoknak, akik
megértették, hogy egy fiatal életének
a megmentése nem politikai kérdés,
és azt is, hogy csak közös erőfeszítés-
sel lehet visszaszorítani ezt a jelensé-
get, amely életeket tehet tönkre. 

Lavinia Cosma képviselő 
(fizetett hirdetés) 

Átadták a díjakat 

(Folytatás az 1. oldalról)
Furó Judit Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Drog nélkül! 
Kampány az egészséges életmódért

A nyertes terv alkotói



Miután úgy tűnik, hogy a kanyarójárvány le-
csengett, az A-típusú hepatitisz terjedt el az
egész megyében, olyannyira, hogy a fertőző
betegségek marosvásárhelyi 2-es számú kli-
nikáján állandó jelleggel telt ház van, holott
a megye városi kórházainak fertőzőosztályán
is fogadják az adott körzetből érkező betege-
ket – nyilatkozta dr. Farkas Judit infektológus
főorvos. A betegség a rossz anyagi körülmé-
nyek között élő roma közösségekben terjed a
leginkább, de előfordul központi iskolákban
és óvodákban is. 

Az idei év kezdete óta több mint 300 beteget vettek
nyilvántartásba, számuk augusztus végétől 181-gyel
gyarapodott – tájékoztatott dr. Stelian Caraghiaur, a
megyei közegészségügyi igazgatóság szóvivője. A ha-
tóság jelenleg tíz gócpontot tart számon, ahol a legtöbb
megbetegedést észlelték. A marosvásárhelyi Hegyalja
utca mellett Mezőfelében, Várhegyen és Udvarfalván,
Sóváradon, Balavásáron, Dánoson, Nádason, Mikefal-
ván, Vadadban és Segesden alakultak ki gócpontok
több megbetegedéssel.

Az utóbbi időben utaltak be sárgaságos beteget Ma-
roskeresztúrról, Nyárádtőről, Sáromberkéről is – érte-
sültünk a fertőző betegségek 2-es számú klinikájától. 

A megyei közegészségügyi hatóság szóvivője sze-
rint akkor szállnak ki a helyszínre, ha legalább három
megbetegedés fordul elő egy közösségben, ahol fer-
tőtlenítenek, és a beteggel kapcsolatba került szemé-
lyeknek védőoltást adnak. Az oltóanyagot a szükséges
esetek felmérése nyomán az egészségügyi minisztéri-
umtól rendelik meg. 

Mivel több szülő is kérdezte, hogy hol lehet oltó-

anyagot kapni, érdeklődésünkre Farkas doktornő el-
mondta, hogy az A-típusú hepatitisz elleni védőoltás
nem kötelező Romániában, a B-típusú elleni oltást már
a csecsemőknek is beadják, időnként több-kevesebb
késéssel. Értesülései szerint a gyógyszertárakban nem
tartanak hepatitisz-A elleni oltóanyagot, de kérésre a
patikák megrendelhetik. A védettséget két oltás bizto-
sítja, és sokkal hatékonyabb, ha külön az A-hepatitisz
elleni oltóanyagot vásárolják meg, ugyanis készül
mindkét típusú sárgaság ellen forgalmazott vakcina is. 

A betegség tünetei, ahogy ezt évről évre megismé-
teljük, a hányinger, hányás, hasi görcsök, fejfájás, eset-
leg láz, a sárgásra színeződő bőr és szemfehérje, a
sötét színű vizelet. 

Az A-hepatitisz ott terjed a leginkább, ahol nem tart-
ják be az elemi higiéniai követelményeket. Nagyon
fontos a rendszeres és nagyon alapos kézmosás, min-
den alkalommal, mielőtt a kezünkkel a szánkhoz, étel-
hez érünk. Rendkívül fontos továbbá, hogy minden
gyermekközösségben adott legyen a folyó vízzel és
szappannal való kézmosás lehetősége, és ahol ez nem
kivitelezhető, fertőtlenítő zsebkendőket kell a gyer-
mekeknek biztosítani. Fontos, hogy minden gyermek
külön pohárból, csészéből igyon és külön tányérból
egyen. 

A betegség lappangási ideje két hét, és ugyanannyi
idő alatt kezd hatni az első védőoltás, amit 6–12 hónap
közötti időszakban kell megismételni, és nem biztosít
egész életre szóló védettséget – válaszolta érdeklődé-
sünkre dr. Fekete András családorvos. Amint hangsú-
lyozta, nem a védőoltást, hanem a higiéniai szabályok
pontos betartását javasolja pácienseinek a piszkos
kezek betegsége ellen. (bodolai) 

Sok a sárgaságos beteg
Állandó telt ház a fertőzőosztályokon 
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Tavasszal és ősszel a helyi ön-
kormányzattal szerződésben
álló cég, mely a rágcsálóirtást
végzi, közterületen kihelyezi,
a családi házakban lakóknak
pedig kiosztja a rágcsálóirtó
szert. Attól számítva pár hétig
gyakori a mérgezéses tünete-
ket mutató házi kedvencekkel
érkező állattartók látványa az
állatorvosi rendelőkben.

– Mi a teendő egy esetleges mér-
gezést követően, melyek a figyel-
meztető jelek, és milyen
óvintézkedésekkel kerülhető el a
mérgezés? – kérdeztük dr. Pálosi
Csaba állatorvost. 

Az egyik leggyakoribb, nem
szándékos mérgezésfajta a szaksze-
rűtlenül szétszórt, szétdobált irtó-
szerek következménye, amelyek a
mérgezés során a társállatok heveny
vérzékenységét okozzák. Mifelénk
a rágcsálók irtására különféle ku-
marinok származékát – dikumarol,
kumaklór és annak szintetikus for-
máit, pl. bromadiolon – tartalmazó
rodenticideket használnak. A rág-
csálóirtó szerek okozta mérgezés
úgy jön létre, hogy a kihelyezett ro-
denticidet a kutyák, macskák lenye-
lik, vagy a mérgezés miatt lassan
mozgó, illetve elhullott rágcsálót
(patkányt, egeret) részben vagy
egészben elfogyasztják. 

A kumarinszármazékok a véral-
vadás zavarát okozzák azáltal, hogy
gátolják a K-vitamin felhasználását
és ezzel a protrombin képződését.
Így csökken a különböző véralva-
dási faktorok mennyisége a vérben,
a fibrinogén-, a prokonvertinképzés
és romlik a vérlemezkék összecsa-
pódási képessége. A kumarinszár-
mazékoknak közvetlen, hajszáleret
károsító hatásuk is van. Mindezek
következtében az erek már minimá-
lis mechanikai hatásra sérülnek. Így
csakhamar a test legkülönbözőbb
részeiben és gyakran a testnyíláso-
kon keresztül vérzések keletkeznek.
Kutyákban általában egyszeri na-
gyobb adag, macskákban az ismé-
telt kisebb mennyiségek felvétele
okoz mérgezést. A rágcsálóirtó sze-
rek a mérgezés során heveny vérzé-
kenységet is okozhatnak. A
testüregekben nagy mennyiségű vér
halmozódik fel. Ha a méreg felvé-
tele után kb. 8-24 óra múlva a házi-
állat bágyadt, étvágytalan, járása
bizonytalan, nyálkahártyája világo-
sabb a megszokottnál, sokat fek-

szik, majd fel sem tud kelni, az mér-
gezésre utaló jel. Belső hőmérsék-
lete legtöbbször normális, többnyire
alacsony a testhőmérséklet, ami azt
jelzi, hogy a méreganyag felszívó-
dása már előrehaladott. A belső vér-
zés következményeként a
nyálkahártyák feltűnően sápadtak, a
testnyílásokból vér szivároghat. El-
húzódó esetekben a bőrön hullámzó
duzzanatok (hematómák, vérömle-
nyek) jelennek meg. A vemhes állat
szinte mindig elvetél. Az ismétlődő
köhögés, később a nehézlégzés már
a mellüregi vérzésre utal. Ha a tü-
netek valamelyikét észleli az állat
gazdája, késedelem nélkül állator-
voshoz kell fordulni. Meg kell
tudni, hogy milyen irtószert fogyasz-
tott az állat, erről pedig tájékoztatni
kell az orvost, akárcsak a megtett in-
tézkedésről. A szakember beavatko-
zásáig legfeljebb orvosi szenet
érdemes adni a kutyának egyes felté-
telezhető méreganyagok megkötése
érdekében. Az időben való beavatko-
zás (hánytatás, hashajtás, K-vitamin)
még eredményes lehet. A teljes fel-
szívódást követően azonban már a
vérátömlesztés is csak nagyon ritka
esetben segít. A kezelés intravénásan
adott fitomenadion (K1-vitamin),
ezt akár napokig szükséges adni, a
véralvadást figyelni, trombocitaszá-
mot ellenőrizni. 

– Miként kell az orvosi szenet be-
adni? Ha nem véralvadással mérge-
zett az állat, árthat-e vele a gazda?

– Bármely mérgezés gyanúja
esetén beadható, egy órával a méreg
felvétele után akár 75 százalékát
képes semlegesíteni egy gramm
aktív szén. Mivel gyárilag nagyon
porózusra készítik, nagyon nagy a
felszívóképessége, akár 1000–2000
négyzetméter bélfelületről képes
felszívni a méreganyagokat. Az op-
timális adag 10:1 a szén javára, a
méreganyag százalékarányát ki
lehet számolni, az egérirtók 1-2 szá-
zalék méreganyagot tartalmaznak.
Általános adagja 2–5 g/testtömeg
kilogrammonként, túladagolástól
nem kell tartani, legfennebb székre-
kedést okozhat. Azonban nem aján-
lott más gyógyszerekkel keverni,
mert csökkentheti azok hatását,
ugyanakkor elalélt állatnak sem sza-
bad adni. Fontos tudni, hogy véral-
vadásgátló típusú volt-e a méreg,
mert akkor nem a szén, hanem az el-
lenszer (fitomenadion) beadása
segít. Ismeretlen anyag esetén, vagy
a diagnózis megállapításáig a szén-
tabletta alkalmazható, mert rosszat
nem tesz – mondta a szakember. 

