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A katolikus iskoláért imádkoztak

Liturgia élő falak között

Jubiláló
Bocskai Napok
Nyárádszeredában

A hét végén 25. alkalommal rendezik
meg a hagyományos Bocskai Napokat
Nyárádszeredában. Az idei ünnepséget is megtisztelik jelenlétükkel anyaországi vendégek.

____________4.
A „tetszik”-ek
világában

Életkortól függetlenül akkor beszélhetünk internetfüggőségről, ha valaki
már egyáltalán nem képes, vagy csak
szigorú kényszer hatása alatt tud
megválni a virtuális világtól, gyerekek
esetében kizárólag a szülői hatalom
alkalmazása képes rávenni a
családi/társadalmi élet vállalására.

____________5.
Gondolatok
a pjongcsangi
téli olimpiáról

Nézem az olimpiát. Nonstop nézem, ki
sem kapcsolom a tévét. Több csatornán is követhetők a versenyszámok,
15 sportág 102 versenyszámában. Elcsodálkozik az ember, hogy mennyi új
sportággal gazdagodott az olimpia az
utóbbi 5-10 évben, és az emberi képzelőerő és kreativitás mennyi akrobatikát vitt be a téli sportokba.

Történelmi esemény színhelye volt február 13-án, kedden
este Marosvásárhely főtere, ahol élő templomfalak között
hangzott el a Szent Antal-litánia, a világ legnépszerűbb
szentjéhez intézett könyörgéssorozat, hogy évszázadokon
átsugárzó csodatevő erejével segítse a felfüggesztett iskolájukért imádkozó diákokat, szülőket, pedagógusokat. És
azokat a marosvásárhelyieket, akik jelenlétükkel igazolták,
hogy valóban szívükön viselik a katolikus iskola sorsát.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Katyi Antal

Ötletükért minden elismerést megérdemelnek az esemény szervezői,
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, azaz a felfüggesztett Római Katolikus
Teológiai Líceum XI. B K osztályainak diákjai. Szem elnevezésű csapatuk az Örökségünk őrei műemlékvédelmi vetélkedő keretében vállalta,
hogy 47 év után újra szakrális térré varázsolja a magányosságra ítélt toronyhoz tartozó egykori ferences templom helyét, amit a járólapok között
már csak a kövek jeleznek. Először egy sor jobbára diákokból álló élő
fal „épült” a kövekre, aztán kettő, majd helyenként három is, s a gyertyák
fényéből kirajzolódott az egykori templom kerülete, amelyben ferences
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________6.
Újabb Maros
megyei áldozat

Romániában 29-re emelkedett az influenzavírus miatt elhunyt személyek
száma, miután az elmúlt napokban öt
halálesetet jelentettek a hatóságok; az
egyik áldozat egy Maros megyei 63
éves nő.

____________7.

Újabb nekifutás

Régi-új ügyet tűztek a marosvásárhelyi tanács mai ülésének napirendjére: a főtéri mélygarázsról kell döntést hozniuk az önkormányzati
képviselőknek. Tulajdonképpen egy 2011. évi határozat kiegészítéséről
van szó, pontosabban a beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról. Nagyon tömören összefoglalva: a beruházás értékét, a
parkolóhelyek számát és a beépített felület nagyságát kellene ma megszavazniuk a helyi döntéshozóknak.
A főtér alatti parkoló építésének terve pár nap óta igencsak borzolja
a kedélyeket a közösségi médiában, a pró és kontra vélemények pedig
előreláthatólag a mai közgyűlésen is megütköznek. Mint ahogy történt,
valahányszor az elmúlt évtized során a téma felmerült. A mélygarázs
megvalósíthatósági előtanulmányát még 2008-ban dolgozták ki, majd
2009-ben a végleges tanulmányt is. A kolozsvári Bogart Construct Kft.
három változatban készítette el az elemzést, a tanács jóvá is hagyta
azt a variánst, amelyik szerint 415 parkolóhelyes lenne az egyszintes
mélygarázs, a beépített felület pedig 12.320 négyzetméter. A másik két
változat szerint a férőhelyek száma 382, illetve 674 lenne, műszakilag
többé-kevésbé bonyolultabb, költségesebb megoldásokkal, ami miatt
elhúzódnának a munkálatok.
A mai tanácsülésen tehát a már elfogadott változat kiegészítését
hagynák jóvá a képviselők, a beruházás értékét, ami 33,5 millió lej
lenne. Hogy miért kellett tíz évet várni arra, hogy a városközpontban
valahol megépüljön egy mélygarázs vagy egy parkolóház?
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma KOLOS és GEORGINA,
holnap JULIANNA és LILLA
napja.
JULIANNA: a Juliánusz férfinév
női párja.
LILLA: a Lívia és a Lídia régi
magyar becézéséből alakult önálló névvé.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
7 óra 26 perckor,
lenyugszik
17 óra 46 perckor.
Az év 46. napja,
hátravan 319 nap.

Borús égbolt

BNR – 2018. február 14.

1 EUR

4,6588

100 HUF

1,4921

1 USD

Hőmérséklet:
max. 40C
min. -20C

1 g ARANY

3,7711

161,4640

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

Játékadomány a mezőzáhi óvodának

A Maros Megyei Tanfelügyelőség kedden játékokat adományozott a mezőzáhi óvodának. Az adományozásra a
marosvásárhelyi Little George kereskedelmi társaság támogatásával kerülhetett sor – tájékoztatott közleményben
a megyei tanfelügyelőség.

Baricz Lajos Borzonton

A borzonti Kolping Család meghívására a marosszentgyörgyi Kolping Család február 17-én Borzontra utazik, ahol a
művelődési otthonban Mureşan Kilyén Emma bemutatja
Baricz Lajos Szeretettel szóltam (1+60 szonett) című új
verseskönyvét, valamint az utóbbi két évben megjelent köteteket. Közreműködik a Kolping Család énekkara és a
gyergyóalfalui Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület citerazenekara.

Építőteleppé válik a község, de megoldódnak a régi gondok is

Folytatják a vízvezetést Jedden

Novemberben írta alá a község
polgármestere a Fejlesztési Minisztériummal az ivóvízhálózat
bővítésére a támogatási szerződést, amelynek értelmében
Jeddnek 1,6 millió lejt biztosítanak. Rengeteg gond van a meglévő hálózattal, és egyelőre a
szolgáltatók nem tolakodnak,
hogy a jeddi rendszert átvegyék
– derült ki.

Gligor Róbert László

A szerződés aláírása után ellenőrízték a műszaki tervet is, elkezdődött a
közbeszerzési folyamat, néhány héten
belül kiderül, ki lesz a kivitelező. A
munkálatok megkezdésére azonban
csak márciusban adnak engedélyt –
tudtuk meg Bányai Istvántól.
Rengeteg gond van a meglévő hálózattal, amelyet ráadásul két lépésben
építettek ki az elmúlt években. Bányai
szerint eddig ott végezték el a munkát,
„ahol kényelmes volt”, de ahol szivattyúházakat kellett volna építeni,
vagy nem volt „elég fejlett” a lakosság, ott kimaradtak egyes szakaszok.
A jelenlegi terv szerint ezeket a hiányosságokat mind kiküszöbölik, minden településen minden utcába eljut a
vezeték, oda is, ahol a nyomásproblémák miatt eddig nem építették meg.
A rossz kivitelezés miatt sok a gond
a jelenlegi rendszerben, gyakori a csőrepedés, de dolgoznak a hibák kijavításán, hiszen még jótállási időszakban
van a hálózat. Ezért ha hibát észlelnek,
rögtön értesítik a kivitelezőt, s ha az

egy héten belül nem jelentkezik, az
önkormányzat végzi el a javítást a jótállási összeg rovására. Továbbá olyan
esetekkel is találkoztak, hogy 9 bar
nyomásra alkalmas csövek helyett
csupán 6 baros volt a talajban, sőt ott
is találtak vezetéket, ahol annak nem
kellene lennie – panaszkodott az első
szakaszban elvégzett munkálatokra a
községvezető.
A község nem vízszolgáltató
A vízhálózat működtetése nagy
teher az önkormányzat számára, hiszen emellett rengeteg projekt és munkálat van előkészítési vagy kivitelezési
szakaszban. A vízórák leolvasását kiszervezték, háromhavonta számláznak.
A lakosság jobban szeretné, ha havonta
olvasnák le a fogyasztást, hogy kevesebbet kelljen egyszerre befizetni, de
Bányai szerint ezt nem engedheti meg
magának a község, hiszen egy leovasás
5-6 ezer lejébe kerül az önkormányzatnak, így évente csak három-négyszeri
számlázást vállalhatnak fel. „Az emberek meg kell értsék, hogy nem vagyunk vízszolgáltató, ez egy teher, de
csináljuk, hogy működjön” – szögezte
le az elöljáró. A rendszert két éve működtetik, a lakosság annyit fizet az elhasznált vízért, amennyiért a község
megvásárolja Marosvásárhelyről, sőt,
még olcsóbb is, mint a vásárhelyieknek, ahol a csatornázási költségek is
bele vannak foglalva a díjba. Egyelőre
ez itt nem áll fenn, a rendszer fenntartását és a javításokat pedig saját alapokból oldja meg a község. A lakosság
nem érzi a problémákat, a csőrepedéseket, azt megjavíttatják a lehető legha-

marabb, s a vízszolgáltatás is talán
egyszer-kétszer volt megszakítva csupán, amióta beindították. Arra is vigyáznak, hogy a domboldalban, az
egykori gyümölcsösben felállított két,
egyenként 350 köbméteres tartály mindig tele legyen, hogy ha valahol valamiért el kell zárni a vezetéket, legyen
egy-két napi tartaléka a községnek.
Külön szolgáltatót igényel
Hogy miért az önkormányzat működteti a rendszert? Mert egyetlen
szolgáltatónak sem tudták eddig átadni. A gond ott kezdődött, hogy Jedd
„régi” része és Marosvásárhely között
kiépült a Horizont lakónegyed (a köznyelvben „Benţa-negyed”), ám annak
vízszolgáltatását nem vette át az Aquaserv, és amíg a két fél ezt a „meccset
nem játssza le”, addig a jeddi hálózatot sem tudják átvenni működtetés végett. Mert valakik elkövették azt a
nagy hibát, hogy a jeddi hálózat megtervezésekor azt nem egyenesen a vásárhelyi rendszerrel kapcsolták össze,
hanem az új lakónegyed rendszerén
keresztül vélték ellátni a települést.
Márpedig a község nem volt hajlandó
a lakónegyed át nem vett hálózatába
kapcsolódni. Ez a jó ideje fennálló
probléma végül mégis megoldódni látszik, ugyanis az Aquaserv nemrégiben
átvette az új lakónegyed rendszerét, és
értesítette az önkormányzatot, hogy
elkezdődhet a meglévő jeddi rendszer
felleltározása az átadás-átvétel érdekében. Bányai kifejezte örömét a megnyíló lehetőség kapcsán, és szeretné a
tavaszig megtenni „ezt a nagyon fontos lépést”.

A Szülők iskolájában
a szexuális nevelésről

A marosvásárhelyi Philothea Klubban (Kossuth utca 2.
szám) működő Szülők iskolája február 20-i, keddi találkozóján 18 órai kezdettel a családban történő szexuális nevelésről lesz szó. Meghívottak: dr. Balázs Anita és Berecki
Margit óvónő. A rendezvényre szülőket, pedagógusokat és
más érdeklődőket is várnak.

Nyílt napok a Friedrich Schiller
Általános Iskolában

Február 16-án, pénteken nyílt nap lesz a marosvásárhelyi
Friedrich Schiller Általános Iskolában. Az érdeklődő szülőket, óvónőket, óvodásokat 9 és 12 óra között várják, hogy
betekintést nyerjenek az iskola életébe. Köztudottan az iskolában három nyelven zajlik a tanítás: román, magyar és
német, anyanyelvi szinten.

Marosvásárhelyen és Szászrégenben
a Háromszék Táncegyüttes

Ma délelőtt 10 és déli 12 órakor Marosvásárhelyen, a
Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában adja elő
Szerencsekrajcár című gyermekelőadását a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes. Az Ivácson László rendezésében készült mesejátékot 16-án, pénteken délelőtt
11 órakor a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési házban mutatják be. Zenél a Heveder együttes. Jegyek a
Maros Művészegyüttes és az Eugen Nicoară művelődési
ház jegypénztáránál kaphatók. Csoportok jelentkezését a
szászrégeni előadásra a 0746-071-850-es telefonszámon
várják.

Tánccal az árva gyermekekért

A Maros Művészegyüttes jótékonysági előadására várják
az érdeklődőket február 16-án, pénteken 18 órakor az
együttes marosvásárhelyi, kövesdombi székhelyére. Az
adományokból begyűlt teljes bevételt a Lazarenum Alapítvány keretében működő Lídia Gyermekotthon támogatására ajánlják fel.

Veress Zsombor könyvbemutatója

Veress Zsombor Nepál. Élmények és gondolatok a világ
legmagasabb hegyének árnyékában című könyvét mutatják be február 19-én, hétfőn 18 órakor a segesvári Gaudeamus Alapítvány művelődési házában. Közreműködik
Jakabházi Béla ny. tanár.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ígérik, hogy minden eddigi hibát kijavítanak, s a rendszert teljesen kiépítik

RENDEZVÉNYEK

7x7 – Szakács Imre festőművész
kiállítása

Február 16-án, pénteken 18 órakor a Festők Városa,
Szentendre művészeti életének egyik meghatározó
egyénisége, Szakács Imre festőművész alkotásaiból
nyílik kiállítás a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
vendég az EuroArt, az Európai Művésztelepek Szövetségének alelnöke, számos ilyen létesítmény meghívottjaként dolgozott az eltelt években. Hét híres
művésztelep ihlette festményeiből válogatta mostani
egyéni tárlatának anyagát. A megnyitón Borbély László,
a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány elnöke, dr. Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának első beosztott konzulja, dr. Hóvári
János, a MANK Nonprofit Kft. főigazgatója és Nagy Mik-

Fotó: Gligor Róbert László/archív

lós Kund művészeti író méltatja az alkotó munkásságát.
Közreműködik a Tiberius vonósnégyes. A kiállítás március 6-ig tekinthető meg.

Házasságszédelgők

A 25. Havi Dráma résztvevői Kiss Noémi Házasságszédelgők című drámájának felolvasószínházi bemutatóját
tekinthetik meg február 16-án, pénteken 18 órakor a
marosvásárhelyi G Caféban. Rendező: Visky Andrej,
szereplők: Benedek Botond Farkas, Gecse Ramóna, Kilyén László, Köllő Andrea (e.h.).

