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Isten tenyerén…

Nagyszüneti villámcsődület

Kongresszusi
meghallgatás

Hamis profilokat távolítottak el a Facebook közösségi oldalról a többi között
a magyar parlamenti választások előtt
is – közölte Mark Zuckerberg, a portál
alapítója és elnök-vezérigazgatója
kedden, kétnapos kongresszusi meghallgatásának első napján.

____________3.
Maros megye teljesített a legjobban
Az RMDSZ tegnap iktatta az Országos Lakosság-nyilvántartási Igazgatóságnál az őshonos kisebbségeknek
európai szintű védelmet szorgalmazó
európai polgári kezdeményezés Romániában összegyűjtött aláírásait.

____________4.
Törvénymódosítások
egy betegközpontúbb egészségügyért
Több olyan törvénymódosító kezdeményezés látott napvilágot az utóbbi
időben, amelyek egy jobban működő,
betegközpontúbb egészségügyi rendszer irányába mutatnak.

„Láttam Istent/ amerre csak néztem,/ Miközben éppen az/
Ő tenyérében ültem/ S az Ő hangján/ szólt hozzám a szél,/
Mint anya,/ ki gyermekének mesél./ Millió apró tükörben/
láthatod magadat,/ Hisz olyannak látod a világot,/ amilyen
Te vagy!” Ezek a verssorok tegnap hangzottak el a nagyszünetben a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum udvarán, a
magyar költészet napján.

Fotó: Vajda György

A villámcsődület ötlete az iskola magyar nyelv és irodalom katedravezető
tanárától, Sikó Olga Annától származik. A nagyszünetben rövid bevezetőt
mondott Nagy Franciska, majd Köllő Magor Örs XII. osztályos tanuló vezetésével az udvaron összegyűlt diákok közösen elszavalták Hamvas Béla
Isten tenyerén ébredtem című versét, és a Bolyai zenekör tagjainak előadásában elhangzott József Attila Születésnapomra című verse.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________5.
Támogatás
a civil szférának

A közérdekű tevékenységekre fordítható, közpénzből nyújtható vissza
nem térítendő támogatásokról szóló
2005. évi 350. számú törvény értelmében egyre több vidéki önkormányzat
kezdi azt az utat járni, hogy a közpénzek egy részét megpályáztatja a helyi
civil szervezetekkel.

____________10.

Késő bánat

Karácsonyi Zsigmond

Sajnálom, sajnálom, sajnálom. Ezt hajtogatta megszeppent pofikával az amerikai
kongresszusi meghallgatás első napján a közösségi média cukigyereke. Szeretnivalóan jól
színészkedett. Még a tőzsde is érzékenyen reagált a bűnbocsánatra, és az addig mélyrepülésbe került Facebook-részvények ágaskodni
kezdtek. Így már érthető volt a nagy sajnálkozás, hisz a botrány kitörése óta dollármilliókat
veszített a cyberzseni. Arról pedig senki ne
próbáljon meggyőzni minket, hogy a személyes adatokkal való visszaélés lehetőségét nem
mérlegelték a felhasználóbarát fejlesztők.
Főleg az államokbeli alaptörvény kiegészítéseinek ismeretében badarság lenne azt gondolni, hogy a közösségi médiatermék birtoklói
nem próbálták magukat megvédeni a jogsérelem miatti kártérítési perektől. Dehogynem. A
felhasználókat tájékoztatták a veszélyekről,
amikor regisztrálták magukat. Csak egy gond
van ezzel: szinte senki nem olvasta végig,
vagy nem értette meg a nyakatekert módon fogalmazott, több tíz gépelt oldalt kitevő adatkezelési szabályzatot, amelyben tételesen
szerepel, hogy adatokat gyűjtenek minden felhasználóról. Információt gyűjtenek arról,
hogy milyen emberekhez és csoportokhoz
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 41 perckor,
lenyugszik
20 óra 5 perckor.
Az év 102. napja,
hátravan 263 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GYULA,
holnap IDA napja.
IDA: több germán név egybeesése. Vagy az egyik walkür,
Itis harci istennő nevéből keletkezett, vagy az id szótőből,
ekkor jelentése: tevékeny, serény. De alakulhatott az Ida
kezdetű vagy végű nevek rövidüléséből is.

Változó égbolt,
borús idő

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 11.

1 EUR

4,6600

100 HUF

1,4957

1 USD

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 90C

1 g ARANY

3,7657
162,8465

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

Csemeteültetés – a bolygó jövőjéért

Április 12-én, ma 11 órától a Maros megyei prefektúra a
megyei erdészeti hivatallal, a közintézményekkel, a megyei
tanfelügyelőséggel és az egyetemi oktatásban részt vevőkkel közösen csemeteültetési akciót szervez Kisteremiben, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

A dél-erdélyi magyarság 1940–1944

A Kós Károly Akadémia soron következő történelmi előadás-sorozatára április 17-én 17 órától kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A dél-erdélyi magyarság
1940–1944 című előadást L. Balogh Béni főlevéltáros, a
budapesti Magyar Nemzeti Levéltár tudományos titkára
tartja.

Önkénteseket keresnek
a Critical Massra

A Critical Mass kerékpáros megmozdulást szervezők gyermekprogramok vezetéséhez önkénteseket keresnek az
április 15-én, vasárnap tartandó eseményre. Érdeklődni,
jelentkezni a 0748-397-533-as telefonszámon és az
imecshunor@gmail.com e-mail-címen lehet. Jelentkezési
határidő: április 13-a, péntek 12 óra.

Beszélgessünk hatékonyan!

Április 13-án 17.30 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban a Női Akadémia meghívottjaként dr. Gyéresi Júlia, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa Az egyéni
teljesítőképesség fejlesztése erőszakmentes, bizalomébresztő kommunikációval címmel tart önismereti és beszédtechnikai előadást, valamint gyakorlati bemutatót.

A Maros Megyei Tanács ifjúsági
pályázati felhívása

A Maros Megyei Tanács meghirdette az idei évre vonatkozó pályázatát, amelynek keretében ifjúsági tevékenységek lebonyolítására kérhetnek vissza nem térítendő
támogatást a civil szervezetek. A pályázati keret 100.000
lej. A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elérhető a megyei tanács cjmures.ro weboldalán, illetve megtalálható az intézmény székhelyén. A
pályázatokat 2018. május 11-én 16 óráig lehet benyújtani.

Terápia szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány május 7–18. között a magyarózdi terápiás otthonban rövid terápiás programot szervez
szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Május
2-áig várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt
életmódjukon. Bővebb információ az alapítvány központi
irodáján és/vagy a 0265-254-460-as telefonszámon.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Munkabaleset a kerelőszentpáli hulladékállomásnál

Három munkás mérgeződött meg

Három személyt szállítottak
kedden a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba, miután ismeretlen anyaggal mérgeződtek
meg a kerelőszentpáli hulladéklerakó egyik ülepítőjénél.

A Maros megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség képviselői szerint a helyszínre érkező tűzoltók két személyt
mentettek ki az ülepítőből, ahol éppen
dolgoztak, mindkettő eszméletét vesztette. A harmadik, aki a hatóságokat ér-

tesítette, nehezen lélegzett ugyan, de
állapota nem volt annyira súlyos. A
helyszínre érkező mentők mindhármukat kórházba szállították.
A munkások a hulladékállomást
üzemeltető cég alkalmazottai, a cég
képviselője pedig a munkabalesetet
követően az Agerpres hírügynökségnek elmondta, egyelőre nem tudják,
hogy metángáz- vagy szén-monoxidszivárgás miatt lettek rosszul.
Az eset kapcsán vizsgálatot indított

az összes érintett hatóság, a Maros Megyei Tanács is kiküldött a helyszínre
egy munkacsoportot, hogy tájékozódjon a baleset körülményeiről. A megyei
önkormányzat sajtóosztálya szerint
tegnap a két súlyosabb állapotban lévő
munkás elhagyhatta az intenzív terápiás osztályt, állapotuk javult. A továbbiakban a hulladékállomást üzemeltető
cég feladata kivizsgálni, hogy pontosan mi okozta a munkabalesetet.
(menyhárt)

Ifjúsági előadás a Tompa Miklós Társulat műsorán

A legyek ura (túlélőjáték)

A nagy sikerű A Pál utcai fiúk után Vidovszky
György újból a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban rendez. Ezúttal William Golding
Nobel-díjas író A legyek ura című regényének színpadi változatát viszi színre.

Az atomháború idején iskolás fiúk egy csoportja,
az őket menekítő repülőgép balesete miatt, egy lakatlan szigetre vetődik. Eleinte izgalmasnak indul a felnőttek nélküli kaland: a sziget gazdagsága, a
felhőtlen szabadság élménye elkápráztatja őket. Ismert társadalmi minták alapján próbálják berendezni
életüket: vezért választanak, gyűléseket tartanak, feladatokat jelölnek ki egymás között. A csapat azonban
elég hamar két táborra szakad. A választott vezér,
Ralph, a menekülés egyetlen reményét, a tűz életben
tartását tartja a legfontosabbnak, míg ellenlábasa,
Jack, a vadászat, a hús megszerzésének rabja lesz.
Mindeközben pedig úrrá lesz rajtuk a félelem, amelyet egy titokzatos Szörny felbukkanása vált ki.
Túlélőjáték tizenévesekkel a színpadon, nyugtalanító példázat arról, hogy milyenek vagyunk, milyenek lehetünk, ha…
Vidovszky György másfél évtizednyi drámapedagógusi gyakorlattal rendelkező színházi rendező. Elsősorban olyan ifjúsági előadások kötődnek nevéhez,
amelyeknek szereposztását iskolás korú, színészi
képzettséggel nem rendelkező fiatalok képezik.
A bemutatóra április 14-én, szombaton este 7 órakor kerül sor a Nagyteremben, érvényesek a Bernády
György-mecénás- és a Kemény János-bemutatóbérletek.
Következő előadások: április 15., vasárnap 17 óra
– Kántorné-nyugdíjasbérlet; április 16., hétfő 19 óra
– Delly Ferenc-nyugdíjasbérlet.
A fennmaradó helyekre jegyek válthatók a színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddtől
A 12 éven felülieknek ajánlott előadás román nyelvű felpéntekig 12–17.30 óra között, telefon: 0372-951-251) és a irattal követhető.
színházban működő jegypénztárban (keddtől péntekig 9–
Információk a színház honlapján: www.nemzetiszinhaz.ro
15 óra között és előadás előtt egy órával, telefon: 0365-806- és Facebook-oldalán: www.facebook.com/tompamiklos.
865), valamint online a www.biletmaster.ro honlapon.
(pr-titkárság)

Isten tenyerén…

(Folytatás az 1. oldalról)
Jó volt látni, hogy több kisiskolás diák, de verset és irodalmat szerető középiskolás és számos tanár is részt vett a
rövid költészet napi megmozduláson.
Hajdu Zoltán aligazgató lapunknak elmondta: az iskolában több ilyen jellegű villámcsődületet szerveztek a tanárok és a diákok, mert ezekkel az – elsősorban a

RENDEZVÉNYEK

Műemléki világnap
Marosvásárhelyen I.

Kétnapos rendezvénysorozatot szervez április 18–19-én a
Marosvásárhely műemléki topográfiája projekt és a Maros
Megyei Múzeum a műemléki világnap alkalmából. A szervezők az elmúlt évek művészettörténeti kutatásainak
eredményeit fogják megosztani városnéző séták, épületlátogatások, előadások formájában. Az érdeklődők megismerkedhetnek a Horea és Cuza Vodă utcák építészeti
értékeivel, idegenvezetések lesznek a Székely Iparmúzeumban, a Toldalagi-palotában, a Kultúrpalotában és a Te-

diákokhoz közel álló – népszerű megmozdulásokkal hatékonyan felhívják a figyelmet egy-egy jeles napra, eseményre vagy akár jelenségre, amelyekről természetesen
többet hallanak az órákon vagy a megszokott iskolai foglalkozásokon.
Örvendetes, hogy az ilyen események is hagyományossá
váltak az utóbbi időben. (v.gy.)

leki Tékában. A Maros Megyei Múzeum várbeli épületében Entz Géza (Budapest) és Guttmann Szabolcs (Kolozsvár) tart előadást, de bemutatják a projekt online
adatbázisát is. A részvétel minden eseményen ingyenes.
A részletes program a Marosvásárhely műemléki topográfiája projekt Facebook-oldalán érhető el.

Nemzetközi roma nap Csejden

Április 12-én, ma 14 órától a marosszentgyörgyi kultúrotthonban közösségi eseményre kerül sor az április 8-i nemzetközi roma nap alkalmából. Szervezők: a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, a Divers Egyesület, a
Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozási Ágazata és a
Szent György Gimnázium.
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Facebook-botrány

Kongresszusi meghallgatás

Hamis profilokat távolítottak el a
Facebook közösségi oldalról a
többi között a magyar parlamenti
választások előtt is – közölte
Mark Zuckerberg, a portál alapítója és elnök-vezérigazgatója
kedden, kétnapos kongresszusi
meghallgatásának első napján.

A szenátus igazságügyi és kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatáson
Zuckerberg a kaliforniai Dianne Feinstein szenátor kérdésére válaszolva kifejtette, hogy a vállalat olyan eszközöket
fejlesztett ki, amelyek segítségével sikerült beazonosítani és eltávolítani hamis
profilokat. Hozzátette, hogy ilyen, hamis
identitású felhasználók nem csupán az
idén, novemberben esedékes, úgynevezett félidős amerikai választások előtt
bukkantak fel a portálon, hanem megjelentek a magyarországi, brazíliai, mexikói, pakisztáni és indiai voksolások előtt
is. Dianne Feinstein szenátor kérdésére
Zuckerberg megismételte a meghallgatás
kezdetén felolvasott – és hétfőn már nyilvánosságra hozott – írásos nyilatkozatában foglalt megállapítását, miszerint a
Facebook egyik legnagyobb hibája az
volt, hogy 2016-ban az amerikai elnökválasztások idején túl lassan reagált az orosz
behatolási kísérletekre. „Ez az egyik
dolog, amit a legjobban bánok” – fogalmazott a 33 éves elnök-vezérigazgató.
A késő estébe nyúló meghallgatáson
az egyik leggyakrabban elhangzott kifejezés a „sajnálom” volt. Bevezető nyilatkozatában Zuckerberg hangsúlyozta:
„Nagy tévedés volt nem megfelelő mértékben figyelembe venni a felelősségünket, az én hibám volt, sajnálom.”
John Thune, a bizottság republikánus
elnöke leszögezte, hogy a Facebook 14
éves története tele van az adatvédelemre
vonatkozó rossz döntések miatti bocsánatkérésekkel, és feltette a kérdést
Zuckerbergnek, hogy „a mai bocsánatkérés vajon miben különbözik” a korábbiaktól.
Az
elnök-vezérigazgató
megismételte, hogy „rengeteg hibát” követtek el, de hozzátette, hogy a vállalatnál komoly változások kezdődtek a
felelősségvállalás ügyében.

