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„Áprilisi” sofőrlecke

Új utcán a Maros-hídra

Unger Enikő
az év tanára

Az Év Tanára díj célja a pedagógusok
munkájának az elismerése – hangzott
el az ünnepségen. A jelölések nyomán
szakmai bizottság döntött arról, hogy ki
kerüljön a döntőbe, majd a honlap olvasóinak szavazata alapján dőlt el, hogy
kik legyenek a díjazottak.

____________6.

Prof. dr. Khoor
András
a transzplantációról
A tüdőtranszplantáció az előrehaladott
korú vagy a tüdőbetegség végstádiumában levő betegek életét hosszabbíthatja meg. Ezeknél a betegeknél
bármilyen kezelés ellenére olyan légzési elégtelenség állhat fenn, amire az
egyetlen terápiás beavatkozás a tüdőátültetés lehet.

____________7.

Április utolsó szombatján adták át Marosvásárhelyen a gépjárműforgalomnak
azt az új útszakaszt, amely az Egyesülés
negyedből a Maros-híd, illetve Marosszentkirály felé vezet. A március közepétől épülő körforgalom fele elkészült,
így a Marosszentkirályról a főtér irányába tartó járművek újra a Maroshídon át közlekedhetnek.

Szer Pálosy Piroska

Szombaton délután megnyitották az Egyesülés negyedi postahivatal és az ANL-s tömbház
között elhaladó Burebista utcát, amelyen a
Tempo szálloda érintésével lehet tovább haladni
jobbra Marosszentkirály felé, a Maros-hídon át
pedig a megyeszékhely különböző övezeteibe.
Félreértésre adhat okot azonban egyik román
nyelvű napilap honlapján vasárnap beharangozott hír, miszerint befejezték a „projektet”. Nem
kell ahhoz észlénynek lenni, hogy a helyszínen
bárki megtapasztalhassa: a körforgalomnak csu-

Fotó: Szer Pálosy Piroska

pán egyik fele készült el. Ez pedig azt jelenti,
hogy a hídról az Egyesülés negyed felé tartó járművek továbbra sem tudnak Marosszentkirály
irányába balra térni, csak kerülővel. Ahhoz az
egyirányú Tisza utcán végighaladva, majd a volt
8-as számú iskola előtt elhaladva, a Bărăganului
– Decebal utcák kereszteződésében egyenesen
előre tartva, azt követően kell csak balra kanyarodni: Maros-híd – Tisza utca – a Decebal utcai
8-as iskola – Burebista utca – Tempo szálloda.
(Folytatás a 4. oldalon)

Szegénységi bizonyítvány

Mózes Edith

Úgy látszik, nem tesz jót az ország népének a sok szabadnap. Amint a rendszerváltás utáni nagy szabadság sem. Mai
„demokratikus” világunk inkább anarchiához hasonlít. Elég,
ha a múlt hét végi majálisról szóló híreket nézzük.
De ugyanez mondható el egyes aktív vagy mára kibiccé
„avanzsált” politikusokról is. Például arról a valamikori kolozsvári tévériporterből lett pártelnökről, aki utóbb képviselő
is volt, majd két egymással versengő politikus „kampányfőnöke”, jelenleg „politikai elemző”. Cozmin Guşăról van szó.
A hosszú hétvégén pattant ki a pihent agyából, hogy Trianon
100. évfordulója „intelligens, szegregacionista bomba”, amely
egy Orbán Viktor által kiötölt átfogó, a régió destabilizálását kiváltó program része. Az „elemző” nem kevesebbet állít, mint hogy
a magyar kormány már egy speciális ügyosztályt is létrehozott
csak azért, hogy keresztbe tegyen minden, a román kormány által
a „nagy egyesülés” évfordulójára tervezett kezdeményezésnek.
Az „elemző” szerint a román politikum tehetetlen, a pórnép
meg túl műveletlen ahhoz, hogy felmérje a dolog súlyát. Az államelnökkel „nagy problémák vannak, amikor keménynek kellene lennie nacionalista témákban”, és bár „jó románnak”
vallja magát, nem az az ember, aki szükség esetén „harcba
szólítaná a katonáit”.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 4 perckor,
lenyugszik
20 óra 34 perckor.
Az év 124. napja,
hátravan 241 nap.

Ma MÓNIKA, FLÓRIÁN,
holnap GYÖRGYI, ADRIÁN
napja.
GYÖRGYI: a György férfinévből keletkezett, a Georgina magyarosítására.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 3.

Esős idő
Hőmérséklet:

1 EUR
1 USD

max. 240C
min. 110C

100 HUF

1 g ARANY

4,5485
4,1691
1,4564

168,1140

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Medvét láttak a székelybósi erdőben

Koronka–Székelybós környékén két medvét is láttak a napokban, az egyiket két bocs társaságában – jelezte tegnap
a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat. A közösségi oldalon napvilágot látott figyelmeztetés szerint a Marosvásárhely közeli erdőkben, Koronka–Székelybós környékén
mondhatni naponta lehet velük találkozni, ezért a hegyimentők óvatosságra intik a lakosságot.

Civil szervezetek vására

Május 11–13. között ismét megszervezik Marosvásárhelyen a civil szervezetek Együtt a közösségért vásárát. Az
idei rendezvény központi témája: a Maros megyei civil
szervezetek 15 éves közösségi részvétele – elvárások,
eredmények, kilátások. Május 11-én a civil kávéház keretében beszélgetésre kerül sor a civil szervezetek tizenöt
éves közösségi jelenléte kapcsán, honnan indultak, mit tettek, milyen kihívások várják a jövőben ezeket a szervezeteket, milyen célkitűzései vannak annak a közösségnek,
amelyben tevékenységüket folytatják. Május 13-án, szombaton kerül sor magára a civil szervezetek vásárára a Rózsák terén, ahol a szervezetek standoknál mutatják be
tevékenységüket, megszervezik a civil menetelést és a
civil crosst, továbbá a virágóra mellett sor kerül a II. marosvásárhelyi utcazene-fesztiválra.

Ingyenes felvételi-felkészítők
a Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen májusban és júniusban minden hétvégén ingyenes felvételi-előkészítőket,
a felvételit megelőző héten pedig intenzív felkészítőt tartanak minden szakon. Részletes információ elérhető a
www.szini.ro honlapon, illetve az egyetem hirdetőfelületein
és a Köteles Sámuel utca 6. szám alatti székhelyen.

Zenés bohózat
a Spectrum Színházban

Május 4-én, ma játsszák A szekrény titka, avagy a naftalin
illata című zenés bohózatot a marosvásárhelyi Spectrum
Színházban. A nyári időszámításra való tekintettel az előadás este 8 órakor kezdődik. Jegyek a Spectrum Színház
jegypénztárában (Rózsák tere 13. szám), hétköznapokon
8:30–11:30 között kaphatók, telefonos helyfoglalás a 0744301-875-ös számon naponta 8:30–18:00 óra között, illetve
a www.biletmaster.ro oldalon.

Fazakas Tibor képei
Marosvásárhelyen

Fazakas Tibor ezúttal az Unitárius Egyház kövesdombi
templomának Bözödi György termében mutatja be újabb
alkotásait. A tárlatnyitóra május 7-én, vasárnap délben 12
órakor, az istentisztelet után kerül sor. A festő-grafikust és
műveit Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja a közönség
figyelmébe. A Vajdahunyadon élő művészt elsősorban az
op-art követőjeként, újító kedvű képviselőjeként ismerik
szerte az országban. Marosvásárhelyen is így szerzett
számos hívet munkásságának, amelybe ismét egyéni kiállításon tekinthetnek be az érdeklődők.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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Dézsi Ferenc emlékének adózva

Népdaléneklő verseny Szászcsáváson

Pálosy Piroska

Május 6-án, szombaton 9.30 órai kezdettel népdaléneklő
versenyt szerveznek I-VIII. osztályos tanulók számára
Szászcsáváson, a református templomban.
A szervező szászcsávási Belle József Általános Iskola, a
Belle József Kulturális Egyesület és a református egyházközség szeretettel várja a népdalkedvelő diákokat.
Amint a házigazda és szervező Gólya Melánia kérdésünkre elmondta, immár tizenötödik alkalommal hirdették
meg általános iskolások számára a népdaléneklő versenyt,
melyen előkészítő osztályosok is részt vehetnek. A diákok
számára kiírt megméretés ötletgazdája tizenöt évvel ezelőtt
Bíró József nyugalmazott református lelkipásztor volt. Az
idén száznyolcvan éves kórust több mint harminc évig vezető néhai Dézsi Ferenc zenetanár és karnagy emlékének
adózva szervezték és szervezik meg minden évben a vetél-

Meséket várnak az állatkertbe

kedőt. Amint a szászcsávási pedagógus kifejtette, többnyire
a Kis-Küküllő menti települések diákjainak részvételére
számítanak, általában 15–30 gyerek szokott benevezni a
versenyre. A zsűri zenetanárokból és egy helyi veterán kórustagból áll majd.
A versenyre benevező tanulók két szabadon választott
népdalt kell ismerjenek. Jelentkezni május 4-éig lehet az
alábbi telefonszámokon: szászcsávási iskola: 0265/714585, Gólya Melánia tanárnő: 0767-282-371, vagy a
melaniagolya@gmail.com e-mail-címen. Aki azonban lekésné a benevezési határidőt, a helyszínen is feliratkozhat,
ugyanis senkit nem fosztanak meg a megméretés lehetőségétől. „A lelki kötődés, az elődök munkájának folytatása
mellett a népdaléneklő verseny célja mindenekelőtt az
együttlét, az önbizalom erősítése, népdalkincsünk felelevenítése, ezért szeretettel várunk mindenkit”– hangsúlyozta
Gólya Melánia, az egykori karnagy, Dézsi Ferenc lánya.

Zootábor a jutalom

Nagy Székely Ildikó
A kis és nagyobb természetbarátok egyik kedvenc, mindegyre új programokat kínáló szigetévé vált az utóbbi években a marosvásárhelyi állatkert. A legújabb kihívás egy
meseíró pályázat, amelyet a Föld napja alkalmából az Engedd élni! kampány keretén belül 8–12 év közötti gyermekek számára hirdetett meg az állatkert.
A Minden élőlény különleges című pályázat célja a
mesén keresztül felhívni a figyelmet a közelünkben lévő
természeti kincsekre és védelmük fontosságára.
A pályázat meghirdetői így foglalják össze a kezdeményezés lényegét: „A természetnek minden élőlényre szüksége van: a nagyoktól a legkisebbekig! Miért jó, ha vannak
rovarok a kertben, ha földigiliszta lakik a talajban, vagy
vadvirágok nyújtózkodnak az erkélyen? A természet egy
különleges hely, tele meglepő élőlényekkel, állatokkal és
növényekkel. Ám sokszínűsége, változatossága könnyen
eltűnhet, ha nem óvjuk. Sokan azt gondolják, hogy csupán
a távoli dzsungelek és szavannák adnak otthont értékes élőlényeknek, pedig ugyanolyan fontos a házunk körül élő
sokféle élőlény is. Ahhoz, hogy a közelünkben is éljenek
állatok és növények, mi, emberek kell megőrizzünk és létrehozzunk búvóhelyeket, lakásokat és szállásokat. (…)
Mindannyian tapasztaljuk, hogy sokkal több állatot látunk
képernyőn keresztül, mint szabad szemmel. Ez így nem jó!
Hadd tudjunk rácsodálkozni az ujjunkra mászó katicabogárra, a lábunkon felszaladó hangyára és az arcunkat megérintő fűszálra. Ha ezek már megtörténtek veled, akkor írd
meg a meséd!”
A résztvevőknek egy legtöbb egy gépelt oldalnyi (A4-es
oldal) írást, illetve a történethez kapcsolódó rajzokat kell
beküldeniük a megadott címre. A mese témája a lakóhelyünk körül élő természet és a benne élő élőlények felfedezése és védelme. Ötleteket az íráshoz az állatkert Engedd
élni! pontján, illetve a www.zootirgumures.ro honlapon
meríthetnek a gyermekek.

RENDEZVÉNYEK
Testben élünk

Marosvásárhelyen is bemutatja új könyvét a kolozsvári
Verbum Keresztény Kulturális Egyesület. A Bodó
Márta szerkesztésében megjelent Testben élünk című
kötet átfogó képet nyújt arról, miképpen vélekedik a
mai teológia a test(iség)ről, szerelemről, családról,
egészségről, betegségről, szenvedésről. A kiadványban közel negyven szerző, illetve interjúalany – orvos,
pszichológus, költő, író, újságíró, színész, zenész,
táncpedagógus, szerzetes, tanár, filozófus, pasztorálasszisztens, kórházi lelkigondozó – járja körül a témát.
A bemutatóra május 5-én, pénteken 18 órakor kerül
sor a Bernády Házban a kiadói főszerkesztő, Bodó
Márta és több munkatársa jelenlétében. Moderátor
Nagy Miklós Kund.

Nyílt nap a megyei tanácsnál

A Maros Megyei Tanács a Maros Megyei Prefektúrával
és a Maros Megyei Múzeummal együttműködve szervezi meg május 16-án a nyitott kapuk napját. A nyílt
nap alkalmával bárkinek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon egy vezetett sétára a Maros Megyei Tanács
épületében. Feliratkozni május 12-ig lehet e-mailben
(lukacs.katalin@cjmures.ro, vagy vitelar.corina@cjmu-

A pályázatra nincs benevezési díj. Az alkotásokat és a
megadott honlapról letölthető mellékleteket – alkotói elérhetőség (1. számú melléklet) és nyilatkozat (2. számú melléklet), amellyel az alkotó felnőtt képviselője hozzájárul az
alkotás ellenszolgáltatás nélküli felhasználásához, illetve
igazolja, hogy az alkotás a kiskorú saját munkája, és eddig
nem került nyilvánosságra, semmiféle jogdíj nem terheli –
május 22-ig, a biodiverzitás világnapjáig nyomtatott formában kell eljuttatni a marosvásárhelyi állatkertbe, digitálisan pedig Halmágyi Ildikó kapcsolattartó e-mail-címére:
biroild@gmail.com.
A legjobb húsz magyar és ugyanennyi román nyelvű alkotás szerzője részt vehet az állatkert Zootáborában. A magyar gyermekek tábora június 26-tól július elsejéig, a
románoké augusztus 10–15. között zajlik naponta 9 és 13
óra között. Az ünnepélyes díjkiosztóra június elsején kerül
sor a marosvásárhelyi állatkertben. A győzteseket a szervezők értesítik.

Fotó: archív

res.ro), illetve a 0265-263-211 telefon 1286-os mellékállomásán. Az esemény keretében az érdeklődők
meglátogathatják a megyei tanács épületét, illetve felmehetnek a toronyba is. A séta során idegenvezető
mesél majd nekik az épület történetéről, illetve a megyei tanács és a prefektúra egy-egy képviselője röviden bemutatja a két intézmény tevékenységét, a helyi
közigazgatásban játszott szerepüket.

