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Évtizedes gondok

Tulajdonosi társulások tanácskozása

Koncertkörúton
Kalapács

Akusztikus zenei körútja során találkozhat erdélyi kedvelőivel Kalapács József. A népszerű magyarországi
zenész és énekes a hét végén megyénkbe érkezik.

____________2.
Kezdődnek a Marosvásárhelyi Napok

Idén május 22–28. között huszonegyedik
alkalommal szervezik meg a városnapokat, amely két eseményre kell emlékeztesse a marosvásárhelyieket: idén 401
éve annak, hogy Bethlen Gábor fejedelem szabad királyi városi rangot adományozott, és 535 éve, hogy Mátyás király
kiváltsággal illette a várost.

____________4.
Altatóorvos
és altatógép

A műtéti altatást az orvostudomány
egyik sikertörténetének tartják. Gondoljuk csak el, milyen borzalmas kínokat
kellene elszenvednünk akár egy egyszerűbb beavatkozás során is, ha nem
létezne az anesztézia.

____________6.

Marosvásárhelyen, a polgármesteri hivatal gyűléstermében tartották múlt
pénteken a Tulajdonosi Társulások Szövetségének országos konferenciáját.

Szer Pálosy Piroska

A több mint harminc megyéből érkezett képviselők a lakótársulások ügyvezetésében felmerülő gondokra keresték a megoldást. Szó esett a
tulajdonosi társulások szervezési és működési
kérdéseiről, arról a parlament asztalán lévő tör-

vénytervezetről, amely a tulajdonosi társulások
létesítését, szervezését és működését szabályozná, de a lakóépületek energetikai hatékonyságáról, a helyi közszolgáltatások stratégiájában
betöltött lakótársulási szerepkörről is. A találkozón negyven társulási elnök vett részt és negyvenöt társulást képviselő személy. A
konferencián részt vevőket, a Köztájékoztatási
és Társadalmi Párbeszéd Minisztériumának államtitkárát, az országos Tulajdonosi Társulások
Habitat Ligájának elnökét, parlamenti képviselőket és helyi tanácsosokat Marosvásárhely pol-

Fotó: Nagy Tibor

gármestere, dr. Dorin Florea köszöntötte. Amint
a felvezetésben elhangzott, a tulajdonosi társulások országos szövetségét erős civil szervezetnek tartják, amely nagy létszámú lakosságot
képvisel, ezért a hatóságok a kezdeményezéseiket megfelelő komolysággal kellene kezeljék.
Rendellenességek
A találkozó egyik napirendi pontjaként tárgyalták a törvénykezdeményezést, amellyel a
2007. évi 230-as törvényt módosítanák, amely
(Folytatás a 4. oldalon)

Meglepetésszámok

Antalfi Imola

A gazdasági elemzők számára is meglepetést jelentett a
bruttó hazai termék (GDP) 5,7 százalékos növekedése az idei
első negyedévben. A várakozáson felüli teljesítmény fenntarthatóságát illetően azonban kételkednek a szakemberek, akik
szerint nem a termelés növekedése miatt bővült a GDP, hanem
elsősorban a fogyasztás, a szolgáltatások jelentették a hajtóerőt. Az előrevetítések borúlátóak: mivel az ország gazdasági
szerkezetében nem következett be jelentős minőségi változás,
az uniós államokkal szemben sem váltunk versenyképesebbé,
azaz minden a régi, kevéssé valószínű, hogy az év hátralevő
részében növelni vagy legalábbis tartani lehet a már jegyzett
növekedést.
Ha csak arra gondolunk, hogy a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszak közepén vagyunk, és az ország – amint arra
Corina Creţu uniós biztos figyelmeztetett – képtelen volt uniós
alapokat lehívni annál az egyszerű oknál fogva, hogy még
mindig nem sikerült engedélyeztetni a pénzalapok felhasználását irányító menedzsmentegységeket, tényleg drámai a helyzet. A jelentős infrastrukturális beruházások sem indultak be
(az építkezésben állandósuló problémák, elsősorban a szakképzett munkaerő hiánya, a bürokrácia nagysága és a pénzhiány miatt), legyen szó úthálózat-fejlesztésről vagy az
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK
18., csütörtök
A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
20 óra 52 perckor.
Az év 138. napja,
hátravan 227 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ALEXANDRA és ERIK,
holnap IVÓ és MILÁN napja.
IVÓ: germán eredetű, jelentése tiszafa. A szláv nyelvekben
az Ivo az Iván beceneve.
MILÁN: szláv eredetű, jelentése: kedves.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 17.

Tiszta égbolt
Hőmérséklet:
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4,5539
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164,3613

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

Ingyenes bőrrákszűrés

A Román Bőrgyógyászati Társaság szervezésében, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel és
a Maros Megyei Kórházzal partnerségben május elsejétől
31-éig zajlik megyénkben az EuroMelanoma elnevezésű
bőrrák elleni nemzetközi kampány. A kampány keretében
a megyeszékhelyi, Dózsa György utca 12. szám alatti Bőrgyógyászati Klinikán, valamint a megyei kórház járóbetegszakrendelőjében (a 2-es számú poliklinikán) ingyenes
bőrrákszűrést végeznek. A Bőrgyógyászati Klinikán hétfőtől péntekig délelőtt 10–12 óra között, a járóbeteg-rendelőben 12–13, illetve 14–15 óra között zajlik a vizsgálat,
amelyhez nem szükséges előjegyzés, sem pedig küldőpapír.

Gazdaságfejlesztési program indul

Május 19-én, pénteken 11 órától a marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-házban (Forradalom utca 1. szám) indítják
útnak a Magyarország kormányának támogatásával létrejövő Maros-mezőségi Gazdaságfejlesztési Programot. A
székhelyavatáson és a sajtótájékoztatón részt vesz Kelemen Hunor szövetségi elnök és Magyar Levente, Magyarország kormányának gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkára.

Magyar gasztrotörténet

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű
történelmi előadás-sorozata. A mai előadást 17 órakor
Paksa Rudolf PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa tartja a Bernády Házban
(Horea u. 6. sz.) Magyar gasztrotörténet címmel.

Aporok szolgálatban –
könyvbemutató

Május 19-én, pénteken 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében kerül
bemutatásra az Aporok szolgálatban. Apor-konferencia
című kötet. A könyv a Studium Kiadó gondozásában,
Nemes Gyula szerkesztésében jelent meg 2016-ban, és a
2015-ben Csíkszeredában tartott Apor-konferencián elhangzott előadások írott változatát tartalmazza. A könyvet
méltatja és bemutatja dr. Ambrus Tünde egyetemi adjunktus és Berekméri Árpád-Róbert levéltáros-történész.

Káli István könyvbemutatója

A Mentor Könyvek Kiadó szervezésében május 19-én,
pénteken 18 órakor Káli István Megvárom, amíg fütyül a
feketerigó című, válogatott novellákat tartalmazó kötetét
mutatják be a marosvásárhelyi Bernády Házban. A 70 éves
szerzővel Gálfalvi Ágnes, a könyv szerkesztője beszélget.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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Délután és hétvégén is legyen nyitva a kapu

Kihasználatlanul álló iskolaudvarok?

Jelenleg a marosvásárhelyi tanintézetek nagy része a tanórák után bezárja
a kapukat, ugyanis attól tartanak, hogy
ha bárki besétálhatna délutánonként,

akkor rongálások történnének, és utólag a kárnak nem lenne gazdája.
Radu Bălaş képviselő szerint Marosvásárhelyen kevés olyan helyszín
van, ahol a nagyobb gyerekek, fiatalok
biztonságos körülmények között, díjmentesen sportolhatnak, vagy egyszerűen
labdázhatnak,
miközben
délutánonként, hétvégeken, illetve vakáció alatt az iskolák udvarai, amelyek
tulajdonképpen a város tulajdonában
vannak, és fenntartásukat az önkormányzat finanszírozza, kihasználatlanul állnak.
A Szabad Emberek Pártja már a tavaly nyáron a polgármesteri hivatal iskolákért felelős szakigazgatóságához
fordult ez ügyben, amely ennek nyomán átiratot küldött az iskolaigazgatóknak, hogy amennyiben van rá

Gligor Róbert László
Akusztikus zenei körútja során találkozhat erdélyi kedvelőivel Kalapács
József. A népszerű magyarországi zenész és énekes turnéja kedden szatmárnémeti fellépéssel indult, szerdán
Kolozsváron, csütörtökön Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen
koncertezik, a hét végén pedig megyénkbe érkezik: pénteken Szászrégenben
a
Sons
of
Attila
motorosházban, majd Marosvásárhelyen az Ursus Sörházban szólalnak
meg közismert dallamai a Pokolgéptől
az István, a királyig terjedő életműskálából. Szombaton este a nyárádszeredai Csámborgó étterem udvarán
élvezhetik dalait a nyárádmentiek, akik
nem első alkalommal találkozhatnak
Kalapáccsal.
Három éve a kistérségi és városnapok keretében koncertezett a kisvárosban, tavalyelőtt pedig az István, a
királyban lépett fel ugyanitt Varga

Miklóssal és más legendás énekesek- színeken elővételben és kezdés előtt
kel, és mutattak be gyönyörű közös lehet megvásárolni.
produkciót a szeredai Bekecs néptáncA körút vasárnap zárul brassói és
együttessel. A 25 lejes belépőt a hely- baróti fellépésekkel.

A marosvásárhelyi tanács mai
ülésén napirendre kerül Radu
Bălaş, a Szabad Emberek Pártjának (POL) képviselője által kezdeményezett határozattervezet,
miszerint tanórák után, hétvégén, valamint a vakáció idején is
nyitva kellene tartani a tanintézetek udvarait, hogy a környélakó
gyerekek
ott
ken
nyugodtan játszhassanak, labdázzanak.

Menyhárt Borbála

lehetőség, nyissák meg az udvarokat
délutánonként. A tanintézetek zöme
azonban biztonsági okokra hivatkozva
nem tartotta ezt jó ötletnek. A tanintézetek nagy részében tanórák után nincsen kapus vagy biztonsági őr, aki
felügyelhetné, hogy mi történik az udvaron. A ma napirendre kerülő határozattervezet indoklása szerint, mivel az
iskolák udvarán lévő sportpályák a
város tulajdonában vannak, a tanács
hozhat arra vonatkozó döntést, hogy
ezek miként legyenek kihasználva. Mi
több, a tervezet szerint a délutáni és
hétvégi felügyelet hiánya sem kellene
akadályt jelentsen, ugyanis az idei
helyi költségvetésben 400 ezer lejt irányoztak elő a tanintézeteknek, hogy
őrző-védő szolgáltatásokat vegyenek
igénybe.

Koncertkörúton Kalapács

Kaáli Nagy Botond

Megújult az Erdély FM

Az idei esztendő szűk öt hónapja
alatt megújult az Erdély FM. A Janovics Jenő néhai világhírű filmgyárosról, rendezőről, színművészről és
színházigazgatóról elnevezett alapítvány által működtetett, közel tíz évvel
ezelőtt létrehozott rádióstúdió Marosvásárhelyen és Csíkszeredában frekvencián is szól, ugyanakkor az internet
világában ma már bárhonnan elérhető
és saját applikációja is működik. A
nemrég bekövetkezett változásokról az
Erdély FM új főszerkesztője, Jakab
Orsolya tájékoztatott bennünket.
– Idén teljesen átalakult a rádió
belül és kívül is. Az új vezető, valamint a régi és új csapattagok közösen
alakították át az Erdély FM legújabb
arculati és hangzásbeli elemeit. Ezek
többek között új logóból, honlapból és
új szlogenekből állnak. Azért a többes

RENDEZVÉNYEK

Tavalyelőtt Nyárádszeredában adták elő az István, a király részletét Fotó: Gligor Róbert László (archív)

szám, mert hat új szlogenünk van: Egy
másik rádió, Hiszünk a hétköznapokban, Átlagos, de csintalan, A közös nevező, Zenében utazunk és végül Erdély
színes, a világ tarka – mindezek a hallgatókról, a hallgatóknak, valamint rólunk is szólnak. Új hangzásban is
gondolkodtunk, gondolkodunk, az eddigi zenei kínálat átalakult. Továbbra
is alternatív jellegű rádió vagyunk,
azok is maradunk, de az eddigi szűk,
igencsak rétegzenei világból igyekeztünk kitekinteni, ezért kissé közismertebb,
kedveltebb,
mondhatni
slágeresebb dalok is felkerültek lejátszási listáinkra. A zenei alternativitásunk ugyan megmaradt, de szélesebb
körű és sokkal több magyar zenével
fűszerezett repertoárral rendelkezünk.
Ugyancsak az e hónap elejétől bevezetett új hangzáshoz kapcsolódik a
nemrég elindult Naplopó című „éb-

Cserkészvetélkedő
országos döntője Segesváron

A Romániai Magyar Cserkészszövetség május 20-án
Segesváron szervezi meg a MaKCseV szövetségi vetélkedő országos döntőjét. A vetélkedőre Erdély több településéről érkezik közel 250 fiatal, hogy felfedezzék a
népmesék világát és a középkori vár varázslatos helyeit,
apró részleteit. A program 10 órakor kezdődik (a Mircea
Eliade Főgimnázium tornaterme előtt, 1918. December

resztő” műsorfolyamunk, amely reggel 7 órától délután 2 óráig tart, és az
aktuális információktól az életmód jellegű tematikákon keresztül a kultúrát
is magába ölelő koncepciót képez hármas, illetve páros felállásban. Ezenkívül több új, tematikus zenei műsorral
is rendelkezünk. Ilyen a bluesműsorunk – az Esti mojo, a filmzeneműsorunk – az Álombrigád –, a rendszeres
dzsesszestjeink – a Jazzmenet –, a kísérleti zenei műsorunk – a Metrognóm
–, és van heti rendszerességgel sugárzott elektronikus zenei műsorunk is –
a Szcéna.
A csapatunk jól szervezett, minden
megvalósításunk közös munka és
közös döntések eredménye. A jövőre
nézve pedig több tervünk van, az idén
további új műsorokkal is jelentkezünk
– mondta az Erdély FM új főszerkesztője.

1. utca 30. szám) és délután 6-ig tart. A tulajdonképpeni
vetélkedő a vár területén fog zajlani. A versenyről részletek
az
alábbi
oldalon
találhatóak:
https://makcsev.wordpress.com/

Hagyományőrző fesztivál
Nyárádkarácsonban

Kincseink címmel május 20-án hagyományőrző néptánc-, néphagyomány- és népdalfesztivált szervez a
nyárádkarácsoni általános iskola a Maros megyei elemi
osztályosok számára. A fesztivál reggel 8.45-kor kezdődik ünnepélyes felvonulással, amit a fellépések, valamint a különböző foglalkozások követnek.
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Az EU egysége és a politikai szolidaritás a legfontosabb

A legfontosabb, hogy a Brexit-tárgyalások folyamán az Európai
Unió (EU) egységet mutasson, és
politikai szolidaritást tanúsítson
az Egyesült Királysággal –
mondta Donald Tusk, az Európai
Tanács elnöke Strasbourgban az
Európai Parlament plenáris ülésén szerdán.

