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Közel százezer eurós adomány

Életmentő készülékek az újszülöttklinikának

Kultúraközi párbeszéd
a kortárs zene és
költészet alapján
A koncert a Yorick Stúdió egy régi-új
projektjének a része, a közelgő eseményről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a szervező csapat a Yorick
székhelyén, a Mészárosok bástyájának alsó szintjén.

____________2.
Nyitott kapuk
a Maros megyei
Közigazgatási
Palotában

Több mint kétszázan jelentkeztek be a
tegnapi nyílt napra a Maros Megyei
Tanács és a Prefektúra intézményének helyet adó Közigazgatási Palota
(egykori Városháza) látogatására és a
vezetett sétára.

____________3.
Családi
születésnap

Egy könyvbemutató kapcsán elhangzó
aggódó és építő gondolatokkal köszöntötték május 15-ét, a család nemzetközi napját Marosvásárhelyen.

Kilencvenötezer euró értékben vásárolt egészségügyi felszerelést a Maros Megyei Sürgősségi Kórház újszülöttrészlegének a Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet a Libris.ro
online könyvesbolttal közösen. Romániában évente közel
1.400 egyévesnél kisebb gyermek hal meg a kórházak hiányos felszereltsége miatt, ezért a szervezet minden évben
adománygyűjtő kampányokat szervez, amelyek bevételét a
romániai szülészetek, újszülött- és koraszülött-klinikák felszerelésére költi.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

A Mentsétek Meg a Gyermekeket szervezet és a Libris.ro jóvoltából
ezúttal négy korszerű készüléket kapott a marosvásárhelyi sürgősségi
kórház újszülöttrészlege: egy 31 ezer euró értékű inkubátort, amely biztosítja a csecsemő számára a megfelelő hőmérsékletet, nedvességet,
ugyanakkor bele van építve egy mérleg is, így követhető a baba súlya,
anélkül, hogy ezért ki kellene emelni belőle, emellett egy ventilációs készüléket, egy légzéssegítő berendezést és egy hőterápiás készüléket is
adományoztak az újszülöttrészlegnek. A kórházban tegnap tartott sajtótájékoztatón ugyanakkor azt is bejelentették, hogy a Mentsétek Meg a
Gyermekeket és a Libris.ro újabb adománygyűjtő kampányba kezd,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Ajándék

Hiányozni fog rendezvényeinket biztató szavakkal köszöntő, mindig mosolygós arca, amellyel az eltelt évek
során el tudta hitetni velünk, és egy
idő után talán ő maga is úgy érezte,
hogy közülünk való, s ilyen minőségében osztozik örömünkben és elkeseredésünkben is.

____________6.

Meglepetésparkolás

Antalfi Imola

Az már szállóige, hogy a tél meglepetésként, felkészületlenül éri a hatóságokat, de hogy a fizetőparkolás újra bevezetése is hasonló kapkodással, szinte rögtönzött módon
történt, érthetetlen. Tavalytól lett volna ideje az önkormányzatnak alaposan felkészülni a városnak nem kis bevételt jelentő parkolási rendszer bevezetésére. Nem így történt. A
képviselő-testület hosszas vita után a koncesszió mellett döntött, de a feladatfüzet kidolgozása időben igencsak elhúzódni
látszik. Végül a körmükre égett a gyertya. Így aztán idén februárban „átmeneti” megoldást találtak. Hogy a kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon, ideiglenesen a
közterület-kezelő igazgatóságra ruházták a rendszer újjáélesztését.
Egy hónap nem bizonyult elegendőnek a felkészülésre, így
aztán a beharangozott április helyett május 14-től kell ismét
fizetni a közterületen parkolásért. Arra ugyan volt idejük,
hogy alaposan kibővítsék a parkolódíj-köteles utcahálózatot,
több mint négyezerre növelve a fizetős parkolóhelyek számát.
Kénytelen-kelletlen azt is „lenyelte” a lakosság, hogy a főtéren, a nullás övezetben az éves bérletet nem fogadják el
(emiatt zsúfolódik a többi övezet), csak a parkolójegy, smsben való díjszabásfizetés lehetséges. De azt már nehéz megérteni, hogy miért csak hétfőtől lehet parkolójegyet venni, és
miért olyan kevés helyen. Sokan ugyanis jegyvásárláspártiak, nem szívesen sms-eznek, vásárolnak online, és még
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 46 perckor,
lenyugszik
20 óra 51 perckor.
Az év 137. napja,
hátravan 228 nap.