Női szerepek a Teleki-Bolyai
Könyvtárban

A Teleki-Bolyai Könyvtár május 5-én, pénteken 18 órakor megnyitja legújabb időszakos kiállítását, melynek
címe: Femina semper. Női szerepek.

Bolyai Farkas-tantárgyverseny

Május 6-án, szombaton zajlik a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban a XII. Bolyai Farkas multidiszciplináris tantárgyverseny, amelyen az erdélyi magyar középiskolák
diákjai vesznek részt. A nyitóünnepséget szombaton
8.30 órától tartják az iskola Bolyai János dísztermében, majd 9 órától kezdődik a vetélkedő. A résztvevők
hét tantárgyból – biológia, földrajz, informatika, társadalomtudományok, történelem, kémia, fizika – bizonyíthatják tudásukat, felkészültségüket, majd 18-19
óra között díjazzák a legjobb eredményt elért versenyzőket.
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DIICOT-vizsgálat a CFR teherszállító ágazatánál

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) temesvári kirendeltsége szerdán az
ország több megyéjében, összesen 63 helyszínen tart házkutatást. Negyven személyt gyanúsítanak sikkasztással.

Az ügyészek szerint a Román Vasúttársaság teherszállító ágazatának (CFR
Marfă) vezetői alulértékeltek 2450, bezúzásra ítélt vagont, s ezzel 6.313.748,52
eurós kárt okoztak. Az ügy haszonélvezője a Călăraşi megyei Remat Rt.
A DIICOT tájékoztatása szerint a
CFR Marfă nyílt licit keretében ócskavasként hirdette meg a Bukaresti Árutőzsdén a 2450 vagont, pedig „nehéz
ócskavas” és „különleges ócskavas”
(acél) besorolást kellett volna alkalmaznia, amelyeknek lényegesen magasabb
az értéke.
A Călăraşi megyei Remat Rt. így tonnánként 120 eurót fizetett, miközben a
„nehéz ócskavas” tonnánkénti ára
175,88 euró, a különleges ócskavas”

(acél) pedig tonnánként 218,90 euró lett
volna. A vádhatóság szerint az ügyletben
a CFR Marfă központi és területi vezetői
egyaránt benne voltak, mint ahogy a haszonélvező cég képviselői is.
Az árutőzsde közvetített, de nem ismerte
a vagonok minőségét
A Román Árutőzsde (BRM) elismerte, hogy nyilvános árverést szervezett a Román Vasúttársaság teherszállító
ágazatának vagonjaiból, de szerdai közleményében megjegyezte: nincsenek információi sem a leszállított mennyiségről,
sem a vagonok minőségéről.
„A BRM 2016. augusztus 16-án szervezte meg a 162/16. 08. 2016. számú
nyilvános árverést 2450 bezúzásra ítélt
vagon feldarabolásából származó ócskavas értékesítésére. A megrendelő a CFR
Marfă Rt. A BRM a hatályos előírásoknak megfelelően szervezte meg az árverést, és betartotta a CFT Marfától kapott
utasításokat. A nyertes a Călăraşi megyei
Remat Rt. volt” – áll az árutőzsde közleményében.

„A BRM nem felel, és nincsenek információi a szerződés további sorsáról,
sem a leszállított mennyiségről, sem a
leszállított vagonok típusáról vagy minőségéről” – teszik hozzá.
A tőzsde még megjegyzi, hogy a hatóságok rendelkezésére bocsátottak minden információt és dokumentumot, ami
ezzel az árveréssel kapcsolatos, és az illetékes hatóságok rendelkezésére áll.
A CFR Marfă alkalmazottja: a vagonok
„rozsdásak, ócskák” voltak
A DIICOT temesvári székházában az
egyik gyanúsított azt mondta, a vagonok
rozsdásak, ócskák voltak. „A kirendeltségtől értesítettek, hogy benyomtak a
számlára 5 milliárdot, s szétvágnak 200
vagont a temesvári regionális igazgatóságnál. Mi csak megnéztük a tengelyeket
és a sorozatszámokat. (…) A tengelyek
különleges acélból vannak, a vagonok
bezúzhatóak, rozsdásak, ócskák voltak,
egyebet nem mondhatok” – nyilatkozta
a
vasúttársaság
alkalmazottja.
(hírösszeállítás)

Brăilán épül Európa egyik leghosszabb függőhídja

Ország – világ
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Májusban kezdik el a közigazgatási
törvénykönyvről szóló vitát

A kormány két héten belül elfogadja a közigazgatási
törvénykönyvet, május végéig pedig a parlament is
megkezdi a róla szóló vitát. A módosítások között az
is szerepel, amely értelmében a prefektusok és az
alprefektusok a továbbiakban közméltóságnak számítanak, és egyenrangúak lesznek az államtitkárokkal,
illetve
helyettes
államtitkárokkal.
„A
közigazgatási törvénykönyv 20 törvényből álló csomag, amely főleg a közalkalmazotti státusra, a helyi
közigazgatásról szóló 2015-ös törvényre, valamint az
állami, illetve önkormányzati köz- és magántulajdonról szóló 213-as jogszabályra vonatkozik. A törvénycsomagról már több mint egy éve vita zajlik” –
mondta Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes, felvázolva a jogszabályok elfogadásának menetrendjét
is. Leszögezte: a prefektusok és az alprefektusok a jövőben közméltóságnak számítanak majd. (Mediafax)

Kataszter nélkül nem lesz
mezőgazdasági támogatás

2018-tól megvonják a mezőgazdasági támogatásokat azoktól a gazdáktól, akiknek földjei nincsenek
telekeltetve – figyelmeztetett szerdán Suceaván
Klaus Johannis a helyi hatóságok képviselőivel tartott találkozón. Leszögezte: ahol nincs kataszter, ott
a mezőgazdaság nem részesül támogatásban. Az
elnök szerint hivatalába lépése óta egyetlen kormány sem tett semmit a mezőgazdasági területek
kataszteri nyilvántartásba vétele érdekében.
(Agerpres)

Újabb kamerákat szerelnek fel
a vajdahunyadi várban

A Calafat és Vidin között 2013-ban megnyitott Duna-híd

Megjelent az ajánlati felhívás a Brăilánál megépítendő új Duna-hídra, amely Európa első öt függőhídja közé kerülhet a két pillér közötti 1120 méteres
fesztávolságával – közölte a Hotnews.ro hírportál
kedden.

A romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság
(CNAIR) mintegy félmilliárd eurót (2,025 milliárd lej plusz
héa) irányzott elő a híd megtervezésére és kivitelezésére: a
társaság szerint ez lesz az utóbbi 27 év legnagyobb összegű
infrastrukturális közbeszerzése. A tervezésre másfél, a kivitelezésre pedig három évet szántak a kiírásban, amely magába
foglalja a létező úthálózattal összeköttetést teremtő 23 kilométernyi új út megépítését is.
A hídon menetirányonként két-két sáv lesz, magassága az
eddigi legmagasabb vízállás szintje felett 38 méter, hogy ne
akadályozza a folyami hajózást.

A folyó egy kilométert szinte mindenütt meghaladó szélessége miatt Romániában kevés Duna-híd épült. A csaknem 500
kilométernyi folyami határszakaszon két híd köti össze Romániát Bulgáriával: az 1954-ben épült Giurgiu és Rusze, illetve a 2013-ban megnyitott Calafat és Vidin közötti.
Szerbiával a Vaskapu vízerőmű zárógátja teremt közúti összeköttetést a Dunán keresztül.
Dobrudzsát jelenleg két közúti híd köti össze az ország
többi részével. Románia egyik fő idegenforgalmi látványosságát, a Duna-deltát csak nagy kerülővel (vagy a Brăilánál
üzemelő komppal) lehet Moldva és Erdély felől gépkocsival
megközelíteni. Az új híd a Duna bal partján lévő két nagyváros – a 180 ezres lakosságú Brăila és a tőle alig húsz kilométernyire északra elhelyezkedő negyedmilliós Galac – számára
teremti meg a régóta követelt közvetlen összeköttetést Dobrudzsával és a tengerparttal.

A hazaérkezés gyönyöre

Amíg odavoltam, amíg egy kicsit kiszellőztettem a fejemet, addig sem nyugodtak a gyerekek. Rakoncátlankodtak.
Bevallom, nem olvastam újságot,
nem is kattintottam a hazai hírekre. Az
amcsi tévéket pedig hiába terelgettem
volna, egyikben sem vagyunk (vagytok)
hír. Még futó sem. De erre már régen
rájöhettem volna.
Valahogy nem volt kedvem hozzá. A
sok új benyomás, látvány, élmény, a
nagyfokú felelőtlenség vagy súlytalanság – nevezd aminek akarod – egyszerűen kimosta belőlem a szolgálatos
kényszerképzeteket, beidegződéseket, az
„igen-igen, de” kezdetű ellenkezéseket,
kötekedést, gáncsoskodást. Szabad voltam, vagyis felszabadultam önmagam
súlyos nyomása alól.
Persze gondoltam haza, de ez elsősorban kisunokáimnak szólt, és megvallom, a legjobb hazai hír az volt, amikor
valamelyik anyuka vagy a társnagymama képeket (videót) tett fel a világháló számunkra kimetszett fonalára.
Na de egyszer véget érnek az aranhuezi szép napok vagy amerikai álomlátások, Niagara-vízesések és zökkenőmentes repülőjáratok, amikor a kétórás
késést nem tragédiaként élik meg az utasok, az ügyintézés sima, és leszállsz hazai
befutópályára. Kolozsváron.
Itt azonmód azzal fogadnak, hogy a
repülőtérrel rendelkező város egyetemé-

nek rektora, aki mellesleg akadémikus,
és az erdélyi középkorban szokott könyökig vájkálni kutatás címén, meghúzta
a
vészharangot.
Vagy
figyelmeztették felsőbb helyről, jó lenne
már egy kicsit felkavarni a pangó vizeket. Ugyanis a román–magyar viszony
kezd veszedelmesen események nélkülivé lenni. Úgy értem, nem a hazai belső
nemzetiségi viszonylatok, mert azok
már eléggé újraterhelődtek helyi konf-

liktusokkal, kiskirályságokkal, csak
azért is nemet mondással, iskolanyaggatással, rossz szájízet hagyó történésekkel.
Közeledik ugyanis Gyulafehérvár
100. éve, az egyesülést kimondó nemzetgyűlés évfordulója, amelyre erősen
készülnek a forradalmárok és nacionalisták, az ellenségkeresők és ellenségfelkutatók. Az ilyenek számára csak
akkor ünnep az ünnep, ha az mások számára keserv és teher, ha valódi szidalmakkal lehet a vélt ellenséget
elárasztani.
A rakoncátlan magyar kutatóknak
pedig az jutott eszébe, hogy a százéves
trianoni döntés környezetét, levéltárait
és forrásait, az ebből következő traumá-

kat fogják megvizsgálni. Erre akadémiai pályázaton nyertek pénzt. Ezt nem
tudja megemészteni a repülőterünket elirigylő város rektora.
A magyar akadémiai kutatóknak
eszük ágában sincs ünnepelni. Ki ünnepelné meg önnön megcsonkítását, csak
hogy a csonkoló sebésznek örömet és
elégtételt szerezzen? Lehet, hogy nem is
volt fontos és életmentő a műtét akkoriban?
Meg aztán mire ez a hirtelen nemzetféltés, rettegés? Csak nem arra készülnek hivatalosék, politikusék, hogy
bezárják ismét a levéltárakat ilyenolyan átlátszó ürüggyel a magyar kutatás előtt? Vagy arra utal, hogy a hazai
akadémián a rendhagyókat, az igazságkutatókat, a másként gondolkodókat elhallgattassák, ki- és lezárják, és
folytatódjék az évszázados gyakorlat a
történelem átírásáról és hamisításáról pont most, amikor végre eleredt
idehaza is egy jóféle alkotó, újragondoló, tényfeltáró folyamat a román oldalon is. Amikor az ország
kiszabadult a gondolatsorvasztó diktatúrából, és kinyílt a világ a kutatás és
kutatók előtt.
Gyulafehérvárott száz éve egyet
mondtak, Trianonban hasonlót diktáltak. Na de kötelező a francia nagypapák
és Maniu Gyulák receptje szerint főzni
ma is?

Belső vizsgálatot indított a vajdahunyadi önkormányzat annak megállapítására, hogy milyen mértékben
okolható a vár őrzését ellátó cég a kedden észlelt
rablásért, amelynek nyomán ismeretlen tettesek több
mint 170.000 lejt vittek el a vajdahunyadi vár jegypénztárából. Dan Bobouţanu polgármester az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta,
szerinte az őrző-védő cég mulasztott, hiszen az ő
dolga lett volna őrizni a vár területén levő javakat
és értékeket. Az elöljáró hozzátette, a szóban forgó
vállalaton tervezik behajtani a kárt. Jelenleg a helyi
rendőrség képviselőiből és a polgármesteri hivatal
szakembereiből álló csapat a kamerás megfigyelőrendszer átalakításán dolgozik. A polgármester
elmondta, újabb 19 kamerát fognak felszerelni
a termekbe, és saját megfigyelőközpontot alakítanak ki.