Tusk az EU-ból történő brit kilépéssel
(Brexit) kapcsolatos tárgyalások iránymutatásait elfogadó legutóbbi uniós
csúcstalálkozó eredményeiről beszámolva hangsúlyozta: az Európai Unió
tagállamainak méltányosnak kell lenniük Londonnal szemben.
Tusk kijelentette: ragaszkodni fog
ahhoz, hogy az Egyesült Királyság kellő
előrelépést érjen el az uniós polgárok jogainak biztosítása, pénzügyi kötelezett-

ségeinek rendezése és a brit–ír határral
kapcsolatban, mielőtt megkezdenék a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokról
szóló tárgyalásokat.
Hangsúlyozta: a Brexitet követően
tervezett szabadkereskedelmi megállapodás nem biztosíthat ugyanolyan előnyöket Nagy-Britanniának, mint amely
az EU-tagsággal jár.
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke beszédében kiemelte: a tárgyalások uniós előkészítése azt mutatja,
hogy az Európai Unió egységes és kellően
felkészült. Az unió elkötelezett a folyamatok átláthatósága iránt – tette hozzá.
Juncker az uniós tagállamok egységét
hangoztatva kijelentette, számos példa
mutatja, hogy az Európai Unió közös erővel, közös gondolkodással és közös cselekvés által sok mindent képes elérni.

Niedermüller Péter, a Demokratikus
Koalíció (DK) EP-képviselője felszólalásában kijelentette: a Brexit a populizmus és a hazugság győzelme, amelyek
„elhitették, hogy az önző nemzeti érdekek fontosabbak a közös európai értékeknél”.
Aláhúzta: elengedhetetlen az Egyesült
Királyság és az unió közötti szoros partneri kapcsolat az egységes piac integritása és a szabadságjogok megőrzése
érdekében. Továbbá fontosnak nevezte
az Egyesült Királyságban élő és dolgozó
uniós polgárok, illetve az EU-ban élő
brit állampolgárok helyzetének tisztázását. „Ha még ez a fajta jogfolytonosság
sem garantálható, akkor végképp kirántjuk a talajt a jövőbeni együttműködés
minden formája alól” – fogalmazott a
képviselő. (MTI)

Putyin szerint: politikai skizofrénia jele
Trumpot titkok kiadásával vádolni

A politikai skizofrénia megnyilvánulásának minősítette szerdán
Vlagyimir Putyin orosz elnök azokat az amerikai vádakat, amelyek
szerint Donald Trump amerikai
elnök a Fehér Házban titkokat fedett fel Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek.

„Az Egyesült Államokban politikai
skizofrénia van kialakulóban, semmi
mással nem tudom magyarázni a hivatalban lévő elnök elleni vádat, miszerint
valamiféle titkokat árult volna el Lavrovnak” – jelentette ki Putyin a Szocsiban
Paolo
Gentiloni
olasz
miniszterelnökkel közösen megtartott
sajtótájékoztatóján.
Az orosz vezető azzal tréfálkozott,
hogy fegyelmit ad Lavrovnak, amiért az
sem vele, sem az orosz titkosszolgálatokkal nem osztotta meg az állítólagos
titkokat. Putyin felajánlotta, hogy
Moszkva, ha abba az amerikai kormány
is beleegyezik, az amerikai kongresszus
rendelkezésére bocsátja Trump és Lavrov tárgyalásának leiratát.
Amerikai sajtójelentések szerint
Trump az izraeli titkosszolgálattól kapott

értesülések alapján arról tájékoztatta
Lavrovot, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet egy, az Egyesült Államokba
tartó utasszállító repülőgép felrobbantására készül, laptopba beépített pokolgéppel.
Putyin hangot adott véleményének,
hogy az amerikai politikusok által a belpolitikai küzdelem hevében felkorbácsolt „oroszellenes hangulat”, valamint
azok az állítások, hogy Moszkva beavatkozott az amerikai belügyekbe, magának
az Egyesült Államoknak ártanak.
Az orosz elnök nem nevezte meg
konkrétan, hogy kinek a magatartását kifogásolja Washingtonban. Mint mondta,
Moszkvában először mulatságosnak tartották az orosz beavatkozással kapcsolatos amerikai állításokat, ám ezek utóbb
kezdtek aggasztóvá válni, mert Putyin
szerint nehéz kitalálni, hogy aki ilyen értelmetlen dolgokat terjeszt, az legközelebb mivel áll elő.
Putyin elnök a sajtótájékoztatón kitért
az elől, hogy véleményt nyilvánítson
Trump hivatali tevékenységéről, kijelentve, hogy az értékelés az amerikai
szavazók dolga.

A nap folyamán korábban Dmitrij
Peszkov, a Kreml szóvivője kitért annak
a kérdésnek a megválaszolása elől, hogy
milyen titkos információt osztott meg
Lavrovval Trump.
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó
ugyanerre a kérdésre felelve kijelentette:
„Bármilyen kapcsolatfelvétel egy olyan
ország elnökével, mint Amerika, fontos
és értékes. De mi sohasem kommentáljuk a megtartott tárgyalások tartalmát”.
Usakov közölte, „számítani lehet”
arra, hogy a G20-csoport hamburgi tanácskozásán létrejön Putyin és Trump
csúcstalálkozója, bár erről nem született
meg a végleges megállapodás Moszkva
és Washington között.
Gentiloni, a G7-csoport soros, olasz
elnöksége nevében az orosz elnökkel közösen megtartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Putyinnal a terrorizmus
elleni küzdelemben való együttműködés, valamint a líbiai, a szíriai és az afganisztáni válság rendezése érdekében
való összefogás lehetőségeiről tárgyalt.
A tanácskozáson szó esett az ukrajnai és
a Koreai-félszigeten kialakult helyzetről
is. (MTI)

nyítaná a missziót, amelyre azonban a
római kormány még nem bólintott rá. A
La Repubblica szerint a Paolo Gentiloni
vezette balközép kormány jól tudja,
hogy a Nigerben való beavatkozás „költséges és veszélyes”.
Marco Minniti olasz és Thomas de
Maiziere német belügyminiszter közös
levélben sürgette az EU-tól a Niger és
Líbia közötti határszakasz megerősítését. A misszió végső célja a két afrikai
állam határőrségének kiképzése és felkészítése lenne. Ami Líbiát illeti, április
elején a római belügyminisztériumban
békemegállapodás született a Líbia déli
részét uraló több mint hatvan törzsi klán
vezetői között az olasz külügyminiszter
és belügyminiszter irányításával. Ezzel

az ország déli övezetében leálltak a törzsek közötti fegyveres konfliktusok, ez
önmagában azonban nem vezetett a líbiai határok szigorúbb ellenőrzéséhez.
Niger a közép-afrikai migrációs útvonal egyik csomópontjának számít: a
Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM)
adatai szerint tavaly Nigeren 417 ezer
migráns haladt keresztül, ebből mintegy
300 ezren Líbia felé folytatták útjukat,
innen pedig tengeri átkeléssel Európa,
elsősorban a dél-olaszországi partok irányába.
A La Repubblica hangsúlyozta, hogy
Nigerben már amerikai és francia csapatok is jelen vannak, valamint az EUCAP
Sahel Niger nevű európai művelet.
(MTI)

Olasz–német–francia misszió készül Niger határaira

A migráció megfékezése a cél

Róma, Párizs és Berlin közös humanitárius-rendőrségi missziót
tervez az afrikai Niger északi, Líbiával szomszédos határtérségében az erre áthaladó migráció
megfékezésére – számolt be a La
Repubblica olasz napilap szerdán.

Az újság értesülései szerint a Vörös
Sivatag nevű misszióban legalább ötszáz
ember venne részt, közöttük olaszok,
franciák és németek. Róma, Párizs és
Berlin már kidolgozta a nigeri sivatagba
tervezett művelet részleteit, amely páncélozott járművek és helikopterek bevetését is tartalmazza. A misszió
főhadiszállása Madamában lehet, az idegenlégió egykori központjában.
Olasz részről a védelmi vezérkar irá-

Lehallgatások – futószalagon

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE)
jogi karának előadótanára, Radu Chiriţa szerint Romániában 2010 és 2015 között mintegy 300 ezer ember telefonjának lehallgatását engedélyezték a bíróságok.
Radu Chiriţa ügyvéd és előadótanár a közérdekű információkhoz való hozzáférést biztosító törvény alapján fordult
adatigénylési kéréssel a bíróságokhoz, és a kapott adatok
alapján azt állapította meg, hogy Románia rendőrállamként
működik. Elmondta: a vizsgált – kevesebb mint ötéves – időszakban a bíróságoktól 109 946 esetben kérték a nyomozó
hatóságok egyes emberek lehallgatását, és a bíróságok
102.729 ilyen kérést hagytak jóvá. Megjegyezte: az alapján
becsülte 300 ezerre a lehallgatottak számát, hogy tapasztalata szerint egy lehallgatási kérelem háromnál több emberre
vonatkozik, csak nagyon ritka esetben fordul elő, hogy egy
ember lehallgatását kérik az illetékes hatóságok.
A jogász elmondta: Románia 176 bírósága közül 173,
42 megyei törvényszéke közül 40 válaszolt az adatigénylési
kérelmére. Megkapta ugyanakkor a kért adatokat mind a 15
táblabíróságtól, valamennyi katonai bíróságtól és a legfel-

sőbb bíróságtól is. Hozzátette: a válaszadást elmulasztó bíróságok ellen pert indít a közérdekű információk eltitkolása
miatt.
Radu Chiriţa nem a lehallgatási kérések nagy számát,
hanem a jóváhagyott kérések rendkívül magas arányát tartotta aggasztónak. Megjegyezte: olyan törvényszék is akad,
amelyik több mint háromezer kérés közül egyet sem utasított
el. Az adatok alapján azt a következtetést vonta le, hogy csak
a katonai bíróságoknál vizsgálják meg érdemben a lehallgatási kéréseket. „Elfogadhatatlan az, hogy a bíróságok futószalagon hagyják jóvá az ilyen kéréseket. Ez azt jelzi, hogy a
bírák elfelejtették a legfontosabb feladatukat: a jogok védelmét. A lehallgatási eljárásban a bírónak éppen az a feladata,
hogy megelőzze a lehallgatási visszaéléseket, de nem úgy
tűnik, hogy ez történne. A rendőrállamnak az a jellemzője,
hogy hiányzik a bírói kontroll. Nálunk ez elméletben megvan,
de a gyakorlatban mintha nem is létezne. (…) Ha a folyamat
nem áll a bíróság ellenőrzése alatt, a hatóságok azt hallgathatják le, akit akarnak” – idézte a Mediafax a jogász tanárt.(MTI)

Ország – világ
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Diszkrimináció 17 marosvásárhelyi tanintézménynél

A Civil Elkötelezettségi Mozgalom (CEMO) diszkriminációellenes eljárásai nyomán az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) 17 marosvásárhelyi
tanintézmény esetén állapította meg a nyelvi jogi
diszkriminációt – tájékoztatott közleményében a
szervezet. A CEMO által tavaly elindított diszkriminációellenes eljárások összesen 31 intézményt érintettek, amelyek között számos összevont iskola és
óvoda található. A CEMO úgy véli, a közeljövőben
várható további ODT-döntések esetében is megállapításra kerül a diszkrimináció ténye. Az iskolai kétnyelvűség hiánya miatt, a diszkriminációellenes
eljárásokkal párhuzamosan, a CEMO peres eljárást
indított a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal iskolákért felelős igazgatósága ellen is, az első tárgyalásra júniusban kerül sor.

Huszonhat áldozata van már
a kanyarónak

Kanyaróban hunyt el egy öt hónapos, Vaslui megyei
csecsemő a jászvásári fertőzőkórházban – az orvosok szerint a pici nem volt beoltva, mivel ezt az oltást
csak egyéves korban adják be. A kanyaró áldozatainak a száma elérte a huszonhatot. Az Országos
Közegészségügyi Intézet adatai szerint több mint
5700 esetben diagnosztizáltak kanyarót, az ország
39 megyéjéből jelentettek eseteket. Florian Bodog
egészségügyi miniszter kedden közölte, hogy
300.000 adag mumpsz, kanyaró és rózsahimlő elleni
oltás áll rendelkezésre, ami fedezi a szükségletet az
év végéig. Az elkövetkező időszakban még 110.000
adag oltóanyag érkezik az országba. (Mediafax)

Tegnap is tiltakoztak

Közel 17.000 adóhatósági alkalmazott tiltakozott tegnap országszerte a bérezési törvény miatt. A szakszervezet szerint 29.000 pénzügyminisztériumi
alkalmazott várja a tárcavezető, az Adó- és Pénzügyi
Hivatal elnöke és a vidéki szakszervezeti vezetők közötti tárgyalások eredményét. Az adóhivatal elnöke
a pénzügyminisztériumhoz olyan módosítóindítványjavaslatot nyújtott be, ami szerint ha nem nőhetnek
a vidéki kirendeltségeken dolgozók fizetései, akkor
legalább maradjanak a jelenlegi szinten. Marosvásárhelyen a tiltakozó pénzügyi alkalmazottak egymást váltva biztosították a közönségszolgálati
tevékenységet. A vámhatóság dolgozói szintén folytatták a tüntetéseket szerdán, ők is a bérezési törvény tervezetével elégedetlenek. (Mediafax)

Elhunyt az autóbuszt vezető
sofőr

Elhunyt az A1-es autópálya Szászsebes és Szászváros közötti szakaszán kedd este az árokba borult
autóbusz sofőrje. Ugyanakkor a helyszíni felmérés
szerint az autóbuszban utazó 20 gyerek közül 11
szorult valamilyen orvosi kezelésre, többek között
pánikroham miatt – közölte az Agerpres hírügynökséggel Alina Marescu törzsőrmester, a Fehér megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője. A
buszsofőrt nem sikerült újjáéleszteni. Annak a gyanúja is felmerül, hogy a gépkocsivezető szívrohamot
kapott a balesetet megelőzően. A gyerekek kolozsvári kirándulásból tértek haza.

Meglepetésszámok

(Folytatás az 1. oldalról)
egészségügyi, az oktatási rendszerben történő beruházásokról. Megyeszinten még „kicsiben” sem érzékeljük
a változásokat. A terelőút építésének például oly halvány
jelei vannak, hogy szinte nem is látszanak, a megyei utak
helyenként majdnem járhatatlanok, Marosvásárhely
egyes főbb utcáin is araszos gödrök tátonganak. Ha az
illetékeseket kérdeznénk, megtudnánk, hogy elkezdődtek
a versenytárgyalások (törvény ide vagy oda, sosem értettem, miért nem úgy kezdik meg, hogy legkésőbb tavasz végén nekifoghassanak a munkának), amelyek
persze – teljesen szabályosan – óvások esetén hónapokig eltarthatnak.
Mindeközben a munkaügyi miniszter béremeléseket,
nyugdíjemeléseket ígér, a szakemberek szerint fedezet
nélkül (a törvénytervezetek ellen közalkalmazottak ezrei
tüntetnek), a tanügyminiszter oktatási reformot, az
egészségügyi miniszter az ellátás színvonalának emelését, a szállítási tárca további autópálya-hálózatot, a turisztikai miniszter nem is tudni mit ígér, pedig a
statisztikák szerint Európa-szinten utolsók vagyunk ezen
a téren (is).
Egyszóval kissé furcsa helyzet állt elő: a hirtelen és
meglepetésszerűen bekövetkezett GDP-növekedés mellett szerkezeti reformok nem történnek, és a hírek szerint
a kormányzó párt éppen kormányátalakításon töri a
fejét. Könnyen ki lehet találni, kik a célzott tárcavezetők.
Új miniszterek új csapattal, új ötletekkel érkezhetnek,
javítani a kormány teljesítményét. De az is lehet, hogy
csak ezt kívánják a gazdasági érdekcsoportok.
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Gazdag kínálat kisebb költségvetéssel

Idén május 22–28. között huszonegyedik alkalommal szervezik meg a városnapokat, amely
két eseményre kell emlékeztesse
a marosvásárhelyieket: idén 401
éve annak, hogy Bethlen Gábor
fejedelem szabad királyi városi
rangot adományozott, és 535
éve, 1482-ben Mátyás király kiváltsággal illette a várost, amely
évi három országos vásár tartására jogosította fel. Az eseményről Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója tartott sajtótájékoztatót.