Ország – világ
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A képviselőházban elbukott
az autonómiatervezet

Elvetette a képviselőház szerdán a Székelyföldnek területi autonómiát előirányzó, a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott törvénytervezetet, amelyet
Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő egyéni törvénykezdeményezésként iktatott. A tervezetről, amely
minden szakbizottságtól negatív véleményezést kapott, több mint félórás, szenvedélyes vita alakult ki a
képviselőházban. Az RMDSZ frakciójának három képviselője az autonómiaigény jogossága, a felszólaló kilenc román képviselő, illetve a nem magyar kisebbségi
frakció szószólója annak megalapozatlansága és elutasítása mellett érvelt. A tervezetről a parlament szenátusa fogja meghozni a végső döntést.

Farkasok garázdálkodtak

„Ma már nyilvánvaló, hogy nem tettünk eleget” a hátsó szándékkal történő
adatfeldolgozás megakadályozására –
fogalmazott, utalva arra, hogy egyedül a
brit-amerikai Cambridge Analytica vállalat mintegy 87 millió felhasználó profilját dolgozta fel politikai célokra,
anélkül, hogy az érintettek tudtak volna
róla, vagy engedélyezték volna, mintegy
kétmilliárdnyi felhasználó adatait pedig
más cégek és adathalászok dolgozták fel.
A meghallgatáson később nagy hibának
nevezte, hogy a Cambridge Analyticát
nem tiltották ki a Facebookról már 2015ben.
Zuckerberg részletes válaszokat adott
a szenátorok kérdéseire, akik elsősorban
a bizalommal történt visszaélést vetették
a közösségi oldal működtetői szemére.
Az alapító az adatgyűjtési botrányt „lezárt ügynek” nevezte, és bejelentette,
hogy a vállalat bizonyos adatokat és
hamis profilokat már törölt, és olyan új
alkalmazásokat vezet be, amelyek lehetővé teszik a szigorúbb adatvédelmet, és
azt is, hogy a felhasználók maguk kezelhessék profiljukat. Egyúttal azt is közölte, hogy olyan új eszközöket is
fejlesztenek, amelyekkel biztosabban és
könnyebben azonosíthatják a hamis hí-

Obrigadós

A szó nem a szerencsésen elhunyt brigádmozgalomra kívánja emlékeztetni a hetven feletti olvasókat, akik még értik
a kifejezés (csoportos munkára hajszolás) értelmét, nem is
Ocskay brigadéros elfajult írásmódját idézi, sem valamiféle
ima lenne a brigádosokhoz, hanem egész egyszerűen portugálul azt teszi, hogy „köszönöm”.
Mindent, mindenütt köszönnek udvariasan, mosolyogva,
jókedvűen, ahogy a profi vendéglátókhoz illik. Egykor gazdag ország volt, ömlött hozzájuk az arany a középkor végeztével, az új világ felfedezése idején, aztán elszegényedtek, és
a múlt két század éveiben ők voltak azok,
akik a mai románokhoz hasonlóan Európa vendégmunkásai valának. Meggazdagodtak (?) vagy legalábbis jómódba
kerültek, bár – ahogy mi láttuk – kerülik
a hivalkodást és a kirívó eleganciát. Egyszerűen öltözködnek
és természetesen viselkednek. Jó volt ott lenni néhány napig.
Persze így érthetővé vált számunkra, hogyan születnek,
lesznek, acélozódnak a Ronáldók. Ez egy hegy-völgy ország
(hatványozott hepehupás Szilágyság), ahol a sima vízszintes
felület a városok utcáin és terein annyira ritka, mint a Râmnicul Vâlcea-i városházán a székely zászló. Térdet-bokát
próbáló minden látványosság, út, metró, ámbátor vannak
felvonók, mozgólépcsők és -járdák. A járdák kövezete fehér
mészkő, márványdarab, macskakő, a tűsarkúak nyugodtan
otthon hagyhatják elegáns magasított topánkáikat. Fúj a szél
az Atlanti-óceán felől.
Rengeteg az elhagyott, omladozó ingatlan, akár többemeletes is, van bőven eladó telek, ház. Nem tudjuk, miért van
ez így – bizonyára van racionális gazdasági, társadalmi magyarázata is –, mi arra tippelünk, hogy egyszer valamikor
felmérték a házak földrengés-veszélyességi fokát, és azt javallták a tulajdonosoknak és lakóknak, hogy sürgősen hagyják el az épületet. Sokan megfogadhatták. Egyébiránt a
szabad felhasználású mindentudás szótára szerint „az 1755ös lisszaboni földrengés első rezdülését november 1-jén
9:30-kor észlelték. A pár perccel később érkező második már
annyira erős volt, hogy a keletkezett szökőárral együtt a
város legnagyobb részét romba döntötte. A rengés epicentruma Algarve partjai előtt volt, mégis a főváros, a legnépe-

reket is. „Nem gondolja, hogy monopóliumuk van?” – fordult Mark Zuckerberghez Lindsey Graham, dél-karolinai
republikánus szenátor, világossá téve,
hogy nem hiszi, hogy a Facebookra lehetne bízni önmaga szabályozását.
Zuckerberg késznek mondta vállalatát a
törvényi szabályozásra, és támogatásáról
biztosította azt a tavaly ősszel benyújtott
amerikai törvényjavaslatot, amely a közösségi portálok szigorúbb adatvédelmét
írná elő.
Az elnök-vezérigazgató elmondta azt
is, hogy őt ugyan nem, de munkatársait
meghallgatta a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos
orosz beavatkozást vizsgáló, Robert
Mueller vezette különleges bizottság.
„Együttműködésünk a különleges bizottsággal bizalmas jellegű, ezért kongreszszusi nyílt meghallgatáson nem kívánom
felfedni ezt” – tette hozzá.
A Facebook pillanatnyilag legfontosabb feladatának a 2018-as amerikai félidős
választások
biztonságának
megőrzését nevezte.
Mark Zuckerberg meghallgatása szerdán folytatódott, de már nem a szenátusban, hanem a képviselőházban. (MTI)

sebb település szenvedte el a legtöbb kárt. Több mint húsz
templom omlott össze, és maga alá temette a mindenszentek
napjára összegyűlt tömeget. A harmadik rengést már gyorsan terjedő futótűz követte. Pár órával később a Tajo (ejtsd:
Tázsú) óriási hullámokat vetett, és elöntötte a város alsó részét. Csak Lisszabonban mint. 15.000 ember veszítette életét.
A királyi család épp belémi kastélyában tartózkodott, emiatt
sérülések nélkül úszták meg az eseményt. Lisszabon legszebb
épületeiből is számtalan elpusztult a bennük lévő arannyal,
értékes bútorokkal és festményekkel együtt”. Az egyik összeomlott templom éppen az 1902-ben épült G. Eiffel által tervezett kilátó mellett áll. Puszta boltívei üresen merednek az
ég felé.
Az udvarias vendégcsalogató pincérek, mint mindenütt a civilizált nyugati
világban, kint állnak a sétálóutcai teraszok, vendéglők és éttermek előtt, udvariasan megszólítanak, s ha lerázod őket,
akkor sem sértődnek meg, tudják: már ettél, nincs pénzed,
fáj a lábad a mászkálástól, másra vágysz. A nyelv első hallásra tele van zs-vel és ny-nyel, semmire vagy egy kevéssé a
szláv nyelvekre hasonlít, de ha megszokod egy hét alatt, lassan kivehető a latin eredet. Nem mediterrán ország, hanem
atlanti. A brit időzónában helyezkedik el. Óráinkat két órával kellett visszatekernünk. A feliratok elég jól eligazítanak…
angolul. Ők bezzeg tudnak. Holott nyelvüket Mozambik és
Brazília is beszéli.
A téglalap alakú ország Európa peremén helyezkedik el.
Azért nem szabályos téglalap, ugyanis Lisszabon metropoliszi körzetében (azonos villamosjeggyel elérhető) fekszik a
kontinens legnyugatibb pontja, a Cabo da Roca. Érdekes és
izgalmas szirtfok, ahonnan a 15-16. században el lehetett
látni tiszta időben és bátorsággal Amerikáig, sőt Indiáig is.
Ezért eredt útnak Vasco da Gama délnek és Magellán nyugatnak.
Emléküket nagyszerű emlékmű őrzi többek között a
Belém-torony mellett. („A Belém-torony – Torre de Belém –
kecses arányú 16. századi erőd, dúsan faragott erkélyekkel,
tornyocskákkal, a templomosok keresztjeit hordozó címerpajzsokkal, a portugál főváros, Lisszabon elővárosában.
1515 és 1521 között építtette I. Mánuel portugál király a
portugál késő gótika stílusában”. Kihagyhatatlan turistalátványosság.)

Feltehetően farkasok pusztítottak el több mint kétszáz juhot egy szilágysági esztenán. A múlt hét
végén történt pusztításról szerdán számolt be az
Agerpres hírügynökség, miután kárfelmérő bizottság
vizsgálta meg az esetet. A támadásnak nem voltak
szemtanúi, így csak feltételezni lehet, hogy egy farkasfalka garázdálkodott. A támadásnak 89 juh és 119
bárány esett áldozatul. A kárfelmérő bizottság a jövő
héten dönt a kár mértékéről és arról, hogy az elpusztult állatok tulajdonosai kaphatnak-e kártérítést.

11,2 százalékkal nőtt
a nettó átlagbér

Februárban 11,2 százalékkal volt magasabb a nettó
átlagbér a tavalyi második hónaphoz mérten, és elérte a 2.487 lejt, közölte szerdán az országos statisztikai intézet. A legmagasabbak a bérek az
információtechnológiai ágazatban, ott a dolgozók átlagbére 6.134 lej, a legkevesebbet, 1.499 lejt a vendéglátóiparban keresik. A növekedés főként annak
köszönhető, hogy a kormány többször és gyors
ütemben emelte a bruttó minimálbért, amely jelenleg
1.900 lej.

Három túrázó halt meg
a Fogarasi-havasokban

A fokozott lavinaveszély miatt a hegyimentők helikopterrel próbálják leszállítani három, balesetben
meghalt túrázó holttestét a Fogarasi-havasokból. A
64, 62 és 18 éves túrázó március 30-án indult kéthetesre tervezett hegyi túrára. Vasárnap óta keresték őket a mentők. Két túrázó holttestét kedden, a
harmadikét szerdán sikerült mintegy 2300 méteres
magasságban lokalizálni a hegyek fölött repülő helikopterből. Haláluk oka nem ismert. A holttestek kimentése fokozott lavinaveszélyben történik. A
Fogarasi-havasokat március végén helyenként még
két és fél méter vastag hóréteg borította.

Szakadékba zuhant
egy személygépkocsi

Szakadékba zuhant autójával és meghalt egy 38
éves magyarországi férfi a Ditró és Gyergyótölgyes
közötti hegyi úton kedd este – közölte szerdán honlapján a Hargita megyei rendőrség. A balesetet sötétedés után jelentette a segélyhívó számon egy
autós, aki észrevette a szakadékba zuhant gépkocsit. A magyarországi férfi egyedül utazott a járműben, amikor egy kanyargós útszakaszon a
menetiránya szerinti jobb oldalon lesodródott az úttestről, és mintegy 16 métert zuhant.

Késő bánat
(Folytatás az 1. oldalról)

kapcsolódunk, vásárlási szokásainkról. De tárolták a
hitelkártyaadatokat is vásárlás esetén. Az adathalászatot kiterjesztették azokra az oldalakra is, amelyeket a
tetszik gombbal megjelöltünk. Tehát a mi tudatlan beleegyezésünkkel mindent tároltak rólunk, családunkról,
ismerőseinkről, amit érintettünk a virtuális térben való
felelőtlen barangolásaink során. Az így összeálló profil
alapján etetnek minket minden szeméttel. Ezek közül
pedig a legveszélyesebb a szellemi szemét. A most divatos kifejezéssel élve a fake news oldalakkal mosatják
agyunkat. Magyarán az álhírek, kamuhírek ügynökei
uralják a közösségi médiát. A hiteles, számonkérhető
sajtót a pályaszélre szorították. Mert a tájékozott embereket nem lehet hülyíteni. Sem a fogyasztói társadalom haszonélvezői, sem a politikai manipulátorok által.
A hagyományos médiát – mely szakmai-erkölcsi alapokra épült – ellehetetlenítik a cukigyerekek profitturbózó beetetései. Valamikor a hitelesség fokmérője az
volt, hogy megírta az újság. Tegnap, nyolcvanévesen
megszűnt egy magyar nyelvű napilap. Értékrendjével
nem mindenki értett egyet. Főleg az utóbbi idők simicskázásaival, ami tudatosan magában hordozta a végítéletet. Tegnaptól a sajtó, a civil társadalom szegényebb
lett, de a folyamat nem tegnap kezdődött. A kilencvenes
évek eleji pártos tisztogatásokra, a jobb megélhetésért
önként vállalt elkurvulásokra senki nem akar emlékezni.
Erre már csak hab volt a közösségi média szökőárja.
Késő bánat.
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Iktatták Bukarestben a Minority SafePacket támogató aláírásokat