Szegénységi
bizonyítvány

(Folytatás az 1. oldalról)
A szenátus elnökéről, Călin Popescu Tăriceanuról
nem kevesebbet állított, mint hogy közeli kapcsolatban
van a magyar titkosszolgálatokkal. Tehát eleve gyanús.
A képviselőház elnöke, Liviu Dragnea viszont műveletlen, akinek fogalma sincs arról, mit jelent Trianon.
Egyébként a többi pártelnökről sem jobb a véleménye.
Felhívta a figyelmet, hogy Magyarországot sohasem
szankcionálták, amikor megszegte az EU-egyezményt,
ezért is vet be időnként „eurázsiai stratégiákat” és meri
nyíltan kimutatni „Oroszország iránti szerelmét”. A Trianon 100 projektet is az ország ellenségei finanszírozzák. Ezért ideje lenne, hogy a politikusok akcióba
lépjenek, mert a kulturálatlan románok, akik nem értenek a dolgokhoz, biztosan támogatnának egy, a magyarországi, az oroszországi vagy az amerikaihoz hasonló
„autokrata hatalmat”.
A központi sajtó természetesen azonnal ráharapott a
hírre, és teljes hangerővel a magyar kormány „románellenes” propagandájáról harsogott. Ezt erősítette tovább a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
rektorának az álláspontja, miszerint Románia Magyarországgal „információs és kommunikációs háborút
visel”, és miközben Budapest „saját költségvetéssel rendelkező állami főosztályt hozott létre Trianon 100 elnevezéssel”, a kormány által létrehozott Románia
Centenáriuma főosztálynak nincs elkülönített költségvetése.
Mindezekre az első reakció az lenne, hogy úgy hülyeség, ahogy van, csupán egy „pihent agy” szüleménye.
De sajnos vannak már tapasztalataink, hogy egy-egy
ilyen agyrém mennyire fel tudja hergelni a „műveletlen
népet”. Reméljük, ezúttal nem sikerül. Mindenesetre
szegénységi bizonyítvány ez a „stratégia” a jövő évi
„nagy egyesülés” századik évfordulójára.
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„Áprilisi” sofőrlecke

(Folytatás az 1. oldalról)
Április végi tréfa (?)
Igencsak sürgős lehetett az április
végi átadás, mert az új útszakasz hevenyészett kijelölése nagyon sok
bosszúságot okozott azoknak, akik
nem ismerik kellőképp a helyszínt.
A negyedbeli általános iskola előtti
útburkolaton megrajzolták a sárga
nyilakat és egy jelzőtábla is felkerült az iskola épülete utáni útkereszteződés jobb oldalára. Igen ám, de
a tanintézmény előtti régi, nagy tájékoztató tábla – igaz, enyhén rejtve
a falombok között – továbbra is azt
hirdette, hogy bizonyos úticélok:
Bukarest, Brassó, Nagyszeben, Kolozsvár, Nagyvárad, Szászrégen,
főtér, klinikák stb. balra térve érhetők el, így a sofőrök eleve balra igazoltak, és legtöbbjük figyelmét
elkerülte az új jelzőtábla, amely a
Bărăganului utcának a Tisza utcába
torkolló szakaszán a tiltott betérés
mellett az új irányváltoztatásra figyelmeztetett.
Eredmény? A szombati napnyugtában a forgalomban részt vevők
nagy része balra igazolt és haladt,
amerre évek óta. A megszokás hatalma nagy úr... Jóindulatú lakosok,
kerékpárosok,
kutyasétáltatók,
buszsofőrök próbálták karlengetéssel, mutogatással, tülköléssel viszszatéríteni, figyelmeztetni azokat,
akik mégis a Bărăganului utcán próbáltak a Maros-hídra jutni. Ugyanis
mire észbe kaptak, már a lezárt szakaszhoz érkeztek, ahol pár lehető-

ség közül választhattak: vagy kitérnek az egyirányú Tisza utcába és tanácstalanul állnak, jobb esetben
kérdezősködnek, hogy miként juthatnak a Maros-hídra, vagy a Szabadi útig visszatérve jobbra
fordulnak, és a Maros-híd alatt Marosszentkirály irányában, jókora kerülővel érnek célba, esetleg
újrakezdik a körforgást, míg meg
nem találják a vadonatúj útszakaszt.
Egyesek az egyirányú Bărăganului
utcában a tolatást választották, vagy
megfordultak és szembe mentek a
forgalommal – szerencsére koccanás szemtanúja nem voltam –, a segítőkész embereknek köszönhetően
előbb-utóbb megtalálták a kivezető
utat.
Irány – a „sárga csík”
A városrendészek szerint a sárga
festékkel meghúzott nyilak és szaggatott vonal elegendő kellett volna
legyen. Talán igen, talán nem, főleg
első este és éjszaka bosszantóan
kevés lehetett ennyi útjelzés egy teljesen új szakaszra való tereléshez.
De a jelek szerint nem gondoltak
azokra, akik nem ismerik a lakótelep jellegzetes utcácskáit, sem a
külföldi turistákra, akik épp a hoszszú hétvégére érkeztek a városba,
netalán a GPS-re hagyatkozva szerettek volna mihamarabb célba érni.
Míg szombaton estefelé az említett
útkereszteződést figyeltem, a tiltó
jelzés ellenére minden másodikharmadik gépkocsi balra tért, és
egyetlen olyan rendfenntartót sem

Kezdődik az idei évad!

lehetett látni, aki a forgalmat irányította volna, pedig a nyergesvontatók
sem úszták meg az említett „zsákutcába” jutást. Miközben egyesek
nagy sebességgel tértek balra a
megszokott, egyirányúnak ismert
Bărăganului utcai szakaszra, a sarokba szorult gépkocsivezetők kétségbeesett tolatós manőverei,
mellyel a kivezető utat keresték,
igencsak életveszélyeseknek tűntek.
Hétfőig a helyzet normálisabb mederbe terelődött, kedden reggel
pedig ideiglenes figyelemfelkeltő
jelzések is kerültek az említett útszakaszra.
Szombaton este jeleztem a rendőrségnek, hogy több és nagyobb figyelmeztető jelzés szükségeltetne
az új útszakasz miatt legalább
addig, míg a közúti forgalomban
részt vevők megszokják az új helyzetet. Megköszönték...
A radartérkép szerint a hosszú
hétvégén a megye forgalmasabb útszakaszain sebességet mértek a közúti
rendőrség
kivezényelt
munkatársai. A figyelemfelkeltő útjelzők kihelyezése talán ezért nem
foglalkoztatta különösképpen sem a
rendőrséget, sem az önkormányzat
közrendészeti osztályát. Nagyobb
koccanásról az említett útkereszteződésben nem szereztem tudomást,
bár ki tudja... Egyértelmű volt azonban, hogy a hétvégén az érintett autósok
idegőrlő leckét kaptak
szemfülességből a helyi illetékesektől.

Csűrszínházi nyár

Kaáli Nagy Botond
Az idén a megszokottnál korábban, május végén kezdetét veszi a
mikházi Széllyes Sándor Csűrszínház évada. A Mikházi Csűrszínházi
Egyesület által működtetett, az eltelt évek alatt igen népszerűvé vált,
nívós programsorozatot nyújtó teátrum ez évi nyári évada is számos, változatosságban hiányt nem szenvedő
kulturális rendezvénnyel várja az érdeklődőket május 20-tól szeptember
3-ig. A 2017-es eseményekkel, illetve
repertoárral kapcsolatosan kedd délelőtt tartottak sajtótájékoztatót a
szervezők a marosvásárhelyi Spectrum Színházban, ahol Szélyes Ferenc színművész, főszervező
üdvözölte a megjelenteket.
– Az idén az eddigieknél korábban, május 20-án kezdődik a csűrszínházi program. A programsorozat
sűrűbb, mint a tavaly, több minden
került be a repertoárba, ráadásul helyenként túljelentkezés volt, azon
fellépni vágyókat, akik januárban
jöttek hozzánk, mind elutasítottuk,

mert a program decemberben már
készen volt. Májusban két rendezvényünk lesz: huszadikán Száll a világ
címmel az Artsy M Diákszíntársulat
adja elő a Weöres Sándor versei
alapján összeállított, Gyéresi Júlia
által rendezett előadását, míg 27-én
a jobbágytelki hagyományőrző néptáncegyüttes lép fel Varró Huba vezetésével. Ők Az idő kereke című
produkciójukkal szerepelnek. Az
idei programnál figyelembe vettük a
gyerek- és ifjúsági közönség igényeit is – több mint három mesejátékkal várjuk az érdeklődőket.
Június elsején, gyereknapon a
Maros Művészegyüttes Szép Palkó
című előadását láthatja a közönség,
de az évad során gyerekelőadással
fellép a Bekecs néptáncegyüttes és
a soproni Petőfi Sándor Színház is.
Nagyon szeretnénk a gyerekeket is
a Csűrszínházba szoktatni, mert az
idő telik, és belőlük lesz majd a felnőtt közönség. A Gyéresi Júlia által
rendezett Száll a világ című előadás
célja ugyancsak a környék ifjúsága
érdeklődésének a felkeltése. Ide tar-

tozik a filmnap, a filmmaraton is,
amit szeretnénk úgy megszervezni,
hogy vetíthessünk egy gyerekfilmet, egy ifjúsági filmet és egy éjszakai művészfilmet is. A július
29-én esedékes filmnapot a TIFFfel közösen szervezzük. A legkésőbbi programunk gazdanap, amely
az idén két napig tart. Szeretnénk,
ha a környék ifjú gazdái is részt
vennének termékeikkel, állataikkal,
nekik külön standot biztosítunk.
A Csűrszínházi Napok az évad
magját képezik. Június 23-tól 25-ig,
péntektől vasárnapig nagyon sok
kulturális eseményen vehetnek részt
az érdeklődők. Sikerült a szovátai
alkotókörrel megegyeznünk, és
péntek este egy nagyon szép tárlatot
hozunk létre az iskola termében a
Szováta környéki képzőművészek –
Bocskai Vince, Kuti Dénes, Kuti
Botond, Németh Attila, Siklódi
Zsolt és Sánta Csaba – alkotásaiból.
E kiállítás nyitja a napokat. A tárlatot Bogdán Zsolt, Csutak Réka és
Kovács Éva Nyílt sebe vagyok a
szíven szúrt világnak című Dsida-

A tavalyi Csűrszínházi Napokon a Gyulai Várszínház, a Kaposvári Egyetem és a budapesti Nemzeti Színház közös produkciójaként láthatta a
közönség Weöres Sándor Psyché című darabját. Rendező: Vidnyánszky Attila. Fotó: Vajda György

műsora követi, majd a soproni Petőfi Sándor Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a Mikházi
Csűrszínházi Egyesület közös előadása, Ingmar Bergman Őszi szonáta című drámája lesz látható Pataki
András rendezésében. A főszerepet
kolléganőnk, Csíki Ibolya színművésznő játssza jutalomjátékként.
Szombaton déli 12 órakor könyvbemutatóra kerül sor több szerző közreműködésével. A résztvevők – Káli
Király István, Kovács Levente,
Vajda György, Lokodi Imre, Spielmann Mihály és Székely Szabó
Zoltán – egymást mutatják be a
csűrszínház udvarán, a büféhez nagyon közel. Szombat este láthatjuk
a Hoztam valamit a hegyekből –
Mezei Mária című produkciót, Tóth
Auguszta önálló estjét (budapesti
Nemzeti Színház), valamint a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadását, Carlo Goldoni
Mirandolina című vígjátékát is,
utóbbit Csurulya Csongor rendezésében. Vasárnap a Bekecs néptáncszínház lép fel Legendák kertjében
című zenés-táncos mesejátékával. Július 15-én kerül sor a Csűrszínházi
Zenei Fesztiválra – a Bronx Music
Egyesület elvállalta, hogy hirdeti és
szervezi, az eseményen erdélyi
együttesek lépnek fel. Július 22-én
pedig ismét zenés mesejáték következik: A pokoli puncs-pancs című
előadás a soproni színház és a Csűrszínházi Egyesület közös produkcója.
A helyi önkormányzat mindezekben nagyon sokat segít, a tavaly újrafestettük, kijavítottuk a színházat,
megszépítettük a kertet, jó irányba
megy minden. Szerencsére a támogatóink köre is bővül – mondta Szélyes Ferenc.
Barabási Attila Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatója hozzátette: a múlt évtől a táncművészet is
hangsúlyosan foglal helyet az évadban. – Elsősorban a gyerekeket szeretnénk megcélozni, a tavalyi,
június elsejei előadásunkra több
mint 300 gyerek jött el, a saját buszunkkal hordtuk ki őket. Ezt valószínűleg hagyománnyá avatjuk.
Beöltözhettek a jelmezekbe, belebújhattak a díszletekbe, ez nagy élmény volt számukra. A Csűrszínház
egyik nagy előnye, hogy lehetősé-

get ad a társulatok közötti kapcsolatok létrehozására és működtetésére. Ilyen kapcsolatot létesítettünk
a soproni színházzal is – a Maros
Művészegyüttes hamarosan oda fog
ellátogatni és 17 előadást tartani. A
Petőfi Sándor Színház igazgatója a
Csűrszínházban látta az egyik produkciónkat, megtetszett neki és
meghívott bennünket. Azóta szép
kapcsolat alakult ki a két intézmény
között.
Vajda György, az Artecotur
Egyesület vezetője is egyetértett
abban, hogy a Csűrszínház kovász
a kulturális kapcsolatok terén.
– 2012 óta, amióta az egyesületünk létrejött, és diákszínjátszást
oktatunk, immár a harmadik diákszínjátszó táborunkat szerveztük
Mikházán. A május 20-i előadásunkon diákok szavalnak diákoknak,
reméljük, ez is ösztönzi a fiatalokat
a versolvasásra; az idei táborra augusztus 21-e és 27-e között kerül
sor. Továbbá a budapesti Nemzeti
Színház meghívott bennünket egy
színházlátogatásra, és a költségeket
is állják. Ott is van pedagógiai foglalkozás, onnan is jönnek ide tanárok, és mi is megyünk majd oda. Ez
a kapcsolat is a Csűrszínháznak köszönhető.
Pánczél Szilamér, a Maros Megyei Múzeum munkatársa az augusztus 12-én sorra kerülő 5R
római fesztivállal kapcsolatosan elárulta, hogy az idei szemle kiemelt
témája az oktatás, a nevelés, a gyerekkor. A rendkívül sikeres fesztivál
ez évben is több helyszínen zajlik,
a mikházi kolostor udvarán a kolostori nevelés hangulatát igyekeznek
megidézni, míg a Csűrszínház udvarán különböző útvonalakat tárhat
fel a gyermek és a felnőtt látogató,
a régészeti parkban és a kolostortemplomban idegenvezetés zajlik,
számos programot kínálnak a meghívott hagyományőrző egyesületek,
régizene-együttesek. A múzeumpedagógiai műhelyek összetétele változni fog, a római és a ferences élet
kiemelt momentumait igyekeznek
bemutatni. A tavaly több mint 3000en jöttek el a nagyon sikeres fesztiválra, amelyet a Csűrszínház által
nyújtott infrastrukturális háttér nélkül lehetetlen lett volna megszervezni.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Májusban Erdélyben dolgoznak
a gyermekmentő szolgálat orvosai

Május 14. és 21. között újra
Hargita megyében dolgoznak
a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat (NGYSZ) önkéntes
orvosai, akik kórházban, iskolákban, óvodákban és
egyéb gyermekintézményekben szűrik, vizsgálják és
gyógykezelik a rászoruló
gyermekeket.

Az NGYSZ önkéntes orvoscsoportjának tagjai évente kétszer
utaznak Hargita megyébe, ahol a
szűrések mellett gyógyászati segédeszközökkel, illetve szakmai
továbbképzéssel is igyekeznek segíteni – közölte a szervezet kedden
az MTI-vel.
Tavaly az önkéntesek a két út
során mintegy 12 ezer vizsgálatot
végeztek, 68 gyermek esetében javasoltak magyarországi kivizsgálást, gyógykezelést vagy műtétet,
és 41 gyermek jutott ingyenesen
szemüveghez, amelyek elkészíttetését a családok nehéz anyagi helyzete miatt a szolgálat magára
vállalta, mintegy 815 ezer forint értékben.
A korábbi évekhez hasonlóan a
gyermekmentő mozgó fogászati

busza is csatlakozik az úthoz,
amelyben szűrik, illetve szükség
esetén kezelik a gyerekek fogait. A
mobil rendelőben dolgozó fogorvosok tavaly összesen 5570 iskolás és óvodás gyermek fogait
vizsgálták meg, ebből Erdélyben
100 fogászati kezelést, szűrést és
szaktanácsadást végeztek. A májusi úton a fogorvosok különösen
nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a fogvédelemre és a hefogmosási
technikák
lyes
bemutatására. A kezelések végén
minden gyereket fogkefével ajándékoznak meg.
A gyermekmentő szolgálat nőgyógyászati szűrőkamionja is
csatlakozik az egyhetes körúthoz,
az itteni mobil rendelőben dolgozó orvosok szűréseket, vizsgálatokat végeznek és tanácsadást
tartanak. Tavaly a szakemberek
több mint 700 nőgyógyászati szűrést végeztek el, két esetben ajánlottak gyógykezelést vagy műtéti
beavatkozást, 26 esetben pedig
gyógyszeres terápiára volt szükség.
Az orvoscsoport látogatásával
egy időben idén is megrendezik a

Vörös kereszt fehér mezőben

hagyományos Buzánszky Jenő
Erdélyi Focikupát Csíkszentdomokoson, május 18-19-én, amelyet a korábbi években a legendás
Aranycsapat utolsó élő tagja, Buzánszky Jenő vezetett. Halála után
az ő tiszteletére kapta meg a
sportesemény a focista nevét. A
korábbi évekhez hasonlóan a
győztes csapatokat az NGYSZ
vendégül látja a Fővárosi Önkormányzattal közösen szervezett
budapesti városligeti gyermeknapon.

