
Az energiaválság miatt nehéz tél elébe nézünk. A lakosság 
nagy fűtési számláktól tart, amit egyre nehezebb lesz kifi-
zetni. Egyeseknek a spórlás marad, ami félig fűtött vagy fű-
tetlen otthont jelent. A takarékoskodás egyik járható útja az 
épületek energetikai hatékonyságának növelése, a hővesz-
teség kiküszöbölése, ami teljes körű szigeteléssel érhető el. 
Marosvásárhely lakónegyedeiben 15 év alatt csupán 160 
tömbházat hőszigeteltek, jelenleg is dolgoznak a felállványo-
zott épületeken, mégis lassan haladnak. Hogy állunk most? 
– kérdeztük Dorin Beleant, a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal lakótársulásokért felelős osztályának vezetőjét.  

– Jelenleg több helyen, kétféle program futtatása révén dolgoznak a 
városban. A kormányprogram segítségével nyolc tömbház teljes hőszi-
getelését végzik, ezeket október végig be kell fejezni. Ezek a tömbházak 
a December 22. úton, a Béke utcában, a Székely Vértanúk utcában, a Ion 
Buteanu és a Resica utcában találhatók. A felújítási költségekhez a lakók 
10 százalékkal járulnak hozzá. Erről a helyi tanács döntött. A polgármes-
ter javaslatára, hogy megkönnyítsék a lakók helyzetét, a helyi tanács le-
hetővé tette, hogy a lakrészenkénti költségeket öt éven át hőszigetelési 
illetékként törlesszék.  

További hat tömbházat a Regionális Operatív Program (POR) kereté-
ben hőszigetelnek, ezeket év végéig kell befejezni.  

Nemzetközi 
verseny fiatal 
tehetségeknek 
Nem sokkal az első alkalommal meg-
szervezett Erich Bergel Nemzetközi 
Karmesterversenyt követően ismét 
egy új, szintén első alkalommal meg-
szervezett és ugyancsak nemzetközi 
zenei verseny zajlik a Kultúrpalotában: 
ezúttal az Első Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Zongoraverseny, amelyre ti-
zenhét fiatal zongorista nevezett be a 
világ minden tájáról.  

____________2. 
„Oxigéngyár” 
létesül a kórház 
udvarán 
Az oxigénpótlásra szoruló páciensek 
biztonságosabb ellátását célozza az az 
európai uniós forrásokból finanszíro-
zott projekt, amelyet a Maros Megyei 
Klinikai Kórház nyert meg, partnerség-
ben a Maros Megyei Tanáccsal. A be-
ruházásnak köszönhetően egy modern 
egységet is üzembe helyeznek, amely 
a Gheorghe Marinescu utca 1. szám 
alatti kórházépület egyes részlegeit el-
látja majd oxigénnel. 

____________4. 
Pacemaker-készü-
lék inkontinenciára 
Körülbelül úgy néz ki, mint a pacema-
ker, a szívritmusszabályzó készülék, 
amelyet a bőr alá ültetnek, és elektró-
dáit a szívbe vezetik. Vannak betegsé-
gek, amikor a hólyag egyszerűen nem 
tudja, hogy mitévő legyen.  

____________6. 
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Lassan halad a hőszigetelés Marosvásárhelyen 

Eddig 160 tömbház került sorra 
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Mezey Sarolta 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

(Folytatás a 4. oldalon)

Ne hagyja ki 

Ne hagyja ki   

az őszi 
az őszi   

szőnyegvásárt!

szőnyegvásárt!   

Október 12–16. között térjen be a  
SAMIRA üzletbe:  
Marosvásárhely,  

Bartók Béla utca 1–3. szám.  
Szerdától vasárnapig 9–19 óra között  

szőnyegek, futószőnyegek  
nagy választéka várja, kedvezményes 

áron vásárolhat!  
Ajándék vár minden vásárlóra!  

Telefon: 0265/269295; 0740187603.



Helikon 2022/20 
Megjelent a kolozsvári Helikon első októberi, 2022/20-

as lapszáma, benne Borsodi L. László, az októberi Helikon 
kiemelt szerzőjének versei. Interjút Horváth Csaba közöl 
Velkey Ferenc történésszel, egyetemi oktatóval.  

Verset közöl továbbá Balaton László, Bordy Margit, Ki-
rály Farkas, prózát Orcsik Roland és Szabó Róbert Csaba. 
Jelen lapszámban olvashatók továbbá Ádám Szilamér, 
Varga László Edgár és Wirth Imre rövidprózái, amelyek az 
Erdélyi Magyar Írók Ligája Befejezetlen történetek címszó 
alatt megrendezett helyszíni prózaírásán készültek. Franz 
Hodjak verseit a lap Szenkovics Enikő fordításában közli.  

A Pavilon 420-ban Biró Borbála versei és Ferencz Hed-
vig rövidprózái olvashatók, továbbá András László és Ba-
biczky Tibor Hajótörés szélcsendben című versfüzére.  

A Stelláriumban Tankó Andrea ír Alexandru Muşina 

Macska-e a cica? című válogatott verseskötetéről, amelyet 
Szonda Szabolcs fordított. A Kinematográfban Farkas Bog-
lárka Angéla ír Jordan Peele Nem (Nope) című filmjéről, a 
Theátrum hasábjain Dimény Patrícia színikritikája olvas-
ható a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház Hullámzó 
vőlegény című Tamási-előadásáról. Kritikát Ádám Szila-
mér közöl Borsodi L. László Estére megöregszel című kö-
tetéről. Fülszöveget André Ferenc közöl Vajna Ádám 
egyébként is, mit akarhatott itt az őrgróf? és Szabó T. Anna 
vagyok című verseskötetéről. Az Amplitúdóban Jakabffy 
Tamás közöl rövid zeneesszét, az Artefaktumban Vida 
Krisztina ír Ughy Istvánnak a marosvásárhelyi Art Nou-
veau Galériában megrendezett kiállításáról, amelynek 
anyagával a jelenlegi lapszámot illusztrálták.  

A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozá-
son érhető el: https://uploads-ssl. 
webflow.com/6240c9003f43df2b91611633/6343d76493a9
96ec4270a030_01.%20TARTALOM.pdf 

Ma KÁLMÁN és EDE,  
holnap HELÉN napja. 
HELÉN: a Heléna angol formá-
jából, illetve magyar becenevé-
ből származik.  

Tudományos ülésszak a Sapientián 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság októ-
ber 13-16. között Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetemen tartja meg a XXIII. energe-
tikai-elektrotechnikai (ENELKO), illetve a XXXII. számítás-
technikai és oktatási (SzámOkt) multikonferenciát. Az 
ülésszak célja lehetőséget teremteni az erdélyi, magyar-
országi, valamint más államokbeli magyar szakemberek-
nek tudományos eredményeik bemutatására és a szakmai 
kapcsolatteremtésre. További részletek a Sapientia maros-
vásárhelyi karának honlapján. 

Gyógyszerészkonferencia 
Marosvásárhelyen 

A Maros Megyei Gyógyszerészkollégium a marosvásárhe-
lyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai 
Egyetemmel közösen október 13–14-én tartja a megyebeli 
gyógyszerészek tizedik konferenciáját. A hibrid rendszer-
ben zajló esemény megnyitója 13-án, csütörtökön (ma) 
8.50-kor kezdődik az egyetemen, a gyógyszerészeti kar 
aulájában. Az ülésszak a www.conferinte.ro platformon élő 
közvetítésben követhető.  

Rally 60 – régi autók versenye 
A Maros Classic Car Club a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatallal együttműködésben a hét végén, október 15–
16-án tartja az oldtimer és youngtimer gépkocsik Rally 60 
elnevezésű versenyét. Az ügyességi és egyéb próbákból 
álló megmérettetés szombaton délelőtt 11 órakor az Őszi 
retroparádé nevű régiautó-bemutató után startol a város-
központból, és vasárnap a szovátai tökfesztiválon ér véget. 
Bővebb tájékoztatás az útvonalról és a programról a 
www.rally60.ro honlapon található.  

Városi séták 
A marosvásárhelyi, Bolyai utcai Gemma Book Café köny-
ves kávézóban az érdeklődőket városnéző sétákra hívó új 
rendezvénysorozat indul Újvári Dorottya, Orbán János és 
Daray Erzsébet szervezésében. Az első sétára (a Bolyai 
utca és környéke) október 15-én, szombaton 15 órától 
kerül sor Orbán János művészettörténész vezetésével. 
Regisztrálni a kávézó Facebook-oldalán, az esemény le-
írásában megadott linken lehet. A részvételi díj 25 lej, ez 
tartalmazza a séta után a Gemmában elfogyasztható kávé 
vagy tea és egy csokitallér árát is.  

Az Állami Székely Népi Gyermek-
együttesre emlékeznek 

Az egykori marosvásárhelyi Állami Székely Népi Gyermek-
együttes megalakulásának 65. évfordulója tiszteletére gá-
laműsorra kerül sor október 15-én, szombaton 17 órakor 
a Kultúrpalota nagytermében. A gyermekegyüttes 1957 
őszén jött létre, és 1969-ig az Állami Székely Népi Együt-
tes keretében tevékenykedett, 1975-ben végleg megszűnt. 
Száztíz-százhúsz tagú kórusával, hetven-nyolcvan tánco-
sával és 12-tagú gyermekzenekarával, hangszerszólistái-
val az együttes a maga nemében egyedülálló volt az 
országban. A gálaesten fellép a Csillagfény, a Napsugár 
és a Boróka gyermek-néptáncegyüttes, muzsikál a Maros 
Művészegyüttes zenekara. A belépés díjtalan. A rendez-
vény a Székelyföld Napok programjának része.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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Nem sokkal az első alkalommal megszervezett 
Erich Bergel Nemzetközi Karmesterversenyt kö-
vetően ismét egy új, szintén első alkalommal 
megszervezett és ugyancsak nemzetközi zenei 
verseny zajlik a Kultúrpalotában: ezúttal az Első 
Marosvásárhelyi Nemzetközi Zongoraverseny, 
amelyre tizenhét fiatal zongorista nevezett be a 
világ minden tájáról.  

A zongoraverseny fő célja az olyan fiatal, pályakezdő 
zongoristák kiválogatása, akik szólistaként kívánnak érvé-
nyesülni. A verseny az utolsó fordulóban lehetőséget nyújt 
arra, hogy a versenyző szólistaként együttműködjön a Ma-
rosvásárhelyi Filharmónia zenekarával, és a helyi közön-
ségnek játszhasson, az első helyezett pedig meghívottja 
lesz a következő évad egyik szimfonikus hangversenyének 
is. A versenyben egyetlen korcsoport van, a felső korhatár 
32 év. 

Az október 27-ig tartó XXXII. Constantin Silvestri 
Nemzetközi Zenei Fesztivál keretében zajló, a ma esti kon-
certtel kicsúcsosodó eseménysorozattal kapcsolatosan a hét 
elején tartottak sajtótájékoztatót a szervezők a Kultúrpalota 
kistermében. A résztvevőket György Levente, a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia igazgatója üdvözölte, majd át-
adta a szót a verseny ötletgazdájának, kezdeményezőjének 
és főszervezőjének, ifj. Csíky Boldizsár zongoraművész-
nek, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián oktató 
egyetemi professzornak. 

– Néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk az igazgató 
úrral arról, hogy jó lenne valami különlegeset szervezni, és 
meg is valósult e két esemény: a karmesterverseny, amely 
óriási sikert aratott, és ez a zongoraverseny. A karmester-
verseny esetében intenzíven együttműködtünk a helyi ha-
tóságokkal, amelyek támogattak is bennünket, a 
zongoraverseny szervezésekor azonban nem ezt az utat jár-
tuk, ezt a versenyt a privát szférából támogatják olyan em-
berek, akik a szívükön viselik a kultúra sorsát. A díjak 
értéke, ha a mi földrajzi helyzetünket tekintjük, egészen 
jónak mondható: az első helyezett 3000, a második 2000, 
míg a harmadik helyezett 1000 euróval térhet haza. Ezeket 
a díjakat a Flavis Press Kft. ajánlotta fel, és egy meglepetés 
is ért minket: a Yamaha Music Europe a verseny idejére (és 
reméljük, hogy kicsit tovább is) felajánlott és ide is szállí-
tott egy vadonatúj Bösendorfer koncertzongorát, ezen ját-
szanak a versenyzők. A versenyprogram igen magasra tette 

a mércét: nem vártam volna, de nagyon örvendek annak, 
hogy ilyen sokan jelentkeztek. Saját magam készítettem 
egy egyszerű, de minden információt tartalmazó honlapot, 
amely a targumures-marosvasarhelypianocompetition.com 
címen érhető el – mondta a főszervező a sajtótájékoztatón, 
amelyen felszólalt a zsűri két tagja, Adela Liculescu Bécs-
ben élő zongoraművész és Nicolae Dumitru zongoramű-
vész, a George Enescu Nemzeti Kollégium tanára is. 
Rajtuk kívül ifj. Csíky Boldizsár zsűrielnök, Romeo 
Rîmbu, a Nagyváradi Állami Filharmónia állandó karmes-
tere, valamint György Levente, a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia igazgatója alkotja a testületet. 

A három fordulóból álló verseny gálakoncertje ma, ok-
tóber 13-án, csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Kultúr-
palota nagytermében: fellépnek a Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Zongoraverseny díjazott művészei a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarának 
kíséretével, Romeo Râmbu vezénylete alatt. 

13., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 36 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 40 perckor.  
Az év 286. napja,  
hátravan 79 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Kastélynap Marosvécsen 
A Kemény Auguszta Egyesület szervezésében szeptem-
ber 15-én, szombaton ötödik alkalommal tartanak kastély-
napot a marosvécsi Kemény-kastélyban. A program 
délelőtt 11 órakor az ünnepélyes megnyitóval kezdődik, 
11.15-kor dr. Barabás Dénes fotóiból nyílik kiállítás, 11.45-
től Kemény János és családja címmel vetítésre kerül sor. 
12.15-kor a Maros Művészegyüttes kalotaszegi viseletei-
ből nyílik kiállítás, és fellép a Boróka néptáncegyüttes. 
12.30-kor Kicsiktől komolyan címmel a Marosvásárhelyi 
Művészeti Szaklíceum diákjai mutatják be klasszikus 
zenei műsorukat Korpos Kamilla tanárnő irányításával. 14 
órakor dr. Barabássy Sándor Héderfájai és Makfalvi Bara-
bássy család történelmi monográfiája című kötetét ismer-
tetik. 15 órakor a felújított Helikon-asztal átadásával 
folytatódik a rendezvény, majd koszorúzás és kulturális 
program következik. Fellép az udvarhelyi Boróka együttes, 

a Bíborka néptáncegyüttes és Kilyén Ilka színművésznő. 
16.30-kor megnyitják a Tamási Áron-kiállítást, Kilyén Ilka 
és Ritziu Ilka Krisztina pedig bemutatják Tamási-emlékmű-
sorukat. A kastélynapon gyermekprogramokra, tematikus 
sétákra, filmvetítésekre is sor kerül, és gasztrosarok is 
lesz. Belépés a helyszínen megvásárolható karszalaggal, 
amelynek ára 10 lej. A 12 év alatti gyermekek, valamint a 
személyi igazolványukat felmutató marosvécsi lakosok in-
gyen vehetnek részt a kastélynapon. 