Ma PASZKÁL,
holnap ALEXANDRA és
ERIK napja.
ALEXANDRA: az Alexander
férfinév görög eredetijének női
párja, aminek a jelentése: a
férfiakat vagy a férfiaktól
megvédő.

IDŐJÁRÁS

Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 100C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 16.

1 EUR

4,6338

100 HUF

1,4602

1 USD

1 g ARANY

3,9251
162,9328

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

A Boldogasszony zarándokvonat
Marosvásárhelyen

Ma 17 órakor érkezik Marosvásárhelyre a Boldogasszony
zarándokvonat. Fogadására nemcsak a marosvásárhelyieket, hanem a környékbelieket is várják. A zarándokvonat
utasaival való találkozás jó alkalom arra, hogy közösen
együtt fohászkodjunk nemzetünk lelki megújulásáért. A
rövid ünnepség és közös éneklés után Oláh Dénes főesperes áldásával indul tovább a zarándokvonat – közölte az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete.

Érdekes koncert a Múzeumok Éjszakája megnyitóünnepségén

Kultúraközi párbeszéd
a kortárs zene és költészet alapján

Igencsak érdekesnek ígérkező koncertre látogathatnak el az érdeklődők az idei Múzeumok Éjszakája nyitóünnepségén. E hét péntekén, este 7
órától a kortárs költők megzenésített műveivel
fellépő Kór-társak zenekar lép fel a Kultúrpalotában, a formációt a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei egészítik ki. A koncert a Yorick
Stúdió egy régi-új projektjének a része, a közelgő
eseményről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a szervező csapat a Yorick székhelyén, a Mészárosok bástyájának alsó szintjén.

Kaáli Nagy Botond

– Régi, mégis új projektről van szó: a kultúraközi párbeszéd a kortárs zene tükrében eseménysorozatunk első kiadása ez, egy kétnyelvű koncertelőadás. A kultúraközi
projekt előzményeként a tavaly nyáron izgalmas zenei kísérletként erdélyi magyar költők verseiből állítottunk össze
egy válogatást, amelyhez Cári Tibor komponált zenét. A
tavalyi Forgatag keretében a Szférában adtuk elő ezeket a
verseket öt zenész kíséretében. Az a fellépés volt a kísérlet,
amely megalapozta ezt a koncertet. Eddigi eseményeinket
a kortárs színházi párbeszédre alapoztuk, Cári Tiborral ezúttal a kortárs költészetre és zenére alapuló projektnek vágtunk neki. Magyar és román költők verseiből válogattunk,
21 zenész kísér minket a színpadon. Az alapcsapatot Láng
Dániel dobos, Szász Csaba szóló- és ritmusgitáros, Georgiana Ghergu és Sânziana Tarţa énekesek, Ilko Gradev tangóharmonikás, Szabó J. Attila csellista, Cári Tibor
zenekarvezető, billentyűs és jómagam mint énekes alkotjuk, minket kísér a filharmónia további öt zenésze. Látványban is gondolkodunk, a szövegeket LED-falra vetítjük

Medgyaszay István-emlékkiállítás

Medgyaszay István építőművészete címmel emlékkiállítás
nyílik a Kultúrpalotában az építész születésének 140. évfordulója alkalmából május 18-án, pénteken 18 órától.
Medgyaszay István (1877-1959) a századforduló magyar
építőművészetének meghatározó alakja volt. A vasbeton
építészet és a népművészeti, valamint keleti formák ötvözete jellemezte pályafutását. A vándorkiállítás szervezői a
budapesti Kós Károly Alapítvány, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, házigazdája a Maros Megyei Múzeum.