Figyelni kell az étrend-kiegészítőkre!

A Magyarországon vizsgált étrend-kiegészítők több mint 61 százaléka nem felelt meg az előírásoknak – ismertette a Laboratorium.hu portál az MTI-nek küldött közleményében. Az étrend-kiegészítők célellenőrzésekor
a boltok polcain elérhető 92 terméket vizsgálták, közöttük testtömeg-csökkentőket, potencianövelőket, vitaminokat, halolajokat, proteineket.
A talált hiányosságok 39 százaléka minőségi, illetve összetételbeli, 9 százaléka élelmiszer-biztonsági és 71
százaléka jelölési probléma volt. Az internetes ellenőrzés során rendelt termékek 87 százalékánál találtak nem
megfelelőséget az ellenőrök.
A közlemény szerint a potencianövelők, fogyást segítő anyagok nagy mértékben nem feleltek meg az elvárásoknak: 87 százalékuknál jelölési hibát találtak, 26 százalékuknál jelölési hiba és biztonsági probléma merült
fel; sokban gyógyszerhatóanyagokat találtak, ami tiltott, jellemzőek voltak a fordítási hibák is. A számos hiba
között kiemelik, hogy volt olyan C-vitamin, amely egyáltalán nem tartalmazott aszkorbinsavat.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy évente 1000-2000 új étrend-kiegészítő jelenik meg a piacon, azonban
ezeknek csaknem a fele nem felel meg az előírásoknak.
Magyarországon az étrend-kiegészítők negyedét a sportolóknak szánt készítmények teszik ki, a szabadidősportolóknak pedig közel 70 százaléka fogyaszt étrend-kiegészítőt.

Segélyszervezet a sebesültek ápolására

Május 8-a a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold
világnapja. Azé a szervezeté,
amely jelenleg 80 országban
12.000 személlyel van jelen,
hogy az emberiség nagy katasztrófáiban, háborúk, éhínség, szomjúság, természeti
csapások idején segítséget
nyújtson sok-sok önkéntes
munkája révén. Ma is talány
számomra, hogy a Vöröskereszt-mozgalom, az önkéntesség miért nem tudott
gyökeret verni Romániában,
és a rendszerváltást követően
köztiszteletben álló szervezetként folyamatosan, észrevehető
módon
működni,
ahogy az Európai Unió és a
világ sok más országában.

A Vöröskereszt-mozgalom kezdeteiről, történetéről sokszor beszámoltunk. Az 1859-es solferinói
csatával kezdődött. A véres csata
után több mint 40 ezer sebesült
vagy halott katona maradt a csatamezőn. Az arra járó Jean Henri Dunant svájci üzletember annyira
elborzadt a látványtól, hogy útját
megszakítva, a helybeliekkel próbált meg segítséget nyújtani a csatatéren heverő sebesülteknek. Az
átéltek hatására született meg az ötlete, hogy minden országban kellene
egy segélyszervezet működjön,
amelynek önkéntesei háború idején
ápolják a sebesülteket, továbbá
nemzetközi egyezményt kellene
kötni a harcmezőn maradt sebesültek, valamint ápolóik védelméről.
1863-ban alakult meg az Ötök
Bizottsága, a Vöröskereszt Nemzet-

közi Bizottságának az előde Sebesülteket Segélyező Nemzetközi Bizottság néven. Jelképe a vörös
kereszt lett, ami a vörös mezőben
fehér keresztet ábrázoló svájci
zászló fordítottja. A genfi egyezményt, amelyben 16 ország vett
részt, 1864. augusztus 22-én írták
alá; azért jött létre, hogy a harctéren
megsebesült katonák körülményeit
javítsák. A mostani 4. Genfi Egyezmény a nemzetközi humanitárius
jog alapjait képezi. A szervezet jelenlegi elnöke 2012 óta egy volt
ENSZ-diplomata, Henry Maurer. A
nemzetközi szervezet székhelye
Genf nemzetközi negyedében van.
Visszaemlékszem, hogy 1994ben, amikor egy pályázat révén eljutottam a svájci városba, milyen
nagy élmény volt a találkozás a Vöröskereszt akkori kedves, beszédes

olasz elnökével, Cornelio Sommaraguával, aki a kastélyszerű székház
dísztermében fogadta a svájci demokráciával ismerkedő romániai
küldöttséget. A fogadás után látogattuk meg a Nemzetközi Vöröskereszt
és Vörös
Félhold
Múzeumát, ami a mai napig a legmegrázóbb múzeumi élményem
marad, és a világnap környékén
gyakran felidéződnek bennem a
genfi emlékek.
Múzeum a föld alatt
Valószínűleg hely hiányában a
székház alatt, a föld mélyében alakították ki az emberi szörnyűségek
múzeumát betonból, fémből, üvegből, márványból és kőből. A bejárat
fölött kifeszített két zászló, a
vörös kereszt és a vörös félhold
alatt Carl Bucher szobra, a Kővé
meredtek arctalan, szürke csuhás

kőfigurái állnak, a fájdalomnak és
szenvedésnek kiszolgáltatott, védtelen embereket szimbolizálva. A
múzeum bejáratánál, amely a Vöröskereszt történetét és működését
mutatja be, Dosztojevszkij-idézet
fogadja a belépőt: „felelősek vagyunk mindenkiért, mindenki
előtt”. Itt nem keresik a vétkeseket,
csak bemutatják a történelem öszszes háborúját, természeti katasztrófáit,
utánozhatatlan
svájci
egyszerűséggel és eleganciával,
aminek döbbenetes hatása van a látogatóra. Az ember által a másik
ember ellen elkövetett borzalmakon
túl azonban hitet adhat, hogy az emberiség egy másik része az ember
vagy a természet által elkövetett
borzalmak enyhítésén munkálkodik.
A 2013-ban átalakított múzeumban három nagy téma köré csoportosították a látnivalókat: megvédeni
az emberi méltóságot, újraépíteni a
családi kapcsolatokat, csökkenteni
a természeti katasztrófák következményeit. Az élet és az egyén egészségének
védelme
állandó
készenlétet jelent, mert az emberiségnek új meg új kihívásokkal kell
szembenéznie. A második nagy
témát bemutató helyiségekbe láncesőn át jut be a látogató. Véget nem
érő polcokon az első világháború
hétmillió foglyul ejtett katonájának
neve olvasható, a kartotékrendszer
kétmillió foglyul ejtett és elveszettnek hitt személy azonosítását tette
lehetővé évek múltán is.
A földtekére taposó óriási láb
képe az emberi méltóság elleni merényleteket jelképezi. A kiállítás bemutatja, hogy az emberiséget sújtó
természeti katasztrófák következményeinek csökkentésén milyen
sokan dolgoznak a Nemzetközi
Vöröskereszt önkéntesei közül. A
legnagyobb humanitárius szerve-

zet történetéről és munkájáról,
egy óriási földgömböt körülvevő,
kilenc, érintéssel működő képernyő segítségével lehet tájékozódni.
És még nem szóltunk a részletekről, amelyek az emberi gonoszságról mesélnek, ami a ma dúló
háborúk esetében is nagyon aktuális. Ahogy az a munka is, amit a 150
éves Vöröskereszt tett és tesz mindenütt a földkerekségen, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre.
Betegápolói szervezet a szabadságharc idején
A Nemzetközi Vöröskereszt történetét olvasgatva talán nem
fölösleges megemlíteni, hogy a
működését megelőző időszakban, a
szabadságharc idején magyar
földön is működött orvosi segítséget nyújtó betegápolói szervezet. A
Honvédápolói Egylet tagjai orvosok, ápolóként működő nők,
fegyvertelen férfiak és diákok voltak. A 32 tábori mozgókórház
mellett zárdákban, magánépületekben, alkalmi kórházakban működtek országszerte. Az egyletet
Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos
legfiatalabb húga az összes
tábori kórházak főápolónőjeként
támogatta. Felhívása, miszerint tépésre, pólyára, sebkötésre és
műtőszerekre van szükség, sokakat
mozgósított. Az asszonyok, a
leányiskolák tanulói sebkötő
anyagokat szőttek, varrtak. A honvédek mellett a megsebesült ellenséges katonákat is ápolták. A
világosi fegyverletétel után az önkéntes ápolók közül sokat letartóztatott az osztrák rendőrség, figyelmen kívül hagyva, hogy ellenséges katonákat is ápoltak, már a
Nemzetközi Vöröskereszt megalakulása előtt, a későbbi szervezet
által meghirdetett elvek szerint.
(bodolai)
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Csúcsok vonzásában

Unger Enikő az év tanára

A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Szaklíceum
és a Művészeti Szaklíceum
földrajz szakos pedagógusa
végzett az első helyen a határon túli magyar oktatók körében. A Középsuli.hu népszerű
portál által második alkalommal meghirdetett pályázatot
az idén a Bethlen Gábor Alapkezelővel közösen szervezték.
A díjakat a tánc világnapja alkalmából a Tánc és lélek: a
magyarság megtartó közösségei című programon adták
át Budapesten a Magyarság
Házában.

Bodolai Gyöngyi

Az Év Tanára díj célja a pedagógusok munkájának az elismerése –
hangzott el az ünnepségen. A jelölések nyomán szakmai bizottság
döntött arról, hogy ki kerüljön a
döntőbe, majd a honlap olvasóinak
szavazata alapján dőlt el, hogy kik
legyenek a díjazottak.
„Nincs még egy olyan hivatás,
amely ilyen mértékben befolyásolná az egész társadalom alakulását”, mint az oktatóké, akik a jövő
nemzedék nevelését vállalják, ami
nemes feladat és hatalmas felelősség is egyben – hangoztatta Szilágyi
Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az átadási ünnepségen.
Azoknak, akik a határokon túl magyar nyelven oktatnak, egyszerre
kell átadniuk a szükséges tudást, a
szellemi iránymutatást és a magyarságukhoz való szüntelen ragaszkodást – mondta. Majd hozzátette,
hogy a legfontosabb nemzetpolitikai célok között szerepel az anyanyelvi oktatás biztosítása minden
magyar gyermek számára a határokon túl is.
*
Lassan beesteledik a Művészeti
Szaklíceum tanári szobájában is,
ahol Unger Enikő tanárnővel beszélgetünk. Bár reggeliben szabadkozott, hogy valószínűleg fáradt
lesz, mivel a tanórák után felkészítőt is tart diákjainak, a fáradtság
esetleges jeleit az arcán hamar átrajzolja az a belülről fakadó lelkesedés, ami azonnal szimpátiát kelt a
kérdezőben. Ahogy diákjaiban is,
akik tanárkollégái többségéhez hasonlóan a szünidő utáni első nap
örömmel gratuláltak, s nagyon
büszke arra, hogy az egyik osztályában meg is tapsolták.
– Ki jelölte Unger Enikőt, és kik
szavaztak többségben, mai vagy
volt diákjai? – kíváncsiskodom a
bevezető kérdéssel.
– Amint utólag kiderítettem, a
pedagógiai líceum munkaközösségétől, Szilágyi András igazgatóhelyettestől származott az ötlet, ő
megbeszélte a kollégákkal, akik
egyetértettek, hogy jelöljenek az Év

Tanára pályázatra. Mielőtt ez kiderült volna, a diákjaimra gondoltam,
különösen a tavalyi végzős osztályomra. A szavazótábort illetően jelenlegi tanítványaim mellett az
elmúlt évek, évtizedek diákjai alkották a legjelentősebb részét, rajtuk kívül ismerősök, barátok,
rokonok és sokan mások, akik ismernek. Voltak olyan gyermekek,
akik csak azt látták, hogy Maros
megyében tanítok, ezért támogattak.
– Olvastam, hogy Csíkszeredában pedagógus családban nevelkedett fel. Szüleitől örökölte a földrajz
iránti szeretetet, vagy a tantárgy
kézzelfogható szépsége miatt választotta, annak ellenére, hogy nyolcadik és 12. osztályban még
románul kellett tanulni az ország
földrajzát?
– A szüleim pedagógusok voltak,
mindkettőjüket Csíkkarcfalvára helyezték, ott ismerkedtek meg. Édesaki
marosvásárhelyi
apám,
születésű, és a Bolyai iskolában
érettségizett, rövid ideig fizikakémia tanár volt, édesanyám 42
évig tanította a magyar nyelvet a
csíkkarcfalvi iskolában, ahova a
nyugdíjazása után is kilenc évig
vállalta az ingázást. Bár a humán
tantárgyak vonzottak, és filológia
szakos osztályban kezdtem a kilencediket, 1986-ban Hargita megye
egyetlen magyar tannyelvű filológia
osztályát megszüntették, és az
utolsó két évet kénytelenek voltunk
román nyelven befejezni. Mivel
magyart már nem tanultunk, a kétéves kiesés miatt lemondtam a magyar–német szakról, és a földrajzot
választottam. Bár kényszermegoldásnak tűnik, valójában szerettem
ezt a tantárgyat, és nem valami
rosszat vállaltam be azért, hogy a
német szakon tanulhassak.
– Földrajztanárnak ismerik, tanított németet is?
– Körülbelül öt éven át vállaltam
a földrajz mellett németórákat, ha
az iskolában szükség volt a segítségemre, de valójában a földrajz
katedrán vagyok címzetes tanár
mind a két iskolában. Két évig oktattam a földrajzot német nyelven
a Papiu középiskola német tagozatán.
– Végzés után Vásárhelyre került,
vagy voltak kitérők is?
– Első perctől ezt a két iskolát választottam, ahol jelenleg oktatok.
Az egyéb lehetőségek ellenére kezdettől ez a kombinált katedra vonzott. Bár kétfelé tanítani nem
könnyű, azóta sem bántam meg a
döntésemet. Jelenleg két napot tanítok a művészetiben és három napot
a pedagógiai líceumban, ahol osztályt is vezetek.
– Úgy tartják, hogy Unger tanárnő nagyon rendszeres, következetes, pontos és igényes. Mindezt
édesanyjától örökölte, akit példaképének tekint, vagy az egyéniségéből
fakad?
– Édesanyám pedagógiai modellje volt a követendő példa számomra. Bár nem volt tudatos,
utólag jövök rá, hogy hasonlóan
gondolkodom, ugyanolyan lelkesen
tanítok, mint ő. Ha az elhangzott
jelzők valóban rám mondhatók,
neki köszönhető, hogy ezek a tulajdonságok az évek során belém
ivódtak.
– Azt is mondják, hogy nagyon
szívós, kitartó, rendkívüli akaraterővel bír, ezért tudta hamar túltenni
magát egy súlyos autóbaleseten és
annak következményein vagy a műtéteken is, amelyeken az utóbbi időben átesett.
– Sok évvel ezelőtt valóban volt
egy súlyos balesetem, ami tanév