Waldorf-óvodások ünnepeiről
– többek között őszi szertar-
tásokról, a külső fényt fel-
váltó belső ragyogásról és az
ehhez kapcsolódó jelképekről
– mesélt szeptember végén
szülőknek és pedagógusok-
nak Forgács Erzsébet, a gödöllői
alternatív oktatás jeles képvi-
selője. Az előadásra a húszé-
ves marosvásárhelyi Fészek
Waldorf-óvoda jubileumi ün-
nepsége keretében került sor
a Maros Művészegyüttes kö-
vesdombi termében.

Forgács Erzsébet az együttlét
első perceiben gyertyát gyújtott,
annak fényénél járta körbe az esz-
tendőt, és vetítette hallgatósága elé
a lelkiségre hangolt ünnepek árnya-
latait. Ezúttal a Szent Mihály-idő-
szakról szólunk és Szent Márton
napjának waldorfos rituáléit mutat-
juk be, a téli ünnepekre a későbbi-
ekben térünk ki.

– Az ünnep kijelöli az évkör rit-
musát, átsegít az egymást követő
események során, segít eligazodni a
világban, és kapcsolódni a kozmi-
kus rendhez – mondta bevezetőjé-
ben az előadó, majd Kodolányi
Jánost idézte: „Valaha, a paradi-

csomi létben ünnep volt az ember
minden napja, minden perce, hiszen
az örökkévalóságban élt, együtt Is-
tennel”.

Az év ünnepköreit felvillantó
utazás elején az előadó arra hívta fel
a figyelmet, hogy a kifelé fordulást,

a természetbe való beleolvadást je-
lentő nyár közepén, Szent Iván éj-
szakájától észrevétlenül elkezd
fogyni a fény. Perzselő meleg van,
de lassan minden kezd befelé for-
dulni, koncentrált érettségben meg-
jelenni. Az ősz kezdetén aztán
végképp elkezdődik valami, ami
kívülről befelé, önmagunk felé
visz.

– Nagyon jó, hogy a Szent Mi-
hály-időszak egybeesik az óvoda-,
iskolakezdéssel, ami egy befogadó,
koncentrált létforma felé vezet. Mi-
hály a kozmikus intelligencia ura,
ami a közösségekben tud megnyil-
vánulni, a szíverőkön keresztül –
hallhattuk az előadótól, aki a későb-
biekben arra is felhívta a figyelmet,
hogy a kisgyermekek jobban elfo-
gadják mindazt, amit képekben
visznek eléjük, ezért fontos szá-
mukra az évszakasztal, illetve az év
változásait érzékeltető szimbólu-
mok. 

Szeptember 29-e, Szent Mihály
napja után egyre egyértelműbb a
fény fogyatkozása. November 11-
ére, Márton-napra aztán végképp
elfogy a külső fény. Ekkor kerülnek
elő a lámpások, amelyek a burokba
zárt szellemi fényesség hordozói –
mondta Forgács Erzsébet, majd bő-

vebben is kitért a Waldorf-taninté-
zetek egyik legszebb szertartására,
a Márton-napi lámpás ünnepre,
melynek üzenete: nekem kell a
fényt kivinni, a bennem lévő belső
fényből kell másoknak adni. 

– Az olaj, amivel lekenjük a
gyermekekkel készített lámpásokat,
koncentrált napfény. Nem véletlen,
hogy a kis Jézus elé járuló három
királynál is ott van az olaj – emelte
ki az előadó. – Az, hogy a lámpáson
átviláglik a benne lévő gyertya, a
lélek sugárzását jelképezi. Ezt a
fényt visszük ki a természetbe, ahol
a kisgyermek az egész elemi vilá-
got maga körül érzi. Ekkor kezdő-
dik el a törpék ideje (sz.m.: számos
Waldorf-óvoda lámpásünnepén, a
tanintézet udvarán vagy az erdő-
ben szülők készítette kis törpéket
rejtenek el a pedagógusok, és az
apró kis „lényeket” a gyermekek-
nek kell megtalálniuk). A Márton-
napi ünnepen a belőlünk, tőlünk
áradó kis fény mindenen megjele-
nik – zárta az őszi ünnepkörhöz
kapcsolódó előadásrészt Forgács
Erzsébet.

A gödöllői Waldorf-óvodások ad-
venti várakozásáról, a Szent Mik-
lós-ünnepről és a karácsonyról a
későbbiekben számolunk be.

Kisgyermekek rejtett fénye
Márton-napozás a Waldorf-óvodában

Nagy Székely Ildikó

Ember és állat harmóniája
Mérgezés rágcsálóirtó szerrel

Szer Pálosy Piroska

Október 15-én volt
a kézmosás 
világnapja

Semmelweis Ignác felfedezése a
kézmosás, -fertőtlenítés fontosságá-
ról semmit sem veszített érvényes-
ségéből. Bár a fertőző betegségek
egy részét felszámolta az emberi-
ség, a megmaradt betegségek, köztük
a fertőző májgyulladás is, közvetlen
érintkezés útján terjed. Legtöbb bak-
tériumot hordozó bőrfelszínünk a
kéz, amelynek gyakori és alapos
megmosásával védekezhetünk a leg-
könnyebben a leggyakoribb fertőző
betegségek ellen. Erre figyelmeztet
a kézmosás világnapja. 
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Úgy mozog a színpadon, mintha a ter-
mészetes élettere lenne, verset mond,
szerepet játszik érzékenyen, bátran,
magabiztosan, meggyőzően, sajátos
bájjal, kedvességgel. Sugárzó egyéni-
sége betölti a teret, megragadja a
nézők figyelmét, szereplése nyomot
hagy a közönségben. Baranka Katalin, a
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum ka-
tolikus teológia szakának utolsó éves
tanulója nemcsak a színpadon van
otthon, a Máltai Szeretetszolgálatnál
odaadással és szeretettel önkéntes
munkát végez, amit sikerül össze-
egyeztetnie a tanulással, az iskolai
feladatokkal. 

Toborozzuk a fiatalokat
– Miben áll az önkéntes munka, amit vál-

laltál?
– Toborozzuk a fiatalokat, mert hiány van

e téren, és minden erőnkkel azon vagyunk,
hogy pótoljuk. Jelenleg sikerült két csoportot
kialakítani, egy ifjúságit, amellyel az elsőse-
gélynyújtást gyakoroljuk és egy kicsi csopor-
tot. Ez utóbbi azt jelenti, hogy alsó tagozatos
kisdiákoknak (elsőtől negyedik osztályig)
minden csütörtökön fél hattól játékdélutánt
tartunk. 

– Mióta jársz a máltaiakhoz?
– Kiskorom óta bejárok a központba,

amire megkértek, azt próbáltam elvégezni, de
aktívabban az idei évtől segítek. A tulajdon-
képpeni munkát megelőzte, hogy a szeretet-
szolgálat vezetőivel Nagyenyeden részt
vettem egy nagygyűlésen, utána lelkigyakor-
laton voltam Szatmáron, majd beindultak a
tevékenységek. Sokat utaztam a nyár folya-
mán, nehéz anyagi körülmények között élő
kisebb és nagyobb gyermekeket vittem tábo-
rozni Setétpatakra és Benedekmezőre. Az is-
kolakezdés előtt mozgássérült gyermekeket
kísértem el a Kolozs megyei Székelyjón szer-
vezett táborba. 

– Miért vonz téged az önkéntes munka, mi-
lyen elégtételt, szépséget látsz benne?

– Nagyon szeretek segíteni az embereken,
és „megfizethetetlen fizetség” számomra az
öröm, amit az arcukon látok. Kicsikkel, na-
gyokkal, idősekkel, sérültekkel egyaránt szí-
vesen foglalkozom. Vallásos családban
nevelkedtem, római katolikus vallású va-
gyok, nagyon erős hittel. Édesanyám gyer-
mekotthonban dolgozik, és megható élményt
jelentett, amikor ajándékokat vittünk a Pál
atya vezette Szent Erzsébet Társulásnál ne-
velt gyermekeknek. A csomag átadásakor a
kezemet fogták meg először, ami nagyon mé-
lyen megérintett.
Szerencsés vagyok 

– Milyen pályára készülsz?
– Eredetileg a színművészeti egyetemre

gondoltam, színész szerettem volna lenni, de
amióta bekerültem a Máltai Szeretetszolgá-
lathoz, és megtapasztaltam a segítségnyújtás
gyönyörűségét, már nem vágyom a csillo-

gásra, arra, hogy a középpontban legyek.
Ezért úgy gondoltam, hogy a kolozsvári
Babeş–Bolyai egyetem szociális munkás sza-
kát választom. Meg szeretnék maradni ebben
a közegben, hogy segíthessek az embereken,
valamit adjak magamból azoknak, akik rá-
szorulnak a támogatásra. A mozgássérültek
számára szervezett táborban szembesültem
azzal, hogy mennyire szerencsés vagyok.
Eddig is tudtam, de amikor végignéztem egy
tolókocsiba került anyát, akinek öt gyermeke
van, arra gondoltam: hogy is merek én pa-
naszkodni? 

– Hogy birkózol meg a tanulással?
– Elég jól, nem vagyok színtízes, de a ki-

lencen felüli általánosom mindig kijött, és
ösztöndíjat kapok. 

– Szeretsz tanulni, vagy muszájból teszed?
– Inkább cselekedni szeretek, de ami érde-

kel, arra nagyon tudok összpontosítani.
– A szüleiddel milyen a kapcsolatod?
– Elváltak, édesanyámmal vagyok, akivel

mindent meg tudok beszélni, és mindenben
segítek, ha szüksége van. Szoktunk néha vi-
tatkozni is, hiszen „edénycsörömpölés nélkül
nincsen mosogatás”, de ahhoz képest, ahogy
néhány ismerősöm a szüleihez viszonyul, az
én esetem egészen más.

– Milyen viszonyban vagy a mobiltelefon-
nal? Az „edénycsörömpölés” okai között nem
szerepel, hogy túlzásba viszed?

– Nem szoktam állandóan pötyögtetni,
nincsen időm erre, de amikor nagyon sok az
intéznivalóm, akkor muszáj. Egyébként nem
tartozom a telefonmániások közé.
Bébiszitter egy évig

– Mondtad, hogy csoportvezető vagy. Hány
tevékenységetek van egy héten, iskolaidőben
hogyan tudod összeegyeztetni a tanulással? 