Vár sétányi vásár

Marosvásárhelyen május 18-20. között harmadik alkalommal szervezik meg a Vár sétányi vásárt. A vásárra több mint
hetven hagyományos élelmiszer-termelőt és kézművest várnak Maros, Fehér, Hargita, Kovászna, Szeben, Brassó, Kolozs, Bákó és Suceava megyéből. A vásár pénteken 11-19,
szombaton 10-19, vasárnap 10-18 óra között tart nyitva.

A Magyar Rádió Gyermekés Leánykórusának hangversenye

Pünkösdvasárnap, május 20-án este 7 órától úrvacsoraosztás után a marosvásárhelyi Vártemplomban a Magyar
Rádió Gyermekkórusának és Leánykarának hangversenyére kerül sor. Elhangzanak: Halmos László, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Ligeti György, Csíky Boldizsár, Fekete
Gyula, Orbán György, Vajda János, G. Faure, J. Brahms,
B. Britten művei. Vezényel: Matos László. Orgonán/zongorán közreműködik: Arany Zsuzsanna.

Kortárs Mátyás-történetek – pályázat

A Látó szépirodalmi folyóirat rövidpróza-pályázatot hirdet
Kortárs Mátyás-történetek címmel fiatal alkotók részére. A
lap szerkesztőiből álló zsűri ismert Mátyás-mesék mai átiratait várja, legtöbb 10.000 karakter terjedelemben. A legjobb írás szerzője ingyenesen vehet részt a Látó
szilágybagosi táborában, augusztus 16-19. között. A legjobb szövegeket a Látó októberi számában közlik. A Látótábort először tavaly szervezték meg 30, különböző
országból érkező fiatal alkotó részvételével. Beküldési határidő: június 25., 12 óra. Korhatár: 18-35 év. A pályázatokat a kortarsmatyas@gmail.com címre várják.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

RENDEZVÉNYEK

VII. pünkösdi barokk
kórustalálkozó

Pünkösd másodnapján 17 órától kerül sor a Gecse utcai
Kistemplomban a VII. pünkösdi barokk kórustalálkozóra.
Marosvásárhelyről a Bernády György kamarakórus, a Musica Humana női kamarakórus és a kistemplomi gyülekezet Evangélium vegyes kara lép fel, Búzásbesenyőből a
Gaudete, Marosszentgyörgyről a Reménység, Mezőpanitból pedig a Vivit vegyes kar. A rendezvény új résztvevője
lesz két sepsiszentgyörgyi kamarakórus: a Pro Musica és
a Pastorale. Az idén is fellép a marosvásárhelyiek által ismert és kedvelt Madaras Ildikó szoprán. Az eddigi években is mindig színvonalas énekkari találkozón barokk
zeneművek szólalnak meg.