A téli tücsök meséi

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban
február 19–23. között, hétfőtől péntekig minden délelőtt
9.30 és 11 órakor A téli tücsök meséi című mesejátékra
várják a gyermekeket. Csukás István meseregényét Barabás Olga alkalmazta színpadra.
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Tavaly két és félszeresére nőtt
a menedékkérők száma

Tavaly az IGI összesítése szerint 502 külföldit toloncoltak
Romániától tavaly csaknem ötezer külföldi bevándorló kért menedékjogot, ami több mint két és fél- ki az országból. Azt a 690 illegális bevándorlót, akit nem siszerese az egy évvel korábbi adatnak – derült ki a került 24 órán belül eltávolítani, az IGI zárt központjaiban hebevándorlási hivatal (IGI) kedden közzétett éves lyezték őrizetbe.
Románia a kötelező betelepítési kvóták alapján tavaly 174
jelentéséből.

Míg 2016-ban a román hatóságtól 1886 külföldi kért védelmet, tavaly a menedékkérők száma elérte a 4820-at. Az IGI
az illegális bevándorlás jelentős növekedésével, elsősorban a
Szerbia felől érkező határsértők számának megugrásával magyarázza a növekedést.
A menedékkérők közül 3643-nak biztosítottak szállást és
ellátást az IGI nyílt befogadóközpontjaiban. A legtöbb menedékkérő Irakból, Szíriából, Afganisztánból, Pakisztánból és
Iránból érkezett. A legtöbb kérelmet az IGI temesvári és bukaresti központjában adták be.
Az IGI-nek a friss menedékkérelmek kevesebb mint felét
(2079 kérést) sikerült elbírálnia, a kérelmezők közül 1309-en
részesültek valamilyen szintű védelemben.
Azok a határsértők, akik menedéket kérnek Romániától,
szabadon mozoghatnak az országban, akiknek viszont a menedékkérelmét elutasítják, illetve akik nem is igényelnek védelmet, azok illegális bevándorlókként őrizetbe kerülnek,
amíg ki nem toloncolják őket az országból.

menedékkérőt vett át Görögországtól és Olaszországtól. Az
előző évi 554 menedékkérővel együtt az Európai Unió eddig
összesen 728 – vagyis a korábban tervezett több mint 4000nél jóval kevesebb – menedékkérőt helyezett át a kvótarendszer alapján Romániába.
A bukaresti sajtó szerint az IGI azért nem vett át több menedékkérőt, mert a feltételezettnél jóval kevesebben teljesítik
az áttelepítési feltételeket, vagyis nem olyan országokból származnak, hogy egyértelműen nemzetközi védelemre volna
szükségük. A média szerint maguk a menedékkérők sem akarnak a schengeni övezethez tartozó Olaszországból vagy Görögországból Romániába költözni.
Közvetlenül Törökországból tavaly 43 szíriai menedékkérő
érkezett Romániába, szintén az uniós kvótahatározat alapján.
Az Európai Unió 2016-ban állapodott meg Ankarával arról,
hogy a görög szigetekről Törökország által visszafogadott
minden szíriai állampolgárért cserébe az EU egy másik szíriait
telepít át a tagállamok területére Törökországból. (MTI)

Juncker támogatná az EB
és az ET elnöki tisztségének összevonását

Jelentősen növelné a hatékonyságot az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségének
összevonása, a poszt betöltőjének ráadásul így „kétszeres legitimitása” lenne – jelentette ki
szerdán Jean-Claude Juncker, a
brüsszeli testület elnöke.

Az Európai Bizottság szerdán előterjesztette elképzeléseit, amelyek hatékonyabbá tennék az EU működését, és
javítanák a kapcsolatot az uniós vezetők
és a polgárok között. Mint írták, az elnöki tisztségek összevonására a jelenleg
hatályos uniós szerződések lehetőséget
adnak, ehhez a két intézmény egyesítése
nem szükséges.
A bizottsági ülést követő sajtótájékoztatón Juncker leszögezte, a 2019-es
uniós tisztújítás során is az úgynevezett

csúcsjelölti rendszert kell alkalmazni, s
azt szorgalmazta, hogy az európai pártok
még idén nevezzék meg saját listavezetőiket, hogy a választók időben megismerhessék a jelölteket és az általuk
képviselt politikai programot. Rámutatott, az eljárást tovább kell fejleszteni a
hatályos szerződések alapján, tiszteletben tartva az uniós intézmények és a tagállamok közötti egyensúlyt.
Fontos lenne láthatóbbá tenni a nemzeti és az európai pártok közötti kapcsolatot. Előbbiek például feltüntethetnék
kampányanyagaikban és a szavazólapokon annak a pártcsaládnak a logóját,
amelyhez tartoznak. Emellett az is kívánatos lenne, hogy a nemzeti pártok állást
foglaljanak az európai ügyekben, és kinyilvánítsák, hogy mely európai parlamenti képviselőcsoporthoz kívánnak

Kezelhetetlen panasz

Állok a felvágottak, húsfélék és más
ártalmas, fogyasztásra azért ajánlott ecikkek pultja előtt. Üvegfal választ el
bennünket. Ugyan mitől? Elméletben
az eladótól, az üzlet alkalmazottjától.
Ő egyenruhában, én utcai öltözékben.
Neki kötelező – fityula, cégjelzés, alapszínek –, nekem az illendőség határain
belül kabát, sál, sapka, részemről még
megtoldva vásárlókosárral. Hátam
mögött polcok, áru, szigorú tekintetű,
ugyancsak egyenruhás sasszem, Pinkerton, az ádáz áruházi detektív. Védi
a fracia-német-holland-multinacionalista tulajt, akivel még soha nem találkozott. Nem is találkozhatott, ui.
Mercador úrnak 17.000 üzlete van csak
Kelet-Panaszföldön.
Amit az előbb írtam az eladóról, azt
nyugodtan elfelejtheted. Mert nincs.
Nem áll ott a pult mögött. Nem várja
mosolyogva a vásárlót, ahogyan a reklámokban szokás ezt elővezetni. Nem
áll tettre készen húsosbárddal a kezében, másikban sincs tulipán – évszaktól
függetlenül –, amit a kedves/imádott
törzsvásárlójának átnyújtson.
Nem mutat az árura, nem ajánl, javasol, indítványoz. Néma csend jelzi
fizikai hiányát. A lélek hiányát,
mondanám, ha misztikus kapcsolat
fűzne az üzlethez. De csak kényszerű. Időkényszer hatására teszem.
Ugyanis előtte-utána üdvösebb dolgom is van.
Csupán egy kis párizsit vennék. Beláthatod, nem emberfeletti kívánság,
banális marhaság. Ja, a banánt azt
magam is kosárba rakhatom, mert a

szupermarketek módszertani törvénye
szerint szabadpolcos rendszerben működik (könyvtári nyelven szólva).
Hiába várok, senki nem bukkan föl a
hajnali verőfényben. Megkísért a magány. Jeges szél fúj, odakinn alkonyodik, szánhúzó kutyáim sorra elhulltak,
fogytán a konyakom, hóvihar készülődik, rádióm felmondta a szolgálatot.
Ott állok szálegyedül, mint Nansen, a
sarkkutató, száz évvel korábban.

Kiszabadulok paranoid képzeteim
közül, azért mégiscsak a civilizált
Kelet-Panaszlandben élek a XXI. században, és szólok Poirot felügyelőnek,
aki köröttem téblábol, mert mégiscsak
gyanús lehetett, miért állok oly nyakas
és kitartó makacssággal az eladóktól
megszabadított pult előtt, hogy egy kis
himihumit vegyek. Közben kamerák kereszttüzébe is kerültem, sejtem, valahol
a szívem táján egy piros pont is táncol.
Nem merek odatekinteni. Célkeresztben
vagyok. Nem a kereskedelem célkeresztjében, az biztos.
A nagynevű külföldi beruházó egyik
fertályüzletében ácsorgok, belőlem
még van vagy 149 ezer 897 egyed. Belőle – mármint eladási pontjából, márkajelzett boltjából – is hat másik csak
ebben a porfészekben (megyeszékhelyen). Neki pénze van sok, nekem nyugdíjam, jogdíjam, víz- és villanydíjam,
nincs állami és Nobel-díjam, bár a várakozás alatt – mint azt jóravaló köz-

csatlakozni, és kit jelölnének a bizottság
elnöki tisztségére – olvasható a brüsszeli
tájékoztatásban.
A 2014-es választásokon először kipróbált csúcsjelölti rendszer keretében
az európai pártok megnevezik saját listavezetőiket, és a legtöbb mandátumot
szerző párt jelöltjének megválasztásáról
szavaz elsőként az Európai Parlament. A
rendszert már akkor érték bírálatok, melyek szerint ezzel a pártok és az EP elbitorolják a tagállamok jogköreit. Az uniós
szerződés értelmében ugyanis az Európai Bizottság elnöki posztjára a tagországok állam-, illetve kormányfőiből
álló Európai Tanács jogosult jelöltet állítani; igaz ugyan, hogy az EP-választások eredményének figyelembevételével,
de ennek pontos jelentése nincs meghatározva. (MTI)

gazdászok kiszámították – romlik a
nyugdíjam vásárlóértéke anélkül, hogy
sejtelmem volna róla. Ő (hódolat a tőkének) sajnálja a pénzt alkalmazottakra költeni, ezért fektetett be nálunk.
Minimálbéren tartja őket, adót csal,
trükköz, profit-, sőt extraprofit-orientált. Kifelé.
Én nem sajnálnám az árujától a
pénzt, naponta betérek, de igyekszem
nem eladótól vásárolni, mindent
magam választok ki, csak akkor kényszerülök az eladóimitátorhoz fordulni,
ha már elengedhetetlen. Egyre kevesebbszer, ui. egyre kevesebb az eladó.
Otthagyják sorozatosan a nagylelkű
befektető szűkmarkú honi megbízottját,
akinek szívét benőtte a vastag gazdi
iránti kutyahűség, aki saját honjaival
nem törődik, csak a kevebb bér megadására hajlandó. Megzsarolja az alkalmazandót, aki viszont eztán
felmond, és futólépésben szegődik el a
többet ígérő, másik szar bérezésű üzletlánchoz. Itt nincs sztrájk. Itt nincs kiálló, harcos szakszervezet. Dolgozói
öntudat. Itt nincs őket támogató közvélemény. Csak túlélési válság.
Itt csak én vagyok. Állok balgán a
parizert tartalmazó pult előtt. Végre
feltűnik egy izzadó árurakodó eladóforma lény. Odaszólok. Talán kiszolgál.
Valamiért, magam sem tudom, miért,
megszólítom, és megnevezem a kért
árut nemzetközi névalakjában.
Visszaszól utánozhatatlan mezőségi
utálkozással: „Ce?!!!”
Mintha repülőjegyet kértem volna
Párizsba. Holott ő az eldorádói járat
utaskísérője.

Ország – világ
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Elhunyt Kallós Zoltán
néprajzkutató

Életének 92. évében, szerdán délután elhunyt Kallós
Zoltán, a magyar néprajzkutatás kiemelkedő alakja,
a nemzet művésze, akinek munkásságát egyebek
mellett Kossuth-nagydíjjal, Corvin-lánccal és Europa
Nostra díjjal is elismerték. A hírt a Kallós Zoltán Alapítvány illetékese erősítette meg az MTI-nek. A közlés szerint a neves néprajzkutatót rövid szenvedés
után válaszúti otthonában érte a halál.

Levél helyett online

Megszüntethetik azt a módszert, hogy postai levélben küld tájékoztatatást a cégeknek az adóhatóság,
mert ez évi tízmillió euróba kerül az államnak – jelentette ki Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A
tárcavezető indokolatlannak nevezte a postai levelezést, ami nagyon sok pénzbe kerül, és a levelek jelentős részét át sem veszik a címzettek. Hozzátette,
a 21. században valószínű, hogy online értesítés
veszi át a borítékok helyét, még akkor is, ha ezért interneten elérhetővé kell tenni „a hegy tetejét is”.
(Agerpres)

Konzultációra van szükség

Az iskolai tankönyvekről szóló törvény parlamenttől
való visszahívását kérte szerdán a Mentsétek Meg
Romániát Unió (USR), mert szerintük valós társadalmi konzultációra van szükség, anélkül a törvény
elfogadása súlyos következményekkel járó kísérlet
volna. Az USR szerint az a gyorsaság, amellyel a
parlamenten át akarják vinni a törvényt, felelőtlenségre vall, és a valós társadalmi konzultáció elkerülését szolgálja. Hozzátette: Európában csak
Lengyelország és Magyarország próbálkozott az
egységes tankönyvekre való visszatéréssel, ám
mindkét országban kudarcba fulladt a kísérlet.
(Mediafax)

Nőtt az infláció

Egyetlen hónap alatt egy százalékponttal nőtt, a tavaly decemberben feljegyezett 3,3 százalékról 4,3
százalékra emelkedett az éves infláció – derült ki az
országos statisztikai intézet tegnap közzétett havi jelentéséből. Legutóbb négy és fél éve, 2013 júliusában volt ennél magasabb (4,41 százalék) az éves
fogyasztói árindex-növekedés Romániában. Idén januárban az élelmiszerek 3,79 százalékkal, az egyéb
termékek pedig 6,23 százalékkal voltak drágábbak,
mint egy évvel korábban, a szolgáltatások 0,9 százalékkal kerültek többe. Januárban a havi infláció
0,78 százalék volt. A statisztikai hivatal adatai szerint
tavaly novemberben a nettó átlagbér 13,4 százalékkal volt magasabb, mint 2016 novemberében, elérve
a 2464 lejt, decemberben – a 13. fizetés, a karácsonyi prémiumok és az ajándékjegyek hatására – átmenetileg 2629 lejre nőtt a nettó átlagbér
Romániában. (MTI)

Újabb nekifutás

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt a kérdést sokan felteszik, hiszen a gépkocsiforgalom
egyre elviselhetetlenebb, kaotikusabb, a járművek kipufogógáza okozta környezetszennyezés pedig nő a városban. A gépjármű-, a tömegközlekedés átgondolása,
főként a központi városrészen, a szükséges infrastruktúra kiépítése elsőrendű kellene legyen, szakemberek bevonásával kellene az önkormányzat kidolgozza azt a
stratégiát, amely legalább néhány évtizedre megoldaná
a fenti problémákat. Évekkel ezelőtt felmerültek a főtér,
a Bolgárok tere, a Kultúrpalota melletti terület, a nagy
kórházhoz közeli terület, a színház mögötti telek mint lehetséges helyszínek emeletes parkolóházak építésére.
Vagy ezek kiválasztása nem volt túl szerencsés, vagy
egyéb érdekek játszottak közre abban, hogy nem történt
előrelépés. Egyesek amiatt aggódnak, hogy a városvezetés burkolt célja a beruházással a történelmi városrész
– esetünkben a főtér – arculatának megváltoztatása. A
korábbi RMDSZ-frakcióban is megoszlottak a vélemények erről. Kérdés, hogy a mostani frakciónak mi az álláspontja ezzel a sürgős megoldást igénylő problémával
kapcsolatban.
Az előterjesztés szerint a mélygarázs építésével az önkormányzat egyik célkitűzése éppen a városközpont történelmi jellegének a megőrzése, ugyanakkor azt is
tartalmazza, hogy a főtér „átrendezését” egy későbbi,
különálló határozat keretében valósítják meg. Talán ma
sikerül egy jó műszaki megoldást találni, az „átrendezésre” pedig majd úgy odafigyelni, hogy valamikor, a
nem túl távoli jövőben a főtéren ott álljon Bethlen Gábor
szobra, Bodor Péter zenélő kútja, és – a Színház téren –
Sütő András szobra emlékeztessen az íróra.