közben ért. Attól
féltem, hogy nem
tudok többet tanítani, ami teljes katasztrófa lett volna
számomra. De nagyon igyekeztem,
és önmagam pszichológusaként a
saját erőforrásaimat mozgósítva sikerült viszonylag
hamar lábra állni.
Az elmúlt időszakban két műtétem
volt, ennek ellenére
dolgozom,
bár
tudom, hogy jó A díjkiosztó ünnepségen a magyarországi és a határon túli nyertesekkel
felfogható egy olyan tantárgyhoz is sikerül mindig megtalálni a hanlenne többet pihenni.
– Amikor ezt a beszélgetést képest, amihez nincsen meg a gyer- got?
– A fiammal a kamaszkor volt
egyeztettük, arra hivatkozott, hogy mek „beállítottsága”. Ugyanakkor
órák után versenyre készíti fel a di- minden évben „megnehezítik” a fel- nehezebb, de most már ezen túl vaákokat. Tudom, hogy tanítványai adatomat azzal, hogy egész osztály- gyunk. Jelenleg bank- és pénzügy
ezen a téren is sikeresen szerepel- közösségek hozzák ezt a döntést, szakon tanul Kolozsváron, a lánek. Miért vállalja ezt az önkéntes miközben tudom, hogy a diákok kö- nyom hegedű szakra jár a művészeti
zött vannak olyanok is, akik nem iskolába. Ő annyira szereti a zenét,
pluszmunkát?
– A Bolyai tantárgyversenyre ké- fognak helytállni, amit szerencsére hogy talán rajtam is túltesz.
– A hit is fontos szerepet tölt be
szítek fel évről évre diákokat, mert a valóságban gyakran megcáfolnak.
– Hogyan éli meg a sikert és a si- az életében. Hallottam, hogy többúgy érzem, hogy átlátható és igazször is megfordultak a burgundiai
ságos az elbírálás, ezért erre össz- kertelenséget?
– Belsőleg a siker erőt, szárnya- Taizében. Milyen élményeket jelent?
pontosítunk. Bár a család mellett
– Diákkorunkra nyúlik vissza az
nem könnyű, úgy gondolom, hogy kat ad, és a sikertelenség, amiből
a tanár munkájához ez is hozzátar- olykor van részem, úgyszintén arra első látogatás, majd családként
tozik. A pedagógusi munka nem ösztönöz, hogy megpróbáljam job- többször visszatértünk a különböző
vallású szerzetesek által fenntartott
arról szól, hogy megtartom a köte- ban végezni a dolgom.
– Egy lehajtott fejű, a mobiltele- központba, és kétévente manapság
lező óráimat, és eleget teszek a rengeteg
papírmunkának,
amit fonhoz kötődő, folyton azzal bab- is ellátogatunk. Mivel én katolikus
elvárnak tőlünk. Ha a diákjaimnak ráló nemzedéket kell tanítania vagyok, a férjem pedig protestáns,
esélyük van arra, hogy órán kívül is manapság a pedagógusnak. Ho- a taizéi ökumenikus táborban sikemegmérettessenek, akkor állok gyan sikerül ebben a nemzedékben rül feltöltődni és megérezni a pélfölkelteni a földrajz iránti érdeklő- dásan megszervezett közösség
elébe, és felkészítem őket.
erejét, jó emberekkel megismer– Mi volt tanárként a legnagyobb dést?
– Megpróbálom megfelelően kedni.
sikerélménye?
– A túrák, a hegymászás is ked– A pályázati interjúban feltett megszólítani őket, amiben nagyon
kérdésre azt írtam, és most is azt sokat segít, hogy az én két gyer- venc kikapcsolódási lehetőségei
tudom mondani: diákjaimnak az a mekem ennek a nemzedéknek a közé tartozik, hiszen férje, Unger
felismerése, hogy az iskola befejez- képviselője. El kell mondanom, Zsombor állatorvos az EKE megyei
tével vagy évek múlva rájönnek hogy a közösségek szintjén nincsen szervezetének elnöke, és diákjait is
arra, hogy a javukat akartam, és olyan osztály, amellyel ne találnám viszi kirándulni.
– Elsősorban személyes kikapamit átéltek velem, az nekik is jót meg a hangot. Megpróbálok az ő fetett. Az ilyenfajta pozitív visszajel- jükkel is gondolkodni, és úgy taní- csolódásnak érzem. Férjemmel
zéseket tartom pedagógusi munkám tani, hogy kedvük legyen a részt veszünk a nagyobb EKE-s túlegnagyobb eredményének. To- tantárgyamhoz. Nem sikerül min- rákon, de általában szűk körben járvábbá azt is, ahogy az eredményhir- denkivel, de ha emberségesen juk a hegyeket. Marosvásárhely
detés óta személyes üzeneteket bánok a diákjaimmal, és megpróbá- környéke mellett a Déli-Kárpátok
kapok, amelyekben azt írják, hogy lok jó kapcsolatot fenntartani velük, vonzanak, ugyanakkor több éve
boldogok és büszkék, hogy a tanít- akkor hasonlóan fognak hozzám vi- visszajárunk az Alpokba, ahol kacérkodunk a magashegyi túrákkal,
ványaim lehettek. Ez nagyon meg szonyulni.
– Gazdag iskolán kívüli tevé- és férjemmel együtt szeretnénk
tud erősíteni, és hosszú távon ez is
a célom. Az oktatás mellett a tanár kenységéről is sokan ismerik, újból négyezer méterig feljutni.
Nem bizonyítási kényszerből, nem
nevel, és jó érzés tudomásul venni mondjon néhány szót erről is!
– Több éve a Kreatív Kiadó mun- az életünk kockáztatása révén, egyennek a kettős folyamatnak az eredkatársa vagyok, fordításokkal, szö- szerűen csak azért, mert jólesik.
ményét.
– Bár kerülgettem a közhelyszerű
– Hogyan sikerül a kettőt közös vegszerkesztéssel foglalkozom.
nevezőre hozni, úgy oktatni, hogy Több magyar és román nyelvű ki- kérdést, de végül is meg kell érdekközben nevel, és úgy nevelni, hogy advány (atlaszok, ismeretterjesztő lődnöm, hogy milyen érzés volt,
enciklopédiák) szerzője vagyok. amikor szólították Unger Enikőt,
közben oktat is egyszerre?
– Érzésem szerint ebben a tantár- Nemrég jelent meg A világ száz hogy vegye át a határon túli pedagyam is „kézre játszik”. A földrajz csodás helye című könyvem ma- gógusoknak járó első díjat?
– Abban a pillanatban öröm és
nagyon összetett tantárgy, a termé- gyar nyelven is.
– Kolléganőjétől hallottam az el- elégtétel volt bennem, és az jutott
szetföldrajz és az emberekről szóló
humán földrajz révén számtalan le- ismerést, hogy mennyire otthon van eszembe, hogy a nagyon lelkesen
hetőségem van a nevelésre. A né- az irodalomban, a zenében, művé- dolgozó édesanyám is megérdepességről szólva a magyar szetekben. Mikor jut ideje a tanítás melte volna ezt a kitüntetést, ezért
öntudatot és a toleranciát is erősí- mellett folyamatosan ezzel is foglal- úgy éreztem, hogy helyette is
teni tudom diákjaimban, megfelelő kozni vagy ennek a műveltségnek, kapom. Abban az egy percben, amit
viselkedésmodelleket állíthatok. érdeklődésnek a forrása otthonról érzéseink és gondolataink összefogására adtak, arról beszéltem, hogy
Számtalan lehetőségem van a neve- származik?
– Hoztam magammal, édes- milyen sok pedagógus állhatna az
lésre, és a kettőt nem is választanám
szét. Nekem nincsen olyan órám, anyám műve lehet az érzékenysé- én helyemben, és köszönetet mondhogy csak nevelek vagy csak okta- gem az irodalom és a művészetek tam mindenkinek, aki bízott bennem.
tok, mindig van valamilyen neve- iránt is.
– Milyen zenét szeret Unger ta– Unger Enikő titkos vágya, ellési cél, ami a témából vagy a
képzelése?
helyzetből adódik, amire nem is nárnő?
– Sokfélét, a szimfonikus zenétől
– Azt szeretném, hogy gyermekeszámítottam, csak egyszerűen jön,
és kihasználom. Lehet, hogy egy a megzenésített versekig, a könnyű- imnek olyan hivatása legyen, amit
földrajzórán verset mondok egy zene bizonyos műfajait, de minden- kedvelnek, és személyes életükben
sikeresek, boldogak legyenek. Ami
adott helyhez kapcsolódóan, vagy ben a minőséget keresem.
– Kedvenc költői, írói?
engem illet, eddigi munkámat szeegy könyv kapcsán őket kérem
– „Élek-halok” Radnóti Miklós, retném folytatni, és az új kihívásokmeg, hogy kedvenc versüket elKosztolányi Dezső, Dsida Jenő, Jó- nak eleget tenni.
mondják.
– Lapunk nevében gratulálok, és
– Tanítványai közül sokan vá- zsef Attila verseiért…, prózában
lasztják az érettségire a földrajzot, talán Márai Sándor érintett meg a kívánom, hogy a szakmai csúcs
mellett az Alpok többi négyezres
ami, gondolom, jó érzéssel tölti el. leginkább az utóbbi időben.
– Tudom, hogy két értelmes, te- csúcsát is meghódítsa az Unger
– Ebben a tantárgynak is szerepe
van, mert konkrétabb, könnyebben hetséges gyermek édesanyja. Velük család.
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Élni új tüdővel

Prof. dr. Khoor András a transzplantációról

Nem fogadják a bécsi AKH szakklinikán a tüdőátültetésre
előjegyzett romániai pácienseket – röppent fel a hír, és kapott egyre nagyobb teret március végén a sajtóban. Állítólag azért, mert csökkent az egészségügyi központ
befogadóképessége, és március 31-én a Romániával kötött
szerződés is lejárt. Ekkor a bukaresti Sfânta Maria kórház
jelezte, hogy készen áll a tüdőátültetésekre, de kiderült,
hogy mégsem felel meg a feltételeknek. Ennek ellenére a
kórház megkapta az akkreditációt, ugyanis a Hannoverben
élő Igor Tudorache romániai származású sebészorvos vállalta,
hogy Bukarestbe utazik, és elvégzi a műtéteket. Később kiderült, hogy a bécsi kórház újra fogadja a tüdőátültetésre
szoruló romániai betegeket, s közben lehetőséget nyújt egy
olyan programban való részvételre, ami lehetővé teszi, hogy
a magyarországi minta alapján egy év alatt Románia is kidolgozzon egy tüdőátültetési programot – nyilatkozta az
egészségügyi tárca vezetője.

Amikor a leghevesebben zajlott a
tüdőátültetés körüli vita, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem
diákjainak
Tudományos Diákköri Konferenciáján prof. dr. Khoor András patológus egyetemi tanár, az Amerikai
Magyar Orvosszövetség elnöke a
tüdőtranszplantáció patológiájáról
tartott előadást.
Ezt követően Khoor professzort
arra kértem, mondja el: – Hogyan
vált a tüdőpatológia elismert szakértőjévé? Milyen utat tett meg a
több mint 400 orvost foglalkoztató
floridai kórházig?
– Tanulmányaimat 1981-ben végeztem a budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen. Rezidensként előbb a Szent László Kórház patológiáján*, majd az 1-es
Kórbonctani Intézetben dolgoztam,
amit egy rövid neonatológiai kitérő
követett. 1989-ben jutottam ki az
Egyesült Államokba, ahol a Vanderbilt Egyetemen a tüdő fejlődésével
kapcsolatos kutatásokat végeztem,
amit egy rezidensi időszak követett
ugyanott. Ezután a rochesteri Mayo
Klinikán ösztöndíjasként a tüdőpatológiával foglalkoztam, majd Tampában, Floridában dolgoztam
néhány évig, onnan kerültem vissza
a jacksonville-i Mayo Klinikára Floridába, ami azóta is a munkahelyem.
12 éve vezetem a klinika laboratóriumi és patológiai osztályát.
– Szinte fölösleges kérdezni, hiszen az előadás is azt bizonyította,
hogy fő kutatási területe továbbra is
a tüdőszövet.
* A patológia a beteg sejtek, szövetek
és szervek szerkezeti és funkcionális
változásaival foglalkozik.

Tinktúrák (VI. 4.)

– Általános sebészi patológiát
végzek, speciális területem a tüdő
patológiája. Az érdekesebb, nehezebb eseteket – például tüdőtumorok, intersticiális tüdőbetegségek,
tüdőátültetés – hozzám hozzák konzultációra az intézetből és olykor az
intézeten kívülről is. A Mayo Clinic
College of Medicine professzoraként a rezidensek, ösztöndíjas orvosok gyakorlati képzése is a
feladataim közé tartozik.