Mezey Sarolta

– Újdonság, hogy a fiatalok a Maroshíd alatt szórakozhatnak. Itt egy minidiszkót létesítünk, amit rég fontolgatunk,
azonban a helyi tanácsosok eddig megakadályozták. A fiatalok jöjjenek, szórakozzanak, hiszen ők adnak színt a
városnak! Tekintettel arra, hogy a város
költségvetését április végén fogadták el,
s májusban lépett hatályba, kevés idő
maradt a városnapok programjainak a
megszervezésére. A tűzijáték kérdéses, a
kiadások függvényében lesz vagy sem –
nyilatkozta Claudiu Maior. Hozzátette,
meghívják az aranylakodalmukat idén
ünneplő párokat, és azokat is, akik az
évek során részt vettek az ünnepségeken.
Így 150 párra számítanak.
Kérdésünkre a tanácsos elmondta, az
idei városnapok költségvetése az eddigi
legkisebb, 600.000 lej.
Tíz helyszín, változatos programok
A programfüzetet csütörtökre nyomtatják ki, azonban a városháza honlapján
már olvasható a városnapok részletes
programja. Ebből közlünk szemelvényeket az alábbiakban.
Hétfőn 10-15 óra között a várban, a
Szabók bástyájában karikatúrakiállítás
és könyvvásár lesz, 19 órától a Gallery
Wedding Gardenben sor kerül a Miss és
Mister Marosvásárhely szépségversenyre.
Kedden 11 órától kiállítás nyílik a
marosvásárhelyi vallási felekezetek galériájában a vár D épületszárnyában.
17 órától a Bernády Házban kettős
emlékestre kerül sor, a Helikon – Kemény János Alapítvány a marosvécsi
Helikon két írójáról emlékezik meg. A
naplovag fia: Hunyady Sándor címmel
Simon György magyar szakos tanár tart
előadást. Az emlékest keretében az alapítvány hajdani elnökéről, Adamovits
Sándorról Nagy Miklós Kund tart emlékbeszédet. Fellép a Művészeti Szaklí-

ceum fuvolatriója és Ritziu Ilka Krisztina.
19 órától az EMKE szervezésében az
Eminescu Ifjúsági Házban Citeramuzsika és nótaest címmel tartják a hagyományos magyarnóta-estet. Fellépnek: a
Fagyöngy citerazenekar, Szöllősi Kata,
Koszorus Kálmán és zenekara, valamint
Ábrám Tibor, Ritziu Ilka Krisztina, Siklódi István, Kilyén Ilka, Buta Árpád Attila.
Szerdán 12 órakor a várban megnyílik a mesterségek vására, majd 13 órakor a Vargák bástyájába a Salvador
Dali-tárlat megnyitójára várják a művészetkedvelőket.
Szintén szerdán, 17 órától a Kultúrpalota kistermében kerül sor a Maros
megyei EMKE Értékteremtő díjainak a
kiosztására. Díjazottak: Bandi Katalin
képzőművész, Barabás László néprajzkutató, Kovács András karnagy, Ráduly
János néprajzkutató, író. Közreműködik
a Nagy István ifjúsági vegyes kar, Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina.
Közben a Ligetben ugyancsak 17 órától marosvásárhelyi együttesek lépnek
fel: a Bronx, a Contrax, a Corax, a Polifon, a Prospekt, a Relax és az Autograf.
18.30 órától a Kultúrpalota Tükörtermében átadják a Marosvásárhely díszpolgára címeket.
19 órától a Scena fesztivál keretében
a Szabók bástyájában filmvetítés lesz.
Csütörtökön 10 órától a várban fogadják a testvértelepülések küldöttségeit,
ugyanitt
12
órától
veteránjármű-díszszemlére, a fotóklub
kiállításának megnyitójára és Ferencz
András A kő marad – Közép-erdélyi
kastélyok című háromnyelvű albumának bemutatójára kerül sor.
13 órakor a Rózsák terén megnyílik a
kézműves mesterségek és hagyományos
termékek vására.

16 órától a Ligetben könnyűzene- és
folklórműsor lesz, 16.30 órakor A vár
muzsikája és tánca címmel a várban, 19
órától a Szabók bástyájában folkestet
tartanak.
19 órától kezdődnek a ligeti koncertek, a főszínpadon fellépnek: Jakab
Csilla, Mircea Baniciu&Band, Keresztes Ildikó&Band és a Cargo.
Pénteken 9.30 órakor a Mihai Eminescu Művelődési Központban az
aranylakodalmukat idén (vagy előző
években) ünneplő házaspárokat köszöntik, énekel Corina Chiriac.
16 órától a Liget főszínpadán folklórműsor lesz, 19 órától pedig a marosvásárhelyi sport gálájára kerül sor az
Imperial Innben.
19 órától a Liget főszínpadán a Defender, a Red Parlament, a P. Mobil és a
Holograf koncertezik.
A Liget alternatív színpadán többek
között Koszika lép fel.
23 órától a Maros-híd alatt kezdődik
az Under the bridge technoparti.
Szombaton 15 órától kezdődik a régi
járművek bemutatója, 16 órától borkóstolással együtt Baja várost mutatják be
a várban.
17 órától a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében a 125
éve született és 90 éve elhunyt Sipos
Domokosról Nagy Olga magyar szakos
tanár tart előadást Két tűz között címmel.
20 órától a Liget nagyszínpadán a
Freddie&Band, Antonia és Smiley koncertezik.
Vasárnap 16 órától a Liget főszínpadán a Maros Művészegyüttes lép fel, 19
órától pedig koncertek következnek.
Fellépnek: a Provincialii, Péter Szabó
Szilvia&Band, Faydee, Oceana.
Ha lesz, akkor 23 órakor kezdődik a
tűzijáték.

Tíz tételben a kávézásról – hajnalban

Felkel. Jobban mondva hirtelen ébred.
Nem tétova, csak enyhén szédül. Kiül az ágy
szélére, beljebb egy mélyülő gödör jelzi az
ágy korát. Személyre szabottságát. Nem gondol a tegnapra, igyekszik megszabadulni a
hajnali álomlátás zűrzavarától. Enyhén elmosolyodik, hogy mik jutnak az eszébe reggel felé?!! Jobb róla nem is beszélni. Amúgy
sincs kivel, még mindenki szuszog. Félig becsukott ajtók mögött. Odakinn abban a pillanatban vakítja meg a közvilágítást a
takarékos városatyafiság.
Megkeresi a papucsát. Igazán az utóbbi
évek legjobbika. Volt idő ugyanis, amikor
hiába keresett. Olyan neki valót, ami nem vietnami, nem lábujjak közé dugott pántos,
nem műanyag strandcipő, apró barokkos
csipkézettel, így lyuggatta ui. a művészhajlamú műanyagfröccsentő. Nem is slattyogót,
afféle kórházi papucsra emlékeztető borzalmat, amilyeneket gyakran látott gyermekkorában, ugyanis a klinikák közelében lakott,
és akkoriban a vörös és kék moltonköpenyes
betegek kicsoszogtak a közeli élelmiszerboltig (közönségesen alimentárá) egy kis nasiért. (A szó ki sem volt találva.) Ez masszív,
megbízható, szolid, mégsem súlyos, mint a
bilincshez láncolt rabgolyó (így hívják?), a
színe diszkrét, elnyeli a reggeli fürdőszobázás közben ejtett fogkrémfoltokat, szappanpöttyeneteket-fröccseneteket.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Kimegy. Könnyebbnek érzi magát utána.
A részletek és az orvosi leletek nem lényegesek. Legalábbis most, amikor az első komoly
feladat előtt áll. Még akkor is, ha minden
reggel ugyanaz. Kivéve, ha félpanziósan utazik. Ilyenkor csak fel kell öltözni és lemenni
a reggelizőbe, ami lehet kicsi vagy nagy,
lehet a földszinten,
félemeleten, a pincében, mindig ugyanazok a pofák ülnek az
asztaloknál, állnak a
kávés termoszok, gépek mellett, válogatják
a kenyeret, halmoznak a tányérra, visszaszaladnak szalvétáért, kiskanálért, besöprik a
hidegedő rántottahegyeket, és más nyelven
beszélnek. Még véletlenül sem magyarul. És
persze sohasem ti, te vagy az első a reggelinél. Pedig elég sokat császkálnak Európában. Ázsia valahogy nem vonzza. Sem Kína,
sem Thaiföld masszázsközpontjai, talán a
Szentföld kivételével. De az tulajdonképpen
nem is Ázsia, hanem az európai kultúra
egyik viszonyítási pontja.
Ja, a feladat. A konyhában előveszi a kávéscsészéket. Most éppen keménycserép. Azelőtt volt porcelán, üveg, műanyag (brrr!).
Anyáék mindig füles, hőálló „jénaiból”
itták. Naponta kétszer. Nem többször. Félig
töltötték a magas poharat. Anya tejjel, sűrítménnyel, apa pusztán vagy olykor – ünnep-

Évtizedes gondok

(Folytatás az 1. oldalról)
már nem felel meg a lakótársulások működtetését szolgáló
elvárásoknak. A jelenlévők kifogásolták, hogy a törvényhozásból kihagyták az érintett lakótársulási képviselőket,
és olyan paragrafusok kerültek be, amelyekkel sokan nem
értenek egyet, mint például az önkormányzatokkal való
kapcsolattartás szabályozása. Rus Dumitru, a Maros megyei szövetség elnöke fontosnak tartja azonban az önkormányzat támogatását, mint hangsúlyozta, a lakótársulások
ügyvezetését és a közszolgáltatás javítását, illetve olyan
terveket, amelyek a lakóközösségek érdekét szolgálják,
nem lehet az önkormányzat támogatása nélkül kivitelezni.
Szó esett az egykori központosított fűtésrendszer csődbe
juttatásáról,
amelyet
egyre
több
közösségben visszasírnak, mint elhangzott, nagy tévedés volt felszámolni a működő hőközpontokat, ami a kiskazánok megjelenésével egyidejűleg a lakónegyedek nagymértékű
levegőszennyezéséhez járul hozzá, esetenként pedig gázrobbanáshoz vezet.
Rendellenességnek és a koherencia hiányának mondták
azokat a szabályozásokat, amelyekkel a közszolgáltatók élhetnek, és erre a víz- és csatornaszolgáltató által alkalmazott kollektív büntetés elvét hozták fel, amelynek
gyakorlata ellen tiltakoztak. Felkérték a helyi és központi
hatóságokat, hogy lépjenek közbe és akadályozzák meg
ezt, ugyanis a tulajdonosi társulások a törvény értelmében
átruházhatják a szolgáltatóra a hátralékot felhalmozó fogyasztók adósságainak a behajtását. Egy másik javaslat,
amelyet a Maros megyei szövetség is támogat, a vízszintes
hálózati elosztás, amely ugyancsak azt szolgálja, hogy a
rezsiköltséggel napirenden lévő fogyasztókat ne büntessék
a főcsapok elzárásával.
Panaszkodni lehet…
– A tulajdonosi társulások működésében milyen szerepet
vállalhat a Köztájékoztatási és Társadalmi Párbeszéd Minisztériuma? – kérdeztük Mircea Vicenţiu Irimie államtitkárt.
– Az általam képviselt intézmény az összekötő híd szerepét vállalja az állampolgárok, a társulások, egyesületek,
érdekvédelmi szervezetek stb. és a minisztérium között. A
felmerülő gondoktól függetlenül feladatunk megkeresni a
megoldáshoz vezető utat, és párbeszéd révén megoldani az
esetleges konfliktusokat. A minisztérium egyik új projektje
az online CONECT hálózat, amely a civil szervezetek, társulások, egyesületek működését támogatja, a minisztérium
http://dialogsocial.gov.ro honlapján lehet regisztrálni. Ez a
platform amellett, hogy népszerűsíti a feliratkozott szervezetek tevékenységét, lehetőséget teremt arra, hogy a civil
szervezetek, egyesületek megfogalmazzák gondjaikat, javaslataikat a kormány felé.
– Reménykedhetnek-e támogatásban azok, akik úgy
érzik, a lakótársulások ügyvezetői becsapják, meglopják
őket?
– Az említett minisztérium dialogsocial@gov.ro e-mailcímére levélben elküldhetik panaszukat mindazok, aki becsapva érzik magukat, esetleg a lakóközösség
adminisztrátora nem a kellő átláthatósággal kezeli a közös
vagyont. Feladatunk elemezni az eseteket, és a megfelelő
hatósághoz továbbítani megoldás végett. Az első lépés
azonban a helyi önkormányzatnál működő szakosztály,
amelynek lehetősége van arra, hogy az adminisztrátorok
tevékenységét ellenőrizze, utolsó lépésként pedig bírósági
úton keresni jogorvoslatot.

napok, évközi kivételes vasárnapok, hivatalos munkaszüneti alkalmak – tejszínhabbal.
Már ha sikerült felverni és nem savanyodott
meg időnap előtt. Ez még a mixerek, robotok
megjelenése előtt volt. Amikor a tejszín és az
ő habja a kizsákmányoló és henye társadalmi osztályok és rétegek kiváltságának
számított, mint a pezsgő
és a banán.
Vizet tölt a hosszú
nyelű kiöntőbe. A csapból. Hideg. Bár vannak,
akik az állott vízre esküsznek. Fene tudja.
Vagy ők. Lecsavarja a masina felső kalapját.
Megnyílik előtte a feneketlen mélység, ami
elnyeli a kávévizet. Unokájának – öt és fél
éves – megmagyarázza, hogy sohasem annyi
kávét nyerünk vissza, mint amennyit beleöntünk. Az csak a reklámban van. Visszacsavarozzuk a formatervezett vízmelegítő részleg
zárókupakját. Kezünk egyetlen biztos mozdulatával kimozdítjuk helyéről a nyeles kávéadagolót (őrleménytartót), melynek az
alja olyan sűrűn rácsozott, mint Battista
kubai diktátor börtöne a rettenthetetlen hazafiak számára. (Hiába, az ifjúkori tanulmányok még visszaütnek a szóhasználatban…)
Ezt a mozdulatot, az unott, fölényes lecsavarást sokszor megfigyelte Kolozsvárott,
amikor az egylejes kávécsarnokban sorba
álltak a diákkori szabadság szimbólumáért.

