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Jól járnak a diákok, akik
a tanteremben vannak?

Tanárszemmel a hibrid oktatásról

Farkas Miklós
köszöntése

Szép gondolatokban bővelkedő, megható ünnepség színhelye volt október
11-én délután a segesvári Gaudeamus
Művelődési Központ. A nagytermet
megtöltő közönség a 80. évét betöltött
Farkas Miklós elismert matematikatanárt, hírneves tanítványokat kinevelő
pedagógust, az építőt, a művelődésés közösségszervezőt, a kitartás, a
meg nem alkuvás példaképét ünnepelte a Dudás László által készített
portréfilmmel.

Nehéz eldönteni, hogy kinek is jó a hibrid oktatás. A tanároknak egyértelműen nehéz, de a diákok számára sem egyszerű, hiszen csak egy részük van az iskolában, mások
otthon ülnek. Így jogos a kérdés, hogy ki jár jobban: azok,
akik az iskolában vannak és tanulnak, vagy azok, akik a számítógép előtt ülve még tudnak információt gyűjteni felelés
vagy felmérő közben? Valamilyen szempontból mindkét
tábor irigyli a másikat. Hova vezet mindez?

Nagy-Bodó Szilárd

Fotó: Nagy Tibor

A hibrid oktatás kapcsán Mátéfi Istvánt, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatóját kérdeztük.
– Hogyan látja a hibrid oktatást?
– Mind a tanárok, mind a diákok számára nagy kihívás. Azonban talán
mégis a tanároknak okoz nagyobb fejfájást. Igazán csak azok a tanárok
tudják, hogy milyen buktatói és nehézségei vannak ennek az oktatási
formának, akik kipróbálták. Érdemes belegondolni, mi egy oktató feladata ebben a helyzetben: be kell mennie az osztályba, és dolgoznia kell
azokkal a diákokkal, akik bent vannak, viszont ugyanakkor azokkal
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Ne égessünk,
hanem
komposztáljunk!

Országunkban egy ideje már be van
tiltva a kerti hulladék égetése. Ezeknek az elszállítása időponthoz kötött,
általában csupán évi két alkalommal
történik meg. Már annak is nagy problémát okoz a fűnyesedék folyamatos
termelődése és ennek tárolása az elszállítás időpontjáig, akinek egypár
négyzetméteres udvara van.

____________7.

Folytatódik a cirkusz

Mózes Edith

A kormányalakítással megbízott Dacian Cioloş a régi koalíciót foltozná össze, mielőtt a kormánybuktatásban sikeres szövetségeseivel
tárgyalna. Ezt mutatja, hogy kedden mindenekelőtt a régi koalíciós
partnereit környékezte meg. Az USR elnöke a PNL-t és az RMDSZ-t,
illetve a kisebbségek frakcióját hívta kormányalakítási tárgyalásokra
A liberálisok azonban mereven elzárkóznak, Florin Cîţu kijelentette,
nem tárgyal Cioloşsal. Érthető, nem tudja elfelejteni, hogy tulajdonképpen Cioloşék miatt esett ki a számára oly kényelmes miniszterelnöki székből. Egyesek mégis úgy gondolják, a képviselőház elnöki
székéért megérné tárgyalni az „árulókkal”.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kész meghallgatni Dacian Cioloş megbízott miniszterelnök ajánlatát, de kevés esélyt lát
arra, hogy a Mentsétek Meg Romániát Szövetség elnökének sikerül
újjáépítenie azt a jobbközép kormánykoalíciót, amelyet maga az USR
„vert szét” – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Kizárta
a lehetőséget, hogy az RMDSZ támogatná a parlamentben egy egyszínű kisebbségi USR-kormány beiktatását.
A PSD és az AUR is bejelentette, hogy nem támogatja az USR-t. A
szociáldemokraták szerint Cioloş jelölésével mindössze „helycsere
történt a vesztesek koalíciójában”. Az államelnök újabb játékának tudják be, hogy Cioloş ajánlatát elfogadta, miközben a bizalmatlansági
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 38 perckor,
lenyugszik
18 óra 38 perckor.
Az év 287. napja,
hátravan 78 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma HELÉN,
holnap TERÉZ napja.
TERÉZ: görög eredetű, jelentése többféle is lehet: hőség,
forróság, szüret, talán vadásznő, esetleg Thera vagy
Therasia szigetéről származó
nő.

Változó idő

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. október 13.

1 EUR

1 USD

Hőmérséklet:
max. 11 0C
min. 2 0C

100 HUF

1 g ARANY

4,9490

4,2828

1,3735

243,4110

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 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Összegyűjtik az elektronikai
és elektromos hulladékot

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Recolamp és
partnerei révén újabb akciót szervez elektronikai és elektromos készülékek gyűjtésére. Október 16-án, szombaton
az alábbi övezetekből szállítják el az elektronikai hulladékot: Kárpátok sétány (Darina mellett), Szabadi út (játszótér), sportcsarnok, Ifjúsági Ház (parkoló), Béke és Coşbuc
utca kereszteződése, Bükkös és Székely Vértanúk utca
kereszteződése. Az idősek segítséget kérhetnek a 0748196-767-es telefonszámon munkanapokon 8–16 óra között az 50 kilogrammnál nehezebb tárgyak elviteléhez.

A marosszentgyörgyi oltóközpont
a hét öt napján üzemel

Október 11-től a marosszentgyörgyi oltási központ a következő programmal működik: hétfőn, kedden, szerdán,
csütörtökön és szombaton 8-20 óra között. Előjegyzést
kérni a következő telefonszámon lehet: 0754-083-258 –
adta hírül közösségi oldalán Sófalvi Szabolcs polgármester.

Online konferencia
az idősellátásban dolgozóknak

Tíz napig különféle rendezvények a megyében is

Székelyföld részeként mutatkoznak be

Kevesebb vidéki helyszín van jelen a Székelyföld
Napok idei Maros megyei programjaiban, de Szováta örül annak, hogy idén is bekapcsolódhatott
a rendezvénysorozatba.

Gligor Róbert László

A város néptáncegyüttese két éve működik együtt folyamatosan a székelyudvarhelyi Seríttők együttessel, az
hívta meg az idei programba a szovátaiakat a szervező Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal együtt – tudtuk
meg Kiss Enikőtől, a Sirülők együttesvezetőjétől. Így a szovátai és udvarhelyi táncosok két nap alatt három bemutatkozásra kaptak alkalmat: szombaton szinte egész nap
dolgozott a két csoport Szovátán, ahol este a Domokos
Kázmér művelődési házban léptek közönség elé egyéni és
közös koreográfiával, majd ezt követően táncházban ropták
tovább. Vasárnap délben Oroszhegyen fogadta őket a helyi
néptánccsoport, ott is közönség elé lépett a két városi
együttes, majd este Székelyudvarhelyen is megmutathatták
ügyességüket. A talpalávalót a két nap során Petres Attila,
illetve Katona Péter és zenekaraik húzták.
A Kovászna Megyei Művelődési Központ által kezdeményezett Táncoló és zenélő Székelyföld programsorozat
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok
Háza erdélyi hálózata, a Romániai Magyar Néptáncegyesület, az Erdélyi Magyar Népzenészek Egyesülete, valamint a székelyföldi megyék kulturális intézményei, civil
szervezetei és önkormányzatai támogatásával és szervezésével valósul meg, és a szervezők szerint 15 helyszínen zajlik, a tíz nap alatt egész Székelyföldön mintegy 60
népzenészt és 400 néptáncost mozgat meg. A Táncoló és
zenélő Székelyföld programsorozat Szováta után másik
három Maros megyei települést is bekapcsol a hét folyamán, pénteken este a mezőmadarasi kultúrotthonban lép fel
a helyi Árvalányhaj és a Szatmár megyei Szamoshát néptánccsoport, a két együttes szombaton 13 órától a mezőbodoni művelődési otthonban találkozik a helyi Fénysugár
néptánccsoporttal és a közönséggel, majd 20 órától a mezőbándi érdeklődőkkel és az ottani Csipkebogyó csoporttal.
Mindhárom helyszínen az Üver együttes muzsikál.
A Székelyföld Napok keretében nemcsak a néptánc toppant be Szovátára, hanem egy másfajta, örökségvédelmi
kezdeményezés is. Pénteken délután a fürdőtelepi Petőfiparkban nyílt fényképkiállítás: Épített örökségünk nyomá-

ban címmel tette közszemlére a megye értékes építészetitárgyi öröksége egy részét a Maros Visit Egyesület. A
három napon át látható pannókat már pénteken délután
sokan felkeresték, főleg a fürdőtelepen megforduló turisták.
A kiállítás erre a hétre beköltözött Marosvásárhelyre, hétfő
óta a várban lehet szemügyre venni a legérdekesebb fotókat. A megyeközpontból a Vártemplomot, a Bolyai téri unitárius templomot, a Teleki Tékát, az egykori városházát, a
Kultúrpalotát és a zsinagógát – mint legjellemzőbb és legismertebb látnivalókat – tartották érdemesnek feltüntetni a
kiállítás megalkotói, Segesvárról az Óratorony, a középkori
vár utcái, épületei jelennek meg, az erdélyi nemesi építkezés gyöngyszemei sorából a gernyeszegi Teleki-, a mezőzáhi Ugron-, a marosvécsi Kemény-, a radnóti
Kornis-Rákóczi-Bethlen-, a görgényszentimrei RákócziBornemissza-kastélyok köszönnek vissza. Ott láthatók a
szovátai villák, Szászkézd, Székelyvécke, Magyarózd, Keresd, Nyárádszentlászló és a Bekecs-tető építészeti értékei
is, míg a népi építészet remekeiből Mikháza, Jobbágytelke,
Torboszló, Póka, Kibéd, Bözödújfalu, Fületelke villan
elénk; a képek szerzői: Both Gyula, Rab Zoltán, Bereczki
Sándor, Barabási Attila Csaba, Cseh Ilona, Kertész Katalin,
Körtesi Sándor, Huszár Szilamér, Tamás András, Hochbauer Zsolt. A Maros Visit egyesület munkatársától megtudtuk: az volt a cél, hogy minél többet megmutassanak a
megye ilyen jellegű örökségéből, és erre Szovátán jó alkalomnak mutatkozott a tökös hétvége, a nem hagyományos
módon megszervezett tökfesztivál, hiszenSzovátán sok turista fordul meg. A járványhelyzet miatt nem került sor
megnyitókra sem ott, sem Vásárhelyen, ahol ugyan az esős
idő miatt kevesebb látogató várható, de vasárnap estig felkereshetők a várban a kiállítótáblák. A képanyag egy részét
ismerheti már a közönség, mert megjelentek más kiállítások keretében is. Az egyesület egyrészt saját fotóanyagából
dolgozva, másrészt vásárhelyi és környékbeli más fotósok
fényképeit felhasználva alkotta meg ezt a kiállítást – részletezte a Népújságnak Péter Emőke, az egyesület munkatársa.
Az elmúlt napok szovátai eseményei, mint a tökös hétvége, de a fényképkiállítás és a néptáncosok programja
megszervezésében is komoly háttérmunkát vállalt a szovátai önkormányzat mellett dolgozó Pro Urbis Alapítvány is,
amelynek eme tevékenységét a Bethlen Gábor Alap támogatta – értesültünk az önkormányzat munkatárásától, Kiss
Jánostól.

Idősellátásban dolgozó szakembereknek szervez online
konferenciát október 22-én a Gyulafehérvári Caritas. A
szervezet az idősellátásban dolgozó szakemberek szakmai munkaközösségének a felépítésében szeretne szerepet vállalni úgy, hogy első lépésként egy magyar nyelvű
konferenciát szervez, amelynek témája az idősek életminőségének javítása. Célcsoportja az idősellátásban dolgozó szakemberek és a téma iránt érdeklődők:
pszichológusok, szociális munkások, idősgondozók, ápolók, gyógytornászok, egészségügyi asszisztensek, orvosok,
lelkészek, az erdélyi nonprofit szervezetek szakemberei, az
állami szférában dolgozók, a helyi önkormányzatok szociális
referensei és más érdeklődők. A konferencia célja az időseknek kifejlesztett szolgáltatások minőségének javítása, az idősekkel dolgozó szakemberek szakmai támogatása,
tudásának bővítése, készség- és kompetenciafejlesztése, a
tapasztalatok megosztása. A konferencia létrejöttét a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság támogatta. Az online rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, a
bejelentkezőknek az esemény előtt egy órával küldik majd a
Zoom-linket. A résztvevők száma korlátozott. Jelentkezési
határidő: október 18., 12 óra.

A Maros Művészegyüttes
65. születésnapja

alkalmából október 14-én (ma) délután 6 órától a Napsugár
és a Borsika mutatja be műsorát a kövesdombi székházban. A gyermekek tánca után, este 7 órától a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a
gyergyócsomafalvi Mocorgók néptáncegyüttes közös táncszínházi produkciója, A Jerika-kő legendája látható. Az előadások előtt megnyílik a Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ fotókiállítása.

Péntekig igényelhető szociális lakás

Október 15-ig, péntekig lehet feliratkozni a szociális, fiataloknak épített ANL-, illetve állami alapból épített lakások jövő évi bérlésére. Azoknak, akik az elmúlt
években kerültek fel a várólistára, de még nem jutottak
lakáshoz, jelentkezniük kell az adataik időszerűsítése érdekében. A típusnyomtatvány letölthető a polgármesteri
hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro, és igényelhető a
hivatal 10-es irodájában. A kérvényeket a 13-as irodában
iktatják, illetve a primaria@tirgumures.ro vagy az infopublic@tirgumures.ro e-mail-címen fogadják. Tájékoztatás a
0265-268-330-as telefonszám 197-es mellékállomásán.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Szovátán sokan megtekintették a fotókiállítást a hét végén, ezen a héten pedig a vásárhelyi várban látható (Fotó: Gligor Róbert László)

RENDEZVÉNYEK

Örökkévalóság – könyvbemutató
a Deusban

Október 15-én, pénteken 19 órától a Deus Providebit Házban kerül sor Csata Éva nyolcadik könyvének a bemutatójára. A kötet a Bookman Kiadó gondozásában jelent meg
Örökkévalóság címmel. A regény egy fiatal nő (aki bal-

esetben elveszíti családtagjait) drámáját, felemelkedését
mutatja be. A szerző meghívottai: Czirjék Katalin és Csatlos Tünde. A helyszínen dedikált könyveket kaphatnak a
résztvevők.