Mikor indokolt a tüdőátültetés?
Khoor professzor elmondta, hogy
a klinikán, ahol dolgozik, 2001-ben
kezdték el a tüdőtranszplantációt, és
napjainkban 40 tüdőátültetést végeznek évente, ami az Egyesült Államok
viszonylatában
a
mennyiséget illetően a középmezőnyt jelenti.
– A tüdőtranszplantáció az előrehaladott korú vagy a tüdőbetegség
végstádiumában levő betegek életét
hosszabbíthatja meg. Ezeknél a betegeknél bármilyen kezelés ellenére
olyan légzési elégtelenség állhat
fenn, amire az egyetlen terápiás beavatkozás a tüdőátültetés lehet.
Abban az esetben, ha a végstádiumú tüdőbetegséghez rendkívül súlyos szívbetegség társul, tüdő- és
szívátültetést végeznek. A tüdőtranszplantációt szükségessé tevő
kórokok egyik csoportját a tüdőszövet megbetegedései, a másikat a
tüdő keringését érintő betegségek
alkotják.
Ezek közé tartozik a cisztás fibrózis, amely a külső elválasztású
mirigyek kóros váladéktermelésével jár. Örökletes betegség, amely-

Már nem használatos tinktúrák

Veress László
Amint már említettük, a segesvári gyógyszertári múzeumban 14
folyadékedényen olvasható a tinctura (festvény) megnevezés. A
macskagyökér és a jóféle sáfrány
festvényeken kívül ma is használatosak a következők: Tinctura acori
(kálmostinktúra), Tinctura guaiaci
(guájáktinktúra), Tinctura assaefoetidae (bűzaszat tinktúra), Tinctura
mastichiscomposita (masztixtinktúra). Ezek olyan növényekből, illetve
növényi
anyagokból
készültek, amelyekről a Népújság
korábban megjelent különböző számaiban már olvashattunk.
A múzeumban a napjainkban
már nem használatos tinktúrák –
szám szerint nyolc – megnevezése is
látható, amelyek között olyan is volt,
amely egykor életet mentett, ezért
érdemes megismerni ezeket.
A gyűszűvirág neve két edényen
is szerepel, Tinctura digitalis és
Tinctura digitalis aetheraea felirattal.
A piros vagy bíbor gyűszűvirág
(Digitalis purpurea) Nyugat- és
Közép-Európában honos. Erdei irtásokon, sík- és hegyvidéken egya-

ránt előforduló kétéves növény,
amelynek a második évben alakul
ki a szép, harang alakú virágokat
hozó hajtása. A VIII. századtól a kolostorkertek, később egyre több virágoskert termesztett dísze volt és
maradt napjainkig.
Vizelethajtó hatását az ókor orvosai is ismerték, de a vízkórságot,
amely a szív- vagy vesebetegségek
kísérője, a XVII.-XVIII. század javasasszonyai gyógyították a növény
leveleiből főzött teával. Erre figyeltek fel a korabeli orvosok, és egy
angol orvos, W. Whithering 1788ban írta le tudományosan először,
majd alkalmazása – különböző
gyógyszerformákban – egész Európában elterjedt. A növény hatóanyagai növelik az elégtelenül működő
szív teljesítőképességét, megszüntetik a vizenyőt okozó keringési zavarokat.
A Digitalis-tinktúrát elődeink a
szárított és elporított piros gyűszűvirág leveléből készítették, hígított
szesz segítségével 1:10 arányban,
előbb átnedvesítéssel, majd folyamatos kivonással (perkolációval, a
presszókávé készítéséhez hason-

Dr. Khoor András több mint
50 tanulmány szerzője, és az
Archives of Pathology & Laboratory Medicine szerkesztője.
Tagja a Magyar Patológusok
Társaságának és ezen belül a
Citodiagnosztikai Szekciónak.
1997-től vesz részt az Amerikai
Magyar Orvosszövetségben
(Hungarian Medical Association of America, HMAA),
amelynek jelenleg az elnöki
tisztségét tölti be. A szövetség
egyik fő támogatója a MOGYE
hallgatói által szervezett Tudományos Diákköri Konferenciának.

nek során a légutakban sűrű váladék rakódik le. Emiatt a bronchusok
kitágulnak, ami gyakori fertőződést,
gyulladást okoz, ennek következtében tönkremegy a tüdő. Az idiopátiás tüdőfibrózis a tüdőszövet
léghólyagocskáit érintő, ismeretlen
eredetű krónikus gyulladás, mely a
kötőszövet
felszaporodásához
vezet, ezzel csökkentve a légzőfelületet és a tüdő tágulási képességét.
Halálos kimenetelű kórkép. Idősebb
korban a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) miatt lehet szükség tüdőátültetésre.
A betegséget általában az évekig
tartó dohányzás okozza. A pulmonáris artériás hipertónia a tüdő artériás
rendszerében
kialakult,
ismeretlen eredetű nyomásemelkedés. A szarkoidózis a test különböző
szerveiben kórosan felszaporodott
gyulladásos sejttömeg-képződéssel
járó megbetegedés.
lóan), szobahőmérsékleten. Szív-érrendszeri megbetegedéseknél, mellkasi
fájdalmak
enyhítésére,
azonkívül reuma és asztma ellen is
alkalmazták.
A Digitalis aetheraea-tinktúrát is
a XVIII. századtól kezdődően használták hosszú időn át. Ez a kivonat
is a piros gyűszűvirág leveléből készült 1:10 arányban, nem alkohollal, hanem etil-éterrel. Jól záró
üvegedényben három napig állni
hagyták a keveréket, többszöri felrázással, majd leszűrték. Az így
előállított tinktúrát is szív-érrendszeri betegségekben, mellkasi fájdalmak enyhítésére, reuma, asztma
ellen használták, de az említett betegségeken kívül skorbut, vérvizelés,
kiütések,
pikkelysömör
kezelésére is.
A közelmúltban (40-50 éve) hazánk gyógyszertáraiban még jelen
volt a piros gyűszűvirág levél szárított por formájában, tinktúrát és
kúpot készítettek belőle, gyakran
valóban életmentő volt. E sorok
írója a múlt század hatvanas éveiben még készített a patikában Digitalis-kúpokat, az egyik páciens
vissza is hozta, mérgesen reklamált, hogy a készítmény rossz,
mert megrágása közben fogaihoz
ragad. A patika alkalmazottai hoszszú ideig derültek ezen a történeten.
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Az előadás során Khoor profeszszor bemutatta, hogy ezek a betegmilyen
elváltozásokat
ségek
okoznak a tüdőben, és hogyan lehet
a tüdőszövetből a pontos diagnózist
megállapítani.

Gátak
– A tüdőátültetés mint műtét bonyolultabb-e a szívátültetésnél? –
kérdeztem az előadást követően.
– Valójában az, de a korábbi műtéttechnikai nehézségeket mára
megoldották. Ahogy említettem, a
tüdőátültetésnek két gátja van, az
egyik a donortüdők elérhetőségének
a nehézsége. Gyakrabban ültethetők
át más szervek, míg az agyhalott
személyek tüdeje nincs mindig
olyan állapotban, hogy transzplantálható legyen. A tüdőt különböző
módszerekkel próbálják kezelni,
hogy alkalmassá váljon a beültetésre. A Mayo Klinikán erre a célra
egy külön részleg épült, ahol a donortüdő revitalizációjával foglalkoznak. Ezzel meg lehet majd
duplázni az átültetések számát az
elkövetkező öt évben.
Az átültetés szükségességének
véleményezésekor figyelembe veszik, hogy nem áll-e fenn a betegnél
olyan ellenjavallat, amely nem kedvez a transzplantációnak. Ha ezt kizárták,
a
beteg
életkorát,
vércsoportját, lakóhelyét veszik
számításba. Felteszik a kérdést,
hogy mennyi a valószínűsége
annak, hogy meghal, ha nem kap új
tüdőt, továbbá számbaveszik az
esélyét a túlélésre, ha megtörténik a
transzplantáció.
Az Egyesült Államokban 2005ben vezették be a várólistát, ami az
elhalálozások számának a csökkenéséhez vezetett.
A tüdőátültetés során a súlyosan
beteg tüdőt új, egészséges donortüdőre cserélik. A donortüdőt egy
olyan szakértői bizottság által agyhalottnak nyilvánított egyénből veszik ki, akit előzetesen alkalmasnak
találtak erre a célra. A tüdőtranszplantált betegek életük végéig immunszuppresszív
kezelésben
részesülnek, amit már a műtét után
el kell kezdeni, és naponta rendszeresen ugyanabban az órában szedni
kell az immunrendszer működését
csökkentő szert. Lehet egy tüdőlebenyt, egy fél tüdőt vagy egy egész
jobb és bal tüdőt transzplantálni. Ez
utóbbival hosszabb a túlélés.

Szövődmények
– Milyen szövődmények kísérhetik a tüdőátültetést?
– Először is szövetidegen szerv
kerül a szervezetbe, amelyet megpróbál kilökni, ezért a beteg kezdettől kilökődést gátló gyógyszereket
kap. Ennek ellenére az akut kilökődés előfordulhat a műtétet követő
órákban, napokban. Az akut kilökődési reakciót beindíthatja az elégtelen immunszuppresszió vagy egy
vírusfertőzés.
A krónikus légúti kilökődés
hosszabb idő, 5-10 év után következik be. Egyik leggyakoribb oka a
bronchiolitis obliteráns szindróma,
a KOB, ami a tüdőhörgőcskék elzárulásával járó gyulladás. A légutakban keletkező hegszövet elzárja az
ér belvilágát, ami légúti elégtelenséghez vezet. Mivel a tüdő közvetlen kapcsolatban van a levegővel, a
kórokozók könnyen bejutnak, és a
fertőzés mindig problémát jelenthet. A szervezet az immunszupreszszív gyógyszerek szedése ellenére
is tönkreteszi az általa idegen szervnek tekintett tüdőt. Hat év alatt a betegek 50 százalékában fejlődik ki a
KOB, 12 év elteltével a 80 százalékukban. A krónikus vasculáris kilökődést érgyulladás okozza. Az
antitest által mediált kilökődés
akkor áll fenn, ha a keringésben
megjelennek és kimutathatók a donorra jellemző antitestek, miközben
a beültetett tüdő működése romlik.
A betegek gondozása során nagyon
fontos, hogy a szövődményeket
minél hamarabb diagnosztizálják.
Az influenzaszerű tünetek alapján – láz, hidegrázás, szédülés,
hányinger, köhögés, légzési nehézségek, mellkasi fájdalom – nem
könnyű eldönteni, hogy fertőzésről
vagy a kilökődésről van szó, ilyenkor a tüdőbiopszia lehet a meghatározó.
Tüdőátültetés után a betegek 94
százaléka megéli az egy évet, hatéves túlélést a transzplantáltak 50
százalékánál figyeltek meg, 12
éves túlélést a betegek 20 százalékánál. Kétoldali átültetésnél jobbak az eredmények, a fiatal
betegek tovább élnek, és a nagyobb központokban, ahol nagyobb tapasztalatra tettek szert,
nagyobb a túlélés esélye is – összegezett Khorr professzor.

A piros gyűszűvirág erősen mérgező növény. Számos mellékhatása
van, a hatásos adagja és a túladagolás jeleinek megjelenése (mérgező
dózis) között a határ igencsak keskeny. Házi használata ma már nem
ajánlott, csak a gyógyszergyárakban előállított és ellenőrzött gyógyszerformákban és homeopátiás
készítményekben, de ez utóbbiakat
is csak orvosi előírásra! A gyűszűvirág-mérgezés főbb tünetei: lassú
szívfrekvencia, hányinger, hányás,
látási zavarok. Halált is okozhat.
A piros gyűszűvirág rokona a
gyapjas gyűszűvirág, hazánkban
vadon is élő, sárgásfehér virágzatú

növény. Bár kevésbé mérgező, házi
használata ennek sem ajánlott.
Délnyugat- és Nyugat-Európában őshonos, erősen mérgező növény a zöld hunyor, amelynek
gyöktörzséből készült tinktúrája
jelen volt a segesvári patikák polcain a XVIII. században, Tinctura
Hellebori néven. Régen ezt a tinktúrát hashajtóként, hánytatóként, féreghajtóként,
abortívumként
alkalmazták. Szívre ható anyagokat
is tartalmaz, a gyűszűvirághoz hasonlóan. Napjainkban kizárólag
külsőlegesen az állatgyógyászatban
és homeopátiás készítmények előállítására használják.
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Ennio Morricone
Budapesten
koncertezik
A
kétszeres
Oscar-díjas,

Ötvenharmadik nyelvlecke

Egy nem igazán szép épület,
amelyben nagyon szép dolgok születnek

ötvös József

A bőség zavarával küszködve keresem a
témát, amiről írni lehetne egy oldalon, mert
cégtábla és elnevezés bőven látható ennek az
idomtalanul kiemelkedő tömbháznak a földszintjén. Előbbiek legalább négy emeletükkel
szerényebben meghúzódva foglalták le az egykori székely város központi fekvésű telkeit, de a
városházával szemben pöffeszkedő hatemeletes
épület még ezek közül is kilóg. Egykori megálmodói, tervezői arra gondolhattak, ha már
nem lesz szép, legalább legyen nagy, s ha már
úgysem vetekedhet a szemben álló cifra palotával, akkor minek is díszíteni. Ez legalább sikerült a sokoldalúan fejlett korszakban – s így
eléggé dísztelen. Csakhogy ennek a főtéri épületnek is megvan a maga vásárhelyi históriája,
ha nem külső látványában, akkor benti hangulatában.
A legfelső emelet közepén szokatlanul nagy
méretű öt ablak sejteti a szemlélődő előtt, hogy
történik valami. Már eleve úgy épült a Képzőművészeti Alap rendelésére, hogy kényelmes
műtermeket lehessen ott berendezni. Végtére,
nem egy rossz hely, szemben a szép városházával és a Kultúrpalotával, a főtéri zaj fölötti
fényvilágban, jelképesen meg valóságosan is
ég és föld között, ahol szép alkotások születnek. Igaz, az egykori művészek jó része – Barabás István, Bortnyik Irén, Nagy Pál, Siklódy
Tibor, Zolcsák Sándor – már a hatodik emeletnél is fennebb költözött, és hisszük, hogy
lelkileg és művészileg még magasabban vannak.
Az üzleti világ szintjéről, a földről bámulom
a műteremablakok magasságát, s megcsillan
bennem a kérdés: mi lesz a műtermek sorsa,
mikor az alkotók „egy emelettel feljebb” emelkednek? Pár évvel ezelőtt a felvidéki AlsósztreÚj fiú az osztályában, az
osztályfőnök látja, hogy

nem megy a matek, és így

pirongatja:
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Grammy-díjas és kétszeres Golden
Globe-díjas olasz művész, Ennio
Morricone október 18-án a Papp
László Budapest Sportarénában lép
fel, ahol a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar és a magyar Kodály
Kórus fogja kísérni. A hat évtizedes
pályafutásának legjobb filmzenéit
felvonultató 60 Years of Music
World Tour keretében érkezik Magyarországra – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
A turné számos olaszországi állomása mellett Morricone Párizsban, Rotterdamban, Dublinban,
Lodzban és Prágában is fellép. A
koncerten több mint 200 zenész és
énekes fog közreműködni. Morricone többször turnézott már a világban magyar zenekarokkal, és zenét
írt Koltai Lajos Sorstalanság című
filmjéhez is.
„Áldottnak érzem magam, és
mélyen megtisztelőnek tartom azt a
sok elismerést, amelyet az elmúlt
években kaptam. A díjak, a kedves
szavak a szakmában dolgozó emberektől, a közös utunk Quentin Tarantinóval, és mindezek felett látni
a hatalmas közönséget a koncerteken – csodálatos érzés. Nagyon élvezem, és várom, hogy ismét
élőben játszhassak Budapesten” –
idézi a közlemény Morriconét.
Az olasz mester több mint 80 éve
komponál, a zene 60 éve a hivatása.
Csaknem 550 mozi- és filmzene kötődik a nevéhez, és több mint 100
klasszikus művet is jegyez.
Morricone szerezte többek között
a Volt egyszer egy vadnyugat, az
Egy maréknyi dollárért, A Profi,
Aki legyőzte Al Caponét, a Volt
Fotó: Nagy Tibor
egyszer egy Amerika, A misszió és
a Cinema Paradiso filmzenéjét.
Ï
OROSZ
SZELíD VAD Ð
ÁLLJ! (A

rendezném át, csak állnék ott, mintha el sem
ment volna egy év alatt Fekete Zsolt, Zolcsák
Sándor, Haller József, mert ők azért ott maradtak a műtermekben, s mekkora élmény lenne
látni a félbemaradt portrét, vagy akár megsimogatni Haller József színes krétáit, amelyek
még a mennyet is földközelbe hozták. Én a Múzeumok éjszakáján végiglátogatnám „felment”
művészeink lent maradt műtermeit, amelyek
mégiscsak gazdagabbá tették ezt a várost. Mert
volna mit mutatni, hiszen csak ennél az épületnél a forradalom alkalmával találat érte az
egyik műtermet, a golyó az ablakon át a plafonról egy képrámába csapódott, s mai napig őrzi
a jó negyedszázados esemény emlékét ott fenn
az ég-föld határán. Ez is a város, városunk története.
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gován végigjárhattuk Madách Imre kastélyát,
ami ma múzeum, és rám a legnagyobb hatást
nem a gazdag kastély tette, hanem a dolgozószoba, ahol Az ember tragédiája született.
Életem nagy-nagy élménye, hogy megállhattam
pár percre a magyar és világirodalom egyik
fontos drámájának születési helyén. Most pedig
itt állok egy erdélyi város főterének egyik szélén,
nézem a nagy műteremablakokat, s azt kérdezem halkan: mi lesz a műtermek sorsa? Előttem
elvonul Kisbacon emléke, ahol úgy maradt a
toll és a papír, amint Elek apó kezéből kiesett, s
utolsó betűivel örök emlékké változott. Bizony,
szívesen fölmennék időnként, és szívesen fölvinném barátaimat is abba a műterembe, ahol egykor Barabás István és felesége, Bortnyik Irén
annyi szépet alkotott, és a többi műtermet sem
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A sport is teret kapott
az erdőszentgyörgyi városnapokon