Európai Filmek Fesztiválja

ki, Erőss László segítségével lesz videodesignunk, vizuálisan is erősre tervezzük a produkciót. Szerencsére sok és termékeny kortárs költőnk van, szeretnénk mindezt bővíteni,
a projekt következő kiadása, ha minden jól megy, a Forgatagon lesz, szabadtéren. Úgy gondoljuk, hogy a kortárs költészet és a klasszikus, a dzsessz, illetve a pop stílusjegyeivel
bátran kísérletező zene képes áttörni a belénk nevelt kommunikációs és kulturális gátakat. Cári Tibor színházi zeneszerző, én színházi alkotó vagyok és érdekes, hogy akiknek
a verseit kiválogattuk, azok költő mivoltuk mellett ugyancsak erősen kötődnek a színházhoz : Kovács András Ferenc
dramaturg, dalszövegíró, Demény Péter drámaíró és dramaturg, Szabó T. Anna drámaíró, de ott van továbbá Monica Mihaela Pop, Matei Vişniec, Victor Ioan Frunză, Pálfi
Ervin, Andrei Huţuleac, valamint Székely Csaba. Cári Tiborral jó egy évvel ezelőtt kezdtük el a munkát, az első
közös alkotásunk a Hogyne, drágám című, Székely Csabaszövegen alapuló előadás volt. Nagyon izgalmas produkció
jött létre, és vele együtt egy baráti, nagyon erős szakmai
kapcsolat: megszületett a koncert ötlete. Teltek az évek,
mindketten nagyon foglaltak vagyunk, de eldöntöttük, hogy
megcsináljuk. A legjobb ihlet a határidő, és a projektet el
kell számolni – mondta a Yorick Stúdió vezetője és a koncertelőadás rendezője, Sebestyén Aba.
– Elsősorban a szöveg zeneisége számított, illetve az,
hogy adott-e nekem hangulatot, ritmust, és van-e a versnek
legalább egy picit dalszöveg formája – mondta a versek kiválasztásának kritériumairól Cári Tibor. – Tartalmilag mindenféle alkotás van közöttük. Nagyon profi muzsikusokkal
dolgozunk, különleges élményben lesz részünk nekünk is,
akik a színpadon leszünk. A Kór-Társak zenekar korunk bajaira, sebeire próbál reagálni, társak vagyunk jóban-rosszban.
Az AFCN – Román Kulturális Alap – által támogatott és a Maros Megyei
Múzeummal, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemmel partnerségben
szervezett koncertre a Múzeumok Éjszakájára érvényes karkötő alapján lehet
belépni, a karkötő ára diákoknak, nyugdíjasoknak 3
lej, felnőtteknek 6 lej. A
Kultúrpalotánál lehet megvásároni és az egész
Múzeumok Éjszakája eseménysorozat látogatható
Fotó: Kaáli Nagy Botond
vele.

Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
egyetemi tanár.

Kirándulás Gyimesbükkbe

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez május 19én Gyimesbükkbe az ezeréves határhoz. Jelentkezni a
Dózsa György utca 9 szám alatt, az I. emeleti székházban
lehet. Bővebb tájékoztatás a 0744-928.299-es telefonszámon, naponta 9 – 11 óra között.

… és Dornavátrára

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete május 30-31-én
kirándulást szervez Beszterce–Máramarossziget–Szaplonca–Visó–Borsabánya–Câmpulung Moldovenesc–Dornavátra útvonalon. A jelentkezőket naponta 10-13 óra
között várják a Bolyai utca 36. szám alatti székházban, az
emeleten.

Táncmozaik a Maros
Művészegyüttesnél és Segesváron

Május 18–20. között kerül sor Marosvásárhelyen az Európai Filmek Fesztiváljára, a Művész moziban. Nyitógála
pénteken, 18-án 19 órakor. Szombaton és vasárnap a vetítések 15, 17 és 19 órától kezdődnek. A belépés díjtalan.

Május 18-án, pénteken 20 órakor az erdélyi turnén levő
Zala Táncegyüttes Táncmozaik című előadását mutatja
be Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Ezt megelőzően pénteken 13 órakor
Segesváron látható a Táncmozaik.

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány
és a nagyváradi Szacsvay Akadémia nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. A következő előadásra május 22én, kedden 17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi
Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) Az autonómia igézete
és a párizsi békeszerződés címmel. Előadó: Romsics

A 2017-ben Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán (Marosvásárhelyen, a Rákóczilépcsőnél) május 18-án, pénteken 8-19 óra között ismét
Local Farmers’ Market rendezvényt tartanak. A Yuppi
Tábor önkéntesei meghívnak mindenkit a jótékonysági sütivásárra, amelynek bevételét a Yuppi Táborra fordítják.