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS ___________________________________________ 2018. február 15., csütörtök

A katolikus iskoláért imádkoztak

Centrista Demokrata Internacionálé
Budapesten

Európa válaszút előtt

Február 15–17. között Budapesten ülésezik a Centrista
Demokrata Internacionálé.
Pénteken tanácskozik a végrehajtó bizottság, amelyben a
társszervezetek elnökei vesznek részt, új tagok felvételéről döntenek, elemzik a
Centrista Internacionálé helyzetét, megpróbálják újraszervezni
az
Internacionálé
ifjúsági szervezetét – tájékoztatott Kelemen Kálmán (fotó), a
Romániai Magyar Demokrata
Mozgalom (RMKDM) elnöke,
a végrehajtó bizottság tagja.

Mózes Edith

(Folytatás az 1. oldalról)
barátok miséztek, vásárhelyi polgárok imádkoztak közel kétszáz éven
át. Római katolikus és unitárius lelkészek sorfala előtt fr. Orbán Szabolcs atya, az erdélyi ferences
rendtartomány vezetője volt az előimádkozó, s a „falak” visszhangozták a könyörgést, kérték a
szegények, gyermekek és betegek
védőszentjétől a meghallgatást és a
mentőövet a Remény egyházi
együttes zenei kíséretével. A felépült fal bizonyította, hogy a diktatórikus rendszer által lebontott
templomhoz hasonlóan, a gyűlölet
vezérelte módszerekkel felfüggesztett iskola példája is azt igazolja,
hogy „nem bontható el teljesen,
amiben hiszünk”.
– Az ötletgazda a Szem csapat
volt, hiszen az első közönségtalálkozó után nagyon erős visszajelzés
érkezett, különösen az idősebb
nemzedék részéről, amely még emlékezett erre a templomra. – Jó
lenne többet beszélni róla, leporolni az emlékeket a templomról, a
kolostorról, a ferencesekről – fogalmazták meg az igényt. – A közönségtalálkozó
folytatásaként
született meg az elképzelés, hogy
szervezzük meg ezt a szabadtéri liturgiát. Nagyszerű érzés volt, hogy

több mint kétszázan gyűltünk
össze, és valamennyiünket egy cél
vezérelt. Ahogy az is, hogy sokan
visszajöttek erre a helyre, amelyhez
életük sok szép eseménye kötődik,
és az emlékek könnyeket csaltak
szemükbe – válaszolta érdeklődésünkre Benedek Kristóf, a Szem
csapat vezetője.
– Felemelő volt itt állni, hiszen
amióta lerombolták ezeket a falakat, ilyen szép esemény nem történt
ezen a helyen. Szervezőként éreztem, minden résztvevő célja az
volt, hogy imádkozzunk, nemcsak
egymás között, hanem a Jóistennel
együtt, aki érezhetően velünk volt
ezen az estén – osztotta meg élményét a Szem csapat tagja, a XI. osztályos László Emőke.
Régi emlékeit idézte a római katolikus iskola visszaállításában reménykedve az idős generáció
tagjaként Szatmári István.
– Csodálatos érzés volt ez az
együttlét, amelyre boldogan jöttem, hogy a templom helyén liturgiát végezzünk, lévén keddi
nap, a Szent Antal-litániát –
monda Pál atya, a Szent Erzsébet
Alapítvány vezetője, majd hozzátette, hogy a folytatásban reménykedik. Egy újabb együttlét
Szent Imre napján, november 5-

Fotó: Nagy Tibor

én lenne a legaktuálisabb, mert a
templom az ő tiszteletére volt felszentelve.
– Különleges érzés volt, amikor
Kolozsvárról ideérkeztem, és megláttam a résztvevőket felsorakozva.
Elképzeltem, hogy milyen lehetett
a templom belülről, és ha egy újabb
hasonló rendezvényre hívnak, szívesen jövünk – mondta a liturgiát
végző fr. Orbán Szabolcs atya, az
erdélyi ferences rendtartomány vezetője, miközben kialudtak a fények, és az élmény hatására nehéz
volt megtörni a varázst.
*
Anélkül, hogy ünneprontó lennék, egykori szemtanújaként a
kriptában látható dúlásnak, arra
gondoltam, hogy ideje lenne rendezni végre ennek a kegyeleti helynek is a tulajdonjogát, ugyanis a
kripta egy tömbház pincéjeként
szerepel a telekkönyvben. A templom lebontásakor és elköltöztetésekor megkötött egyezség szerint „a
templom tornya, ami építészetileg
jelentős rész, valamint a templom
alatti kripta, melyhez kegyelet fűz,
a sírhelyekkel együtt érintetlen
marad” – írta Márton Áron püspök
az akkori városvezetéssel megkötött egyezségről, amit azóta sem
tartottak be.

Előző este Orbán Viktor miniszterelnök fogadást tartott a meghívottak
számára.
Szombaton
sétahajózással egybekötött munkamegbeszélést tartanak Németh
Zsolt külügyi államtitkár részvételével.
Kelemen Kálmán fontosnak nevezte a rendezvényt, mert, mint
mondta, Európa válaszút előtt áll:
annyira felerősödtek a keresztényellenes igyekezetek, hogy szinte
létkérdés lett, kik azok, akik nyíltan
merik vállalni Európa keresztény
gyökereinek az értékeit, és kik
azok, akik ez ellen dolgoznak.
„Bizonyára napirendre kerül itt
is, legalábbis én arra készülök,
hogy felvetem a kérdést a plénumban, valljanak színt azok, akik meg
akarják őrizni, tovább akarják fejleszteni és megvédenék Európa
civilizációjának keresztény gyökereit, és azok is, akik tönkre akarják
tenni”.

Jubiláló Bocskai Napok
Nyárádszeredában

A hét végén 25. alkalommal rendezik meg
a hagyományos Bocskai Napokat Nyárádszeredában. Az idei ünnepséget is megtisztelik
jelenlétükkel
anyaországi
vendégek.

Gligor Róbert László

Huszonötödször tisztelegnek a hét végén a fejedelem előtt

Fotó: Gligor Róbert László/archív

Az elnök szerint arra, hogy Európa hatalmasainak bizonyos körei
rossz úton járnak, Orbán Viktor az
internacionálé alelnökeként és az
akkori rendezvény védnökeként
már öt éve felhívta a figyelmet.
Azóta a helyzet romlott, az internacionálé tevékenységében lassulás
és nemtörődömség vehető észre.
Korábban évente, de legalább kétévente volt találkozó, ahol európai
súlyponttal és tudomásul vették a
volt Kereszténydemokrata Internacionálé keresztény gyökereit és
hivatását, hogy ezeket az értékeket továbbra is fenntartsa és
megőrizze nemcsak Európában,
hanem világszerte.
Kelemen Kálmán kijelentette:
elérkezett a mérlegkészítés ideje, és
ha szükséges, olyan szervezeti kérdéseknek az igénybevétele, amelyek biztosítják, hogy ez a nagy
nemzetközi tekintélyű szervezet
visszanyerje régi befolyását, fényét, és határozottan állást foglaljon a jelenkor nagy kérdéseiben,
amelyek között az illegális migráció kérdése is szerepel.
A rendezvényen az RMKDM részéről Kelemen Kálmán mellett
részt vesz Darvas Kozma József alelnök és Kiss Róbert, az RMKDM
ifjúsági szervezetének egyik alelnöke. „Megpróbáljuk az erdélyi kereszténydemokrata magyar ifjakat
bejuttatni az internacionáléba, mert
a nemzetközi szervezetnek a jövője
azon múlik, hogy mit akarunk belőlük csinálni, nem azokon, akik
egy hibrid kultúrájú emberiséget
hoznának létre” – jelentette ki Kelemen Kálmán, az RMKDM elnöke.

Az idei ünnepség is háromnapos lesz: pénteken
délelőtt a középiskolában ismét megrendezik a hagyományos iskolák közötti történelmi vetélkedőt
A fejedelem és kora címmel, de a hagyományos
Bocskai-kupa focitorna egy héttel később lesz.
Szombaton délután 4 órától a Háromszék Táncegyüttes ingyenes családi előadására, a Szerencsekrajcárra várják a közönséget a művelődési
házba, este pedig a tűzoltók szerveznek kosaras
bált a Nyárády panzióban (előzetes helyfoglalás
szükséges). Vasárnap délelőtt a főtéri református templomban lesz ünnepi istentisztelet, ezt
követően a fejedelem mellszobránál kerül sor
koszorúzásra, míg este a művelődési házban a
Bocskai Dalkör idei farsangfarki előadását másodszor tekinthetik meg az érdeklődők (már akinek sikerült időben jegyet vásárolnia).

Elismerés és emléktábla
A Napok keretében pénteken délután 4 órától
díszülést tart a helyi tanács, ahol elismerést nyújtanak át a helyi Bocskai István Alapítvány hét alapító tagjának. A civil szervezetnek nagy érdemei
voltak az 1990-2000-es években a helyi kultúra és
oktatás támogatásában, fenntartásában.
Ezt követően 17 órától a főtéri „régi patika” épületének falán avatnak emléktáblát az első helyi
gyógyszertár első női vezetőjének, Hints Vilmának,
aki a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem
gyógyszerészeti szakának elvégzése után, 1915-ben
gyógyszertárt nyitott (ő volt a második nő, aki patika
működtetésére engedélyt kapott Erdélyben).
Itt lesznek a testvérek
Az ünnepségen jelen lesznek Nyárádszereda
magyarországi testvértelepüléseinek képviselői is
Aszódról, Örkényből, Mórról, Hajdúdorogról, Simontornyáról és Szerencsről, többnyire a polgármesterek vezetésével – tudtuk meg Tóth Sándor
polgármestertől. Idén nem lesznek magas rangú politikus vendégek, de a pénteki programpontokon
jelen lesz dr. Kádár Zoltán Gyula, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának
nyárádmenti származású kabinetfőnöke.
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gium, mit kell tenni, ha zaklatás, fenyegetés, zsarolás vagy bármilyen
más támadás ér, ki segíthet ilyen
esetekben, milyen veszélyek leselkednek a világhálón való barangolás közben. Ezeket a kérdéseket a
szülőknek kötelező módon meg kell
beszélniük csemetéikkel, mielőtt
Szerkesztette: Menyhárt Borbála
szabadon engedik őket az interneten. Ezenkívül vannak olyan szűrőeszközök, melyek segítségével a
szülők korlátozhatják a gyerekek
hozzáférését bizonyos tartalmakhoz. Gondolunk itt elsősorban a
roltakat, és éppen a mindenki szá- sal, és kiszorul a személyes kommu- pornográf oldalakra, a nyers erőmára elérhetőség teszi annyira von- nikáció, az együtt játszás. Ennek szak bemutatására szakosodott honminden
olyan
zóvá. Nem tagadhatjuk, hogy az milyen hátrányai vannak a gyerekek lapokra,
információra,
melyről
a
szülő
úgy
emberiség minden találmányának érzelmi fejlődésére nézve?
gondolja,
hogy
nem
kompatibilis
a
hátterében ott volt a cél, hogy köny– Amint azt már fentebb is mondnyebbé tegye az emberek életét. Az tam, én nem látok ebben veszélyt. gyerek szellemi-lelki érettségi
a generáció, amely már az írásgya- Persze, mint „bevándorló” nem tar- szintjével. Továbbá van lehetőség a
korlást is SMS-ek szerkesztésével tom helyesnek, lehet, nem is értem gyerekek tevékenységének nyomon
kezdte, nem tudja magát megta- olykor, de el kell fogadnunk, hogy követésére, ha a szülő úgy gondolja,
gadni, nem tud visszafordulni erről a mai tizenévesek más formában hogy a gyerek elkalandozott a száaz útról, bármennyire törekszik erre kommunikálnak egymással. Nem mára kijelölt útról. Nem utolsósora szülő és a pedagógus. Emlékez- igaz az az állítás, hogy kevesebbet ban a már említett közvetlen, nyílt
zünk arra, hogy megmosolyogtuk vannak kapcsolatban barátaikkal, és őszinte beszélgetések segítenek a
diákként azokat a munkásokat, akik kortársaikkal, de még szüleikkel gyerekeknek az interneten tapaszattól való félelmükben, hogy elve- sem. Gondoljunk csak arra, hogy a talt élményeiket megosztani, az
szítik munkahelyüket, a gőzgépek mai gyerekek naponta többször is esetleges feszültségeket levezetni, a
bevezetésekor összetörték a gépe- beszélnek szüleikkel az iskolai szü- veszélyeket és a nem kívánt követket. Kicsit ehhez hasonlónak látom netekben is, míg erre az előző gene- kezményeket megelőzni.
– Mit tehet a szülő, hogy a gyea mai helyzetünket. Aki egyszer rációk iskoláskorában nem volt
reke
ne váljon függővé?
megismerte az internetet, nem tud lehetőség. A barátaikkal folyamatos
–
Első
és talán legfontosabb teenvisszalépni. Ez egy olyan szintű kapcsolatban vannak a majdnem
változás, ami legalább olyan mér- naponta frissülő és bővülő eszközök dőnk a személyes példamutatás. Ha
tékben változtatja meg a társada- és alkalmazások által. Mindent tud- a gyerek úgy nő fel, hogy adnak
lom működését, mint a gőzgép nak egymásról és mindent megosz- neki egy táblagépet, hogy
annak idején. Ha ezt okosan, ész- tanak egymással: hol vannak, kivel, „játssz fiam, azon, és ne zavarj,
szerűen aknázzuk ki, rengeteg mikor, mit tesznek. Olyan, mintha amíg én…”, addig vajon vádolhatóelőnyhöz juthatunk, de ha nem tu- nem is lenne magánéletük, minden e a gyerek a későbbi függőség
dunk racionálisan viszonyulni mintha egy folyamatos valóságs- miatt?
Másodsorban a már említett bizahozzá, akkor könnyen veszélyessé how lenne számukra, melyben
válhat.
nyertesek és vesztesek vannak. Azt, lom a szülő–gyerek kapcsolatban
– A családi háttér, a szülőkkel hogy ki hol van ezen a ranglistán, a mérföldkőnek számít. Ha ez hiányvaló viszony befolyásolja-e a gyerek nézettség határozza meg, a követők zik, akkor a kommunikáció sem
internethez való viszonyulását?
száma, illetve elsősorban a tőlük ka- nyílt, sem őszinte nem lesz a későb– A szocializációs közeg minden pott visszajelzések mennyisége és biekben.
Harmadsorban: alternatívát kell
esetben befolyásolja a gyerekek fej- csak másodsorban ezek tartalma.
neki
mutatni. Meggyőzni, hogy van
lődésének irányát, ritmusát, tartal- Ennek veszélyei szerintem a pillaélet
az
interneten túl is, élvezhető a
mát és formáját. Nemcsak a nat megélésének elvesztésében
normákat és attitűdöket, hanem az nyilvánulnak meg, mivel míg folya- madarak csicsergése a természetértékek alapjait is itt sajátítja el, matosan azon jár az eszük, hogy ben, csodálható az ég színe kinn is,
amire később teljes személyisége miképpen növelhetik nézettségüket, nem csak a Windows háttérképeépül. Azok a szülők, akiknek ma a elmennek a jelen valósága mellett. ként, és igenis elolvasható a könyv
gyerekei már világhálós „bennszüA kérdésem ezzel kapcsolatosan hagyományos formátumban is, nem
lötteknek” számítanak, maguk még csak az lenne, hogy honnan látták csak a rövidített, internetes változatcsak „bevándorló” státusszal ren- ezt a versenyszellemet a gyerekek. ban. És itt megint a közös élmény
delkeznek ebben a birodalomban. Nem pont környezetüktől és ezen örömét kell átadni a gyereknek,
Ez a minőségi különbség adja a belül elsősorban szüleiktől, akik fo- mert nehezen tudja ezeket elfogadni
konfliktushelyzetek kiindulópontja- lyamatosan többet szeretnének dol- csak az elméleti utasítások szintjén,
inak többségét. Ezt a különbözősé- gozni, hogy többet kereshessenek, ha nem éli meg a gyakorlatban, ha
get kell tudatosítanunk, és ha hogy többet engedhessenek meg a szülő soha nem olvasott neki
sikerült, lehet, hogy máris többet tu- maguknak és gyermekeiknek… mesét, hanem rajzfilmek mellett
dunk gyermekeinkről, többet tu- Egy olyan ördögi kör ez, amiben a nőtt fel.
– Mi a teendő akkor, ha ez már
dunk tenni értük.
gyerekek majdhogynem természemegtörtént?
Ugyanakkor szem előtt kell tar- tes módon, de ugyanakkor észrevét– Mint minden esetben, az intertani, hogy a serdülőkorban lévőknél lenül szocializálódnak.
netfüggőség
esetében is sokkal nea szülői befolyás hatása egyre in– Az internetnek van hasznos olkább háttérbe szorul a kortárs cso- dala is, hiszen iskolai projektekhez hezebb a gyógyítás, mint a
port és más releváns társadalmi gyűjthet információt a diák. Milyen megelőzés. Nem igaz, hogy lehetetmodellek hatására, erre gyógyír mértékű használata nevezhető még len, amint azt sok szülő gondolja,
hangoztatja. De, mint minden más
csakis az előzőekben kialakított egészségesnek, hol van a határ?
esetben,
itt is ugyanazokat az elveegészséges gyerek-szülő viszony
– Az internethasználat alapvető
ket
kell
követni:
lehet.
feltétele az, hogy ismerni kell azt a
a. Hatékony kommunikáció: ki
– Egyre inkább azt tapasztaljuk, jogi keretet, amely ezt szabályozza.
kell
alakítani a kommunikációs
hogy az osztálytársak, barátok az Mi az, amit szabad, mi az, ami tilos,
interneten kommunikálnak egymás- mit követhet számonkérés, mi a plá- kontextust, latba vetve a diplomácia, a szeretet, a bizalom minden eszközét,
mely a célhoz elvezethet. Ha valahol igaz a
kijelentés, hogy a cél
szentesíti az eszközt,
hát a függőségek bármely formájának kezelése esetében igaz.
b. Következetesség:
kérni és adni tudni
kell, nemcsak az üzleti
életben, de a szülő–
gyerek kapcsolatban
is. Nem zsarnoki szigorral, nem behódolással és lemondással,
nem zsarolva és nem
is a hatalommal viszszaélve. Amit egyszer
kimondtunk, ha nem
tartjuk hozzá magunkat,
akkor vádolhatIllusztráció
juk-e a gyereket, hogy