– Heti két tevékenységünk van, két óra
szerdán a nagyobbakkal és a kicsikkel tartott
csütörtöki játék. Erre mindenképpen időt szá-
nok. A múlt évben bébiszitterkedtem, egy kis-

lányra vigyáztam mindennap. Háromig vol-
tam iskolában, utána a kislány után mentem
az óvodába, hazakísértem, játszottunk este
hétig, amikor megjött az apukája, majd haza-
mentem, ettem, pihentem egy kicsit, és tanul-
tam éjfélig, reggel pedig korán felkeltem, és
kezdődött elölről a nap. Nagyon szerettem,
anyagilag is nagy segítség volt, ezért gyorsan
eltelt. Ha visszagondolok, eddigi életem leg-
jobb évének érzem. Rengeteg tapasztalatot
szereztem. Amikor tanácstalan voltam, hogy
mit hogyan kell tennem, a kislány igazított
útba. Belefért a programomba, és az iskolai
átlagom sem romlott. Anyukám úgy egyezett
bele, hogy elvállaljam, ha első félévben nem
megy a tanulás rovására. Ha gyengébbek
lesznek a jegyeim, akkor nem enged többet –
ígérte, de erre nem került sor. 

– Melyik a kedvenc tantárgyad?
– Az olasz, nagyon szeretem Haller tanár

urat, nagyszerű ember. A másik kedvenc tan-
tárgyam a földrajz, az osztályfőnökünk, Far-
kas Iván tanítja. 

– Olvasol-e? Vagy arra nem jut időd?
– Minden este olvasok, a pszichológiai és

a vallásos témájú könyveket szeretem a leg-
jobban. 

– Szórakozni, kikapcsolódni hogyan szok-
tál?

– Igazság szerint az időm úgy osztom be,
hogy számomra mindennap szórakozás, jól
érzem magam mindenben, amit teszek, sze-

retem az embereket, jólesik foglalkozni
velük, függetlenül a koruktól. Nincsenek
olyan érzéseim, hogy ki kell engedni a gőzt,
mert engem nehéz megsérteni.

– Kitől tanultad?
– Anyukámtól, aki a segítő szakmában dol-

gozik, nevelő volt, most pszichopedagógus,
sokszor elvitt magával, így egyedüli gyer-
mekként közösségben nőttem fel. Előfordult,
hogy az osztályban kiközösítettek, ezért cso-
portvezetőként nem tudom elfogadni, hogy a
tagjaink egymásról rosszat mondjanak. Nem
szeretem az igazságtalanságot és a megkülön-
böztetést. A nyári táborban – ha kiérdemelte
– arra a gyermekre is rászóltam, akinek ott
volt a szülője, mint ahogy arra is, akit nem
kísértek. Őszinte vagyok, ami a szívemen, az
a számon, de azt is tudom, hogy amit mon-
dok, azt tudni kell megfelelően tálalni. 

Család, gyermekek, népes ifjúsági csoport
– Hogy képzeled a jövőd?
– Családközpontú vagyok, nem tudnám el-

képzelni az életem, hogy csak a munkámnak
éljek. Azt szeretném, hogy négy gyermekem
legyen. 

– Barátod van-e?
– Volt három és fél évig. Amikor vége lett,

törést jelentett az életemben, de mára már túl-
tettem magam rajta. Egyébként nem volt
semmi drámai benne, csak elváltak az útja-
ink. 

– Nagyon magabiztos vagy a színpadon,
olyan felszabadultnak látszol, mintha semmi
gátlásod nem lenne. Jártál korábban színi
körre? 

– Nem, az iskolában és a templomban sze-
repeltem, de a látszat ellenére nagyon izgulós
típus vagyok, valósággal remeg a lábam. De
nem zavar, mert egyszer valaki azt mondta:
addig jó, amíg izgulsz valamiért, amikor már
nem izgulsz, az már nem is érdekes, sőt unal-
mas. 

– Sok viszontagságon mentetek át a kato-
likus iskolában. Nem vette el a kedved?

– Nem, nagyon szeretem – mondja őszinte
meggyőződéssel a hangjában.

– Áruld el, miért?
– Szerintem, amit ott tanítanak, azt máshol

nem lehet elsajátítani. Van egy nagyszerű val-
lástanárunk, Székely Szilárd, akivel egyház-
történelem-órán mindenről beszélünk, a

spiritualitástól a katekizmusig, és minden
egyéb témáról, ami minket érdekel. Jó abba
az iskolába járni.

– Milyen vágyad van, amit szeretnél, ha
megvalósulna?

– Azt szeretném, ha minél többen vennénk
részt, mi, fiatalok, a Máltai Szeretetszolgálat
tevékenységében, és a többi erdélyi városhoz
hasonlóan nagy ifjúsági csoportunk lenne, és
azzal utaznánk az országos rendezvényekre.
Az idősekből álló máltaiaktól egy idő után
nekünk kell majd átvenni a stafétabotot. Ki-
csit nehéz meggyőzni a kortársaimat, pedig
az érettségi közeledtével segítségre van szük-
ségem. Vannak, akik húzódoznak, pedig ez
nagyon szép dolog, a Máltai Szeretetszolgálat
által azt éreztem, hogy magamba tudom épí-
teni az egész világot. 

Mai fiatalok 
A megfizethetetlen fizetség 

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Tyihák Hunor



Az úrihímzésnek neve-
zett régi magyar szabad
rajzú hímzés történeté-
ről és újraélesztéséről
tartott előadást az el-
múlt héten a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri
unitárius egyházközség
Dersi János termében
Kissné Portik Irén gyer-
gyószentmiklósi nép-
rajzkutató. Bemutatta a
szakirodalomból hi-
ányzó, általa felfede-
zett, érdekes, eddig
nem ismert adatokat és
összefüggéseket. Gaz-
dag és átfogó tevékeny-
ségét régi ismerője,
Demeter Irénke ajánlotta
a termet megtöltő kö-
zönség figyelmébe. 

Az úrihímzés, amely csu-
pán száz éve kapta mai
nevét, egyedisége, magyaros jellege révén a
magyar kultúrkincs olyan része, amely meg-
érdemli, hogy a hungarikumok közé sorolják
– hangsúlyozta az előadó. Úri jelzője miatt ez
a kézimunka egy időben háttérbe szorult, de
ma már virágkorát éli, és ebben nagy szerepe
van a Portik Irén vezette gyergyószentmiklósi
Gránátalma Egyesületnek, amelynek tagjai
kitűnően művelik, és rendezvényeiken, tábo-
raikban népszerűsítik. 

A több mint ezeréves gyökerekkel rendel-
kező hímzés történetének kutatása során a
népi emlékezet mellett a néprajz, a kulturális
antropológia, az írott történelem, valamint az
ásatási jegyzőkönyvek teszik lehetővé a leg-
régebbi leletanyag megismerését is. Mára ki-
derült, hogy a női sírokban talált nemesfém
szálak tekeréke, amit melldísznek véltek, az
aranyfonallal hímzett elmállott ruhák mara-
déka. A népmesék ezüst-, arany-, gyémánt-
szálat fonó királylányai megvillantják e
hímzés nagyon mély múltját – hangzott el az
előadásban. 

A néprajzkutatónak forrást jelentenek a
Biblia azon részei, amelyek arról szólnak,
amikor az Úristen Mózesnek azt is megpa-
rancsolta, hogy a szent templomban a papok
milyen öltözetet viseljenek (kék, bíborpiros
és karmazsinszínű sodrott lenből szőve,
aranylapokból metélt aranyszálakkal dí-
szítve). Portik Irén kiemelte, hogy ez a legré-
gebbi leírás arról tudósít, hogy a királyi,
fejedelmi felsőbbrendűséget sugalló arany
hogyan válik fonallá, hogy tűbe fűzhető és
hímzésre alkalmas legyen. 

A hun korból Priskos rétor görög történész
feljegyzéseiben olvasható, hogy az Attila hun
királynál tett látogatás második napján Réka
asszonynak vitt ajándékot, akinek a környe-
zetében levő lányok színes fonalakkal leple-
ket hímeztek „a barbárok ruháinak a
díszítésére”.

Az előadó által felsorolt korábbi emlékek
mellett a legjelentősebb az 1031-ből szár-
mazó magyar koronázási palást, amely a
Nemzeti Múzeum féltett, értékes darabja. Bi-
zánci műhelyben szőtt, mintás kék selyemre
varrták Európa legrégebbről fennmaradt hím-

zésemlékét. A paláston látható a feltételezé-
sek szerint az egyetlen hitelesnek tekinthető
kép az államalapító Szent István királyról,
Gizelláról, a kolostorok patrónájáról és Szent
Imre hercegről. Magyar feliratából kiderül,
hogy misemondó ruhának készült, amit el-
vágtak, és koronázási palástnak dolgozták át.
A koronázási palástra 61 alakot, 52 mellké-
pet, 24 kisebb-nagyobb madarat és négylábú
állatot hímeztek. Utoljára IV. Károly és Zita
királyné koronázási ceremóniáján használták.
A magyar nemesasszonyok, akik a királyné
kedvében akartak járni, felajánlották, hogy
koronázási díszruhát hímeznek számára, amit
elfogadott, és azt kérte, hogy díszmagyar
ruha legyen. Ötven hímző dolgozott rajta két
héten át, 30 méter atlaszanyagot, béléséhez
30 méter taftot és ugyanannyi flanelt használ-
tak fel, 18 kilónyi aranyszállal hímezték ki. 

Az előadó a magyar koronázási palástot a
későbbi dán, francia koronázási palásthoz ha-
sonlította, amelyeken sok a szabad mező, 
holott későbbi időből származnak. Portik Irén
képet vetített arról, ahogyan Szent László ki-
rály palástját beépítik egy miseruhába. Kie-
melte a hímzési kultúra értékét, a hímzett
alakok arcáról ugyanis érzelmet lehet leol-
vasni, a korona hímzése pedig térhatást ered-
ményez. 