Báthory István emlékezete 
Báthory István emlékezete és egyetemes megbecsülése 
címmel október 13-án, csütörtökön (ma) 18 órakor a 2021-
es Báthory-emlékévre készült vetített képes bemutatóra 
várják az érdeklődőket a Maros Művészegyüttes Arany 
János utca 2. szám alatti székházába. Az erdélyi fejede-
lemről, lengyel királyról, európai léptékben jelentős állam-
férfiról és egyetemalapítóról dr. Ábrám Zoltán értekezik, 
közreműködik a Fagyöngy citerazenekar. A rendezvény a 
Székelyföld Napok része.  

RENDEZVÉNYEK

Ma este kezdődik az Első Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Zongoraverseny gálakoncertje 

Nemzetközi verseny fiatal tehetségeknek 
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Kaáli Nagy Botond 



Aggasztó, hogy a fűtési szezon kezdete előtt pár héttel Ro-
mániának még nincs gázellátási vészforgatókönyve. Vala-
hogy meg sem lepődünk már, az lenne a hihetetlen, ha 
idejében felkészült volna a kormány a válságos időkre. A sze-
gényebb társadalmi réteg még csak most kezdi összegyűjteni 
a sok iratot, amivel a fűtéspótlékot igényelheti (a feltételek 
némiképp módosultak a tavalyi helyzethez képest), az önkor-
mányzatok, bár jobban állnak az előkészületekkel, mint ta-
valy ilyenkor, amikor elég kaotikusan kezdődött el a 
támogatási rendszer alkalmazása, november elsejétől szá-
míthatnak a támogatást igénylők „rohamára”.  

A gazdasági szféra is bizonytalan, annak ellenére, hogy a 
kormányilletékesek nyugtatgatnak. De mennyire lehet nyu-
godt a vállalkozói társadalom, amikor olyan stratégiai vál-
lalatok állítják le a termelést, mint a borzeşti-i Chimcomplex 
vegyi kombinát, az Azomureş stagnálásáról nem is beszélve. 
Előbbi alkalmazottainak 20 százalékát bocsátja el, de ha az 
elérhető árú földgázellátásra a jövőben sem lesz kilátás, 
akár kollektív elbocsátásokra is lehet számítani. Az viszont 
valóban aggodalomra adna okot, ha bezárnák a ploieşti-i 
Brazi hőerőművet, hiszen ez termeli meg a hazai villamos-
energia-szükséglet 10 százalékát. Már csak az hiányzik, 
hogy a gázellátás mellett a villamosenergia-ellátással is 
gondok legyenek… Ezt biztosan megéreznék a kis és közepes 
vállalatok is, amelyek szintén egyre nehezebb helyzetben 
vannak, hiszen minden alapanyag napi szinten drágul, nekik 
lassan a növekvő infláció teszi be az ajtót.  

Az energiaválság kezelésére a megoldások egyike lehetne 

a megújuló energiákba való beruházások jobb támogatása, 
vagyis a prioritások kijelölésekor erre sokkal több pénzt kel-
lene irányítani. Sürgősségileg, lakossági szinten mindenkép-
pen kiemelt figyelmet érdemelne. Ott van például a 
napelemprojekt. Pályázni ugyan lehet a fotovoltaikus zöld-
házprogramban biztosított keretösszegre a jóváhagyott cé-
geknél, azonban a pályázónak hónapokig kell várnia, amíg 
esetleg sorra kerül. Aki teheti, önerőből próbál napelem-
rendszert kiépíteni. Ők azok, akiknek van ugyan pénzük, de 
szakemberhiánnyal szembesülnek.  

Mindeközben az energiaügyi minisztérium államtitkára 
még mindig csak a lehetséges vészforgatókönyvek tanulmá-
nyozásánál tart. Remélhetőleg minél sürgősebben megszü-
letik a stratégia arra a helyzetre, amikor majd Románia több 
gázt használ el, mint amennyit a gáztározókból és saját ter-
melésből fedezni tud, viszont csak Oroszországgal van im-
portszerződése. 

Ismét nőtt az infláció  
Romániában 15,9 százalékra nőtt szeptemberben 
az éves inflációs ráta, miután augusztusban 15,3 
százalékon állt – közölte az Országos Statisztikai 
Intézet szerdán. Tavaly szeptemberhez képest az 
élelmiszerek fogyasztói ára 19 százalékkal emel-
kedett, a nem élelmiszereké csaknem 17 százalék-
kal nőtt, míg a szolgáltatások 8 százalékkal 
drágultak. Tavaly decemberhez képest a fogyasztói 
árindex 13 százalék volt. Augusztushoz képest a 
fogyasztói árak 1,3 százalékkal emelkedtek. A 
Román Nemzeti Bank október elején 75 bázispont-
tal, 6,25 százalékra emelte az alapkamatot. A jegy-
bank augusztus eleji becslése szerint 2022 végén 
13,9 százalékos inflációra számítanak, míg a jövő 
év végére 7,5 százalékos inflációt prognosztizáltak. 
(MTI) 

Erősebb NATO-jelenlét 
Franciaország megerősíti a NATO katonai jelenlétét 
Romániában, ahová a következő hetekben egy 
páncélgépkocsi-századot és egy Leclerc tankokból 
álló harckocsiszázadot küld – jelentette be kedden 
a Reuters és az AFP szerint Sébastien Lecornu 
francia védelmi miniszter. A politikus egy parlamenti 
meghallgatáson elmondta: Emmanuel Macron ál-
lamfő „a NATO keleti szárnyán kialakult helyzetre” 
és „az ukrajnai harcok hevességére” való tekintettel 
hozta ezt a döntést. (Agerpres) 

Ülésezik a CSAT 
Klaus Iohannis államfő október 25-re összehívta a 
Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését – tájé-
koztatott az elnöki hivatal. A közlemény szerint a 
testület napirendjén az ukrajnai háború következ-
ményeivel kapcsolatos témák és a Románia ener-
giabiztonságát szavatoló intézkedések 
szerepelnek. A napirenden szerepel továbbá egy 
jelentés az Oroszországra 2021 októbere és 2022 
szeptembere között kiszabott nemzetközi szank-
ciók romániai vonzatáról. A védelmi tanács ezek 
mellett tárgyal a hadsereg korszerűsítéséről is. 
(Agerpres) 

Csökkent a nettó átlagbér 
Az országos nettó átlagbér augusztusban 3933 
volt, 42 lejjel (1,1 százalékkal) kisebb, mint július-
ban, a bruttó átlagbér pedig 6348 lej volt, 57 lejjel 
(0,9 százalékkal) kisebb, mint az előző hónapban 
– közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). A legnagyobb nettó átlagbért – 9395 lejt – az 
információtechnológiai ágazatban (beleértve az in-
formatikai szolgáltatásokat) jegyezték, a legkiseb-
bet – 2214 lejt – pedig a ruhaiparban. A 
közalkalmazotti szférában is enyhén csökkent au-
gusztusban a nettó átlagbér júliushoz képest: a 
közigazgatásban 1,1 százalékkal, az egészség-
ügyben és szociális intézményekben 0,2 százalék-
kal. A tanügyben ezzel szemben enyhén, 0,6 
százalékkal nőtt a nettó átlagfizetés. Idén augusz-
tusban a legnagyobb mértékben a szénkitermelés-
ben (15,6 százalék) csökkent a nettó átlagbér. 
Ugyanakkor 11,8 százalékkal nőtt a nettó átlagfize-
tés a távközlésben, 2 és 6 százalék között a  
dohányiparban, a kohászatban, a kőolaj- és a föld-
gázkitermelésben, illetve a bútoriparban.  
(Agerpres) 

Ország – világ 

Forgatókönyv nélkül 

Fotó: Horváth Éva 

Elvesztik választhatósági jogukat a szándékosan 
elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek 

Romániában elvesztik választhatósági jogukat azok 
a személyek, akiket szándékosan elkövetett bűn-
cselekmények miatt ítéltek el, és nem rehabilitáltak, 
vagy nem részesültek amnesztiában – erről foga-
dott el két jogszabály-módosítást kedden a román 
parlament. 

Romániában az ellenzéki Mentsétek Meg Romániát Szö-
vetség (USR) és az abból kivált Megújítjuk Románia Európai 
Projektjét (REPER) elnevezésű, szintén ellenzéki párt kezde-
ményezte, hogy vonják meg a választhatósági jogát azoknak, 
akiket korábban jogerősen elítéltek. Eredetileg a kiskorúak el-
leni szexuális bűncselekményeket elkövetőkre vonatkozott 

volna a jogszabály, de a parlamentben kiterjesztették az érin-
tettek körét, így valamennyi szándékosan elkövetett bűncse-
lekményért elítélt személy választhatósági jogát megvonja a 
két törvénymódosítás.  

Az egyik a helyhatósági, a másik pedig a parlamenti válasz-
tások esetében zárja ki a lehetséges jelöltek köréből az elítél-
teket. Romániában eddig a választhatósági jogot csak a 
bíróság vonhatta meg. 

Mindkét jogszabály-módosítást nagy többséggel fogadta el 
a képviselőház, amely ügydöntő jogkörrel rendelkezett ebben 
az esetben, így már csak Klaus Iohannis államelnöknek kell 
kihirdetnie a módosításokat, hogy hatályba lépjenek. (MTI) 

Támogatás a hegyvidéki gazdálkodóknak  
Támogatásra nyújthatnak be igényléseket a hegyvidéki gaz-

dálkodók – a keretösszegeket a szerdai kormányülésen fogadta 
el a kormány. Három fő beruházási program van: az egyik a 
tej tárolására és feldolgozására vonatkozik, a második hegy-
vidéki esztenák létesítésére, a harmadik pedig központok lét-
rehozására, ahol erdei gyümölcsöt, gombát, gyógynövényeket 
gyűjtenek be és dolgoznak fel. 

A tej begyűjtésére egy gazda legfeljebb 500 ezer lejre pá-
lyázhat, a begyűjtésre és feldolgozásra/tárolásra 1 millió 700 
ezer lej, míg a már meglévő tejbegyűjtő és tejfeldolgozó köz-
pontok fejlesztésére 1 millió 900 ezer lej kapható. A támoga-
tási keretösszeg a 2022-es évre összesen 60 millió euró. 

A hegyvidéki esztenák létesítésére egy gazda legfeljebb 150 

ezer lejt támogatást kaphat, az éves támogatási keretösszeg 
összesen 7 millió euró. 

A gazdák maximum 600 ezer lejre pályázhatnak, amennyi-
ben erdei gyümölcs, gomba, gyógynövények begyűjtésére, vá-
logatására és raktározására alkalmas központot akarnak 
létesíteni. Ha ezeket a központokat akarják fejleszteni, akkor 
800 ezer lej támogatásra jogosultak. A támogatás éves keret-
összege 66 millió euró. 

Az igényléseket magánszemélyek, családi vállalkozások, 
termelőszövetkezetek és a mezőgazdaságban vagy élelmiszer- 
iparban tevékenykedő jogi személyek nyújthatják be, akik 
hegyvidéken folytatnak mezőgazdasági tevékenységet, és nem 
tartoznak az államnak. (RMDSZ-tájékoztató) 
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Az orosz támadások erősítik 
a szövetségesek elszántságát 

Oroszország Ukrajnára mért rakétacsapásai Vlagyi-
mir Putyin orosz elnök háborújának rosszindulatát 
és kegyetlenségét mutatják, de még inkább meg-
erősítik a nemzetközi közösséget abban, hogy tá-
mogassa Ukrajna katonai erőfeszítéseit önmaga 
megvédésére – jelentette ki Lloyd Austin amerikai 
védelmi miniszter szerdán Brüsszelben, a NATO-
tagországok védelmi miniszteri találkozójának ke-
retében szervezett Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó 
Csoport tanácskozását megnyitó beszédében.  

Mint mondta, az ukrán városok elleni orosz támadások ár-
tatlan civileket öltek és sebesítettek meg, végrehajtásukhoz 
katonai cél nem fűződött. Véleménye szerint Putyin válasz-
totta ezt az „imperialista” háborút, Ukrajna pedig úgy döntött, 
hogy megvédi magát, „amit eddig nagyszerűen meg is tett”.  

Austin rendkívülinek nevezte, hogy az ukrán erők „képesek 
voltak megváltoztatni a háborús dinamikát”.  

„Ezek a győzelmek Ukrajna bátor katonáinak köszönhetők. 
De az Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport biztonsági se-
gítségnyújtása, kiképzése és erőfeszítései létfontosságú sze-
repet játszottak ebben – jelentette ki.  

Az Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport (Ukraine De-
fense Contact Group) találkozóján 50 ország miniszterei és 
védelmi vezetői vettek részt. A csoportot nyugati szövetséges 
katonai vezetőkkel egyetértésben, áprilisban hozta létre az 
Egyesült Államok, azzal a céllal, hogy segítsék Ukrajna vé-
delmi szükségleteinek kielégítését. 

Az amerikai védelmi miniszter hosszú távú katonai segít-
séget ígért Ukrajnának az orosz légi csapásokat követően. „Az 
ukrán honvédők támogatása iránti eltökéltségünk minden idő-
szakra érvényes, nem csak az összecsapások kimenetelétől 
függ. Folytatjuk Ukrajna védelmi képességeinek bővítését a 
jelenlegi sürgető szükségletek kielégítése végett, és hosszú 
távon is” – jelentette ki Lloyd Austin. (MTI) 

Antalfi Imola 



Egy újabb európai uniós pályáza-
tot nyert meg a Maros Megyei Ta-
nács az alárendeltségébe tartozó 
Maros Megyei Klinikai Kórházzal 
együtt, amelynek célja elsősorban a 
covidos betegeket kezelő kórházak 
ellátása az oxigénterápiához szük-
séges korszerű berendezésekkel. 
Péter Ferenc tanácselnök elmondta, 
a cél a betegek biztonságának a nö-

velése azokban a kórházi egységek-
ben, ahol oxigénterápiás eljárásokat 
alkalmaznak. A beruházásra a 
2014–2020-as nagy infrastruktúra 
operatív program keretében pályáz-
tak, idén március végén nyújtották 
be a projektet, ami nyertes lett, és 
jelenleg folyamatban van a közbe-
szerzési eljárás kiírásához szüksé-
ges dokumentáció összeállítása. A 
határidő pedig, ameddig be kell fe-
jezni a kivitelezést, 2023. december 
vége. A projekt összértéke több 

mint 23 millió lej, amiből 13 millió, 
azaz a beruházás 54 százaléka a 
Maros Megyei Tanács önrésze, a 
többit uniós alapokból biztosítják. 
A megyei tanács elnöke szerint az 
elmúlt két év járvány uralta idősza-
kában bebizonyosodott, hogy mek-
kora szükség van arra, hogy a 
kórházakban biztosítva legyen a pá-
ciensek számára a biztonságos oxi-
génellátás, olyan körülmények 
között is, amikor jelentősen megnö-
vekszik azon betegek száma, akik 
oxigénpótlásra szorulnak. Ezért a 
Maros Megyei Klinikai Kórházhoz 
tartozó Gheorghe Marinescu utca 1. 
szám alatti kórházépület részlegei, 
az aneszteziológia és intenzív terá-
piás osztály, az urológia, általános 
sebészet, kardiológia, belgyógyá-
szat, gasztroenterológia, nefrológia-
osztályok, valamint a laboratóriumi 
rész lesznek a beruházás haszonél-

vezői, hiszen a fertőzőklinikák, il-
letve a tüdőklinika mellett ez a kór-
házi egység vállalt legnagyobb 
szerepet a koronavírusos páciensek 
ellátásában. Az oxigénterápia iránt 
igencsak megnőtt az igény az 
utóbbi két évben, hiszen itt kezelték 
az intenzív terápiás ellátásra szoruló 
betegek nagy részét, ezért nagy 
szükség van arra, hogy a megfelelő 
és biztonságos oxigénellátás bizto-
sítva legyen, hiszen a járvány idején 
az ország több kórházában vezetett 
szerencsétlenséghez a régi hálóza-
tok túlterheltsége. 