Internetfüggők-e a mai gyerekek?

A „tetszik”-ek világában

Egyre zsengébb korban ismerkednek meg a mai gyerekek az internet csöppet sem
veszélytelen világával, szinte
mindennapi látvány, hogy
több gyerek halad egymás
mellett az utcán, és nem látnak-hallanak, annyira bele
vannak merülve a telefonjuk
babrálásába, az osztálytársak, barátok pedig az interneten kommunikálnak egymással.

Menyhárt Borbála
Az itt leselkedő veszélyekről, valamint a függővé válás jeleiről
Bocskay Lászlóval, a segesvári Mircea Eliade Főgimnázium iskolai tanácsadójával beszélgettünk.
– Mikor beszélhetünk internetfüggőségről, melyek azok a jelek,
amelyek arra utalnak, hogy a gyerek túlzásba viszi az internetezést?
– Az internetfüggőséget elsősorban nem az interneten eltöltött idő
hossza határozza meg, hanem az,
hogy mit jelent valakinek az internet. Egy bizonyos kulturális szint
fölött ma már mindenki használja
valamilyen formában, mértékben,
céllal. Addig, ameddig valaki képes
felállni és otthagyni a világhálót
családja, munkahelye vagy bármely
más személyes vagy társadalmi kötelezettsége elvégzéséért, nem hanyagolja el mindennapi teendőit,
feladatait, addig én inkább olyan hiánypótló eszközként tekintek rá,
amely átveszi az internet megjelenése előtti idők több különböző intézményének szerepét. Életkortól
függetlenül akkor beszélhetünk internetfüggőségről, ha valaki már
egyáltalán nem képes, vagy csak
szigorú kényszer hatása alatt tud
megválni a virtuális világtól, gyerekek esetében kizárólag a szülői hatalom alkalmazása képes rávenni a
családi/társadalmi élet vállalására.
A függőségnek ebben a fázisában az
egyén elzárkózhat környezetétől,
felborulhat a bioritmusa, életritmusa a feje tetejére állhat (éjjeleken
át ül a gép előtt, nappal alszik, de
nem megfelelő ideig), ingerlékennyé és agresszívvé válhat, általános
egészségi állapota a mozgáshiány
miatt jelentősen romolhat, immunrendszere legyengülhet, az izomtömeg helyét zsírszövetek vehetik át,
keringési és emésztési zavarok léphetnek fel, látási problémák adódhatnak stb.
De azt is tudjuk, hogy a függőség
„áldozata” nem, vagy csak nagyon
későn hajlandó elfogadni állapotát,
belátni, hogy változtatásra van
szüksége életrendjében, szokásaiban, illetve azt, hogy a kilábaláshoz
szakképzett segítségre van szüksége.
– Miért van ekkora varázsa az internetnek a gyerekek körében?
– Abban a korban élünk, amikor
az ember majdnem minden problémája megoldható az internet segítségével: sokaknak munkahelyet
jelent; a számlák otthonról való fizetése és a sorban állás nélküli vásárlás idő- és energiamegtakarítást
jelent; ugyanakkor tanít, szórakoztat, kikapcsol, kapcsolattartást biztosít, értesít stb. Ez legtöbb esetben
a segítő eszköz kifejezés szinonimájává teszi a világhálót, hiszen
kétségtelenül megkönnyíti a felso-
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kihasználja a gyengeségünket, ha
mi engedtünk a követelésének, előzetes szándékainkkal ellentétben,
csak azért, hogy ne zsaroljon a
könnyeivel, ne hozzon zavarba
mások előtt stb.
c. Szeretet: a gyereknek világosan el kell tudni magyarázni, hogy
a korlátozások, a felügyelet, a problémák megelőzése mind egy hosszú
távú cél eszközei, amit majd ő is be
fog látni, és értékelni fogja. Ha úgy
fogja fel, hogy ellene fordul a szülő
ezekkel a cselekedeteivel, meg kell
neki magyarázni türelmesen, akár
többször is, hogy ennek a hátterében a gondoskodó szeretet húzódik
meg.
A segítő szakmában tevékenykedők nem rendelkeznek még többgetapasztalattal
az
nerációs
internetfüggőség terén, mely stabil
standardok megalkotását tette volna
lehetővé. Ennek ellenére vannak
már olyan intézményesült segítségek, melyekhez a szülő fordulhat,
ha úgy érzi, hogy nem tud megküzdeni a rá háruló feladattal. Elsősorban ott vannak az iskolai tanácsadó
szaktermek, a Maros megyei Neveléslélektani és Erőforrás Központ
neveléslélektanban szakosodott személyzete a rászorulók rendelkezésére áll. Továbbá vannak olyan
magánintézmények, mint például a
Bonus Pastor Alapítvány, ahol tapasztalt szakemberek foglalkoznak
a különböző más függőségek mellett az internetdependenciával is.
– Manapság már az elemi iskolásoknak is vásárolnak a szülők mobiltelefont, és ezzel valamelyest
hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerek
minden pillanatban hozzáférjen az
interneten elérhető tartalmakhoz.
Ajánlott-e ilyen zsenge korban telefont adni a gyerek kezébe?
– Vannak esetek, amikor szükséges a kapcsolattartás, hogy már nagyon fiatalon a szülő telefonnal
lássa el a gyerekét. Ilyen, ha a szülők több váltásban dolgoznak, vagy
a gyerek egyedül kell eljárjon iskolai vagy iskolán kívüli tevékenységekre stb. De ezek az esetek
viszonylag kis számban fordulnak
elő. A legtöbb esetben viszont a telefon a gyerekeknél is inkább státusszimbólum. Ezért van az, hogy
nem is tudják értékelni, és vigyázni
sem akarnak rá.
Ami pedig az első telefonbirtoklás korát illeti, be kell vallani, hogy
az nem az elemi iskola idejére csökkent, hanem nagyon sokan már
óvodásként büszkélkednek vele.
Vajon létezik, létezhet-e jogi korlát
az első telefon megvásárlásának
idejét illetően a szülők számára?
Természetesen nem…
(A volt tanügyminiszternek, Pop
Liviunak van egy kihirdetésre váró
rendelete az iskolai telefonhasználat
betiltását illetően. A diákok még ezt
is emberi jogaiknak a megsértéseként fogják fel már most, a rendelet kihirdetése előtt – a
magántulajdonhoz való jogukat
vélik sértettnek.)
– Rövidesen kezdetét veszi egy
kérdőívezés ebben a témában. Milyen projektről van szó, és mi a
célja?
– Igen, a félévközi vakáció után
lesz egy nagyszabású felmérés a
Maros megyei IX. osztályos diákok
körében az internetfogyasztási szokásaikról, a világhálóhoz kötődő,
tágabb értelemben vett viszonyulásukról, ismereteikről. A kutatás kezdeményezője a Maros megyei
Neveléslélektani és Erőforrás
Központ, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Szociológia
és
Szociális
Munka
Tanszékével. Az eredményeket
szándékunkban áll bemutatni széles körben is, szeretnénk kiadni
nyomtatott formában, azért, hogy
akik tehetnek valamit a gyermekekért ezen a téren, hasznosítani
tudják az információkat.
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Szilágyi Mihály

Hangépítmények tervezője (2.)

A zenetörténet úgy jegyzi Xenakis nevét, mint aki a számítógépes
zeneszerzés úttörője. Bár elviekben
Ada Byron is megfogalmazta, hogy
mechanikus számítógéppel is lehetne zenét komponálni, a gyakorlatban elektronikus gépekkel mégis
Xenakis kísérletezett az elsők között. Elképzeléseit az IBM támogatta. Mivel ötletei kivitelezésére
nem talált alkalmas stúdiót, ő maga
hozott létre egyet 1966-ban, az
EMAMU intézetet (Equipe de Mathématique et Automatique Musicales). Ekkortól kezdődik az
összefonódás az építészet és a zeneszerzés között. Elrugaszkodott ötlettől vezérelve, Xenakis egy
elektronikus tervezőasztalt is beépített a stúdiójába. Eredetileg az
UPIC néven ismert gépezetet autók
és épületek tervezésére használták.
Érdekessége az volt, hogy egy mágneses ceruzával lehetett rajzolni rá,
és összeköttetésben állt a számítógéppel. A számítógép az asztalra
rajzolt alakzatokat hangokká alakította át, így gyakorlatilag minden
tervrajz megszólaltatható lett. Úgy
kell elképzelnünk azt a fajta zeneszerzést, hogy síkban történik, akár
egy épület tervezése.
A tervezőasztal vízszintes tengelye az időt jelentette, a függőleges
pedig a hangmagasságot. Ezt a különleges szerkezetet Xenakis nem
csak önmagának alkotta meg. Pedagógiai célzattal tanári kísérettel gyerekek is rendszeresen látogathatták
az intézetet, és kipróbálhatták, hogyan hangzanak rajzaik.
Xenakis egyik különösen érdekes
alkotása a Metastasis című műve.

Bogdán Emese

Ebben a bizarr alkotásban egy rendkívüli építmény vonalai a hangszerek
glissandóiban
(le-fel
csúszkálásaiban) jelennek meg. Az
1958-as világkiállításra a Philips
cég brüsszeli kirendeltsége egy figyelemfelkeltő multimédiás látványhelyiség tervezését kérte Le
Corbusier irodájától. A tervezéssel
Xenakist bízták meg. A Philips Pavilon építészeti szempontból is szokatlan alkotás. Később ennek a
tervrajzából született meg a Metastasis című zenemű. Az átlagember
talán azt kérdezné, miért van szükség a rendkívüliségekre? Az alkotó
válasza megfontolandó. „A komponálás, a cselekvés nem más, mint
harc a létezésért. Hogy legyek.
Azonban ha a múltat utánzom, nem
csinálok semmit, tehát nem vagyok.
Más szóval csak akkor vagyok biztos abban, hogy létezem, ha valami
mást csinálok.”
Iannis Xenakis valóra vált ötletei
mellett több olyan is akad, amelyek
minden képzeletet felülmúlnak. Tudományos-művészi elképzelései
szó szerint a földtől az égig értek.
Például csodálatosnak találta, hogy
ha az egész Földet egy fényhálóval
vennék körül, vagy a felhőket, de
akár a Holdat megvilágítva egy
kozmikus méretű csodálatos műalkotást lehetne létrehozni. Továbbá
elviekben és gyakorlatban is lehetségesnek tartotta a mesterséges
sarki fény előidézését a Föld bármely pontján. Ezt a kísérleti tervét
azért vetették el, mert veszélyes lett
volna az ózonrétegre. Egy másik
terve a hangzó téglákból épített
terem volt. Elképzelése szerint minden tégla egy hangszórót is tartalmazna, így a terem minden pontja
hangkibocsátó felület lenne. Egy

másik ötlete szerint Párizs magasabb pontjait fénynyalábokkal kellene összekötni, és a légvédelmi
riadókhoz használt hangszórókat
zene sugárzására is fel lehetne használni, így egy gigantikus fény-hang
produkciót lehetne előállítani – a
bonyolult kivitelezhetőség miatt elvetették ezt az ötletét is.
Xenakis egyáltalán nem volt érzéketlen ember művészi szempontból sem. Bár sok műve többszörösen elvontnak tekinthető,
mégis találunk néhány olyan zongoradarabot, amely diszkréten árulkodik lírai gondolatairól.