Bár ismerős a magyar koronázási palást
eredetének esztendeje (1031), az európai
szakirodalom az 1072-1082-ben készült a
bayeux-i falikárpitot tartja a kontinens legré-
gebbi hímzésének. Bár mi, magyarok tudjuk,
hogy nem az, ez semmit nem von le a 75
méter hosszú, 45 centi széles, harcászati je-
leneteket bemutató falikárpit értékéből, ami
csodának tekinthető. 626 emberi alak, 202 ló,
41 hajó, 55 kutya, 505 egyéb állat, 49 fa, 37
épület és még a Halley-üstökös is megjelenik
rajta. Amikor először elemezni kezdték, a
textil csodaművet szőttesnek tekintették, amit
szakmai véleményként is megfogalmaztak –
mondta bosszúsággal a hangjában az előadó,
ugyanis egyértelmű, hogy a falikárpitot hí-
mezték. Öltéstípusai a perzsa öltés és a bo-
gárhátú öltés, ami az udavarhelyszéki
varrottasok jellegzetes öltése.

Érdekességként említette, hogy  egy idő-
ben magyar nyelvterületen is a göncruszkai
pálos kolostorban leírt oltár előtti kendőt (an-
tependumot) tartották az első hímzésnek,
amelyet 1370-ben Nagy Lajos király
lánya, Mária ajándékozott a kolostornak,
és a feltámadt Jézust ábrázolja. Egy másik
felfogás szerint 1548-ból származik a leg-
régebbi magyar úrihímzés, amelyet Szász
Anna készített a Miskolc melletti Ragály
községben, és adományozott az egyház-
nak. Ez annyiban igaz, hogy az első pro-
testáns templomban levő úrihímzésről
van szó – pontosított Portik Irén. 

Az említett időszakban a ruhák uszá-
lya, a kézelő, az ingek, hálóruhák, nappali
ruhák, lábbelik, erszények hímzéssel telí-
tettek voltak. Egy olyan világ emlékeit je-
lentik meg, amikor ezek a hímzések nem

díszként szolgáltak, s bár mutatták a minő-
ségbeli rangot, a viselők hiedelme szerint a
rontást tartották távol. A magyar hímzés tör-
ténetében van néhány markáns ruhadarab,
mint például a Bebek Krisztina ruhája, Ester-
házy Miklós nádor köntöse, amelyek egy élet
munkáját jelentik.

Portik Irén arról is beszámolt, hogy koráb-
ban a szárhegyi kastélyban működő kulturális
és művészeti központnál dolgozó néprajzi re-
ferensként csalódást látott a látogatók arcán.
Véleménye szerint, ha rendeződik a kastély
helyzete, van rá lehetőség olyan miliőket te-
remteni, amelyek a kor hangulatát idézik,
hisz sok adat hever parlagon. Sok úrihímzés
van a levegő nedvességétől, fény hatásától el-
zárva, hogy megmaradjanak. Ezért született
meg az ötlet, hogy az eredeti kézimunkákat
újra kellene varrni. Egy szorgos csoport vál-
lalta, hogy megteszi, s így jött létre a Gránát-
alma Egyesület. A Lorántffy Zsuzsanna
hímzőműhelyében 12 évig készült nagy ab-
roszt 23 asszony összefogásával három és fél
év alatt varrták ki. Egy polgári házban balda-
chinos ágyat vetettek fel, aminek érdekes-
sége, hogy 1548-as kézimunkák alapján
készült. Újravarrták az erdőszentgyörgyi re-
formátus egyház úrasztali terítői közül azt az
1707-ből származó darabot is, amely Rhédey
Klaudia ajándéka volt. 

Olyan dokumentumokban is találtak régi
mintákat, mint pl. Havadon az egyik esperesi
vizitáció alkalmával készült jegyzőkönyv,
ahová a gondnok le is rajzolta a leltárba vett
úrihímzéses terítő mintáját. Portik Irén be-
szélt a kamukáról, ami a paplanszín vagy da-
maszt mintájának a rávarrásos technikája.
Arannyal, ezüsttel vagy színes fonalakkal
erősítették meg az erezetet, a kontúrokat. Az
úrihímzés koronázatlan királynője a tűfestés.
Ez azt jelenti, hogy 12 tűbe egy színnek a 12
árnyalatát fűzték be, és használták, akár a
festő az ecsetet és a különböző színárnyala-
tokat. 

Az úrihímzés hihetetlenül sokféle öltésből
áll, csak lapos öltésből 117 féle különböztet-
hető meg. Miközben hetedik éve a művészeti
népiskolában igyekszik újratanítani, minden
hallgatóban a ráismerés volt a döntő benyo-
más, úgy tűnt számukra, mintha örökké azt
varrták volna – hangsúlyozta az előadó. 
(bodolai)

Csak újra kell éleszteni 
Régi magyar szabad rajzú hímzés 
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A 2018–2019-es őszi-téli sze-
zonban nemcsak a ruházat és
a kiegészítők formája extra-
vagáns, hanem a színskála is,
amit a legdivatosabb színek
elnevezése tükröz a legjob-
ban. Nemrég a Pantone Inté-
zet szakemberei – akik az
elsők a színskála kidolgozásá-
ban és új árnyalatok kreálásá-
ban – közölték a divatos
színárnyalatok listáját. 

A RED PEAR, azaz a KÖRTE-
VÖRÖS az intenzív sötétbordó
színt jelenti, amely mélységet és lu-
xust áraszt.

A VALIANT POPPY, azaz
BÁTOR MÁK elnevezésű színár-
nyalat egy erős, élénk mákszín,
mely leheletnyi szürkével keverve
elegáns visszafogottságot kap.

A NEBULAS BLUE, azaz NE-
BULAKÉK tulajdonképpen az ég-
színkék egy sötétebb, „ködösebb”
változata (a nebula ködfoltot jelent),
mely a kora esti ég színére emlékez-
tet. Főleg felsőruhákon mutat jól.

A CEYLON YELLOW, azaz a
CEYLON-SÁRGA egy közepes tó-
nusú melegsárga, melynek lehelet-
nyi szürkés árnyalata van, olyan,

mintha kissé piszkos lenne. Ez tu-
lajdonképpen egy nagyon rafinált
mustárárnyalat. 

A MARTINI OLIVE a Martini
ital és az olajbogyó színét igyekszik
visszaadni. Ez az árnyalat a legjob-
ban egy enyhén szürkébe hajló mo-
gyoróbarnára emlékeztet. Szín-
tónusa közepes, inkább a sötét felé
hajlik.

A RUSSET ORANGE, azaz a
VÖRÖSESNARANCS vibráló,
enyhe pirosas árnyalatba hajló na-
rancsszín, az idei hideg szezoni
színskála legélénkebb színe, a le-
hullott falevelek színét igyekszik
visszaadni. Ennek az árnyalatnak is
van egy rejtett szürkés tónusa, ami
elegánssá szelídíti. Ez a szín nem-
csak ruházatunkon, hanem a kör-
münkön is kitűnően mutat.

Az ULTRA VIOLET a Pantone
Intézet szerint a 2018-as év színe.
Ez egy mély, lágy, közepes tónusú,
tiszta lila árnyalat, és jól illik a többi
divatos színhez.

A CROCUS PETAL, azaz SÁF-
RÁNYSZIROM a legegyszerűbb és
legromantikusabb Pantone-színár-
nyalat. Világoslila árnyalatú,
melybe pici rózsaszín került, me-
legsége a hortenziák gyöngéd szir-
mait juttatja eszünkbe.

A QETZAL GREEN, azaz SZU-
RUKUZÖLD (a szuruku zöld tollú,
hosszú farkú, pirosas lábú madár,
Mexikó trópusi erdeiben él). Ez a
szín leginkább egy sötétebb árnya-
latú smaragdzöldre emlékeztet,
melybe kicsivel több kék került.
Szembetűnő, semmivel össze nem
téveszthető színárnyalat.

Az új, divatos árnyalatok mellett
idén a Pantone Intézet új KLASZ-
SZIKUS ŐSZI-TÉLI SZÍNSKÁ-
LÁT is alkotott.

A SARGASSO SEA, azaz SAR-
GASSO-TENGER szín egy mély
tónusú szürkéskék, mely az új sötét-
kéket képviseli. Mindenféle stílus-
sal talál, könnyen kombinálható
szín. A Sargasso-tenger az Észak-
Atlanti-óceán része. Különleges
színét a benne nagy számban úszó
moszat adja, ez a hely az angolnák
kedvelt tenyészőhelye.

A TOFU, azaz SZÓJASAJT-
SZÍN egy nem túl erős, alig szürkés
tónusú törtfehér árnyalat. Hogy job-
ban el tudjuk képzelni, gondoljunk
az enyhén poros hóra.

Az ALMOND BLUFF vagy
talán MEREDEK MANDULA kel-
lemes, puha árnyalat, a nude-hoz,
azaz bőrszínű árnyalathoz áll a leg-
közelebb. Elegáns, mindennel kom-
binálható klasszikus divatszín.

A QUIET GRAY, azaz CSEN-
DESSZÜRKE mérsékelt, tompa

szürke árnyalat. Ez a könnyű,
fénylő színárnyalat mind a klasszi-
kus, mind a sportos stílushoz talál.

A MEERKAT, azaz MANGUSZ-
TABARNA közepes tónusú barna,
az őzbarnára elékeztet, de kevésbé
meleg színárnyalatú. (A meerkat
egy kicsi dél-afrikai manguszta-
fajta, szurikáta.)

A bordót (red pear) kombinálhat-
juk pipacspirossal (bátor mák), de
mindkettőt lilákkal, barnákkal és
zöldekkel is. A kékek sárgával, na-

ranccsal, lilával, de olívazölddel is
találnak.

A martini passzol a narancssárgá-
val, de szürkékkel, kékekkel, lilá-
val, ugyanakkor narancssárgával,
pirossal, zöldeskékkel is. A sötétli-
lák világoslilákkal, ugyanakkor
olíva, nude és törtfehérrel is jól mu-
tatnak. A rózsaszínt sárgával, olívá-
val és világoszölddel, míg a
szurukuzöldet a körtevörös árnyala-
taival, zölddel, olívával és barnával
társítsuk.

Hideg évszaki színlecke

Casoni Szálasi Ibolya

Úrihímzésminta
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Manapság városunk központja
annyira főtérként él tudatunkban,
hogy óvodás unokám is rácsodálko-
zott, amikor Rózsák tereként emle-
gettem. Érte – és ismereteink
felfrissítése érdekében – átfutottam
négy évszázados elnevezéseit, s köz-
ben kiderült, mekkora történelmi em-
lékeket hordoz magában csak
elnevezései által is. 