Dr. Ovidiu Gîrbovan hozzátette, 
a projekt része egy úgynevezett 
„oxigéngyár” létesítése a kórház-
épület mellett, amely a kórtermek-
ben biztosítja a szükséges 
oxigénmennyiséget, különösen az 
intenzív osztályokon fekvő súlyos 
állapotú betegek számára, ugyanak-
kor a beruházás részeként a villany-
hálózatot, az egyes vezetékeket, 

valamint az elszívórendszert is kor-
szerűsítik. A kórház menedzsere 
szerint a munkálatok ideje alatt ide-
iglenesen átcsoportosítják majd 
egyes osztályok tevékenységét, 
ebben már van tapasztalatuk a jár-
vány időszakából, illetve jól együtt-
működnek a Maros Megyei 
Sürgősségi Kórházzal, így szükség 
esetén a páciensek egy részét oda 
tudják irányítani. 

A kórházat érintő projektek kap-
csán Péter Ferenc megjegyezte, 
nagyon szeretnék, ha mielőbb si-
kerülne befejezni a Gheorghe Ma-
rinescu utca 1. szám alatti épület 
félbemaradt szárnyát is, ezt cé-
lozza az Országos Beruházási Tár-
sasághoz benyújtott három projekt 
egyike, a másik kettő pedig a tü-
dőklinika korszerűsítésére, vala-
mint az 1-es számú fertőzőklinika 
udvarára tervezett intenzív terá-
piás részleg kialakítására vonatko-
zik.

Az egyik tömbház a Transilvania 
és a Cernavoda utca sarkán, a többi 
az Állomás téren, a Măgurei utcá-
ban, az Argeş utcában, a Moldova 
utcában található. A POR keretében 
felújított épületek esetében a lakók 
25 százalékkal járulnak hozzá a 
költségekhez. A felújítási munkála-
tokért 36 hónapos garanciát vállal-
nak a kivitelezők. Ezt követően 
bocsátják ki az épület műszaki le-
írását és energetikai bizonylatát.  

– Milyen ütemben dolgoznak az 
elkövetkezőkben a tömbházak 
szigetelésén?  

– A múlt héten további 12 tömb-
ház hőszigetelésére írtunk alá szer-

ződést, ezeket a jövő év végéig kell 
elvégezni. Tekintettel arra, hogy rö-
videsen beköszönt a tél, csak az 
egyik Rovinari negyedi épületben 
kezdik el a munkát, a többi a jövő 
tavaszra marad. Ezenkívül további 
17 panelépület rehabilitálására ír-
tunk alá szerződést a fejlesztési mi-
nisztériummal, most következik a 
közbeszerzési eljárás. Attól füg-
gően, hogy ezek mennyi időt vesz-
nek igénybe, valószínűleg jövő 
évben írjuk alá a kivitelezési szer-
ződéseket. Közbeszerzési eljárások 
vannak folyamatban kilenc tömb-
ház felújítására. November 1-jén 
egy Budai negyedi lakótömb felújí-
tására indítunk közbeszerzési eljá-

rást. Összegezve: a fejlesztési mi-
nisztérium a kormányprogram 
révén 35 tömbház számára bizto-
sítja a hőszigetelés finanszírozását, 
ami elég szép szám.  

– Szó volt arról, hogy az orszá-
gos helyreállítási terv kiterjed a 
tömbházak hőszigetelésére is.  

– Igen. Áprilisban az országos 
helyreállítási terv (PNRR2) révén 
15 lakótömb került be a programba 
– a lakóknak és az önkormányzat-
nak nem kell hozzájárulnia a költ-
ségekhez – , de még nem született 
meg a finanszírozási szerződés. Ok-
tóber 10-én további 18 tömbházra 
nyújtottunk be finanszírozási igény-
lést. A helyi önkormányzat 10 mil-

lió eurót kap erre a célra. Tekintettel 
arra, hogy az építőanyagok ára 
megnőtt, csak annyi tömbházat hő-
szigetelhetünk ebből a pénzből, 
amennyi a keretbe belefér – tájé-
koztatott Dorin Belean igazgató. 

– Marosvásárhelyen milyen 
arányban sikerült hőszigetelni a 
lakónegyedek tömbházait?  

– A városban 2250 lépcsőházat 
tartanak nyilván – egy tömbháznak 
2-3 lépcsőháza is lehet –, ezekben 
több mint 40 ezer tömbházlakás 
van. Az elmúlt 15 évben mindössze 
160 tömbházat sikerült hőszigetelni 
az önkormányzat közbenjárásával. 
Annak ellenére, hogy a fejlesztési 
minisztérium az utóbbi két-három 
évben bőkezű volt Marosvásárhely-
hez, a közbeszerzési procedúrák ne-
hézkesek, ugyanis a cégek nem 
tolonganak az ajánlatokkal. Egy-
részt amiatt, mert nagyon megdrá-
gultak az építőanyagok, másrészt, 
mert a szakképzett munkaerő hiá-

nyával küszködnek. Mi vagyunk 
azok, akiknek nem mindig sikerül a 
kivitelezés, éppen amiatt, mert a 
közbeszerzési portálon, a SICAP-
on nem jelentkeznek kivitelező 
cégek. 

– Hány tömbház teljes körű szi-
getelésére nyújtottak be kér-
vényt?  

– A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatalban jelenleg körülbelül 
450 tömbházszigetelési kérést iktat-
tak. Azoknak a tulajdonosi társulá-
soknak, amelyek most nyújtják be a 
kérvényeket, 3, 4, 5 vagy 7 évet is 
kell várniuk, amíg megoldódik a fi-
nanszírozás. Akik úgy döntenek, 
hogy nem várják ki ezt a hosszú 
időt, magánúton – a szükséges en-
gedélyek beszerzésével –, saját for-
rásból hőszigeteltethetik a 
tömbházakat. Ezeknek a lakások-
nak hét éven át adókedvezményt 
biztosít az önkormányzat – mondta 
Dorin Belean igazgató.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor

Péter Ferenc és dr. Ovidiu Gîrbovan  Fotó: Menyhárt Borbála 

Menyhárt Borbála
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Eddig 160 tömbház került sorra 

A súlyos állapotú páciensek biztonságosabb ellátása érdekében 
„Oxigéngyár” létesül a kórház udvarán 

Az oxigénpótlásra szoruló páciensek biztonságosabb ellátását 
célozza az az európai uniós forrásokból finanszírozott projekt, 
amelyet a Maros Megyei Klinikai Kórház nyert meg, partner-
ségben a Maros Megyei Tanáccsal. A beruházásnak köszön-
hetően egy modern egységet is üzembe helyeznek, amely a 
Gheorghe Marinescu utca 1. szám alatti kórházépület egyes 
részlegeit ellátja majd oxigénnel – jelentette be a tegnapi saj-
tótájékoztatón Péter Ferenc megyei tanácselnök és  
dr. Ovidiu Gîrbovan, a kórház menedzsere. 



(Folytatás szeptember 29-i lapszámunkból) 
Shakespeare zsenialitásának, íróhatalmá-

nak egyik fő jellemzője, hogy az eszményi, 
az egész-ség bűvös erejű látomásai és felidé-
zése mellett a beteg valóságot, az esendő em-
berit is mint a természet részét, végtelen 
együttérzéssel tudja ábrázolni. A szonettek 
költői énje beteg a vágyakozástól, a kedves 
egy pillantásáért sorvad (75. szonett), és ál-
matlanság gyötri, akárcsak a gyilkosságoktól 
terhelt lelkiismeretű III. Richárdot vagy a 
nyugodt álmot örökre leölő Macbeth házas-
párt: „Hogy legyek hát megint derűs kedély,/ 
Ha az áldott pihenés elkerül?” (28. szonett, 
Szabó Lőrinc fordításában; a további szonett- 
idézetet is Szabó Lőrinc fordításában közöl-
jük.) Az ellentmondásokat fel nem oldó, fel-
színes kibékülést a pusztán részlegesen ható 
gyógyszerhez hasonlítja: „Mert jó ír-e, mely-
től gyógyul a seb,/ De nem tűnnek el undok 
hegei?” (34. szonett). A 140. szonettben a re-
ménytelen szerelmes a legkisebb vigaszra is 
úgy vágyik, mint a menthetetlen, halálos 
beteg, kit orvosa a közelgő vég tudatában kí-
méletből mégis inkább reményekkel nyugtat:  

„Okosan légy kegyetlen, s túlgoromba 
Gúnnyal ne sújtsd néma türelmemet, 
Mert kínom megszólal s a szó kimondja, 
Szánalomesdő szívem mily beteg. 
 
Oktasson eszed? Jobb lesz ez a csel: 
Ha nem szeretsz is, mondd: szíved szeret 
(Morcos betegnek, ha vége közel, 
Az orvos csak gyógyulást emleget).” 
Mint minden drámájában, Shakespeare a 

szonettekben is mesterien ábrázolja a lélek 
viharzását. Amint a Szentivánéji álomban a 
szerelmet a költészettel és az őrülettel állítja 
párhuzamba: „Az őrült, a szerelmes, a poéta/ 
Mind csupa képzelet” (Arany János fordí-
tása); hasonló azonosító metaforát találunk a 
147. szonettben is: „Gondolatom s szavam: 
egy tébolyulté,/ Ténytorzító, fecsegő kapko-
dás;” (147. szonett).  

Test, lélek és szellem egységére, tehát az 
egész-ségre vonatkozó közlendőket bősége-
sen és évszázadokon át tartalmazott minden 
valamirevaló európai kalendárium. Az ún. ér-
vágó ábra (blood-letting manikin), amely az 
emberi testet a zodiákus jegyek szerint fel-
osztva mutatja az érvágás szempontjából, 
már a 15. század második felétől a naptárak 
elmaradhatatlan eleme volt. A naptárak lap-
jain orvosok, csillagászok, matematikusok, 
prédikátorok és tanítók tudása keveredett a 
népi orvoslás hagyományaival. Prognoszti-
konokban közölték a csillagállás és az évsza-
kok szerint várható betegségeket, a 
gyógyuláshoz szükséges tanácsokat és a gyó-
gyítás reguláit. A nagyszombati kalendáriu-
mok a gyógynövényekről is több fejezetben 
szóltak. Az 1700-as lőcsei naptár szinte zsol-
táros szóhasználattal és hangnemben írt a 
testi nyavalyákról. 1756-ban Mária Terézia 
ugyan betiltotta birodalmában a „babonás tar-
talmak” közlését, így a köpölyözésre, érvá-
gásra, ártalmas napokra, orvosság vételére és 
egyéb orvoslásokra vonatkozó tudnivalókat, 
de a régi „szokások” mégis fel-felbukkantak 
naptáraink végén mint tiltott, tehát elhagyott 
praktikák, vagy parodisztikus formában  
(L. Dukkon Ágnes: A betegségek és orvoslás 
témája a kora újkori kalendáriumokban).  

A gyógyítani nem igazán tudó, de magukat 
tudósnak tettető, úrhatnám orvosok maró 
gúny céltáblájává válnak Molière (igazi 
nevén Jean-Baptiste Poquelin) drámáiban. A 
képzelt beteg (1673) főhősét, Argant addig iz-
zasztják, addig kúrálják beöntésekkel, addig 
purgálják, hogy saját félelmei és jóhiszemű-
sége miatt már-már végképp áldozata lesz az 
elavult ismeretekkel bíró, sarlatán orvosnak, 
Purgónak és ravasz gyógyszerészének, Szip-
pantsnak… Íme, hogy szidja riadt, bocsánat-
kérő betegét a maga szakmai fölényével 
inkább visszaélő, mint gyógyító orvos:  

„PURGÓ DOKTOR: Mondhatom, szép kis 

dolgokat hallok itt az ajtó előtt; hát fütyülünk 
a rendelkezéseimre, nem vesszük be a gyógy-
szereket, amiket felírtam!? 

ARGAN: Az, kérem, úgy történt, hogy… 
PURGÓ DOKTOR: Még ilyen szemtelen-

séget! Hogy a beteg fellázadjon az orvosa 
ellen!” (Ádám Péter fordítása) 

Szerencsére a leleményes házvezetőnőnek, 
az eszes Toinette-nek mentő ötlete támad. 
Vándordoktornak álcázza magát, és „túl- 
játssza” az orvosokat, hogy gazdáját elbor-
zassza és felébressze veszélyes képzelgései-
ből. Ezzel Argan nagy élethazugságait is 
leleplezi, aki végül elfogadja a rendet és bol-
dogulást azok között, akik valóban törődnek 
vele.  

A felvilágosodás utáni romantikus, realista 
és modern irodalomban aztán csak 
úgy hemzsegnek az orvoshősök. 
Tolsztoj Anna Kareninájában 
(1877) már a történet elején felso-
rakoznak bizonytalan kérdéseik-
kel, nem is annyira receptjeikkel 
vagy gyógykúrajavaslataikkal az 
orvosok, akik Kitty súlyos dep-
ressziójának igazi okát nem kere-
sik, csak az egyáltalán nem 
valószerű, csak éppen ráfogott tü-
dővész esetleges gyanújáról érte-
keznek a kétségbeesett 
szülőpárnak. Kitty édesapja, a her-
ceg vadászhasonlattal élve üres 
csaholásnak tartja az efféle diag-
nosztizálást. Kittynek lassan magá-
nak kell rájönnie, hogy ő maga 
követett el hibát, elsősorban ön-
maga ellen, amikor a nagyvilági 
értékrendet követve kikosarazta 
igazi kérőjét. Ez a megértés lesz 
gyógyulásának első állomása, 
hogy aztán persze az ő sorsa majd 
jóra fordulhasson.  