A Mamaiában. Ott volt a Deák Ferenc utcában. (Ma valamiért egyiket sem úgy hívják.)
És arra gondolt, mikor lesz neki ilyen főzőgépe. Nos, ma van. Ma minden van. Mixer,
fixer, derékfájás, banán, magas vérnyomás,
saját könyvtár, Bodor-kutas régi képeslap…
Betölti az előőrölt kávét. Összesepri a kiszóródott porszemeket. Vissza a légmentesen
zárható zöld bádogdobozba. Egy tévés személyiségtől kapta. Nekik biztos több volt.
Egyetlen ügyes csuklómozdulattal berántja
az őrleményt tartó alkatrészt a helyére, elcsavarja a füles kapcsolót. Kigyúl a vörös
lámpa. (Nem „a vöröscsillag címerünk felett”. Ez is egy idézet.) Ellenőrzi, ha a kiöntő
a csap alatt pontosan 90 fokos szögben helyezkedik el.
Elhátrál. Leül a konyhaasztalhoz. Beveszi
az aznapra rendelt gyógyszereket. Hármat,
négyet. A világért sem felejti el az aszpirint,
amely vérhígító. Állítólag távol tartja az infarktust.
Megvárja a kifortyogást, az utolsó halálhörgés (à la Örkény: A szódavíz halála) után
zár, kitölt. Cukrot, édesítőt tesz, fehér port
(itt egy reklámmegnevezés következnék, mellőzendő) vagy tejet, kavar, tálcára tesz, villanyt olt. Beviszi. Lezöttyen a tévé elé, a
hétszer áthúzott öblös karosszékbe. Belekortyol. Jó, de mégsem az igazi, az az olaszos.
Utolérhetetlen.
Beletörődik. Kezdődik a nap. Az élet.
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A harmadik nemzetközi artroszkópos
kongresszus

A tudományos rendezvényt május 17-20. között tartják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen az Európai Sporttraumatológiai és Térdartroszkópos Társaság védnökségével.
A dr. Băţagă Tiberiu egyetemi tanár kezdeményezte és vezette tudományos ülésszakon három napon át magyarázatokkal ellátott, élőben közvetített műtéteket látnak a résztvevők. Az ünnepélyes megnyitót tegnap
reggel tartották, majd meg is kezdték az első műtétek közvetítését.

A Magyar Tudományos Akadémia erdélyi kitüntetettjei
Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Az MTA 188. közgyűlésének Külső tagok ki prof. dr. Gyéresi Árpádot, az EME alelnö- professzor több mint 20 évig volt a Marosváfórumán 2017. május 10-én Arany János-díj- két, az erdélyi gyógyszerészeti oktatás és ku- sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
jal tüntették ki dr. Egyed Emesét, a BBTE tatás meghatározó személyiségét. Gyéresi (MOGYE) tanszékvezető egyetemi tanára, a
Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanárát, az Erdélyi Múzeum Egyesület Nyelvés Történettudományi Szakosztályának elnökét.
A fórumon Arany János-éremmel tüntették
ki prof. dr. Dávid Lászlót, a Sapientia EMTE
rektorát, az EME tagját. Dávid László professzor kiemelkedő jelentőségű intézményés tudományszervezési szerepvállalása, az erdélyi magyar felsőoktatásért folytatott fáradhatatlan küzdelme okán részesült a
megtisztelő elismerésben.
A fórumon Arany János-éremmel tüntették Prof. dr. Dávid László
Prof. dr. Gyéresi Árpád

Testben élünk

Visszatalálni önmagunkhoz

„A test kereszténységen alapuló kultúránk kitüntetett helye.
Egész kultúránk erre van alapozva: a testre, amely a születés
és megtestesülés, valamint a
testre, amely a halál és feltámadás helye, és a testre, amely
hangsúlyozottan anyagi voltában
válik a feltámadás zálogává.”
(Bodó Márta)

Fontos, érdekes könyv, idő
kell végigolvasni, de megéri –
sommázta véleményét a Testben élünk című gyűjteményes
kötetről Nagy Miklós Kund művészeti író a május 5-i marosvásárhelyi könyvbemutatón,
ahol Bodó Mártával, a könyv
szerkesztőjével és Szőcs Csabával, a kolozsvári Verbum
Kiadó igazgatójával beszélgetett. A Bernády Ház nagytermében Sajgó Ilona képzőművész textíliái és festményei biztosítottak különleges
erőteret a tartalmas párbeszédhez.

A bemutatón jelen voltak Bodó
Márta munkatársai és a kötet marosvásárhelyi szerzői is. Rajtuk
kívül kolozsvári és határon túli
szerzők írásait közlik, őket – érdekes módon – lábjegyzetben mutatják be a könyv szerkesztői.
A Verbum Keresztény Kulturális
Egyesület új kötetében 376 oldalon
38 szerző vallomása, tanulmánya
olvasható a kereszténység, továbbá
a magyar irodalom testképéről, test,
lélek és szellem, test és egészség
kapcsolatáról, születésről, szerelemről, házasságról, családról, nevelésről, betegségről, szenvedésről

és halálról, a színészi testbeszédről,
az életet adó táncról és napjaink felfordult világáról. Mindezt a teológus, orvos, pszichológus, költő,
újságíró, tanár, filozófus, színész,
zenész, táncpedagógus, szerzetes,
pasztorálasszisztens, kórházi lelkigondozó, természetgyógyász, tudós
sajátos szemszögéből. Valójában az
életünk teljességéről szól a sok műfajú kötet, amely négy nagy fejezetre tagolódik: Testek, Test és lélek,
A szenvedő test, Testben élve – a világban. A fejezeteket Demény
Péter, Egyed Emese, Balázs Imre és
Borsodi L. László egy-egy verse és
egy esszé vezeti be. Majd az interjúk, hosszabb-rövidebb tanulmányok, vélemények, vallomások
következnek. Szőcs Zsolt grafikái a
borítón és a kötetben is aláhúzzák,
kiemelik a lényeget.
– Gond lehetett egybefoglalni ezt
a rengeteg mondanivalót; hogyan
született a könyv? – tette fel Nagy
Miklós Kund a kérdést Bodó Mártának, aki főszerkesztő, irodalomtörténész, színikritikus, tanár,
kommunikációs szakember egy
személyben.
– A Keresztény Szó Könyvek sorozat hatodik kötete a Keresztény
Szó katolikus kulturális havilapban
megjelent írásokat gyűjti egybe, de
nem csak – mondta a szerkesztő,
aki bevallotta, hogy hosszabb ideje
foglalkoztatja a kereszténységnek a
testhez való viszonya. Saját testének betegségről szóló jelzései miatt
a testről szóló első lapszámot mégis
kolléganője, Bereczki Silvia szerkesztette. Az ő kezdeményezésére
folytatták a témát a szenvedő testről, lélekről és szellemről összeállított lapszámmal, majd gyógyulása
után Bodó Márta nagy lelkesedéssel
fogott hozzá, hogy az anyagból készült válogatást kötetbe szerkessze,
új szempontokkal, a testtel való kreatív munkáról szóló írásokkal kiegészítve.
A
szerkesztőt
foglalkoztató gondolatból született
egy művészi rajzokból és bibliai
idézetekből álló színezőkönyv is, a
gyermekeknek és felnőtteknek
szóló relaxációs gyakorlatokkal.
A kérdésre, hogy másképpen
nézne-e ki a bemutatott kötet, ha
nem a katolikus egyház megközelítésében dolgozta volna fel a témát,
Bodó Márta úgy értékelte, hogy a
test és lélek viszonya bármelyik keresztény felekezet számára érdekes
kérdés, és nem biztos, hogy a protestánsok például nagyobb felszabadultsággal élik meg a testiséget.

gyógyszerészeti kémia oktatásának újjászervezője. Fő kutatási területei: szétválasztástechnikák, gyógyszervegyületek stabilitása,
ható- és segédanyagok kölcsönhatásai, újabban pedig szakmatörténeti kutatásokat is
végez. Munkássága jelentős előrelépést eredményezett a magyar és a román szakmai kapcsolatokban, amiért a rangos elismerésben
részesült.
Arany János fiatal kutatói díjat kapott
Papp Kinga, az EME tudományos munkatársa.
Ugyancsak Arany János-éremmel tüntették
ki dr. Gyenge Csabát, az EME alelnökét, a
Kolozsvári Műszaki Egyetem emeritus professzorát.

sebésszel, aki szerint „szívünk, mint
templomban az oltár, a legvédettebb
helyen van a mellkasban”, és születésünktől a halálunkig megállás, pihenés
nélkül
dolgozik
a
templomhajóhoz hasonló bordák, a
„Megállapíthatjuk, hogy a keszegycsont és a gerincoszlop védelreszténységnek voltak ugyan testmében.
ellenes korszakai és irányzatai,
Ozsváth Judit Pál Ferenccel, a
de alapvetően az egészséges testi
mentálhigiénés végzettségű lelkiés a lelki-szellemi élet felépítépásztorral és Bernád Ilona népi
sére irányította a figyelmet.”
gyógyászati kutatóval is érdekes té(Benyik György: Testellenes a kemákról beszélgetett. Tanulságosak
reszténység?)
a zarándoklatokról írt beszámolók,
amelyek
arról szólnak, hogyan bonBár a mai világ sokféleképpen
viszonyul a testhez, testiséghez, takozik ki a lélek, amikor testünket
Nagy Miklós megjegyezte, hogy a kihívás elé állítjuk.
kötetben sok olyan szerző szólal
„Láttam, hogy az élet egymeg, akik alapszakmájuk mellett
szerű,hogy
mindent megkapunk,
fontosnak tartották, hogy teológiai
tanulmányokat is folytassanak, amire szükségünk van, de én, és
ahogy maga a főszerkesztő is tette. gondolom, mindannyian belekeBodó Márta elmondta, hogy a ke- veredünk egy ördögi körbe, ahol
reszténység és test viszonyának kul- a kis kérdések nagynak mutatják
túrtörténeti áttekintése, továbbá a magukat, a gondok ránk nőnek és
kötetben megszólaló sok egyéb nem engedik látni a szemnek,
szempont mellett a hiányérzet amit valóban érdemes nézni és
szülte saját tanulmányát A vágy tár- csodálni.” (Molnár Judit: Ha
gya, a tudás helye: testek a magyar vándorként is, de otthon)
irodalomban címmel.
Bár a testi és lelki szenvedésről
Az esztétikus és egészséges erotika magyar nyelven nehezen önt- szóló írásokból is válogatott, Bodó
hető szavakba, amire csak orvosi Márta elmondta, arra törekedett,
kifejezéseink vagy már-már trágár- hogy ne szenvedéskötetet szerkeszságnak minősülő hangulati értékű szen, hanem egy olyan könyvet,
szavaink vannak – írja. A magyar amelyben a testbeni lét öröme is
irodalomban leírt testek többnyire megszólal. Az egyensúly megtenői testek férfi szemszögből, a sze- remtése volt a célja, és annak az
relmet főként férfivágyként, a szen- erős keresztény hagyománynak a
vedést férfikínként mutatják be. megismertetése, ami a miénk, toPedig az élet titkában, a születésben vábbá a katolikus szó univerzális jeés a halálban a nőkre vannak utalva, lentésének, a vallás nyitottságának
„Jézus születését egy nő tette lehe- a bizonyítása.
tővé”, „halála után egy nő, az anya
„Ezért ha tudjuk találkoztatni
karjaiban nyugodott”, „feltámadásának egy nő volt a tanúja”. A kor- az embert önmagával, máris kötárs irodalomból Szabó T. Annával zelebb vittük Istenhez.” (Pál Ferenc:
együtt mondja a szerző, hogy: Isten „őrzésének” helye az ember)
„Adott a test. Bölcsesség széke
lehet, a tudás letéteményese, mozAz önsanyargatás, a pasztoráció,
dulataiban tapasztalatokat hordozó,
továbbörökítő, gyümölcsöző. Áldás. báb és színész kapcsolata – hosszan
lehetne sorolni a könyvben előforLehetőség. Adósság”.
A beszélgetés során elhangzott, duló témákat. A szerkesztő szerint
hogy a legérdekesebb írások az in- minden írás egy új világ, és számára
terjúk, így például Papp Lajos szív- az ókeresztény gyakorlatok újrafel-

fedezése ugyanolyan érdekes volt,
mint a kortárs színészek, köztük
Györgyjakab Enikő írása.
Bereczki Silvia, aki a testről
szóló eredeti lapszámot szerkesztette, elmondta, hogy nem volt
könnyű kicsalogatni a szerzőkből a
gondolatot. Megemlítette dr.
Kolcsár Melinda endokrinológus
szakorvost, aki szerint nem minden
ép testben ép a lélek, és nem minden ép lélek van ép testben. Elmondta,
hogy
személyes
tapasztalatai alapján nagy örömmel
foglalkozott a tánccal, és Darvas Piroska segítőnővérrel sikerült a tánc
jótékony hatásáról beszélgetnie.
– A Verbum kiadó nem csak
belső használatra szánt kiadványok,
imakönyvek megjelentetésére törekedik. Hogy testellenes volna a kereszténység, ez alól veszi ki a talajt
a kiadó neve is, ami arra a Szentírásból vett idézetre utal, hogy az
ige testté lett, az Isten a megtestesülés útját választotta a megváltás útjának – vette át a szót Szőcs Csaba,
a kiadó vezetője.
A Keresztény Szó könyvek előző
kötete, a Bereczki Silvia szerkesztette Sokarcú irgalmasság is ebbe
az irányba mutat. A valóságot, az
élet változatosságát szeretnék bemutatni, e téren keresik a saját útjukat és segítséget kívánnak nyújtani
mindazoknak, akik ezzel a témával
foglalkoznak – hangsúlyozta.
– Fel lehet tenni a kérdést, hogy
éppen akkor vesszük elő a test témáját, amikor a virtuális dolgok
uralkodnak az életünkben? Erre azt
tudom válaszolni, hogy amikor egy
kis készülék révén a kezünkben van
a világ, éppen most kellene visszatalálni önmagunkhoz, a testben való
lét pozitív lehetőségeihez, amiről
könnyebb írni, mint beszélgetni –
tette hozzá a kiadó igazgatója, aki a
sorozat korábban megjelent könyveire tekintett vissza és előre is, a
tervbe vett örömkönyvre.
„A test már nem valóság,
hanem egy képzelet által megvalósítható anyaghalmaz. Ez pedig
több veszélyt és kihívást rejteget
az ember számára. Kihívás a
folytonos kényszeres megfelelni
vágyás, az a szenvedés, hogy a
képet, amelyet agyunkban őrzünk
magunkról, megvalósítsuk (de
nem tudjuk).” (Réti Tamás: Testetlenül)

A könyvet a Verbum Kiadónál lehet
megrendelni: Verbum Keresztény Kulturális Egyesület – Asociatia Culturala
Crestina Verbum, str. Albert Einstein,
nr. 2 400045 Cluj-Napoca, jud Cluj.
Tel.: 0264/596-478, e-mail: terjesztés@verbumkiado.ro. (bodolai)
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Altatóorvos és altatógép

Kell-e félni a műtéti érzéstelenítéstől?

A műtéti altatást az orvostudomány egyik sikertörténetének tartják. Gondoljuk csak
el, milyen borzalmas kínokat
kellene elszenvednünk akár
egy egyszerűbb beavatkozás
során is, ha nem létezne az
anesztézia. A görög eredetű
szó érzéstelenítést, érzék nélküliséget jelent, ami tulajdonképpen a műtéti altatás egyik
feladata. Ezenkívül a betegnek eszméletlennek és mozgásképtelennek kell lennie, és
nem szabad fájdalmat éreznie, miközben legfontosabb
élettani működéseit az altatóorvos, aneszteziológus az
úgynevezett altatógép segítségével folyamatosan ellenőrzi, és a megfelelő szinten
tartja.