Gligor Róbert László

Több sportág rajongóinak és gyakorlóinak is alkalmat biztosítottak a találkozásra, megmérettetésre a
múlt hét végén zajlott erdőszentgyörgyi városnapok
szervezői.
A lapunkban már említett öregfiú-futballtornán, valamint asztalitenisz-bajnokságon kívül múlt szombaton
az iskola sporttermében a szovátai Tigers Sportklub
második alkalommal rendezett családias hangulatú
Szent György-kupát a régió taekwondós fiataljainak,
amelyre Szövérdről, Balavásárról, Gyulakutáról, Erdőszentgyörgyről, Makfalváról, Kibédről, Szovátáról
érkeztek öt csapat versenyzői. A tornán a Tigers sportolói szerezték a legtöbb érmet, ötvenötöt, amiből 24
arany, 18 ezüst, 13 pedig bronz – tudtuk meg a szovátai
Barabás József edzőtől, szervezőtől, aki szerint ezek
a versenyek mindig pozitív élményeket nyújtanak a
gyerekeknek, hiszen egyénileg is elérhetnek sikereket,
s ezáltal megtanulnak könyebben „felállni” egy-egy
esetleges kudarc után.
Vasárnap nyolcadik alkalommal rendeztek Szent
György-kupáért kiírt szabadfogású birkózó bajnokságot, amelyen 85 székelyudvarhelyi, korondi, marosvásárhelyi, szászrégeni, segesvári, nyárádszeredai,
gyulakutai és erdőszentgyörgyi versenyző méretkezett
meg – számolt be lapunknak Kozma Jenő szervező, aki
edzőként is eredményesnek mondhatta a rendezvényt:
az általa felkészített erdőszentgyörgyi és nyárádszeredai sportolók 3-3 arany-, 4-4 ezüst- és 1-1 bronzérmet
szereztek, a gyulakutaiak pedig négy aranyat nyertek,
míg csapatversenyben Erdőszentgyörgy lett az első,
megelőzve a székelyudvarhelyieket és a marosvásárhelyieket.
Szombat délután a Kis-Küküllő Quad-Cross klub
először szervezett bemutatót a városban azzal a céllal,
hogy megmutassák az embereknek: a quad és a terepmotorkerékpár használata nem egyenlő a természetrombolásssal, ezeket a járműveket civilizáltan,

Félezernél többen követték a motoros bemutatókat.
Fotó: Erdőszentgyörgy közösségi oldala

sportszerűen is lehet használni, és ilyen helyeken, nem
pedig az erdőn-mezőn kell megmutatni, hogy ki mit
tud – tudtuk meg Barabási Attila Csaba szervezőtől.
A 40 résztvevő végigvonult a városon a bözödújfalusi
tóig, majd a régi salakpályán megalkotott tereppályán
tartott bemutatót. Kéttucatnyi profi motoros vette az
akadályokat a több mint félezer néző előtt, akik elismerő szavakkal nyilatkoztak a bemutató végén, és támogatásukról is biztosították a szervezetet. Vasárnap
délben ismét gyülekeztek a motorosok, ezúttal 25
jármű (volt közöttük marosvásárhelyi és egy brăilai is)
indult tereptúrára a Makfalva – Kibéd – Siklód – Atyha
– Etéd – Kőrispatak – Bözödújfalu – Erdőszentgyörgy
vonalon, s ez nemcsak a motorozásra nyújtott alkalmat, hanem jutott idő szalonnasütésre, valamint múzeum- és emlékhely-látogatásra is.

BL: Ronaldo mesterhármasával háromgólos
előnyben a Real

A Real Madrid hazai pályán háromgólos győzelmet aratott városi
riválisa, az Atlético felett a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, keddi felvonásán. A
címvédő királyi gárda mindhárom
gólját Cristiano Ronaldo szerezte. A
BL bevezetése óta még egyetlen
csapatnak sem sikerült egymást követő két évben diadalmaskodnia.
Az első perctől kezdve a Real
futballozott fölényben, és az aranylabdás Cristiano Ronaldo fejesével
már tíz perc után előnybe került a
hazai csapat, igaz, a támadás során
egyszer lesen volt a portugál támadó. A gól sem változtatott a játék Cristiano Ronaldo (j) megszerzi a királyi klub második találatát
képén, a királyi gárda nyomasztó egy gyors ellentámadással „meg- mes helyzetből várhatja a jövő szerfölényben játszott, ezt jól mutatja, büntette” a Real, amely így kényel- dai visszavágót.
hogy amíg a Real 11-szer, addig az
Atlético mindössze egyszer próbálJegyzőkönyv
kozott kapura lövéssel, de akkor
Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés: Real Madrid – Atlésem akadt dolga Navasnak.
tico Madrid 3-0 (1-0)
A folytatásban is a címvédő
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, vezette: Martin Atkinson
uralta a meccset, ugyanakkor a má- (angol).
sodik játékrészben már meddő volt
Gólszerző: Ronaldo (10., 73., 86.).
a fölénye, nem találta a rést a venSárga lap: Isco (48.), illetve Koke (26.), Niguez (53.), Savic (83.).
dégek stabil védekezésén. Ennek elReal Madrid: Navas – Carvajal (46. Nacho), Ramos, Varane,
lenére Ronaldo második találatával Marcelo – Kroos, Casemiro, Modric – Isco (68. Asensio), Benzema
megduplázta az előnyt, ugyanis (78. Lucas), Ronaldo.
nem tudott felszabadítani a védője,
Atlético Madrid: Oblak – Lucas, Savic, Godin, Filipe Luis –
ő pedig a hibát kihasználva 16 mé- Koke, Gabi, Niguez (58. Gaitan), Carrasco (68. Correa) – Griezterről lőtt gólt. A hátralévő időben mann, Gameiro (57. Torres).
kitámadott az Atlético, ezt pedig
EL: Celta Vigo – MU és Ajax – Lyon az elődöntőben
A Celta Vigo a Manchester Uniteddel találkozik ma este a labdarúgó-Európa-liga elődöntőjében,
az Ajax Amsterdam az Olympique Lyonnal mérte össze erejét tegnap, lapzárta után.
A Manchester United és a Celta korábban még sohasem találkozott egymással az európai kupákban.
Az angol együttes hazája bajnokságában 22 forduló óta nem kapott ki, ennek ellenére is csak az ötödik
helyen áll, hátránya négy pont a Bajnokok Ligája-selejtező indulást érő negyedik városi rivális Cityvel
szemben. A Celta Vigónak gyakorlatilag az Európa-liga-győzelem az egyetlen esélye, hogy a következő
idényben is érdekelt legyen a nemzetközi porondon (ez esetben a BL-ben indulhatna), hiszen csak a
tizedik a Primera Divisiónban. A találkozó 22.05 órakor kezdődik, az RTL II élőben közvetíti.
Az Ajax és a Lyon négyszer a Bajnokok Ligájában játszott egymással, két holland siker mellett két
döntetlen született. Az amszterdami gárda a következő idényben jó eséllyel BL-induló lesz, hiszen a
második a holland pontvadászatban, a Lyonnak azonban csak a serleg elhódítása érhet tagságot az
első számú sorozatban, mivel a negyedik a Ligue 1-ben, hátránya pedig 19 pont a harmadik Nice-szel
szemben.

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények
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* 5. liga, Északi csoport, 14. forduló: Mezőkirályfalva – Marosfelfalu
6-1, Disznajó – Lövér 0-3, Bátos – Alsóidecs 9-2, Köhér – Szászrégeni
Testvériség 1-2. A Magyaró – Görgénysóakna mérkőzést elhalasztották.
Az állás: 1. Testvériség 31 pont/14 mérkőzés (51-23), 2. Magyaró 31/13
(46-19), 3. Bátos 29/14, 4. Alsóidecs 25/14, 5. Görgénysóakna 23/13, 6.
Lövér 20/14, 7. Mezőkirályfalva 15/14, 8. Köhér 9/14, 9. Disznajó 8/14
(15-44), 10. Marosfelfalu 8/14 (32-65).
* 5. liga, Közép csoport, 14. forduló: Balavásár – Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting 4-1, Kerelőszentpál – Mezőrücs 3-1, Harasztkerék – Csittszentiván 8-0, Cikmántor – Nyárádremete 1-6. Tuzson állt. Ranglista: 1.
Harasztkerék 37 pont/13 mérkőzés, 2. Nyárádremete 31/12, 3. Balavásár
24/13, 4. Cimántor 17/13, 5. Mezőrücs 14/12 (22-34), 6. Kerelőszentpál
14/13 (30-58) 7. Csittszentiván 13/12, 8. Sporting 7/12, 9. Tuzson 4/12.
* 5. liga, Déli csoport, 17. forduló: Marosludas II – Marosugra 2-2, Vámosgálfalva – Mezőceked 4-1, Maroskece – Mezőtóhát 1-3, Radnót II –
Magyarsáros 6-2. Mezőzáh és Küküllődombó állt. Ranglista: 1. Vámosgálfalva 33 pont/16 mérkőzés, 2. Mezőceked 30/15, 3. Küküllődombó
24/15, 4. Marosludas II 23/15, 5. Marosugra 22/16 (35-24), 6. Magyarsáros 22/15 (25-22), 7. Radnót II 21/14 (40-29), 8. Mezőtóhát 21/14 (2324), 9. Maroskece 10/15, 10. Mezőzáh 9/14.
* 6. liga, I. csoport, rájátszás, 2. forduló: felsőház: Csíkfalva – Nyárádgálfalva 2-3, Koronka – Jedd 2-0, Somosd állt; alsóház: Kibéd – Egrestő 4-8, Küküllőszéplak – Székelybere 3-0. Ranglista: felsőház: 1.
Somosd 29 pont/1 mérkőzés, 2. Jedd 24/2, 3. Nyárádgálfalva 22/1, 4. Koronka 16/2 (4-3), 5. Csíkfalva 16/2 (4-6); alsóház: 1. Küküllőszéplak 15
pont, 2. Egrestő 12, 3. Székelybere 9, 4. Kibéd 7.
* 6. liga, II. csoport, 16. forduló: Mezőfele – Galambod 0-3, Uzdiszentpéter – Szabéd 3-0, Mezőpanit – Harcó 4-0. Az állás: 1. Harcó 34 pont, 2.
Mezőpanit 33 (48-23), 3. Uzdiszentpéter 33 (50-29), 4. Szabéd 16, 5. Galambod 14, 6. Mezőfele 7.

Európai focikörkép

* Angol Premier League, 35. forduló: Southampton – Hull 0-0, Stoke
– West Ham United 0-0, Sunderland AFC – Bournemouth 0-1, West
Bromwich – Leicester 0-1, Crystal Palace – Burnley 0-2, Manchester
United – Swansea 1-1, Everton – Chelsea 0-3, Middlesbrough – Manchester City 2-2, Tottenham – Arsenal 2-0, Watford – Liverpool 0-1. Az
élcsoport: 1. Chelsea 81 pont/34 mérkőzés, 2. Tottenham 77/34, 3. Liverpool 69/35.
* Spanyol Primera División, 35. forduló: Villarreal – Sporting Gijón
3-1, Real Sociedad – Granada 2-1, Real Madrid – Valencia 2-1, Las Palmas – Atlético Madrid 0-5, Espanyol – Barcelona 0-3, Osasuna – Deportivo La Coruna 2-2, Betis – Alavés 1-4, Eibar – Leganés 2-0, Celta Vigo
– Athletic Bilbao 0-3, Málaga – Sevilla 4-2. Az élcsoport: 1. Barcelona
81 pont/35 mérkőzés (104-33), 2. Real Madrid 81/34 (92-39), 3. Atlético
Madrid 71/35.
* Olasz Serie A, 34. forduló: Atalanta – Juventus 2-2, Torino – Sampdoria 1-1, AS Roma – Lazio 1-3, Genoa – Chievo 1-2, Palermo – Fiorentina 2-0, Crotone – AC Milan 1-1, Cagliari – Pescara 1-0, Empoli –
Sassuolo 1-3, Bologna – Udinese 4-0, Inter – Napoli 0-1. Az élcsoport:
1. Juventus 84 pont, 2. AS Roma 75, 3. Napoli 74.
* Német Bundesliga, 31. forduló: Bayer Leverkusen – Schalke 04 1-4,
Mainz – Mönchengladbach 1-2, Werder Bremen – Hertha BSC 2-0, Borussia Dortmund – 1. FC Köln 0-0, RB Leipzig – Ingolstadt 0-0, Darmstadt – Freiburg 3-0, Wolfsburg – Bayern München 0-6, Augsburg –
Hamburger SV 4-0, Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1-0. Az élcsoport:
1. Bayern München 73 pont, 2. RB Leipzig 63, 3. Hoffenheim 58.
* Francia Ligue 1, 35. forduló: Angers – Lyon 1-2, AS Monaco –
Toulouse 3-1, SC Bastia – Stade Rennes 1-0, Guingamp – St. Etienne 02, Metz – Nancy 2-1, Montpellier HSC – Lille 0-3, Nantes – Lorient 10, Caen – Olympique Marseille 1-5, Dijon – Bordeaux 0-0, Nice – Paris
St. Germain 3-1. Az élcsoport: 1. AS Monaco 83 pont/34 mérkőzés, 2.
Paris St. Germain 80/35, 3. Nice 77/35.