Az autonómia igézete és a párizsi
békeszerződés

Helyi termelők vására
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Nyitott kapuk
a Maros megyei Közigazgatási Palotában

Több mint kétszázan jelentkeztek
be a tegnapi nyílt napra a Maros
Megyei Tanács és a Prefektúra intézményének helyet adó Közigazgatási Palota (egykori Városháza)
látogatására és a vezetett sétára.
Mi a Lukács Katalin sajtótanácsos
által vezetett csoporthoz csatlakoztunk, tagjai között olvasóinkat,
sok
kedves
ismerőst
köszönthettünk. Aki kihagyta a
látogatást, bánhatja, ugyanis idegenvezetőnk nagyon sok érdekes
tudnivalót osztott meg, és az élmény sem volt mindennapi.

Nevezetesen elmondta a városépítő,
dr. Bernády György nevéhez fűződő Városháza tervezésének és az építésének
körülményeit, miközben az előcsarnok
díszes elemeit, a falfestést, a csempeburkolatokat, a márványfaragványokat csodálhatták a látogatók. Elhangzott, hogy
a múlt század elején dinamikusan fejlődő város 1905-ben hirdetett pályázatot
a Városháza impozáns épületének megtervezésére. A beérkezett 14 pályamű
közül az első díjat Komor Marcell és
Jakab Dezső budapesti építészpáros ne-

obarokk pályaterve nyerte el. A pályamű
alapján ők kaptak megbízást a végleges
tervek elkészítésére. A tervek átdolgozása közben több változtatás is történt.
A torony a sarokra került, ezzel megbontva a homlokzat szimmetriáját, a neobarokk
helyett
szecessziós
díszítményeket kapott az épület. A kivitelezési versenytárgyalást 1906 nyarán
tartották. Ezt a helyi ifj. Csiszár Lajos
építész nyerte el. A bádogosmunkát
Nagy Károly, a lakatosmunkát Panajoth
Károly, a festő- és mázolómunkát Nagy
Jenő és Dezső festők, az üvegesmunkát
Bartsch Károly helyi mesterekre bízták.
Az épületfa- és bútorrendelést a Mestitz
Mihály és Fiai cég nyerte el. A szakmunkákat elvégző mesterek névsora a Városháza
előcsarnokában
elhelyezett
márványtáblán állt. Érdemes megjegyezni, hogy az akkori mesterek olyan
kifogástalan és minőségi munkát végeztek, amit a maiak már nem biztos hogy
el tudnának végezni.
A csoport az előcsarnokból a nagy
gyűlésterembe, onnan a nagy homlokzati erkélyre, majd a kis gyűlésterembe látogatott, aztán körbejárta

az épületet, végül a toronyba is felment.
Egy tudósítás keretei nem elegendőek
ahhoz, hogy valamennyi építészeti és díszítőelemről részletesen szóljunk, de
akik ott voltak, láthatták a főbejárat
belső háromhajós, boltozott, pompás előcsarnokát, a rózsaszín márvány, a türkizkék és aranyzöldben irizáló Zsolnaycsempék együttes színhatását. A lépcsőfordulóban látható Róth Miksa színes vitrázsa, amelyen a régi Városháza és a
helyén korábban álló házak láthatók.
A nagyteremben – bár tanácsülések
alkalmával havonta megfordultunk
benne – igazán csak most figyeltük meg
alaposabban a míves, szecessziós motívumokkal díszített faburkolattal fedett
pasztellszínű falakat, az aranyozott mintákat. A nagyterem öt nagy ablakából az
első világháborút követően „megőrzés”
céljából eltávolították a magyar történelmi alakokat ábrázoló képmásokat, a
Bethlen Gáborét, a II. Rákóczi Ferencét,
a Deák Ferencét, a Kossuth Lajosét és
középről a Ferenc József császárét. Ezek
restaurálva a Kultúrpalota kiállítótermeiben tekinthetők meg. (mezey)