Bodolai Gyöngyi

Mindezek ellenére a műtétre szoruló betegek közül még ma is sokan
jobban félnek az altatástól, mint az
operációtól, pontosabban attól,
hogy a műtét végén nem ébrednek
fel. Ebből kiindulva éltem a lehetőséggel, hogy az anesztézia különböző típusairól (teljes intravénás,
inhalációs altatás, regionális, sürgős
műtétek anesztéziája) Marosvásárhelyen előadást tartó dr. Bátai István docenst, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének igazgatóhelyettesét a műtéti altatásról kérdezzem. Annál is inkább, mivel az
átlagember számára az orvostudomány kevésbé ismert, kívülről
szinte láthatatlan, de a valóságban
nagyon fontos területéről van szó.
– Kell-e félnünk a műtéti altatástól? – tettem fel a kérdést a
közvetlen, szakmájáról szívesen
beszélő, jó humorú pécsi vendégtanárnak, aki az RMOGYKE
továbbképző tanfolyamának
vendége volt, és amint elmondta, elsősorban altatással
foglalkozik, de ügyeletek idején
az intenzív terápiás feladatokat
is ellátja.
– Az altatás lehetővé teszi, hogy
a műtétet a sebész el tudja végezni,
a betegnek pedig az a fontos, hogy
az operáció után felébredjen. Az altatás módját a műtét jellege, a sebészi kívánalom és a beteg általános
állapota határozza meg. A páciens
betegségeit és az általa használt
gyógyszereket figyelembe véve állapítjuk meg, hogy milyen módszert
fogunk alkalmazni. Manapság
ugyanis sokféle altatási technika
közül lehet választani. Pontosabban
nem is altatást, hanem műtéti érzéstelenítést mondanék. Ide tartozik a helyi érzéstelenítés a
fogászati rendelőben, a
lábujjműtétnél alkalmazott
gerinc közeli érzéstelenítés,
amely során ébren van a
beteg, de nem érzi a fájdalmat, és az is, amikor például
egy epeműtéthez kell elaltatni. Műtét előtt felvilágosítjuk a pácienst arról, hogy
választhat a lehetőségek
közül.
– Milyen szereket használnak az anesztéziához?
– Keveset, és valamennyit
régóta ismerjük már. Az intravénás „bealtatáshoz” szükséges barbiturátokat az
1930-as évek óta alkalmazzák, a propofolt az 1980-as
évektől. Vannak egyéb
gyógyszerek is, de 99 százalékban az említett kettőt használjuk. A beteg elaltatását

Dr. Bátai István docens

követően ezeknek a szereknek a hatása hét-nyolc perc alatt elmúlik.
Utána a propofolt adagoljuk infúzióban addig, ameddig szükséges,
vagy altatógázokat használunk,
mint például az isofluran, a sevofluran és a desfluran. Ezek a 90-es
évektől alkalmazott stabil altatószerek, mellékhatásaikat jól megismertük már. Egy új szernek a
megjelenése után esetleg kilenc-tíz
év elteltével derülnek ki bizonyos
mellékhatások, miután több millió
embert altattak vele. Az a kevés
gyógyszer, amelyeket jól ismerünk,
a biztonságot jelenti.
A modern altatás születésnapját
1846 októberére tesszük. Akkor
volt Bostonban az első sikeres éternarkózis-bemutató. Mai napig múzeum őrzi ezt a pillanatot. Az
1996-os ausztráliai világkongreszszus mottója szerint az előző 150 év
során megtanultuk, hogyan kell biztonságosan altatni, most az a dolgunk, hogy megtanuljuk, hogyan
tehető ez az időszak kellemessé a
beteg számára. A legnagyobb dicséret, amit aneszteziológus kaphat, ha
a beteg elégedett, és beismeri, hogy
alaptalan volt a félelme.
– Bár elmondásra egyszerűnek
tűnik, a műtéti altatáshoz alapos
felkészültségre van szükség.
– Jogilag már húsz éve szabályozták, hogy Magyarországon csak
aneszteziológus szakorvos vagy
olyan orvos altathat, aki aneszteziológusi szakképzésen vesz részt.
Szükség van egy aneszteziológus
szakasszisztensre, vagy ha nincs,
akkor egy olyan személyre, aki
ugyancsak szakképzésen vesz részt,
és van a kórházban szakasszisztens,
akitől segítséget kérhet. Mindezt a
nap 24 órájában biztosítani kell. Ha
a kórházban, ahol műtenek, a sebész mellett egy orvos van ügyelet-

ben, az csak aneszteziológus szakorvos lehet.
A szakképzett személyek munkáját altatógép segíti.
– Hogyan működik, mi
a szerepe az altatógépnek?
– Ez a nagyon precíz
eszköz a kellő mennyiségű oxigént biztosítja
a páciensnek a műtét
során. Az oxigénhez
hozzákeveri a megfelelő koncentrációjú alés
tatógázokat,
lélegezteti a beteget
többfajta üzemmódban.
Az altatógép érzékeli a
beteg saját légzését,
szükség esetén arra
segít rá. Ha a gépet a
megfelelő eszközzel
összekötjük, a képernyőjén futó EKG a szívműködést
jelzi, látjuk az oxigén telítettségét a
vérben, továbbá, hogy mennyi oxigén, mennyi szén-dioxid és mennyi
altatógáz megy be és jön ki, milyen
nyomással történik a lélegeztetés,
milyen a légzés görbéje, az izom lazaságának foka stb. A gép riasztórendszerét be lehet állítani, hogy
milyen szívfrekvenciákon riasszon.
Ha ötven alá süllyed a pulzus, vagy
120 fölé emelkedik, azonnal sípol,
továbbá akkor is, ha csökken az
oxigén telítettsége a vérben, ha az
altatógázok mennyisége nem megfelelő. Ha lekapcsolom a gépet, és
áram alatt van, még átfolyik rajta
annyi oxigén, amennyire az átlagembernek nyugalomban szüksége
van. Percenként 250 milliliter oxigént használunk fel. Ahogy áram
alá helyezem a gépet, 300-400 milliliter oxigént kezd adni, amitől biztonságban van a beteg. A gép
nagyon sokat tud, de mégis az orvosnak kell beállítania a működését.
– Említette a légzés fenntartásának a fontosságát…
– Levegő nélkül négy percig bírjuk. Aki négy percen belül nem kap
oxigént, agyhalott lesz. Ezt az időszakot meghosszabbíthatjuk, ha altatás előtt, amikor adni kezdjük a
vénás szereket, és fájdalomcsillapításra az opiátot, rátesszük a maszkot
a betegre, és feltöltjük oxigénnel a
tüdőt (denitrogenizáljuk), ami a
négy percet 14 percre hosszabbítja
meg, hogy ne legyen probléma
abban az esetben, ha nem tudunk jól
lélegeztetni. Számtalan olyan
„trükk” van, amit a szakember
ismer, és szükség esetén „bevethet”.
– Azt tartják, hogy a műtéti altatás állapota nem olyan, mint
az igazi alvás; hogyan, mire

hatnak az anesztéziához használt szerek?
– Bizonyos szerekről ismert,
hogy az idegsejteken levő csatornákon, azok nyitásával, zárásával hatnak. A vénába adott szerek az agy
gátló receptorait hozzák működésbe. Az altatógázok hatásmechanizmusáról szinte havonta jelenik
meg közlemény, de mégsem tudjuk
egészen pontosan, hogyan fejtik ki
hatásukat.
Annál a betegnél, akinek „nincs
vénája” és a gyermekeknél, akiket
nagyon nehéz „megvénázni”, a sevofluran altatógázt használjuk, ami
nem irritálja a légutakat. Azt mondják, hogy gyümölcsillata van, és a
betegek jól tűrik. A maszkot ráteszszük a gyermekre, hármat, négyet
szív belőle, és máris alszik. Sokkal
kíméletesebb módszer, mint lefogni
és „megvénázni”. Ahogy a beteg elalszik, egy műanyag kanült helyezünk el a vénában, amelynek
szelepén bármilyen gyógyszert beadhatunk. Ha jó a beteg vénája, arra
számíthat, hogy egy szúrással
megússza az egészet, a többi szer
pedig a kanül szelepébe megy tű
nélkül. Terhesség-megszakításnál
például egy adag propofollal altatunk, és ha hallom, hogy egy kicsit
emelkedik a páciens pulzusszáma,
és a maszk alatt az izom merevebb
lesz, csak ránézek az asszisztensre,
máris adja a következő adagot.
– Műtét előtt mit kell elmondani
a betegnek?
– Az altatás előtti vizsgálatot
bármely aneszteziológus elvégezheti. Intézetünkben 27 műtőben operálnak minden nap,
három intenzív osztályt üzemeltetünk 27 ággyal, és van három
ambulanciánk. Ebből kettő altatás előtti vizsgálati ambulancia,
ahol egy szakorvos konzultálja
a beteget, és ha szükséges, további vizsgálatokra küldi. Miután beosztották a műtétre,
előző délután kell az altatóorvosnak felkeresni a beteget,
vagy egynapos sebészet esetében az operáció reggelén kell
elbeszélgetni vele. Egy ilyen
beszélgetés, amelyen a beteg
minden kérdést feltehet az altatóorvosnak, és kialakul a bizalom,
egyenértékű
tíz
milligramm morfin beadásával.
A legrosszabb a bizonytalanság. A
beteg a műtőbe kerül, ahol a sebészt
nem látja, mert az később megy be,
mindenki csörömpöl, mintha egy
csempeboltban lenne, a furcsa
gépek és idegen emberek között az
altatóorvos jelenti az egyetlen biztos pontot.
Van egy sablon, ami szerint kérdezünk: mit evett, mit ivott utoljára,
van-e kivehető fogsora, mozgó
foga, hídja, koronája, érzékeny-e
valamilyen gyógyszerre, vannak-e
gyomorsavpanaszai, van-e tüdőbetegsége, szívbetegsége, pajzsmirigyproblémája,
vesebetegsége, májbaja, volt-e
trombózisa, embóliája, milyen műtéteken esett át, és
bármi egyebet, amiről az
aneszteziológusnak tudnia
kell. Ezeken a kérdéseken
öt perc alatt végig lehet
menni, s bár nem fogok
mindent tudni a betegről,
azokat a dolgokat viszont
igen, ami szükséges a sikeres altatáshoz.
– Térjünk vissza a felébredésre! A tanár úr szerint
indokolt-e a gyakran hangoztatott félelem?
– Baj, tragédia bármikor
előfordulhat, de ennek az
esélye tízezrelékes. Ha
nem ébred fel a beteg, az a
legritkábban fordul elő az
altatás miatt. Akiről műtét
közben kiderült, hogy elhalt a bélrendszere, azt

nem szabad felébreszteni, mert
iszonyú szenvedéseken kell átesnie,
amíg meghal. Vannak daganatok,
amelyekhez nem lehet hozzányúlni,
mert elvérezne a beteg. Vannak reménytelen helyzetek, súlyos balesetek, ahol ömlik a vér, amit nem
lehet elég gyorsan pótolni, de a műtéti altatás miatt bekövetkező elhalálozások száma nagyon alacsony.
– Átlagosan hány műtétet aszszisztál egy műszak alatt az altatóorvos?
– Van úgy, hogy egy műszakba
csak egy műtét, de kis operációkból
akár 15 is befér, az átlag viszont
négy-öt. A törvény szerint az ügyeleti időnek – ami délután négy órától reggel nyolcig tart – legalább az
ötven százalékát pihenéssel kellene
tölteni hat hónap átlagában. Előfordul viszont, hogy az ügyelet egész
idejét a műtőben töltjük.
– Találkoztam olyan esettel,
hogy egy sikertelen műtét után
azt mondták a hozzátartozóknak, hogy összeomlott a beteg
keringése. Ennek mi az oka?
– Szerencsére elég ritka. Leggyakoribb oka, ha olyan vérzés következik be a műtét során, amit nem
lehet uralni. Ez sem jelenti azt,
hogy meghal a beteg, csak ilyenkor
nagyon gyorsan kell folyadékot
adni, és olyan szereket, amelyek
összehúzzák az érpályát, ugyanis
ennek nagyságát kell összhangba
hoznunk a rendelkezésre álló vér
mennyiségével. Allergiás reakció-

nál fordulhat elő, de azt is uralni
lehet.
– Milyen különleges eljárást
igényel az olyan nyitott szívműtét például, amikor a testen kívüli műszívre, műtüdőre kell
átvezetni a vérkeringést?
– Amikor szívmotorra tesszük a
beteget, teljesen fel kell függeszteni
az alvadását, különben a vér bealvadna a készülékbe.
– Aki gyakran szorul műtétre, a
többszöri altatás károsítja-e a
szervezetet?
– Bár nagyon vizsgálják ezt is,
egyértelműen nem tudták kimutatni. Ha körültekintően járunk el
minden esetben, akkor valószínű,
hogy nem. Érbetegeknél fordul elő,
hogy gyakran kell műteni a lábat
például, de akinél a lábban betegek
az erek, az agyban és máshol is
azok, és az ilyenkor bekövetkezhető
káros szövődményeket nem lehet az
altatóorvos számlájára írni.
– Van-e hiány aneszteziológusokból Magyarországon?
– A sürgős műtéteket le lehet
fedni, a várólisták egy időben hoszszabbak lettek, de miután pluszpénzt tettek a rendszerbe, lehetővé
vált, hogy az aneszteziológust, aki
munkaidejének a lejárta után is vállal néhány órát vagy szombaton is
bemegy dolgozni, szerződés alapján
megfizetik, ezért a várólisták az
utóbbi időben jelentősen lecsökkentek.
– Köszönöm a beszélgetést!
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Casoni Szálasi Ibolya

Kiegészítődivat

Az extrém jelző újra talál a kiegészítődivat jellemzésére, ugyanis a 2017-es tavaszi-nyári szezonban
pici táskák, malomkerék nagyságú fülbevalók, irdatlan csüngőkkel ellátott nyakékek, extravagáns karkötők, túlzottan széles övek, apró kendők és széles
karimájú szalmakalapok kavalkádja özönlötte el a kifutókat, a divatvilágot.
Az idei tavaszi-nyári szezon sztárja a miniatűr
táska, mely bármilyen öltözék kötelező kiegészítője.
A négyzet, trapéz és kerek formájú miniatűr táskák a
legfelkapottabbak. Óriástáskákra emlékeztető formájuk megtévesztő, előnyük, hogy mindenféle stílussal
találnak, mind a nappali, mind az esti öltözéket remekül kiegészítve. Színük is változatos, a monokromatikustól a kígyóbőrön át a különleges feliratokkal
ellátottakig minden divat.
Ezeket a pici táskákat általában kézben illik hordani, viszont a kényelmesség szempontjából vállra is
akaszthatók. A másik szezonújdonság, a feliratokkal,
logókkal díszített táskák általában nagyméretűek, melyeknek nem is annyira a színük vagy formájuk számít, hanem hogy érdekes, szembeszökő vagy vicces
feliratokat tartalmaznak, általában nagy, színes, rátett
betűkkel.
A táskára akasztott csüngő vagy bizsu már egy
ideje elözönlötte a divatvilágot.
Idén, mint „hab a tortán”, minél több és minél na-

gyobb csüngőt „cipelünk” táskánkon, annál divatosabbak leszünk. A különböző színű és formájú csüngők – mint pomponok, plüssjátékok, babák és puha
farkincák – jóval meghaladhatják a táska nagyságát.
A táskákkal ellentétben idén a fülbevalók akkor divatosak, ha óriásiak. A sokszor a vállmagasságot is
meghaladó darabok is megengedettek, ha eléggé kényelmesek.
Az óriásfülbevalót tulajdonképpen Andy Warhol
múzsája, Edie Sedgwick vezette be a divatvilágba a
’60-as években.
A karkötődivatra idén azt mondhatjuk, hogy… kaotikus. Markoljunk nyugodtan bele ékszeresdobozunk tartalmába, és semmilyen szabályt be nem tartva
aggassunk karunkra egymás mellé mindent, ami a kezünk ügyébe kerül, karórát és mindenféle karperecet,
még ha óriási is, legyenek azok igazgyöngyből, bőrből vagy fából.
Idén az övek nagysága is szembetűnő kell legyen,
mivel dekoratív szerepet töltenek be. A bőrből, fémből, textíliából készült nagyon széles övek mellett fűzőkre emlékeztető formájúakat is találunk.
A legegyszerűbb öltözetet is kitűnően feldobhatjuk
egy óriáscsüngővel ellátott nyakékkel. Ezúttal is bármit viselhetünk: komplikált ékkövekkel kirakott
nyakéket, nagyon vastag láncot, melyen óriási lakat
lóg vagy éppen dekoratív vudu babákat.
A szezon legstílusosabb kiegészítője a négyszögletes kendő, mellyel beköthetjük fejünket, hogy
védjük a tűző naptól, használhatjuk hajpántként egy
óriási szemüveggel társítva
vagy nyakba kötve, egy
élénk színű darabbal feldobhatjuk monokromatikus öltözékünket.
Idén a strandról beköltözik a városba a szalmakalap
is, a mindennapi divat részévé válva.
A fekete szalagos szalmakalapok mindenféle stílussal
és öltözékkel találnak.
Az eredetileg főleg a tengerész stílusú öltözékkel,
könnyű, nyári kötényruhával
és világos színű rövidnadrággal és trikóval viselt szalmakalap ma már mindenhez
felvehető, minden alkalomra, még alkalmi öltözékhez is.