Az 1500-as évek végén jelenik meg
egyik felének megnevezése: Poklos
utca. Mai ismereteink szerint egy
sáros patakról ragadt rá egykor első
neve, amint mai megnevezésében is
ott látjuk, szeretjük nyíló rózsáit. 

A poklos szó helységmegjelölésként
szurkost jelent. Van is egy falu Erdély-
ben, amelynek ez a neve: Poklos,
Gyulafehérvár mellett. Amikor a mai
főtér területén még átfolyt a Poklos-
patak, nagy esőzések után szurkos,
ragadós, sötét iszapot hozott magá-
val, megkeserítve az ott lakók életét.
Vörösmarty Mihály Cserhalom című
hőskölteményében írja, hogy az ör-
dögfiak „mély poklos üregben” üldö-
zik egymást.

1868-ban a haza bölcséről, az
1867-es kiegyezés megalkotójáról ne-
vezik el Deák Ferenc utcának.

A főtér másik fele egykor ott tartott
piacáról kapta nevét úgy négyszáz
évvel ezelőtt, s nagyszüleim még így
is emlegették, ha nagy ritkán árut
hoztak mezőségi lakóhelyükről. Ezt a
területet nevezi aztán el 1860. szep-
tember 12-én a városi képviselőtestü-

let Széchenyi térnek, hálával adózva
a legnagyobb magyarnak, aki öt hó-
nappal azelőtt hunyt el az ausztriai
Döblingben. Egykor a Széchenyi
téren állt a Kossuth-szobor, így emlé-
keztetve az 1848. április 11-én meg-
alakult első magyar kormányra,
amelyben Deák Ferenc igazságügyi,
Széchenyi István közlekedési és Kos-
suth Lajos pénzügyminiszter volt. Ők
itt hárman utoljára Trianon évében
(1920) „találkoztak”, amikor a hivata-
losságok szobrot és utcanevet tüntettek
el, és lett az egyesített városközpontból
Ferdinánd tér.

Ferdinánd egyébként a németor-
szági Sigmaringenben született német
hercegi családban, akit később nagy-
bátyja, Károly román király örökbe
fogadott, s így lett román királyi trón-
örökös.

Észak-Erdélynek Magyarországhoz
való visszacsatolásakor a főtér is
visszakapta a Széchenyi tér nevet,
majd négy év múlva a győztes Sztálin-
ról nevezték el, akiről egyik méltatója
ezt írja: „a világtörténelem legna-
gyobb jelentőségű és legnegatívabb
megítélésű vezetői közé tartozik”.
Egyébként oszét apa és grúz anya
gyermekeként lett belőle nagy szovjet
vezető, diktátor.

Szerencsés névválasztás volt 1964-
ben a Rózsák tere, mert így 1989 után
nem kellett új nevet keresni, de a mi
lelkünkben igazán főtérként él és
marad meg szép emlékként. Azért
drukkolok már évek óta a rózsák vi-
rágzásának, hátha végleges neve
marad(hat) ez a főtérnek. 

Nyolcvanhatodik nyelvlecke
A főtér névváltozásai

Mottó: ,,A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött,
Őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Idén október 23. – november 22. között tartózko-

dik a Nap a Skorpió jegyében. Az ősz szépsége 
mintegy varázsütésre átváltozik. A fák lemeztelení-
tett ágai között süvít a hideg szél, a lehullott száraz
levelek összecsimpaszkodnak, mintha azt remélnék,
hogy túlélik a halálukat. Mint tudjuk, a fizikai el-
múlást a földi síkon senki sem kerülheti el. Van, aki
fekete humorral próbálja túltenni magát az ilyesfajta
gondolatokon. Eszembe jut egy sírfelirat, mely így
hangzik: „Itt nyugszom én, olvasod te,/ Olvasnám
én, nyugodnál te!” Állítólag egy angol humorista
nyerte a népszerűségi versenyt, amit a sírfeliratvers
kategóriájában hirdettek. Ez olvasható sírkövén:
„Mondtam, hogy beteg vagyok”. Az ember egyik
legősibb félelme a halálfélelem. A probléma abból
adódik, hogy a testünkkel, az egónkkal azonosítjuk
magunkat. Az egyén a születése pillanatában halálra
ítéltetett. Az évek múlásával statisztikailag közelebb
kerülünk az elmúláshoz. Ez akkor is igaz, ha vannak
akik fiatalon átköltöznek a túlsó partra.

A Skorpió a lelke legmélyén tudja, hogy a Kaszás
jeges leheletét senki sem kerülheti el. Minden fizi-
kai és érzelmi történés az elmúlás irányába tart, ami-
óta az emberiség felült Kronosz szekerére. Akiben
van skorpióság, az szélsőséges. Számára csak elmé-
leti síkon létezik az arany középút fogalma. Ha va-
lami érdekli, abba sokszor erején felüli energiát
fektet, maximálisan fókuszál, koncentrál. Ha valami
nem éri el az ingerküszöbét, beburkolózik a passzi-
vitás és nemtörődömség szűkre szabott köntösébe.
Vagy nagyon magányos, vagy maximálisan kötődik.
Párkapcsolatát láthatatlan fonállal megkötözi, ami
az elején kellemes, de az idő múlásával zavaró és
kellemetlen lesz a szorítás. Aki számára fontos a
szabadság, és képtelen elviselni a kötöttségeket, az
a Skorpiónál kellemetlenebb társat nem is talál-
hatna. A szerelmes Skorpió féltékeny. Lassan, de
biztosan megmérgezi, felőrli a társát, aki őt szereti.
A féltékenység a szerelem gyilkosa. A bosszúállás

sem tartozik a pozitív
tulajdonságai közé.
Az ilyen típusú csele-
kedeteknek bume-
ránghatása van.
Előbb-utóbb a pincér
kihozza a számlát, és
mindenkinek ki kell
fizetni, amit fogyasz-
tott. Másként fogal-
mazva, ha valakinek rosszat teszünk, az a saját
karmikus adósságunkat terheli. Szerencsére az el-
lenkezője is igaz. Ahogy a népmesékben le van írva:
„jótett helyébe jót várj!” A jó cselekedet és az ön-
zetlenség hosszú távon megtérül. Ha az emberiség
egy része ismerné a szellemi törvényeket, és hinne
a sorshatásokban, talán jobb lenne a világ.

A skorpióság egyik analógiája az önmaga ellen
fordulás. Az elfojtások sűrűsödése a tudattalan önmér-
gező folyamatait gerjeszti. A negatív tapasztalatok
biztos lépcsőfokok az elmagányosodás felé. A csaló-
dások útvesztőjében kerengve eljöhet az a pont, ami-
kor meggyűlöli az egész világot, és benne önmagát.

A jegyhez sorolt Plútó, görög nevén Hadész, a
sorsunkban azokat az átváltozásokat jelzi, amelyek
a legnagyobb és legintenzívebb fájdalommal járnak.
Az igazi újjászületés első lépése a halál. Meg kell
halasztani régi énünket, hogy helyet adhassunk az
újnak. Ez egy nagy lehetőség, de távolról sem bizo-
nyosság.

A Skorpió a remete archetípusa. A születési adott-
ságai lehetőséget jelentenek a beteljesüléshez. A
szellemi út akkor is egyedi és magányos, ha utazá-
sunk során minden esetben a megfelelő kíséretet,
tükröt kapjuk. Mágussá válni annyit jelent, mint a
legmélyebb tudást birtokolni. Ha ez nem jár együtt
a hatalom természetének és értelmének felismeré-
sével, majd helyes alkalmazásával, nagy és fájdal-
mas bukáshoz vezet. Erre az emberiség
történelmében rengeteg példa van. A lehetőség ka-
puja elvileg mindenki számára nyitott. A kérdés az,
hogy észrevesszük-e, és megtaláljuk-e azt a bizo-
nyos varázsigét, mely által kitárul előttünk?

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

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Az asztrológus gondolatai
Tóth Sándor

ötvös József

Az október 11-i rejtvény megfejtése: Ahogy a vasat belepi a rozsda, úgy értelmed is, ha nem használod, megromlik

François La Rochefoucauld
herceg, francia író egyik

maximáját idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Megyei focikörkép
* 4. liga klasszikus csoportja, 5. forduló: Küküllődombó – Marosvá-

sárhelyi MSE II 4-2, Magyaró – Bátos 6-2, Görgénysóakna – Gernyeszeg
6-0, Kerelő – Mezőzáh 11-0, Mezőrücs – Mezőceked 2-1, Kerelőszentpál
– Radnót II 4-1. Az élcsoport: 1. Görgénysóakna 12 pont, 2. Magyaró 12,
3. Kerelő 11.

* 5. liga, Északi csoport, 5. forduló: Nyárádremete – Alsóidecs 3-2,
Köhér – Lövér 3-1, Mezőkirályfalva – Marosfelfalu 0-0, Szászrégeni Înf-
răţirea – Tuson 8-2. Az élcsoport: 1. Alsóidecs 10 pont, 2. Köhér 10, 3.
Nyárádremete 9.

* 5. liga, Déli csoport, 5. forduló: Mezőgerebenes – Mezőméhes 4-1,
Hadrév – Mezőtóhát 2-2, Maroskece – Harasztkerék 0-3. Az élcsoport:
1. Harasztkerék 15 pont/5 mérkőzés, 2. Magyarsáros 12/4, 3. Marosludas
II 9/4.

* 6. liga, 5. forduló: Egrestő – Kibéd 5-1, Hármasfalu – Mezőpanit 1-
1, Nyárádgálfalva – Jedd 2-1, Sáromberke – Somosd 1-3, Csíkfalva – Szé-
kelybere 4-0, Küküllőszéplak – Csittszentiván 7-1. Az élcsoport: 1.
Csíkfalva 15 pont, 2. Nyárádgálfalva 12, 3. Küküllőszéplak 12.

Visszalépett Simona Halep 
a moszkvai tornától

Hátproblémái miatt
visszalépett Simona
Halep a Moszkvában
zajló, 932.866 dollár
összdíjazású tenisztor-
nától – közölte kedden
honlapján a Női Tenisz-
szövetség (WTA). 