A Hat sanzon zongorára című
rövid sorozata hangulatában bartóki
gondolkodásmódot idéz.
Az idős zeneszerző-tervező hálószobája is megdöbbentő jelenség
volt azok számára, akik kevésbé ismerték őt. Az eddigi adatok ismerete után mire gondolna közülünk
bárki, ha meglátná Xenakis ágya
fölött a mennyezetről lelógó kötelet? Bizonyára hazája elhagyása miatti lelkiismeret-furdalása jutna
eszünkbe. De teljesen mást jelentett
ez a kötél a mérnök-zenész számára. Akár azt is mondhatnánk,
hogy Xenakis a XX. század polihisztora volt, mérhetetlen tudással
és rendkívüli képességekkel. De
nem tudott kötélen mászni. Így lett

A Xenakis által tervezett Philips Pavilon

Gondolatok a pjongcsangi téli olimpiáról

Nézem az olimpiát. Nonstop nézem, ki
sem kapcsolom a tévét. Több csatornán is követhetők a versenyszámok, 15 sportág 102
versenyszámában. Elcsodálkozik az ember,
hogy mennyi új sportággal gazdagodott az
olimpia az utóbbi 5-10 évben, és az emberi
képzelőerő és kreativitás mennyi akrobatikát
vitt be a téli sportokba. Ezekben a sportokban
minden a vízzel, illetve a víznek egy módosult halmazállapotával, a jéggel, a hóval van
kapcsolatban. Havon, jégen csúszkálnak, siklanak, ugranak a versenyzők a legkülönbözőbb módon. Itt minden mozgásforma, mint
általános jellemző, az egyensúly függvényében történik. Változatos, szemet gyönyörködtető, a fizikai törvényekkel sokszor
megmagyarázhatatlan – és nem is veszélytelen – mozgástevékenységeket láthatunk két
héten át a dél-koreai Pjongcsangban. Ez a
város a szervezés mintapéldája, gyönyörű létesítmények, szemet gyönyörködtető megnyitó, -15 fokon is mosolygós, kipirult arcú
emberek integetnek a felvételeken. Minden
rendezvényen tele lelátók, emberpróbáló futamok, hajmeresztő mutatványok, jó hangu-

lat. Mindent meg szeretnék nézni, a biatlon,
a sífutás próbáit, a skiatlont, a lesiklás számait, a szánkó, bobszámokat, a hódeszka
(snowboard) akrobatikus mutatványait, a
szöktetésekkel teli akrobatikus sít. A curling
(jégteke) nem vonz annyira, de a jégkorong
már közelebb áll hozzám. Váltogatom a csatornákat, most látom, hogy a síugrásban a nők
is versenyeznek. Gyorskorcsolyázóként minden távot meg szeretnék nézni, hosszú pályás
és rövid pályás (short track) futamokat
egyaránt. Közben telefonálunk Balló Gézával, volt csapattársammal, aki mindenben
olyan tájékozott, hogy utolérni nem lehet. Ő
mindent tud: évekre leosztva minden eredményt, minden rekordot számontart. A gyorskorcsolya szerelmese maradt. Most is
mondja, melyik futamon ki az esélyes. Elgondolkozunk, mennyire elkülönült a két
gyorskorcsolyasport, teljesen más szabályokkal, de mindkettő látványosan szép. A hosszú
pálya 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000
méteres távjait mai napig uralják a hollandok,
norvégek, németek, az északiak, gyönyörűség nézni, szinte úsznak a jégen. A rövid pályás short tracknek is nevezett korcsolyában
többen rajtolnak egyszerre, és előfutamokban

sorsolódik ki a döntőn való részvétel, itt a keletiek (Korea, Japán, Kína) az ászok, de a magyarok is szépen előretörtek. Mennyi taktika,
gyorsaság, ügyesség szükséges, hogy megmaradj a pályán, a milliméternyi pengeélen,
hogy el ne akasszanak, ki ne sodorjanak,
hogy ki ne dobjon a centrifugális erő a kanyarokban. A korcsolya is rövidebb itt, és cipőrésze is módosult, a célnak megfelelően.
Nem tudom elhessegetni azokat a gondolataimat, melyek a romániai gyorskorcsolyához kötnek, és melyek már csak emlékek,
mert a hazai hosszú pályás gyorskorcsolyasport teljesen megszűnt, s helyét átvette a
short track, mely csak pár városban tartja
magát.
A rossz gazdálkodás és a felelőtlenség rányomja bélyegét a romániai korcsolyaszövetségre. Eddig, ha szerényen is, de képviselve
voltunk egy-két résztvevővel a világversenyeken, ma már ez is emlék, a műkorcsolya
is az amatörizmus szintjén mozog. Most épp
a jégtánc rövid programot nézem, melyben
szigorú szabályok érvényesülnek, térképezett
szinkron mozdulatok, a tökéletes összhang a
zenével, a legkülönfélébb koreográfiákkal,
gyönyörű mezekkel. Gyönyörű látvány. Minden kűr külön élmény. Az ember elgondolkozhat, hogy a produkciókat művészetként
vagy sportként értékelje-e, szerintem mindkettőként, hiszen a műkorcsolya minden ága,
egyéni és páros, vagy tánc, vagy akár kűr formációban határeset. Amennyire sport, legalább annyira művészet is. Azon is
elgondolkozhatunk, hogy a könnyed mozgással végrehajtott gyönyörű kombinációk (melyek óriási élményt nyújtanak) mögött
mennyi munka áll. Mennyi önfeláldozás, s
amiről kevés szó esik, mennyi szakember
együttes munkája fémjelzi! Mindannyian ott
kellene álljanak a dobogó mögött, érmesük
hátánál a díjazáson is. Az edző, a pszichológus, a menedzser, az orvos, a nutríciós szakember, a masszőr és még sorolhatnám. És itt
nemcsak a műkorcsolyára gondolok, hanem
bármelyik sportágra, mely ilyen szinten nyújt

a kötélből szimbólum: az akadály
jelképe. Ez a kötél tette alázatossá a
tudóst, emlékeztetve, hogy neki is
vannak leküzdhetetlen akadályai,
de amíg él az ember, sosem késő
próbálkozni a gátak átlépésével.
1999-ben Xenakis elnyerte a
Polar zenei díjat. Ezt a kitüntetést
azok a személyek, zenekarok vagy
intézmények kapják, akik sokat tettek a zenei fejlődés érdekében. Az
idős tudós egészsége egyre gyorsabb ütemben kezdett romlani. A
zenei kitüntetése után két évvel,
2001. február 4-én már csak múlt
időben beszélhetett róla az emberiség. Bolyai Jánoshoz hasonlóan ő is
egy új világot, másféle zenei gondolkodásmódot teremtett.

teljesítményt. A nagy harc az idővel, egyévi
felkészülés pár századmásodpercért. Elérzékenyülünk, mikor a díjazáson nyakukba
akasztják az érmeket, ám nem gondolunk
arra, hogy mi van egy nemzetközi eredmény
hátterében, mennyi tudomány, robotmunka,
lemondás, ráfigyelés, törődés alapozza meg.
Minden sportolónak, aki viszi valamire (és
annak is, aki nem viszi semmire, de elszántan
űzi) áldozatos életvitel, emberfeletti munka
áll a háta mögött. Pontos időben kelni, feküdni, speciális előírásoknak megfelelően
táplálkozni, rendszeresen orvosi vizsgálatokat végezni stb. Mértéktartás, az egészség állandó szinten tartása, a terhelés az edzések
függvényében. Ha ezeket figyelembe veszszük, egy élsportolónak szinte nincs is magánélete, csak külön életvitele van, melyhez
teljes egészében hozzááll a családja s az
egész környezete.
Mennyi munka, kín, fájdalom, lemondás,
sérülés, műtét áll a szép eredmények, könnyű
mozdulatok mögött. (Jevgenyij Pljuscsenko,
az egyéni férfiműkorcsolya-számok világklasszisa, többszörös olimpiai bajnok műtéteinek számát 20 körülire taksálták.) Érdemes
azon is elgondolkodni, mikor szinte hihetetlen eredmények születnek, hogy meddig
emelhető még az emberi teljesítőképesség határa? Mennyi munka, tudományos kutatás,
technika, taktika, felszerelés, pszichotréning
stb. szükséges a még jobb eredményekhez?
Ezt taglaltuk Balló Gézával, a 70-es évekbeli
gyorskorcsolyás csapattársammal a versenyszámok, nagyszerű futamok alatt. Nézem az
olimpiát, váltom a csatornákat, s az az érzés
hatalmasodik el bennem, mintha a nemzetek
közötti háborúk itt képviseltetnék magukat
más formában, kitartó harcban, magas szintű
felkészülésben, igazságos megmérettetésben,
élénk színekben, tele energiával, lelkesedéssel. Megmosolyogtató számomra, hogy
mennyire összekeveredtek a nemzetek: a keletiek nyugatra, a kínaiak, japánok Amerikába szerződnek, a versenyző abba az
országba igazolhat le, ahol a legjobb feltételeket biztosítják a felkészülése érdekében.
Nézzük a jég és hó magas bravúrjait, megéri
rászánni az időt!
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Rosszabbul viselik állásuk elvesztését a daganattal diagnosztizált férfiak

A felmérések szerint rosszabbul viselik állásuk elvesztését
a daganattal diagnosztizált
férfiak, mint a nőpáciensek. A
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem szakemberei, pszichológusok, szociális
munkások a jelenség okait
vizsgálták.

Kállay Éva és Sebastian Pintea,
a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának munkatársai,
valamint Dégi L. Csaba, az egyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Karának docense azt
vizsgálták daganatos betegségekkel
diagnosztizált romániai páciensek
körében, hogy észlelhetők-e nemi
meghatározottságú különbségek
abban, ahogyan az érintettek a munkájuk elvesztéséhez viszonyulnak.
Pszichoonkológiai kutatások figyelmeztetnek, hogy a munkahely
megtartására, visszaszerzésére irányuló igyekezet a rosszindulatú daganatos megbetegedésekkel kezelt
emberek esetében nem magyarázható pusztán a mindennapi anyagi
szükségletek vagy a betegség miatt
megnövekvő kiadások fedezésére
tett erőfeszítésként. A keresetért

végzett munka egyszersmind ütemezi, jelentőséggel telíti a mindennapokat, a siker, az eredményesség
és a társadalmi elismertség előfeltétele, a társas kapcsolatok meghatározó közege, karrierként vagy
hivatásként megélve pedig az életút
alapmotívuma.
A daganatos megbetegedések
gyakoriságának növekedésével, illetve a diagnosztizálásuk terén elért
eredményeknek
köszönhetően
emelkedett azon páciensek száma
is, akik már a kezelés ideje alatt
vagy felépülésüket követően munkába állnának.
Egy 2011-es kutatás szerint a
gyógyult daganatos páciensek 63,5
százaléka áll ismét munkába, más
kutatások 84 százalékra becsülik ezt
az arányt.
A közel 800 romániai páciens –
461 nő és 338 férfi – megkérdezésével végzett kutatás azt igazolja,
hogy állásuk elvesztése pszichikailag, érzelmileg és funkcionálisan
sokkal érzékenyebben érinti a férfi
pácienseket, mint a daganatos betegségekkel küszködő nőtársaikat.
A kutatók belátják, hogy a felépülést követő vagy a kezeléssel párhu-

zamosan történő munkavállalás esélyeit számos tényező meghatározza,
így a páciensek életkora, iskolázottsága, anyagi helyzete, betegségének
stádiuma vagy a kezelés típusa.
Ugyanakkor a kolozsvári, jászvásári, nagyváradi vagy bukaresti onkológiai osztályokon tüdő-, végbél-,
emlő-, gyomor-, prosztata- vagy
méhnyakdaganattal kezelt személyek által kitöltött kérdőívekből az
derül ki, hogy a férfi páciensek ösz-

Országszerte 29-re emelkedett az influenzában elhunytak száma

Újabb Maros megyei áldozat

Romániában 29-re emelkedett az influenzavírus miatt
elhunyt személyek száma,
miután az elmúlt napokban öt
halálesetet jelentettek a hatóságok; az egyik áldozat egy
Maros megyei 63 éves nő. A
közegészségügyi
hatóság
adatai szerint megyénkben az
elmúlt héten ezerrel emelkedett a felső légúti megbetegedések száma.