A kötényruha

Az úgynevezett lájbis fersing, azaz a
lájbival összevarrt bő szoknya a Mezőség és a Felső-Maros mente falvainak ősi népviseleti darabja. Modern
utódjának tekinthetjük azt az egybeszabott, keskenyebb vagy szélesebb
vállpántos, vagy szoknyából és mellényből összevarrt ruhadarabot, amelyet a hatvanas évek kezdetén
annyira szívesen viseltünk. A kötényruhát a román nyelvű szó hatására
szarafánként is szokták emlegetni.

Tinktúrák (VI.5.)

A hólyaghúzó kőrisbogár

Veress László
Az elmúlt évszázadok során és
még a közelmúltban is hírhedt afrodiziákum (szerelmi vágykeltő),
ugyanakkor – mellékhatásai miatt –
vitatott készítmény volt a TINCTURA CANTHARIDUM, magyarul kőrisbogár-tinktúra. Neve
látható a segesvári gyógyszertörténeti múzeum polcain. Az 1948-ban
megjelent Román gyógyszerkönyvben még hivatalos volt (!), a későbbiekből már kivették. Ez nem más,
mint a szárított, elporított kőrisbogár alkoholos kivonata, 1:10 arányban. Az első Magyar gyógyszerkönyvben (1871) jóval hígabb
formában, 2:100 arányban volt hivatalos gyógyszerforma.
A kőrisbogár, amint a
magyar neve is mutatja,
főleg kőrisfán élő, fedeles
szárnyú, fénylő, zöldesbarna vagy smaragdzöld
színű, jellegzetes, átható
szagú bogár. A kőrisfán
kívül más fák – orgona,
nyárfa, bodza, szilfélék –
levelei is táplálékul szolgálnak a kőrisbogárnak.
Francia, spanyol, angol
nyelven spanyol légynek
nevezik, ez néha nevetséges félreértésekre adott okot fordítások alkalmával. Latin neve
Cantharis vesicatoria vagy Lytta vesicatoria. A kőrisbogár hatástanilag
a hólyaghúzók (vesicatoria) családjába tartozó bogárfaj.
A kőrisbogarak pora a bőrre alkalmazva égetést, vörösödést, savóval telt hólyagocskákat hoz létre, ez
utóbbiak összefolynak egy idő
múlva, és nagyobb hólyagot képeznek. Belsőleg véve az emésztőszervekben hasonló helyi elváltozásokat
okoz, amelyek fájdalmas nyeléssel,
erős szomjúsággal, gyomor-bél huruttal, véres hányással járnak. Ezután gyakori vizelés következik, a

A felsorolt érvek korántsem merítik ki a
kötényruha erényeit, de ezúttal beérném a fotókon látható változatok bemutatásával.
A piros-fekete mintás brokátból készült darabot a székely ruha inspirálta, arra emlékeztető, kényelmes, többfunkciójú városi
viseletet készítettem. Fehér blúzzal ünnepélyes, egyszerű fekete pólóval egész nap hordható.
A két rövid szarafán szintén székelyruhainspiráció, és ugyanúgy a társított blúz fogja
eldönteni többé vagy kevésbé ünnepi jellegét.

– Most újra főszerepet kapott a divatlapok
hasábjain. „Bandi Kati-s” változataiban
miért praktikus, kinek ajánlod? – kérdeztem
az ismert marosvásárhelyi textilművésztől.
– Korábbi beszélgetéseinkben több témát
is a praktikum dicséretével kezdtem, ami fontos szempont mindannyiunk számára. Most

is kénytelen vagyok hangsúlyozni ezt az aspektust, hiszen egy olyan ruhadarabról beszélünk, amelynek jelenléte a ruhatárunkban
nagyon megkönnyíti az öltözködést minden
szempontból.
A mostani szeszélyes tavaszi időjárásban a
réteges öltözködés egyik alapdarabja.
Két legyet ütünk egy csapásra, hiszen a
szoknya–mellény együttes helyett csak ezt a
darabot kell elővennünk a már kiválasztott
blúz-póló-ing-garbó stb. mellé.
Kivétel nélkül minden testalkatra jól áll, ha
a megfelelő szabásút választjuk: lehet szűk
vagy bő aljú, egyenes vagy karcsúsított, mell
alatt vágott vagy hosszított derekú, gombos,
csatos, cipzáras.
Alapanyaga, szabása és főleg a hozzá társított blúz függvényében minden élethelyzetben viselhető ruhadarab. Mivel viszonylag
nagy felület, már első pillantásra üzenetet
hordoz viselője egyéniségéről, de legalábbis
az ízléséről.

7

vizelés egyre fájdalmasabb lesz, a
vizeletben megjelenik a vér, a hólyag-vese tájék már kezdettől fogva
fájdalmas. Paradox módon a férfiaknál nemi szervi merevedések mutatkoznak, ez vezetett azon téves
hiedelemhez, hogy a kőrisbogár afrodiziákum lenne.
A frissen szedett bogarakból már
1,5 gramm halálos lehet. Gyűjtése
reggel korán történik, amikor a
bogár még alszik. A fát megrázzák,
ütögetik, és a bogarak az előzőleg
leterített ponyvákra hullnak, majd
védőkesztyűs kézzel összegyűjtik,
és egy tartályba szórják, amelybe
kloroformot, alkoholt vagy étert öntöttek. Az edényeken kötelező a
MÉREG! figyelmeztetés. Mérgezőanyaga, az úgynevezett kantaridin a

már teljesen kifejlődött rovar nemzőszerveiben van.
A kőrisbogár zöldesbarna színű
alkoholos kivonatát régen mint
húgyhajtót is adták, 0,5-1 grammos
adagokban. Az állatoknál párzási
ösztöneik erősítésére, a népi gyógyításban veszett állatok kezelésére
is használták. Külsőleg kenőcsökben reumás fájdalmak enyhítésére
alkalmazták. Pápai Páriz Ferenc
könyvében (Pax Corporis, 1690) a
szemfájásról írt fejezetben ez olvasható: „…mivel a szemnek külső
hártyájára szolgáló erek a fül tövén
oszolnak el a szem felé… Végy hat
(Folytatás a 8. oldalon)

változtatnunk sem kell ahhoz, hogy aktuális
viseletként szerepeljen a ruhatárunkban, csak
egyszerűen elhagyjuk a kötényt, és fehér blúz
helyett fekete pólót veszünk a mellény-szoknya együttes alá.
Sokszor találkozunk az utcán a turkálókból
származó bajor ruhákkal. Nagyon szépek, de
a miénket legalább olyan sikerrel viselhetjük!
(b. gy.)
Csipkedíszes kötényruhánk változatosságát nem a hozzá vehető sokféle blúz fogja
adni, mert ehhez kizárólag egyszínű, sima
póló jár. Anyaga, vállára is lenyúló csipkéje,
valamint szoknyájának szabása miatt viszont
viselhető teljesen blúz nélkül, ujjatlan ruhaként is.
A több csattal záruló bőrdíszítésű darab a
valamikori íjászok viseletére utal. Enyhén
harcias, sportos jellege miatt kitűnő szabadidős viselet, a mostanában annyira divatos
„cicanadrág” jó kiegészítője.
A mezőségi népviselet apró virágos kartonanyagból készült „kötényruháján” még
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Ötvennegyedik nyelvlecke

Ahol láthatatlan az írás

tói tisztséget is betöltött. Alig 19 éves, amikor első novelláskötete megjelenik. Irodalmi lexikonok felsorolása szerint legalább tíz regény szerzője, de írt verset,
elbeszélést, mesét, vígjátékot és tanulmányt is. Bevallom, egyedül az 1970-ben megjelent A tábornok című
regényét olvastam, de leginkább két lexikonbeli feljegyzés keltette fel érdeklődésemet iránta. A Budapesten kiadott Új magyar életrajzi lexikonban olvasható:
„1947–53-ban a dogmatikus irodalompolitika háttérbe szorította”. Azért hét évtized múlva sem igen
lehet sokat hallani róla ebben a városban, ahol élt,
írt és dolgozott. Egy másik irodalomtörténeti feljegyzés így hangzik: „Mikor az Igaz Szótól kikerült, hogy
ne maradjon munka nélkül (…) a könyvtárban alkalmazták”. Kiegészítésként írom ide: mindez az 1956os tisztogatás után történt, és 1959-ben így került a
városi könyvtárba. 1991-ben hunyt el, és a marosvásárhelyi református temetőben Molter Károllyal
együtt képviselik az Erdélyi Helikon egykori dicsőségét Maros-parti városunkban.
Szerintem egy szerény emléktáblát mégis megérdemelne az utókori nem dogmatikus irodalompolitikusoktól.

ötvös József
A bibliai Dániel próféta könyvében van egy megrendítően szép történet, amelyben Bélsaccar király
(Károli fordítása szerint – Belsazár) nagy lakomát
rendez, ahol a jeruzsálemi templomból elrabolt
arany- és ezüstedényekből iszik ezerfős vendégseregével. Ekkor egy emberi kéz ujjai tűnnek fel, és a királyi palota festett falára írni kezdenek. A titokzatos
írás ez volt: mené mené tékel ú-parszin, amit egyedül
csak a próféta tud megfejteni. Ennek a titokzatos írásnak magyar jelentését hordozza a két világháború között íródott Erdélyi történet három kötetének címe:
Megszámláltattál…, És híjával találtattál, Darabokra
szaggattatol.
Kedves Olvasó!
Nem véletlenül jutott eszembe ez az ószövetségi látomás és Bánffy Miklós trilógiájának címe, amint a
főtér vége felé szerényen meghúzódó kétemeletes, egyszerű, almazöld színű épületet nézem. Az épület ma a
marosvásárhelyi református egyház tulajdona, amit
bérbe adnak különböző tevékenységekre, ezért időnként változnak a feliratok, de a nem látható felirat
nem változik: itt lakott Gagyi László, az Erdélyi
Helikon egyik tagja.
Gagyi Lászlót mint újonnan meghívott helikoni tagot éppen az egykori magyarországi külügyminiszter, író, gróf Bánffy Miklós üdvözölte
Marosvécsen, 1938-ban. Másik nagy nevű helikonista társa, Makkai Sándor püspök nevezte ki
1933-ban a marosvásárhelyi református kollégium elemi iskolai tanítójának, majd ott találjuk
az Ifjú Erdély, a Pásztortűz és az Erdélyi Helikon
munkatársai között. Enyhe szomorúsággal és
majdhogynem szégyenérzettel állapítom meg: itt
élt közöttünk az Erdélyi Helikon íróközösségének
egyik tagja, s alig-alig tudok (tudunk) róla valamit. Hadd legyen ez a rövid eszmefuttatás porlefújás egy elfeledett marosvásárhelyi íróról!
Gagyi László a nyárádmenti Fintaházán született 1910-ben. Nagyenyeden tanítóképzőt végzett,
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egészséges ember szervezetében,
akkor abból vagy hozzá hasonló hatású anyagból rendkívül kis adagot
juttatva a beteg szervezetbe, az
meggyógyul. A kis adagot többszöri
hígítással, közben erős rázással, rezgetéssel, ütéssel történő „dinamizálással, potenciálással” nyerik.
A kőrisbogármérget a sok baleset
miatt kivonták a forgalomból, de
Hahnemann megfordította a helyzetet, mondván, hogy a Cantharis lehetővé teszi a viszkető kiütések
gyógyítását, nagy – több százszoros
– hígításban, kenőcs vagy flastromok formájában, tehát homeopátiás
készítményekben. A homeopátiás
gyógyítás hatóanyagai állati, növényi és ásványi eredetűek lehetnek.
Nem alkalmas súlyos betegségek –
rák, szívbajok, fertőzések, cukorbetegség stb. – kezelésére. Legfőbb
hátránya, hogy a betegség modern
kezelését késleltetheti. Alkalmazásának előnyei is vannak: kevesebb
a mellékhatás, a kezelés bármikor –
a betegség megjelenésekor azonnal
vagy később is – elkezdhető, olcsó,
környezetkímélő.
A homeopátiát sokan bírálják,
főleg Európában és Amerikában.
Ázsiában elterjedt gyógymód. Bírálói szerint az esetleges gyógyulás
kezelés nélkül is bekövetkezett
volna, vagy csak annak köszönhető,
hogy a homeopátiás kezelés a beteg
gyógyulásba vetett hitét erősítette.
Romániában (1968-ig) és Magyarországon is (1990-ig) a kommunista rendszer – mint az
arisztokrácia orvoslását – betiltotta.
Országunkban a homeopátiás
gyógymód hivatalosan elismert, de
csak az ágazatban képzett szakorvosok végezhetik, nagyobb városokban homeopátiás készítményeket
forgalmazó gyógyszertárak is működnek.
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SEMMIKOR

(Folytatás a 7. oldalról)
vagy hét KÖRÖS-FÉRGET… törd
meg jó aprón egy mozsárban, keverd egy diónyi savanyú kovászba
egy kevés borral együtt, kend irhára
vagy ruhára, ragaszd a két füle tövére… sárvízzel teli hólyag szívódik
alattok…”.
Gyógyszertárainkban az 1970-es
években még jelen volt. 1937-ben
egy kilogramm szárított kőrisbogárért 200 lejt fizettek az átvevők.
Ma már csak homeopátiás készítmények összetételében van jelen
mint állati eredetű szer. A segesvári
patikamúzeumban látható gyógyszertári edények „materia medica”
(gyógyító anyag) tartalmának ismertetése során az eddigiekben
többször olvashattuk, hogy ma már
csak „homeopátiás készítményként” alkalmazzák, mint például:
Digitalis, Helleborus, Colocynthis,
Cantharis stb.
Mit is kell tudni ezekről a készítményekről, amelyek újabban egyre
inkább teret hódítanak az úgynevezett alternatív gyógyászatban?
A homeopátia, illetve homeopátiás orvostudomány, magyarul hasonszenvi
gyógymód
Németországból eredő orvosi irányzat, elsőként Samuel Hahnemann
ajánlotta 1790-ben. S. Hahnemann
orvos és gyógyszerész botanikával,
ásvány- és vegytannal is behatóan
foglalkozott. Életéből két és fél évet
Erdélyben, Nagyszebenben töltött.
A homeopátia a beteg egészét
vizsgálja, abból indul ki, hogy az
emberi szervezet képes önmagát
gyógyítani, a betegség tünetei a
szervezet reakciói, melyekkel próbálja az egészséget megőrizni. A
homeopátiás gyógyítás alapját „a
hasonló a hasonlót gyógyítja” kijelentés képezi, vagyis ha valamilyen
anyag kivált valamiféle tünetet az
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Carlao szívesen visszatérne Marosvásárhelyre

Szerkeszti: Farczádi Attila

A Marosvásárhelyi City’us
egykori kiváló kapusa, a brazil Carlao (Carlos Alberto
Alves Ferreira) 2008-ban került Marosvásárhelyre, ahol a
helyi élvonalbeli együttes
színeiben hét bajnoki címet
és hét Románia-kupát nyert.
Ő a klub 2004-es fennállása
óta az együttes egyik legsikeresebb játékosa. A minap
beszélgethettünk a világhálón, a brazil hálóőr szívesen
beszélt a Marosvásárhelyen
eltöltött éveiről.