230-an a 23. tavaszi
futóversenyen, Szovátán

Huszonharmadik alkalommal hirdették meg Szovátán
a hagyományos tavaszi futóversenyt. A 4,2 kilométeres
távot a fürdőváros utcáin
kellett leszaladja a mintegy
230 atléta. A rendezvényt a
Szováta Hegyimentő Egyesület, a város önkormányzata és a Maros Megyei
Sport- és Ifjúsági Igazgatóság szervezte meg. Minden
versenyző részvételi oklevelet kapott, az első hat helyen
érkezők a helyezést is tanúsító diplomát, míg a dobogós
helyeken
végzők
serleget, érmet, valamint Tavaszi futóverseny – Szováta
2017 feliratú pólót is átvehettek, emellett a szervezők
díjazták a legfiatalabb és a
legidősebb versenyzőt is.
(C.F.A.)

A veterán versenyek állandó résztvevője, a marosvásárhelyi
Barabási Rozália a 40 feletti kategóriában második lett
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INTERAKTÍV ROMÁN NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA a Creactivity Kids Clubban minden hétfőn 17
órától. A román nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül
30 perc játszóházas tevékenységgel! INTERAKTÍV ANGOL
NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA a Creactivity Kids Clubban minden szerdán 18 órától. Az angol nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas
tevékenységgel! Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefonszámon igényelhető, a részvételhez regisztrálás szükséges. Szeretettel
várja a Creactivity csapat! (sz.)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ
Marosszentgyörgyön
egy
rendezett
családi
ház
manzárdlehetőséggel, minden javakkal
ellátva. Alkudható ár! Tel. 0365/731-259.
(654)
ELADÓ központban kertes családi ház:
2 szoba-összkomfort, udvar. Tel.
0265/232-605. (762)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)
ELADÓ 50 méhcsalád. Ár: megegyezés szerint. Tel. 0746-211-557.
(825-I)

MINDENFÉLE

Szomorú szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk

szeretett édesanyánkra, az ákos-

falvi VARGA ILONÁRA halálának

3. évfordulóján. Nyugodjál béké-

ben! Emlékét szívünkben őrizzük. Szerettei. (mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2016.
május 4-ére a drága édesapa,

nagyapa, dédnagyapa, a szász-

nádasi BÁLINT MIHÁLY halálá-

nak első évfordulóján. Szerettei.

Nem integet többé fáradt kezed,

Nem dobog már értünk jóságos
szíved.

Számunkra te sohasem leszel

halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok. (477-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-846011. (663)

Fájó szívvel emlékezünk május

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

Hiányzol, Tatánk! Nyugodj béké-

MEGEMLÉKEZÉS
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
de mi tudjuk: mégis halhatatlan,
tmert szívek őrzik, nem szavak.”
(Nagy László)
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk május 4-én IMREH
ZOLTÁNRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott!
Szerettei. (788-I)

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

4-én a magyarzsákodi születésű
LOKODI FERENC marosvásárhelyi lakosra halálának 2. évfordu-

lóján. Emlékét őrzik szerettei.
ben! (787-I)

Örök az arcod, nem szállt el sza-

vad, mosolyod a lelkünkben ma-

radt. Ha nyugszol is a nehéz föld
alatt, nem vagy elfeledve, szí-

vünkben örökre megmaradsz.
Szomorú szívvel emlékezünk

május negyedikén a marosszent-

györgyi BORBÉLY KÁROLYRA
halálának negyedik évfordulóján.

Felesége, Ilonka és lánya család-

jával. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (822-I)

Kegyelettel emlékeztünk május

2-án MAGYARI MIHÁLYRA halálának

6.

évfordulóján.

Örök

álmod őrizze béke és nyugalom!

Nevelt lánya, Lenke és családja.
(-I)

Élete elszállt, mint a virágillat, jóságos szíve pihen a föld alatt, de

emléke szívünkben örökké megmarad. Soha el nem múló fájda-

lommal emlékezünk május 4-én

KERESZTES ERZSÉBETRE halálának 12. évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! Drága emlékét őrzi férje, Albert, két fia, Berci és Nándor

családjukkal együtt. Nyugodj békében! (838-I)

Minőségi gránit
síremlékek akár
50%-os
kedvezménnyel,
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B
ELHALÁLOZÁS
Megrendülten búcsúzunk
FODOR SÁNDOR
tanár úrtól, kollégánktól,
alapítványunk kuratóriumának
hűséges tagjától.
Emlékét tisztelettel őrizzük, és
örömmel gondolunk a több mint
20 éves együttlétre, hogy a Tanár
Úr mindvégig hűségesen támogatta a színvonalas egyházi oktatás ügyét, közös ügyünket és
szolgálatunkat.
Köszönettel és hálával a mi
Urunknak, a Calepinus Alapítvány kuratóriuma és munkatársai, a nyelviskola tanári kara.
(sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, rokon, szomszéd, a seprődi
KÁLMÁN GERGELY
életének 76. évében rövid, súlyos
betegségben elhunyt. Temetése
május 4-én délután 3 órakor lesz
a seprődi családi háztól. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (828-I)
Megrendült szívvel búcsúzunk
szeretett, drága testvéremtől, a
seprődi
KÁLMÁN GERGELYTŐL.
Nyugodj békében, drága testvér!
Emléked legyen áldott!
Testvére, Ákos és családja.
(828-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
drága jó férjem, a marosszentgyörgyi születésű
id. MUJKA LÁSZLÓ
marosszentgyörgyi lakos szíve
életének 72. évében, hosszú és
türelemmel viselt betegség után
május 3-án megszűnt dobogni. Temetése május 5-én du. 3 órakor
lesz a marosszentgyörgyi római
katolikus temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, Zsuzsa. Nyugodjál békében, drága jó férjem! (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága jó édesapánk,
id. MUJKA LÁSZLÓ
türelemmel és méltósággal viselt
hosszú betegség után május 3án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Búcsúzik tőle fia, Lacika, unokái,
Andreea, Diana és lánya, Katika.
Nyugodjál békében, drága jó
édesapánk! (sz.-I)

„Elbúcsúzom, elbúcsúzom,
ez a föld már nem az én otthonom,
Elbúcsúzom, elbúcsúzom,
de a szívemet örökre itt hagyom.”
Mély fájdalommal emlékezünk
2015. május 4-ére,
CSÁSZÁR (szül. Birtalan)
PIROSKÁRA
halálának második évfordulóján.

Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Szerető családja. (485-I)
Búsan dalol az a madár, amely
ezen sírkőre száll, mintha tudná,
hogy e sírban hervad egy letörött
rózsa. Elhervadott virágom nyíló
idejében, kialudott életem mosolygó fényében.
Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letörött virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet: az
örök emlékezet és az igaz szeretet.
Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben élsz és örökre
itt maradsz. Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél, nem haltál
meg, csak pihenni mentél.
„Tudom, hogy fáj, hogy oly messzire mentem, tudom, hogy
megsirattok nagyon gyakran engem. Nyugodjatok bele, mást
már nincs mit tenni, ahol én vagyok, nem lehet onnan hazajönni. Szerettem volna még veletek élni, de a halál legyőzött,
el kellett menni.”
Fájó szívvel emlékezünk a marosszentgyörgyi SZŐCS
LEVENTÉRE, aki május 4-én hét éve, 30 évesen itt hagyott
örökre. Emlékeznek bánatos szülei, Csaba, Izabella és kisfia:
Tamás
Levente.
Nyugodjál
békében,
Levente!
„Tudom, az én megváltóm él.”
(Jób 18:25) (789)

Megrendülten búcsúzunk egyetlen fiútestvérünktől, a marosszentgyörgyi
id. MUJKA LÁSZLÓTÓL.
Testvéreid: Esztike, Annuska és
Marika családjukkal.
Nyugodjál békében! (sz.-I)
Szomorúan búcsúzunk drága
nagybátyánktól,
id. MUJKA LÁSZLÓTÓL.
Áldott legyen fényutad, Bátyus!
Andyka és családja. (sz.-I)
Szívünkben mély fájdalommal
búcsúzunk nagybátyánktól,
id. MUJKA LÁSZLÓTÓL.
Nyugodjál békében!
Erzsike és családja. (sz.-I)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a nagyon szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon és ismerős,
NAGY MAGDOLNA
nyugalmazott tanítónő
2017. április 30-án, 91. évében
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2017. május 5-én, pénteken 13 órakor lesz a felvinci temetőben, református szertartás
szerint.
Búcsúzik tőle két leánya: Melánia
és Melinda, valamint családjuk,
négy unokája: Botond, Noémi,
Borbála és Panna, valamint a
nyolc dédunoka. (808-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk FÜLÖP
IMOLÁTÓL.

Emlékét

szívünkben őrizzük. Gyászoló
családjának

erőt,

kívánunk

ebben

barátai:

Tünde,

a

megpróbáltatásban.
Jencike.

Nyugalma

csendes! (848-I)

kitartást

nehéz

Régi

Levente,
legyen

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás

köszönetet

szívvel

rokonoknak,

ismerősöknek,
tevőknek,

szerettünk,

mondunk

mindazoknak

akik

a

barátoknak,

végtisztességet

felejthetetlen

FODOR

SÁNDOR

tanár temetésén részt vettek, a

mély fájdalomban osztoztak. A
gyászoló család. (sz.-I)

Köszönetet mondunk minden-

kinek, aki szeretett édesanyánk,
özv.

PORTIK

metésén

részt

IGNÁCNÉ
vett

és

te-

gyá-

szunkban osztozott. A Portik
család. (800)
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„A cél, hogy népszerűsítsük értékeinket…”

… hangzott el április 29-én, Sármási
Bocskai János legújabb könyvének
a
marosvásárhelyi
bemutatóján
Kobak könyvesboltban. A kortárs író
és nem utolsósorban rádiós műsorvezető válaszolt néhány kérdésünkre.

– Amint azt már tudjuk, ez az ötödik megjelent könyved. Mi adta az ihletet a történet
megírásához?
– Az előző kötetek bemutatóin jött az
igény, hogy különböző vidékekre utazzunk.
és akkor úgy döntöttem, belekezdek egy
olyan sorozatba, ahol a főszereplő utazhat a
régiókba.
– A könyv valós eseményeken alapul, vagy
fiktív történet?
– Valós, ugyanúgy, ahogy a helyszínek is.
Minden reális benne. Ha az illető elmegy az
adott helyszínre, mindent úgy talál, ahogy le
van írva.
– A címben szereplő alliteráció véletlenszerű vagy tudatos választás, illetve van-e
szerepe?
– Tudatosan választottam, mert így jobban
megjegyezhető a gyerekek számára, mint például az, hogy Érdeklődő Kálmi utazása vagy
bármi egyéb.
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– Ennek az írásnak ki a célközönsége?
– Ennek is, mint az összes többi könyvemnek, az általános iskolák alsó tagozata, bár lehet, hogy érthetőbb egy felső
tagozatos számára az adatok mennyisége
miatt.
– Észrevettük, hogy minden eddig megjelent könyved Erdélyben játszódik. Miért ragaszkodsz mindig a hazai terephez?
– A célom az, hogy népszerűsítsük értékeinket, őseink hagyatékait, hiszen rengeteg
van belőlük, ugyanakkor kötelességemnek
érzem továbbadni a következő generációnak.
– Hiányosnak érzed-e a kortárs hazai irodalmat?
– Olyan szempontból érzem hiányosnak,
hogy keveset írnak a régi dolgokról, inkább
a mai trendeket követik.
– Tervezel-e a könyvednek folytatást, számíthatunk esetleg sorozatra?
– Természetesen igen, ugyanaz a gyerek,
Kíváncsi Kálmi élményeiről olvashatunk
Trombitás Jánosnak, a Bookyard Könyvki- helyi Kobak könyvesboltban találják meg a
majd.
adó
cégtulajdonosának, hogy lehetővé tette a kedves érdeklődők.
Köszönjük tehát Sármási Bocskai JánosSzerkesztette Farkas Róbert
nak, hogy egy újabb kalandos történettel gaz- könyv megjelenését.
6. osztályos tanuló
A Kíváncsi Kálmi kalandjait a marosvásárdagította a kortárs erdélyi irodalmat, valamint

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT,
BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz medence-karbantartásra tapasztalt SZERELŐT,
FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268866. (59777)

A PC HOUSE fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59778)

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy május 9–

11. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen
és magánterületen egyaránt, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés
alapján. Rossz idő esetén az időpont változhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a Deltametrin és a Bacillus
Thuringiensis, ezek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősülnek.
A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni 8–16 óra között a következő telefonszámon lehet: 0265/211-127. (sz.-I)

BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség, 2000–2500 lej.
Tel. 0745-696-055. (18792-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (18818-I)

A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) ismerete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (-I)

A nyárádtői GRANGE EE KFT. bútorfényező, készre dolgozó műhelyébe MUNKATÁRSAKAT alkalmaz csiszolásra és patinázásra. Juttatásaink: szállítás a munkahelyre, kialkudott bér és étkezési jegyek.
Tel. 0748-111-797, 0748-111-796. (18852)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz AUTÓSZERELŐT. Tel. 0723-650-004. (832-I)

ASZTALOSMŰHELY rendelésre készít AJTÓT, ABLAKOT, BÚTOROKAT, LÉPCSŐT. Tel. 0762986-532. (846)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi Fõigazgatóság
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
Segesvár, 1918. December 1. út 37–39.
Tel./fax: 0265/774-690
E-mail: admin.SGMSAFMX01@mfinante.ro

A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály árverési hirdetése

A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelyének 2. bekezdése értelmében a
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály nyilvános árverést szervez 2017. május 15-én 10.30 órai kezdettel az intézmény 1918.
December 1. út 37–39. szám alatti székhelyén az adós AGROMIRO KFT. – CUI 17718413, Dálya 22. szám, Apold község,
Maros megye – következő javainak értékesítésére:
– kétfejes eke, kikiáltási ár 945 lej + 19% héa
– négykarikás napsugaras gereblye, kikiáltási ár 877 lej + 19% héa
– 579 négyzetméteres istálló Dályán, kikiáltási ár 93.339 lej + 19% héa
A javak nincsenek megterhelve.
A 2015. évi 227-es, az ingóságok eladására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített pénzügyi eljárási törvénykönyv VII.
fejezetében szereplő előírások értelmében állapítják meg a héa értékét.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
időpontja előtt.
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően
nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO59TREZ4785067XXX001812 számlára kell átutalni, címzett a Brassói Regionális
Közpénzügyi Igazgatóság, Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – , az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, külföldi magánszemélyek a személyi igazolvány/útlevél másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az
ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
A vásárló köteles betartani a sajátos törvényes előírásokat (mint például a környezetvédelemről szóló, a közvagyon védelmét
célzó stb).
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/774-690-es telefonszámon, 227-es
mellék. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. május 4.
Monica Bontea
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