Maros megye teljesített a legjobban

akarja azt. Ha ötvenmillió európai
polgár szolidáris a többséggel,
akkor a tagállamok sikeresebbek
lesznek. Összeurópai érdek, hogy
Európa ne legyen megosztott, hogy
ne létezzen a boldogabb nyugat és
a kevésbé boldog kelet, ahol a kommunizmus örökségét az őshonos kiAz aláírásokat az RMDSZ parla- sebbségek mindmáig hátukon
menti képviselői és szenátorai jelenlétében iktatták, a szövetségi
elnök ismételten köszönetet mondott a magyar embereknek, a történelmi magyar egyházaknak, illetve
a szövetség helyi és megyei szervezeteinek, hogy segítették és támogatták a kezdeményezést.
Kelemen Hunor szövetségi
elnök, a polgári kezdeményező bizottság helyettes képviselője abban
bízik, hogy nem születik elutasító
politikai döntés a következő három
hónapban, csakis a kötelező adminisztratív vizsgálatot hajtja végre a
nemzeti hatóság. Az RMDSZ elnöke úgy véli, a Minority SafePacket érintő érdemi vitára, döntésre a jövő évi parlamenti választást követően kerül majd sor az
Európai Parlamentben és Bizottságban. A kezdeményezők szerepe
most az, hogy a tagállamok államfőit és kormányait meggyőzzék, az
MSPI nem a többségi társadalmak
ellen irányul. „A mi kezdeményezésünk nem a tagállamok ellen irányul. Nem akarja az Európai Uniót
szétverni, ellenkezőleg: erősíteni

cipelik” – olvasható a szövetség hírlevelében.
A román államfő viszonyulását
ma még nem lehet megelőlegezni,
az viszont bizonyos, hogy nagyon
fontos szerepe lesz akkor, amikor az
Európa Tanács asztalára kerül a
kezdeményezés.
A FUEN elnöke, Vincze Loránt

három Maros megyei iskolában (a
marosvásárhelyi pedagógiai líceum,
a nyárádszeredai középiskola és a
nyárádgálfalvi általános iskola) próbálták ki, a mostani képzésen pedig
ezt kívánták ismertetni további pedagógusokkal. Céljuk, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a
kidolgozott anyag alkalmazhatóságáról a hazai oktatási rendszerben,
ismerkedjenek meg „zöld” vállalkozásokkal, és reflektáljanak arra,
hogyan lehet az oktatási rendszert
közelebb hozni a valós élethez.
Érdekes ötletek, tervek
A hétfői képzésen nyárádszeredai, marosvásárhelyi, ákosfalvi,
szovátai, koronkai és lukafalvi általános és középiskolák pedagógusai
vettek részt, hogy megismerjék és
alkalmazni tudják a kidolgozott oktatási módszert, amelynek lényege
az, hogy a diákok megértsék a természet működési rendszerét, ezt
összevonják a valós élettel, és vállalkozói kedv ébredjen bennük. A
tanulmányozott és kidolgozott ok-

tatási tömbök közel állnak a természethez, a valós élethez, ezért a
nemzetközi partnereknek is tudtak
újat mutatni, hiszen itt olyan környezetben élünk, amely számukra
már nem elérhető – ismertette a
GEE projektet dr. Hajdu Zoltán, a
FÖK elnöke.
Ezután a három iskola mutatta
be, hogyan sikerült a diákjaikkal kipróbálni az új módszereket. Gálfalva községben négy pedagógus 24
diákkal dolgozott, az ismeretfelmérés után a természettel ismerkedtek,
meglátogattak egy-egy helyi fafaragót és fafeldolgozó műhelyt, egy világkávézónak nevezett ötletbörzét
tartottak, meglátogatták a szentábrahámi (Hargita megye) teafarmot,
majd üzleti tervet készítettek laskagomba termesztésére, erdei gyümölcsök
begyűjtésére,
amit
gyorsfagyasztva értékesítenének,
továbbá földlabdás tölgycsemetéket
termesztenének. A szeredai középiskolában öt tanár 58 diákkal dolgozott: ismertető volt a természet

Az RMDSZ tegnap iktatta az
Országos Lakosság-nyilvántartási Igazgatóságnál az őshonos
kisebbségeknek
európai szintű védelmet szorgalmazó európai polgári kezdeményezés
Romániában
összegyűjtött aláírásait.

Százakkal ismertetnék meg az új módszereket

Továbbadták tapasztalataikat a pedagógusok

Hétfőn a kisadorjáni Természet Házában szervezett képzést
mintegy
félszáz
pedagógusnak a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ
(FÖK), hogy egy innovatív oktatási módszert mutathasson
be számukra.

Gligor Róbert László
Zöld vállalkozások Európában
(Green Entrepreneurs Europe –
GEE) címmel egy Erasmus+ projekt keretében öt ország (Románia,
Bulgária, Lettország, Spanyolország és az Egyesült Királyság)
szakértői közösen dolgoztak ki egy
oktatási csomagot és módszert. Ez
a 12-16 éves tanulóknak nyújt ismereteket és kompetenciákat
ahhoz, hogy megértsék a természet
működését, és a valós életben, a reálgazdaságban alkalmazzák a megszerzett ismereteket potenciális
vállalkozások létesítése, üzleti tervek kidolgozása formájában. Az oktatási csomagot az elmúlt fél évben

Újabb pedagóguscsoport ismerhette meg az új tananyagot és oktatási módszert

Fotó: Gligor Róbert László

elmondta: az aláírások benyújtásának folyamatát azért kezdték Bukarestben, mert a Minority SafePack
kezdeményezés innen indult, az erdélyi magyarság, az RMDSZ fogalmazta meg európai szinten az
őshonos kisebbségek elvárásait. Tájékoztatott: a nemzeti hatóságoknak
három hónap áll a rendelkezésére,
hogy igazolják az aláírások hitelességét.
Vincze Loránt arról számolt be:
nemcsak a minimális feltételek teljesültek, a szükséges egymilliónál

Fotó: MTI

legalább negyedmillióval több aláírás gyűlt össze, és a küszöböt 7 helyett 11 EU-tagországban sikerült
átlépni, az őshonos kisebbségek jogainak kodifikációja érdekében. A
továbbiakban is feladatuknak tekintik, hogy minél szélesebb körben ismertessék a Minority SafePacket
Európában. „Az a cél, hogy kormányoknak, parlamenteknek mutassuk
be, hogy miről szól a kezdeményezés: nem kíván elvenni semmit a
tagállamoktól, épp ellenkezőleg, az
európai értékeket erősíti, és hozzá
kíván tenni az Európai Unióhoz.
Azt kívánjuk, hogy a nyelvi és kulturális sokszínűség elismerést nyerjen Európában, hogy szülessenek
olyan intézkedések, amelyek hoszszú távon biztosítják a közösségek
fennmaradását” – fogalmazott.
A Minority SafePack történelmi
fordulópontot jelent Európa életében, hiszen ez az első alkalom,
hogy az európai nemzeti kisebbségek összefogása révén az Európai
Unió minden tagországára nézve kötelező érvényű, egységes kisebbségvédelmi törvény születhet, és ebben
a közös erőfeszítésben a romániai
magyaroknak oroszlánrészük van –
jelentette ki Novák Csaba Zoltán
Maros megyei szenátor.
Mint ismert, az RMDSZ összesen 303.695 aláírást gyűjtött össze,
ötvenezer aláírással többet az előírt
kvótánál. Novák Csaba Zoltán
egyúttal köszönetet mondott a
Maros megyei aláíróknak, akik jelentős számban, 51.135-en támogatták aláírásukkal az európai
kisebbségvédelmi kezdeményezést.
(karácsonyi)

Az adorjáni tanösvényeken nagyon jól tanulmányozhatók a természet leckéi

leckéiből, világkávézót szerveztek,
helyi hagyományos állattenyésztő
farmot és tejfeldolgozó kisüzemet,
valamint egy gyümölcsprést látogattak meg, majd üzleti tervek készültek
játszóterek
és
hulladékgyűjtő robot építésére,
zöldség- és gyümölcsfeldolgozásra.
A vásárhelyi pedagógiai líceumban
a változás szükségességéről beszélgettek, a természet leckéit vették át,
világkávézót szerveztek, jelenleg
pedig folyamatban van az üzleti tervek kidolgozása. Ebben az iskolában a teljes tanévre tervezték a
tevékenységeket. A bemutatók
során kiderült, hogy mindenütt nyitottan fogadták a módszereket, a tanárok és a diákok egyaránt sokat
tanultak, és lelkesen dolgoztak.
A képzés végén a résztvevők
megismerhették a Természet Házát,
valamint bejárhatták a Kis- és
Nagyadorjánban évekkel ezelőtt kiépített tanösvények egy részét.
Egyre többen csatlakoz(ná)nak
Dr. Hajdu Zoltán lapunknak elmondta: amikor elemezték a projekt
eredményeit, meglepte őket, hogy
mennyire lelkesen kapcsolódtak be
a diákok és pedagógusok, milyen
érdekes és újszerű ötletek születtek.
A két képzésen közel 80 Maros megyei pedagógus ismerhette meg és
használhatja az új oktatási tananyagot és módszert. A következő lépésben egy konferencia keretében
újabb száz pedagógussal ismertetik

meg a módszert, így végül 250-300
oktató lesz a megyében, aki kapcsolatban van a projekttel (a szervezők
a megyei tanfelügyelőség partnerségét is élvezik – szerző megjegyzése), továbbá van egy nemzetközi
közösségi csoport is, ahová minden
pedagógus fordulhat és további ismereteket szerezhet.
A nyárádszentbenedeki Nám
Emese tanítónő szerint érdekes és
hasznos volt a hétfői bemutató, nagyon jó dolgokat tanult, látta, hogy
a különböző oktatási módszereken
hogyan lehetne változtatni, illetve
iskolai és iskolán kívüli tevékenységek keretében hogyan lehetne
ezekkel dolgozni. „Ha nekünk van
egy jövőképünk, lehet, hogy meg
tudjuk változtani az ifjúság jövőjét”
– fogalmazott a pedagógus, aki bevallotta: az Iskola másként héten
kisdiákjait elhozza Kisadorjánba, és
kipróbálják az itteni tanösvényt és
oktatási módszereket, lehetőségeket.
A vásárhelyi Művészeti Líceum
pedagógusa, Balogh Erika is hasonlóan vélekedik: ha lehetősége lenne
rá, kipróbálna egy oktatási modult
a diákokkal. Az oktatók viszik közelebb a tanulókhoz az őket körülvevő
világot,
a
természet
kizsákmányolása már nem fenntartható, és ezt tudniuk kell a diákoknak, hisz ők az a nemzedék,
amelynek változtatnia kell ezen a
szemléleten.

2018. április 12., csütörtök ____________________________________________HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Törvénymódosítások egy betegközpontúbb
egészségügyért

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Több olyan törvénymódosító
kezdeményezés látott napvilágot az utóbbi időben, amelyek egy jobban működő,
betegközpontúbb egészségügyi rendszer irányába mutatnak.
Többek
között
kevesebb utánajárással juthatnának hozzá a betegek az
őket megillető ingyenes és ártámogatott receptekhez, illetve
küldőpapírokhoz,
ugyanakkor több pénzhez juthatnának a kis kórházak –
számolt be a napokban tartott
sajtótájékoztatóján dr. Vass
Levente parlamenti képviselő.

Menyhárt Borbála

Nemrég a képviselőházban megszavazott törvénymódosítás értelmében
több
költségtételt
számolhatnak el a megyeszékhelyeken működő sürgősségi kórházaknak, de a módosítás lehetővé teszi a
minisztériumi finanszírozást azon
kórházak esetében is, amelyek nem
megyeszékhelyen működnek, de
sürgősségi eseteket látnak el.
A törvénymódosító csomag kidolgozásában mind az RMDSZfrakció, mind pedig Vass Levente,
Maros megyei képviselő nagymértékben részt vállalt.
A módosításnak köszönhetően
Maros megyében például a dicsőszentmártoni, segesvári, szászrégeni, marosludasi, Hargita és
Kovászna megyében pedig pl. a
gyergyószentmiklósi, kézdivásárhelyi vagy székelyudvarhelyi kórházak
nagyobb
mértékű
finanszírozáshoz juthatnának az
egészségügyi minisztériumtól érkező összegek révén.
– Megnöveltük azon kategóriák
számát, amelyeket a költségvetési
tételekben a minisztériumnál ezek a
kórházak elszámolhatnak, például a
gépek javítása, ezek fenntartási
költségei. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a vidéki kórházak a megyei sürgősségi kórházaktól távol
eső településeken élő betegeket látják el, és mindenkinek alkotmányos
joga a sürgősségi ellátáshoz való
hozzáférés, ezért az egészségügyi
minisztérium nagyobb részt kell
vállaljon ezen kórházak finanszíro-

zásában a betegek hatékonyabb ellátása érdekében – mutatott rá a
parlamenti képviselő.
Mint mondta, két új
fontos passzus került be a
törvénybe, amelyek értelmében mind a magán-,
mind pedig az állami kórházak különböző osztályai a jobb betegellátás
biztosítása végett összevonódhatnak, és mindenik viheti tovább a
megyei
egészségügyi
igazgatóságtól, valamint
a különböző akkreditáló
bizottságoktól szerzett
saját jóváhagyásait. Ez
azt fogja eredményezni,
hogy a kórházak vezetői
és az osztályvezetők, illetve a kórházak adminisztratív tanácsának a
vezetői könnyebben tudják majd az osztályokat
úgy alakítani, hogy jobb legyen a
betegellátás – számolt be a politikus.
Kitolható a nyugdíjkorhatár
Ugyancsak az egészségügyi
rendszer jobb működését hivatott
biztosítani, ezért fontos része a képviselőházban nemrég megszavazott
törvénytervezetnek az orvosok
nyugdíjazási korhatárának a kitolása, azaz a 65 éves nyugdíjkorhatárt
elért
orvosok
tovább
folytathatják a tevékenységüket 67
éves korig, amennyiben erre igényt
tartanak. Vass Levente hangsúlyozta, ez nem kötelező érvényű
rendelkezés, hanem egy opcionális
korhatár, azaz a két év folyamán az
érintett orvosok bármikor kérvényezhetik a nyugdíjba vonulást.
– Fontos, hogy, bár ádáz vita alakult ki a szakbizottságon belül, a
törvényben nem változott az a paszszus, amely azt írja elő, hogy 65
éves korban mindenki meg kell váljon a vezetői tisztségétől, tehát osztályvezetőként, kórházigazgatóként
nem maradhat tovább 67 éves
korig. Nem vezetőkből van hiány,
hanem orvosokból. Sajnos Romániában egyszerre van jelen az orvostöbblet és az orvoshiány. Egyetemi
központokban, nagyvárosok környékén az orvostöblet, vidéki kisvá-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

rosokban, falvakban pedig az orvoshiány jellemző. Ezért a nyugdíjazási korhatár 67 évre való kitolása
elsősorban a vidéket hivatott segíteni – fogalmazott.
A jogszabálytervezet ugyanakkor
arról is rendelkezik, hogy a továbbiakban a pontos helyzetkép érdekében az orvosi kollégiumok
feladata lesz a megyék aktív orvosainak a nyilvántartása.
Vass Levente szerint jelentős

probléma, hogy az egyes intézmények, mint például az egészségügyi
minisztérium, a biztosítópénztár, az
orvosi kollégium mindig különböző
adatokat közölnek arra vonatkozóan, hogy hány orvos gyakorolja a
szakmáját Romániában, hányan
kérték ki a bizonylatot azért, hogy
elhagyhassák az országot, közülük
hányan mentek el, hányan maradtak
idehaza és hagytak fel az orvoslással. Erről soha senki egy pontos,
tiszta képet nem tudott nyújtani,
nem volt egy átfogó adatbázis erre
vonatkozóan. Ennek hiányában
soha nem lehetett felmérni, hogy
országszerte, a megyékben vagy az
egyes vidékeken mely szakterületeken milyen mértékű orvoshiánnyal
küszködnek, illetve nem lehet tervezni, stratégiát kialakítani a hiány
pótlására, amennyiben az adott területről pár éven belül nyugdíjba
megy egy szakember. A képviselőházban megszavazott törvénymódosítás értelmében az orvosi
kollégium feladata lesz pontosan és
gyorsan feltérképezni, hogy Romániában hány aktív szakorvos van,
ezek hol dolgoznak, és melyek azok
a települések, ahol azonnali beavatkozásra lenne szükség a hiány pótlása érdekében.
– Csak akkor lehet megoldani
ezeket a hiányosságokat, ha pontosan látjuk, hogy hol vannak gondok,
és az elkövetkező években milyen
ütemben fognak súlyosbodni. Ezért
rendkívül fontos, hogy végre van
gazdája ennek a kérdésnek – hangsúlyozta a parlamenti képviselő.
Egy sokadik adminisztratív eljárástól mentesítenék a családorvosi
rendelőket
A sajtótájékoztatón szó esett az
RMDSZ-es törvénymódosító javaslatról, amely a családorvosok válláról hivatott egy pluszterhet levenni,
azaz eltörölnék a családorvosi rendelők akkreditációs kötelezettségét.