A román tisztiorvosi szolgálat
adatai szerint kedden négy személynél állapították meg, hogy az
influenzavírus miatt haltak meg.
Közülük a legfiatalabb egy 63 éves
Maros megyei nő volt, aki nem
szenvedett egyéb betegségben, de
nem volt beoltva influenza ellen.
Hétfőn egy esetről számoltak be,
így ezen a héten öttel nőtt a halálos
áldozatok száma.
A múlt hét óta ugrott meg látványosan az elhunytak száma, csütörtökön jelentették a hatóságok, hogy
tíz nap alatt nyolc beteg halt meg a
ragályos kórokozó miatt.
Kedden öt embert utaltak be Temesváron a járványkórházba influenzatünetekkel, közülük három
gyermek – derül ki az MTI hírügynökség beszámolójából.
Sorina Pintea egészségügyi miniszter kedden közölte, egyelőre
nincs szó járványról Romániában,
hiszen a fertőző betegségnek egyelőre csak gócpontjai vannak. A legtöbb megbetegedést Bukarestben és

Jászvásáron jelezték. Az influenza
terjedésének megfékezése és a betegek óvása miatt egyes romániai
kórházakban karantént és látogatási tilalmat rendeltek el. Dr. Stelian
Caraghiaur, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság sajtószóvivője elmondta, az elmúlt héten
közel ezerrel nőtt a légúti megbetegedések száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A szóvivő szerint
február 5–11. között Maros megyében 6940 légúti megbetegedést
jegyeztek, míg az azelőtti héten
5945 virózisos esetet jelentettek a
családorvosok. Az elmúlt héten megyeszerte 2628 beteget diagnosztizáltak tüdőgyulladással. Az említett
időszakban négy betegnél mutatták
ki az influenzát, egy személy életét
vesztette. Idén megyénkben ez már
a harmadik haláleset.
A sajtószóvivő elmondta, az
igazgatóságnak nincsen készleten
influenza elleni védőoltása, de rövidesen újabb dózisokat rendelnek. A
családorvosoknál
hozzávetőleg
még 350 adag védőoltás van – tette
hozzá dr. Stelian Caraghiaur.
A megbetegedések gyakoriságára való tekintettel a közegészségügyi igazgatóság honlapján lévő
közleményben tájékoztatják a lakosságot a megelőzés módozatairól, illetve arról, hogy mely tünetek
esetén forduljunk azonnal orvoshoz.
Az influenza általában egyhárom nap lappangás után hirtelen

tör rá az emberre, és legtöbbször
39-41 fokos lázzal, erős torok- és
fejfájással, ízületi és végtagfájdalommal, hidegrázással, száraz köhögéssel, könnyezéssel, étvágytalansággal, általános gyengeséggel
jár. Már a betegség gyanúja esetén
is orvoshoz kell fordulni, mert a tünetek elhanyagolása súlyos szövődményekhez, többek között felső
légúti fertőzéshez, középfülgyulladáshoz, hörghuruthoz vagy tüdőgyulladáshoz vezethet. Krónikus
betegeknél, például szív-, illetve cukorbetegeknél az influenza hatására
súlyosbodhatnak az alapbetegséggel járó tünetek. Idős személyeknél
az influenza bizonyos szívbántalmak súlyosbodásához vezethet,
tehát fokozodhat az infarktus vagy
agyvérzés veszélye.
Az influenzavírus az egyéb légúti
fertőzések kórokozóihoz hasonlóan
a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjed. A hatóságok azt
tanácsolják, amennyiben lehet, kerüljük a zsúfolt helyeket, a beteg
személyeket, gyakran szellőztessünk a lakásban, munkahelyen, osztálytermekben. Gyakran mossunk
kezet szappannal, alaposan tisztítsuk ki a gyerekek orrát. Tüsszentéskor
és
köhögéskor
papírzsebkendővel takarjuk el a
szánkat és orrunkat, és használat
után azonnal dobjuk a szemétbe a
zsebkendőt. (menyhárt)

szeférhetetlenebbnek érzik betegségükkel, annak kezelésével a jövedelemért végzett munkát, valamint
kevésbé tarják magukat képesnek a
munkavégzésre, mint a daganatos
betegséggel küszködő nőtársaik. A
munkavégzésből származó elégedettség ugyancsak alacsonyabb a
daganatos férfiak, mint a nőpáciensek esetében.
Ez részben abból adódhat – érvelnek a szerzők –, hogy a nők szá-
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mára a munka mellett egyéb olyan
források is fennmaradnak, amelyek
értelmet tulajdonítanak a mindennapoknak, pl. az anyaszerep, a gyermekekről vagy a házastársukról
való gondoskodás, a barátságok.
Ezzel szemben a romániai férfiak
számára a munka továbbra is társadalmi identitásuk egyik legmeghatározóbb összetevője, jövedelmük
megszilárdítja őket családfői, családfenntartói és a társadalmi pozíciójukban.
A felmérés eredményei rámutatnak, hogy több szinten is
sürgős változtatásokra volna
szükség. A daganatos betegekkel
foglalkozó tanácsadóknak, terapeutáknak föl kellene készíteniük
a munkaadót és a munkavállalót
egyaránt, hogy páciensük – bizonyos körülmények biztosítása
mellett – milyen típusú és intenzitású munka elvégzésére alkalemellett
az
érintett
mas,
szakemberek feladata lenne az is,
hogy ráirányítsák a páciensek figyelmét azokra az alternatív értelemforrásokra, melyek a munka
mellett jóllétüket és klinikai felépülésüket elősegíthetik.

Bizonyos élelmiszerek
befolyásolhatják a rák terjedését

A spárgában, a szárnyasokban és egyéb élelmiszerekben
is megtalálható, aszparagin
nevű aminosav csökkentése,
illetve blokkolása jelentősen
megnehezítette a melldaganatok áttétképződését egereken végzett kísérletekben –
számoltak be a kutatók a Nature című tudományos folyóiratban
közölt
tanulmányukban.

Az aszparagint a szervezet is
képes előállítani, de jelentősebb
mennyiségben megtalálható a nevét
adó spárgában, a burgonyában, a
hüvelyesekben, a dióban, a szójában és a teljes kiőrlésű lisztben, valamint a tejtermékekben, a húsban
és a tojásban.
A Cancer Research UK brit rákkutató intézet cambridge-i munkatársai a mellrák egy agresszív
formáját vizsgálták egereken. Normális esetben a rágcsálók néhány
héten belül meghalnak, ahogy a
tumor szétterjed a szervezetükben.
Amikor azonban az egerek alacsony aszparagintartalmú étrendet
kaptak, vagy gyógyszerekkel blokkolták a szervezetükben az aminosavat, akkor a daganatnak már
„nehezére esett” a szétterjedés.
„Óriási volt a változás, a tumorokat alig lehetett megtalálni” – idézte
a BBC News Greg Hannont, a vizsgálatot végző kutatók egyikét.
A Glasgow-i Egyetem szakemberei 2017-ben kimutatták, hogy a
szerin és a glicin aminosavak kiiktatása lassította a limfóma és a bélrák előrehaladását.
„Egyre több bizonyítékunk van
arra, hogy bizonyos ráktípusok rab-

jai étrendünk bizonyos összetevőinek” – jegyezte meg a szakember,
hozzátéve, hogy a páciensek étrendjének megváltoztatásával vagy
olyan gyógyszerek használatával,
amelyek gátolják, hogy a tumorsejtek hozzáférjenek ezekhez a tápanyagokhoz, reményeik szerint a
jövőben fejleszteni lehet a terápiákat.
Egy primer, vagyis elsődleges
daganat ritkán halálos kimenetelű.
A rosszindulatú daganatok egyik
jellemző tulajdonsága azonban,
hogy a növekedésük során egyes
sejtjeik az eredeti helyükről elszabadulva a vér és a nyirokkeringés
útján a szervezet távolabbi részeire
sodródnak, és másodlagos daganatokat, áttéteket képeznek.
A kutatók úgy vélik, hogy az aszparaginnak ebben a folyamatban,
vagyis a rák terjedésében (metasztázis) van fontos szerepe. A spárga
és egyéb aszparagintartalmú élelmiszerek kedvelőinek megnyugtatására azonban elmondták, hogy az
eredményeiket még emberek bevonásával végzett tanulmányokkal is
alá kell támasztani, illetve az aszparagint amúgy is nagyon nehezen lehetne kiiktatni az étrendből. A
tudósok szerint hosszú távon az
lehet a megoldás, hogy a páciensek
tápanyagokban gazdag, de aszparagintól mentes speciális italokat kapnak.
A Breast Cancer Now nevű szervezet vezetője, Delyth Morgan óva
int mindenkit attól, hogy a tanulmány hatására drasztikus változtatásokat hajtson végre az étrendjében
anélkül, hogy előtte konzultálna az
orvosával. (MTI)
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Talajmintákban fedeztek fel
új antibiotikumot

A lassan evő emberek
kisebb valószínűséggel híznak el

Azok, akik lassan esznek, kisebb
valószínűséggel híznak el – állapították meg japán kutatók, akik szerint a vacsora utáni rágcsálnivalók
elhagyása, valamint ha az ember
már nem eszik lefekvés előtt két
órával segít az egészséges testsúly
elérésében és megőrzésében – írta
a The Daily Telegraph.

A BMJ Open című szaklapban publikált
tanulmány készítői 60 ezer olyan ember
egészségbiztosítási adatait elemezték Japánban, akik rendszeresen jártak orvosi kivizsgálásokra 2008 és 2013 között, és ez
idő alatt 2-es típusú cukorbetegséget diagnosztizáltak náluk.
Az orvosi vizsgálatok során a résztvevőknek értékelniük kellett az evési sebességüket – gyors, normális vagy lassú –,
valamint egyéb szokásaikról is kérdezték
őket, például, hogy lefekvés előtt két órával szoktak-e vacsorázni, jellemző-e rájuk
a késő esti nassolás, és ki szokták-e hagyni
a reggelit.
A kutatóknak az alanyok testtömegindexére – BMI, a testmagasságból és testtömegből kiszámított érték –, valamint
derékbőségére vonatkozóan is voltak adataik. A tanulmány készítői a 25 vagy magasabb BMI-értéket tekintették elhízásnak.
A rejtvény fősoraiban
Joseph Joubert
francia moralista
(XIX. század eleje)
egyik megszívlelendő
szentenciáját idézzük.
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telték. A bőrükön lévő sebeket elmulasztotta a
szer.
A tudósok most a szer hatékonyságának növelésén dolgoznak. Azt remélik, hogy emberi
fertőzéseket gyógyító orvosságot lehet belőle kifejleszteni.
„Egy újonnan felfedezett antibiotikumcsaládról lehetetlen megmondani, mikor jöhetnek a
klinikai tesztek, de azt sem, hogy eljut-e ebbe a
fázisba” – mondta Sean Brady, a kutatás vezetője.
Colin Garner, a brit Antibiotic Research (Antibiotikumkutató Intézet) munkatársa szerint jó
hír, hogy új antibiotikumot találtak úgynevezett
Gram-pozitív baktériumok ellen, mint az
MRSA, ám a Gram-negatív baktériumok elleni
szerre lenne a legnagyobb szükség.
„Az utóbbiakat nehéz megfékezni, egyre nő
közöttük az antibiotikumoknak ellenállók
száma. Ezek a baktériumok tüdőgyulladást, vérmérgezést, húgyúti és bőrfertőzést okoznak” –
mondta
el
Garner
a
BBC-nek.
(MTI)
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Az új vegyületek felvehetik a harcot a nehezen kezelhető baktériumfertőzésekkel, többek
között az MRSA (methicillinrezisztens Staphylococcus aureus) „szuperbaktériummal” – írták
a Rockefeller Egyetem kutatói a Nature Microbiology című szaklap aktuális számában közölt
tanulmányukban.
A gyógyszereknek ellenálló fertőzések, melyeket az úgynevezett szuperbaktériumok okoznak, a világ egyik legnagyobb egészségügyi
fenyegetésének számítanak, mintegy 700 ezer
ember halálát okozzák évente.
A New York-i tudósok talajmintákban kutattak mikroorganizmusok után, mivel a talajban
millió apró lény nyüzsög és termel olyan vegyületeket, amelyek talán a kórokozók elleni harcban is hasznosíthatók.
Genetikai szekvenálással, vagyis az élőlény
teljes örökítőanyagának feltérképezésével
vizsgálták meg a
több mint ezer
talajmintában található organizmusokat.
Amikor több
mintában is felfedezték a malacidin
nevű
vegyületeket,
úgy érezték, valami fontosra
bukkantak. Az
anyagot MRSAfertőzött
patkányokon tesz-

(Nagy-Britanniában a 25 feletti BMI-érték
még „csak” túlsúlyt jelent, a 30 feletti az
elhízás.) A vizsgált időszak kezdetén az
alanyok közül 22.070-en a gyors, 33.455en a normális, 4192-en pedig a lassan evők
közé sorolták magukat.
Az eredmények szerint a normális sebességgel táplálkozók 29 százalékkal, a
lassan evők 42 százalékkal kisebb eséllyel
voltak elhízva, mint azok, akik rendszeresen befalták az eléjük kerülő ételt. A mutatók szerint az evési sebesség lassításával
csökkent a résztvevők testtömegindexe és
derékkörmérete is.
A kutatók azt is megállapították, hogy
azoknál, akik vacsora után még nassolnak,
vagy hetente háromszor vagy többször
mindössze két órával lefekvés előtt vacsoráznak, ugyancsak magasabb a túlsúly
kockázata. Utóbbit azonban nem befolyásolja a reggeli kihagyása.
„Az étkezési szokások megváltoztatása
hatással lehet az elhízottságra, a testtömegindexre és a derékméretre” – mondta Fukuda Haruhisa, a Kjúsú Egyetem
munkatársa, hozzátéve, hogy a gyors evés
megakadályozását célzó módszerek segíthetnek az elhízás megelőzésében és az elhízással összefüggő egészségi kockázatok
csökkentésében. (MTI)
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Talajmintákban fedeztek fel amerikai
tudósok új antibiotikumcsaládot, melynek a nehezen kezelhető fertőzések elleni küzdelemben lehet haszna – írta a
BBC hírportálja.
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u
L.N.J.

2018. február 15., csütörtök ______________________________________________ SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Kovács Pékség Kupa gyereklabdarúgásban

csoportkép a 2005-ös korosztály díjkiosztó ünnepségén részt vevőkkel. Fotó: az MSE Facebook-oldala, Porkoláb Zoltán

Hat korosztály számára rendezik
meg gyereklabdarúgásban az idén
először kiírt Kovács Pékség Kupát,
amelyet sportvonalon a Marosvásárhelyi MSE, adminisztratív vonalon a megyeszékhelyi klub
tevékenységét segítő Pro MSE
Egyesület szervez. Az első két korosztály küzdelmei az elmúlt hét
végén zajlottak: a 2005-ben születettek a marosszentannai sportteremben, míg a 2007-es korosztályos
csapatok Jedden mérték össze az
erejüket.
A 2005-ös mezőnyben tíz csapat
nevezett, a 2007-eseknél pedig hat
egyesület mérte össze az erejét, ami
azt jelenti, hogy mintegy 200 gyerek kapott lehetőséget arra, hogy
szervezett keretek között rúgja a hét
végén a labdát. A tornán 4+1 fős
csapatok 2x15 perces mérkőzéseket
játszottak.
A 2005-ös korosztályban igen kiélezett küzdelem folyt a sikerért. A
tíz együttest két csoportra osztották,
majd a csoportokban elért eredmények alapján helyosztók következtek. Az A csoportban a házigazdának számító MSE bordó csapata végzett az első helyen, miután
megelőzte a Marosvásárhelyi Viitorul, a Marosvásárhelyi ASA 2005, a
Szászrégeni Avântul és a Koronkai
Ajax csapatait. A B csoportban a
Nyárádtői Viitorul bizonyult a
legjobbnak, a Szászrégeni Sporting, a Marosvásárhelyi ASA
2006, az MSE zöld csapata és az
Erdőszentgyörgyi Târnava előtt.
A tornagyőzelmet végül Nyárádtő
szerezte meg, amely a döntőben
felülmúlta az MSE bordó csapatát.
A jeddi sportteremben körmérkőzés rendszerben játszottak a csapa-

tok, a győzelmet az MSE bordó
együttese szerezte meg. A tornán a
szervező klub még két csoportot
indított, vendégként a Szászrégeni
Avântul és Sporting, valamint
Csíkszentsimon csapatai vettek
részt.
A Kovács Pékség Kupa a hét
végén folytatódik a már említett két
helyszínen, Marosszentannán és

A Tottenham Hotspur 2-2-es döntetlent játszott a Juventus otthonában, a Manchester City pedig 4-0-ra
győzött az FC Basel vendégeként a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén,
kedden.