Fafaragászati kiállítás

Duha László fafaragászati kiállításának megnyitójára kerül
sor október 16-án 11 órakor Marosvásárhelyen, a Köztársaság tér 9. szám alatti Egyesülés galéria kiállítótermében. A kiállítás október 30-áig látogatható.
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Vétlenül az igazságért

Oklevél és díszmedál a „székely terroristáknak”

Az SZNT sepsiszentgyörgyi székházában a járványügyi intézkedések miatt zárt körben adta át október
12-én, kedden a Moyses Márton-oklevelet és díszmedált Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács elnöke.

Mózes Edith

A díjátadón csupán Szőcs Zoltán volt jelen, Beke István betegség miatt nem vehetett részt. Az eseményt a Székely Nemzeti Tanács Facebook-oldalán élőben lehetett követni.
Felvezetőjében Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács
elnöke elmondta, hogy a Moyses Mártonról elnevezett díj létrehozásáról tavaly döntött az SZNT. Akkor határozták el, hogy
az első kitüntetést Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak adják,
„akik azért voltak kénytelenek évekig börtönben ülni, mert kiálltak nemzetükért”.
A továbbiakban Szőcs Zoltán és Gazda Zoltán beszélgetését
hallgathatták meg az érdeklődők egyebek között arról, hogy
mikor vették észre, hogy figyelik őket, hogyan élték meg a
börtönéveket, milyen tanulságokat vontak le a megalázó helyzetből.
„2008 óta nemzetbiztonsági kockázatként tekintettek ránk”
Szőcs Zoltán kijelentette: „Ellenségként tekintettek ránk,
mert ki mertünk állni azért, hogy nem lehetünk másodrangú
állampolgárok ebben az országban”. Mint mondta, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjaiként 2008 óta nemzetbiztonsági kockázatként tekintettek rájuk; eleinte zavarta,
hogy követik, aztán megszokta. Felidézte, hogy 2006-ban ők
szervezték az első Trianon-napi megemlékezést, és már akkor
megdöbbentek azon, hogy a román sajtó mennyire eltorzítva
mutatta be őket. Elmondta azt is, hogy a börtönben elsősorban
a család volt az, ami erőt adott, és a közösség, az, hogy folyamatosan voltak rendezvények értük szerte a Kárpát-medencében.
Mint mondta, az 1112 nap börtönben töltött idő alatt tanultak a megalázó helyzetekből: megtanulták értékelni a családot,
a szabadságot. Megköszönte, hogy anyagi és erkölcsi szempontból is sokan kiálltak mellettük Erdélyben és az egész Kárpát-medencében.

Beke István és Szőcs Zoltán a székely öntudat
21. századi feltámadásának hírnökei
Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke jellemezte így laudációjában a kitüntetetteket, aki szerint azt tették,
amit minden nemzeti érzelmű székely fiatalnak tennie kellene.
Az oklevelet, amelyet Moyses Mártonról neveztek el, aki a
kommunista diktatúra elleni tiltakozásként 1970-ben felgyújtotta magát Brassó főterén, és a Vétlenül az igazságért feliratú
díszmedált Izsák Balázs, az SZNT elnöke adta át. Kiemelte: a
marosvásárhelyi fekete március után sokan menekültek el a
városból, ezzel szemben a két kézdivásárhelyi férfi a szenvedést is vállalva itthon maradt. Arra kérte a kitüntetetteket, hogy
a díszmedált viselve üzenjenek a közösségnek, hogy ne féljenek.
A díjátadást követően Ferencz Csaba bemutatta Hegedüs
Imre János Az ötödik kerék című, Moyses Márton életéről
szóló regényt.
Végül Gazda Zoltán kijelentette: a díj az önazonosságuk
vállalásáért ártatlanul meghurcolt személyek hűségének elismerése, és azt kívánta, hogy az első ilyen kitüntetés legyen az
utolsó is, szeretnék, hogy a továbbiakban ne legyenek olyanok,
akiknek ezt át kellene adni.
***
Köztudott, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom kézdivásárhelyi és erdélyi elnökét, Beke Istvánt és Szőcs
Zoltánt terrorista cselekmények és ezekre való felbujtás vádjával, 2018-ban ítélte egyenként öt év letöltendő börtönbüntetésre a legfelsőbb bíróság. A vád szerint 2015-ben, a
december elsejei román nemzeti ünnepen akartak terrorcselekményt elkövetni Kézdivásárhelyen. A vádakat a lehallgatott
telefonbeszélgetéseik, illetve egyikük lakásán talált petárdák
alapján fogalmazták meg. A vádiratot az első fokon eljáró Bukaresti Táblabíróság szinte teljes egészében megalapozatlannak tartotta, és felmentette őket a vádpontok többsége alól.
Ám annak ellenére, hogy a Btk. módosításával megszűnt a
jogalap, ami alapján elítélték őket, feltételes szabadon bocsátási kérelmüket többszöri elutasítás után csak az idén júniusban hagyták jóvá.

Legenda az oltakozásról

Rubintos bácsi Székelykórságról eccerű ember vót. Legalábbis így mesélik
a falujabélijek. Éppen ezért egy minutát
sem habozott, amikor a kisdobos bezörgetett hozzá, és elmondta, hogy Kossuth
Lajos azt izente, hogy elfogyott a türelme: mindenki óccsa be magát, ha
még egyszer azt izeni, mindnyájunknak
el kell menni a temetőbe.
Há Rubintos bácsi nem akart idejekorán meghalni, mert akkor a kisbíró,
akarom mondani a dobos munka nélkül marad, tudnillik már csak Rubintos bácsinak nem vót maraktelefonnya
az egész nagyközségben, de még az
óperenciás tengeren is innét. Ez oknál
fogvást elballagott a körzeti orvoshoz,
aki már ötvenöt éve dógozott a faluba,
mióta csak oda kinevezték, me’ félt vót
elmenni. Szerették is a népek, ragaszkodtak hozzá, mint légy a légypapírhoz.
Na, mi járatban, Rubintos uram?
Kérdezte a szokásos kedélyességgel a
doktor régi betegétől. Csak nem oltakozni jött? Bizony azt jól teszi, ha felveszi az oltást, azt még olyan híres
emberek is béadatták maguknak, mint
Angelina Dzsoli és Bred Pintty, Sammy
Davies jr. vagy Barackosi Óbama. Közben már készítette is elő a fecskendőt és
a szérumot, kicsit szöszmötölt, de Rubintos bácsi nyugodt volt, semmi rossz
sejtelme sem vót nekije a belsőségeiben.
Tiszta volt, mint egy megíratlan miniszteri ív.
Az orvos levattázta az öreg bal karját, közben valami amerikai melódiát
fütyült, ami teljesen szokatlan volt Székelykórság káderviszonyai között, ahol
a legfrissebbjét Fázsi Ádám és a Korda
házaspár szógáltatta az 1907-es békésvacskolai kalbászfesztiválról.
Aztán Friedler doktor nekiveselkedett, és béadta. Rubintos bácsi föl sem
szisszent, meg se mukkant, szeme olyan
rebbenéstelen volt, mint a hótt varjú
szárnya karácsonykor. ’Sze vót ő katana

a Regátban, kutyább bánásmódot, nehezebbeket is kibírt a pityókavirágos
szerdzsentektől.
Érzett egy szúrást, meg valami furcsa, kissé nehezebbet, amint az béáramlott a bal karjába. Gondolta, ez így vón
rendjén. Rubintos bácsi, állapították
meg a falukutatók még vagy hatvan
évvel ezelőtt, mikor még legény vót,
nyugadt, nem ugrál, mint kecskeszar a
deckán. Ez került rá a káderlapjára.
(Bár aztat ő nem tudhassa igazából.)

Ezután felőtözött, hazament, és kinyitotta a tévét, amit az unokája vett
nekije még vagy tíz évvel ezelőtt. Nyóclámpás drága jószág, modta, már 16
csatornát lehet rajta látni, de ő legjobban a híradót szerette, mert ott legalább történik valami igazából. És
akkor az egyik csatornán előugrott éjfél
után egy olyan kelekótya fehérnép, és
mondatt valamit, amitől Rubintos bácsi
megijedt.
Azt mondta az a kolontos fejérnép,
hogy az ótással együtt csippet tesznek
az ember szervezettyibe, amivel aztán
megfigyelik minden mozdulattyát, gondolattyát, azt is, amikor kimegy a kert
végibe kapálni vagy egyéb dógát végezni újságpapírral együtt. Mert a
sajtó, mondják, nagyhatalom, de bezzeg
erről a csippes dologról hallgat. ’Sze
csípte meg őtet már méh, darázs, a februári fagy, csípős paprika és csípős
nyelvű anyósa, mégsem lett semmi baja.
A biztonság kedvéért elballagott az
iskolához, és megkérdezte a tanító urat,
mi az a csipp. Mondták, marhaság,
csip-csup ügy. Rá se hederítsen, Rubintos bácsi, senkinek az égvilágon nem ültetnek csippet a szívébe vagy az idegibe.
Rubintos bácsi alapos ember volt, megtudakolta ugyanazt a bal oldali szomszédjától, aki tudós asszony híriben állt

Székelykórságon. Elárulta suttogva,
hogy szerencsére itt a Székelyföldön oltakoztak a legkevesebben, és a csippet
komolyan kell venni, mert Washingtonból megfigyelik az embert. Műholdon,
akkor is, ha nincsen mobilja. Ő is kapott
mikrocsippet, azóta szerver nélkül is
megyen a telefonja, internetje, fogja az
okosóráján a Washington Post másnapi
számát, a legfontosabb címekkel. Magától bevásárlólistát készít az okoscipője, mikor elmegy a bótba.
Rubintos bácsi nem sokat értett a dologból, de azt felfogta, hogy mostantól
kezdve megfigyelődik, nagyon óvatosnak kell lennie. Elment a doktorhoz, aki
azt mondta, késő, már nem tudja visszaszívni az ótást, az ugyanis felszívódott,
kialakult a kommunitás vagy immunitás, a fene ismeri ki magát a sok idegeny szó között. A csippre meg
elkacagta Rubintos bácsit, hogy maga
milyen hiszékeny, minden marhaságnak
felül, mondta fölényesen, megveregette
az öreg vállát, és szépen kilökdöste a
rendelőből.
Na, az öreg leült a konyhaszékre és
várt. Várta a hatást. Egyszer csak,
három hónap múlva, éppen a második
ótás előtt egy nappal, verik ám a kiskaput cefetül, hásze nem a postás? Levelet
hozott. Szép nagy, sokpecsétes színes
borítékban. Benne egy külföldi nyelvű
írás. Lefordíttatta az unokájával, aki
éppen nála tőtötte a húsvéti vakációt.
Na, Tata, itten azt írják, hogy maga,
mivel be van oltva, és van már azonosító csipikéje, az amerikai szövetségi
kormány úgy döntött, hogy jár magának
az amerikai állampolgárság. Ha még
nem az...
Azóta is csudájára járnak az öregnek, irigylik erőst, ugyanis elsőnek óttatta bé magát a faluban. Utána
tömegesen jelentkeztek a rendelőben.
De több állampolgárság nem jött odafentről. Az öregről úgy hírlik, fogadta őt
még Bájden elnök is.
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Magyarország 50 beteget vesz át
Romániától

Magyarország segít Romániának, és 50 koronavírusos beteget vesz át intenzív ellátásra, idézte a Reuters Szijjártó Péter szerdai bejelentését. A magyar
külügyminiszter tájékoztatása szerint az 50 romániai
beteget a debreceni és a szegedi kórházban kezelik
majd. A segítségnyújtás logisztikai részleteiről a későbbiekben egyeztetnek a felek – tette hozzá Szijjártó. Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy a magyar
kormány folyamatosan egyeztet Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel és Cseke Attila egészségügyi miniszterrel abban a kérdésben, hogy
Magyarország miként tudna segítséget nyújtani Romániának ebben a rendkívül nehéz helyzetben.
(Agerpres)

Nincs egyetlen szabad intenzív
terápiás ágy sem

Országosan egyetlen szabad intenzív terápiás ágy
sem áll jelenleg rendelkezésre Covid–19-betegek
kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződött
pácienseknek különítettek el különböző kórházakban – tájékoztatott szerdán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A koronavírus-fertőzötteknek
elkülönített intenzív terápiás ágyak száma október
13-án 1566. Országosan rendelkezésre áll emellett
158 tartalék intenzív terápiás ágy a Covid–19-betegek számára, ebből a tartalékból pótolják a kórházak
szükségleteit. (Agerpres)

50 oxigénkoncentrátor
Lengyelországból

Ötven oxigénkoncentrátor érkezett szerdán Lengyelországból Romániába az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében. A készülékek a leţcani-i
moduláris kórházba kerülnek – számolt be a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az oxigént igénylő
koronavírusos betegek ellátásához elengedhetetlen
készülékeket szerda reggel vette át a Iaşi megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség. (Agerpres)

Újabb adag
Pfizer-BioNTech-vakcina

Újabb, 303.030 dózist tartalmazó szállítmány érkezik
csütörtökön Romániába a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagából – tájékoztatott szerdán a
Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló országos
bizottság (CNCAV). A vakcinák légi úton érkeznek
az otopeni-i repülőtérre, ahonnan speciális konténerekben szállítják a tárolóközpontokba. Ez idáig
13.071.689 adag Pfizer-BioNTech-oltás érkezett Romániába, ebből 8.330.820 dózist használtak fel a lakosság immunizálására – közölte a CNCAV.
(Agerpres)

Bukarestben meghaladta
a 15 ezreléket a fertőzöttségi ráta

Bukarestben szerdára elérte a 15,1-et az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések
elmúlt két hétben jegyzett száma – derül ki a fővárosi
közegészségügyi igazgatóság honlapján közzétett
adatokból. Egy nappal korábban még 14,71 volt a
fertőzöttségi ráta a fővárosban. Egy hónappal ezelőtt, szeptember 13-án 1,52 volt az ezer lakosra
jutó fertőzöttek száma Bukarestben. (Agerpres)

Folytatódik a cirkusz

(Folytatás az 1. oldalról)
indítvány elfogadása után valósággal „kiátkozta” az
USR-t, hogy úgymond elárulta a „románokat”. Azt
mondják, ez az államfő újabb csele, hogy elérje, hogy a
PNL kormányon maradjon, és a miniszterelnök továbbra
is Florin Cîţu legyen.
PNL-s források megerősítették, Ionannis ígéretet tett
a pártnak, hogy a miniszterelnöki székben tartja a pártelnököt, első lépésként pedig feláldoz egy miniszterelnök-jelöltet. Ami azt jelenti, azért bízta meg Dacian
Cioloşt kormányalakítással, mert tudja, hogy az nem
képes parlamenti többséget gyűjteni maga köré, és elvérzik az esetleges szavazáson.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________ KÖZÉLET ___________________________________________ 2021. október 14., csütörtök

Jól járnak a diákok, akik a tanteremben vannak?