A világranglista-ve-
zető román teniszezőt
porckorongsérvvel diag-
nosztizálták nemrég, és
nem épült fel még any-
nyira, hogy részt vehes-
sen a moszkvai tornán,
amelynek nyolcaddöntő-
jében az orosz Anaszta-
szija Pavljucsenkova
ellen kellett volna pá-
lyára lépnie szerdán.
Fennáll a veszélye
annak, hogy hátproblé-
mái miatt Halepnek az
október 21-e és 27-e kö-
zött Szingapúrban zajló
világbajnokságot is ki
kell hagynia. 

Egy korábbi, moszk-
vai sajtótájékoztatón a
játékos azt mondta, ezen
a tornán akarja próbára
tenni a hátát a szingapúri
világbajnokság előtt.
„Meglátjuk, hogy ébredek majd kedden, mert ma (hétfőn – szerk. megj.)
volt egy keményebb edzésem. Meglátjuk, hogy fogom érezni magam” –
nyilatkozta. 

A román teniszező 7421 ponttal a női világranglista első helyét foglalja
el jelenleg, és már biztossá vált, hogy – immáron másodszorra – listave-
zetőként zárja az évet, ugyanis sem a második helyen álló dán Caroline
Wozniacki, sem a harmadik helyezett német Angelique Kerber nem tudja
megelőzni.

Halep idén megnyerte a sencseni és a montreali tornát, valamint a Ro-
land Garrost, illetve döntőt játszott az ausztrál nyílt teniszbajnokságon,
Rómában és Cincinnatiben is.

Részvételi jogot szerzett az Eu-
rópa-bajnokságra a román ifjúsági
labdarúgó-válogatott. Az U21-es
korosztály legjobbjainak kontinen-
tális megméretésén húsz év szünet
után vehet részt ismét az ország csa-
pata.

A 8. számú selejtezőcsoport
utolsó mérkőzésén a Mirel Rădoi
irányította alakulatnak a döntetlen
is elég lett volna az elsőséghez,
ehhez képest négy góllal felülmúl-
ták Liechtensteint, amely pillanatig
sem tudott zavart okozni a Ianis
Hagi vezérelte házigazdáknak. A
román csapat nagyon magabiztosan
nyert, így veretlenül zárta a soroza-
tot.

George Puşcaş két gólt fejelt,
míg Ianis Hagi 25 méteres szabad-
rúgásból szerzett pazar gólt az első
félidőben. A háromgólos előny bir-
tokában a románok lazábbra vették
a figurát a szünet után, így a máso-
dik 45 percben csak egyetlen alka-

lommal találtak be ellenfelük kapu-
jába, a gól szerzője Adrian Petre
volt.

Az U21-es Európa-bajnokságot
2019. június 16-a és 30-a között
Olaszországban és San Marinóban
rendezik. A döntő torna csoportjai-
nak összetételét november 23-án
Bolognában sorsolják ki. Részvételi

jogot eddig a következő csapatok
szereztek: Olaszország (mint házi-
gazda), Spanyolország, Franciaor-
szág, Anglia, Szerbia, Német-
ország, Horvátország, Románia,
Belgium, Dánia. Az utolsó két he-
lyet pótselejtezőn szerezheti meg
Lengyelország, Görögország,
Ausztria vagy Portugália.

Románia kijutott 
az U21-es Európa-bajnokságra

Mircea Buhlea és Marosvásárhelyi Atléták Emlékversenye
Immár a 37. alkalommal szer-

vezte meg a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum, a
Szász Albert Sportlíceum, valamint
a megyei ifjúsági és sportigazgató-
ság a Mircea Buhlea és Marosvásár-
helyi Atléták Emlékversenyét. A
rendezvény mintegy 15 évig a Mir-
cea Buhlea Emlékverseny elneve-
zést viselte, de később kibővítették,
ugyanis az évek során több egykori
helyi atléta, edző, a néhai Mircea
Buhlea egykori kollegája is távozott
az élők sorából, többek közt Ionel
Ciotea, Spicuşor Buzdugan, Szász
Albert, Dósa István, Bálint Ákos
(edzők), Nagy József, Vasile Rus,
Vasile Turc, Laura Gudi, Zaval (Fa-
garas) Gabriela (egykori atléták) –
rájuk is emlékeznek ezzel az alka-
lommal. 

„Örülök, hogy a legutóbbi em-
lékverseny is sikeres volt. Sok te-
hetséges sportolója van
városunknak, akik megmutathatják,

mit tudnak. Emlékszem, az első
emlékversenyeken számos neves
hazai klub (Bukarest, Ploieşti, Foc-
şani, Adjud, Nagybánya, Szatmár-
németi, Nagykároly, Nagyvárad,
Nagyszeben, Beszterce, Kolozsvár
stb.) versenyzője megtisztelte a je-
lenlétével, mivel édesapámat sokan
ismerték és tisztelték” – mondta el

a Népújságnak a Szász Albert
Sportlíceum testnevelő tanára, a
néhai Mircea Buhlea fia, George
Buhlea.

Mircea Buhlea Focşani-ból szár-
mazik, ott végezte iskoláit, majd a
Bukaresti Testnevelési Egyetem di-
ákja volt. Évfolyamelsőként végzett
1952-ben, és Marosvásárhelyre, a
Bolyaiba helyezték. 1953-1956 kö-
zött a vásárhelyi sporttechnikumnak
volt az igazgatója, ahonnan sok test-
nevelő tanár került ki, aztán az ISK
testnevelő tanára volt 1982-ig, azaz
haláláig.

Mint George Buhlea elmondta,
édesapja egykori sportolói gerely-
hajításban, diszkoszvetésben és ka-
lapácsvetésben jeleskedtek az évek
során. Tanítványai közül mindmáig
a néhai Nagy József diszkoszvető a
legismertebb, aki 35 éve rekorder
Romániában és két olimpián vett
részt. 

A Mircea Buhlea és Marosvásár-
helyi Atléták Emlékversenyén a
Szász Albert Sportlíceum, valamint

a Torpi SK sportolóin kívül részt
vettek a Székelyudvarhelyi ISK, a
Sepsiszentgyörgyi ISK, a Kolozs-

vári ISK, a Kolozsvári Jövő SK és
a Nagykárolyi Elméleti Líceum ver-
senyzői is.

Bálint Zsombor

A csoport végeredménye
1. Románia 10 7 3 0 19-4 24
2. Portugália 10 7 1 2 33-11 22
3. Bosznia-

Hercegovina 10 6 0 4 24-11 18
4. Wales 10 4 1 5 11-14 13
5. Svájc 10 3 1 6 11-18 10
6. Liechtenstein 10 0 0 10 2-42 0

Eredményjelző
A román csapat eredményei:

Liechtenstein – Románia 0-2,
Bosznia-Hercegovina – Romá-
nia 1-3, Románia – Svájc 1-1,
Svájc – Románia 0-2, Románia
– Portugália 1-1, Wales – Ro-
mánia 0-0, Portugália – Romá-
nia 1-2, Románia – Wales 2-0,
Románia – Bosznia-Hercego-
vina 2-0, Románia – Liechtens-
tein 4-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó U21-es Európa-

bajnokság, 8. selejtezőcsoport,
10. forduló: Románia – Liech-
tenstein 4-0 (3-0)

Ploieşti, Ilie Oană stadion,
vezette: Besfort Kasumi (Ko-
szovó).

Gólszerzők: Puşcaş (14.,
39.), Hagi (25.), Petre (78.).

Sárga lap: Ivan (50.), Mo-
ruţan (86.), illetve Graber (34.),
Frommelt (41.), Viret (54.).

Románia: Radu – Butean,
Paşcanu, Ghiţă, Ştefan – Ne-
delcu, Cicâldău – Man (57.
Măţan) Hagi (64. Moruţan),
Ivan (74. Petre) – Puşcaş.

Liechtenstein: A.Majer – 
Seemann, Uterrainer, Haas –
Graber (83. Kardesoglu),
Frommelt, N. Frick, Graber –
Viret (66. Vogt), Y. Frick, Wol-
finger (88. Ritter). 

Kiváló sorozat az erős csoportban
Tíz mérkőzést játszott a román csapat egy rendkívül jó képes-

ségű csapatokat felvonultató selejtezőcsoportban (az ellenfelek kö-
zött volt Portugália, Svájc, Wales és Bosznia-Hercegovina is), hetet
megnyert és háromszor döntetlenre játszott. Hasonló sorozatra
csak Anglia, Belgium, Szerbia, Franciaország és Lengyelország volt
képes. A csapat mindössze négy gólt kapott, így a selejtező legjobb
védelmét is magáénak tudhatja, Angliával együtt, írja honlapján a
Román Labdarúgó-szövetség. A sorozat tíz mérkőzését a válogatott
két tagja játszotta végig: a kapus Ionuţ Radu (Genoa), valamint a
hátvéd Alexandru Paşcanu (Leicester City). George Puşcaş hét gólt
szerzett, ezzel a selejtező harmadik legeredményesebb játékosa a
lengyel Dawid Kownacki (Sampdoria) és a dán Robert Skov (FC
Koppenhága) mögött.

Eredményjelző
A 12-15 évesek kategóriájában (gyerek I és junior III korosztály)

a Szász Albert Sportlíceum diákjai a következő pódiumi helyezé-
seket érték el: 

* gyerek I kategória: Tóth Ervin – 1. hely (60 méteres síkfutás),
Molnár Balázs – 1. (távolugrás), Jakab Sámuel – 2. (60 méteres sík-
futás), Molnár Balázs – 2. (600 méteres síkfutás), Kovács Hanna –
3. (600 méteres síkfutás)

* junior III kategória, lányok: Tóth Csenge – 1. (magasugrás,
súlydobás), Teodora Teut – 1. (távolugrás), Natalia Stoica – 2. (80
méteres síkfutás), Andrea Voica – 2. (1000 méteres síkfutás)

* junior III kategória, fiúk: Labancz Tamás – 1. (magasugrás),
Biró Kevin – 1. (távolugrás), Lőrincz Norbert – 2. (távolugrás), Ko-
vács Csanád – 3. (80 méteres síkfutás, távolugrás), Lőrincz Norbert
– 3. (súlydobás)

Az eredmények alapján a szervezők 4 kupát is kiosztottak a ka-
tegórák szerint a lány és a fiú kategóriában, amelyekből hármat
szintén a Szász Albert Sportlíceum diákjai nyertek meg, éspedig:
Tóth Ervin (gyerek I, fiúk) – 60 méteres síkfutás, Labancz Tamás
(junior III, fiúk) – magasugrás, Teodora Teut (junior III, lányok)
– távolugrás

Mircea Buhlea

Hétfőn Moszkvában edzett, akkor még nem volt egyértelmű,
hogy tudja-e vállalni a játékot vagy sem



Elkezdődik a besztercei hétszáz éves evangé-
likus templom restaurálása, ezért a műemlék
épület a következő három évben nem lesz lá-
togatható – közölte a Besztercei Polgármes-
teri Hivatal.