A torinói mérkőzés 2. percében
Pjanic szabadrúgását követően Higuaín kapásból a hálóba lőtte a háta
mögül érkező labdát. Az argentin
csatár kisvártatva ismét betalált,
mivel értékesítette a Ben Davis szabálytalansága miatt megítélt bünte-

Jedden, valamint Ákosfalván.
Szombaton Ákosfalván a 2008-as
korosztály játszik, hat csapat részvételével, Jeddre pedig 12 csapatot
várnak a 2010-ben születettek tornájára. Vasárnap Marosszentannán
a legnépesebb mezőny, 22 csapat, a
2009-es korosztályban gyűl össze,
míg Jedden a 2011-esek vetélkedőjére 9 csapat nevezett be.

Tornát nyert az MSE U15-ös csapata
Megnyerte a marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum által
szervezett barátságos korosztályos labdarúgótornát a marosvásárhelyi MSE U15-ös korosztályának a csapata. A Sziget utcai műgyepes pályán rendezett vetélkedőn nyolc együttes vett részt,
amelyeket két négyes csoportra osztottak a szervezők. Az MSE
8-1-re győzött a Marosszentgyörgyi Kinder 2004 ellen, 3-2-re verte
a Sportlíceum csapatát és 3-1-re a marosludasi együttest, majd a
döntőben a Kinder 2003 ellen 1-0-ra diadalmaskodott. Dudás Levente, a csapat edzője és egyben az MSE felnőttcsapatának csatára
a következő játékosokat küldte pályára: Dobos István, Novák Nimród, Soós Norbert, Adorjáni Béla, Barabási Balázs, Tóth Róbert,
Schaffer Norbert, Sándor Richárd, Csizmadia Róbert, Szabó
Csaba, Ördögh Attila, Vodă Rareş, Balázs Lajos Norbert, Finna
László, Domokos Alex, Kurucz Botond, Nagy Mózes.
A torna gólkirályi címét öt találattal Balázs Lajos Norbert érdemelte ki, míg a kapus Dobos István a négy mérkőzésen csupán két
gólt kapott akcióból, kettőt büntetőből szereztek az ellenfelek.
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* Angol Premier Liga, 27. forduló: Tottenham – Arsenal 1-0, Everton
– Crystal Palace 3-1, Stoke – Brighton & Hove Albion 1-1, Swansea –
Burnley 1-0, West Ham United – Watford 2-0, Manchester City – Leicester 5-1, Huddersfield – Bournemouth 4-1, Newcastle United – Manchester
United 1-0, Southampton – Liverpool 0-2, Chelsea – West Bromwich
3-0. Az élcsoport: 1. Manchester City 72 pont, 2. Manchester United 56,
3. Liverpool 54.
* Spanyol Primera División, 23. forduló: Athletic Bilbao – Las Palmas
0-0, Villarreal – Alavés 1-2, Málaga – Atlético Madrid 0-1, Leganés –
Eibar 0-1, Real Madrid – Real Sociedad 5-2, Sevilla – Girona 1-0, Barcelona – Getafe 0-0, Celta Vigo – Espanyol 2-2, Valencia – Levante 3-1,
Deportivo La Coruna – Betis 0-1. Az élcsoport: 1. Barcelona 59 pont,
2. Atlético Madrid 52, 3. Valencia 43.
* Olasz Serie A, 24. forduló: Fiorentina – Juventus 0-2, SPAL – AC
Milan 0-4, Crotone – Atalanta 1-1, Napoli – Lazio 4-1, Sassuolo – Cagliari
0-0, Inter – Bologna 2-1, Chievo – Genoa 0-1, Sampdoria – Hellas Verona
2-0, Torino – Udinese 2-0, AS Roma – Benevento 5-2. Az élcsoport:
1. Napoli 63 pont, 2. Juventus 62, 3. Inter 48.
* Német Bundesliga, 22. forduló: RB Leipzig – Augsburg 2-0, Eintracht
Frankfurt – 1. FC Köln 4-2, Bayer Leverkusen – Hertha BSC 0-2, Hannover 96 – Freiburg 2-1, Borussia Dortmund – Hamburger SV 2-0, Hoffenheim – Mainz 4-2, Bayern München – Schalke 04 2-1, VfB Stuttgart
– Mönchengladbach 1-0, Werder Bremen – Wolfsburg 3-1. Az élcsoport:
1. Bayern München 56 pont, 2. RB Leipzig 38, 3. Borussia Dortmund 37.
* Francia Ligue 1, 25. forduló: St. Etienne – Olympique Marseille
2-2, Toulouse – Paris St. Germain 0-1, Dijon – Nice 3-2, Guingamp –
Caen 0-0, Metz – Montpellier HSC 0-1, Bordeaux – Amiens SC 3-2, Angers – AS Monaco 0-4, Strasbourg – Troyes 2-1, Nantes – Lille 2-2, Lyon
– Stade Rennes 0-2. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 65 pont, 2. AS
Monaco 53, 3. Olympique Marseille 52.

Pjongcsangi ötkarikás

* A téli olimpia szerdai versenynapjának győztesei: Eric Frenzel (Németország) – északi összetett, egyéni, normál sánc+10 km; Jorien ter Mors (Hollandia) – gyorskorcsolya, női 1000 méter; Shaun White (Egyesült Államok)
– hódeszka, férfi félcső; Tobias Wendl, Tobias Arlt (Németország) – szánkó,
férfi kettes.
* Mindent visz a szél az olimpián. Miközben azonban Pjongcsangban és
Dzsongszonban csak a rendezést nehezíti – szerdán például már a harmadik
alpesi versenyszámot kellett elnapolni az erős légmozgás miatt – a korcsolyasportoknak otthont adó Kangnungban anyagi károkat is okoz. A süvítő
széllökések olyan erősek, hogy több mobilsátrat megrongáltak, a fák és a
közlekedési lámpák látványosan kilengenek. A járókelőknek táskájukkal
vagy kezükkel kell eltakarniuk a szemüket a levegőben kavargó homok és
hordalék miatt. A buszmegállók tábláit és a kordonokat szét kellett szerelni,
mert a szél feldöntötte volna őket. A táblákat a földre fektették, hogy aki a
vihar ellenére útnak indul, az lássa, hogy jó helyen várja-e az ötkarikás létesítményekhez tartó buszokat.
* Szerelmes üzenetek sokaságát kapja az ázsiai felmenőkkel rendelkező
két magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó: Liu Shaolin Sándor verseny előtti
kacsintása nyomán csak úgy záporoznak az üzenetek a sportoló Instagramoldalára. „Vadító, ahogyan kacsintasz, a szívem nagyon dobog” – írta egy
lány, míg egy másik hölgy nem engedné hazautazni a 22 éves versenyzőt:
„Kacsintós srác, égesd el az útleveled!”, „Kérlek, ne hagyd el Koreát, inkább
vegyél feleségül! Azért akartam elutazni az országodba, hogy meglátogassam
a magyar barátaimat, de változtatok a tervemen, veled akarok lógni. Komolyan szeretlek!” – olvasható egy másik posztban. Liu Shaoang is szerelmes
üzenetek tömkelegét kapja, s jó hír a rajongóinak, hogy neki jelenleg nincsen
párkapcsolata (testvérének a brit rövid pályás gyorskorcsolyázó, Elise Christie a barátnője). „Mindenem a tiéd. A helyes arcod aranyérmet ér, a tökéletes
tested pedig gyémántot érdemel” – írta egy koreai lány. Egy másik pedig
egyenesen magyarul üzente: „Szeretlek, sok szerencsét kívánok!”
* A vetélytársak szerint jogosulatlan előnyhöz jutnak a brit szkeletonosok,
amennyiben az edzésen használt „szuperruhában” versenyezhetnek a ma kezdődő futamokon. A brit csapat tagjainak edzésen használt ruhái ugyanazzal
a technológiával készültek, mint amilyennel a brit pályakerékpárosok dreszszei, utóbbiak ezeknek köszönhetően az elmúlt időszak olimpiáin uralták a
szakágat. „A ruháinkat a szervezők látták, és rendben lévőnek találták. Újítók
vagyunk, nem csalók” – jelentette ki a vádakra reagálva a britek ötkarikás
újonca, Jerry Rice.

Bajnokok Ligája: Kedvező helyzetben a Tottenham és a Manchester city

Londoni öröm: az angol csapat kétgólos hátrányból egyenlített Torinóban

tőt. A Tottenham a 35. percben szépített: Kane elhúzta a labdát Buffon
mellett, és könnyedén a hálóba
emelt. Az első félidő lefújása előtt
ismét tizenegyest kapott a torinói
együttes, ám Higuaín ezúttal a keresztlécet találta telibe. Szünet után
eleinte kiegyenlített játék folyt a pályán, a torinóiak több lehetőséget
kihasználatlanul hagytak, Christian
Eriksen viszont a 72. percben szabadrúgásból egyenlített. A hajrában
hiába rohamozott az olasz csapat,
nem tudott újabb gólt szerezni.
A másik ágon a Manchester City
tíz perc alatt eldöntötte a Basel elleni párharcot: Gündogan szöglet
utáni fejesével, Bernardo Silva közeli lövésével és Sergio Agüero
bombájával az első félidő közepén
már három góllal vezetett idegenben. Szünet után Gündogan látványos találatával tovább növelték
előnyüket, a bázelieknek nem volt
reális esélyük a különbség csökkentésére.
A visszavágókat március 7-én
rendezik.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* Juventus (olasz) – Tottenham Hotspur (angol) 2-2 (2-1)
* FC Basel (svájci) – Manchester City (angol) 0-4 (0-3)

Tizenhatoddöntő az Európa-ligában
Egy mérkőzés kivételével (a 0-0-ra zárult Crvena Zvezda Belgrád
– CSZKA Moszkva találkozót kedden rendezték – a szerk.) ma
játsszák a második számú európai labdarúgó kupasorozatban, az
Európa-ligában a tizenhatoddöntő párharcainak első mérkőzését.
Egy román csapat is érdekelt, a FCSB az olasz Lazio ellenében
igyekszik kiharcolni a továbbjutást a következő körbe.
A műsor:
* 18 órától: Asztana – Sporting Lisszabon (Telekom Sport 1)
* 20 órától: Östersunds – Arsenal (Telekom Sport 4), Real Sociedad – Red Bull Salzburg, Olympique Marseille – Sporting Braga,
Ludogorec – AC Milan (Telekom Sport 2), Borussia Dortmund –
Atalanta (Telekom Sport 3), Szpartak Moszkva – Athletic Bilbao,
Nizza – Lokomotiv Moszkva
* 22.05 órától: Napoli – RB Lipcse (RTL II, Telekom Sport 2),
Olympique Lyon – Villareal (Telekom Sport 3), Celtic Glasgow –
Zenit Szentpétervár, Partizan Belgrád – Viktoria Plzen, Bukaresti
FCSB – Lazio (Pro TV, Telekom Sport 1), AEK Athén – Dinamo
Kijev, FC Koppenhága – Atlético Madrid (Telekom Sport 4)
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Rövidzárlat okozhatta az idős nő halálát

Múlt héten is két tűzesethez
kaptak riasztást a csíkfalvi
önkéntes tűzoltók, mind a
kétszer a hivatásos kollegáik
megérkezése előtt sikerült oltaniuk, de a tűz ismét emberi
áldozatot követelt.

Gligor Róbert László

Múlt csütörtökön késő este a
Székelyhodos községhez tartozó
Iszlóba riasztották a csíkfalvi tűzoltókat: 23 óra előtt tizenegyen indultak a helyszínre. A tüzet sikerült
eloltaniuk, de a ház tulajdonosát,
egy idős nőt már holtan találták.
Szabó Árpád parancsnoktól értesültünk: a tüzet rövidzárlat okozhatta,
a padláson lobbant fel, de a jelek
szerint a falban levő villanyvezetékből indulhatott, ugyanis a lakásban levő áramforrások akkor éppen
nem voltak terhelés, használat alatt.
Amikor a szomszédok észlelték a
füstöt és a tüzet, riasztották a ható-

ságokat, és megpróbálták eloltani,
egyik férfi pedig éppen a csíkfalviak megérkezésekor hozta ki a
házból az ágyhoz kötött, egyedül
élő, szomszédok által gondozott
nőt, de már késő volt. A mozgásképtelen idős nő nem tudott a tűz
elől menekülni, arcán és kezén komoly égési sérüléseket szenvedett,
de halálát füstmérgezés okozta –
szögezte le Szabó. A helyszínre érkeztek a marosvásárhelyi és nyárádszeredai hivatásos tűzoltóegységek is, de a ház nyári konyhájában keletkezett tüzet addigra már
megfékezték.
Vasárnap este ismét Székelyhodos községbe riasztották a tűzoltókat, ezúttal is a csíkfalviak érkeztek
elsőként, majd a marosvásárhelyi és
nyárádszeredai hivatásos és önkéntes tűzoltók, akiknek ezúttal nem
kellett beavatkozniuk, ugyanis
addig már megakadályozták a tűz
elterjedését, már csak a rejtett parázsmaradványokat kellett felszá-

Iszlóban is megfékezték a tüzet, de a ház tulajdonosa már érkezésük előtt meghalt
Fotó: facebook.com/csíkfalva község önkéntes tűzoltó-alakulata

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz ASZTALOSOKAT
minden részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a
szállítási költség egy részének elszámolását. Az önéletrajzokat az
office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a 0735233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)
POSTÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a 0756-902-396-os telefonszámon, naponta 8-16 óra között. (sz.-I)

A SERVINSTAL KFT. alkalmaz LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST. Érdeklődni a 0747-496-627-es, 0742-574-804-es telefonszámokon. (19847-I)
KFT. alkalmaz ASZTALOST nyílászárók készítésére. Tel. 0744798-270. (6539-I)

KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely) jó kézügyességű, műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806,
e-mail-cím: info@neuzer.ro (19848)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ a töltési részlegre
TERMÉKGYÁRTÓKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt vagy a
prodcarmi@yahoo.com e-mail-címen lehet. (60947)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681130. (19837)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz MOTOROSTARGONCA-KEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Tel. 0724989-092, 0720-071-432. (1985–I)

POSTÁST alkalmazunk Szentiványra és Kebelébe. Érdeklődni a
0265/213-648-as telefonszámon. (sz.-I)

molni. Itt a tűz a hétvégi házként
használt épület kéményétől indult,
és csak körülötte egy kisebb területen tett kárt a padlásban és a tetőzetben.
Szabó Árpád a télen túlfűtött és
felügyelet nélkül hagyott tűzhelyek,
kémények okozta tűzesetek gyakoriságát is kihangsúlyozta, de elmondta: mint az iszlói esetében is,
sok régi házban a falban levő
elektromos vezetékek okoznak
tüzet. Ugyanis a régi épületekben
még alumíniumvezetékek vannak, amelyeknek az ellenálló képessége jóval kisebb a mai
vezetékekéhez képest, ezért nagyobb terhelés, több vagy hibás
készülék használata miatt felizzanak, és egy szomszédos szállal
vagy épp az alumínium burkolócsővel „ívet” alkotnak, és rövidzárlat keletkezik. A tűz legtöbbször
azonban nem azonnal lobban fel,
hanem akár órákkal később, ezért
észlelésükig már a falakban vagy
padlásokon elszenesedés történik.
A csíkfalviaknak tavaly január 22-én volt a
mostani, iszlóihoz hasonló esetük, akkor is
Jobbágytelkére szálltak
ki, ahol egy túlterhelt
villanymelegítő rövidzárlata okozott tüzet
egy ugyancsak egyedül
élő, ágyhoz kötött idős
férfi házában, aki valószínűleg
szintén
füstmérgezésben halt
meg, de az ő teste nagyon megégett a tűzben, sőt a ház égő
gerendázata is rászakadt, amikor az ajtóig
próbált eljutni.