(Folytatás az 1. oldalról)
a tanulókkal is kapcsolatban kell
lennie, akik online követik az órát.
Továbbá a hibrid oktatás helyzete
nagy kihívás elé állította az iskolák
vezetőségét is, mert a feltételeket
biztosítani kell. Szükség van megfelelő számítógépekre, nagy sebességű internetkapcsolatra, kamerára
és még sorolhatnám, nehéz úgy
összehangolni a dolgokat, hogy
minden a megfelelő időpontban, a
megfelelő helyen, jól működjön.
Számunkra, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban oktató tanárok számára is nehéz a hibrid oktatás, de
mostanra elmondhatom, hogy a feltételek adottak. Minden osztályban
van számítógép, internet-hozzáférés, illetve kamerák, amelyek segítenek, hogy az otthon ülő diákok a
táblára felírt anyagot tudják követni. Egyértelműen nehéz mindenkinek, azonban véleményem szerint
megoldást jelent a jelenlegi helyzetben, és amennyiben a tanulók nem
tudnak részt venni a szemtől szembeni oktatásban, a hibrid az egyetlen járható út. El kell mondanom,
hogy jelenleg a Bolyaiban 13 osztályban diagnosztizáltak koronaví-

– Lehet, hogy jobb
lenne, mert a tanároknak
sokkal könnyebb lenne.
A hibrid oktatás viszont
jobb azoknak a diákoknak, akik szemtől szemben tudnak tanulni.
Ebben a helyzetben ők a
nyertesek. A tanárok a
vesztesek, hiszen számukra nehéz két síkon
figyelni, és követni a diákok tevékenységét, de
természetesen ők is a tanulók érdekeit tartják
szem előtt. Ha eltekintünk a járványtól, vannak más olyan esetek is,
amikor a diákok valamilyen egészségi probléma
miatt nem tudnak bemenni az iskolába, ilyen
Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója
esetekben pedig a törFotó: Nagy-Bodó Szilárd vény megengedi, hogy
rust, az ezen osztályokba járó diá- online felületen kapcsolódjanak be.
kok körülbelül 60%-a otthonról kö- Ilyen szempontból is megoldás a
veti a tevékenységet, a beoltottak az hibrid.
iskolában tanulnak.
– Diákszemmel nézve azt is
– Azokban az osztályokban, ahol mondhatnánk, hogy azok a diákok a
van koronavírusos fertőzés, nem vesztesek, akik bent vannak az iskolenne jobb a teljesen online?
lában, hiszen ők úgy kell felmérőt

V4 természetfotó-kiállítás

Egy természeti kincs örökösei vagyunk

Tóth László, Nagy Miklós Kund és Soós Zoltán

Kedden délután a marosvásárhelyi Bernády Házban
mintegy 40 természetfotóból
álló kiállítás nyílt. A tárlat a
visegrádi négyek (V4) országaiból (Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország) származó fotóművészek válogatott munkáiból állt össze. A fényképeket
Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának gondozásában Innsbruckból hozták
Marosvásárhelyre, október
19-e után Sepsiszentgyörgyön is láthatja a közönség. A
kiállítást Tóth László főkonzul,
Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere és Nagy Miklós
Kund művészeti író nyitotta
meg.

Vajda György

Miután Nagy Miklós Kund a
vendéglátó Dr. Bernády György
Alapítvány nevében üdvözölte a
megjelenteket, Soós Zoltán polgármester köszönetet mondott az alapítványnak,
hogy
a
járványhelyzetben is teret ad a fotókiállításoknak, más kulturális rendezvényeknek,
valamint
a

konzulátusnak, hogy e rangos tárlat
első állomásának Marosvásárhelyt
választották. A városban a fotózásnak több mint másfél évtizedes hagyománya van, talán ezért is esett a
választás Marosvásárhelyre, amikor
fotómúzeum létesítésével bízták
meg a városvezetőt. E létesítmény
példaértékű, hiszen a városban nagyon sok értékes gyűjtemény, hagyaték vár arra, hogy méltó helyre
kerüljön. Városunkban sok természetfotó-kiállítás volt, kezdve az
Örökmozgó Természetjáró Egyesület Foto Natura tárlatától a Milvus
Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint az Erdélyi
Kárpát-Egyesület
által
rendszeresen szervezett tárlatokig,
amelyek bizonyították, hogy hagyománya van a természetfotózásnak, az ilyen jellegű tárlatok
szervezésének Marosvásárhelyen.
„E tárlat feltárja előttünk, hogy nem
kell Afrikába vagy más egzotikus
helyekre utaznunk, hogy szép tájakban gyönyörködjünk, szűkebb pátriánkban, a Kárpát-medencében is
nagyon sok olyan hely van, ahova
nem jutottunk el, nem fedeztük fel,
és érdemes megnézni” – mondta a
polgármester, majd hozzátette, Erdély, Románia nem része a viseg-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

rádi 4-eknek, de nálunk is vannak
szép helyek, és itt is születnek
ehhez hasonló képek. Hátha lesz
majd egy olyan tárlat is, ahol a
hazai fotósok jelentkezhetnek a műveikkel. A látvány mellett színvonalas a kivitelezés, érdemes a
napokban ellátogatni ide – mondta
többek között a polgármester.
Tóth László főkonzul megköszönte mindazoknak, akik lehetővé
tették, hogy Marosvásárhelyen kiállítsák az anyagot, a polgármesteri
hivatalnak, a Bernády Alapítványnak, a Marx József Fotóklubnak.
Elárulta, sok minden köti a városhoz, az itteni művészeti líceumba
járt, a polgármesternek iskolatársa
volt, így kötelességének tartotta,
hogy elhozzák hozzánk a tárlatot.
Majd kifejtette, a kiállítás ötlete úgy
született meg, hogy 2021. július 1jétől Magyarország látja el a visegrádi csoportosulás országainak
elnöki teendőit. Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma
úgy döntött, hogy ennek kapcsán a
politikai rendezvények mellett kulturális, oktatási és sportrendezvényeket
is
rendez. Amikor
Magyarország átvette Lengyelországtól az elnökséget, úgy tűnt, túlvagyunk a járvány nehezén, ezért

írjanak vagy feleljenek, hogy közben nem tudnak informálódni.
– Ez is benne van a pakliban.
Viszont nem szabad elfelejteni,
hogy – bármennyire is közhelynek
hangzik – eljön az igazság pillanata. Tudjuk, hogy a cikluszáró
vizsgákon a diákok csak a saját tudásukra alapozhatnak, hiszen
mind a kisérettségiként emlegetett
nyolcadik osztály végi vizsga,
mind az érettségi szemtől szemben folyt az előző években is.
Tehát lehet, hogy pillanatnyilag
előnyben vannak azok a diákok,
akik otthonról, füzet segítségével
és más forrásokból inspirálódva
oldják meg a feladatokat vagy válaszolnak a kérdésekre, azonban
amikor majd vizsgahelyzetbe kerülnek, ez már nem lesz alkalmazható. Azt is elárulom, hogy az
elmúlt majdnem két évben beigazolódott, annak ellenére, hogy
biztosan voltak olyan tanulók,
akik éltek az online tér nyújtotta
lehetőségekkel, a vizsgákra felkészültek, ezt mutatják a statisztikák. Ahogyan az is kimutatható,
hogy a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban az iskolaátlag az elmúlt
tanévben minden idők legmagasabbja volt, 9,25-ös. Erre eddig

nem volt példa, és meglátásom
szerint miután visszatérünk az iskolapadba, nagyon nehéz lesz ezt
még egyszer valaha is elérni.
– Ön szerint nem veszi el a hibrid
oktatás azoknak a diákoknak a kedvét az oltástól, akik nincsenek beoltva, de gondolkoznak rajta?
Hiszen, ha be vannak oltva, be kell
menjenek az iskolába.
– Szerintem nem veszi el a kedvüket. Érdemes megnézni az érem
másik oldalát is. A diákok nemcsak
azért járnak iskolába, hogy ott legyenek az órákon, hanem azért is,
hogy részesei legyenek a közösségi
tevékenységeknek. Nagyon sok
ilyen tevékenység van, gondolok
azokra, amelyeket délutánonként a
diákok szerveznek, a Bolyai Diákszövetség táborát is, vagy ott van a
gólyabál. Az ezeken a tevékenységeken való részvétel biztosított
azok számára, akik be vannak oltva,
ezzel pedig a betegséget és a pozitív
teszteredményt is elkerülik. Mondanom sem kell, azok, akik „pozitívak”, nem vehetnek részt a
diáktevékenységeken. Szerintem
nem mondhatjuk azt, hogy az online vagy nem online oktatás lesz az
ok, amiért a diák nem oltatja be
magát.

már az ezt követő időre gondolva az
elnökség mottójaként azt választották, hogy „Újraindítjuk Európát”.
Nyilván leginkább a járvány miatt
leállt gazdasági élet újraindítása
volt a cél, ezen belül pedig a fenntarthatóságra, a környezettudatosságra, a „zöld” átmenetre kívánt
fókuszálni a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Így egy olyan természetfotó-kiállítást is szerveztek,
ami ezekre a célokra utal. A szervezők felkérték a négy visegrádi ország
legnagyobbnak
vélt
természetfotó-szövetségeit, hogy
küldjenek egyenlő arányban, művészileg megfelelő minőségű fotókat.
Így gyűlt össze a színvonalas tárlat
anyaga.
– Ha végigjárjuk a termeket, láthatjuk, hogy a négy ország mennyire összetartozik. A tárlat egyik
célja az volt, hogy megmutassuk a
visegrádi országok természeti kincseit, szépségeit, ugyanakkor jó alkalom arra is, hogy a visegrádi
országokon kívül is bemutassuk a
politikai társulást – mondta a konzul, majd elmondta, hogy a visegrádi szövetség 1991. február 15-én
jött létre, amikor a három ország
(akkor még egyben volt Csehszlovákia) elnökei aláírták az egyezményt. Azt is megtudtuk, hogy nem
véletlenül választották a dokumentum aláírásának helyszínéül és a
csoportosulás neveként Visegrádot,
hiszen 1335-ben az itteni várban találkozott az akkori lengyel, cseh és
magyar király (Károly Róbert, III.
Kázmér és Luxemburgi János),
hogy közösen találjanak kiutat a
gazdasági nehézségekből. A tárgyalások sikeresek voltak, és így prosperáló
időszak
következett
mindhárom királyságban. Az 1991ben újra létrejött társulás célja az
volt, hogy hangolják össze a szocia-

lista rendszerváltást követő demokratikus átmenetet, kerüljék el az
ebből adódó konfliktusokat. Miután
ez sikerült, és az országok az Európai Unió tagországai lettek, más
célkitűzéseket kellett keresni. „Úgy
gondoljuk Magyarországon, hogy
együtt, összefogva erősebbek vagyunk. A V4 országaiban összesen
64 millió ember él, ha közös határokon belül szerveződne a gazdaság, akkor ez lenne az EU harmadik
legnagyobb országa, a gazdasági érdekérvényesítésben Németország
után a második lenne, a világon
pedig a 17. legnagyobb gazdasági
szerveződést jelentené. Ezért továbbra is fontos Magyarország számára a kooperáció a V4-ekkel,
ugyanakkor a szövetség és a szomszédos országok között is – mondta
a főkonzul, hangsúlyozva, hogy a
természeti kincsek bemutatása mellett a tárlat jó alkalom a politikai
csoportosulás népszerűsítésére,
ezért is hozták el az anyagot Marosvásárhelyre.
Végül Nagy Miklós Kund néhány jelentős munkát emelt ki és
ajánlott a tárlaton megjelentek figyelmébe. „Arra figyelmeztet a kiállítás, hogy meg kell őrizni a
természet gazdagságát, a fényképek
láttán elmondható, hogy Romániában, Erdélyben is vannak olyan
szép helyek, mint az említett országokban készített felvételeken
láthatók. Ugyanakkor hiánypótló
is a tárlat, mert olyan helyekre
viszi el a nézőt, ahova nehezen jut
el, illetve olyan pillanatokat ragadott meg, amelyek csak szakavatott fotósoknak adatnak meg.”
Abban a reményben zárta gondolatait, hogy a járvány ellenére nagyon sokan eljönnek, és elidőznek
a kiváló fotósok által készített fényképek előtt.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Betegségem története (2.)