Czimbalmos Ferenc Attila

– Üdvözöllek, Carlao! Kb. egy
éve nem vagy tagja a marosvásárhelyi együttesnek, hiszen
családostul visszatértél szülőhazádba, Brazíliába. Mik a
hírek rólad?
– Köszönöm szépen, jól vagyunk. Feleségemmel együtt neveljük a 11 hónapos csodálatos
kisfiunkat. Első gyermekünk, így
nagy boldogságban van részünk.
– Kötődsz-e valamilyen módon
a teremlabdarúgáshoz?
– Most nem játszom sehol, és ez
egy ideig így is marad, hiszen családomra szentelem minden pillanatom, ugyanis ez most elsőbbséget
élvez az életemben.
– Évekig hasznos csapattag
voltál Marosvásárhelyen, ahol
a City’us tagjaként több bajnoki címet, Románia-kupát és
Szuperkupát is nyertél. Hogyan
emlékszel vissza az itt eltöltött
időszakra?
– Bevallom, sok kellemes emlékem van a marosvásárhelyi terem-

labdarúgó-csapattal kapcsolatosan,
hiszen pályafutásom egyik legszebb és legsikeresebb időszakát
éltem meg Marosvásárhelyen.
Több egykori csapattaggal, vezetővel tartom a baráti kapcsolatot, sok
élmény, emlék fűz Marosvásárhelyhez, amit nem tudnék könnyen
feledni. Brazília után talán Marosvásárhely a szívem csücske, hiszen
a város évekig a második otthonom
volt. És persze szívvel játszottam
ott!
– Kikkel tartod a kapcsolatot?
– Szinte az összes egykori csapattársammal jó kapcsolatot ápolok,
főleg
Ghermannal,
Nicuşannal, Kacsó Endrével, Raul
Ungurral és Covaci-csal, akikkel
nemcsak csapattárs voltam, hanem
jó barát is. Nekem a City’us egy
nagy családot jelentett, akik körében jól éreztem magam. Kacsó
Endrét és Vlad Podart (a klub sajtófelelőse – a szerk.) mindig is közeli barátomnak tekintettem, akiket
végleg a szívembe zártam, velük
gyakran beszélgetek a világhálón.

– A szavaidból ítélve visszatérnél Marosvásárhelyre. Vagy tévedek?
– Egyáltalán nem. Remélem,
hogy egyszer majd eljön az idő,
amikor ez megtörténik, akár mint
teremlabdarúgó, akár mint turista,
és megmutathatom a fiamnak azokat a helyeket, ahol jártam, és öszszeismertethetem azokkal, akik
mindig is a barátaim maradnak.
– Mennyire követed figyelemmel az együttes jelenlegi helyzetét a bajnokságban?
– Követem, mindent tudok a
csapatról. Fiatal, átalakult együttes,
amelynek jövője van. Nem hiába
jutottak 2016-ban Európa legjobb
16 bajnokcsapata közé, amire én is
büszke vagyok.
– Ha az alakulatnak szüksége
lenne egy tapasztalt hálóőrre,
visszatérnél?
– Persze, nagyon szívesen! Ezt
közöltem a vezetőséggel is, hogy
bármikor szívesen visszatérnék
Marosvásárhelyre! A várost végleg
a szívembe zártam!

Megyei labdarúgó-bajnoki eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 16. forduló: Magyaró – Marosfelfalu 9-2, Görgénysóakna – Lövér 3-0, Disznajó
– Alsóidecs 0-3, Mezőkirályfalva – Szászrégeni Testvériség 3-0 (meg nem jelenés), Köhér – Bátos 2-4. Az
élcsoport: 1. Magyaró 37 pont, 2. Szászrégeni Testvériség 34, 3. Bátos 32.
* 5. liga, Közép csoport, 16. forduló: Harasztkerék – Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting 9-0, Csittszentiván
– Mezőrücs 4-1, Kerelőszentpál – Nyárádremete 1-6. A Tuzson – Cikmántor mérkőzést elhalasztották, Balavásár állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 43 pont, 2. Nyárádremete 34, 3. Balavásár 27.
* 5. liga, Déli csoport, 19. forduló: Marosludas II – Küküllődombó 2-3, Maroskece – Marosugra 2-2, Radnót II – Mezőzáh 9-1, Magyarsáros – Mezőtóhát 2-0. Az élcsoport: 1. Mezőceked 33 pont, 2. Vámosgálfalva
33, 3. Küküllődombó 30.
* 6. liga, I. csoport, rájátszás, 4. forduló: Nyárádgálfalva – Koronka 10-0. A Jedd – Somosd mérkőzést
ma játsszák, Csíkfalva állt. Az élcsoport: 1. Somosd 32 pont, 2. Jedd 27, 3. Nyárádgálfalva 25. Az alsóházban
nem játszottak.
* 6. liga, II. csoport, 18. forduló: Mezőpanit – Galambod 3-1, Harcó – Szabéd 4-0, Uzdiszentpéter – Mezőfele 3-0. Az élcsoport: 1. Harcó 40 pont, 2. Mezőpanit 39, 3. Uzdiszentpéter 36.

U17-es Eb: Kikapott a franciáktól,
lemaradt a vb-ről a magyar csapat

A magyar válogatott kedden 1-0ra kikapott a francia csapattól a horvátországi
U17-es
labdarúgó-Európa-bajnokság ötödik
helyéért kiírt mérkőzésén, így lemaradt a világbajnokságról.

Kiváló hangulat fogadta a csapatokat, hiszen szűk fél órával a kezdés előtt szinte egyszerre érkezett
meg a magyar szurkolók – leginkább hozzátartozók – egy nagyobb
csoportja, valamint vélhetően egy

helyi általános iskola is úgy gondolta, hogy kellemes program lehet
a legfiatalabbak számára az U17-es
Európa-bajnokság helyosztója.
A magyar kispadon mindössze
négy játékos ült, mivel Majnovics,
Csonka és a csapatkapitány Szoboszlai is eltiltott volt, akárcsak a
szövetségi edző, Szélesi Zoltán, akit
Belvon Attila helyettesített.
Mindkét csapat nagy lendülettel
kezdett, a magyarok már a saját térfelükön próbálták megzavarni ellenfelüket. Harcosan futballozott
ugyan a magyar válogatott, de hátul
több nagy hibát is elkövetett, ezek
közül az első kettőt még „túlélte”,
azonban a 26. percben Gouiri révén
már betaláltak a franciák (1-0), ez
volt a támadó 9. gólja a tornán, amivel rekorder lett a korosztályos
torna történetében. Öt perccel a 40
perces félidő vége előtt egyenlíthe-

Hatodszor lett bajnok
a Chelsea

9

Három szezonon belül másodszor, története során hatodszor lett angol
bajnok a Chelsea labdarúgócsapata, mely a 37. forduló pénteki játéknapján idegenben 1-0-ra legyőzte a West Bromwich Albiont, így behozhatatlan előnyre tett szert. Antonio Conte együttesének a mostani sikerrel tíz
pontra nőtt az előnye a második helyen álló Tottenhammel szemben akkor,
amikor londoni riválisának már csak három mérkőzése van hátra.
A péntek esti birminghami összecsapáson a bajnoki címet érő győztes
gólt a 82. percben a belga Michy Batshuayi szerezte, aki hat perccel korábban csereként lépett pályára.
A Chelsea – amely tavaly címvédőként csak tizedik lett – legutóbb
2015-ben ünnepelhetett bajnoki címet, akkor még az azóta már a Manchester Unitedet irányító José Mourinhóval a kispadon.

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 28. forduló: Chelsea – Watford 4-3; 37. forduló: Everton – Watford 1-0, West Bromwich – Chelsea 0-1, Manchester City – Leicester 2-1, Bournemouth – Burnley 2-1, Middlesbrough – Southampton 1-2,
Sunderland AFC – Swansea 0-2, Stoke – Arsenal 1-4, Crystal Palace – Hull
4-0, West Ham United – Liverpool 0-4, Tottenham – Manchester United 2-1.
Az élcsoport: 1. Chelsea 90 pont, 2. Tottenham 80, 3. Manchester City 75.
* Spanyol Primera División, 37. forduló: Espanyol – Valencia 0-1, Osasuna
– Granada 2-1, Alavés – Celta Vigo 3-1, Athletic Bilbao – Leganés 1-1, Betis
– Atlético Madrid 1-1, Eibar – Sporting Gijón 0-1, Las Palmas – Barcelona
1-4, Villarreal – Deportivo La Coruna 0-0, Real Madrid – Sevilla 4-1, Real Sociedad – Málaga 2-2. Az élcsoport: 1. Barcelona 87 pont, 2. Real Madrid 87,
3. Atlético Madrid 75.
* Olasz Serie A, 36. forduló: Fiorentina – Lazio 3-2, Atalanta – AC Milan
1-1, Inter – Sassuolo 1-2, Sampdoria – Chievo 1-1, Cagliari – Empoli 3-2, Palermo – Genoa 1-0, Torino – Napoli 0-5, Bologna – Pescara 3-1, Crotone –
Udinese 1-0, AS Roma – Juventus 3-1. Az élcsoport: 1. Juventus 85 pont,
2. AS Roma 81, 3. Napoli 80.
* Német Bundesliga, 33. forduló: RB Leipzig – Bayern München 4-5, Augsburg – Borussia Dortmund 1-1, Wolfsburg – Mönchengladbach 1-1, Darmstadt – Hertha BSC 0-2, Bayer Leverkusen – 1. FC Köln 2-2, Schalke 04 –
Hamburger SV 1-1, Freiburg – Ingolstadt 1-1, Werder Bremen – Hoffenheim
3-5, Mainz – Eintracht Frankfurt 4-2. Az élcsoport: 1. Bayern München
79 pont, 2. RB Leipzig 66, 3. Borussia Dortmund 61.
* Francia Ligue 1, 37. forduló: SC Bastia – Lorient 2-0, Bordeaux – Olympique Marseille 1-1, Caen – Stade Rennes 0-1, Dijon – Nancy 2-0, Metz – Toulouse 1-1, AS Monaco – Lille 4-0, Montpellier HSC – Lyon 1-3, Nantes –
Guingamp 4-1, Nice – Angers 0-2, St. Etienne – Paris St. Germain 0-5. Az élcsoport: 1. AS Monaco 89 pont, 2. Paris St. Germain 86, 3. Nice 77.

tett volna a magyar csapat, de Torvund a kapu torkában hibázott. A
szünet előtti utolsó pillanatban még
Ásványinak kellett bravúrt bemutatnia.
A fordulást követően a franciák
játékában volt több fantázia, igaz, a
magyarok becsülettel hajtottak az
egyenlítésért. A Kékek kis híján növelték előnyüket, de előbb a játékvezető vett el tőlük egy gólt –
Ásványival szemben szabálytalankodtak a szögletnél –, majd a felső
léc mentette meg a magyarokat.

A magyarok játékából eltűnt az
ötlet, felívelésekkel próbálkoztak, a
fizikailag jóval erősebb francia
védők pedig könnyedén elnyomták
a támadókat.
Az utolsó perceket nagyon megnyomta a magyar válogatott, de
nem tudott komoly helyzetig eljutni, így az eredmény nem változott.
Az Eb-ről az első öt helyezett
vehet részt az októberi világbajnokságon Indiában.

jegyzőkönyv

U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság, az 5. helyért: Franciaország –
Magyarország 1-0 (1-0)
Sesvete, Josip Radnik Stadion, vezette: Papapetru (görög).
Gólszerző: Gouiri (26.).
Sárga lap: Flips (54.), Kereoudan (73.), illetve Schön (54.), Arday (74.).
Franciaország: Fofana – Collett (83. Lacroix), Da, Bianda, Pelmard –
Gomes, Caqueret, Tchouaemi – Adli (47. Kereoudan), Gouiri, Flips (67. Isidor).
Magyarország: Ásványi – Opavszky, Mocsi (69. Tímári), Bolla (52. Kiss),
Arday – Kovács K., Bencze, Schön – Szerető, Torvund, Csoboth (46. Szendrei).
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__________________________________________________ HIRDETÉS ____________________________________________ 2017. május 18., csütörtök
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (907)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563062. (981)

ELADÓ 3 szoba-összkomfort, teázó

volt, a Mihai Viteazul és N. Iorga utca

sarkán. Tel. 0744-517-410, 0721-

337-445. (1184-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(635)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garan-

ciával. Tel. 0722-846-011. (1017)

SZÉKELY KAPU készítését vállalom.
Tel. 0753-407-238. (1025)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó

május

szívvel

18-án

emlékezünk
a

székesi

születésű KÖVÉR SAROLTÁ-

RA (KALI SÁRI) halálának 6.

évfordulóján. Akik ismerték,

gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Jóska és
Júlia. (1170)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz MEDENCE-KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET,
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)

ÚT-, JÁRDABURKOLAT ÉPÍTÉSÉBEN MUNKÁT ajánlunk. Tel. 0741-033-164, 0746-490-745.
(1101-I)
FUTÁRT, KONYHAI KISEGÍTŐT, MOSOGATÓT keresünk. Tel. 0749-897-623. (18893)

A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18895-I)

Több mint 25 éve elektromos berendezések szerelésével foglalkozó NÉMET CÉG alkalmaz VILLANYSZERELŐKET civil építkezéshez. Részletes információk a 00-49-151-626-20-755-ös telefonszámon. (1131)
CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0745-520-408. (1100-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (18894-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18894-I)
Nyárádtői BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz SZERSZÁMÉLEZŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Érdeklődni a 0265/215-519, 0724-989-092-es telefonszámon. (18899)

A MI VENDÉGEINK A LEGIGÉNYESEBBEK. Ezért megérdemlik a legjobb EGYSÉGVEZETŐKET, PINCÉREKET és SZAKÁCSOKAT. A legmagasabb elvárásaink vannak, és a legnagyobb fizetéseket is mi ajánljuk. Garantáltan! Vagy… annyit keresel, amennyit akarsz. Mit szólsz a kihíváshoz? Ha
egyike vagy azoknak, akiket keresünk, küldd el önéletrajzodat a casamuresana@gmail.com e-mail-címre,
vagy hívd a 0740-084-090-es telefonszámot! (58869)

A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idősebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott
az állás (60-65 évesig), sőt, a tanítást is bevállaljuk! CV-t a jazzdome@gmail.com címre várunk. Ursus
Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiursus/?fref=ts (sz-I)

VAN PEDAGÓGUSI SZAKKÉPESÍTÉSED? Szereted a gyerekeket? Van türelmed játszani, foglalkozni velük órákon keresztül? Energikus, jókedvű és mosolygós vagy általában? Ha igen, akkor TÉGED
keresünk! Egyesületünkhöz gyerekprogram-koordinátort keresünk (munkakönyvvel). 2-12 év közötti
gyerekekkel kell foglalkozni, játékokat levezetni és adminisztratív feladatokat ellátni. A feladatok elvégzéséhez szükséges a román és magyar nyelv ismerete, és előnyt jelent bármilyen pedagógiai képzés. Ha
úgy érzed, ez a kiírás pontosan neked szól, várom jelentkezésed a 0749-154-849-es telefonszámon! (sz.)