A fogyatékkal élő gyerekeknek is joguk van az oktatáshoz

Romániában a fogyatékkal élő gyerekek harminc százaléka nincsen beiskolázva, több mint ötven százalékuk
pedig kisegítő iskolába jár – hívta fel
a figyelmet nemrég a képviselőház
plénumában Csép Éva Andrea parlamenti képviselő. A politikus szerint a
parlamentnek minél előbb lépnie kell,
hogy megteremtsék a szükséges kereteket ahhoz, hogy a több mint hetvenezer fogyatékkal élő gyerek olyan
oktatásban részesüljön, ami esélyt
biztosít számukra a társadalomba
való beilleszkedéshez.

– A romániai közoktatási intézmények még
mindig nincsenek a fogyatékkal élő gyerekek
igényeihez mérten kialakítva. Annak ellenére,
hogy minden Romániában élő gyereknek alkotmányos joga oktatási intézményben tanulni, a több mint hetvenezer fogyatékkal élő
gyereknek ez nem adatik meg, elszigetelten,
elavult modellek alapján részesülnek speciális oktatásban, vagy lehetőségük sem adódik
iskolába járni. Éppen ezért sürgős mentalitás-

váltásra van szükség ahhoz, hogy a megbélyegzéseket félretéve, az egészséges gyerekek mellett ők is helyet kapjanak az
iskolákban, a tanárok pedig felkészültek legyenek a speciális igényű diákok oktatására
– mutatott rá Csép Éva Andrea politikai nyilatkozatában, a képviselőház plénumában.
A jelenség súlyosságának alátámasztása
végett a képviselő hivatalos adatokat ismertetett, amelyek szerint Romániában 71.245
nyilvántartott fogyatékkal élő gyerek él, ez a
szám viszont a valóságban sokkal nagyobb is
lehet, ugyanis vannak családok, amelyek a
költséges és hosszadalmas eljárás miatt nem
igénylik a fogyatékossági igazolványt. Románia a fogyatékkal élő személyek jogairól
szóló ENSZ-egyezmény aláírásával vállalta,
hogy úgy alakítja át a közoktatási intézményeket, hogy azok minden gyerek igényeinek
eleget tegyenek, ennek ellenére az egyezmény aláírása után tíz évvel a romániai helyzetkép a következő: a fogyatékkal élő
gyerekek 30%-a nincs beiskolázva, 52%-uk
kisegítő iskolákban, elkülönítve tanul, ezek-

ben az esetekben viszont gyakran fennáll a
visszaélések veszélye, és sok esetben nem részesülnek olyan szintű nevelésben, oktatásban, hogy az iskola elvégzése után
megfelelően be tudjanak illeszkedni a társadalomba.
– A Romániában élő több mint 70 ezer fogyatékkal élő gyereknek ugyanolyan joga
van az oktatáshoz, mint
bármely egészséges gyereknek, ezért a román parlament
mihamarabb
prioritásként kell hogy kezelje a törvénykezésben az
ehhez szükséges keretek
megteremtését, az emberi
jogok tiszteletben tartása, a
diszkrimináció kiküszöbölése és az igazságosság
jegyében – hangsúlyozta a
képviselő.
A politikai nyilatkozat
végén Csép Éva Andrea
egy Down-kóros kislány-

Illusztráció
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Dr. Vass Levente kifejtette: tekintettel arra, hogy a családorvosi rendelőket bizonyos időszakonként mind
a megyei közegészségügyi igazgatóság, mind a biztosítópénztár ellenőrzi és értékeli, úgy látták jónak,
hogy mentesíteni kell őket egy
újabb adminisztratív eljárástól,
annál is inkább, hogy jelenleg az,
hogy eleget tegyenek a szóban
forgó akkreditációs rendelkezésnek,
ötévente öt-hatszáz eurós költséget
jelent a családorvosoknak.
– Ezáltal sikerülne csökkenteni a
családorvosokra nehezedő terheket,
hiszen sem a béreik, sem pedig a
családorvoslásra szánt finanszírozás
nem növekedett olyan mértékben,
ahogyan kellene ahhoz, hogy a méltányosság megmaradjon a kórházi
orvosok és a családorvosok között
– fejtette ki az orvos-politikus.
Ne sétáltassák fölöslegesen
a beteget
Ellenszavazat nélkül fogadta el a
szenátus plénuma a Vass Levente
képviselő által kezdeményezett törvénymódosító tervezetet, amelynek
célja, hogy a betegek kevesebb utánajárással jussanak hozzá az őket
megillető ingyenes és ártámogatott
gyógyszerekhez, küldőpapírhoz, illetve a betegszabadság esetén szükséges iratokhoz – jelentette be a
képviselő.
Jelenleg azok a páciensek, akik
olyan szakorvoshoz fordulnak, akinek nincsen szerződése a biztosítópénztárral, amellett, hogy kifizetik
a vizsgálat költségeit, attól a lehetőségtől is elesnek, hogy az illető
szakorvos ott helyben ingyenes
vagy ártámogatott receptet, esetleg
küldőpapírt állítson ki számukra további vizsgálatok elvégzése végett.
Mindezért el kell menni a családorvoshoz, ami jelen esetben fölösleges utánajárást jelent. Amennyiben
érvénybe lép a módosítás, ezentúl
minden szakorvosnak joga lenne ingyenes és ártámogatott receptet írni,
illetve küldőpapírt vagy betegszabadságot igazoló papírt kiállítani,
akkor is, ha nincs szerződése a biztosítópénztárral.
– Ez azért fontos, mert ha egy
beteg – esetleg azért, hogy ne kelljen sorban álljon – úgy dönt, hogy
a kórházi járóbeteg-rendelő helyett
magánrendelőhöz fordul, és kifizeti
a vizsgálat árát, ott helyben is megkaphatná az ingyenes vagy ártámogatott receptet, illetve a további
kivizsgálásokhoz szükséges küldőpapírt, hiszen biztosítottként ehhez
joga van. Miután már látta egy
szakorvos, ne kelljen visszamenjen
a családorvosához és ott kérje a
nem ártámogatott recept átírását ártámogatottá, vagy a küldőpapír kiállítását – mutatott rá az RMDSZ
szakpolitikusa.

nak a Down-kór világnapja alkalmából a képviselőkhöz és szenátorokhoz szóló leveléből
idézett, amelyben a gyerek a támogatásukat
kéri ahhoz, hogy más gyerekekkel együtt ő is
iskolába járhasson, függetlenül élhessen és
ugyanolyan részese lehessen a társadalomnak, mint a többi gyerek, aláhúzva azt a tényt,
hogy Romániában ez a lehetőség nem adódik
meg számára, hiszen az iskolák nincsenek
ezen igényekre felkészülve. (menyhárt)
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Milyen sportra járjon a gyerek?

Az egészséges életvitel kialakítását célszerű már gyermekkorban elkezdeni, mert ha a gyerek
rendszeresen sportfoglalkoztatásra
jár, felnőttkorában is folytatni fogja,
és ez életvitellé alakul át. A legtöbb
szülő ragaszkodik is hozzá, hogy
gyermeke sportfoglalkoztatásra járjon, de nincs tisztában azzal, hogy
milyen sportok javallottak a különböző életkorokban. Egyesek nem
tartják fontosnak gyerekeik módszeres megmozgatását, mások már
óvodáskorban beíratják őket különböző foglalkoztatásokra. És ez
rendjén van így. Az okoz problémát,
ha a szülő nem elég körültekintő a
sportválasztásban. Valami olyan
sportot szeretne, mely az ő személyét érinti, vagy érintette. Olyan
sportot helyez előnybe, amiben ő sikeresen teljesített, vagy esetleg nem
tudott teljesíteni, vagy olyant,
ahová a barátok gyerekei járnak,
vagy ami közel esik otthonához
(stb.), és figyelmen kívül hagyja
gyereke kérését. Sokan bajnokot
akarnak nevelni, s ez már 2-3 éves
korban kifejeződik a családban,
főleg olyan helységekben, ahol egy
sportág virágkorát éli, és a bajno-

kok, élsportolók követendő modellként belevésődnek az emberi pszichébe. Például Nadia Comăneci
idejében a szülők százszámra adták
be gyerekeiket 3 éves korukban tornára, vállalva a vele járó nehézségeket. Kedves szülők, helytelen a
saját becsvágyunkat, kedvtelésünket ráerőltetni a gyerekre! Tisztában
kell lenni azzal, hogy a különböző
felépítésű és mentalitású gyermeknek abban az életkorban milyen tevékenység ajánlott. Ez azért nagyon
fontos, mert ekkor dől el, hogy a
gyerek megszereti-e a sportot, ami
lehet, egész életében végigkíséri,
vagy megutálja, és a sorozatos kudarcélmények miatt eltávolodik
tőle. Fontos tiszta képet alkotni
arról is, hogy milyen életkorban
szabad elkezdeni a rendszeres, versenyszerű sportolást, mert így sok
felesleges problémától, sérüléstől
óvjuk meg a gyereket. Azt is tudni
kell, hogy bármely sportág nehézségekkel, lemondással és nem
kevés anyagi áldozatvállalással jár.
Tehát az intenzív, versenyszerű
sportolással érdemes várni. Figyelembe kell venni a gyerek testalkatát, fizikai képességeit, természetét,
szervezetének működését és nem
utolsósorban az érdeklődési körét.

A prímmuzsika prímása (2.)

Szilágyi Mihály

Vegyünk alapul egy érdekes
tényt! E sorok írója megjegyzi,
hogy a zeneelmélet is prímszámokon alapszik. Az általunk használt
hétfokú és tizenkét fokú skála a prímek közül az 5-ös körül forog. A
tiszta kvint hangköz az alapja mindennek.
Már tudjuk, hogy Sautoy trombitán játszik. Arra a kérdésre, hogy
miért riadnak vissza a tanulók a matematikától, zenei példát említ. „Ha
csak a képletekre koncentrálunk, az
kicsit olyan, mintha valakit úgy tanítanánk játszani egy hangszeren,
hogy kizárólag a skálázást gyakoroltatjuk vele. Így nyilván megunja,
és túl technikásnak meg nehéznek
fogja érezni az egészet. Sokkal
jobb, ha meghallgattatunk vele valamilyen zenét, amelyre felkapja a
fejét, hogy jé, hát ez gyönyörű, ezt
én is el szeretném játszani! A matematikában és úgy általában a tudományban többet kellene tennünk
azért, hogy inspiráljuk az embereket. Felesleges tagadni, hogy a
matematika bonyolult, de valójában
ez is hozzátartozik a vonzerejéhez,
hiszen ami túl könnyű, azt hamar
megunjuk. Ha valami nehéz, viszont izgalmas, mert látjuk, hogy
milyen hasznos, akkor szívesebben
foglalkozunk vele. Szerintem az iskolában néha elfelejtjük inspirálni a
tanulókat, megmutatva nekik, hogy
miért érdemes erőfeszítéseket tenniük.” A zenei példával a matematikus arra is felhívja a figyelmünket,
hogyan ne tanítsunk zenét. A lényeg, hogy a tanulónak legyen ideje
megtapasztalni a szépet. Viszont érdemes kiegészítenünk annyival e
hozzáállást, hogy a tanulónak is
akarnia kell a szép megtapasztalását. Az iskolák kapuira érdemes
lenne felírnunk – az Isteni színjáték
szállóigéjét átfogalmazva –, hogy
aki ide belépsz, hagyj fel minden
előítélettel. Ne úgy lépj be az iskola
kapuján, hogy a matematika az emberi kínzás legalkalmasabb eszköze, vagy zenéből mindenki
értelemszerűen jeles tanuló, még
akkor is, ha az illető csak gátolja a
művészetek megismerését! Úgy
lépj be az iskolába, mint Umberto
Eco olvasója a fikció erdejébe: a
küszöb vagy erdőszél átlépésének
pillanatától már nem érvényesek a

kinti szabályok; az erdőben az erdő,
az iskolában az intézmény által teremtett összefüggésekhez kell igazodni, másképp nem leszünk
„mintaolvasók”, de nem is tapasztalhatjuk meg azokat a rejtelmeket,
amelyekkel amúgy könnyedén találkozhatnánk.
Sautoy figyelmeztet arra, hogy
bár gyakran irtózunk a matematikától – még a zenészek is hangoztatják ezt –, mégis a mindennapi élet
tele van matematikai problémákkal,
és ezeket könnyedén képesek vagyunk megoldani. „Rengeteg zenész hajtogatja, hogy viszolyog a
matematikától, pedig mit csinál?
Folyamatosan mintázatokat és
szimmetriákat keres, ami tiszta matematika. Szerintem az emberek
többségének egyszerűen fogalma
sincs, hogy miről szól a matematika, és hogy mennyi mindenben
játszik szerepet. Részben éppen az
volt a célom ezekkel a könyvekkel,
hogy megmutassam nekik: a matematika ott van mindenhol, ők
maguk is használják mindennap.”
Ha feltennénk a kérdést, hogy mi
lehet a szenvedélye egy matematikusnak, sokan gondolkodás nélkül
rávágnák, hogy nem halmozni az
élvezeteket, hanem élvezni a halmazokat. Így is fogalmazhatunk, de
Sautoy kijelenti, hogy szeret futballozni, és rengeteg meccset néz.
Talán meglepő, de matematikai
stratégiát lát még a labdarúgásban
is. „Hová helyezzük el a középpályásainkat, hogy olyan háromszögek jöjjenek létre a pályán, amelyek
mentén keresztbe lehet mozgatni a
labdát egészen a gólhelyzetig? De a
futballnak vannak más érdekes matematikai vonatkozásai is. A labda a
Galilei által leírt pályán, egy parabolaív mentén halad. A pörgése és a
mögötte keletkező turbulencia fantasztikusan érdekes, és a mai napig
nem értjük: a nagy megoldatlan
problémáink közé tartozik.”
A prímszámok zenéje című
könyv első fejezetében Sautoy egy
kis történettel illusztrálja, mennyire
foglalkoztatja a matematikusokat a
prímek világa. Mint egy igazi regényben, úgy kezdődik a történet.
1900-ban egy forró, párás reggelen
hatalmas tömeg gyűlt össze Párizsban a Sorbonne egyetemen. David
Hilbert professzor meglepő módon
nem arról kezdett értekezni, hogy

A szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy a nagyon intenzív mozgási formák, valamint a
sportág specifikumának megfelelő
egyoldalú szakfoglalkozás, bármelyik sportágról legyen szó, negatívan befolyásolja a gyermek csontés izomrendszerének, ill. egészséges testi-lelki fejlődését. Számos
példa van arra, hogy sok szülő nincs
tisztában ezzel, és már 3-4 évesen
beíratja gyerekét szakedzésre (tornára, műkorcsolyára, balettre), ahol
a sport jellegzetességeinek megfelelően a korai szelekciót alkalmazzák, egyoldalúan fejlesztenek,
szakosítanak, még mielőtt az általános harmonikus testfejlődés végbement volna. Így pedig beleszólnak
a gyerek egészséges fejlődésébe,
negatívan befolyásolva azt. Korunk
egyik nagy negatív jellemzője az
eredménycentrikusság. Ez természetesen kihat a szülőkre, akik már
kiskorukban három-négy képzésre
is elvonszolják gyereküket, és nem
veszik észre, hogy az fáradt, sápadt, természeténél fogva nem igényelne ennyit a mozgásból. Ám
olyan gyerek is van, aki alig várja,
hogy minél több edzésre járjon –
úszás, korcsolya, sízés, tánc, zongora – nyilatkozta nagy büszkén

mit fejtettek meg a matematikában,
hanem azt vázolta, melyek a legfontosabb bebizonyítatlan kérdések. A
XX. század elején érthetően útmutatás akart lenni ez a felsorolás. Előadás közben valaki megkérdezte a
professzort, hogy ha ötszáz év
múlva feltámadna, mi lenne az első
kérdése? Hilbert gondolkodás nélkül válaszolt: „Megkérdezném,
hogy bebizonyította-e már valaki a
Riemann-hipotézist”.
Bernhard
Riemann német matematikus 1859ben tette közzé jóslatát, mely szerint
mégis van valamilyen rendszer a
kaotikusnak tűnő prímszámeloszlásban. A kérdés, hogy helyes vagy
téves-e Riemann sejtése, rendkívüli
módon foglalkoztatja a számtudósokat. A matematika krimijében úgy
is fogalmazhatnánk, hogy egymillió
dolláros „vérdíjat” tűztek ki a feltételezés fejére.
Ha ennyire rejtélyesek a prímszámok, Sautoy felsorol néhány könynyen emészthető érdekességet.
Ahogy a fizikai világ atomokból épül
fel, a számok világában a prímek
ezek az atomok. A prímszámok öszszeszorzásával minden más egész
szám felépíthető. Az érdekesség fordítva is felírható: minden 1-nél nagyobb pozitív egész számnak van
prímosztója. Például a 4 két prím
szorzata (2x2), ugyanígy 2x3=6,
2x2x2=8, 3x3=9, vagy 2x2x3=12 stb.
Ha a természetes számok sorában
megjelöljük, melyek prímek, a
prímszámok felbukkanása annyira
véletlenszerűnek tűnik, hogy lehetetlen meghatározni, hol találunk rá
a következő prímszámra. Ez a véletlenszerűség nagy szálka a matematikusok szemében, mert ők
mindenben a rendet, a megmagyarázhatót keresik, a prímszámok
pedig mintha gúnyt űznének e tö-

Marcus du Santoy

egy kedves szülő, amikor megkérdeztem, jár-e valamilyen foglalkoztatásra IV. osztályos gyereke. Ha
belegondolunk, tanügyünk nagyon
eredménycentrikus beállítottságú, a
felmérők és kiértékelők egymást
érik, ahol a gyereket a nagy információözönben állandóan minősítésekkel bombázzák, nem nehéz
elképzelni, hogy a gyerekünkben is
idő előtt kialakul az eredménykényszer. Ráragad a szülőről, és
mikor még a játékosságon van a
hangsúly, mikor még minden tevékenységet így kellene tanulni, már
komoly célkitűzésekkel terheljük,
és észre sem vesszük, hogy idő

rekvésekből, ellenállnak mindenféle próbálkozásnak.
A prímszámok rejtélye még az
irodalmárok képzeletét is megragadta. Oliver Sacks írt egy tudományos-fantasztikus regényt (A férfi,
aki kalapnak nézte a feleségét),
melyben két különleges ikerpárral
ismerkedhetünk meg. A fiúk viselkedésében az volt a meglepő, hogy
néha a szoba egyik sarkában valamit cseréltek egymás között. Az olvasó legnagyobb döbbenetére
kiderül, hogy ezek a gyerekek hat
számjegyből álló prímekre vadásznak, s amikor megtalálnak egyet,
azt elmondják egymásnak. Valami
misztikus titok lengi körül ezeket a
számokat.
Különös jelenség a prímek világában az úgynevezett ikerprímek
felbukkanása. Mik ezek a matematikai ikrek? Olyan prímszámok,
amelyek 2-vel nagyobbak egy
másik prímszámnál. Például 71-73,
101-103, 2027-2029 stb.
A prímszámvadászat egyik alkalmas fegyvere Eratoszthenész rostája. Igaz, hogy időigényes, de
mindig „fogással” kecsegtet. Ez az
ötlet hihetetlenül egyszerű. Ha meg
akarjuk keresni tízezerig a prímszámokat, akkor veszünk egy – jó nagy
– papírlapot, felírjuk rá tízezerig a
számokat, és máris kezdődhet a válogatás. Első lépésben kihúzzuk az
egyes számot, majd a kettes kivételével az összes páros számot, ezután
kihúzzuk azokat, amelyek oszthatók hárommal, majd az öttel, héttel
oszthatókat húzzuk ki. Ha így végzünk irtást a számok tömegében,
végül csak a prímek maradnak a hálóban. Elképzelhetjük, mekkora
munka lehet ezzel az eljárással
százjegyű prímek után kutatni. Nem
véletlen tehát, hogy az internetes tit-

előtt felnőttet csinálunk belőle. Mi
a helyes út?A szakemberek olyan
táborokat javasolnak, ahol a gyerek
több sportággal is megismerkedhet
játékos formában, olyan versengéseken vehet részt, melyek mentális,
szociális képességeire is rávilágítanak (küzdőszellem, önbizalom, kitartás,
bátorság),
önismereti
adottságait is fejlesztik. Így kiderülhet, melyik sportágot kedveli. A
folytatásban azokról a sportokról
lesz szó, amelyek a különböző korosztályokban a leginkább javallottak, és amelyek nem akadályozzák
a gyermekek harmonikus fejlődését.

kosításban százjegyű prímszámokat
használnak. Természetesen bárki érvelhet azzal, hogy ha csak prímek
vesznek részt a titkosításban, akkor
könnyebb a kódfejtők dolga, mert
tudják, hogy mely számokkal próbálkozhatnak. De ne feledjük, hogy
a prímek csak építőkövek! Az már
elég bonyolult lenne egy kódfejtőnek is, ha három vagy több száz
jegyű prím szorzatának az eredménye a kulcs.
És ha már zenével hozzuk összefüggésbe a matematikát, Riemann
hanghullámokhoz hasonló görbékkel
próbált rendet keresni a prímek világában. Ezekkel a hullámgörbékkel a
prímszámbecslés hibáit lehet mérsékelni. E hullámok segítségével Riemann egy belső harmóniát figyelt
meg a prímek világában. Egy hangszer sajátos hangja a valóságban nem
egyetlen hanghullám eredménye,
hanem több különböző hanghullám
(felhangok) együttes megszólalásának következménye. Ehhez hasonló
a prímek hangja is, csakhogy a prímszámok végtelensége sok-sok rezgést
halmoz egymásra. Ennek ellenére a
prímek hangja egyáltalán nem fehér
zaj (fehér zajnak nevezzük az összes
hangrezgés egyszerre történő megszólalását – hasonlóan a fehér fényhez, mely az összes színt
tartalmazza). „A természet egy matematikai nagyzenekar muzsikáját rejtette el a prímekben” – fogalmaz
Sautoy.
És hogy egy kis sajnálatot is
érezzünk, Sautoy zseniálisan belesző egy életrajzi adatot is értekezletébe. Riemann házvezetőnője
mindig rosszallóan tekintett a sok
papírra, amely a tudóst körülvette,
de tilos volt neki bármihez is hozzányúlnia. Igen ám, de amikor Riemann tüdővészben elhalálozott, a
buzgó hölgy egykettőre rendet teremtett a káoszban. Ennek a rendteremtésnek az lett az eredménye,
hogy több feljegyzés hétköznapi,
nemes cél szolgálatába lépett, vagyis tűzgyújtóként fejezte be létét.
Ami mégis megmenekült a tűzhaláltól, azokból kiderült, hogy Riemann
sokkal
több
dolgot
bebizonyított, mint amennyit közzétett. Egy papírlapon még ott volt
a feljegyzés, hogy bebizonyított valamit a prímekkel kapcsolatban, de
a bizonyítás még nem érett meg a
publikációra. Sajnos, a bizonyítást
tartalmazó lapok valószínűleg a
házvezető hölgy tevékenységének
estek áldozatául.
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Rekordszámú kiállító a 10. szakmai kiállításon

Ismét Marosvásárhelyen a GastroPan

Április 19-22. között újra Marosvásárhelyen tartják meg a
GastroPan nemzetközi szakmai kiállítást, amelyen 25 országból több mint 150 kiállító
mutatja be a legújabb sütőipari, cukrászati és vendéglátóipari nemzetközi trendeket,
a legkorszerűbb termékeket
és szakmai megoldásokat.

Menyhárt Borbála

A tizedik GastroPan kiállításra
ismét Marosvásárhelyen kerül sor
az Imperial Inn szálloda kiállítótermeiben, ahol az iparág világszerte
ismert beszállítói találkoznak a
szakma képviselőivel és az érdeklődőkkel. A kiállítók érdekes programokkal, innovatív technológiákkal
és termékekkel várják a látogatókat
a négynapos eseményen. Ezúttal is
sor kerül a GastroPan versenyekre,
kiválasztják az év kenyerét és az év
tortáját.

Az utóbbi 10 évben folyamatosan emelkedett a GastroPan kiállítóinak a száma, ez is bizonyítja,
hogy az iparágak számára kifejlesztett gépek és felszerelések, alapanyagok és megoldások beszállítói
elismerik a kiállítás szakmai értékét. Az idei szakmai eseményre
eddig több mint 150 kiállító jelentkezett be. Idén a szervezők négy kiállítóteremben
várják
a
résztvevőket, valamint egy tágas
külön helyiségben, amely a GastroPan versenyeknek ad otthont.
A legnagyobb felületet a gépek
és felszerelések beszállítói foglalják
el, utánuk következnek az alapanyagok és technológiák, valamint
az eszközök, kiegészítők és fogyóeszközök beszállítói. A többi standon innovatív termékeket, üzleti
ötleteket és a kapcsolódó területek
megoldásait mutatják majd be.
A rangos kiállításon minden
évben több mint 21 ezer szakmabeli
fordul meg. Idén a rendezvény

négynaposra bővült, így a látogatók
száma az előrejelzések szerint
meghaladja majd a 21 ezret.
A 2018-as év rengeteg újdonsággal szolgál: a szervezők szerint
ebben az évben vesz részt a legtöbb
új cég a kiállításon, többségük külföldről érkezik, és egyesek első alkalommal lesznek jelen a
rendezvényen.
Az új résztvevők új, sokoldalú és
kompetitív megoldásokat és technológiákat mutatnak be a szakmának. A gépeket és felszereléseket
kiállító standok száma megduplázódik ebben az évben, lesznek olyan
technológiák, amelyeket először
mutatnak be a romániai piacon,
amely egyre vonzóbb a nemzetközi
beszállítók számára.
Rendkívül népszerűek
a GastroPan versenyei
A pékek, cukrászok és szakácsok
számára szervezett versenyek képezik a kiállítás egyik legfőbb attrakcióját. Ezek népszerűsítik a szakmai

Az allergiás szénanátha gyógyítható!

Állandó bedugult orr vagy
bosszantó orrfolyás? Könnyezés, tüsszögés, viszkető szem
és orr vagy visszatérő köhögés kínozza önt vagy gyermekét? – ezek az allergiás
szénanátha első figyelmeztető jelei lehetnek!

Dr. Albert Kinga allergológus
Albert Optimun Medicals –
Sepsiszentgyörgy

Az allergiás szénanátha, más
néven rhinitisz azoknál fordul elő,
akiknek a szervezete túlérzékennyé
válik valamelyik környezeti allergénre (házipor-atka, különböző penészgombák, pollenek, állati
hámsejtek). A házon belüli allergének általában egész évben, folyamatosan, alattomosan okoznak
tüneteket, melyek nem túl feltűnőek, úgymond az érintett hozzászokik, elkönyveli magában, hogy
nehezen kap levegőt, gyakori megfázásként kezeli az állapotot.
Ennél sokkal „zajosabban” nyilvánulhat meg a pollenek és kinti penészgombák okozta szénanátha,
heves orrfolyással, könnyezéssel,
kötőhártya-gyulladással (a beteg
gyakran szemész szakorvoshoz fordul), akár asztmaszerű légzési nehézségek is felléphetnek. Az
allergiás szénanátha csökkenti az iskolai vagy munkahelyi teljesítőképességet, a koncentrációt, az alvás
minőségének a rovására megy.

Miért veszélyes
az allergiás szénanátha?
„Ez a gyermek egyfolytában meg
van hűlve. Télen-nyáron. Egy hetet
jár óvodába, iskolába, kettőt otthon
kezelem.” „Kibírom évente azt az
1-2 hónapot, amíg tart a virágzás.
Mi bajom lehetne?” „Ajánlott a
szomszédom/ismerősöm gyógyszert, a tavaly mintha segített volna.
De az idén már nem igazán.”
A fentiek gyakran elhangzanak
az allergológiai szakrendelésen,
pedig nagyon fontos tudni, hogy az
allergiás szénanátha idővel súlyosbodik, állandósult légúti szűkületet
okozhat. Magas az asztma kialakulásának rizikófaktora: kutatások bizonyították, hogy 100 allergiás
szénanáthában szenvedő emberből
kezeletlenül pár éven belül 50 nagy
valószínűséggel asztmás lesz.
Mivel az allergiás megbetegedés
főleg gyermekeket és fiatal, aktív
felnőtteket érint, az allergiás szénanátha kimenetele aggasztó lehet. Viszont a folyamat elkerülhető, a
probléma orvosolható.
Az allergiás szénanátha kezelése
Két választási lehetőségünk van,
viszont gyakran kombináljuk a kettőt. Gyógyszeres kezeléssel a tüneteket csillapítjuk, a szervezetbe olyan
anyagot juttatunk be, amivel gátoljuk
az allergiás tünetek megjelenését (gátoljuk a hisztamin felszabadulását),
csökkentjük a szem és orrnyálkahártya allergiás gyulladását.