„A gyógyulás rajtunk múlik, mert
a legjobban ránk van szükség
hozzá”.
„Onkológusom, dr. Anca Negreanu
biztatására írom ezeket a sorokat,
aki szerint nem neki, nem a kezelésnek, hanem csakis magamnak köszönhetem, hogy másfél év után
kigyógyultam a rákból. Természetesen enyhe túlzás, hogy kigyógyultam, mert még minden hónapban
beadnak egy perfúziót, és háromhavonta komputertomográffal átvizsgálják az egész testemet. Nem is
tartom magam „gyógyult rákos betegnek”, hiszen úgy érzem, hogy
Damoklész kardja még mindig a
fejem felett függ, és nem lehet
tudni, hogy mikor jelenik meg valahol újabb daganat a szervezetemben, de azért valamivel nyugodtabb
vagyok két negatív CT-vizsgálat
után”.
A fenti sorokat Böjte Lídia
magyartanárnő
szászrégeni
szeptember 30-i számunkban
megjelent történetéből idéztük,
amelyet bevallása szerint azért
írt meg, hogy bátorítsa hasonló
helyzetben lévő sorstársait.
Az első részben beszámolt
azokról a lelkiállapotokról, eseményekről – kemoterápia, mellműtét, sugárkezelés –, amelyek
hatására úgy érezte, hogy jó
úton halad a gyógyulás felé. A
folytatás következik.

Az első megtorpanás
2020 szilveszterét bizakodó, jókedvű emberként köszöntöttem,
úgy érezve, hogy a kezelés nehezén
túl vagyok. Február közepén kezdtem feledékeny lenni, és mindent
többször ismételtem. A következő
CT-m nem tetszett a doktornőnek.
Mikor MR agyi vizsgálatra küldött,
akkor rájöttem, hogy agyáttétem
van. Látszott rajta is a meglepetés
okozta idegesség. A kezelések alatt
először keseredtem el igazán, nyilvánosan sírtam, s úgy éreztem,
hogy itt most feladom, mert ha a fo-

A világ hét új csodája között

Fotó: Kinczel Réka

lyamatosan adott perfúziók ellenére
is áttétem lett, akkor nincs értelme
a további harcnak. De úgy látszik,
hogy a lányomnak van igaza (hátha
lesz is); azt mondta az elején, hogy
„az ilyen erős székely fehérnépet
még a rák sem tudja legyőzni”.
Szerencsém volt megint a családommal és dr. Madaras Sándor főorvossal, aki megbeszélte, hogy
Bukarestben, abban a kórházban,
ahol az egyetlen ilyen gép található,
agysebész kollégája gammasugarak
segítségével eltávolítja a zöldborsó
nagyságú csomót az agyból. Elég

A Megváltó Krisztus (portugálul:
Cristo Redentor) a világ legismertebb és a legnagyobb art deco stílusban készült szobra, egyben a
negyedik legnagyobb Krisztus-szoárakra átszámítva 3,4 millió dol- bor a világon. Rio de Janeiro és
lárba került.
Brazília jelképe, az ország leglátoAz ünnepélyes átadásra 1931. gatottabb turisztikai látványossága
október 12-én került sor. A tervek évente közel kétmillió látogatót
szerint a kivilágítást a rádió egyik
feltalálójaként is emlegetett olasz
Guglielmo Marconi Rómából,
majdnem tízezer kilométerről küldött rövidhullámú rádiójele kapcsolta volna be, de a rossz idő miatt
a jel gyönge volt, ezért a fényeket a
munkásoknak kézzel kellett felkapcsolniuk.
Az avatási szertartást 1965-ben
VI. Pál pápa jelenlétében megismételték. A szobrot 1980-ban,
Szent II. János Pál pápa brazíliai
látogatására készülve teljesen
megtisztították, tökéletesítették az
emlékmű világítórendszerét, 1985ben pedig kötélvasutat építettek a
hegycsúcshoz. A szobrot többször
restaurálták, korrózióvédelemmel
látták el, a mozgáskorlátozottak
számára liftet építettek, amióta
pedig mozgólépcső is készült, a
kényelmesebb turistáknak sem kell
megmászni a vasútállomástól felvezető 222 lépcsőfokot. Évente
több villámcsapás éri a szobrot,
2008-ban és 2014-ben a feje, a szemöldöke és több ujja is megsérült.
Ezt követően kicserélték a zsírkő
egy részét, eltüntették a nedvesség
okozta foltokat, és megjavították a
szoborra telepített villámhárítókat.
Mivel az eredeti halvány, világos
zsírkő már nem áll rendelkezésre,
a javítások során felhasznált kövek
miatt a szobor egyre sötétebb árnyalatot ölt.

A riói Krisztus 90 éves

Kilencven éve, 1931. október
12-én avatták fel a Rio de Janeiro fölött magasodó Corcovado-hegyen álló, a brazil
metropolisz jelképévé vált
Megváltó Krisztus szobrát.
(MTVA-sajtóarchívum)

A 710 méter magas Corcovadohegyen (amelyet sokan összekevernek az öböl másik felén található
Cukorsüveg-heggyel) először az
1850-es évek közepén javasolta
emlékmű megalkotását Pedro
Maria Boss vincés szerzetes, akit
elbűvölt a hegy titokzatos szépsége.
Boss a Krisztus-szobrot II. Péter
brazil császár lányának, az akkor
még gyermek Izabella hercegnőnek
ajánlotta volna. Ötletét elutasították, majd a köztársaság 1889-es kikiáltása, az állam és egyház
szétválasztása után feledésbe merült. Egészen 1921-ig, amikor az ország függetlenségének századik
évfordulójára készülve a riói katolikus közösség Krisztus-szobor fölállítását kezdeményezte a hegy
csúcsán, amely így a város bármelyik pontjáról látható lenne. A nemzeti emlékhely megépítéséhez
Epitácio Pessoa elnök hozzájárulását is megnyerték, s bár a végső tervek még hiányoztak, 1922. április
4-én, a centenáriumi ünnepségek
keretében elhelyezték az alapkövet.
A még ugyanebben az évben kiírt
pályázatot egy brazil mérnök, Heitor da Silva Costa nyerte a jobb kezében keresztet, baljában a
földgolyót tartó Krisztussal. Tervén
később változtatott, társa, Carlos
Oswald képzőművésszel az álló, ki-

tárt karjaival keresztet formáló figura mellett döntött. Az alkotás Párizsban, a húszas évek felkapott
művészeti irányzata, az art deco stílusában készült a lengyel–francia
szobrász, Paul Landowski részletes
tervei alapján, Albert Caquot mérnök közreműködésével. A kivitelezésen dolgozó építész-mérnökszobrász csoportnak nehéz műszaki
feladatot kellett megoldania: olyan
statikai megoldást kellett találniuk,
amely a szél és az időjárás viszontagságainak is ellenáll. A szobor darabokban készült: kezét Landowski,
Krisztus arcát a román Gheorghe
Leonida mintázta, míg a törzs és a
karok Silva Costa művei. A tényleges építési munkálatok 1926-ban,
Silva Costa vezetésével kezdődtek,
és öt évig tartottak, a költségeket a
brazil katolikus egyház állta egy korábbi, országosan meghirdetett adománygyűjtésből.
Krisztus alakja 30 méter magas,
karfesztávolsága 28 méter, a 635
tonna súlyú szobor talapzata nyolc
méter magas. A fő elemeket, a kereszt alakú szerkezetet acél helyett
a statikailag jobban megfelelő vasbetonból készítették, a külső réteget
pedig tartóssága, ellenállóképessége és könnyen faragható tulajdonsága miatt zsírkőből. A szerkezeti
elemeket a már létező fogaskerekű
vasúton szállították a hegy tetejére,
hogy az alkotást a helyszínen állíthassák össze. A köveket ezernyi háromszögre vágták, és kézzel
ragasztották egymáshoz, csak ezek
után illesztették őket a szoborhoz. A
szobor akkori árakon 250 ezer, mai

jól átvészeltem a kis műtétet, és az
utókezelés alatt sem volt semmilyen rosszullétem. Szervezetem
megint bebizonyította, hogy erősebb, mint ahogy én mindig gondoltam.
Kételyek
Eddig kitartóan bíztam abban,
hogy meggyógyulok. Ez a hitem
most már megtört a viszonylag
rövid időn belül kialakult áttét
miatt. Szkeptikusabb lettem, már
nem bíztam a kezelések hatásában
(a doktornőben igen). Úgy gondoltam, hogy életfilozófiát kell változezután
egyik
tatnom:
CT-vizsgálattól a másikig fogok
élni, s igyekszem kihasználni minden napot, órát, amikor nincsenek
analízisek vagy perfúziók. Utána
egyre gyakrabban gondoltam arra,
hogy meghalok, próbáltam megbarátkozni a gondolattal. Nem az elmúlás gondolata szomorított el,
hanem a szenvedéstől való félelem,
ami megelőzi. Lelki egyensúlyom
már nem volt a régi, de ezt csak a
férjem látta, a külvilág ebből nem
sokat érzékelt. Sőt, mivel leadtam
néhány kilót, s rövid hajam előnyömre vált, sokkal fiatalabbnak
néztem ki, mint betegségem és a kezelések előtt.
Elővettem a bakancslistám, s beiratkoztunk egy négynapos kirándulásra a Duna-deltába. Nagyon jól
telt, így nem sokat gondoltam a
három nap múlva esedékes CTvizsgálatra. Embertelen idegességgel, szorongással jár az eredményre
való várakozás. Mindig a menyemre bízom az eredmény megérdeklődését és közlését. Értelmes,
ügyes, realista nő, tudom, hogy
nem hazudna, de mivel ő is orvos,
tudja, hogyan kell megfelelően közölni a beteggel a viszonylag rossz
hírt is: a kommunikációjában
benne van már a megoldás is. Így
tett a legelején is, amikor a szövettani vizsgálat eredményeit közölte
velem.

5

A CT és az agyi MR is negatív
lett, vagyis nem mutatott sehol áttétet. A doktornővel együtt örvendtünk, és gondoltam, hogy
használjam ki a nyarat, amennyire
lehet, de már ekkor a következő
vizsgálat járt az eszemben. A doktornő tovább folytatta a kezelést,
már előjegyeztetett a következő ellenőrzésre. Egészségileg jól éreztem magam, leszámítva a
kemoterápia mellékhatásait. A gyógyulásba vetett bizalmam nagyon
keveset nőtt, félelmem a következő
vizsgálattól árnyékként követett. A
szeptemberi CT előtt elmentünk
egy háromnapos kirándulásra Szilágy megyébe. Utána, amikor a
doktornőtől küldőpapírt kértem, s
megérdeklődtem, hogy vajon lesze áttétem, most láttam rajta először,
hogy hiszi, hogy nincs, s ez részben
megnyugtatott.
A CT-vizsgálat után öt napot vártam az eredményre. Kegyetlen
napok voltak, de menyem jó hírt
közölt: nincs áttét sehol. Örömömben sírtam, s megcsillant egy halvány remény, hogy meggyógyulok.
Ennek ellenére a kezelést folytatom
tovább, de nem merek érdeklődni,
hogy miért. Gondolom, a doktornő
elejét akarja venni egy újabb áttétnek. Már nem félek olyan nagyon a
következő ellenőrzéstől, egy kicsit
bizakodóbb is lettem, s próbálok
úgy élni, mint a betegségem előtt
(már amennyire a járvány engedi).
Színházba, kulturális rendezvényekre, kirándulni járok, s elkezdtem „szervezkedni”, tervezgetni.
Tudatában vagyok, hogy semmi
sem lesz úgy, mint régen, sok minden átértékelődött az életemben.
Remélem, hogy az optimizmusom,
a jókedvem megmarad. Elővettem
a bakancslistám, és megnéztem a
következő célpontot: Prága. Pont a
decemberi CT előtt van. Hátha sikerül eljutnom, ha a járvány nem
akadályozza meg!
Böjte Lídia
vonz. 2006-tól a szobor lábánál felszentelt kápolnában keresztelőket,
esküvőket tartanak, ezzel is növelve
a Tijuca Erdei Nemzeti Park csodás
területén álló impozáns szobor turisztikai vonzerejét. Egy 2007-es
nemzetközi szavazáson a Megváltó
Krisztus szobra a világ hét új csodájának listájára is felkerült.
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A lehetetlennel is megbirkózva

Farkas Miklós köszöntése

Szép gondolatokban bővelkedő, megható ünnepség
színhelye volt október 11-én
délután a segesvári Gaudeamus Művelődési Központ. A
nagytermet megtöltő közönség a 80. évét betöltött
Farkas Miklós elismert matematikatanárt, hírneves tanítványokat kinevelő pedagógust,
az építőt, a művelődés- és
közösségszervezőt, a kitartás, a meg nem alkuvás példaképét ünnepelte a Dudás
László által készített portréfilmmel. Burus-Siklódi Botond, a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ)
elnöke a kiváló tanárnak, nevelőnek, tankönyvírónak járó
Ezüstgyopár díjjal érkezett
Csíkszeredából Lászlófy Pál
tiszteletbeli elnök társaságában.