Az értelmiségi szerep teljes ku-
darcát láthatjuk Csehov kísértetie-
sen újszerű és korszerű 
novellájában, az 1892-ben megje-
lent A 6-os számú kórteremben. 
Mielőtt a novelláról beszélnénk, 
érdemes megjegyeznünk, hogy Anton Pavlo-
vics Csehov maga is orvos volt, sőt nem akár-
milyen orvos. Kisebb-nagyobb 
megszakításokkal egész élete folyamán fo-
lyamatosan gyakorolta orvosi hivatását. Saj-
nos csak negyvennégy évet élt – 
tuberkulózisban halt meg –, de mindvégig 
nagy figyelemmel kísérte az orvostudomány 
fejlődését, a bakteriológia eredményeit (Ro-
bert Koch 1892-es felfedezését). Több mint 
két évet töltött Szahalin szigetén, ahol a cári 
fegyencbörtön önkéntes orvosa volt. Ember-
feletti erőfeszítéssel, saját betegsége előreha-
ladtával semmit sem törődve, az összes elítélt 
rabot megvizsgálta és kezelni próbálta; több 
ezer férfi, nő, gyermek, öreg és fiatal egész-
ségi állapotát mérte fel. Leírta a méltatlan kö-
rülményeket, amelyek közt a gyógyítás 
leginkább a szélmalomharchoz hasonlított. 
Vizsgálatainak aprólékos jegyzeteiből Cse-
hov megírta az első orosz szociográfiát. Tu-
datában volt, hogy az orvosi mesterség sok 
esetben nem tud megfelelő kezelést ajánlani, 
ezért az igazán becsületes orvosok egyféle tu-
dathasadásban élnek, de tisztában volt azzal, 
hogy az orvosoknak legalább törekedniük 
kell a pontos diagnózis felállítására. Ugyan-
ekkora igényességet várt el önmagától és író-
társaitól a szépirodalomban: a helyes 
kérdésfeltevést tartotta az író legfontosabb 
feladatának az ábrázoláson és kifejezésen 
kívül. E küldetéstudat nevében marasztalta el 
Tolsztoj „orvosi” pontatlanságát, amikor 
egyes szereplőinek testi-lelki életműködése-
ire vonatkozóan nem helyesen „diagnoszti-
zált” (pl. a Kreutzer szonátában). E bírálatból 
a nagy Tolsztoj erőt merített és tanult, hiszen 
korábbi, kétségbevonhatatlan lényeglátásán 
túl a Feltámadásban (1899) ő maga is ponto-
san dokumentált tényfeltáró, tehát nem fiktív 

regényt írt a Szibériába szállított fegyencek 
testi-lelki nyomorúságáról, szenvedéséről, 
megtisztulásáról…  

A 6-os számú kórteremben Csehov az 
orvos alakjában a környezetéhez gyáván al-
kalmazkodó értelmiségi önként vállalt buká-
sát mutatja be, ugyanakkor az egyéni 
felelősség jelentőségét sejteti. Bármilyen el-
maradott is Ragin doktor környezete: műve-
letlen, lefele hanyatló, elgépiesedett és 
bürokratikus, ő, az orvos akkor is védeni és 
gyógyítani hivatott. Mert különben, mihelyt 
beletörődik abba, hogy már semmit sem tehet 
szenvedő betegeiért – Gromov jogos kimene-
kítését meg sem próbálja a zárt osztályról –, 
hamarosan maga is elhagyott betegei sorsára 
jut.  

Az elgépiesedett társadalom engedelmes 
alkatrészeiként egy emberellenes terv végre-
hajtóivá züllenek az orvosok Aldous Huxley 
Szép új világának lapjain. Az 1932-ben meg-
jelent regény az író által elképzelt 26. század-
ban játszódik, a jövő rémképeit hordozza. 
Sajnos e regénynek számtalan részletét, 
számtalan vonatkozását felfedezhetjük zava-
ros mindennapjainkban. A születendő gyer-
mekek sorsát e regény orvosai 
laboratóriumokban, genetikai beavatkozások-
kal döntik el, de nem azért, hogy jobb, igaz-
ságosabb vagy boldogabb világot készítsenek 
elő, hanem azért, hogy hatalmukban tartsák 
a vezető réteg érdekeinek alávetett embe- 
reket. Mint Madách Imre egyedülállóan zse-
niális emberiséglátomásában, Az ember tra-
gédiájában, a falanszter színben, a 
gyermekeket Huxley-nál is az állami gépezet 
végrehajtó hatalmának alávetett orvosok sza-
kítják el családjuktól, csakhogy még születé-
sük előtt! Az anyák fájdalmát, lázadását is 
megakadályozva, inkubátorokban tenyésztik 
ki a négy különböző kasztba sorolandó mag-
zatokat, akik az összetartozás, a közvetlen 
kapcsolatok, a szeretet valódi hatalmát eleve 
meg sem ismerhetik. Nem csoda, hogy a leg-
többen vakon alkalmazkodva követik a rájuk 
mért sorsot: eszközemberek maradnak a 
kasztjuk ketrecében, valódi öntudat, érzelmi 
és erkölcsi érettség nélkül élnek.  

Huxley negatív utópiáját a japán szárma-
zású Nobel-díjas angol író, Kazuo Ishiguro 
„korszerűsíti” a 2005-ben megjelent Soha el 
ne engedj című regényével. Ez a könyv meg-
rázó tömörséggel és megtévesztő egyszerű-
séggel beszéli el egy sajátos nevelőintézetben 
felnőtt ifjúság kilátástalanságát, illetve három 
fiatal tragikus kísérletét arra, hogy a „szabad” 
világba szerezzenek belépést. Bármilyen te-

hetségesek és bátrak, sorsukból kitörniük le-
hetetlen, mert ők „csak” donorok, donorok-
nak klónozzák, és család nélkül, a világtól 
elzártan, kórházra és börtönre egyaránt em-
lékeztető nevelőintézetben nevelik fel őket. 
Igaz, hogy tanulhatnak, sportolhatnak, mű-
vészkedhetnek, akár szerelembe is eshetnek 
bizonyos korlátok között, de önálló életet 
nem kezdhetnek, hiszen két vagy három  
szervátültetési műtét után életük „beteljesül”, 
azaz lehetetlenné válik, kilobban. A szerző 
felgyorsult világunk veszélyeire figyelmeztet 
e torz, de elgondolkodtató donorintézet me-
taforával. Regényvilágában a „többség”  
életének meghosszabbítására és megmenté-
sére szolgáló „kiválasztott” ifjú áldozatokat 
tanárok és orvosok veszik körül, akik először 
hitegetik: tanítják, felnevelik, ápolják, keze-
lik, szeretgetik, de végül néhány műtéttel 
megölik őket… az 1990-es évek képzelt Ang-
liájában. Ishiguro kibírhatatlanul súlyos kér-
déseket burkol behízelgően könnyed stílusba.  

Könnyeden csevegő hangnemben beszél 
Noktürn című novellájában (2009) is egy át-
lagos tehetségű, de művelt, mélyérzésű és 
magányos szaxofonjátékos csalódottságáról, 
amikor rádöbben, hogy hiába műttette át 
arcát előnyösebbre. Ishiguro hőse a plasztikai 
sebészet által nem lesz elégedettebb önmagá-
val, sőt, a remélt magabiztosság csupán géz-
pólyába csavart állapotában fogja el addig, 
míg a kórházi gyógyulók között van, a pénz, 
siker és celebek világában. E csillogó világ-
hoz kívánt ugyan csatlakozni a műtét előtt, 
de a gyógyulás ideje alatt ráébred, hogy so-
hasem fog odatartozni, tehát értelmetlen ál-
dozatot hozott. Az eltemetett óriás című 
regényében (2005) Ishiguro ismét egy igen 
korszerű, általános és orvosi értelemben is 
megoldhatatlan problémával foglalkozik. Itt 
a főhős amnéziája egy régi, sohasem tisztá-
zott hatalmas veszteségből fakad. Régen el-
tűnt fiát anyja még mindig visszavárja, de 
közben évtizedek óta halottnak is hiheti, így 
a gyász befejezetlen örökkévalóságával 
szemben kezd el vészesen felejteni. 

Nem véletlenül hull Nobel-díj az ilyen ké-
nyes kérdéseket fölvető, József Attila szava-
ival élve „világizzása hőmérsékletű” 
szerzőkre. Thomas Mannt és Albert Camust 
sem véletlenül „érte el” a Nobel-díj. Mann A 
varázshegyének (1924) témája nem új keletű, 
hiszen évszázados orvosi és társadalmi prob-
léma volt a tüdővész és annak Robert Koch 
előtti (Koch felfedezése után jóval később, 
csak 1905-ben kapott Nobel-díjat) reményte-
len kezelése. A varázshegyben a „síkföldről” 
való kivonulás a tüdőszanatóriumba egy-
szerre időnyerés a betegség fellángolása elől, 
és felmentés az élet tényeivel való egyéni 
szembenézés alól. A svájci magaslati levegőn 
egyfajta csábító és kábító időtlenség veszi 
körül az orvosokat és betegeiket, akiknek 
minden részletes, avatott előadás a durva va-
lóság gondjairól csupán unaloműző elmélet, 
nem feladat, nem valós dilemma. Gazdagsá-
guk, tehetősségük esélyt ad ugyan nekik a 
fellengzős kivonulásra, de saját szorongásaik 
és sorsuk elől nem menekülhetnek. 

A mindennél reménytelenebb pestis idején 
az algériai Oránban nem menekül és nem al-
kuszik Albert Camus tántoríthatlanul bátor és 
kitartó orvosa, Rieux doktor. Rieux doktor az 
1947-ben megjelent A pestis című regény fő-
hőse, aki halált megvető elszántsággal küzd 
minden életért, a feltartóztatható, de véglege-
sen el nem pusztítható ragály és a szokásos 
félelem ellenében. Sorra elveszíti, akiket sze-
retett, de mindennél erősebben megérti, hogy 
„az emberekben több a csodálnivaló, mint a 
megvetnivaló”. Camus hőse tudja, hogy a jár-
vány, bár rendszeresen visszatér, s bár az el-
lene való küzdelem eszközei fejlődnek, 
mégis mindenkor felkészületlenül éri az em-
beriséget. Éppen úgy, ahogy Daniel Defoe 
tette 1722-ben, amikor a londoni pestisről írt 
dokumentumregényt, A pestis lapjain Camus 
is szorosan és szemléletesen összekapcsolja 
orvos és író szerepét. Rieux doktor elhatá-
rozza, hogy krónikát ír a pestis elleni küzde-
lemről, hogy megörökítse azokat, akiket 
elvesztett a város. Tudja, hogy „krónikája 
nem lehet a végleges győzelem krónikája. 
Nem tanúskodhat másról, csak arról, amit 
meg kellett tenni, és amit a terror és lanka-
datlan fegyvere ellen meg kell majd tenniök, 
egyéni meghasonlásaik ellenére, mindazok-
nak, akik, ha nem lehetnek szentek, és nem 
hajlandók elismerni a csapást, igyekeznek 
azért orvosok lenni” (Vargyas Zoltán fordí-
tása).

Albert Camus (1913–1960)  

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Az orvoslás témája a világirodalomban (2.) 
Dr. Kiss Zsuzsánna 
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Érdeklődésünkre elmondta, hogy mind-
ezek mellett az első magyar kismedencei fáj-
dalom-munkacsoport alapítói közé tartozik. 

– Dr. Romics Miklós családneve ismerő-
sen cseng Marosvásárhelyen, hiszen 
édesapja, Prof. Dr. Romics Imre emeri-
tus egyetemi tanár – aki 15 éven át ve-
zette a Semmelweis Egyetem Urológiai 
Klinikáját, a prosztatarákkal foglalko-
zott, és arról írt könyvet –, városunkban 
is tartott előadást. Közismert tény, hogy 
a gyermek általában két út közül választ: 
vagy a szülőkével ellentétes pályán indul 
el, vagy követi őket. Ön az utóbbi cso-
portba tartozik; miért döntött úgy, hogy 
szülei példáját követi? 

– Szerintem orvosnak lenni nagyon jó, és 
nem ismerek olyan kollégát, aki azt mondaná, 
hogy ha újrakezdené, újra nem ugyanezt vá-
lasztaná. Én is így gondolom, nemcsak azért, 
mert egy nagyon pozitív tevékenység a világ 
szemében, hanem azért is, mert folyamatos 
kihívást jelent. Rengeteg új dologgal szem-
besülünk nap mint nap, rendkívül innovatív 
a tevékenységünk. Főleg az urológia, a kon-
tinenciaterápia terén olyan újítások történtek 
az utóbbi tíz évben, amit megtapasztalva nem 
is lehet elképzelni, hogy mi következhet a kö-
vetkező húszban. Nagyon érdekes a tevé-
kenységünk, új dolgokat lehet gyakran 
kipróbálni, és valami újat tenni mind a neu-
romoduláció, mind az új műtétek, új eszkö-
zök terén, ugyanis folyamatosan változó 
szakma a miénk.  

– Másodszor említette a neuromodulá-
ciót, megkérem, mondja el, mit fed ezt a 
megnevezés.  

– Körülbelül úgy néz ki, mint a pacemaker, 
a szívritmus-szabályzó készülék, amelyet a 
bőr alá ültetnek, és elektródáit a szívbe veze-
tik. Vannak betegségek, amikor a hólyag egy-
szerűen nem tudja, hogy mitévő legyen. Vagy 
túl hamar akarja kiadni magából a vizeletet, 
és emiatt inkontinens lesz az egyén, vagy 
egyáltalán nem húzódik össze, és ezért nem 
tud kiürülni. Az eszközt, ami a hólyag műkö-
dését szabályozza, a fenékbőr alá ültetjük be, 
és a keresztcsont lyukain vezetjük a hólyag 
melletti idegekhez. Ezeket éri el, és stimulálja 
elektromos impulzusokkal. A páciens nem 
érzi, de az eszköz folyamatosan dolgozik, és 
aki eddig nem tudott vizelni, annak sikerülni 
fog, és az, aki eddig akkor is pisilt, amikor 
nem akart, kontinenssé válik. Az eszköz hasz-
nálható kismedencei fájdalom szindrómában 
és különböző szexuális zavarokban is, mond-
hatni, hogy eléggé széles a javallata. 

– Van-e tudomása arról, hogy Romániá-
ban hozzáférhető-e? 

– Tudomásom szerint sajnos még nem el-
érhető, esetleg egy-két helyen. Azonban 
ahogy még „tegnap” nem volt robotsebészet 
sem Magyarországon, és ma már van, úgy 
gondolom, hogy rövid idő kérdése, hogy itt 
is minden újdonság elérhető lesz. 

– Mi lehet az oka? Nagyon bonyolult a 
műtét, vagy nagyon drága a készülék?  

– Nagyon drága, és a román egészségbiz-
tosítás még nem fizeti, mert nincs benne a vo-
natkozó jogszabályban. Valószínűleg nem 
kopogtattak eleget a minisztériumban. Mi 
Magyarországon kopogtattunk, és az egész-
ségbiztosító pénztár fizeti is a jogosultaknak.  

– Mennyibe kerül?  
– Körülbelül 30.000 euróba kerül a teljes 

beavatkozás. Aki megkapja rá a jóváhagyást 
és a pénzt, annak beültetjük.  

– A beültetéshez végig kell járni minden 
lehetséges utat? 

– Természetesen megpróbálunk először 
nem gyógyszeres úton segíteni, legyen az 
bármilyen vizelési probléma, majd gyógy-
szerrel, és csak azután következhet a műtét. 
A neuromoduláció is egy műtéti megoldás-
nak számít. Természetesen nem úgy járunk 
el, hogy aki vizelési problémával fordul hoz-
zánk, arra ránézünk, és azonnal a legdrágább 
és legmegterhelőbb műtétet javasoljuk. Min-
dig a kevésbé invazívtól megyünk a bonyo-
lultabb eljárás felé. A legtöbb vizelési 
problémás beteget meg tudjuk gyógyítani 
gyógyszerrel, medencefenéki tornával vagy 
kis műtéttel, és annak a néhánynak, akinek ez 
nem elegendő, azoknak tudunk ilyen beavat-
kozást javasolni.  

– Hogyan zajlik a műtét? A vélemények 
szerint a pacemaker behelyezése ma már 
nem annyira bonyolult, mint korábban.  

– Nem maga a behelyezés, a követés és a 
beállítás bonyolult. Akinek sok betege van 
beültetett modulátorral, annak az orvosnak 
nincsenek unalmas percei. Gyakran érkeznek 
páciensek a panasszal, hogy nem működik, 
rosszul működik, lemerült, ki kell cserélni.  

– Tegyük fel, hogy minden rendben van, 
mennyi az élettartama egy készüléknek? 

– Attól függően, hogy milyen erős impul-
zusokat kell leadnia, 5–15 év az élettartama 
a készüléket gyártó cégek ígérete szerint. 

– Az inkontinencia körülbelül hány száza-
lékét érinti a magyarországi lakosságnak? 