A másik út az allergénspecifikus
immunoterápia, amivel kigyógyulhatunk bizonyos típusú allergiás
szénanáthából.
Mi is az allergénspecifikus immunoterápia, és kiknek ajánlott?
Célzott kezelés, melynek segítségével nemcsak az allergia tüneteit
fedjük el, hanem valódi gyógyulást
érhetünk el. Nem fájdalmas eljárás,
nyelv alatti cseppek vagy tablettás
kiszerelésben kapható, alkalmazása
3–5 évig ajánlott, hazánkban jelenleg házipor-atka, macska-, kutyahámsejt, különböző pollenek
(nyírfafélék, pázsitfüvek, parlagfű,
fekete üröm stb.) vagy penészgomba-szenszibilizáció okozta allergiás szénanátha kezelésére van
lehetőség. Alkalmazása egyszerű,
veszélytelen, otthon, a beteg által
történik, és hosszú távon megvéd új
allergiák kialakulásától. Sőt, lehetőség van méh- és darázscsípés
okozta allergia kezelésére is!
Gyermekek esetében 5 éves kor
körül bátran alkalmazható. A meggyógyult allergiás szénanáthából
nem lesz asztma.
Az immunoterápiás kezelést allergológus szakorvos javasolhatja a
megfelelő kivizsgálások után.
Kiknek nem ajánlott?
Napi alkalmazása kitartást igényel, hatása eléréséhez 3 évig kell
adagolni. Az idő előtt megszakított
kezelés nem vezet a várt eredményhez. Ugyanakkor nem javasolt au-
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tudást, ugyanakkor támogatják is a
szektor vállalkozásait. A GastroPan
versenyeit három fő kategóriára
osztották (pék, cukrász, gasztronómia). A versenyzők által készített
innovatív termékeket és művészi alkotásokat világszerte elismert szakmai zsűri bírálja majd el,
kiválasztják a 2018-as Év Kenyere
és a 2018-as Év Tortája díjak nyerteseit is. Idén egy új versenykategóriát is meghirdettek, a versenyzők
egy különleges művészeti kategóriában mérettethetnek meg, különböző
művészi
alkotásokat
készíthetnek kenyértésztából, cukorpasztából, csokoládéból, isomaltból, vagy zöldségből és
gyümölcsből készíthetnek faragásokat. Az új versenykategória tematikája: 10 év GastroPan.
A kiállítás első napja, április 19.,
a cukrászversenyek napja lesz. A
2018-as Év Tortája díj elnyeréséért
a versenyzőknek egy egyedi, kreatív és ízletes csokoládétortát kell
megalkotniuk. A cukrászművészeknek és tortadíszítőknek is alkalmuk
nyílik megmutatni a tehetségüket a
cukorpasztából, illetve a csokoládéból készült művészi alkotások kategóriáiban. A cukorpasztából készült
alkotások tematikája: Románia a
hagyományok tükrében, míg a csokoládéból alkotott díszmunkák témája: Hagyományok.
Másnap, 20-án, a péktermékek
versenyének napján a legtehetségesebb pékek versenyeznek majd a

pék főkategória négy alkategóriájában. Amint az lenni szokott, idén is
mind a kézműves pékek, mind a
nagyüzemi gyártók esélyt kapnak
arra, hogy elnyerjék az Év Kenyere
címet. Románia legtehetségesebb
pékjei ugyanakkor versenybe szállnak, hogy elkészítsék a legjobb
péksüteményt, ami az egészséges
életstílus jegyében készül. Ugyanakkor egyedi kenyértésztából előállított művészi alkotásokkal is
benevezhetnek a versenyzők.
A szombati nap a gasztronómiai
versenyek napja lesz. A gasztronómiai főkategória két alkategóriát
foglal magába: a hidegtálak és a
gyümölcs- és zöldségfaragó megmérettetést. A hidegtálak kategória
versenyzőinek egy ünnepi tálat, egy
hagyományos román fogást és egy
tányérdesszertet kell elkészíteniük,
míg a művészi vénával megáldott
versenyzők a gyümölcs- és zöldségfaragó kategóriában mérhetik össze
tudásukat, amelyben egy olyan művészi alkotást készítenek, amelynek
témája: Az idő.
A kiállítás csütörtöktől szombatig
10 és 18 óra között, az utolsó
napon, vasárnap pedig 10 és 16 óra
között látogatható. Akárcsak az
előző években, az érdeklődők ezúttal is meghívóval, valamint belépőjeggyel
mehetnek
be
a
rendezvényre. A belépő a kiállítás
hivatalos honlapján (www.gastropan.ro) tölthető ki és letölthető.

toimmun betegségben, daganatos
vagy nagy rizikófaktorú szívbetegségben szenvedőknél, illetve nem
kontrollált asztmásoknál.
Az allergia kimutatása a tüneteket
kiváltó ok azonosítására
Ez történhet bőrteszteléssel
(prick teszt), az eredmény gyors és
fájdalommentes, feltétele, hogy a
beteg ne kapjon előtte allergiaellenes kezelést. Amennyiben a bőrteszt nem kivitelezhető, vérből,
allergiás ellentestek kimutatásával
azonosítjuk az allergiás szénanátha
kiváltó okát.
Légzőszervek vizsgálata – mivel
az allergiás szénanátha az asztma
kialakulásának rizikófaktora, és ez
a nyálkahártyák allergiás gyulladásos megbetegedése, amennyiben
légzőszervi panaszok állnak fenn, a

pácienseket kivizsgáljuk ebben az
irányban is. Légutak gyulladási fokának vizsgálata – FeNO –, légutakból kilélegzett NO mérése:
egyszerű, fájdalommentes és perceken belül eredményt ad. A kilélegzett NO emelkedett értéke légúti
gyulladásra utal, indirekt markere a
leggyakoribb krónikus légúti gyulladásnak, az asztmának.
Spirometriás próba, mely a légutak szűkületéről, illetve annak
gyógyszeres javíthatóságáról ad információt.
A teljes kivizsgálás ajánlott, mert
így tudunk érdemben foglalkozni az
allergiás szénanáthával, annak következményeivel, és az optimális, a
páciensnek megfelelő kezelést kiválasztani.
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Az idős emberek agyában is ugyanannyi
idegsejt növekedik, mint a fiatalokéban

Kutatóknak először sikerült
kimutatniuk, hogy egészséges idős férfiak és nők képesek ugyanannyi új idegsejtet
növeszteni, mint a fiatal emberek.

Felfedezésük az olyan degeneratív betegségek kezelésében lehet
nagy jelentőségű, mint az Alzheimer-kór.
A szakemberek között régóta vita
folyik arról, hogy a felnőtt emberek
növesztenek-e új neuronokat, számos korábbi kutatás azt sugallta,
hogy a felnőtt agyban nem nőnek
már újabb idegsejtek és nyúlványaik.
A New York-i Columbia Egyetem kutatóinak a Cell Stem Cell
című tudományos folyóiratban csütörtökön megjelent új tanulmánya
ellentmond ezen állításnak.
Maura Boldrini neurobiológus, a
tanulmány vezető szerzője és munkatársai szerint felfedezésük azt jelezheti, hogy sok idős ember mind
kognitívan (tanulási és emlékezési
képesség), mind érzelmileg jóval
egészségesebb marad a korábban
feltételezettnél.
„Az találtuk, hogy az idős embereknek ugyanolyan képességük van
több ezer új idegsejtet növeszteni a
hippokampuszban elődsejtekből,
mint a fiataloknak. Azt is kimutattuk, hogy agy temporális lebenyének alsó részén található, a
megismerési és érzelmi folyamatokban szerepet játszó hippokam-

pusz volumene azonos minden életkorban. Ugyanakkor idős emberek
esetében kevesebb véredénnyel bír
és az új neuronoknak gyengébb a
képessége a kapcsolatok építésére”
– idézte Boldrinit az EurekAlert tudományos hírportál.
Az amerikai kutatók 28 hirtelen
elhunyt 14-79 éves ember agyának
hippokampuszát vizsgálták, valamennyien egészségesek voltak haláluk előtt. Ez volt az első alkalom,
hogy kutatók rögtön az elhalálozás
után vizsgálták az emberi hippokampusz újonnan kialakult idegsejtjeit és erezettségét. A szakemberek
megállapították, hogy a vizsgáltak
nem szenvedtek sem elbutulásban,
sem depresszióban, nem szedtek
antidepresszásokat, amelyek egy ál-
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Kásler Miklós kiemelte, hogy az
utóbbi 10-15 évben sokat javultak
például a hererák, az emlőrák és a
limfómák gyógyulási arányai.
Emlékeztetett: 1974-ig a magyarországi rákmegbetegedési mutatók és a halálozási adatok nem
mutattak különbséget a nyugat-európaiakhoz képest. 1974 és 1992
között azonban Magyarországon
„exponenciálisan
emelkedett
mindkét adat”, miközben NyugatEurópában a magasabb megbetegedési gyakoriság mellett sem
emelkedett a halálozás – mondta.
A magyarországi rákhalálozás
1999-ben volt a legmagasabb,
akkor körülbelül 34 ezren vesztették életüket valamilyen daganatos
betegség következtében. Azóta az
új betegek növekvő száma mellett
stagnált a halálozás, majd az
utóbbi 8-10 évben folyamatosan
csökkent, ami az új terápiás irányelvek, lehetőségek megjelenésének
és az eszközpark megújításának
köszönhető – ismertette a főigazgató.
Kiemelte, az utóbbi négy évben
jelentős fejlesztés indult az onkológiai műszereknél, vidéken megduplázódott a CT- és MR-kapa-
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citás, és megújult a sugárterápiás
műszerpark. Utóbbiról megemlítette, az országban 40 nagy teljesítményű besugárzó készülék van,
amelyekből 28 új.
Arra a kérdésre, hogy mikor
kezdődik az országos vastagbélszűrési program, Kásler Miklós azt
mondta, ismeretei szerint minden
feltétel adott a program elindításához, annak szűrési módszereiről
azonban „lassú és áldatlan szakmai
vita” folyt az utóbbi években.
Orsós Zsuzsanna, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészségtan Intézetének egyetemi
adjunktusa a sajtótájékoztatón
arról a kutatásáról beszélt, amely a
magyarországi roma populáció genetikai érzékenységét vizsgálta a
rákmegbetegedésekre.
Azt mondta: a vizsgálatokból
kiderült, hogy a roma emberek genetikailag nem érzékenyebbek a
daganatos megbetegedésekre, genetikailag nincs különbség a roma
és nem roma népesség között
abban, hogy fogékonyabbak-e a
betegségekre. A roma populáció
gyakoribb megbetegedéseinek,
korai halálozásának így valószínűleg az életmód az oka.
A Magyar Rákellenes Liga kezdeményezésére 1993 óta április
10-e minden évben a nemzeti rákellenes nap, arra emlékezve, hogy
Dollinger Gyula, az Országos Rákbizottság alapítója, a rákregiszter
elindítója 1849. április 10-én született.
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Minden rákbeteg megkaphatja az ideális, rá szabott
terápiát – mondta a magyarországi Országos Onkológiai
Intézet főigazgató főorvosa
a nemzeti rákellenes nap alkalmából tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón.

taluk végzett korábbi kutatás szerint
az új agyi idegsejtek termelődésére
hatással lehetnek.
A rágcsálóknál és az emlősöknél
a kor előrehaladásával csökken a
hippokampuszban lévő új idegsejtek termelődésének képessége.
„Hasonló számban találtunk félig
kifejlődött idegi elődsejtet és kifejlett neuronok ezreit” – olvasható a
tanulmányban. Ugyanakkor idősebbek esetében kevesebb új ér alakul
ki az agyban és kevesebb idegi
elődsejtjeik, neurális őssejtjeik vannak.
Boldrini szerint ezek, valamint a
hippokampuszban az idegsejtek közötti csökkent kapcsolat okozhatja
időskorban a csökkenő kognitív és
emocionális rugalmasságot.
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Magabiztosan nyert csíkfalva Egrestő ellen

Minden pályán hazai siker született a Maros megyei labdarúgó 6. liga 13. fordulójában,
így Csíkfalván is, ahol Egrestő
vendégszerepelt.