Bodolai Gyöngyi

Dudás László, az egykori tanítvány, aki életének több mint két évtizedét Ausztráliában töltötte, ahol
több magyar témájú dokumentumfilmet forgatott művészekről, írókról, költőkről, tíz éven át gyűjtötte
a dokumentumokat, hogy volt osztályfőnökéről az idén megtartott 50
éves érettségi találkozóra portréfilmet készítsen. Az „Egy lángot
adok, ápold, add tovább” című film
egy beszélgetésre épül, amely során
Farkas Miklós mondja el az életét,
s közben peregnek a dokumentumok mindarról, amit megvalósított.
Így például a segesvári magyarság
központjává és a környékbeli diákság gyűjtőpontjává vált Gaudeamus
Házról, amely az ő irányításával, jó
kapcsolatainak, emberfeletti erőfeszítésének köszönhetően épült fel.
Farkas Miklós merészelt nagyot
álmodni, és ezt az álmot „bölcs stratégaként” foggal-körömmel, néha
betegen is valóra váltani a segesvári
magyarság azon részének a javára,
amelynek számít még a magyar
identitás, anyanyelvének, kultúrájának megőrzése, ápolása – emelte ki
bevezetőjében Jakabházi Béla nyugalmazott irodalomtanár, a művelődési események felelős szervezője.
Meg lehet-e tanulni a matematikát? – indult a nagy kérdéssel a
film, amire a volt tanítvány diákéveinek meghatározó személyisége,
Farkas Miklós bevallotta, hogy
humán műveltségű családban, lelkészek, nyelvtanárok között felnőve
diákkorában nem tartozott a kedvenc tantárgyai közé, és középiskolai
tanárai
sem
tudták
megszerettetni vele. A székelykeresztúri gimnázium tanulójaként
irodalmi versenyen töltőtollat nyert,
de matematikából nem jeleskedett.

Mivel származása miatt (édesapja
vallástanár, nagyapja református
lelkész volt), a hatvanas években
nem juthatott be az orvosi egyetemre, szülői tanácsra a kolozsvári
Bolyai Egyetem matematika szakát
választotta. Rengeteget kellett pótolnia, de meg lehet tanulni a matebizonyította
saját
matikát,
példájával. Ahogyan egy teljesen új
világ nyílt meg előtte, megértette,
hogy miért lehet igazán szeretni ezt
a tantárgyat, ami a logikus, világos
gondolkodás eszköze. Erre az útra
akarta rávezetni tanítványait is egy
szórványban élő közösségben, ahol
alkotó gondolataival és gyakorlati
megvalósításaival igazolta, hogy
„Erdélyben is lehet nagyon sikeres
egy nemzeti kisebbségi sorsban élő
magyar személyiség”. Próbálkozása
eredményesnek bizonyult. Volt tanítványai közül vannak sikeres követői és segítőtársai is.
„Esendő, de mindig felemelkedő
emberként nem tudott a rosszba beletörődni, és úgy lett hatalmas diákjai szemében, hogy sohasem volt
hatalomra vágyó, igazságtalanságra becsületességgel válaszolt,
megalázottságra egyenességgel felelt, fáradtságát, betegségeit munkával gyógyította, szolgálta iskoláját,
szűkebb magyar környezetét, tanártársait, barátait, és szolgálta diákjait is, olyan alázattal, hogy repülni
tudtak tőle” – hangzott el a filmben.
A beszélgetésen családjának regényes történetére, nyárádmenti
székely és székelyföldi székely
származású szüleire emlékezett
Farkas Miklós. Udvarfalván szolgálatot teljesítő református esperes
nagyapjára, aki 1941-ben, a magyar
világban befogadta vallástanárként
és nyelvtanárként Brassóban dolgozó fiát és menyét, így ő, az unoka
és öccse Marosvásárhelyen születtek, ahonnan a szülőkkel 1945-ben
Magyarországra, Pápára menekültek. A biztos megélhetés ellenére
édesapja bármilyen áron („ha szódavizeskocsis lesz otthon, akkor
is”) ragaszkodott a hazatéréshez.

A filmben szó esik a szászok
lakta város, Segesvár történetéről,
amelybe 1781-től költözhettek be
más nemzetiségű lakosok, köztük a
magyarok is. Számuk a 19. század
második felétől kezdve növekedett,
egyházakat alapítottak, iskolákat létesítettek, kultúrcsoportokat, polgári köröket szerveztek. A
színvonalas oktatást biztosító elemi
iskola mellett a magyar gimnáziumnak kezdettől fogva sajátos helyzete
volt.
Indulásáról Farkas Miklós elmondta, hogy miután frissen végzett tanárként Segesvárra került, az
1960-ban alapított középiskolai magyar tagozaton az 1963–64-es tanévben érettségizett az első végzős
osztály. A fiatal tanár azzal a nagyon erős tudattal kezdte meg a
munkát, hogy meg kell erősíteni a
magyar tagozatot, amelyet hol át
akartak szervezni, hol meg akartak
szüntetni, ezért eredményt kellett
felmutatni, hogy megőrizhessék.
Ehhez szigorra és nagyon komoly
munkára volt szükség, amit nehezen, de végül magáévá tett a tantestület. Ahogy teltek az évek, egyre
több végzős diákjuk folytatta
közép- vagy felsőfokon tanulmányait – hangzott el a beszámolóban.
Diákjaival országos és nemzetközi vetélkedőkön vettek részt sikeresen, előkelő helyezést érve el. A
közös kirándulásokon bejárták Erdély legszebb tájait. „…A magashegyi túrák nagyon megedzették
fizikailag, szellemileg és különösen
akaraterőben”, és erre nevelte diákjait is a nagy közös kirándulásokon.
Farkas Miklós kezdeményezésére 1993-ban jött létre a Segesvári
Gaudeamus Alapítvány a városban
és a környékbeli szórványban élő
magyar nemzetiségű diákok anyanyelvű és keresztény értékrend szerinti nevelésének és oktatásának a
támogatására, a tehetséges és
igyekvő, de nehéz anyagi helyzetben levő diákok megsegítésére, a
Mircea Eliade Főgimnáziumban
folyó oktatás minél magasabb
szintre emelésére. Célként szerepelt
a magyar művelődési élet fejlesztése is, színdarabok, műsoros esték
követték egymást, és létrejött a Kikerics néptánccsoport, amely hírnevet szerzett az iskolának.
„A Segesvári Gaudeamus Alapítvány működését négy nagy szakaszra osztanám, az első 1993-tól
1998-ig tartott. Ez a megalakulás,
útkeresés, tapasztalatszerzés ideje,
támogatók keresése. A következő
nagy szakasz az 1998-as ingatlanvásárlással 2002-ig tartott. Ez idő alatt
a megvásárolt épületet felújítottuk,
a bentlakást beindítottuk és korszerűsítettük. 2002-től 2008-ig tartott a
nagy építkezések kora, amikor két
új épületszárnnyal bővítettük az ingatlanokat, és ezzel korszerűbbé, la-

kályosabbá tettük a bentlakást, a diákok számára sokkal jobb körülményeket biztosítottunk. 2008-tól
napjainkig tevékenységünk kibővült a művelődési rendezvényekkel,
a 150 férőhelyes művelődési termünkben évente majdnem ötven
rendezvényt szerveztünk”– számolt
be az alapítvány történetéről.
Jó szervezőtehetsége mellett legnagyobb sikerének forrása az volt,
hogy olyan munkatársakat tudott
kiválasztani, akik szívvel-lélekkel
és hozzáértéssel segítették tevékenységét. Mindig azt vallotta,
hogy az embernek arra van ideje,
amit akar. Ha valami nagyon fontos
számára, akkor talál időt is rá. Volt
olyan időszak, amikor tanított, irányította az alapítványt, színházi előadásokat
látott
vendégül,
kamarakoncerteket szervezett. A
művelődés mellett a magyarságtudat megerősítése is az alapítvány
célkitűzései között szerepelt, amit
sikerült megvalósítania romló
egészségi állapota ellenére is.
Az elkövetkező időben csak az a
kérdés, hogy lesz-e diák a bentlakásban, és lesz-e a pénz a működtetési költségekre? – osztotta meg
kételyeit is a hallgatósággal.
A hit és a természettudományok
között nincsen ellentmondás, vallja
világhírű tudósokkal együtt Farkas
Miklós, a természetben, az emberi
szervezetben levő tökéletes rendre
hivatkozva, ami véleménye szerint
lehetetlen volna egy magasabb
szintű szervezőerő nélkül. Tanulságos volt hallani, hogy 2003-tól,

végzi, dolgozik, hogy magát fenntartsa és szüleinek is segíthessen.
A filmen láthattuk, ahogy Segesvár díszpolgári oklevelét és a város
kulcsát Farkas Miklós átveszi a polgármestertől a segesvári magyar
oktatás ötvenedik évfordulójára
szervezett ünnepségen.
Az öröm mellett Farkas Miklós
kiemelte, hogy Dudás László dokumentumfilmje fantasztikus munkával, odaadással készült. Feleségével, Voigt Katalinnal együtt
gazdag anyagot gyűjtöttek össze az
idén nyáron rögzített beszélgetés
köré. Köszönetet mondott érte,
ahogy Tóth Tivadarnak is, aki a narrátor szerepét vállalta. Megköszönte a szervezést Tóth Tivadar
mellett Tóth Ildikónak, Lőrincz
Évának, Veress Zsombornak és volt
kollégájának, Jakabházi Bélának.
Rendkívüli megtiszteltetés számára, hogy népes közönség vett
részt a rendezvényen, ami azt jelzi,
hogy a segesvári közösségnek van
ahol szórakozni, művelődni –
mondta az ünnepelt, majd hozzátette:
„Aki végignézte a filmet, támadhat egy olyan érzés benne, hogy Segesváron minden megvalósítás az
én művem. Erről szó sincs, mert
közös munka eredménye volt, amit
elértünk, én csak irányítottam a
szervezést. Voltak fedőképek, amelyek a hangulat megteremtése miatt
kerültek a filmbe, például a Kikerics néptáncegyüttes, amelynek a
megalapításánál
bábáskodtam
ugyan, de a Gaudeamus Alapítvány

amikor súlyos betegen 11 műtéten
esett át, hite nemhogy meggyengült, ellenkezőleg: megerősödött, és
bekövetkezett egy olyan időszak,
amikor csak Istenben tudott bízni,
hogy megmenti a halálközeli helyzetből. Meggyőződése, hogy a segítség nem marad el ma sem,
amikor újabb betegségek kínozzák,
de megvan a reménye, hogy Isten
erőt is ad az elviselésükhöz. A betegségekkel való küzdelemben óriási támaszt jelent orvosként és
társként a felesége, aki nélkül nem
tudná elviselni a csapásokat.
A feltámadást pedig a vallás legszebb tételének tartja, ami lehetővé
teszi az eltávozott kedves lényekkel
való újratalálkozást – hangzott el
vallomásában.
Ünnepi beszédeiből is hallhattunk néhány szép idézetet és a köszönetet azoknak, akik ösztöndíjjal
támogatták a diákokat, hogy anyanyelvükön végezhessék tanulmányaikat. Az ösztöndíjak túlnyomó
részét a segesvári Gaudeamus Alapítvány Baráti Társaság tagjai biztosítják, külföldi és belföldi
intézmények és magánszemélyek,
köztük sokan volt tanítványok. A
filmben megszólalt egy volt diáklány is, aki az ösztöndíjnak köszönhetően tudott továbbtanulni, és
miközben mesteri tanulmányait

támogatásával tett szert mai hírnevére. A művelődési rendezvényeket
Jakabházi Béla kollégám szervezte
sikeresen, és a munkát mindvégig
lelkes munkatársakkal osztottam
meg.”
Burus-Siklódi Botond segesvári
véndiákként egy másik szerepkörben, mint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke,
hozta az országos elnökség döntése
értelmében az Ezüstgyopár életműdíjat „az évek során sokszor emberfölötti munkát vállaló” volt
tanárának, ugyanis a járvány miatt
az idei szovátai díjátadó ünnepség
elmaradt.
A volt tanítványok, Veress Zsombor, dr. Némethi András és dr.
Mezei Elemér írásaiból állt össze a
méltatás, ami az idei kitüntetettekről szóló füzetben megjelent, és
amelyet Burus-Siklódi Botond felolvasott az Ezüstgyopár díj átadása
előtt. A méltatásokból idézünk néhány gondolatot.
„…Mert ő több mint kitűnő
tanár, több mint hírneves oktató,
több mint értékteremtő mester. Ő az,
aki képzettségével, sokoldalúságával, emberségével, csúcsértelmiségi
magatartásával nemzedékeknek mutatja a követendő utat” (Veress
Zsombor segesvári gyógyszerész).
(Folytatás a 8. oldalon)
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Ne égessünk, hanem komposztáljunk!

Országunkban egy ideje már be van tiltva a kerti
hulladék égetése. Ezeknek az elszállítása időponthoz kötött, általában csupán évi két alkalommal
történik meg. Már annak is nagy problémát okoz a
fűnyesedék folyamatos termelődése és ennek tárolása az elszállítás időpontjáig, akinek egypár
négyzetméteres udvara van.