A templomot az Európai Unió 2014–2020-as Regi-
onális Operatív Programja keretében újítják fel, amely
körülbelül 13 millió lejjel finanszírozza a munkálato-
kat. A városvezetés arról tájékoztat, hogy a kivitelező
már átvette a templomot, és rövidesen elkezdődnek az
építőtelepet előkészítő munkálatok, ami zavarhatja a
Beszterce főterén közlekedőket. A polgármesteri hi-

vatal elnézést kér az átmeneti kellemetlenségért – ol-
vasható a közleményben, amely szerint a Beszterce
jelképének tekintett templom a munkálatok megkez-
désétől 3 évig nem lesz látogatható.

Az evangélikus templom tornya, amelyben lift mű-
ködik, a felújítás időtartama alatt nagyrészt nyitva
lesz, ezt a részt ugyanis – a becslések szerint – körül-
belül három hónap alatt felújítják.

A restaurálás során a templom bútorzata és orgonája
is megújul, ugyanakkor a munkálatok eredményekép-
pen virtuális sétákat is lehet majd tenni a hétszáz éves
hajlékban. (Agerpres)

1,09 millióra esett vissza a
forgalomba jegyzett új sze-
mélygépkocsik száma szep-
temberben az Európai
Unióban, ez 23,5 százalékos
csökkenést jelent tavaly
szeptemberhez viszonyítva.
Az EU országai közül Románi-
ában jegyezték a legnagyobb
visszaesést.

Az Európai Autógyártók Szövet-
ségének (ACEA) szerdán nyilvá-
nosságra hozott jelentése szerint
Romániában 73,4 százalékkal,
10.425-ről 2771-re esett az átadott
új autók száma szeptemberben. 

A legnagyobb piacok mindegyi-
kén visszaesést regisztráltak, Német-
országban 30,5%-kal, Olaszor-
szágban 25,4%-kal, Nagy-Britanni-
ában 20,5%-kal, Spanyolországban
17%-kal, Franciaországban 12,8%-
kal csökkent a forgalomba került új
autók száma.

Az ACEA szerint ez a csökkenés
nem meglepő, mivel múlt hónap
elejétől szigorítottak a káros-
anyag-kibocsátási teszteken, így
az új szabályozás bevezetése előtt,
augusztusban EU-szerte jelentő-
sen megugrott, 31,2 százalékkal
nőtt a forgalomba helyezett autók
száma. 

Az idei év első kilenc hónapjá-
nak adatait tekintve 2,5 százalék-
kal, 11,95 millióra emelkedett az
utakra került új autók száma a
2017-es esztendő ugyanazon idő-
szakához képest. A január és szep-
tember közötti hónapokban
Romániában jegyezték a legna-
gyobb (31,5%-os) bővülést, aztán
Litvánia (27%) és Magyarország
(26,5%) következik a sorban. Ro-
mániában 103.595 autót adtak át
ebben az időszakban, míg egy
évvel korábban 78.769-et. 
(Agerpres)
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Büntetőjogi panaszt tesz a
Hargita megyei környezetvé-
delmi őrség azok ellen, akik
kedden tőzegtüzet okoztak a
Csíkszereda melletti környe-
zetvédelmi területen.

Balla Izabella, a Hargita megyei
környezetvédelmi őrség parancs-
noka az Agerpres hírügynökségnek
elmondta, a védett területeken tör-
ténő gyújtogatás bűncselekmény-
nek minősül, ezért büntetőjogi
feljelentést tesznek ismeretlen tette-
sek ellen, ugyanis a Natura 2000
egyik területén gyúlt be a tőzeg. 

Alina Ciobotariu, a Hargita me-
gyei katasztrófavédelmi felügyelő-
ség szóvivője közölte, kedden

értesítették az általa képviselt intéz-
ményt arról, hogy Csíkszereda szé-
kelyudvarhelyi kijáratánál tőzegtüzet
észleltek. A lángokat hét órán ke-
resztül oltották a tűzoltók és az ön-
kéntesek. Öthektárnyi vegetáció és
tőzeg vált a lángok martalékává. 

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpol-
gármestere reményét fejezte ki,
hogy a tüzet sikerült eloltani,
ugyanakkor elismerte, hogy a tő-
zegtűz tovább éghet a mélyebb ré-
tegekben. Azt mondta, kétli, hogy
szándékos gyújtogatás történt
volna, inkább gyanítható, hogy va-
laki eldobott egy égő cigarettát, és
attól kapott lángra a száraz növény-
zet. (Agerpres)

Tőzegtűz Csíkszereda mellett

Hat hónap alatt tíz százalék-
kal csökkent, így már csak 49
százalék azoknak a román ál-
lampolgároknak az aránya,
akik szerint az Európai Unió-
hoz való tartozás jó dolog –
derül ki az Európai Parlament
szerdán közzétett Eurobaro-
méter-felméréséből.

Európai szinten az állampolgárok
62 százaléka gondolja úgy, hogy az
Európai Unióhoz tartozni jó dolog
az országa számára. Az arány re-
kordmagas volt az elmúlt 25 évben. 

Romániát tekintve enyhe növe-
kedés mutatható ki az előző év azo-
nos időszakához képest, 2018
áprilisához mérten azonban 10 szá-

zalékos csökkenés állt be. A romá-
niaiak 64 százaléka véli úgy, hogy
az ország nyert az EU-s csatlakozás
nyomán, ez hét százalékkal keve-
sebb, mint a legutóbbi, áprilisi fel-
mérés adatai. 

„Európai szinten a 2016-os nagy-
britanniai népszavazás nyomán je-
lentősen nőtt az EU-t támogatók
aránya, ami azt mutatja, hogy a Bre-
xit hatásai egyre inkább aggasztják
az európaiakat. Ugyanakkor a
Nagy-Britannia és az EU közötti
tárgyalások nehézkessége is hozzá-
járult ahhoz, hogy a polgárok tuda-
tosítsák az EU-hoz való tartozás
előnyeit” – áll az Eurobarométer-
ben. (Mediafax)

Felmérés: a romániaiak 
csupán 49 százaléka látja jó

dolognak az EU-tagságot

Kevesebb új autót adtak el

Restaurálják 
a besztercei evangélikus templomot

A replika jogán
Válasz a Van még tennivaló Makfalván

című cikkre, mely 2018. szeptember 28-án,
pénteken jelent meg 

Tisztelettel meghívom az újságíró urat (Gligor Róbert László) Makfal-
vára, hogy járjuk be azt a 2007-ben épített, 2,5–3 km (nem méter!) járdát
Makfalván, Hármasfaluban és Szolokmában, hátha kapunk legalább 1 m
(méter) „becsületes” járdát, talán megtaláljuk azokat a részeket is, melye-
ket a jelenleg regnáló (2012 óta) hatalom „becsületessé” tett, kijavított. 

Jelen pillanatban is meg lehet számolni azt a mintegy 8-10 ezer db
50x50 cm-es járdalapot, amit 2007-ben raktunk le, nem pályázati pénzből,
hanem a helyi költségvetésből és a lakók pénzbeli hozzájárulásából. Ami
a fent említett tudósítás többi tartalmát illeti, nagyjából úgy fedi a valósá-
got, mint a járdaépítés helyzetét „az elmúlt 28 év alatt”. 

Tisztelettel várom Gligor úr látogatását. 
Dr. Zsigmond Venczel 

nyugalmazott polgármester (2002–2012)

Köszönő SMS-t küldenének a véradóknak
véradás után, illetve amikor felhasználták a
tőlük levett vért – az erről szóló törvényja-
vaslatot kedden szavazta meg a szenátus,
első házként.

A vértranszfúziót és a véradást szabályozó,
2005/282-es törvényt módosító tervezetet RMDSZ-es,
nemzeti liberális párti és szociáldemokrata párti kép-
viselők és szenátorok egy csoportja terjesztette elő.

Az indítvány értelmében a véradók minden véradás
után kapnának telefonon egy köszönőüzenetet a kö-
vetkező szöveggel: „Köszönjük, hogy vért adott ezen
a dátumon:… Minden csepp vér számít!”. Amikor a
levett vért felhasználják, a következő üzenetet külde-
nék a véradónak: „Köszönjük! Egy páciens kapott az
ön által adott vérből. Legyen ezután is rendszeres vér-
adó!” A tervezet értelmében sürgősségi esetekben

vagy a különféle kampányok elindításakor is kapnának
SMS-t a véradók.

A törvénymódosító javaslat indoklásában a kezde-
ményezők rámutatnak, jelenleg Romániában a rend-
szeres véradók száma csak a fele a szükségesnek,
országos szinten mintegy 10.000 személyre tehető, a
különféle véradási kampányokkal pedig újabb 20.000
lakos válhat alkalmi véradóvá, azt azonban nehéz el-
érni, hogy utóbbiak is rendszeres véradók legyenek.
„Egy olyan világban, amelyben mindenki élhet a tech-
nika vívmányai nyújtotta lehetőségekkel, a törvényja-
vaslat célja felhívni a figyelmet erre a gesztusra, illetve
ösztönözni az életmentő véradást egy egyszerű üze-
netszolgáltatással” – áll az indoklásban. 