Gligor Róbert László

Miután a 12. fordulóban Egrestő
5-0-ra legyőzte az őszi fordulók
meglepetés-együttesét, Koronkát, a
csíkfalviak óvatosan tekintettek a
mérkőzés elébe, ám az összecsapáson viszonylag gyorsan, az 5. percben előnyhöz jutottak: a vendégek
kapujuk előtt Kovácsot buktatták,
aki a megítélt büntetőt értékesíteni
tudta (1-0). Az egrestőiek nem szorultak vissza saját térfelükre, építő
játékot mutattak, de gólt ismét a hazaiaknak sikerült szerezni: a 21.
percben László jutott át a vendégek
védővonalán, és begurított (2-0). A
Fotó: Gligor Róbert László
Küküllő mentiek Mátéfi szabadrúgáA Koronka és Bere közötti iksze- meg kellett küzdeni a győzelemért,
sával próbáltak válaszolni, de néhány perc múlva ismét a hazaiak lést leszámítva a többi mérkőzésen addig Nyárádgálfalva és Jedd is
voltak eredményesek: az addig is hazai sikerek születtek, de míg a könnyedén bezsebelhette a három
gyengén szereplő Gál megmozdult a listavezető Somosdnak keményen pontot.
jobb oldalon, átadását pedig Kovács
a hálóba juttatta (3-0). Az előnyt a
jegyzőkönyv
szünet előtt tovább növelhették
Maros megyei 6. labdarúgóliga, 13. forduló: csíkfalvi Millennium – Egrestői
volna a hazaiak, de Vargának nem
Lokomotiv 6-0
sikerült átjuttatnia a labdát a vendécsíkfalvi sportbázis, mintegy 50 néző. Vezette: Şofron Paul, Dan Paul,
gek egyedül maradt kapusa fölött.
Săbăduş cosmin (Szászrégen).
A második játékrészt már felszabaGólszerzők: Kovács (5., 30.), László (21.), Simon (70.), Nagy Sz. (80.), Veress (81.).
dultan focizták végig a csíkfalviak,
Sárga lap: Gál, Kovács, illetve Sztojka.
szinte végig uralták a játékot, viszont
csíkfalva: Iszlai – Kiss, Simon, Varga (57. Nagy Sz.), Fazakas, Farkas (50.
az egrestői kapus, Soós jó napot foNagy B.), Gál, László (65. Veress), Aszalós, Márton, Kovács
gott ki, és szerencséje is volt: megálEgrestő: Soós – Barabás, Bányai, Puskás (46. Boldi), Máthé, Molnár, Jánosi,
lította az egyedül maradt Lászlót,
Varga, Sztojka, Mátéfi (63. Pajkó), Baricz.
hárította Nagy B. és Kovács lövéseit,
ez utóbbi egyszer a kapufát is eltaEredményjelző
lálta, majd lövése centiméterekkel a
* 5. liga, Északi csoport, 13. forduló: Mezőkirályfalva – Marosfelfalu 1-2,
léc fölött szállt el, mígnem a 70. percAbafája – Nyárádremete 2-2, Lövér – Szászrégeni Testvériség 1-1, Köhér –
ben ismét megzörrent a vendégek háBátos 3-1, Görgénysóakna – Magyaró 2-1. Az élcsoport: 1. Nyárádremete 29
lója: Márton közeli lövését hárította
pont, 2. Köhér 27, 3. Görgénysóakna 25.
Soós, de a szemfüles Simon rárúgása
* 5. liga, Középcsoport, 13. forduló: Tuzson – Harasztkerék 0-4, Segesvár –
már a kapuban landolt (4-0). A venMezőrücs 6-0, Galambod – Kerelőszentpál 1-2, Balavásár – cikmántor 1-1,
dégek csupán Varga és Baricz próbálGernyeszeg – Kerelő 0-1. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 34 pont, 2. Balavásár
kozásait jegyezhették, míg a hazaiak
23, 3. Segesvár 22.
Aszalós, Veress, Kiss, Nagy B. révén
* 5. liga, Déli csoport, 10. forduló: Marosugra – Mezőceked 1-0, Mezőzáh –
veszélyeztették az egrestőiek kapuját,
Mezőtóhát 1-2, Radnót II – Marosludas II 4-2, Vámosgálfalva – Maroskece 6-4,
mígnem a 80. percben a Küküllő
Küküllődombó – Magyarsáros 2-2. Az élcsoport: 1. Radnót II 22 pont, 2.
mentiek védelme megingott, így
Mezőceked 21, 3. Marosludas II 19.
Nagy Sz. és Veress is be tudott találni
* 6. liga, 13. forduló: Somosd – Mezőpanit 6-5, Jedd – Kibéd 8-0, Nyárádgál(6-0), a vendégek Barabás fejesével
falva – Mikefalva 13-4, csíkfalva – Egrestő 6-0, Koronka – Székelybere 0-0,
viszont már nem tudtak ráijeszteni a
Küküllőszéplak – Uzdiszentpéter 3-0. Az élcsoport: 1. Somosd 32 pont, 2.
hazaiakra, akik ezzel a győzelemmel
Nyárádgálfalva 32, 3. csíkfalva 30.
a dobogó harmadik fokára jutottak.

Európai futballbajnoki
eredmények

9

* Angol Premier Liga, 32. forduló: Crystal Palace – Liverpool 12, Brighton & Hove Albion – Leicester 0-2, Manchester United –
Swansea 2-0, Newcastle United – Huddersfield 1-0, West Ham United
– Southampton 3-0, Watford – Bournemouth 2-2, West Bromwich –
Burnley 1-2, Everton – Manchester City 1-3, Arsenal – Stoke 3-0,
Chelsea – Tottenham 1-3; 33. forduló: Everton – Liverpool 0-0,
Bournemouth – Crystal Palace 2-2, Brighton & Hove Albion – Huddersfield 1-1, Leicester – Newcastle United 1-2, Stoke – Tottenham
1-2, Watford – Burnley 1-2, West Bromwich – Swansea 1-1, Manchester City – Manchester United 2-3, Arsenal – Southampton 3-2,
Chelsea – West Ham United 1-1. Az élcsoport: 1. Manchester City 84
pont, 2. Manchester United 71, 3. Liverpool 67.
* Spanyol bajnokság, 30. forduló: Girona – Levante 1-1, Athletic
Bilbao – Celta Vigo 1-1, Las Palmas – Real Madrid 0-3, Sevilla –
Barcelona 2-2, Espanyol – Alavés 0-0, Leganés – Valencia 0-1, Eibar
– Real Sociedad 0-0, Málaga – Villarreal 1-0, Atlético Madrid – Deportivo La Coruna 1-0, Getafe – Betis 0-1; 31. forduló: Deportivo La
Coruna – Málaga 3-2, Alavés – Getafe 2-0, Celta Vigo – Sevilla 4-0,
Betis – Eibar 2-0, Barcelona – Leganés 3-1, Levante – Las Palmas 21, Real Madrid – Atlético Madrid 1-1, Real Sociedad – Girona 5-0,
Valencia – Espanyol 1-0, Villarreal – Athletic Bilbao 1-3. Az élcsoport: 1. Barcelona 79 pont, 2. Atlético Madrid 68, 3. Valencia 65.
* Olasz Serie A, 30. forduló: Bologna – AS Roma 1-1, Lazio – Benevento 6-2, Fiorentina – Crotone 2-0, Inter – Hellas Verona 3-0,
Genoa – SPAL 1-1, Cagliari – Torino 0-4, Atalanta – Udinese 2-0,
Sassuolo – Napoli 1-1, Chievo – Sampdoria 2-1, Juventus – AC Milan
3-1; 31. forduló: Benevento – Juventus 2-4, SPAL – Atalanta 1-1, AS
Roma – Fiorentina 0-2, Sampdoria – Genoa 0-0, Torino – Inter 1-0,
Crotone – Bologna 1-0, Hellas Verona – Cagliari 1-0, Napoli – Chievo
2-1, Udinese – Lazio 1-2, AC Milan – Sassuolo 1-1. Az élcsoport: 1.
Juventus 81 pont, 2. Napoli 77, 3. Lazio 60.
* Német Bundesliga, 28. forduló: Hannover 96 – RB Lipcse 2-3,
Hoffenheim – 1. FC Köln 6-0, Schalke 04 – Freiburg 2-0, Bayer Leverkusen – Augsburg 0-0, VfB Stuttgart – Hamburger SV 1-1, Bayern
München – Borussia Dortmund 6-0, Hertha BSC – Wolfsburg 0-0,
Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 2-1, Mainz – Mönchengladbach
0-0; 29. forduló: Hannover 96 – Werder Bremen 2-1, Augsburg –
Bayern München 1-4, Mönchengladbach – Hertha BSC 2-1, 1. FC
Köln – Mainz 1-1, Freiburg – Wolfsburg 0-2, Hamburger SV –
Schalke 04 3-2, Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 3-0, Eintracht
Frankfurt – Hoffenheim 1-1, RB Lipcse – Bayer Leverkusen 1-4. Az
élcsoport: 1. Bayern München 72 pont, 2. Schalke 04 52, 3. Borussia
Dortmund 51.
* Francia Ligue 1, 31. forduló: Dijon – Olympique Marseille 1-3,
Guingamp – Bordeaux 2-1, Troyes – Nice 0-2, Nantes – St. Etienne
0-3, Lille – Amiens SC 0-1, Strasbourg – Metz 2-2, Caen – Montpellier HSC 1-3, Lyon – Toulouse 2-0, Stade Rennes – AS Monaco 1-1;
32. forduló: St. Etienne – Paris St. Germain 1-1, AS Monaco – Nantes
2-1, Guingamp – Troyes 4-0, Toulouse – Dijon 0-1, Bordeaux – Lille
2-1, Amiens SC – Caen 3-0, Angers – Strasbourg 1-1, Nice – Stade
Rennes 1-1, Metz – Lyon 0-5, Olympique Marseille – Montpellier
HSC 0-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 84 pont, 2. AS Monaco
70, 3. Lyon 63.

Megalázta Messiéket a Roma, a Liverpool duplán verte a cityt

Az AS Roma és a Liverpool jutott be kedden az elődöntőbe
a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A római csapat 1-4-ről
kezdte a hazai visszavágót,
amelyen 3-0-ra nyert, így idegenben lőtt góllal jutott tovább Messiékkel szemben,
míg a Liverpool otthoni 3-0-s
győzelme után 2-1-re verte
idegenben a Manchester
Cityt, amely egyébként 17
ponttal áll jobban nála a Premier Leauge-ben.

Az olasz fővárosban reménytelennek látszó helyzetből, 1-4-ről
kezdte a mérkőzést az AS Roma,
ám az már az első pillanattól érezhető volt: hisz abban, hogy ledolgozhatja a hátrányát a Barcelona
ellen. Már a hatodik percben be is
talált a Roma, amikor De Rossi kiugratásából Dzeko szép gólt szerzett. Ez tovább tüzelte a hazaiakat,
míg a Barca nem változtatott kényelmes játékán, így az első félidőben végig a Roma volt a jobb,
és több nagy helyzetet is kialakított, igaz, valamennyit ki is
hagyta.
A szünet nemcsak az összeállításokban nem hozott változást, a csapatok futballja is ugyanaz maradt a
második félidőre, a házigazda elképesztő energiákat mozgósítva ment
előre, a Barcelona pedig enerváltan,
veszélytelenül játszott. A római fölény aztán az 58. percben újabb
góllá érett, a Piquet Dzeko elleni

szabálytalansága miatt megítélt
büntetőt De Rossi lőtte be magabiztosan.
A Barcelona érezhetően teljesen
összezavarodott, a Roma pedig fáradhatatlanul zakatolt tovább. A
hajrára kanyarodva, a 82. percben
egy jobb oldali szöglet után Manolasz jól érkezett a rövid oldalra, és
gyönyörűen csúsztatott a kapuba.
Az Olimpiai Stadion szinte felrobbant a továbbjutást ígérő gólt

követően, s talán ez ébresztette fel
a vendégeket is, akik a következő öt
percet meghajtották, de képtelenek
voltak igazán nagy helyzetbe kerülni. A négyperces hosszabbításban a Roma okosan játszott,
megőrizte előnyét, amivel óriási
bravúrt bemutatva bejutott az elődöntőbe. Ez 1984 óta először sikerült neki.
Manchesterben nagy lendülettel
kezdett a City, amely az első mér-

kőzést 3-0-ra elveszítette. Gabriel
Jesus révén már a 2. percben megszerezte a vezetést, majd a folytatásban is nagy nyomás alá helyezte
a vendégek kapuját, és több helyzetet is kidolgozott. A Liverpool nem
nagyon tudott labdát szerezni és
ezekből gyors támadásokat vezetni,
míg a manchesteri csapat kapufát is
lőtt, a szünet előtt pedig gólt is szerzett, de azt a bíró les miatt nem adta
meg. Az első félidőben a City 13szor próbálkozott kapura lövéssel,
míg a Liverpool csak kétszer.
Bő tíz perc telt el a második félidőből, amikor a vendégek pontosan vittek végig egy kontratámadást
és az utóbbi időben nagyszerű formában futballozó, önbizalomtól

duzzadó Mohamed Szalah emelésével egyenlítettek, ezzel pedig gyakorlatilag eldöntötték a párharcot. A
City továbbra is sokat támadott, de
a góljával kényelmes helyzetbe került Liverpool eredményesen tartóztatta fel a hazaiakat. A 76. percben
aztán Roberto Firmino szerzett labdát és pontosan lőtt a bal alsó sarokba. A City a második félidőben
is szerzett egy lesgólt.
A hazaiak dolgát jelentősen nehezítette, hogy Josep Guardiolát a
bíró a szünetben kiállította, így a
spanyol tréner a lelátóról nézte
végig az összecsapás második felét.
A Liverpool 2008 óta először jutott be a BL-ben a legjobb négy
közé.

Eredményjelző

labdarúgó Bajnokok ligája, negyeddöntő, visszavágók:
* AS Roma (olasz) – Fc Barcelona (spanyol) 3-0 (1-0), továbbjutott az AS
Roma 4-4-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal
Gólszerzők: Dzeko (6.), De Rossi (58., 11-esből), Manolasz (82.).
* Manchester City (angol) – Fc Liverpool (angol) 1-2 (1-0), továbbjutott a
Liverpool kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Jesus (2.), illetve Szalah (56.), Firmino (76.).

Ma este az Európa-ligában

A 82. percben egy jobb oldali szöglet után Manolasz jól érkezett a rövid oldalra, és gyönyörűen csúsztatott a kapuba, ezzel kialakult az olaszok továbbjutását jelentő 3-0-s végeredmény az AS Roma – Barcelona mérkőzésen. Fotó: az AS Roma közösségi oldala

A negyeddöntős párharcok visszavágójával folytatódik ma a labdarúgó-Európa-liga. A műsor (zárójelben az első összecsapás eredménye, és a találkozót
közvetítő televízióadó): cSZKA Moszkva (orosz) – Arsenal (angol) (1-4, RTL II,
Look TV, Telekom Sport 3), Olympique Marseille (francia) – RB Lipcse (német)
(0-1, Telekom Sport 4), Salzburg (osztrák) – Lazio (olasz) (2-4, Look Plus,
Telekom Sport 2), Sporting Lisszabon (portugál) – Atlético Madrid (spanyol)
(0-2, Pro X, Telekom Sport 1). Valamennyi mérkőzés 22.05 órakor kezdődik.
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Egyre több közpénzt pályáztatnak meg

Támogatás a civil szférának

Egyre több településen nyújtanak vissza nem térítendő
támogatást az önkormányzatok a nemkormányzati szervezeteknek – lassan szinte
mindenhol rájönnek, hogy
egyes feladatokat hatékonyabban és lelkesebben el
tudnak látni a civilek, mint a
sokszor emberi erőforrásban
is szűkölködő önkormányzat.
Ráadásul az állami számvevőszék is szigorúbb feltételek
betartására szorítja a közintézményeket, így esetenként
egy nemkormányzati szervezet kevesebb megkötéssel,
eredményesebben tud egyes
tevékenységeket megszervezni, lebonyolítani.