– Felnőtt nőknek a 30-35 százalékát, tehát 
minden harmadik nőt, férfiaknál kicsit rit-
kább, minden ötödiket érinti, de ahogy idő-
södnek, az életkorral párhuzamosan egyre 
gyakoribb lesz. Bár népbetegségről van szó, 
annyira tabut jelent, hogy sokan nem szíve-
sen beszélnek róla. A leggyakrabban megpró-
bálják a betétek vásárlásával megoldani, és 
valós számukhoz képest kevesen jönnek el 
kontinenciarendelésre. 

– Miért választotta az urológiának ezt a 
területét? 

– Uroonkológiával kezdtem foglalkozni, 
de ma már sokkal érdekesebbnek tartom a 
funkcionális urológiát és a kontinenciakeze-
lést.  

A mentorom, dr. Majoros Attila docens hí-
vott az inkontinencia-munkacsoportba, és 
büszkén mondhatom, hogy életem legjobb 
döntése volt. Azóta én is tagja vagyok, sőt 
egyre inkább aktív és dinamikus tagja ennek 
a csapatnak. 

– Az édesapja, aki onkourológus, hogyan 
viszonyult a választásához?  

– Biztosan örült, egyébként szólt volna. 
Nyilván elmondhatom, hogy túl keveset dol-
goztunk mi együtt. Amíg ő nagy operációkra 
és onkológiai sebészetre szakosodott, én in-
kontinenciát, hüvelyi előeséseket és egyéb, 
úgynevezett funkcionális urológiai műtéteket 
végzek. 

– Akit esetleg érdekel, hogy lehet eljutni 
önökhöz? 

– Rákeresnek interneten a nevünkre. Meg-
kereshetnek a Semmelweis Egyetem Uroló-
giai Klinikáján és más helyeken is, ahol 
dolgozunk Budapesten.  

– Melyik a leggyakoribb műtéttípus? 
– Nők esetében a köhögésre, tüsszentésre 

történő vizeletvesztés esetében a húgycső alá 
egy szalagot szoktunk behelyezni (ún.  
transzobturátor szalag vagy „TOT”), amitől 
megáll a vizeletvesztés. Férfiaknál köhögésre 
történő vizeletvesztésnél, ami jellemzően 
prosztataműtétek után alakul ki, művi záró-
izom-behelyezéseket végzünk. Ezek olyan 
eszközök, amelyeknek egy gombja a here-
zacskóban van, a páciens megnyomja a gom-
bot, azután a húgycső köré helyezett művi 
záróizom elernyed, és ki tudja pisilni magát. 
Kívülről nem látszik semmi, minden a bőr 
alatt van. A késztetéses, tehát hirtelen megje-
lenő ingerek mentén kialakult vizeletvesztés 
fennállása esetén a leggyakoribb „műtét” a 
botoxkezelés, amikor a hólyagba adott botox-
szal bizonyos mértékben lebénítjuk az izmo-
kat, hogy kimaradjanak a hirtelen 
hólyag-összehúzódások. A másik a neuromo-
duláció, azaz a hólyagpacemaker. 

– Hol, kitől tanulta ezeket az eljáráso-
kat? 

– Mindent, amit ma tudok, dr. Majoros At-
tila docenstől tanultam, a sebészetben édes-
apám is nagy tanárom volt.  

– További sikeres gyógyító munkát kí-
vánva köszönöm a beszélgetést! 

Bodolai Gyöngyi

Dr. Romics Miklós, prof. dr. Mártha Orsolya és dr. doc. Majoros Attila Fotó: Bodolai Gyöngyi

Gyorsan megvalósuló újdonságok az urológiában 
Pacemaker-készülék inkontinenciára 

A funkcionális urológia időszerű kérdéseiről szeptemberben tartott tizedik 
marosvásárhelyi tudományos tanácskozás vendége volt dr. Majoros Attila, a 
Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának docense, aki urodinamikával, vi-
zelettartási és -ürítési zavarok kivizsgálásával és kezelésével, nőgyógyászati 
urológiával foglalkozik, és dr. Romics Miklós tanársegéd (szintén az említett kli-
nikáról), akinek szakterülete az inkontinencia, az ideggyógyászati és a funk-
cionális urológia, valamint a neuromoduláció. 
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Érdekes, tanulságos világnapokat tartogat számunkra ok-
tóber, ez az őszi hónap, a természet nagy „festőművésze”, 
amely varázslatos színpompával búcsúztatja a nyarat, és 
közben álnokul az elmúlás előkészítésén ügyködik.  

Október 10-én volt a lelki egészség világnapja, amit az 
azonos nevű világszövetség kezdeményezett, hogy figyelmez-
tessen: a mentális jóllét egészségi állapotunk fontos része, 
az egészség pedig a teljes testi, lelki és szociális jóllét álla-
pota. 

Szótári jelentés szerint „az érzékelés, emlékezés, képzelet, 
gondolkodás, figyelem, értelem, akarat jelenségeinek és fo-
lyamatainak összefüggő egésze”, a központi idegrendszer 
karmestere, a lélek könnyen megbetegedhet. Leggyakoribb 
mai betegsége a depresszió, ami az utóbbi időben egyre több 
és fiatalabb személyt érint. A világnap célja a figyelem fel-
keltése az érzelmi és lelki zavarok megelőzésére, megfelelő 
kezelésére, a lelki zavarokkal élőkre vonatkozó előítéletek 
lebontására, a lelki egészség megőrzésének a fontosságára. 
És nem utolsósorban a 2020-as koronavírus-járvánnyal ka-
pott sokk következményeinek a feldolgozására. Ugyanakkor 
biztatás arra, hogy aki úgy érzi, lelkileg segítségre van szük-
sége, forduljon orvoshoz, kérjen segítséget.  

Füveskönyvében Márai Sándor az élet igazi rejtelméről 

azt írja, hogy „az ember számára az igaz élmény önmagának 
a megismerése”. „Ez a legnagyobb utazás, a legfélelmete-
sebb felfedezés, legtanulságosabb találkozás”, ami hozzá-
segít az önértékeléshez, a stressz elfogadásához, az elme 
megnyugtatásához  

A lelki egészség világnapjához kapcsolódik október 15-e, 
az ölelés világnapja. Az ölelésé, amely során a „felszaba-
duló boldogsághormonok” segítenek az öregedési folyamat 
lassításában, testi épségünk, izmaink, ízületeink ruganyos-
ságának a fenntartásában, a harmonikus párkapcsolat meg-
őrzésében. Az ölelés boldogsághormont termel a 
szervezetben, csökkenti a vérnyomást, erősíti az immunrend-
szert, csökkenti a fájdalomérzetet, megszilárdítja a kapcso-
latot két ember között, a kisgyermekeknek biztonságot, a 
védettség érzetét, a megnyugvást jelenti.  

Az ölelés során oxitocint termel a szervezetünk, ami „a 
társas viselkedés hormonja, szexuálisan és nem szexuálisan 
is két egyed közötti boldog kapcsolat során szabadul fel”. 
Ez egy szociális hormon, és kutatásának egyik tanulsága 
szerint a simogatás hasonlóképpen „működik”. Igenis meg 
kell simogatni a másik embert, és attól leszünk boldogok, sőt 
már a kutya–ember kapcsolatban vagy két kutya között is ki-
mutatták az oxitocin felszabadulását – nyilatkozta lapunknak 
prof. dr. Lénárd László akadémikus, a Pécsi Egyetem eme-
ritus professzora, a viselkedéskutatás nemzetközileg is elis-
mert szaktekintélye.  

Lélek, ölelés, simogatás  
Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Tamás Csaba



Az ősz nemcsak az emberek számára 
biztosít időt a téli, hideg időszakra 
való felkészülésre, hanem a termé-
szetnek is. Az emberi őszi rituálék, 
mint például az érett gyümölcs beta-
karítása és az egyéb őszi munkálatok 
elvégzése mellett a természetnek is 
megvan a maga szertartása, hiszen 
ünnepi ruhába öltözik, mivel a faleve-
lek elkezdenek színt váltani és lehul-
lani. 

Miért váltanak színt a levelek, és miért hul-
lanak le? A következőkben ezekre a kérdé-
sekre próbálok választ adni. 

Az első és legfontosabb, hogy a növények 
ugyanúgy érzékelik az idő múlását, mint mi, 
emberek. Viszont amíg mi percekben, órák-
ban mérjük, ők a nappalok és éjszakák hosz-

szához kötik. Vannak olyan növények, ame-
lyeknek a virágzását indítja be a nappalok rö-
vidülése, erre példa a krizantém. Más 
növényeknél, a fás szárú évelőknél a télre 
való felkészülést szorgalmazzák a hosszabb 
éjszakák. Ezek a növények elkezdik a táp-
anyagokat mozgósítani a fás részek felé, ké-
sőbb a gyökér felé irányítják az életet 
biztosító anyagokat. 

Egy másik fontos tudnivaló, hogy a levél 
lehullásáért egy növényi hormon a felelős, ez 
szabályozza az egész folyamatot. Amikor a 
környezeti feltételek indokolttá teszik, elkezd 
termelődni ez a hormon, aminek a neve absz-
cizinsav. A hormon hatására a levél elkezd le-
válni az ágról. 

Először is megszűnik a kapcsolata a fa 
többi részével, így a fotoszintézishez szüksé-
ges klorofill lebomlik, és láthatóvá válik a 
többi színanyag, amiket a zöld szín elnyom 
az év más periódusaiban. Ezek nagyon válto-

zatosan jelennek meg a természetben, az 
élénksárgától a szinte feketéig minden színt 
felismerhetünk. Ezeket a következő szín-
anyagok kombinációja adja: 

• karotének – a narancssárga színt adják 
• xantofilek – sárgás árnyalatot biztosíta-

nak 
• antociánok – a pirosas, bordós árnyalatot 

teszik lehetővé. 
Arra a kérdésre, hogy miért hullatják le a 

leveleiket a fák, roppant egyszerű a válasz. A 
levelek nagyon nagy párologtatási felülettel 
rendelkeznek, és ez vízveszteséggel jár. 
Mivel télen a talajban lévő víz csupán kis-
mértékben vagy szinte egyáltalán nem felve-
hető a növények számára, ha megőriznék a 
lombjukat, tavaszra kiszáradnának. 

A levelek lehullása már a végső fázis. Ami-
kor a levél az illeszkedési pontjánál teljesen 
leválasztódik, akkor következik be a levelek 
lehullása. Azért fontos, hogy ez a folyamat 
lassan menjen végbe, mivel minden lehullott 
levél egy sebet hagy, ahol szabadon bejuthat-
nak a kórokozók. 

A természet ősszel még csodálatosabb és 
élvezhetőbb, ezért aki teheti, sétáljon ki a kö-
zeli erdőbe, vagy legalább gyönyörködjön a 
tömbházak körüli fákban.  

A színes levelek kavalkádja felemelő lát-
vány. 

Emellett szeretnék szólni azokhoz is, akik 
a kiskerti feladataikat végzik. Sokan elköve-
tik azt a hibát kert takarítása során, hogy a 
beteg növényi részeket a területen hagyják 
vagy a komposzthalom tetejére helyezik. Ez 
öreg hiba, mivel így nagy az esély arra, hogy 
sikeresen kitelelnek a növényi részeken talál-
ható kórokozók. Ezeket vagy dobjuk el, vagy 
a komposzthalom közepébe tegyük, hogy a 
felmelegedő fázisban a gombaképletek elhal-
janak. Ha ezt nem végezzük el helyesen, a 
következő évi termésünk veszélybe kerülhet, 
és jóval több vegyszeres kezelést kell majd 
végeznünk, hogy egészséges és piacos zöld-
séget termeljünk. 

A természetben sétálni és a kiskertben te-
vékenykedni egyaránt öröm, főleg ilyen szép 
időben.

Szigeti Botond 

 Fotó: Szigeti Botond

Ősszel az édes szőlővel, a lepotyogott 
gyümölccsel táplálkozó méhek és da-
razsak agresszívebbek, ami több csí-
péshez vezethet, ez pedig esetenként 
komoly problémát okozhat a házi 
kedvenceknél. 

A leggyakoribb csípési terület az orr, a tap-
pancs és a has, néha azonban ebben az év-
szakban előfordul, hogy az állat bekapja a 
körülötte röpködő, ártalmatlannak tűnő ro-
vart, és az a nyelvét, torkát szúrja meg. 
Amennyiben gyakran nyalogatja, harapdálja 
a mancsát, érdemes ellenőrizni, mert rovar-
csípés is állhat a háttérben.  

– Mi a teendő abban az esetben, ha a sza-
badban hancúrozó kedvencünk keserves vo-
nításával jelzi, megtörtént az 
elkerülhetetlen? – kérdeztük dr. Pálosi Csa-
bát, a Noé Bárkája kisállatklinika vezetőjét. 

– A darázscsípés gyakori a kutyáknál, 

mivel szeretik kergetni, levadászni a bogara-
kat, köztük sajnos a darazsakat, méheket is. 
Amennyiben lehetséges, meg kell akadá-
lyozni, hogy a méhek, darazsak után kapkod-
janak, mivel veszélyes, hiszen ugyanolyan 
allergiáik lehetnek, mint az embernek. Leg-
gyakrabban a darázscsípés, méhcsípés okoz-
hat allergiás tüneteket a kutyáknál. Ha csak a 
tappancsát csípi meg valami, az megduzzad, 
egy-két napig érzékeny lehet, de más nem 
szokott előfordulni. Ha sikerül kiszedni a ful-
lánkot, meg lehet akadályozni, hogy további 
méreganyag jusson az állat szervezetébe. 

– Mit tegyünk, ha a nyelvét, torkát érte a 
csípés?  

– A szájat vagy a nyelvet ért csípés jóval 
agresszívebb tünetekkel jelentkezik. A száj-
üreget ért csípés a légzést is akadályozhatja 
olyan mértékben, hogy intenzív ellátást igé-
nyelhet az állat, ezért az arc bármelyik részét 
érő csípéssel ajánlatos állatorvoshoz fordulni.  

– Mennyi idő alatt jelentkezhet az aller-
giás reakció? 

– Az allergiás reakció 
állatoknál általában tíz 
percen belül jelentkezik, 
de előfordul, hogy csak 
órákkal a csípés után, 
ezért folyamatosan fi-
gyelni kell az állapotát. A 
legjellemzőbb allergiás 
tünetek: a csípés helyé-
nek megduzzadása, az 
arc felduzzadása, légzési 
nehézség, kiütések, érzé-
kenység a megcsípett te-
rületen, nyáladzás, 
ájulás. Amennyiben az 
állat pofája kezd felda-
gadni, azonnal orvoshoz 
kell vinni, mivel a lég-
utak is megduzzadhat-
nak, és megfulladhat. Ha 
a kutya fejét érte a csípés, 
helyi duzzanat esetén is 
érdemes orvoshoz for-
dulni. De ha a hasán 
csípte meg a rovar, és 
csak helyi duzzanat van, 
akkor borogatással vagy 
jegeléssel lehet csökken-
teni a kellemetlen érzést. 
Amennyiben még más-
nap is fel van dagadva, 
ajánlott orvoshoz for-
dulni. Nyálzás és ájulás 
esetén is azonnali orvosi 
ellátásra van szüksége a kutyának, ugyanis 
ezek is anafilaxiás reakciót jeleznek. Ilyenkor 
az állatorvos szteroidinjekciót ad a kutyának, 
ami blokkolja az immunrendszert, és ezzel le-
állítja a a csípés által okozott túlzott immun-
választ a szervezetben. 