Start-up Nation:
a nyertes pályázatok
kifizetését sürgeti a MIÉRT

Miután az állam nem teljesíti
a vállalt határidőket a Startup Nation pályázatait elnyerő
fiatalokkal
szemben,
a
Magyar Ifjúsági Értekezlet
vállalkozókkal közösen fogalmazott meg kérdéseket,
amelyeket az RMDSZ parlamenti
képviselője,
Apjok
Norbert továbbított kedden
reggel az érintett minisztériumnak.

Szőcs Endre közgazdász, vállalkozó elmagyarázta: mivel a Startup Nation előfinanszírozásos
támogatás, így a kezdő vállalkozások többsége kénytelen banki finanszírozáshoz fordulni, amit jóvá
kell hagynia a garanciaalapnak is.
A projektek megvalósításának
pedig a legnagyobb akadályozója
maga a garanciaalap, amely egy állami tulajdonban lévő intézmény.
„A procedúra több hónapig is eltarthat, így teljesen bizonytalanná
teszi több ezer cég jövőjét és legalább kétszer ennyi alkalmazott egzisztenciáját” – fogalmazott Szőcs.
Napirend előtti felszólalásában
Apjok Norbert arra hívta fel a figyelmet kedden, hogy amennyiben
a kormány lehetőséget kínál a fiataloknak, akkor meg is kell tennie
mindent ahhoz, hogy a program
gördülékenyen működjön, és azok,
akik nyertek, valós támogatásban
részesüljenek. Az RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint „látható,
hogy a bürokrácia miatt jelenleg

több ezer fiatal vállalkozás küzd a
fennmaradással, miközben a pályázatban vállaltakat próbálják teljesíteni, ehhez képest az állam nem
teljesíti az önmaga által vállalt határidőket”.
Éppen ezért a kereskedelmi és
üzleti környezettel foglalkozó tárcát vezető és pénzügyminiszterhez
intézett kérdésben azt várja, hogy
mutassák be, milyen intézkedéseket
tesz a minisztérium annak érdekében, hogy a program során tapasztalt fennakadás megszűnjön, illetve,
hogy milyen határidővel vállalják a
támogatások előtt álló akadályok
elgördítését.
„A román kormány újra meg újra
bebizonyítja, hogy inkompetens.
Sok olyan magyar fiatal van, aki a
hasonló mulasztások miatt soha
többet nem fog uniós forrásokhoz
nyúlni. Arra kérjük a kormányt,
hogy minden eszközével keressen
megoldásokat a nyertes pályázatok
kifizetésére, és ne hagyja cserben a
közel 10 ezer vállalkozni akaró fiatalt” – összegzett Oltean Csongor,
a MIÉRT elnöke.
Tavaly az állam kiemelkedő kezdeményezései közé tartozott a kisés középvállalkozások támogatására irányuló Start-up Nation Romania program, amely maximum
200 ezer lej vissza nem térítendő támogatást biztosított legfennebb tízezer kezdő vállalkozásnak, az
elszámolható költségek 100%-át finanszírozva.

Ellenőrizzék a személyazonossági
igazolvány érvényességét!

A kellemetlen helyzetek elkerüléséért, kérjük, ellenőrizzék a személyazonossági igazolványuk érvényességét, ugyanakkor emlékeztetünk, hogy kötelesek újat kérni az alábbi
esetekben:
– a határidő lejárta előtt minimum 15, maximum 180 nappal
– lakhely és anyakönyvi változások után legtöbb 15 nappal
A marosvásárhelyi lakosság-nyilvántartó osztály adatai szerint februárig 949 személy személyazonossági igazolványa járt le, ezek közül 603 állandó marosvásárhelyi lakhellyel rendelkezik, míg 346an a 16 peremtelepülésen laknak.
Ez a 14. évét ebben a hónapban betöltő 161 kiskorúra is vonatkozik, akiknek kötelezően ki kell állíttatni a személyi igazolványát.
Bővebb felvilágosítás a 0265-250-391-es telefonszámon, vagy a marosvásárhelyi lakosság-nyilvántartó osztály Călăraşilor u. 26–28. szám alatti székhelyén hétköznap 8.30–16.30 óra között, illetve az
intézmény www.tirgumures.ro internetes oldalán.
Claudia Trif ügyvezető igazgató
Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek javainak értékesítési irodája

A Dózsa György utca 1–3. szám alatti székhelyű Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 2018. március 1-jén 11 órától az
5-ös számú irodában ajánlatválogatást szervez az állami tulajdonba került, ezen javak eladását szabályozó 14/2007es kormányrendelet alapján elkobzott javak bizományi rendszerben történő értékesítésére.

Részvételi feltételek:
1. A cégbejegyzési okirat másolata;
2. A megyei Cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem korábbi igazolás, amiből kiderül, hogy bizományi
szolgáltatást nyújthat;
3. Irat, amiben szerepel a 731/2007-es kormányhatározat 25. cikkelye 1. bekezdésében meghatározott, a cég által
alkalmazott jutalék;
4. A cég kötelezi magát, hogy az eladott javakból származó összeget az eladástól/számlázástól számított öt
munkanapon belül átutalja a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal bankszámlájára;
5. A cég kötelezettséget vállal, hogy a javakat az eredeti állapotukban megőrzi, nem károsulnak szállítás és
raktározás közben;
6. A raktárhelyiség meglétét igazoló okirat másolata, amiből kiderül annak felülete;
7. Kötelezi magát, hogy a javakat, vagy legalább egy-egy darabot belőlük eladásra közszemlére tesz;
8. Saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem tartozik az állami és a helyi pénzügyi szerveknek;
9. A héafizetési kötelezettség okán a bejegyzési irat másolata;
10. Más dokumentumok, amiből kiderül:
a) az értékesítendő áru mennyisége
b) a bizományi cég kereskedelmi vonzáskörzete.
Bővebb felvilágosítás a részvételi feltételekről az 5-ös számú irodában vagy a 0265-250-982-es és a 0265-250-983-as
telefonszámokon, 194-es mellékállomás.
Dénes Irén hivatalvezető
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen közelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltözhető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőközponttal rendelkezik. Tel. 0744-394333. (sz.-I)
ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (6764)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(6765)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-538-578.
(6764)

GYEREKFELÜGYELETRE keresünk hölgyet. Tel. 0742-669-084.
(6687-I)

ELADÓK takarmánybálák (szarvaskerep). Tel. 0744-707-934. (6830)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (6480)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)
KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385595. (6629)

FÉRFI BETEG mellé keresek megbízható, türelmes ápolót sürgősen,
hosszabb időre. Tel. 00-36-30-2265743. (6802-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP
GYÖRGYRE, a szeretett férjre,
édesapára, nagytatára halálának
2. évfordulóján.
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
Aranka, lányai: Angella és Hajnika, két veje és a három unoka:
Eszter, Ábel és Dóra. (6769)

Valakire emlékezni mindig fájdalmas. Az emlék valamiképpen
visszahozza azt, ami elmúlt, viszszaidézi a kedves, boldog időket,
amelyek beragyogják a sivár jelent.
Szívünkben mélységes bánattal,
a pótolhatatlan veszteség szomorúságával, soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk és emlékeztetünk BOÉR ANNÁRA, a felejthetetlen édesanyára 2018.
február
15-én
és
BOÉR
FERENCRE, a felejthetetlen
édesapára 2018. április 7-én, haláluk 20. évfordulóján.
Hullócsillagként tűntek el mindannyiunk életéből. Hisszük, hogy
amik nekünk voltak, még mindig
vannak, csak mi itt és ők az út
túloldalán haladnak. Csak emlékük maradt, ami ajándék, de azt
örökké megtartjuk, ígérjük. Legyen földi életük során szerzett
érdemeikhez méltó örök álmuk!
Isten adjon hamvadó poraiknak
csendes pihenést, mi pedig, hátramaradottak, életünk végéig
őrizzük szép emléküket, mert
megérdemlik.
„Egy gyertya lángja lobban a
szélben,
Így emlékezünk Rájuk minden
évben.”
Lányaik: Ibolya és Piroska, vejük,
Jenő, a négy unoka: Ferkó,
Enikő, Evelyn és Ervin, a négy
dédunoka és az ükunoka. (6797)

Hiába igyekszem felejteni téged,
nem tudok, nem bírok búcsút
venni tőled. Szívem helyett szív
vagy, lelkem helyett lélek, hogyan búcsúznám tőled, hogy feledhetnélek!
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezem 2017. február 15-ére,
drága jó húgomra, SZIKSZAI
REGINÁRA született Szegedi halálának első évfordulóján. Emléked legyen áldott, nyugodjál
békében! Amíg élek, nem felejtelek el. Nővéred, Olga. (6771)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
Szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.
Ne sírjatok, én már nem szenvedek,
A fájdalom az, hogy nem lehetek
veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett,
Csak a szívem súgta halkan:
isten veletek.”
Mély fájdalommal emlékezünk
február 15-én a szerető édesanyára
és
nagymamára,
SZIKSZAI
REGINÁRA
szül.
Szegedi halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi
leánya, veje és unokája, Noémi.
(6834)
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Búcsú KOVÁCS ANDRÁSTÓL

A Maros megyei EMKE elnöksége és tagsága megrendült
szívvel búcsúzik KOVÁCS ANDRÁS karnagytól, akinek a magyar közösségért végzett munkáját ÉRTÉKTEREMTŐ díjjal
ismerte el 2017. május 24-én. Nagyszerű munkatársunkat veszítettük el. Művészi érzékenységgel áthatott, kiváló pedagógusi munkáját a köz szolgálatába állította, nemcsak
zenetanárként, hanem kórusszervező-irányítóként is, nemzedékek hosszú sorát vezetve be az együtt éneklés gyönyörűségébe. Népdalokat éneklő zengő-zsongó baritonja, hála
felvételeinek, velünk marad. Példamutató embersége, egész
életműve átöröklődik azok szívébe, akik követőivé váltak,
válnak. Kovács András élete újabb bizonyítéka annak, hogy
„ki a köznek él, annak élni érdemes”. Szellemisége, helytállása, embersége örökre velünk marad.
A Maros megyei EMKE nevében Kilyén Ilka. (sz.-I)

„Hogy egy édesanya milyen
drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már
nincs. Mindent adhat az ég kétszer:
márványt,
kincset,
palotát,
csak egyet nem adhat kétszer:
szerető édesanyát.”
Mély fájdalommal emlékezünk a
drága jó édesanyára, nagymamára, SZIKSZAI REGINÁRA, aki
február 15-én egy éve örök nyugalomra tért. Fájó emlékét őrzi
fia, Zoltán, unokái: Izabella és
Annamária. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (6835)

Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a
fájdalom maradt. Kicsordul a
könnyünk a sírodnál, mélységes
a fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké
velünk maradsz.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk február 15-én a magyarói születésű ZSIGMOND
KATALINRA született Ördög halálának harmadik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6836)

Fájó szívvel emlékezem február
15-én SZIKSZAI REGINÁRA
(szül. Szegedi) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Unokatestvére, Anikó. (6844)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatom, hogy a
szeretett anya, nagymama és feleség,
JÓZSA NINA
2018. február 12-én, 63. évében
hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése 2018. február 15én, csütörtökön 12 órakor lesz a
marosszentgyörgyi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Férje, Ernő. (6803-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, testvér,
nagymama, dédi,
MÁTHÉ ARANKA
született Török
életének 95. évében csendesen
megpihent. Temetése február 15én, csütörtökön du. 3 órakor lesz
a református temetőben.
A gyászoló család. (6808-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban.
Összetört szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy
BUKUR PÉTER
életének 76. évében örökre eltávozott szerettei köréből. Temetése február 15-én, csütörtökön
14 órakor lesz a nyárádszentbenedeki református sírkert ravatalozójából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (6828-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nagyon szeretett férj, édesapa,
nagytata,
SZABÓ JÁNOS
életének 77. évében türelemmel
viselt betegség után 2018. február 14-én csendesen megpihent. Drága halottunkat február
16-án, pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a remeteszegi temetőbe. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(6839-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a parajdi születésű
INCZE MIHÁLY
a Metalotehnica
volt alkalmazottja
életének 88. évében rövid szenvedés után csendesen megpihent. Temetése február 16-án 15
órakor lesz a református temetőben. Emlékét örökre szívünkbe
zárjuk.
A gyászoló család. (6845-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a
nyárádszentbenedeki gyászoló
Kilyén
Ildikó
családjának
ÉDESAPJA elhunyta alkalmából. Az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal munkaközössége. (sz.-I)
Együtt érzünk kolléganőnkkel,
Morent Ilonával ezekben a
nehéz napokban, szeretett
édesanyja, NAGY ANA elvesztése miatt érzett mély
fájdalmában. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Isten nyugtassa! A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának (CARP)
közössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
MEZŐ KLÁRA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (6763)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