Gligor Róbert László

A közérdekű tevékenységekre
fordítható, közpénzből nyújtható
vissza nem térítendő támogatásokról szóló 2005. évi 350. számú törvény értelmében egyre több vidéki
önkormányzat kezdi azt az utat
járni, hogy a közpénzek egy részét
megpályáztatja a helyi civil szervezetekkel. Nyárádszereda idén első
alkalommal él ezzel a lehetőséggel: 100.000 lejes keretet különített
el vissza nem térítendő támogatásokra. A pályázati felhívást március 14-én tették közzé, a kérelmek
benyújtásának határideje április 16.
Ezeket április 19-ig vizsgálja meg
az erre kijelölt bizottság, a támogatási szerződéseket április 23-ig
kötik meg. Egy pályázó évente legfennebb két pályázatot nyújthat be
ugyanazon a területen, a támogatás
a tevékenység vagy projekt összértékének legfennebb 90%-a lehet
(de nem haladhat meg egy bizonyos felső összeget), a többit a pályázónak kell fedeznie saját
forrásból vagy támogatásból. A
megítélt összeg felét a szerződés
aláírása után, másik részét a projekt megvalósítása és az elszámolás jóváhagyása után folyósítják.
Az ifjúság terén 15.000 lejt osztanak szét, a sportra 40.000 lejt
szántak, a szociális kérdésekre
10.000 lejt, a közművelődésre
15.000 lejt fordítanak. A Romániában elismert egyházak 20.000 lejből igényelhetnek támogatást

ÖSSZEHÍVÓ
A MAROS MEGYEI VADÁSZ- ÉS SPORTHORGÁSZ-EGYESÜLET
(AJVPS Mureş)
elnöke összehívja a küldöttek évi közgyűlését 2018. április 26-án 17
órára a Maros Művészegyüttes kövesdombi nagytermébe.
Pop Dinel elnök (20023)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház kerttel Nyárádszeredában.
Tel. 0365/736-081. (7740)
Hagyományőrző és kulturális tevékenységekre, de sport- és ifjúsági programokra is
lehet támogatást igényelni
Fotó: Gligor Róbert László/archív

imahelyek, templomok építésére,
javítására, vallási vagyontárgyak
megőrzésére, templomi felszerelések vásárlására.
A megyei tanácsnál is hétfőn
zárnak
A Maros Megyei Tanács idén is
meghirdette tavaszi pályázati idényét, amelyen kulturális tevékenyeségekre 400, sportra 300,
egyházi beruházásokra 500 ezer
lejt oszt szét. A szociális programokra első lépésben 600, míg az
újonnan meghirdetett ifjúsági projektekre 100 ezer lejt fordít. A pályázatok benyújtási határideje itt is
április 16-a, hétfőn 16 óra, kivétel
a később meghirdetett ifjúsági kiírás, ahol május 11-ig lehet a kérelmeket benyújtani.
Néhol még folyamatban van
Balavásár községben idén kevesebb pénzt tudtak pályázati célra
elkülöníteni – tudtuk meg Sagyebó
István polgármestertől: sport- és
kulturális programok támogatására
csupán 20 ezer lej jut, a pályázatokat május 9-ig lehet benyújtani a
községházán. Az egyházaknak 15
ezer lejt különítettek el, hamarosan
ezt is megpályáztatják.
Ákosfalva községben minden
évben törekednek arra, hogy pénz
jusson a civil szervezeteknek is,
hogy azok a lakosság javára munkát fejthessenek ki – mondta el
Osváth Csaba polgármester, megjegyezve, hogy a Napsugár népjóléti egyesület minisztériumi

akkreditációt is szerzett szociális
téren és otthoni beteggondozásra.
Februárban a helyi tanács jóváhagyta a 100 ezer lejes keretöszszegű támogatási programot, így a
szociális szférára 70, a kultúrára
24, a sportra 6 ezert lejt fordítanak.
Ezekre az összegekre a székelyvajai fúvószenekar, a Székelyvajáért,
az Együtt Szentbenedekért, a harasztkeréki Vila Nostra egyesület
és a Napsugár népjóléti egyesület
nyújtott be pályázatot. A nyertesekkel a szerződéskötésre napokon
belül sor kerül.
Erdőszentgyörgyön már aláírtak
Erdőszentgyörgy önkormányzata idén 140 ezer lejt különített el,
ebből 55 ezret a helyi sportklub hívott le különböző programjaira. A
kulturális szervezeteknek 85 ezer
lej jutott, ebből hét szervezetnek
folyósítanak pénzt: a bözödi Pro
Unitas egyesület 5, a Zöld Fény és
a Buksi szülői egyesület egyenként
2,5 ezer lejt kapnak, a Bodor Péter
egyesület 18, a Százfonat 43, míg
a Württemberg Sándor egyesület és
az Astra román egyesület helyi
szervezete 7-7 ezer lejt használhatnak fel közpénzből olyan tevékenységekre, mint kézműves- és
néptánctáborok, népmese- és népijáték-fesztivál, kórus- és színjátszó
találkozók, színjátszó és fotótáborok, lapkiadás és egyebek. A szervezetek március 15-ig nyújthatták
be pályázataikat, a nyertesekkel
március 27-én írták alá a szerződést.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KAMIONOSOKNAK munkalehetőség! Csak Németországon belül (Nürnberg környéke) éjszakai konténerszállítás. Nyelvtudást nem igényel. A munkaadó ingyenes szállást biztosít. Több info a 0756-754-073,
00-49-151-6673-3214-es telefonon. (20010)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel. 0744-644-026. (-I)

TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése számítógépen, és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése; a
nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek és
az eladási osztálynak; a megrendelések befejezésének követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat legalább 1 év; számítógép-ismeret (előny Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel
a részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy személyesen a Budiului–Bodoni utca 68. szám alatt, Marosvásárhelyen. Tel.: 0265/264-656, fax: 0265/260906. (-)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (6278-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. (6278-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. 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. (6278-I)
A SERVINSTAL KFT. alkalmaz GÉPLAKATOSOKAT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Tel.
0742-574-804. (sz.-I)
HÁZTETŐKÉSZÍTÉS, külső-belső munkálatok. Tel. 0741-385-192. (7784)

KIADÓ 4 szobás lakás a Kövesdombon. Tel. 0740-279-793. (7855-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(7838)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-831.
(7798)
KEMÉNY tűzifa eladó – 170 lej. Tel. 0740919-662. (7879)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0742-641827. (7879)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(7878)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
ÉPÍTKEZÉSI cég 15% kedvezménynyel munkát vállal: háztetőkészítés,
Lindab-fedés, cserépforgatás, kerítés, kapuk, bontás, bármilyen belsőkülső munka. Tel. 0747-634-747.
(7784)
ALKALMAZUNK kőművest. Tel. 0742557-214. (7769)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7783)
SÍRKERETEKET készítünk mozaikból és
gránitból előnyös áron. Nataliart Funerar
Kft. Tel. 0753-924-431. (7667)

KÚTÁSÁST, PUCOLÁST vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7868)
TISZTELT OSZTÁLYTÁRSAK, szeretném, ha jelentkeznétek mindazok,
akik 1973-ban a Papiuban, Lukács Erzsébet tanárnő osztályában végeztetek. Megkérem a hozzátartozókat,
esetleg a szülőket, ha olvassák ezt a
hirdetést, jelezzék mindazok számára,
akik nem élnek Marosvásárhelyen.
Elérhetőségem: Szőke András, tel. 0036-70-6223-525, 00-36-30-6088-319,
e-mail-cím:
andrasmariann@freemail.hu (7867-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk április 12-én az
ákosfalvi GÁL ALBERTRE
halálának első évfordulóján.
Drága,
szép
emlékét,
szeretetét szívünkben megőrizzük
egy
életen
át.
Nyugodjon
békében!
Szerettei. (7844)

Egy gyertya most értetek
égjen, kik fent laktok már a
magas égben.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett szülőkre, az abosfalvi SZÉKELY KATALINRA és
SZÉKELY JÁNOSRA haláluk
5. évfordulóján. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Leányuk, Emma,
vejük, Jóska, unokájuk, Emi
és családja. (7821)

ELHALÁLOZÁS
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet reménykedve, türelemmel viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, elvett tőlünk, de a szíved jóságos emléke, szereteted örökre itt marad
velünk.
Temető csendje ad nekünk nyugalmat, szívünk bánata örökre
megmarad.
Szomorú szívvel búcsúzunk
FAZAKAS ÁGNESTŐL,
arany szíve 2018. április 10-én
megpihent. Végső pihenőhelyére
2018. április 13-án du. 2 órakor
helyezzük a sáromberki temetőben.
Búcsúznak tőle szerettei.
(7870-I)

Megrendülten értesültünk testvérem, Radu Kálmán feleségének
ÉDESAPJA
elhunytáról.
Tati, tiszta és fájó szívvel búcsúzunk tőled!
Isten nyugtasson!
Radu Tivadar és családja,
valamint a rokonok
Ausztráliából. (7872-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,
anyós,
nagymama,
dédmama, nagynéni,
özv. PÁSTOR ZSUZSANNA
szül. Bernádi
életének 82. évében csendesen
megpihent.
Utolsó földi útjára 2018. április
13-án 13 órakor kísérjük a marosvásárhelyi kőtemplom sírkertjében,
református
szertartás
szerint.
Búcsúzik tőle lánya,
fia és családjuk.
Nyugodjál békében! (7877)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Részvétem fejezem ki a gyászoló
családnak
TŐKÉS
ILONA elhunyta alkalmából.
Nyugodjon békében! Orbán
Emőke. (7873)
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Álláshirdetés

Szováta Város Polgármesteri Hivatala (Fő út 155. szám, tel.:
0265-570-218, fax: 0265-570-524, e-mail: sovata@cjmures.ro) versenyvizsgát szervez egy meghatározatlan időre betöltendő, III. besorolású, kezdő szakmai fokozatú helyi rendőri állás betöltésére a
Szovátai Helyi Rendőrséghez.
1. A versenyvizsga három részből áll: a beiratkozási iratcsomók
értékelése, írásbeli vizsga, állásinterjú.
2. A vizsga menete:
– A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül.
– Az írásbeli vizsga helyszíne és időpontja: 2018.05.14, 10 óra, a
Szovátai Polgármesteri Hivatal nagyterme (Fő út 155. szám).
– Az állásinterjúra öt nappal az írásbeli vizsga eredményeinek közzétételét követően kerül sor.
3. A versenyvizsgára való feliratkozáshoz a következők szükségesek:
3.1. Az általános részvételi feltételek az újraközölt, utólag kiegészített 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyében előírtak.
3.2. Sajátos részvételi feltételek:
– Pszichológiai alkalmassági igazolás, amely tartalmazza a következőket: PSZICHOLÓGIAILAG ALKALMAS helyi rendőrnek/autóvezetőnek/fegyvertartó személynek. Ezt a pszichológiai alkalmassági
igazolást csak szakintézményekben lehet megszerezni, és a közalkalmazotti állás betöltéséhez elengedhetetlen, azon jelöltek, akik nem
szerzik meg, kizáratnak a versenyvizsgáról még az iratcsomók értékelésének idején;
– B kategóriás hajtási jogosítvány;
– középfokú végzettség, oklevéllel.
Az iratcsomót a versenyvizsgát elbíráló bizottság titkárságára kell
benyújtani (Szováta Polgármesteri Hivatala, Fő út 155. szám, 4-es
iroda), az iratcsomónak tartalmaznia kell:
a) beiratkozási típusnyomtatvány (a versenyvizsgát elbíráló bizottság
titkárságán lehet igényelni);
b) önéletrajz, európai modell
c) a személyazonossági igazolvány másolata;
d) a tanulmányokat és a szakképesítéseket igazoló diplomák másolata;
e) a munkakönyv, esetenként annak az igazolásnak a másolata,
amelyből kiderül a szolgálati idő;
f) a háziorvos vagy a felelős egészségügyi hatóság által kibocsátott
egészségügyi bizonylat, a versenyvizsgát megelőző hat hónapnál nem
korábbi;
g) erkölcsi bizonyítvány;
h) saját felelősségre tett nyilatkozat, miszerint nem folytatott politikai rendőrségi vagy kollaboránsi tevékenységet.
Az iratcsomóba iktatott másolatokat az eredeti iratokkal együtt kell
bemutatni vagy hitelesíttetni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, kapcsolattartó Hajdú Mária Magdolna, a gazdagsági osztály vezetője.
Fülöp László Zsolt polgármester

Bonyha község, a helyi tanács 2018.02.15-i 11-es számú határozata értelmében, értesíti az érdekelteket, hogy
nyilvános, nyílt, kikiáltásos versenytárgyalást szervez,
ahol az ajánlott legmagasabb ár a döntő, a Bonyha, 1918.
December 1. út 6. szám alatti kereskedelmi helyiség/piac/vásártér bérbeadására.
Érdeklődni a technikai részletekről és az ajánlatok kidolgozását
illetően a következőképpen lehet:
– írott kérvény alapján a polgármesteri hivatalban – 10 lej
– ingyenesen a www.comunabahnea.ro weboldalon
– ingyenesen a www.e-licitatie.ro oldalon.

ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELYI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZTERÜLETFELÜGYELŐ SZAKHATÓSÁG
Tájépítészek figyelmébe

VERSENYPÁLYÁZAT

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a tájépítészeket,
hogy a következő időszakban szándékában áll megtenni a szükséges
lépéseket, hogy kiírja és lebonyolítsa a tervpályázatot három marosvásárhelyi park (a Moldva utcában, a Páring utcában a Hangya üzletközpontnál és a Jegenyesor utcában) felújítására.
A versenypályázat kezdeményezője és szervezője a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal, a pályázat célja pedig a három marosvásárhelyi
zöldövezet parkosítási megoldásának kiválasztása és díjazása. A díjazott megoldások a későbbiekben a megvalósíthatósági tanulmányok
tervezési alapját képezik majd.
Az UNESCO és a Nemzetközi Építész Szövetség az építészeti és várostervezési versenypályázatokra vonatkozó 2005. október 31-ei 1988as számú javaslatai alapján a Romániai Építészkamara országos tanácsa
által elfogadott szabályzatának megfelelően a megmérettetés versenypályázat formájában zajlik, célja pedig a legjobb, legmegfelelőbb megoldás kiválasztása a beérkező pályamunkák közül.
A versenypályázatra a közzététel napjától, azaz 2018. április 11-étől
számított 7 napon át lehet jelentkezni a verseny honlapján megtalálható
regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével a megadott címre.
A versenyszabályzat, a projekt tematikája és a pályázati időpontok
elérhetők a verseny honlapján.
További információk és pontosítások az adp@tirgumures.ro e-mailcímen igényelhetők, a következő megjegyzéssel: „Rendezési megoldás
három marosvásárhelyi park esetében” versenypályázat, az esetleges
válaszokat pedig a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján
teszik közzé.
Gheorghiţă Ioan
aligazgató

Bataran Viorel
osztályvezető
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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.
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8%-os árkedvezmény
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első számú sütőipari termékeket előállító cége a
Népújsággal közösen áprilisban
8%-os árkedvezményt ajánl az öszszes ELDI-termékre, amennyiben
májusra előfizet lapunkra.
Az ajánlat, az ELDI-hűségkártya
alapján, az összes Maros megyei
ELDI-üzletben érvényes.

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

A hűségkártya az ELDI titkárságán
munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740309-619-es telefonszámon igényelhető.
Amennyiben van hűségkártyájuk, a reklámkampányban való részvétel érdekében,
kérjük, közöljék a szériaszámát a fenti telefonszámon. A kártyát a bejelentést követően legtöbb 24 órán belül aktiválják.
Mindkét esetben csupán közölniük
kell az újságelőfizetéskor kapott számla
számát.

fémesztergályos

Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny, de nem feltétel:
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevőszolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben:
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon.