Amennyiben egyszerre több rovar is meg-
csípte az állatot, például mert leesett egy da-
rázsfészek, vagy átugrott fölötte a kutya, 
mindenképp orvosi ellátásra és infúzióra lesz 
szüksége. Annak a kutyának a szervezete, 
amelyik érzékeny a darázs- vagy méhcsí-
pésre, netalán többszörös csípést szenvedett, 
fokozottan is reagálhat rá. Az anafilaxiás 
sokk az egész szervezetet érintő reakció, 
egyidejűleg több szervre hat, ezért kezelés 
nélkül károsodhatnak a belső szervek, a vér-

áramlás akadályozottá válhat (agyi érintettség 
esetén rohamok jelenhetnek meg), valamint 
a légzést is nehezíti.  

– Milyen allergiás tünetek észlelésekor 
kell haladéktalanul állatorvoshoz for-
dulni? 

– A pofán vagy a toroknál megjelenő 
ödéma komoly problémát okozhat, ha elzárja 
a levegő áramlásának útját. Az allergiás tüne-
tek között említhető az orrcimpák kitágulása 
légzés közben, mintha fújtatna a kutya, és 
nyitott szájon át igyekszik levegőhöz jutni. 
Mellső lábait eltartja a mellkasától, mintegy 
nagyobb teret engedve a beáramló levegőnek, 
hangosan, érdesen lélegzik, ugyanakkor a 
normális légzéstől eltérően a has szélesebbre 
tágul, gyorsabban mozog.

Miért sárgulnak és hullanak le a falevelek ősszel? 
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Ember és állat harmóniája 
Darázs- és méhcsípés 

Szer Pálosy Piroska 

 Fotó: Tamás Csaba



Kilencvennégy évesen újra színpadra áll Cser-
nus Mariann: a Kossuth-díjas színésznő a 
Bethlen Téri Színházban adja elő Vizsolyi Bib-
lia 2.0. című estjét. Az első előadás november 
2-án látható. 

A közönség 2017 
után láthatja újra a 
produkciót, amelyet 
az idén 94. születés-
napját ünneplő szí-
nésznő az elmúlt négy 
évtizedben mintegy 
350 alkalommal adott 
elő. Csernus Mariann 
saját szerkesztésű est-
jét a tervek szerint a 
2022/2023-as évad-
ban három alkalom-
mal láthatja a Bethlen 
Téri Színház közön-
sége – olvasható a te-
átrum MTI-hez 
kedden eljuttatott 
közleményében. 

A közleményben 
idézik a Pesti Magyar 
Színház művészének 
a közönséghez címzett levelét, amelyben azt írta: va-
laki felhívta a figyelmét arra, hogy 2017 óta nem ját-
szotta a Vizsolyi Bibliát, sem a Magyar Színházban, 
ahol 2006-ban újra bemutatta, sem másutt. Most fel-
kérték rá, hogy újból játssza, három alkalommal – ez-
úttal a Bethlen téren. Mint hangsúlyozta, örül neki, 
mert bár október végén kilencvennégy éves lesz, a kis-
ujjában van a teljes Újszövetség. „A Bibliával kelek-
fekszem” – tette hozzá. 

Az önálló est két részből áll, Csernus Mariann bő 
egy órát tölt színpadon. 

A közlemény szerint a színésznő tavasz óta nem állt 
színpadra, de már gőzerővel készül a fellépésre; a na-
pokban készült el új kosztümje és új képeket is készí-
tettek róla a produkcióhoz. 

Az előadást a Bethlen Téri Színház mellett Erzsé-
betváros Önkormányzata támogatja. (MTI) 

Az idei hidegebb napokra ajánlott divatos hajviseletet főleg 
a lezserség és kényelmesség jellemzi, ezért aki frizurát óhajt 
változtatni, itt az ideje, hogy megtegye. Ha valaki már hason-
lóképpen fésüli a haját, annak nyert ügye van, ugyanis csak 
némi retusálásra lesz szüksége.  

Első helyen említsük meg a SIMA és NEDVES hatású frizu-
rát, mely nemcsak praktikus, hanem elegáns megjelenést is köl-
csönöz, ugyanakkor a legkönnyebben elkészíthető bármilyen 
hajból.  

Viselhetjük egyszerűen vagy különböző kedves kiegé-
szítőkkel díszítve. 

Egyikük a legnépszerűbb irányzatoknak a FONOTT 
hajból készült frizurák. Nemcsak kényelmes a viseletük, 
hanem könnyen elkészíthetők, és talán a legidőtállóbbak, 
mivel hosszú ideig fixen tartják a hajat.  

A LÓFAROK, mint a sima és nedves hajviselet meg-
hosszabbítása, szintén sima és kifinomult módon van 
jelen, legalábbis a megkötött részig, ahol aztán szabad-
jára engedhetjük a fantáziánkat, és az egyszerű elaszti-
kus gyűrűktől, különböző egyszerű vagy díszesebb 
szalagokon át, egészen a kendőkig, bármivel díszíthet-
jük. Ez a frizuratípus nemcsak rendezett külsőt kölcsö-
nöz, hanem kényelmes és praktikus mindenféle 
tevékenységhez.  

Egy másik nagyon hasznos hajviselet a KONTY, mely 
először is a balerinákat juttatja eszünkbe. Főleg simán 
és nedves hatással készüljön, és elsősorban a tarkó táján 
viseljük. 

Ez a típusú frizura alkalmas a munkahelyre, a városba 
vagy akár otthonra is lezserebb változatban.  

Ha a kontyot a FEJTETŐN viseljük, megjelenésünk 
elegánsabb lesz. A sima mellett a borzos, fonott, aszim-
metrikus vagy kiegészítőkkel díszített változatok is di-
vatosak.  

Az egyik legmeglepőbb irányzat a VINTAGE frizura, 
melyen keresztül végig tudjuk követni az egész történel-
met, az 1920-as modellek előnyben vannak, az 1970-es 
hullámok, valamint a túlzott térfogatú frizurák is.  

A HANYAG elnevezésű frizuratípusra jellemző a sza-
badon hagyott haj, amit laza, egymásba folyó hullámos 
fürtök díszítenek, melyeknek szelfújta kinézetük van.  

Ez a legszabadabb frizurairányzat, mely gondozatlan 
hatást kelt, viszont itt nincs helye a negatív kritikának.  

Egy nonkonformista hajviselet szerint a frizurát úgy kell el-
készíteni, hogy a haj NE LEGYEN elválasztva. Ez is egy sima 
frizuratípus, és kicsit komplikáltabb az elkészítése. 

Pódiumokon már sokat látni, viszont a gyakorlatban fog ki-
derülni, mennyire életképes ez az irányzat.  

A BOB típusú frizura idén is divatos, viszont ezúttal a HOSZ-
SZÚ változat. Annak ellenére, hogy úgy néz ki, mintha egy gye-
rek játszadozott volna az ollóval, figyelmet és precizitást igényel 
ez az elegáns forma, melyet sokféleképpen lehet viselni.  

Aki ELVÁLASZTVA kívánja viselni a haját, ezúttal ne kö-
zépen, hanem OLDALT készítse a választékot, mivel így ele-
gánsabb hatást érünk el, akár sima, akár kissé borzas, rebellis 
frizurát kívánunk.  

Forrás: Wikipédia (Rózsavölgyi Gyöngyi 
felvétele) 
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Őszi-téli frizuradivat  

Október 6-i rejtvényünk megfejtése: Ha a bajt ismered már eléggé, egykor öröm lesz gondolni ezekre. Vergilius. 

Egy megszívlelendő  
figyelmeztetést idézünk  
a rejtvény fősoraiban
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Casoni Szálasi Ibolya  

Kilencvennégy évesen újra 
színpadra áll Csernus Mariann



Kendóbíróképz  szemináriumot és -versenyt rendezett 
Marosvásárhelyen a Kashi Sportegyesület, adták hírül a 
szervez k. 

2008-ban az akkori japán nagykövet, Cusima Kandzsi 
indítványozta a bíráskodás oktatásának szakszer  alapokra 
helyezését. A romániai kendo atyjának tekintett diplomata 
kezdeményezése el ször Sepsiszentgyörgyön, majd Bras-
sóban és Csíkszeredában valósult meg. 

Marosvásárhelyen 2011-ben tartották meg els  ízben a 
rendezvényt a frissen alapított Kashi Sportegyesület szer-
vezésében, és azóta minden évben Marosvásárhelyen volt 
ez az országos jelent ség  esemény, amelyen az évek 
során magas fokozatú külföldi mesterek biztosítottak jó 
min ség  oktatást. A résztvev k száma pedig a korábbi át-
lagosan 30-40-r l 60-ra n tt. 

Az idei szeminárium és verseny sok szempontból túl-
n tte a korábbi kereteket. El ször nyílt ugyanis lehet ség 
két, magasan képzett oktató meghívására. A finn Frey Mar-
kus negyedik alkalommal, a francia Pruvost Claude pedig 
el ször látogatott Romániába. Mindkét meghívott nemzet-
közi szinten elismert bíró és oktató, így nagyon komoly 
szint  képzésben lehetett részük a részvev knek. 

A háromnapos esemény végére a részt vev  17 bíró 
szakmai tudása érezhet en fejl dött, a versenyen pedig fel-
n tt és különböz  korosztályú gyerekkategóriában mérhet-
ték össze tudásukat a résztvev k, derült még ki a 
közleményb l.

Kendóbíróképz  szeminárium és -verseny Marosvásárhelyen  
* Angol Premier Liga, 10. forduló: Bourne-

mouth – Leicester 2-1, Brighton & Hove Albion 
– Tottenham 0-1, Crystal Palace – Leeds United 
2-1, Arsenal – Liverpool 3-2, Chelsea – Wol-
verhampton 3-0, Everton – Manchester United 
1-2, Manchester City – Southampton 4-0, New-
castle United – Brentford 5-1, Nottingham Fo-
rest – Aston Villa 1-1, West Ham United – 
Fulham 3-1. Az élcsoport: 1. Arsenal 24 pont, 
2. Manchester City 23, 3. Tottenham 20. 

* Spanyol La Liga, 8. forduló: Atlético Mad-
rid – Girona 2-1, Osasuna – Valencia 1-2, FC 
Barcelona – Celta Vigo 1-0, Cádiz – Espanyol 
2-2, Elche – Mallorca 1-1, Getafe – Real Mad-
rid 0-1, Sevilla – Athletic Bilbao 1-1, Real So-
ciedad – Villarreal 1-0, Valladolid – Betis 0-0, 
Almería – Rayo Vallecano 3-1. Az élcsoport: 1. 
FC Barcelona 22 pont (20-1), 2. Real Madrid 
22 (19-7), 3. Athletic Bilbao 17. 

* Olasz Serie A, 9. forduló: Fiorentina – 
Lazio 0-4, AC Milan – Juventus 2-0, AS Roma 
– Lecce 2-1, Bologna – Sampdoria 1-1, Torino 
– Empoli 1-1, Sassuolo – Inter 1-2, Monza – 
Spezia 2-0, Udinese – Atalanta 2-2, Cremonese 
– Napoli 1-4, Salernitana – Hellas Verona 2-1. 
Az élcsoport: 1. Napoli 23 pont, 2. Atalanta 21, 
3. Lazio 20. 

* Német Bundesliga, 9. forduló: Borussia 
Dortmund – Bayern München 2-2, Bayer Le-
verkusen – Schalke 04 4-0, Mainz – RB Lipcse 
1-1, Hoffenheim – Brémai Werder 1-2, Mön-
chengladbach – 1. FC Köln 5-2, Bochum – 
Eintracht Frankfurt 3-0, Augsburg – Wolfsburg 
1-1, VfB Stuttgart – Union Berlin 0-1, Hertha 
BSC – Freiburg 2-2. Az élcsoport: 1. Union 
Berlin 20 pont, 2. Freiburg 18, 3. Bayern Mün-
chen 16. 

* Francia Ligue 1, 10. forduló: Clermont – 
Auxerre 2-1, Montpellier HSC – AS Monaco  
0-2, Nice – Troyes 3-2, Olympique Marseille – 
Ajaccio 1-2, Lyon – Toulouse 1-1, Lille – Lens 
1-0, Angers – Strasbourg 2-3, Brest – Lorient 
1-2, Reims – Paris St. Germain 0-0, Stade Ren-
nes – Nantes 3-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Ger-
main 26 pont, 2. Lorient 25, 3. Olympique 
Marseille 23.

Európai focikörkép 

A Manchester City és a címvéd  Real 
Madrid az els  két csapat, amely bejutott 
a nyolcaddönt be a labdarúgó Bajnokok 
Ligája csoportköréb l. 

A Manchester City kora este ugyan csak 
döntetlent ért el Dániában, ám kés bb a 
Borussia Dortmund döntetlent játszott a 
Sevillával, ami az angolok továbblépését 
jelentette. 

A címvéd  Real Madrid egész meccsen 
szenvedett a Sahtar Donyeck vendégeként 
Varsóban. A gól nélküli els  félid  után rá-
adásul a korábban évekig a Ferencvá- 
rosban szerepl  Olekszandr Zubkov keve-
sebb mint egy perc után vezetéshez juttatta 
a hazaiakat, a széls  múlt héten is betalált 
a spanyoloknak. Az ukránok a folytatás-
ban jól védekeztek, és több veszélyes 
kontrát is vezettek, ám a ráadás ötödik per-
cében, amikor talán már elhitték, hogy 
gy ztek, Antonio Rüdiger, a Real német 
középhátvédje a kapuba fejelt. 

A Lipcse kiegyenlített küzdelmet vívott 
a Celtickel, mindkét csapatnak sok hely-
zete volt, ám betalálni csak a németek tud-
tak, el bb negyedórával a vége el tt Timo 
Werner fejesével, majd a 84. percben Emil 
Forsberg révén. A meccsen Szoboszlai 

Dominikot a 76. percben cserélték le,  
Willi Orbán viszont végigjátszotta a talál-
kozót.

Továbbjutott a Real és  
a Manchester City, nyert a Lipcse

A teke Bajnokok Ligája létrehozása óta a 
2022–2023-as idény az els , amelyre a Rom-
gaz-Elektromaros n i csapata nem szerzett 
részvételi jogot.  

Mivel a marosvásárhelyi együttes lemaradt 
a román bajnoki címr l, nem indulhatott a Vi-
lágkupán, amelyr l több csapat juthat a BL-be. 
Ehelyett a müncheni Európa-kupán vívhatta 
volna ki a részvételi jogot, viszont az els  
négyben kellett volna végeznie a nyolc induló 
mez nyében, amihez átlagon felüli ered-
ményre lett volna a szükség a selejtez ben.  

Mint végül kiderült, a 4. helyhez 3400 fára 
volt szükség, ami átlagban 567 fát 
jelent. Miközben szinte minden csa-
patban voltak 600 fa fölötti ered- 
mények, a Romgaz-Elektromaros já-
tékosai közül csak Seres Bernadett 
és Szabó Júlia Emese teljesített átla-
gon felül (bár a kiváló szint alsó ha-
tárának számító 600 alatt), csalódást 
keltett viszont Maria Ciobanu, de 
f leg Noemi Budoi, akit az els  két 
menet után cserélni kellett, mert 
még az 500-nak megfelel  átlagot 
sem érte el.  

A Romgaz-Elektromaros végül a 

hetedik helyen végzett, saját átlagához mérten 
is szerény eredménnyel. 