Az egészségügyi minisztérium képviselője plénum-
beli felszólalásában azt mondta, a szaktárca nem tá-
mogatja a kezdeményezést. (Agerpres)

Köszönőüzenet a véradóknak

Fotó: Antalfi Imola, archív

Sokan inkább használt autót vásárolnak Fotó: Antalfi Imola, archív



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház telekkel Panit 124. szám
alatt. Érdeklődni a helyszínen vagy a
0752-164-084-es telefonszámon. (2063)

ELADÓ 2 szobás, külön bejáratú
tömbházlakás Marosvásárhelyen, a
Kárpátok sétány 35. sz. alatt, 7/9.
emeleten, feljavítva, újraszerelve (víz,
gáz, villany, lefolyó), konyha és fürdő-
szoba, bútorral és felszereléssel, szi-
getelt tömbház új lifttel. Tel.
0773-381-254, 16-20 óra között.
(10789-I)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad:
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-, egres-, orgonatöveket, dísz-
cserjéket, tujákat, krizantémokat Ma-
rosszentgyörgyön (a Gemini mellett).
Ár: 6-12 lej között. Tel. 0741-763-416.
(10901-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10762-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(10863)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(10706-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(10853)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10763-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Ambrus Dóra  névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (10893)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást Lindab lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-833.
(2051)

VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel
vagy lemezzel, készítünk fából te-
raszt, bármilyen kicsi javítást elvég-
zünk. 15% kedvezmény nyug-
díjasoknak. Tel. 0745-680-818,
Csaba. (10737-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,
lefolyójavítást, festést, vakolást és
gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471-
965, 0726-638-909. (10854)

TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab
lemezzel, készítünk teraszt fából,
ezenkívül bármilyen kisebb javítást
vállalunk. Tel. 0749-798-244. (10819-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (10239)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
18-án FERENCZI FERENCRE ha-
lálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Isten nyugtassa béké-
ben! Felesége, leánya és két uno-
kája. (10734-I)

„Vágytam maradni még szeret-
teim között, a sors végül ellenem
döntött. Búcsúzni nem tudtam,
ajkam nem engedett, amit mon-
dani akartam, tudja, aki szere-
tett.”
Isten akaratába belenyugodva
emlékezünk szüleinkre, a szé-
kelyvajai FARKAS ERZSÉBETRE
szül. Keresztúri halálának első
évfordulóján, valamint id. 
FARKAS MÁRTONRA halálának
18. évfordulóján. Emléküket őrzik
szeretteik, három gyermekük és
családjuk. (10888)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató kéz, egy
sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a
múlt, egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még találko-
zunk veled. 
Szomorú és fájó szívvel, könnyes
szemmel emlékezünk és emlé-
keztetjük mindazokat, akik ismer-
ték és szerették VINTILA
CSABÁT, hogy ma, október 18-án
hat hónapja hunyt el. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes.
Bánatos felesége, fia, édesapja,
rokonai és barátai. (10897-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

özv. KERESZTES LAJOSNÉ
szül. ORBÁN ANNA (Aranka) 

2018. szeptember 7-én, életének
84. évében rövid betegség után
csendesen elhunyt. Szeretett ha-
lottunk temetése 2018. október
21-én 12.30 órakor lesz Székely-
hodoson, a római katolikus te-
metőben. Szívünkben örökké él. 
Gyászoló unokái és azok csa-
ládja. (10845-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szentháromsági születésű 

özvegy ZÓLYOMI OLGA 
2018. október 16-án elhunyt. Te-
metése 2018. október 18-án 13
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Pihenése
legyen csendes! 

A gyászoló család. (10899-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak szeretett
nagynéném, ZÓLYOMI OLGA
elhunyta alkalmából. 
Nyugalma legyen csendes!
Éva és Dávid. (v.-I)

Őszinte részvétünk a gyá-
szoló családnak szeretett
nagynéném, ZÓLYOMI OLGA
elhunyta alkalmából. Fájdal-
matokban osztozunk. Nyu-
godjon békében! Buba és
családja. (v.-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
és vigasztalódást kívánunk
Csorba-Fekete Eszternek és
családjának. A Manó csoport,
a szülők és az óvó nénik.
(10905-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egész-
ségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a
munkaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi tele-
fonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat és szeretnél egy jó csapat-
ban dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás
jár. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (sz.-
I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: GAZDASÁGI ELEMZŐ – COR-kód 263102 –, meghatározatlan időre. A versenyvizsga idő-
pontja: november 6., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265/328-888-as
telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állás be-
töltésére: GAZDASÁGI SZAKFELÜGYELŐ – COR-kód 215312 –, meghatározatlan időre. A verseny-
vizsga időpontja: november 7., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk heti egy-két alkalomra. Tel. 0744-511-215. (10911-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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SZAKMAI ELŐADÓ/FORMATOR akkreditált képzés indul
Marosvásárhelyen. A képzés célja előadói ismeretek átadása azon
szakembereknek, akik hivatalos keretek között szeretnének
oktatással foglalkozni. Jelentkezni lehet október 31-ig
hétköznaponként 9-15 óra között a 0732-830-147-es telefonszámon
vagy az erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (62817)

Ha egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert hiány-
zol nagyon.  Nem vársz már minket
csillogó szemekkel, nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel. Egy várat-
lan perc alatt életed véget ért, pa-
naszszó nélkül közülünk elmentél.
Úgy mentél el, ahogy  éltél, csende-
sen, szerényen, drága lelked, fáradt
tested nyugodjon  békében! Küzdöt-
tél egy életen át, nekünk példakép
maradtál. Nehéz az életet élni nélkü-
led, felejteni téged soha nem lehet. Szívünkben őrzünk, mint
drága kincset.
Fájó szívvel emlékezünk SIMÓ IRÉNRE szül. GOMBKÖTŐ ok-
tóber 18-án, halálának harmadik évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! 
Emlékét őrzi férje, lánya, fia családjukkal, a négy unoka és
dédunokája, Ştefan. (10851)

Fájó szívvel emlékezünk október 18-
án GÁLFI MÁRIÁRA halálának 15. év-
fordulóján. 
Emlékét őrzi lánya, veje, unokái és
azok családja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! (10846)Kulturális sokszínűség

Indul a 9. Bölcs Diákok vetélkedő 
November 2-áig jelentkezhetnek a középis-
kolások a Communitas Alapítvány Bölcs Diá-
kok vetélkedőjére, amelynek mindenkori
célja, hogy interaktív módon, szórakoztató
feladatok révén ösztönözze tanulásra a diá-
kokat. A legjobban teljesítő tíz csapat nyere-
ménye ezúttal is egy élménytábor lesz. 

Kulturális sokszínűség címmel szervezi meg a
Bölcs Diákok országos szintű vetélkedő kilencedik ki-
adását 2018 októbere és 2019 augusztusa között a
Communitas Alapítvány. „A vetélkedő mindenkori
célja, hogy interaktív módon, szórakoztató feladatok-
kal ösztönözze tanulásra a diákokat, és rávilágítson az
egyes tudományágak közötti kapcsolatokra a minden-
napi használatban. Tavaly több mint 90 csapatot moz-
gatott meg a vetélkedő, idén is szeretettel és érdekes
programokkal várjuk a kulturális kalandorokat” –
mondta Sólyom Réka programkoordinátor, a Commu-
nitas Alapítvány munkatársa. 

Mihályfalvi Katalin, a vetélkedő feladatlapjainak 
kidolgozója szerint a 2018/2019-es tanévben a vetél-
kedő újdonságának számít, hogy a Communitas Ala-
pítvány, a Kolozsvári Református Kollégiummal
együttműködve, a vetélkedő akkreditációs kérését fel-
terjesztette az oktatási minisztériumba, s ezáltal janu-
árban bekerülhet a verseny az országos szintű
vetélkedők eseménynaptárába. „Az idei vetélkedőn a
tanulók olyan európai népcsoportok kultúrájával is-
merkedhetnek meg, amelyek sajátos jellege abból
származik, hogy jelenleg kisebbségként élnek egy más
nemzeti többségű országban. Gondoltunk itt a katalán,
flamand vagy akár grúz, örmény kultúrákra” – hang-
súlyozta. 

A BBTE a kezdetektől a Bölcs Diákok vetélkedő
partnere volt – mutatott rá dr. Kádár Magor egyetemi
docens. „Igyekszünk olyan programokat támogatni,
amelyek kimozdítják a diákokat a komfortzónájukból,

növelik az életképességüket, a nyitottságukat a világra,
és ehhez a folyamathoz nagyon jól kapcsolódik a
Bölcs Diákok vetélkedő és az Örökségünk Őrei kez-
deményezés is, amelyeknek büszke támogatói va-
gyunk. A Kommunikáció, Közkapcsolatok és
Reklámintézet részéről örömmel fogadtuk, hogy a ve-
télkedő felkerülhet az országosan jegyzett versenyek
listájára, mivel szeretnénk elérni azt, hogy a nyertes
csapatok eredményei felvételi jegyként számíthassa-
nak, akárcsak a tantárgyversenyek esetében” – szö-
gezte le.

Az idén csatlakozik a BBTE Geológiai Intézete is
a vetélkedőhöz. „A vetélkedő jó alkalom arra, hogy a
diákok jobban megismerjék a földtudományokat. Sze-
retnénk népszerűsíteni és megismertetni a környezet-
védelmet, mivel a középiskolában egyre jobban
visszaszorulnak a természettudományok” – fogalma-
zott Silye Lóránd oktató. 

Az idei vetélkedőre is 3-4 fős középiskolás 
csapatok jelentkezését várják, vezető tanárok kísére-
tével, akik november 2-áig iratkozhatnak fel:
www.bod.communitas.ro. A verseny idén is öt for-
dulóból áll, az első három online rendszerben fog
működni a vetélkedő honlapján, majd az elődöntő és
a döntő televíziós vetélkedő keretében zajlik, ahol 10
csapat mérheti össze tudását. A legjobban teljesítő 10
csapat idén is élménytáborban vehet részt a Commu-
nitas Alapítvány jóvoltából.

A versenyt idén a Kolozsvári Református Kollé-
gium, az Örökségünk Őrei mozgalom, a BBTE Bio-
lógiai és Ökológiai Intézete,  a BBTE Geológiai
Intézetének magyar tagozatai, a BBTE Kommuniká-
ció, Közkapcsolatok és Reklámintézete, a BBTE In-
terdiszciplináris Bio-Nano Tudományok
Kutatóintézete, valamint a BBTE Történelem – Filo-
zófia Kar, Magyar Történeti Intézete közreműködésé-
vel rendezik meg.
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OKTÓBERRE

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.