Szigeti Botond

Az udvaron és kertben keletkezett nagy mennyiségű ágmaradvány és zöldhulladék mellett, akár még egy egyszemélyes háztartásban keletkezett konyhai hulladék is nagy
mennyiségű lehet. Ezeknek a hulladékoknak az újrahasznosítására a komposztálás folyamata ad lehetőséget. Fontos
azonban tudni azt is, hogy a helyes komposztálás elvégzéséhez néhány szabályt be kell tartani. Sokan azt mondják, hogy
ők nem foglalkoznak ilyesmivel, mivel kellemetlen szagot

Fotó: Szigeti Botond

Ember és állat harmóniája

áraszt, és a kis udvaron nem akarnak helyet foglalni ilyesmivel, inkább elszállíttatják a zöldhulladékot.
Itt az első tévhit, mivel egy jól megépített komposzthalom
környezetében nem lehet a kellemetlen szagokat érezni, még
az érési folyamat alatt sem. A komposzt megérése után pedig
ez kellemes avarszagot áraszt.
A másik tévhit az, hogy nagyon nagy helyet foglal, és esztétikailag is kifogásolható. Ez az állítás sem állja meg a helyét, mivel a hulladék mennyisége alapján egy akár fél
négyzetméteres hely is elegendő, de az általánosan optimális
méret az 1-1,2 m2.
Miből készülhet egy komposztáló?
Lehet vásárolni is különböző barkácsboltokban komposztálóedényeket, de mi is könnyedén összeállíthatunk egyet,
összesen négy darab raklapra van szükségünk. Ezeket négyzet alakban összeillesztjük, ezt lehet akár egyszerű drótozással is, hogy a komposzt megérte után könnyebben
hozzáférjünk.
Hogyan készítsem a komposztot?
A komposztálásért különböző mikroorganizmusok felelnek, ezért az ő igényeik kielégítése a legfőbb feladatunk a
komposztáló összeállításakor. Ha nem megfelelő körülmények alakulnak ki számukra, akkor az anaerob baktériumok
fognak elszaporodni, és ezek bomlasztásának hatására jön
létre a kellemetlen szag. Az aerob lebontó baktériumoknak
oxigénre van szükségük, ezért a komposztáló alsó részébe
helyezzünk gallyakat és ágakat, ezáltal alulról és felülről is
el lesz látva friss oxigénnel.
Mit tehetek a komposztálóba?
Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy mit milyen arányban
adagolunk, és mikor. A tavaszi metszés során keletkezett ágmaradványokat érdemes felaprítani, és a nyár során keletkező
fűnyesedékkel keverni. Konyhai hulladékból érdemes a citrusféléket kiválasztani, mivel a nagy mennyiségű vegyszer
hatásásra nehezebben bomlanak le. A diófa levele is problémás kérdés. Hogy tehetjük-e a komposztba vagy sem, a
mennyiségtől függ. Kis adagokban fel lehet használni ebből
is, de ha egy kis komposztálót diólevéllel töltünk meg, nem
fog lebomlani megfelelőképpen, és a keletkezett komposztban nagy mennyiségű juglon lesz. A másik nagy dilemma a
falevelek és a szőlő levelének vagy akár a kiskertből származó növényi hulladékoknak a használata, ha ezeken betegség jele vagy gombás tünetek látszanak. Ezek felhasználása
nem javasolt csak nagy mennyiség esetén, amikor a komposzt belseje fel tud melegedni 60-70 Celsius-fokra. Ha ezt
nem vesszük figyelembe, akkor a gombák szaporító képletei
áttelelnek, és jövőre befertőződik a kiskertünk. Ha ezeket a

Állatgyógyászati költségek

A közösségi platformokon
kommentekben
ítélkeznek
időnként a magán állatorvosi
rendelőkben alkalmazott árak
miatt. Pedig állami támogatás
hiányában egy magánpraxist
elindító orvos – akár állatokat, akár embereket gyógykezel – kiadásai szinte
felmérhetetlenek.

Szer Pálosy Piroska

A betegségek időben való diagnosztizálása lehetővé teszi, hogy a
kezelést már a tünetmentes szakaszban elkezdhessék. Sok állattartó
azonban, az anyagi kiadásokkal
számolva, elhanyagolja az állatorvosi vizsgálatot. Akik azonban családtagként kezelik háziállataikat, ha
azok megbetegszenek, legyen szó
tengerimalacról vagy nyúlról,
anyagi lehetőségeiken felül is hajlandók áldozni a gyógykezelés költségeire, amennyiben a házi kedvenc
élete a tét.
– Miért kerül sokba a társállat
tartása, illetve az állatorvosi beavatkozás? – kérdeztük dr. Pálosi
Csabát, a Noé Bárkája kisállatklinika vezetőjét.
– Egy kiskutya vásárlása vagy
örökbefogadása után legalább 4-5
alkalommal kell oltást kapnia, féreghajtót, kullancs- és bolhaellenes
szereket, meg kell vásárolni a kutya
nyakörvét, pórázát, fekvőhelyét, a
szállításhoz szükséges eszközeit,
tálkáit. Ehhez jön még az éves oltás
ára, a csipezés és az eb fajtájától
függően az időnkénti kutyakozmetika. A kiscicáknál elég két védőoltás, de meglepő módon a
macskavakcinák drágábbak, mint a
kutyákéi, ugyanakkor féregteleníteni is kell őket.

Az átlagos állatorvosi beavatkozás az alapanyagokból (felhasznált
gyógyszerek, segédanyagok), valamint járulékos költségből (bér,
rezsi, bankköltség, könyvelő, biztosítások, amortizáció stb.), a hozzáadottérték-adóból és egyéb adókból
tevődik össze, a maradék „nyereségből” pedig fedezni kell a fejlesztéseket.
Az
eszközök
és
berendezések ára csillagászati öszszegekre rúghat, de költséggel jár a
korszerű eszközök használatának az
elsajátítása is. Mert hiába van méregdrága
ultrahang-berendezés
vagy labor, ha nincs megfelelően
képzett személyzet ahhoz, hogy
szakszerűen kezeljék az eszközöket. Mindez szintén benne foglaltatik egy-egy vizsgálat árában,
azonban az állatorvosi rendelők
még a jelenleg alkalmazott árak
mellett sem tudnak gazdaságosan
magasabb béreket kitermelni, ezért
kell hangsúlyozni, hogy nem a
bérek emelik a költségeket.

Nagy Tibor felvétele

– Napjainkban azt tapasztaljuk,
hogy a gazdaság minden területén
ugrásszerű áremelkedések vannak.
Hozzávetőleg milyen árakat alkalmaznak az ország állatorvosi rendelőiben a rutinvizsgálatok során?
– A fizikális vizsgálat a rendelőnkben 50 lej, Bukarestben azonban már 200–500 lej közötti, egy
általános vérvizsgálat 60–130 lej, a
speciális tesztek 50–150 lej, a röntgenvizsgálat 60–300 lej, a pozíciók
számának függvényében. Néha
azonban még bódítani és altatni is
kell emellett, mert az állat haraphat
vagy ellenkezhet, akár a vérvizsgálatnál, a papagájt például csak altatásban lehet röntgenezni, akárcsak
a legtöbb állatot.
– Az állatorvosi költségek miatt
sokan ódzkodnak felkeresni a rendelőt. Fel lehet mérni, hogy menynyibe kerülnek az említett
vizsgálatok, egyáltalán a kutyatartás?
– Egy kutya megfelelő körülmények közötti tartása bizony nem
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növényi maradványokat is mindenképp komposztálni szeretnénk, fontos figyelni a komposzt belsejében található hőmérsékletet. Amikor 60-65 fokon van a belső hő, javasolt
megforgatni a halmot, így van esély arra, hogy a gombák
nagy része elhaljon. Ezzel szemben az egészséges lombot
bátran beletehetjük.
Ha ezt a folyamatot elvégezzük, nemcsak a kerti hulladéktól szabadulunk meg, hanem értékes szerves anyagra is szert
tehetünk, amit nem csupán a kertben használhatunk fel,
hanem a cserepes növényeink talaját is gazdagíthatjuk vele.
Mit tehetek, ha tömbházban lakom,
de szeretnék komposztálni?
Ha egy adott lakóparkban több személynek van ilyen igénye, akkor könnyedén megvalósítható a tömbházak körül is.
Külföldön egy jól bevált módszer, hogy a termelő, akitől vásárolnak, heti egyszer elviszi a konyhai hulladékot. Idővel
talán itt is fog működni akár ez a hasznosítási mód is.
Ne feledjék, kertészkedni kiskertben és tömbházban is
egyaránt öröm!

olcsó. Az alapköltségeken túl – táplálás, éves oltások, élősködők elleni
védelem – a kevésbé tájékozott állattartók egy komolyabb orvosi beavatkozás
vagy
vizsgálat
alkalmával hátrálnak meg. Amikor
egy vizsgálat után árajánlatot
adunk, és sikerül elmagyarázni a
gazdinak, hogy mire miért lesz
szükség, és az összegért mit kapnak
cserébe, általában megértésre találunk. A kérdés többnyire olyankor
vetődik fel, amikor egyszerűbb beavatkozások alkalmával hasonlítanak össze különböző állatorvosi
rendelőkben alkalmazott árakat.
Egy egyszerűnek tűnő kezelést
vagy műtétet nem végeznek ugyanazon a színvonalon, innen is adódhatnak az árkülönbségek. Példának
okáért nem mindegy, hogy egy ivartalanítás során milyen technikával
altatnak, milyen anyagokat használnak, milyen a fájdalomcsillapítás
minősége, van-e asszisztens a műtét
alatt, milyen paramétereket mérnek
az altatás közben, végeznek-e altatás
előtti műszeres és laborvizsgálatokat stb. Kérdés azonban, hogy miért
várják el az emberek, hogy az állatorvos olcsóbb szolgáltatást nyújtson?
Miért gondolják azt,
hogy az állatgyógyításhoz szerzett diploma kevesebbet ér,
mint a humán orvosi
diploma, hogy az állatgyógyászathoz
használt röntgen, ultrahang, orvosság, műtéti
felszerelés
olcsóbb, mint a
humán gyógyászatban használtak?
– Drágábbak az állatgyógyszerek, mint
a humán gyógyszerek?
– Az állatgyógyászatban alkalmazott

gyógyszereken nincs állami támogatás, és ingyenes ellátás sem. Az
állatgyógyszerek kifejlesztése, forgalmazása az emberinél jóval kisebb piac miatt eleve többe kerül,
így ez a gyógyszerköltségekben is
jelentkezik. A rendszerváltás előtt a
kisállatgyógyászat az állami állatkórházak elenyésző szegmense volt,
és veszteségesen is működött, de a
nemzetgazdaság haszonállat-gyógyászata mellett az is belefért. A
rendszerváltáskor nem történt árkorrekció, de sajnos az állatorvosi árak
azóta még az inflációt sem követték,
pedig ennek a szegmensnek az árindexváltozása mindig magasabb kellene hogy legyen az említett
okokból (képzés, eszközigény, gyorsan fejlődő tudományterület), de a
bérek emelkedése sem elhanyagolandó tényező. Megtehetnénk, hogy
nem veszünk modern felszerelést,
nem fejlesztünk, így mesterségesen
lassíthatnánk az állatorvosi költségek emelkedését. De sajnos, csak
úgy emelhetjük az ellátás színvonalát és nyújthatunk korrekt szolgáltatást, ha emeljük az árakat, és
lépést tartunk a tudománnyal.

Fotó: Nagy Tibor
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Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Mérföldkőhöz érkeztünk. Amikor elkezdtem ezt a rovatot, senki sem gondolta, talán még én sem, hogy eljutunk
idáig. Több mint 12 év telt el a legelső
írástól, és időközben rájöttem, hogy írásaim az asztrológus analógiás szemüvegén át valamiféle tudósítások is a
környezetünkben zajló történésekről.
Köszönettel tartozom a főszerkesztő
úrnak és Bodolai Gyöngyinek, hogy lehetővé tették azt, hogy egy „lelkes amatőr” immáron 200. írása megjelenhessen.
És köszönettel tartozom a kedves olvasóimnak, akik megveszik a Népújságot,
vagy az internetes felületen követnek.
Megtisztelő az a szeretet, amit az évek
során Önöktől kaptam.
Idén október 23-ától november 22-éig
tartózkodik a Nap a Skorpió jegyében.
Mifelénk ez az ősz közepe, stabilizálódik
a természet állapota. Az elmúlás lehelete
a nyakunkba liheg a jeges szél képében.
Az eső szúrós, mintha apró hideg tűhegyek érintenék bőrünket. Figyelmeztetés? Jelzés? Kopogtat az elmúlás
sorsszimfóniája, hogy összerezzenve
eszünkbe jusson kicsiny, törékeny, jó
esetben évtizedekbe csomagolt halandóságunk. Élj úgy – mondja a bölcs –,
mintha életed utolsó napja lenne! Mert
bizonyossággal mondhatom, ez az intelem egy napon valósággá válik. Most,
hogy így, skorpiósan berúgtam az ajtót,
lássuk, hogy e törékenynek tűnő kis lény,
beültetve a zodiákus 8. szobájába, miként működik. Szeret sok időt töltetni
belső rejtekhelyén, és inger legyen a talpán, amely őt kimozdítja. A magányos
elfojtás és a szenvedély lángszórója között ingázik. Számára nem létezik az