A Marosvásárhelyi CSM férficsapata a ko-
lozsvári NBC-kupán indult. Csak a tisztes 
helytállás volt a célja az együttesnek egy olyan 
mez nyben, amelyben a négyes dönt be leg-
alább 622 fás átlaggal lehetett bekerülni. Ám 
hiába ismerték jól a györgyfalvi negyedbeli 
pályát, ahol évente többször megfordulnak, a 
marosvásárhelyi fiúk egyike sem ért el 600 
fáig. A 25 csapatos mez nyben a 22. helyet 
szerezték meg, észt, francia és olasz (gyakor-
latilag elzászi és dél-tiroli) ellenfelek mögött, 
ahol a tekének alig van hagyománya, inkább 
kocsmasportnak számít.

Id  el tt véget ért  
a nemzetközi tekeidény 
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Eredményjelz  
Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló: 
* E csoport: Dinamo Zágráb – Salzburg 
1-1, AC Milan – Chelsea 0-2. Az állás: 1. 
Chelsea 7 pont, 2. Salzburg 6, 3. AC 
Milan 4 (4-7), 4. Dinamo Zagreb 4 (3-5). 
* F csoport: Sahtar Donyeck – Real 
Madrid 1-1, Celtic Glasgow – RB Lip-
cse 0-2. Az állás: 1. (már továbbjutott) 
Real Madrid 10 pont, 2. RB Leipzig 6, 
3. Sahtar Donyeck 5, 4. Celtic FC 1. 
* G csoport: Borussia Dortmund – Se-
villa 1-1, FC Koppenhága – Manchester 
City 0-0. Az állás: 1. (már továbbjutott) 
Manchester City 10 pont, 2. Borussia 
Dortmund 7, 3. Sevilla 2 (2-9), 4. FC 
Koppenhága 2 (0-8). 
* H csoport: Paris Saint-Germain – 
Benfica 1-1, Makkabi Haifa – Juventus 
2-0. Az állás: 1. PSG 8 pont (7-4), 2. 
Benfica 8 (6-3), 3. Juventus 3 (5-7), 4. 
Makkabi Haifa 3 (4-8).

Eredményjelz  
N i teke-Európa-kupa, München: 
* selejtez : 1. ZKK Istra (horvát) 3474 fa. 2. 
SKK Nachód (cseh) 3470 fa. 3. SV Pöllwitz 
(német) 3432 fa. 4. Calcit Kamnik (szlovén) 
3400 fa, ...7. Romgaz-Elekromaros 3291 fa 
(Roxana Bordianu 547, Noemi Budoi+Já-
nosi-Halmágyi Kriszta 243+261, Szabó Júlia 
Emese 580, Seres Bernadett 595, Monica 
Dan 546, Maria Ciobanu 519); 
* el dönt : SKK Nachód – SV Pöllwitz 2-6, 
ZKK Istra – Calcit Kamnik 7-1; 
* a 3. helyért: SKK Nachód – Calcit Kamnik 
6-2; 
* dönt : ZKK Istra – SV Pöllwitz 3-5. 

Férfiteke-NBC-kupa, Kolozsvár: 
* selejtez : 1. Kolozsvári CFR 3790 fa, 2. 
TSV Breitengüßbach (német) 3778 fa, 3. VfB 
Hallbergmoos (német) 3774 fa, 4. Zárai KK 
(horvát) 3761 fa, ...22. Marosvásárhelyi CSM 
3388 fa (Fekete Hunor-József 567, Benke 
Zoltán 590, Gy re János 558, Balogh Loránd 
566, Szász Attila Alfréd 567, Ferencz Bo-
tond+Hegyi Roland 105+435); 
* el dönt : Kolozsvári CFR – Zárai KK 3-5, 
TSV Breitengüßbach – VfB Hallbergmoos 1-
7; 
* a 3. helyért: TSV Breitengüßbach–Kolozs-
vári CFR 6-2; 
* dönt : Zárai KK – VfB Hallbergmoos 6-2. 

Kulcsmérk zés vár a Ferencvárosra, el léphet a CFR 1907 
A továbbjutás szempontjából kulcsmérk zés vár a Ferencvárosra a labdarúgó-Eu-

rópa-liga mai, negyedik fordulójában, amikor is a Crvena zvezdát fogadja. A Kon-
ferencia-ligás folytatást garantáló harmadik helynél ugyanis már nem végezhet 
hátrébb, amennyiben saját közönsége el tt legy zi a szerb bajnokot, a négyes másik 
meccsén pedig az AS Monaco felülmúlja a Trabzonsport vagy döntetlent játszik 
vele. 

Nagy esély kínálkozik a Kolozsvári CFR 1907 el tt is: a román bajnok múlt heti, 
nem várt sikere a Slavia Prága otthonában radikálisan megváltoztatta a csapat hely-
zetét, amely ugyan csoportja utolsó helyén maradt az Európa-konferencialigában, 
azonban kiegyenlítetté tette a kvartettet, amelyben mind a négy együttesnek egyaránt 
4 pontja van. Esetleges pontszerzésével az erdélyi alakulat akár a továbbjutásra is 
esélyessé válhat. 

A román és magyar csapatok ma esti programja: 
* 19.45 óra: Kolozsvári CFR 1907 – Slavia Prága (TV: Pro Arena); 
* 22.00 óra: Ferencváros – Crvena zvezda (M4 Sport), FCSB – Silkeborg (Pro Arena).

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelz  
Cusima Kandzsi-emlékverseny, Marosvásárhely: 
* nihon kendo kata, 14 év alattiak: 1. Sántha Solt és Sántha Zoárd 
(Kashi), 2. Mezei Péter (Kashi) és Moldoveanu Gabriel (Taiken), 3. 
Reche an Flaviu és Belean Gloria (Bushi Shindo), valamint Belean Ad-
rian és Veres-Cioant  Iustin (Bushi Shindo); 
* nihon kendo kata, 14 év felettiek: 1. Mocian Adrian és Schein  
Gheorghi (Taiken), 2. Ezaru Drago  és Sabou Bogdan (Taiken), 3. 
Sántha Szabolcs és Seres Lehel (Kashi), 3. Jakab Aniko és Reche an 
Codru a (Bushi Shindo); 
* gyerek egyéni, 12 év alattiak: 1. Reche an Flaviu (Bushi Shindo), 2. 
Sántha Zoárd-Örs (Kashi), 3. Rusu Vlaicu (Bushi Shindo) és Heged s 
Kata (Bushi Shindo); 
* kis junior egyéni, 12-14 évesek: 1. Sántha Aba-Solt (Kashi), 2. Györfi 
Ákos (Hargita), 3. Belean Adrian (Bushi Shindo) és Gál Balázs (Har-
gita); 
* nagy junior egyéni, 15-17 évesek: 1. Szabó Márk-Richárd (Hargita), 
2. Cengher Mihai (Taiken), 3. Popescu Catrinel (CRK); 
* n i egyéni: 1. Burinaru Alexandra (Kyobukan), 2. Józsa Rodiana 
(Kashi), 3. Jakab Aniko (Bushi Shindo) és Grap  Daniela (Kyobukan) 
* férfi egyéni: 1. Mocian Adrian (Taiken), 2. Mocanu Alin (CRK), 3. 
Ezaru Drago  (Taiken) és Vasile Cordin (CRK) 
* junior csapat: 1. Kashi és CRK vegyes, 2. Hargita, 3. Bushi Shindo 
és Taiken és Bushi Shindo vegyes; 
* feln tt csapat: 1. CRK 1, 2. Taiken, 3. CRK 2 és Kashi.

Fotó: Kashi Sportegyesület



Százötven évvel ezelőtt, 1872. ok-
tóber 14-én a magyar képviselőház 
megszavazta az 1872. évi XIX. tör-
vénycikket, amely a Kolozsvári Ma-
gyar Királyi Tudományegyetem 
(1881-től Ferenc József Tudomány-
egyetem) létrehozásáról rendelke-
zett. Korábban létre kellett jönnie a 
kiegyezésnek, ami lehetővé tette a 
tudományegyetem megalapítását az 
alábbi szakokkal: bölcsészet, jog, or-
vostudomány, matematika és termé-
szettudomány. Az egyetem- 
alapításhoz alapot nyújtott az 1859-
ben megalakult Erdélyi Múzeum-
Egyesület és annak gyűjteményei, 
különböző múzeumi anyagok, de jó 
hátországot képeztek a neves gyula-
fehérvári, nagyenyedi, marosvásár-
helyi könyvtárak is. 

A kolozsvári tudományegyetem-
nek a jogutódja a mai Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem, amely a nem-

zetközi rangsorokban legjobb he-
lyezést elérő romániai egyetem. 
Előzőleg hat önálló egyetemalapítás 
volt Kolozsváron, miután az előzők 
megszűntek. A legelső Báthory Ist-
ván erdélyi fejedelem, lengyel ki-
rály és litván nagyherceg nevéhez 
kötődik, aki 1581. május 12-én adta 
ki azt a kiváltságlevelet, amely a 
Kolozsváron alapított kollégium 
fejlesztési távlatairól rendelkezett. 
Elrendelte az iskola akadémiává 
való fejlesztését, hogy magiszteri és 
doktori címet adományozhasson. 

A kolozsvári egyetemalapítá-
sokra emlékezve, október 13-án, 
csütörtökön 18 órakor Marosvásár-
helyen, a Maros Művészegyüttes 
székhelyén (Arany János u. 2.) 
kerül sor dr. Ábrám Zoltán 3áthory 
István egyetemes emlékezete és 
megbecsülése című előadására a 
Székelyföld Napok keretében. Köz-
reműködik a Fagyöngy citerazene-
kar. 

Szováta önkormányzata két 
év kihagyás után a hétvégén 
ismét ismét megszervezi, ez-
úttal a hetedik alkalommal a 
tökfesztivált. 

A hétvégén a figyelem Szovátán 
a fürdőtelepre összpontosul, ahol a 
gyerekek és felnőttek számára kéz-
művesvásár, közös dísztökfaragás, 
játszóház, koncertek és még sok 
más programlehetőséget kínálnak. 

Az őszi rendezvényt a szervezők 
azért rendezik meg idén is, hogy 
újból felejthetetlen közösségi él-
ményben legyen része mind a szo-
vátaiaknak, mind az idelátogató 
vendégeknek. A tökökből készült 
érdekességek, a tökből készült éte-

lek mellett számos szórakoztató 
program vár mindenkit, lesznek 
gyermek- és kézműves-foglalkozá-
sok, közösségi futás, játszóház, ve-
terán autók felvonulása, függesztett 
légballonozás, fényképkiállítás, és 
gyertyát is lehet gyújtani a szegé-
nyekért. A szórakoztató zenés prog-
ramok keretében olyan előadók 
lépnek fel a nagyszínpadon, mint a 
Honeybeast, Kowalsky meg a 
Vega, a 3 Sud Est, a Szintaxis, a No 
Sugar, a Pesty Party Showband és 
a Road of Life.  

Az események két színpad körül 
zajlanak, napközben a Petőfi park-
ban levő színpadon, este a nagy-
színpadon, amely a fürdőtelep alsó 
részén, a rendőrség melletti parko-
lóban lesz felállítva.  

„Megpróbáltunk egy olyan ren-
dezvénysorozatot szervezni, 
amely méltó a fürdőtelep hírnevé-
hez. Reméljük, hogy a Jóisten se-
gítségével az időjárás kedvező 
lesz, így egy olyan programsoro-
zatot tudunk nyújtani, amely kor-
osztálytól, nemzeti, etnikai 
hovatartozástól függetlenül turistát 
és helybélit egyformán kiszolgál. 
Szeretettel várunk mindenkit a 
hétvégén, hogy együtt ünnepel-
jünk” – fogalmazott Fülöp László 
Zsolt polgármester.  

A rendezvény főszervezője Szo-
váta város önkormányzata, társ-
szervező a Visit Szováta, a 
Szovátafürdő Turisztikai Egyesü-
let, valamint a Visit Maros, a hét-
végi jelszó pedig TÖKfesztivál, 
együtt TÖKéletes! 

Gligor Róbert László 

Ábrám Zoltán 
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Ha legközelebb látlak, el fogom neked 
mondani élőszóval is, miért van szükség még 
egy-két hídra, amely a Maroson átível. 
Ugyanis ez a terv ismét felmerült. Előtérbe 
tolakodott a szükségszerűség. A hid(ak) ki-
áltó hiánya. 

Az jutott eszembe ránézve a városra, hogy 
eredetileg Vásárhely kétparti város volt, 
amennyiben a mai főtér helyén vagy kicsit 
odébb folyt el a folyó, és a népek a két par-
ton telepedtek meg. Az okosabbak, előrelá-
tóbbak, az ügyesebbek és ügyeskedők, a 
telekspekulánsok, akik az ókor óta végigkí-
sérik az emberiség történetét, a folyó bal 
partján, a magasabban fekvő részeken tele-
pedtek meg, míg a balgák, későn jövők, sze-
gények, fantáziát nélkülözők, az áldozatok és 
az áldozatok szerepében önmaguknak (és a 
nagyközönségnek) tetszelgők a jobb partra 
szorultak, fanyalodtak. Ezt a partot rendsze-
rint tavasszal, hóolvadás után – és ekkor 
még szó sem volt az erdők esztelen kiirtásá-
ról, hiszen akkor miért nevezték volna föl-
dünket Erdélynek? – elöntötte az árvíz. 
Kiöntötte őket, eláztatta, elvitte mindenüket. 
Valahogy átvergődtek a túlpartra vagy in-
kább az innensőre.  

Aztán a természet megkönyörült rajtuk, a 
Maros a jobb partot folytonosan rombolta, 
míg a bal partot termékeny hordalékával fo-
lyamatosan növelte, és ily módon a folyó 
századok alatt észrevétlenül eltolta medrét, 
míg kialakult a főtér és környéke, ahová be 
lehetett rendezni a piacot, fel lehetett építeni 
egy első városházát, és a jobb partiak időről 

időre csapatostul, bíróstul, esküdtektül és jó-
szággal együtt egész falvakkal költöztek be 
a városba, így növelve a népességet. Az el-
hagyott házakba újak jöttek, akik továbbra 
is elszenvedték az árvizeket, és szegények 
maradtak akkor is, amikor a város benyelte 
Remeteszeget és Híd-
véget. 

Aztán előállt az 
helyzet is – mint tud-
juk, a város múltjából 
–, hogy Borsos Tamás 
várat épített szeretett polgárainak, és a pol-
gárok ügyesebbje, gazdagabbja, előke-
lőbbje, ravaszabbja, előrelátóbbja stb. 
egy-egy házat, telket vásárolt, szerzett, ra-
vaszkodott ki a vár kicsiny területén, ahol 
szimbolikusan várlakó lett, tehát magára vo-
natkoztatta a szabad királyi városi privilé-
gium kedvező előírásait. Sőt csakis magát 
tekintette Székely-, alias Maros-Vásárhely 
hütös polgárának. Akik pedig csak az alsó-
városban (nem downtown), elővárosban lak-
tak – a többség mezővárosi volt, vagyis egy 
fallal körül nem kerített település egyszerű, 
kiszolgáltatott lakója maradt. Igaz, a védet-
tebb bal parton.  

Közben a város terjeszkedett, de csak egy 
igazi hídja volt a Maroson át, vagyis több 
szakaszból álló híd haladt át a több ágra 
szakadt folyó felett, amelynek egyik vagy 
másik végén, esetleg középen a híd végén 

vámot szedtek. Ez volt a vámoshíd. Aztán 
rendezték a folyó medrét egy újabb nagy 
árvíz után, ezúttal mérnöki segítséggel, és 
egy ágba terelték a Marost, fölötte pedig át-
feküdt a túlpartig a Bodor hídja, avagy a 
Nagyhíd. (Egyéb neveitől most eltekintünk.) 