Meggyötört lelkem csupa könny
és bánat,
A virágos rét nélküled sivár és
száraz.
Megszakad a szívem, mert örök
búcsút vettél,
Csillagok közt a legfényesebb
lettél!
Angyali mosolyod nem ragyog
rám többé,
De
te
a
szívemben
élsz
mindörökké!
Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet
Hogy egyszer még találkozunk veled!
Szomorú szívvel emlékezünk május 18-án a gyergyószárhegyi
születésű OLÁH TAMÁSRA halálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét megőrzi felesége, Irén, lánya, Katalin, veje, Pál, fia,
Tamás, menye, Erzsébet és unokája, Orsolya. (1119-I)
Már egy éve, hogy itt hagytál
bennünket,
de
szívünkben
őrzünk, mint egy drága kincset. A
múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Mi könnyes szemmel megállunk
sírodnál, te nem szólsz, de mi
tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk,
ám a néma sír nem felel, de te a
szívünkben örökké létezel. Múlik
az idő, de a fájdalom marad,
betöltetlen az űr, mely a
szívünkben maradt. Csillaggá
változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk úgy, mint régesrégen. Tudjuk, hogy nem jössz, de
olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk,
nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékezünk az erdőcsinádi születésű id. NAGY
GYULA marosszentkirályi lakosra, az urikányi bánya volt
dolgozójára halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége, Etelka, fiai: Gyula és István,
menyei: Margit és Icu, négy unokája és öt dédunokája. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! (1120)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, tatika, rokon,
szomszéd,
özv. SZTANCS JÁNOS
(Jankó)
83. évében eltávozott közülünk.
Drága halottunk temetése május
18-án 14 órakor lesz a római katolikus temetőben. Szívünkben él
tovább. Nyugodjék békében!
Búcsúzik tőle lánya, Melinda,
unokája, Adél és férje, Adi.
(1175-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagyapa, testvér, sógor, rokon, szomszéd, ismerős,
GLIGOR ANDOR
a Centrofarm volt dolgozója
életének 76. évében hirtelen elhunyt. Temetése május 18-án 15
órától lesz a marosszentgyörgyi
unitárius temetőben.
A gyászoló család. (1196-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket fejezzük ki
barátnőnknek, Sztancs Melindának és családjának ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából. Őszinte
részvétünk a gyászoló családnak. Marcela és Irma. (1181)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Sztancs Melindának és
családjának ÉDESAPJA elhunyta alkalmából. A Balázs és
Toma család. (1182)

Együttérzésünket fejezzük ki szomszédasszonyunknak,
SzávaSztancs Melindának szeretett
ÉDESAPJA elhunyta
miatt
érzett fájdalmában. Szomszédai
a Pandúrok útja 89. szám alól.
(1187)

Együttérzésünket
és
részvétünket fejezzük ki Melinda
kolléganőnknek
ÉDESAPJA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában. Nyugodjon békében! Kollégái a műtőből.
(1188-I)

Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki Melinda
kolléganőnknek
ÉDESAPJA
elhunyta
alkalmából.
Nyugodjon békében! Az Ortopédia
munkaközössége. (1189-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
BIBLIA ALBERT temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (1125)

2017. május 18., csütörtök _____________________________________________KÖZÉLET __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

XVI. pontszerző matematikaverseny a Bolyaiban

Erdély 7 csodája

A hét végén a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban zajlott a Brenyó
Mihály Pontszerző Matematikaverseny XVI. fordulója. A
háromnapos rendezvényen
tizennégy megyéből 36 kisdiák vett részt. A vetélkedő
tiszteletbeli elnöke dr. OláhGál Róbert egyetemi adjunktus, matematikus, Bolyaikutató volt. A szervezők és a
diákok örömére jelen volt a
verseny névadója, Brenyó Mihály tanár úr is. A díjkiosztó
ünnepségen a Népújság különdíjat adott át.

Erdély hét legnépszerűbb csodája kerestetik a Transindex
internetes portál és a goTransylvania applikációt fejlesztő Lynx Solutions közös,
május 28-ig tartó versenyén.
Mint már korábban is hírt adtunk róla, a szavazóknak 34
jelöltből – természeti kincsek,
műemlékek, épületek, hagyományok közül – kell interneten kiválasztani a szívükhöz
legközelebb álló hetet.

Nyert a matematika

Mezey Sarolta

A vártnál is sikeresebb

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Az elemi osztályok harmadik és
negyedik osztályosai tudják igazán,
milyen komoly munkát, szorgalmat, kitartást, rendszerességet és
logikus észjárást követel a Brenyó
Mihály által indított verseny, hiszen a vetélkedő már októberben
elkezdődik, s a többfordulós pontszerzés után derül ki, kinek sikerült
a legtöbb pontot összegyűjteni. A
versenyt sokan elkezdik, van, aki
abbahagyja, s van, aki céltudatosan
és keményen küzd azért, hogy az
országos döntőbe jusson.
– Nagyon jó, hogy ilyen fiatal
korban a gyerekek elkezdték a matematikaversenyt. Mindenki nyert,
hiszen nagyon szép eredmények
születtek, de mindenki nem lehet
győztes. A javítók azt vették figyelembe, hogy milyen bizonyítás került a papírlapra, milyen volt a
gondolatmenet, az indoklás. A bizonyításokat nagyon szigorúan
pontoztuk – mondta dr. Oláh Gál
Róbert.
Brenyó Mihály nagyon sok versenyen vett részt pályafutása során,
az itteni tapasztalatait megosztva
mondta el: – Nagyon jól nevelt, intelligens gyerekekkel találkoztam.
Egyszer sem kellett fegyelmezni
őket. A tudásuk sokkal nagyobb,
mint a korosztályukbelieké, ugyanezzel a feladatsorral Magyarország
legjobb iskoláinak legjobb diákjait
versenyeztetve nem születik jobb
eredmény. Amikor a verseny in-

dult, úgy gondoltam, hogy három
fokozat lesz: arany, ezüst és bronz
minősítésű, lesznek dicséretek, s
akkor majdnem mindenkire sor
kerül. De a közvélemény úgy döntött, mégis legyenek díjazottak. Az
igazságosabb az lenne, ha úgy
rangsorolnánk a gyerekeket, hogy
a legjobb ötben vagy tízben van.
Az országos döntőbe jutni önmagában is dicséretes. Mindez sok munkával jár! Nekem is sokat kellett
dolgozni, hiszen egy varrónő és
egy cipész gyermekeként végeztem
az egyetemet, nagyon sokat kellett
dolgoznom ahhoz, hogy bizonyíthassak. Egy eredeti bizonyításom
révén a professzor meghívott maga
mellé demonstrátornak, s 20 éves
koromban taníthattam az egyetemen. Nem első lettem, hanem valamiben „megmutattam magam” –
mondta Brenyó Mihály, aki a pedagógusi közösség, a „tancicsapat”
összefogását, odaadó és jókedvvel
végzett munkáját, Pop Ágnes tanítónő és főszervező fáradhatatlanságát emelte ki, amivel ma már alig
lehet találkozni.
S ha már díjakat osztottak, lássuk az elsőket! A harmadikosok
közül első lett Ráduly Roland
Márk, a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium diákja, második
Szántó Ábel a kolozsvári Báthori
István Elméleti Líceumból, harmadik Timár Dóra Andrea, a margittai
Horváth János Elméleti Líceum di-

ákja. Első dicséretben részesült
Bartha Előd, a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
diákja. A Népújság különdíját
Brassai Csanád kapta a Bolyai Farkas Elméleti Líceumból.
A negyedikesek közül a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum diákja,
Barta-Zágoni Csongor és Bencze
Mátyás, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Elméleti Líceum diákja
érte el a legmagasabb pontszámot.
Mindketten első díjban részesültek.
A harmadik díjat Orbán Ágota, a
kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium diákja vihette haza.
Első dicséretben részesült Simon
Dorottya, a magyarói Palkó Attila
Általános Iskola diákja. Az Erdélyi
Tévé két díja közül az egyik Maros
megyei diákhoz – Szilágyi Szilárd,
Al. I. Cuza Általános Iskola – került. Tóth Pál Előd marosvécsi diák
sorshúzáson
multifunkcionális
nyomtatót nyert.
A díjkiosztó ünnepségen számtalan köszönet hangzott el szervezőknek, az iskola vezetőségének,
szülőknek, felkészítő pedagógusoknak. Simon János matematikatanár bemutatta a Gömböcöt mint a
Rubik-kocka utáni második legnépszerűbb magyar találmányt.
Végezetül Mátéfi István igazgató
zárógondolatával búcsúztak a
résztvevőktől, a kis matematikusoktól, a jövő tudósaitól: a Bolyaiban a matematika nyert!

Néhány
nappal
ezelőtt,
május 10-én adták át Marossárpatak Szerbia nevű lakónegyedében azt a szociális
központot, ami 5 és 13 év közötti roma gyerekek számára
létesült. Az avatószalagot
Kozma Barna, a község polgármestere és Mózes Sándor,
a marossárpataki Adorjáni
Károly Általános Iskola igazgatója vágta el. Az avatón
gyermekek, szülők, hivatalos
személyek vettek részt.

szülők rendelkezésére. Mosdókról
és zuhanyozófülkékről is gondoskodtak.
A központ létrehozását a Román
Szociális Fejlesztési Alap (FRDS)
fedezte, értéke 857.780 lej. A marossárpataki önkormányzat minimális önrésszel vett részt a projekt
kivitelezésében.
Kozma Barna polgármester az
ünnepélyes megnyitón örömét fejezte ki a sikeres megvalósításért,
hangsúlyozva, hogy a létesítményt
nem elég létrehozni, hanem meg is

kell őrizni, vigyázni kell rá. „A
gyerekeitek érdekében terveztük
meg a központot, amely segít
nekik, hogy felzárkózhassanak a
tanulásban. Nem kis összegbe került, reméljük, hogy hasznát veszitek. Úgy vigyázzatok rá, mintha a
sajátotok lenne” – mondta a községvezető.
A projektben 244 hátrányos
helyzetű roma gyerek veszt részt,
akiket egy óvónő, egy tanító és két
tanár segít az oktatási tevékenység
során.

Szociális központ a sárpataki romáknak

Berekméri Edmond

A szociális központot a tanítási
órákat követően vehetik igénybe a
roma nemzetiségű tanulók, ahol segítséget kapnak a házi feladat elkészítésében, az esetleges tanulási
nehézségek leküzdésében. A projektben részt vevő gyerekeknek a
tanulás mellett lehetőségük lesz
játszásra, sportolásra is, mivel aszfaltpálya és játszótér található az
épület udvarán. Az osztályterem
multifunkcionális, számítógépekkel, videoprojektorral, interaktív
táblával van felszerelve. A szociális központban mosókonyha is található, ahol négy mosógép áll a

Fotó: Berekméri Edmond

A – szakértők, közéleti személyiségek és szervezetek által ajánlott –
csodák versenye a kezdeményezés
honlapján (https://erdelyicsodak.transindex.ro/), illetve Android és iOS készülékeken futó mobilapplikáción
(a goTransylvania útikalauz alkalmazás keretében) zajlik, a közönségnek regisztráció után heti hét
szavazata van.
– Mekkora volt eddig az érdeklődés a kampány iránt? – kérdeztük
B. Szabó Zsolt projektfelelőst, a
kezdeményezés ötletgazdáját.
– Az Erdély 7 csodája a kezdetektől hihetetlenül népszerűnek bizonyult, az oldal látogatóinak
száma messze meghaladta az elvárásaimat. Az első tíz nap már 11.480
szavazat érkezett a jelöltekre, ma
már több mint 15 ezer voksnál tartunk. A határon túlról is nagy az érdeklődés,
a
magyarországi
látogatók száma megközelíti a hazaiakét. Belföldről Kolozsvárról,
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Marosvásárhelyről és Bukarestből
érkezett a legtöbb szavazat, ezután
következnek a székelyföldi városok. Az is nagyon örvendetes, hogy
egyetlen negatív, rosszindulatú hozzászólást sem küldtek a látogatók.
– Mit tudhatunk a verseny állásáról?
– Az eredmény csak a szavazat
lezárása után, a május 29-ére, hétfőre virradó éjjel jelenik meg a
kampány oldalán. Annyit viszont
elárulhatok, hogy jelenleg a természeti csodák vannak az élen, és az
első helyezett toronymagasan vezet.
De nem az a lényeg, hogy melyik
erdélyi csoda lesz a győztes, hanem
az, hogy minél elérhetőbb, tartalmasabb formában tudjuk összegyűjteni
és megmutatni ezeket a kincseket.
Készül is egy új honlap, amely tárhelyként szolgál majd a csodákhoz,
ott minden velük kapcsolatos információt, elérhetőséget a látogatók
rendelkezésére bocsátunk.
– Lesz-e folytatása a kampánynak?
– Mindenképpen bővíteni szeretnénk a kört. Máris rengeteg ajánlást
kaptunk a 34-es listáról kimaradt értékekről. Eddig a legtöbben a nagybányai művésztelepet hiányolták,
erre több mint tíz jelölés érkezett.
Az elkövetkezőkben újabb csodákat
szeretnénk szavazásra bocsátani. Az
erre vonatkozó javaslatokat saját
profiloldalukon tehetik meg a regisztrált látogatók. A szavazás
utolsó hetében, azaz jövő héten a
fantomképek helyén a verseny jelenlegi állását is megmutatjuk.

Kiskorút gázolt el

Kedden délelőtt Marosvásárhelyen, a Harmónia és a Testvériség utcák
kereszteződésénél egy 62 éves gépkocsivezető elütött az átjárónál egy 9
éves kislányt, aki szabályosan próbált átkelni az úton. A balesetben a kislány könnyű sérülést szenvedett. A sofőr a rendőrség értesítése nélkül
hagyta el a helyszínt. Ellene gondatlanságból elkövetett testi sértés és a
baleset helyszínének elhagyása miatt indult rendőrségi kivizsgálás. (nszi)

A Siletina Impex – Helyi
Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére.

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a
végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók
be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.
A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.
Maros Művészegyüttes előadóterme
május 24., 25., 10 és 12. óra

EURóPAI FILMEK FESZTIVÁLJA

Program: http://ffe.ro/2017/programfilme/?oras=TG.