Michael Douglas
amerikai színész gondolatát
idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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(Folytatás a 6. oldalról)
„Ő volt az örökké bizakodó. És ő volt az, aki mindig
segített, bátorított, megtorpant emberek után nyúlt, beszélgetve, meghallgatva, mosolyogva. Hátát tartotta
mindannyiunkért, diákjaiért, városáért, anyanyelvünkért, szülőföldünkért. Emberi kapcsolataiban élt, a közösségben gondolkodott. Nagyon sokan hálásak
vagyunk a sorsnak, hogy hosszabb vagy rövidebb utat
megtehettünk veled” (dr. Némethi András).
„Órán kívül is sokat foglalkozott velünk: felkészített
tantárgyversenyekre, kulturális előadásokra, nyári szünetekben pedig többnapos táborokat, hegyi túrákat szervezett. Neki köszönhetően jutottam el háromszor is a
tantárgyolimpia országos szakaszára, kétszer dicséretben részesültem, ugyancsak diákjai közül országos versenyen díjat nyert Varga Csaba és Némethi András,
utóbbi kétszer is szerepelt nemzetközi szakaszon, egyszer
pedig díjazott volt”– írta dr. Mezei Elemér, a pedagógus
tanítvány, akivel közösen a matematikaoktatás módszertanáról folyóiratcikket, tankönyvet írtak, és aki a Gaudeamus Alapítvány létrehozásában és működtetésében
is mellette állt.
A díj átadását hosszan tartó taps követte, és Farkas
Miklós meghatódva mondott köszönetet volt tanítványának és kedves barátjának, Lászlófy Pálnak, akivel egyetemi társak voltak Kolozsváron. Majd azt tanácsolta az
utána jövőknek, hogy legyenek egy kicsivel jobbak és
többek, mint többségi kollégáik, akkor biztosak lehetnek
az elismerésben, majd azt kívánta, hogy tíz év múlva
újra találkozzanak.
A hiánypótló, dokumentumértékű portréfilm és a
nagyszerű elismerés után volt tanárának és kedves feleségének jó egészséget és erőt kívánt a szervezők nevében Veress Zsombor gyógyszerész, a Gaudeamus
Alapítvány vezetőségi tagja és a volt tanártárs, Jakabházi Béla.
Befejezésképpen egy, a portréfilmben megörökített
Farkas Miklós-beszédekben elhangzott idézetek közül,
amely a megélt nehézségek ellenére a rá jellemző bizakodásról szól: „Szunnyad a csend a folyosókon,/ hol soksok tabló néz le rám,/ s a diákarcok kérdik tőlem:/
tényleg ez volt az iskolám?/ Igen, ez volt! Én itt tanultam./ Nemcsak a Magyart, a Fizikát./ Ember lettem! És
hittel vallom:/ szeretni kell az iskolát,/ mert szentély ez.
Akár az ember,/ ki most a Múltat kéri fel /igazolni egy
örök tételt:/ HOGY ÉLNI JÓ. ÉS ÉLNI KELL!”
(Vántsa Zoltán – Iskolában).
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gatásra, akkor a jeges vizes módszer hatványokkal hatásosabb.
Mindannyian feladattal érkeztünk.
Nincs könnyű sors, de megoldhatatlan
sem létezik. A sorsfeladat beteljesítése
nem alku kérdése. Ez alól a Skorpiónak
sincsen felmentése. Vagy a belső útkeresés magányossága kerül megélésre, vagy
a fizikai szintű elmagányosodás várja az
út végén. Bár látszólag nem fél, számára
sem jó megoldás az egyedüllét. Kétség
sem férhet hozzá, hogy a fél-elem tökéletesen kifejezi a testet öltött kozmikus
ember valódi problémáját. Fél-elemként
képtelenek vagyunk megtapasztalni az
egységet. A két pólus egyesítése nélkül
csak örökös ügyfelekként keringünk a
vágyvilág díszletei között. Párosan ép az
élet. A páratlanság hiányállapot.
A hiány félelmetes. A félelem egy negatív érzelem. De az ellentétes pólus
előbb-utóbb megjelenik. Meg kell jelennie a bátorságnak. De ehhez szembe kell
néznünk a félelem tárgyával. Meg kell őt
ismernünk. Itt a kulcs. Mert amit megismertünk és megtapasztaltunk, arról többnyire kiderül, hogy nem is félelmetes. A
félelmeink lelkünk rejtett zugaiban tanyáznak, tudattalanunk sötét rejtekhelyein vannak elzárva, és hárításaink
biztonsági zárai őrzik őket. Az önmegismerés szűk ösvényein és csapdákkal teli
útvesztőkben kell megkeresnünk azt a
szobát, amelyben szembesülhetünk a
nagy titokkal. A szobában, mely a mi tükörtermünk, és bármerre nézünk, mindenhol
magunkat
látjuk.
Igazi
önmagunkat. Önvalónkat. Valós énünket. Azt, aki sosem volt és sosem lesz.
Azt, aki mindig van.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményeiket, gondolataikat
megírhatják
az asztros@yahoo.com címre.
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arany középút. A mérlegelést, a megfontoltságot mintha valaki kitörölte volna
tudatából. Döntéseit a „mindent vagy
semmit” végpontjaira szűkíti. A semlegesség fogalma is testidegen számára,
passzivitása mögött egy megfellebbezhetetlen véleményterrorista rejtőzik. Ha
nézeteit képviseli, szuronyiróniát használ, vagy forte fortissimóban fejti ki leplezetlen stílusú mondanivalóját. Sosem
felejt, számára a bosszú pillanata eksztázissal felérő villanófény. Az eldobott bumeráng mindig visszatér a feladóhoz. Ez
bizonyosság. A „mikor történik meg”
pedig a bizonytalansági faktor. A sors
igazságos, és ez akkor is így van, ha az
emberi egó ezzel nem tud mit kezdeni.
Mert amikor leütnek, és estünkben még
egy gyomorrúgással is gazdagodunk,
képtelenek vagyunk feltenni a kérdést,
hogy mindez miért történt? A fájdalmainkért mindenkit felelőssé teszünk, talán
még a Jóistent is megvádoljuk azzal,
hogy miért hagyott el pont most bennünket. Arra végképp nem gondolunk, hogy
létezik az úgynevezett negatív tanítás.
Persze ez utóbbi is az egó koholmánya,
hiszen egyetlen tanításnak sincs előjele.
Aki az énünket simogatja, azt jónak gondoljuk, aki pedig nyakon önt bennünket
egy vödör jeges vízzel, azt rossznak.
Pedig ha sorsfordító ébredésnek kell bekövetkeznie, és nem reagálunk a simo-
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Október 7-i rejtvényünk megfejtése: A ravaszság olyan, mint az aprópénz, nem lehet sokat venni érte. Goncsarov
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A magyar csapat a 6-3 óta először nem kapott ki Angliában

A magyar labdarúgó-válogatott
1-1-es döntetlent játszott kedden az
Eb-ezüstérmes angol csapat vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat nyolcadik fordulójában, de
bravúrja ellenére negyedik maradt
a csoportjában.
Nem sokkal a kezdés után kisebb
verekedés tört ki a magyar szektorban, fekete ruhás szurkolók csaptak
össze a rendőrökkel, de rövid időn
belül helyreállt a nyugalom. A
rendőrség azért hatolt a szektorba,
hogy előállítson egy drukkert, aki
rasszista megjegyzésekkel illetett
egy rendezőt.
Az első veszélyes helyzetre
nyolc percet kellett várni, Shaw indult meg a bal oldalon, beadását követően pedig Nagy Zsolt az utolsó
pillanatban tudott Kane elől menteni. A magyarok a 14. percben jutottak először a házigazdák
kapujáig, egy szépen felépített támadás végén Sallai lőtt jócskán
fölé.
A 24. percben előnybe kerültek a
magyarok:egy magasra felpattanó
labdát Nego fejjel vitt volna el
Shaw elől, a balhátvéd azonban úgy
szabadított fel, hogy közben eltalálta a magyar játékos fejét. A játékvezető büntetőt ítélt, Sallai pedig a
másik irányba induló Pickford mellett a jobb alsó sarokba lőtt (0-1).
Hátrányban az angolok még nagyobb nyomás alá helyezték riválisukat, és a 37. percben
egyenlítettek: Foden végzett el szabadrúgást a jobb oldalról, Stones
pedig közvetlenül a kapu torkából a
hálóba helyezett (1-1).
A fordulást követően kiegyenlítettebbé vált a játék, az angolok
csak egy szöglet után tudtak veszélyes helyzetet kialakítani, igaz, Stones kis híján megszerezte második
gólját. A 70. percben Sterling került

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-vb-selejtező, I csoport, 8. forduló: Anglia – Magyarország 1-1 (1-1)
London, Wembley Stadion, 69.380 néző, vezette: Alejandro Hernández (spanyol).
Gólszerzők: Stones (37.), illetve Sallai (24., 11-esből).
Sárga lap: Shaw (22.), illetve Schäfer (42.), Szoboszlai (90.)
Anglia: Pickford – Walker, Stones, Mings, Shaw – Foden, Rice,
Mount – Sterling (76. Henderson), Kane (76. Abraham, 90+2. Watkins),
Grealish (62. Saka).
Magyarország: Gulácsi – Lang, Szalai Attila, Kecskés – Nego (90+2.
Bolla), Nagy Ádám, Schön (68. Holender), Schäfer (79. Vécsei), Nagy
Zsolt – Szoboszlai (90+2. Nikolic) – Sallai (79. Hahn).
Sallai Roland büntetőből gólt szerez az Anglia – Magyarország mérkőzésen. Háttal az angol
kapus, Jordan Pickford. Fotó: MTI/Kovács Tamás

ziccerbe, de nem tudta elrúgni a
labdát Gulácsi lábai mellett.
A magyar válogatott végig szervezetten futballozott, volt, hogy
percekig tudta tartani a labdát a világsztárokkal teletűzdelt riválissal
szemben, a 84. percben pedig Hahn
hős lehetett volna, de tíz méterről
nem találta el a kaput.

Az angolok az utolsó percekig
próbálkoztak, de nem tudták újra
feltörni a magyar védelmet.
A magyar nemzeti együttes a 68
évvel ezelőtti legendás, 6-3-as diadal óta először nem kapott ki
Angliában (azóta nyolcszor vereséggel tért haza a szigetországból).

Mestermérleg

* Marco Rossi (Magyarország): „Bizonyítottunk. A fiúk az elejétől
a végéig követték a taktikai utasításokat. Ma egy olyan angol csapattal
találkoztunk, amely nem volt a legjobb formában, és volt egy kis szerencsénk is. Az albánok elleni vereséget követően sokan idiótának gondoltak minket, most pedig hősök lettünk. A hamis szurkolók számára
most talán megmutattuk, hogy nem is vagyunk akkora idióták. A játékosok minden mérkőzésen a lehető legtöbbet nyújtják – ez valamikor
működik, valamikor nem. Albánia ellen a támadó harmadban nem tudtunk érvényesülni, ezúttal viszont más volt a helyzet, a csapatnak is
más volt a hozzáállása. Sokkal bátrabban játszottunk ma este.“
* Gareth Southgate (Anglia): „Tisztában voltunk vele, hogy a magyar egy erős csapat. Játékosaim nem játszottak olyan jól, mint Budapesten, könnyen eladták a labdát, és kicsit megszeppenve futballoztak,
ami kifejezetten szokatlan volt számomra. Nem tudtunk elég helyzetet
kidolgozni, ezért taktikát is változtattunk mérkőzés közben, de a magyarok remekül lezárták a területeket, és a kontratámadásaikkal többször zavart okoztak.“

Elégedetlen hangvételű értékelések
a brit sajtóban

Szalai Attila (b) és az angol Raheem Sterling. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az angol labdarúgó-válogatott
teljesítményével elégedetlen, nemegyszer Gareth Southgate szövetségi kapitányt személyesen kritizáló értékelések jelentek meg a
szerdai brit sajtóban a londoni
Wembley Stadionban kedd este
rendezett, 1-1-es döntetlennel végződött angol–magyar világbajnoki
selejtező mérkőzésről.
A The Daily Telegraph című
konzervatív napilap sportrovatának vezető futballtudósítója, Jason
Burt elemzésében úgy fogalmazott: bár a döntetlen nem rontotta
érdemben annak az esélyeit, hogy
Anglia kijusson a jövő évi, katari
világbajnokságra, kissé lehűtötte
azonban az ahhoz fűzött reményeket, hogy mire lesz képes a csapat
Katarban.
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Burt értetlenségének adott hangot amiatt, hogy Southgate alig
több mint egy óra játékidő után lecserélte Jack Grealisht, aki szerinte egyértelműen az angolok
legjobbja volt a keddi mérkőzésen.
„Ha Grealish nem volt sérült,
vagy ha ez nem egy előre tervezett, netán elővigyázatosságból
meghozott döntés volt, akkor furcsa lépésnek tekinthető“ – áll a
The Daily Telegraph szakírójának
értékelésében.
Burt megállapította azt is, hogy
sem Harry Kane, sem Raheem
Sterling – akiket Southgate szintén
lecserélt – nem volt formában.
Mivel egyikük sem lőtt, Grealish
pedig már a pályán sem volt, mitől
lett volna veszélyes az angolok já-

téka? – tette fel a kérdést a brit lap
szakértője megjegyezve, hogy
mindez egy olyan ellenfél ellen
történt, amelyet az angolok „Budapesten 4-0-lal félresöpörtek“.
A The Times című napilap szerdai elemzése szerint a kedd esti
mérkőzésre kidolgozott „angol haditerv messze járt attól, hogy meggyőzőnek lehessen nevezni“.
A lap szerint Phil Foden és
Mason Mount felvonultatása Declan Rice mellett az angol középpályán azt a célt szolgálta, hogy több
kreativitást kölcsönözzön az angolok játékának az ellenőrzés elvesztésének veszélye nélkül. Ez nem
bizonyult működőképes megoldásnak, bár Southgate-nek ettől
egyelőre nem kell elvesztenie a kísérletbe vetett hitét.
A lap úgy vélte, Kane és Sterling lecserélése egy olyan időszakban, amikor Anglia éppen
megpróbált kicsikarni egy gólt, és
erre volt még 14 perce a rendes játékidőből, jelezte, hogy ez nem
volt egy sikeres este. Southgate elképzelése a jövőről most nem bizonyult működőképesnek, bár ez
nem jelenti azt, hogy ezeket az elképzeléseket máris át kell adni a
múltnak – tette hozzá a The Times
szakírója.
A brit lapok részletesen beszámolnak a magyar szurkolók és a
rendfenntartó erők közötti összecsapásról is. A The Daily Telegraph
szerint meg nem erősített értesülések vannak arról, hogy amikor a
rendőrség filmezni kezdte a rendbontást, a „magyar ultrák“ megtámadták a rendőröket, és el akarták
venni a kameráikat.

1. Anglia
2. Lengyelország
3. Albánia
4. Magyarország
5. Andorra
6. San Marino

Az I csoport állása

8
8
8
8
8
8

6
5
5
3
2
0

2
2
0
2
0
0

0
1
3
3
6
8

24-3
25-8
11-7
13-12
7-19
1-32

20
17
15
11
6
0

Eredményjelző

Labdarúgó-vb-selejtező, 8. forduló:
* A csoport: Szerbia – Azerbajdzsán 3-1, Portugália – Luxemburg
5-0. Az állás: 1. Szerbia 17 pont/7 mérkőzés, 2. Portugália 16/6, 3. Luxemburg 6/6, 4. Írország 5/6, 5. Azerbajdzsán 1/7.
* B csoport: Svédország – Görögország 2-0, Koszovó – Grúzia 1-2.
Az állás: 1. Svédország 15 pont/6 mérkőzés, 2. Spanyolország 13/6, 3.
Görögország 9/6, 4. Grúzia 4/7 (4-12), 5. Koszovó 4/7 (4-14).
* C csoport: Bulgária – Észak-Írország 2-1, Litvánia – Svájc 0-4. Az
állás: 1. Olaszország 14 pont/6 mérkőzés (12-1), 2. Svájc 14/6 (10-1),
3. Bulgária 8/7, 4. Észak-Írország 5/6, 5. Litvánia 3/7
* D csoport: Ukrajna – Bosznia-Hercegovina 1-1, Kazahsztán –
Finnország 0-2. Az állás: 1. Franciaország 12 pont/6 mérkőzés, 2. Ukrajna 9/7, 3. Finnország 8/6, 4. Bosznia-Hercegovina 7/6, 5. Kazahsztán
3/7.
* F csoport: Feröer szigetek – Skócia 0-1, Izrael – Moldova 2-1,
Dánia – Ausztria 1-0. Az állás: 1. (és kijutott) Dánia 24 pont, 2. Skócia
17, 3. Izrael 13, 4. Ausztria 10, 5. Feröer szigetek 4, 6. Moldova 1.
* I csoport: Anglia – Magyarország 1-1, San Marino – Andorra 0-3,
Albánia – Lengyelország 0-1.