És a város, bár két-
parti volt tulajdon-
képen, mégiscsak a 
bal part számított 
igazán Marosvásár-
helynek. A többi 

előváros, külváros, kültelek, szatelittelepülés 
volt. (Sértődés ne essék…) 

Aztán gondoltak egy nagyot a városter-
vező főhatóságok Bukarestben, és a városra 
ráerőltették az Egyesülés negyedet, és oda-
telepítettek egy kisvárosnyi embert. Ahonnan 
csak egy, a régi-új Nagyhíd vezetett a Kos-
suth utcán át a város szívébe. Amely, hamar 
kiderült, szűknek, kevéssé áteresztőnek bizo-
nyult. 

Felmerült egy újabb híd terve, ami ellen 
a bal part önzése és nyugalomféltése hada-
kozni kezdett, látszólag sikerrel. Pedig arra 
a hídra fölöttébb szüksége van a városnak. 
El kell fogadni azt a tényt, hogy Marosvá-
sárhely kétparti város. Mint Budapest vagy 
Kolozsvár, Párizs vagy Prága. Csak félszeg. 
Amott a felsorolt településeken természetes-
nek veszik, hogy hidak kötik össze a balt és 
a jobbot, sokkal inkább, mint a politikában. 

Ezért áldozatokat hoztak. Ideiglenes ponton-
hidakat építettek a háborús károk, bombá-
zások után. Kompszolgálat is volt, bátor és 
izmos révészek vitték át a réven a fogyasztó-
kat, jármíveket. A hídavatás ünnep volt. 
(Vesd össze Arany János azonos című költe-
ményével.) 

Vásárhely esetében bizonyos, hogy akár-
hol épülne meg a város közigazgatási terü-
letén belül a híd, a zavartalan, egyre 
növekvő forgalom érdekében bontani kell, 
házak vagy utcák esnek áldozatul. Ami egy 
ilyen városvédőnek, mint e sorok írója, fájni 
fog, de elismeri, hogy férfiasan el fogja vi-
selni az érzéstelenítés nélküli műtétet. 

Csak az áldozatul esett utcák, terek lakó-
inak felajánlott lakásokkal, civilizációs léte-
sítményekkel, pontos közlekedéssel lehet 
valamennyire kompenzálni a veszteseket. 
Tehát az építkezés szükséges. Munkát ad 
sokaknak. Már ha akadnak munkások a vá-
roslakók között, és nem azon siránkoznak, 
hogy megint mennyi gyüttmenttel többült a 
népsűrűség, hogy Vásárhely nem a régi. 

A hidakat meg lehet építeni magasan, úgy, 
hogy lábakon, pilléreken álljon a szárazföl-
dön is, s hangtompító falak védjék kétoldalt. 
Vannak megoldások. A siránkozás és a vétó 
terméketlen válasz, és az elszigeteltség fenn-
tartásának kedvez. Elégedetlen kisebbséget 
szül. Városon belüli egyenetlenséget. És 
akkor hogy érvényesül az egyenlő bánásmód 
elve, amelyre oly kényesek vagyunk?  

Egypartiság – kétpartiság 

A kolozsvári egyetem- 
alapításokra emlékezve  

Újult erővel, friss lendülettel és 
átértékelt szabályzattal indul az 
Örökségünk őrei műemlékvédelmi 
verseny. A járványhelyzet alatt a 
szervezők átértékelték és átgondol-
ták a verseny célját, értékeit, főbb 
mozzanatait, így a szabályzatba be-
lekerült néhány fontos módosítás a 
csapatok létszámát és az érintett 
korcsoportokat illetően, sőt a fel-
adatok is változtak az eddigi évek-
hez képest. Október 21-ig várják a 
9–12. osztályosok mellett idén elő-
ször az 5–8. osztályos csapatok je-
lentkezését is. A két korcsoportnak 
különböző feladatokat és értékelési 
rendszert dolgoztak ki a szervezők. 

,,Amikor útnak indítottuk az 
Örökségünk őreit, az volt a célunk, 
hogy a diákok kilépjenek a hagyo-
mányos történelmi előadások vagy 
idegenvezetések keretei közül, és 
önállóan fedezzék fel az épületek 
múltját, titkait, megismerjék és meg-
szeressék azokat. Szeretnénk olyan 
generációt nevelni, amely jó gazdája 
lesz majd mindannak, amit az elmúlt 
ezer évben teremtettünk itt, Erdély-
ben. A diákok évről évre meggyőz-
nek arról, hogy ez sikerült, hiszen 
példás kreativitással és lelkesedéssel 
védik, népszerűsítik, kutatják épített 

örökségünket. A pedagógusok pedig, 
legnagyobb örömünkre, nemcsak 
hagyják őket szabadon alkotni, 
hanem segítenek nekik, hogy inter-
aktívan, csapatot és közösséget 
építve felfedezzék és bemutassák ne-
künk, mindannyiunknak épített 
örökségünket” – nyilatkozta Hege-
düs Csilla államtitkár, a verseny öt-
letgazdája. 

A szórvány cselekvési terv része-
ként elindított, de ma már szerte Er-
délyben működő mozgalom az 
utóbbi évek legsikeresebb, ifjúság-
nak szóló örökségvédelmi kezde-
ményezése. Tizenhárom megyében 
eddig több mint 3600 diák vett részt 
a programban. A verseny alatt a di-
ákok kiválasztanak egy-egy műem-
léket, és fél éven keresztül az a 
feladatuk, hogy felfedezzék, má-
sokkal is megismertessék őket. A 
sztorit, a titkokat, a különlegességet 
keresik, és ezt bemutatják külön-
böző kommunikációs eszközökkel. 

A jelentkezési határidő október 
21. A csapatok jelentkezését az 
info.oroksegunkorei@gmail.com e-
mail-címre várják. További infor-
máció a megadott e-mail-címen 
vagy az Örökségünk őrei Face-
book-oldalán. 

Újraindul az Örökségünk őrei 

Két év kihagyás után 
Tökfesztivál hetedszerre 

A járvány előtt rengeteg látogatót vonzott a fesztivál, erre számítanak ezúttal is  Fotó: Gligor Róbert László (archív) 



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (17079-I) 

ELADÓ idéni csős törökbúza nagy té-
telben. Tel. 0265/314-488. (17492-I) 

MINDENFÉLE 

SZOBAFESTÉST, kertásást, kertta-
karítást vállalok. Tel. 0750-149-399. 
(17488-I) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást, 
meszelést. Raktáron van anyagunk. 
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-737, Zoli. (17193) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17385-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17306-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17386-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17440-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk 
október 13-án BARTHA 
ANDORKÁRA halálának 28. 
évfordulóján. Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emléke legyen 
áldott!  
Bánatos szülei, testvére 
családjával. (17456-I) 

Fájó szívvel gondolok október 
13-ára, amikor a drága jó 
férjem, BÁLINT JÓZSEF már 2 
éve eltávozott.  
Ha szomorú vagy, mert 
hiányzik neked valaki, aki már 
nem lehet veled, add neki 
bátran a könnyeidet, hiszen ő 
azzal gyógyítja meg a te 
megtört lelkedet, és letörli 
arcodról a könnycseppeket.  
A te bánatos feleséged, Anikó. 
(17475) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
október 13-án a drága férjre, 
édesapára és nagyapára, 
MIKLOSISZA ISTVÁNRA 
halálának 6. évfordulóján. 
Szerető családja. (17474) 

„Az ember végül rádöbben, 
hogy az egész életében csak 
az volt igazán értékes, 
örömteli és jó, 
amikor szeretett. 
És szerették.” 
(Müller Péter) 
Szomorú szívvel emlékezünk 
szeretett édesapánkra és 
nagytatára, a mezőcsávási 
VITÁLIS KÁROLY tanító 
bácsira halálának 5. 
évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Szerettei. (17499-I) 

ELHALÁLOZÁS  

 
 
„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,  
Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek.”  
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szerető 
édesanya, nagymama, anyós és 
rokon,  

özv. SZILÁGYI MARGIT 
szül. Lázár  

életének 76. évében csendesen 
megpihent.  
Temetése október 13-án, csütör-
tökön 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.  

Emlékét őrzik gyászoló szeret-
tei. (p.-I) 

 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett testvér, sógor, nagy-
báty, rokon, szomszéd és barát,  

HORVÁTH ISTVÁN  
szíve életének 74. évében örökre 
megpihent.  
Drága szerettünk temetése 2022. 
október 14-én, pénteken 12.30 
órakor lesz a kisfülpösi reformá-
tus temetőben.  

A gyászoló család. (p.-I) 

 
„A mélybe csak tested merült el, 
csak ő tűnt el a föld alatt, 
de lényed lényege ezerfelé 
szóródva is köztünk maradt.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett gyermek, édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, só-
gornő, unokatestvér, anyatárs, 
rokon, 

IRSAI JULIANNA 
életének 62. évében megpihent. 
Utolsó útjára kísérjük őt 2022. ok-
tóber 14-én, pénteken 15 órakor 
a marosszentgyörgyi temetőben 
(a nagy kórház mögött). 
Emléke legyen áldott, pihenése 
csendes! 

A gyászoló család. (17500-I) 
 
 
 
A gyászoló család tudatja mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

ÚJFALVI EDIT 
2022. október 11-én, életének 66. 
évében elhunyt. 
Drága halottunkat 2022. október 
14-én, pénteken 15 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a ma-
rosvásárhelyi római katolikus 
temetőben.  
A virrasztás 2022. október 13-án, 
csütörtökön 18 órakor lesz a ka-
tolikus temető melletti Pax temet-
kezési vállalatnál. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Szerettei. (17503-I) 
 
 
 
„A jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, 
hitemet megtartottam.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett testvérünk és kereszt-
anya, 

TIMÁR ÉVA 
2022. október 11-én, kedden, 
életének 74. évében visszaadta 
lelkét a Teremtőjének. 
2022. október 14-én, pénteken 13 
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi római 
katolikus temetőben, római kato-
likus szertartás szerint. 
Lelki üdvéért az engesztelő 
szentmise október 15-én, szom-
baton reggel 7 órakor lesz a Ke-
resztelő Szent János- 
plébániatemplomban.  
A virrasztás a Pax temetkezési 
vállalat ravatalozótermében lesz 
csütörtökön 17-20 óra között. 
Emléke legyen áldott! 

Gyászoló testvérei. (17504-I) 
 
 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Mindenkinek hálásan köszönjük, 
aki SZATMÁRI IDÁT szül. Fekete 
utolsó útjára elkísérte, részvétét 
fejezte ki, fájdalmunkban velünk 
volt és virággal búcsúzott tőle.  
Gyászoló szerettei. (17473)

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 

 
Hídjavítási terv 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket 
a Vasbeton híd javítása a DJ151A úton, DJ151 út-
kereszteződés, Mezősályi – Mezőbánd, 19+215 
kilométerszelvény, Maros megye munkálatról, 
amelyet Mezőbánd községben (Maros megye) java-
soltak kivitelezésre. 
A javasolt projektre vonatkozó információk megte-
kinthetők a Maros Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. 
alatti székhelyén hétfőn 9–15 óra, keddtől péntekig 
9–12 óra között és a Maros Megyei Tanács Marosvá-
sárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén hét-
főtől péntekig 8–16 óra között. 
Az érdekelt személyek megjegyzéseit naponta a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Maros-
vásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti székhelyén 
várják hétfőn 9–15 és keddtől péntekig 9–12 óra kö-
zött. 
 
Az ELNÖK nevében Paul Cosma 
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ 
megyemenedzser 
 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

Az OLIGRAF NYOMDAIPARI KISGÉPKEZELŐKET és KÉZI 
PAPÍRMEGMUNKÁLÓ, HAJTOGATÓ, RAGASZTÓ, VARRÓ 
SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66801-I) 
SZAKMUNKÁSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalma-
zunk LAKATOS- és ASZTALOSMŰHELYBE. Érdeklődni hétköz-
nap 9-16 óra között a 0744-544-336-os telefonszámon. (66796-I) 
GYÓGYPEDIKŰR. Tel. 0756-680-226. www.sanuspedis.com 
(17432) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Fontos!  
A lakásfűtési segély és az energiapótlék odaítélésére 

vonatkozó Kérelem – egyéni felelősségvállalási 
nyilatkozat nyomtatványok terjesztési helyei  

2022. október 17-től a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság gondoskodik a lakásfűtéshez, a 2022-2023-
as hideg szezonhoz, valamint az energiapótlékhoz szükséges nyomtatott űrlapok (Kérelem – egyéni fele-
lősségvállalási nyilatkozat) kiosztásáról.  

A nyomtatványokat a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság székhelyén lehet átvenni, a Dózsa 
György utca 9. szám alatt, a 8-as irodában (nyilvántartás) hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 óra között.  

Ugyanakkor az űrlapok megtalálhatók Marosvásárhely Megyei Jogú Város www.tirgumures.ro honlapján, 
a Szociális – Lakásfűtési segély és energiapótlék rovatban vagy a https://www.tirgumures.ro/index.php?op-
tion=com_content&view=article&id=8539%3Aajutor-pentru-inclzirea-locuinei-i-supliment-pentru-ener-
gie&catid=44%3Apagini&Itemid=286&lang=ro linkre kattintva.  

A fűtéstámogatást, illetve az energiapótlékot az egy családtagra jutó havi nettó átlagjövedelem függvé-
nyében adják. Az átlagos nettó havi jövedelem, amelyre a fűtési támogatást nyújtják, a család esetében 
1.386 lej/fő, az egyedülálló személy esetében pedig 2.053 lej. 

A lakásfűtésre nyújtott támogatás összege, a bevételek szempontjából alkalmazott fűtési rendszertől füg-
gően, a következő:  

• 25 lej – 250 lej közötti összeg azon kiszolgáltatott fogyasztók számára, akik földgázt használnak ottho-
nuk fűtésére;  

• 50 lej – 500 lej közötti összeg azon kiszolgáltatott fogyasztók számára, akik villamos energiát használnak 
otthonuk fűtésére;  

• 32 lej – 320 lej közötti összeg azon kiszolgáltatott fogyasztók számára, akik szilárd és/vagy kőolajalapú 
tüzelőanyagot használnak otthonuk fűtésére.  

Az energiapótlék összege, a bevételek szempontjából alkalmazott fűtési rendszertől függően, a következő:  
a) 30 lej/hónap a villamosenergia-fogyasztás esetében;  
b) 10 lej/hónap a földgázfogyasztás esetében; 
c) 10 lej/hónap hőenergia-fogyasztásra; 
d) 20 lej/hónap szilárd és/vagy kőolajalapú tüzelőanyagok használata esetén.  
A fűtéstámogatás a 2022. november 1. – 2023. március 31. közötti időszakra, az energiapótlék pedig a 

teljes évre jár.  
Emlékeztetünk, hogy a lakásfűtési segély és energiapótlék nyújtására vonatkozó kérelmeket – 

egyéni felelősségvállalási nyilatkozat – 2022. november 1-től fogadják, a következő helyszíneken: a 
Mihai Eminescu Kulturális Központban (Ifjúsági Ház), a Nicolae Grigorescu utca 19. szám alatt, hét-
főtől péntekig 8:00–16:00 óra között.  

További információkért hívja a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a közönség rendelkezésére 
álló 0365-430-859-es telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00–15:00 óra között).  

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság  

Roncsautóprogram 2022 
Eladná régi autóját?  

Most lehetősége van LEADNI akkor is,  
ha NEM kíván új autót vásárolni.  
Szállítást, forgalomból kiíratást  
és helyben fizetést vállalunk!  

Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon. 
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