Nagyszeben, a kosárbajnokság
negatív szenzációja

Megkezdődtek a mérkőzések a férfiak kosárlabda-bajnokságában, és az
első héten gyors ütemben három fordulót is lejátszottak. Több mérkőzés
azonban elmaradt: Galac két találkozót egészségügyi okok miatt halasztott,
míg Kolozsvár és Voluntari a nemzetközi kupaszereplés következtében
hagyta ki soros meccseit. Három-három győzelemmel kezdett Pitești és az
újonc Ploiești, az első rangadót pedig Kolozsvár nyerte Nagyvárad ellen.
Meglepetésre Nagyszeben három mérkőzésből hármat elveszített.
Az eredmények:
* 1. forduló: Kolozsvári U-BT – Bukaresti Steaua 107:69, Nagyszebeni
CSU – Konstancai Athletic Neptun 65:84, Bukaresti Dinamo – Nagyváradi
CSU 61:77, Csíkszeredai VSKC – FC Argeș Pitești 56:114, Bukaresti
Rapid – Foksányi CSM 84:77, Zsilvásárhelyi CSM – SCM U Craiova
58:73, Galaci CSM – CSM Ploiești 78:80;
* 2. forduló: CSO Voluntari – Bukaresti Dinamo 84:81, Nagyváradi
CSM – Zsilvásárhelyi CSM 89:70, Foksányi CSM – Csíkszeredai VSKC
68:50, Temesvári SCM OMHA – FC Argeș Pitești 73:74, CSM Ploiești –
Bukaresti Rapid 85:61, Bukaresti Steaua – Nagyszebeni CSU 78:73;
* 3. forduló: Bukaresti Rapid – Konstancai Athletic Neptun 80:85, Csíkszeredai VSKC – CSM Ploiești 63:89, Bukaresti Dinamo – Temesvári
SCM OMHA 83:87, FC Argeș Pitești – Foksányi CSM 82:60, Zsilvásárhelyi CSM – CSO Voluntari 69:83, Kolozsvári U-BT – Nagyváradi CSM
82:55, Nagyszebeni CSU – SCM U Craiova 82:87.

Fotó: a Nagyszebeni CSU közösségi oldala
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Anyamedvék Brassóban

A brassói városvezetés irányításával két anyamedvét fogtak és költöztettek el Brassóból.
A másodikra keddről szerdára
virradóan került sor, miután a körülbelül 130-140 kilogrammos anyamedve három bocsával már
többször megjelent a város Bolgárszeg negyedében.
Brassó polgármesteri hivatalának
tájékoztatása szerint az anyamedve
5 éves lehet, egyenként 20 kilogrammos bocsai pedig 7 hónaposak. Allen Coliban polgármester tíz
nappal ezelőtt alakította meg azt a
testületet, melynek feladata kezelni
a város területén felbukkanó medvék ügyét.
A legtöbb esetben a Bolgárszeg
(Schei) negyedből érkeznek a lakossági bejelentések, hogy a medvék behatolnak a kertekbe,
udvarokra.
A szerda hajnalban eltávolított
hárombocsos anyamedvén kívül a
hatóságoknak tudomásuk van még
egy hárombocsos, illetve egy kétbocsos anyamedvéről, valamint két
hímről, amelyek rendszeres látogatói a településnek.
A városvezetés egyelőre három
hőkamerával, négy nagy hatótávolságú elemlámpával és nyolc medveriasztó spray-vel rendelkezik.
Jövő héten írják alá a közbeszerzési
szerződést két medvecsapdára és a
foglyul ejtett nagyvadak elszállítására.
Ez idáig a brassói hatóságok az
erdészeti kutatóintézet csapdáit
használták. (Agerpres)

Elektronikus nyugdíjszelvény

Döntő házként elfogadott szerdán a képviselőház egy törvénymódosítást, amely szerint az Országos
Nyugdíjpénztár (CNPP) ezentúl kérésre elektronikus formában is kibocsáthatja a nyugdíjszelvényeket. A
tervezetet 295 támogató szavazattal
fogadta el az alsóház plénuma. A
jogszabály a 2010/263-as számú
törvény 109. paragrafusát módosítja. Eszerint az Országos Nyugdíjpénztár
kérésre
elektronikus
formában, e-mailen is elküldheti a
kifizetett összegről tájékoztató dokumentumot azoknak, akik folyószámlára vagy kártyaszámlára
kapják a nyugdíjukat. A dokumentum a CNNP portálján létrehozott
felhasználói fiókból is letölthető.
Az elektronikus szelvényt a kérés
regisztrálását követő hónaptól kezdődően, a nyugdíj folyósítása után
legtöbb 48 órával küldi el a nyugdíjpénztár. A dokumentum a papíralapú nyugdíjszelvénnyel azonos
joghatású, az intézmények és hatóságok
hitelesnek
tekintik.
(Agerpres)

Szakadékba zuhant egy férfi
a Bucsecs-hegységben

Tizennégy órás mentőakció nyomán sikerült megtalálni és orvosokhoz szállítani a Brassó megyei
hegyimentőknek egy 40 éves férfit,
aki mintegy 40 méter magasból lezuhant a Bucsecs-hegységben.
A Brassó megyei hegyimentő
szolgálat szerdai tájékoztatása szerint a balesethez kedd este riasztották őket, az akcióban 19
hegyimentő vett részt. A férfi több
sérülést szenvedett, a helyszínen elsősegélyben részesítették, majd elszállították a hegy aljáig, ahol egy
orvoscsapat vette át. (Agerpres)
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Mobil intenzív terápiás egység érkezett Marosvásárhelyre
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A Maros Megyei Klinikai Kór-

házhoz egy 12 férőhelyes intenzív
terápiás mobil egység érkezett teg-

nap, október 13-án – értesültünk a
kórház közleményéből.

A mobil egység tartalékmeg-

oldás arra az esetre, ha az inten-

zív

terápiás

ágyak

iránti

szükséglet meghaladja a kórház

kapacitását.

Ugyanakkor az intézmény veze-

tősége azt ígéri, mindent megtesz
annak érdekében, hogy a mobil

egység elhelyezése után azt oxigénnel, személyzettel lássa el és
mihamarabb

lyezze.

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ konyhai sarokkanapé, kihúzható asztal és két szék. Tel. 0740106-287. (p.-I)

LAKÁS
A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a

következő telefonszámon
0744-303-456. (sz.-I)

lehet:

MINDENFÉLE

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-191. (13434)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK tapasztalt vagy kezdő varrónőket Lasch és lineáris varrógépekre, hosszú időszakra. Jó munkakörülményeket ajánlunk. SC GLOVER PRODEXIM SRL. Tel. 0744-500-605. (p.-I)
IDŐS- és BETEGGONDOZÁS AZ ÖN OTTHONÁBAN.
idős-beteggondozas.simplesite.com Tel. 0756-680-226. (13445)
NŐIFEHÉRNEMŰ-VARRODÁBA VARRÓNŐKET alkalmazunk.
Tel. 0745-354-691. (22806-I)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177
- 0265/268-330
0736-883-110
- 0265/212-304

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

Dr. Jeremiás István

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0365/400-404

- 0800-801-929

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888
- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

www.marmed.ro

• Dora Medicals

- 0365/400-401

- 0265/263 351

- 0751-114-307

• Radiológia, echográfia

• RDS–RCS

- 0365/404-664

- 0265/266-801

Nemzetközi halottszállítás

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

hidegtálak készítése

• Prefektúra

- 0740-083-077

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Emma vendéglő,

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb
javítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0747-508-707, Misi. (13452-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,
festést. Tel. 0759-467-356. (13124)
VÁLLALUNK
tetőkészítést
Lindab,
Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton
kerámiacserépből,
faszerkezetek
építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258. (13371-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat. Tel. 0744-121-714, 0265/218321, 0766-214-586. (13415)

VÁLLALOK bádogosmunkát és bár-

milyen tető javítását házaknál és

tömbházaknál, szemétleöntők javítá-

sát tömbházaknál, valamint vízszige-

telést. Tel. 0754-509-868. (13418-I)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-

relést vállalok. Tel. 0746-638-960.

(13362-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen

ács-, bádogosmunkát, festést, me-

szelést, tetőkészítést cserépből, le-

mezből, szigetelést tömbházaknál.

Tel. 0742-734-062, Hunor. (13419-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket

javítok.

(12924-I)

Tel.

0755-825-502.

VÁLLALUNK gépi vakolást, külső,

belső építkezési munkálatokat. Tel.

0770-408-122. (13461-I)
IDŐS

BETEG

gondozását

vállalom

Marosvásárhelyen. Tel. 0733-859-222,
0722-313-766. (13477)

VÁLLALOM garázsok, teraszok, pin-

cék, tömbházak lapos tetejének szi-

getelését kátrányos anyagból, „tűzzel

szerelve”, kedvező áron. Tel. 0747-

489-391. (13482-I)

Az általános nagytakarítás
ütemterve Marosvásárhelyen

– október 15., péntek:

Észak, Prahova, Liget, Homoród, Szamóca, Orgona, Tolsztoj,
1989. December 22., C. R. Vivu, Székely Vértanúk, Asztalos, Hajnalcsillag, Béke, Coşbuc, Tavirózsa, Építő, Gyöngyvirág, Bükk
utca;

– október 16., szombat:

Villanytelep utca, sportcsarnok környéke, Mátyás király tér,
Malom, Arany János, Tamás Ernő, Cloşca, Cuza Vodă utca, Bolgár
tér, Győzelem tér, Tusnád, Ifjúsági, Városháza, G. Enescu utca,
Színház tér, Rózsák tere, Petőfi tér és Forradalom utca.
Kérik a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy
takarítsák ki ingatlanjaikat, területeiket, illetve zöldövezeteiket. A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba), a szállítóeszközök számára
könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A szemetet a meghirdetett napon viszik el. Kivételes helyzetekben (kedvezőtlen
időjárás, a program be nem tartása objektív okok miatt stb.) az ütemterv
módosítható. A szemeteskocsik csak egyszer haladnak végig az utcákon,
és azok, akik az ütemtervben szereplő nap után helyezik ki a hulladékot,
viselik a szállítási költségeket vagy a kihágási bírság díját.
(Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala honlapjáról)

működésbe

he-

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak ők el,
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak
árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
Fájdalommal emlékezünk drága
édesapánkra és nagytatára, a
mezőcsávási VITÁLIS KÁROLY
tanító bácsira halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(13485-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel, de a Gondviselő
Isten akaratát elfogadva tudatom, hogy az ákosfalvi
ERDŐS ANNA
született Sebestyén
lelkét türelemmel viselt szenvedés után visszaadta Teremtőjének. Temetése október 14-én,
csütörtökön 13 órakor lesz az
ákosfalvi temetőben, katolikus
szertartás szerint. Nyugodjál békében!
Szerető férje, Jóska. (13467)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a forrón szeretett édesapa, testvér, sógor, rokon és jó szomszéd,
özv. INCZE GYÖRGY
a Metalotehnica volt dolgozója
hosszú betegség után elhunyt.
Temetése október 14-én, csütörtökön 13 órakor lesz a meggyesfalvi temetőben, református
szertartás szerint.
Búcsúzik tőle fia, Gyurika és családja, lánya, Tünde és családja,
testvérei, sógornői, a rokonok és
a szomszédok.
Isten adjon neki nyugodalmat!
Béke poraira! (13475-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szeretett unokatestvéremtől,
VERES-STALLENBERGER
MAGDITÓL – „Kuki” – szomorú szívvel búcsúzom, csak
ketten maradtunk az unokatestvérek közül, és most már
te is elmentél. Béke poraidra,
nyugodjál csendesen, békében! Emléked örökre megmarad. Szomorú szívvel Guszti
Németországból. (v.-I)
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A PC House csapata új munkatársat
keres ügyfélszolgálati munkakörbe:

Fő tevékenység:
• Rendelések feldolgozása és számlázás
• Kapcsolattartás a vásárlókkal
• Problémamegoldás
• Vásárlási tanácsadás
• Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések
megválaszolása
Kiegészítő tevékenységek:
• Termékek feltöltése a weboldalra

Elvárások:
• Román és magyar nyelv felsőfokú ismerete
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
• Haladó szintű számítógépes és online ismeretek
• Jó hardware-ismeret
• Otthonosság az IT világában előnyt jelent
• Ügyfélszolgálati tapasztalat
• Marketingismeretek
• Angol nyelv ismerete

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet
• Szakmai fejlődés lehetősége

A kizárólag részletes önéletrajzodat (CV-t) e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre
vagy Facebookon (https://www.facebook.com/PcHouse.Ro)
csatolmányban várjuk. Kérjük az e-mailben feltüntetni,
hogy az ügyfélszolgálati állásra jelentkezel. A hiányos vagy
csak részben kitöltött önéletrajzokat nem vesszük figyelembe.