Ország – világ
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Pál József-Csaba
az új temesvári megyés püspök

Ferenc pápa a székelyföldi származású Pál JózsefCsaba kanonokot és főesperest nevezte ki temesvári megyés püspöknek – közölte szerdán a
temesvári egyházmegye. Az új püspök 1955. december 3-án született a Hargita megyei Csíkcsomortánban. A püspökszentelést és a beiktatást
augusztus 6-án tartják a temesvári Szent Györgyszékesegyházban. (MTI)

Visszaélésektől tart az RMDSZ

A terrorizmus fogalmának kibővítéséről fogadott el
szerdán törvénymódosítást nagy szavazattöbbséggel a képviselőház, az RMDSZ frakciója a jogszabály ellen szavazott. A törvénymódosítás elvileg az
Európai Bizottság terrorizmusellenes irányelvét hivatott a román jogrendbe ültetni, hogy büntethetők
legyenek a terrorizmussal kapcsolatba hozható öszszeesküvések, kiképzések, utazások és pénzgyűjtések. Márton Árpád frakcióvezető-helyettes szerint
az RMDSZ is támogatja a terrorizmus elleni harcot,
de attól tart, hogy a terrorizmus fogalmának pontatlan meghatározása visszaélésre ad lehetőséget,
amit a magyar közösség ellen fognak fordítani a hatóságok. Miután a terrorizmus meghatározásának
pontosítását célzó indítványát elvetették, az RMDSZ
a tervezet ellen voksolt. (MTI)

Nőttek a fogyasztói árak

Az euróövezetben a márciusban jegyzett 1,3 százalékról 1,2 százalékra, az Európai Unióban pedig 1,5
százalékról 1,4 százalékra csökkent az átlagos éves
infláció áprilisban. Az EU országai közül Romániában
növekedtek a legnagyobb ütemben a fogyasztói árak
– közölte szerdán az Európai Unió statisztikai hivatala. Az Eurostat adatai szerint Romániában 4,3 százalékos, Szlovákiában 3 százalékos, Észtországban
pedig 2,9 százalékos volt az infláció az elmúlt hónapban. Az eurózónában az élelmiszerek, az alkohol és
a dohánytermékek ára nőtt a legnagyobb mértékben
(0,47 százalékkal), a szolgáltatások 0,45 százalékkal
drágultak, az energiaárak pedig 0,25 százalékkal voltak magasabbak áprilisban. (Agerpres)

Átláthatatlanul folytatódik
a jogalkotás

Fotó: Henn Attila

Magánértekezés az ásványos vizekről

Kezdjük talán egy aforizmával. Tanárosan hangzik, de
nem az. Távolról sem. E sorok írójának találmánya. Vagyis:
ha májusban sok eső esik, igyekezz minél több tartalékvizet
beszerezni. Bővített tétel nem kötelező bővítménnyel: lehetőleg ásványvizet. Mostanában ez a fogalom kétféle emberi
fogyasztásra ajánlott vízféleség között ingadozik. Bubis vagy
sima. Érhetőbben: buborékos és/vagy forrásvíz. Természetesen ősi és elfogadott skót rítus szerint.
Ha forrásból merítünk – Bartók és a Köjál (Sanepid) szerint csak tiszta forrásból, akkor ez lehet szentkirályi, ugyanis
egy reklámszakértő megfogalmazása szerint minden ásványvíz kicsit szentkirályi
szeretne lenni.
Kik is a szentkirályok? Ne tessék most
a Maros jobb oldalán elhelyezkedő nagyközségre vagy a többi magyar nyelvterületen elterülő Szentkirályokra gondolni (Kalota-, Sepsi-, Ér-, Csík-, Gyéres-,
Puszta-, Sajó-, Szabad-, Székely- stb.), hanem a történelmiekre, akkor bizony egy-egy templomnak és falunak három
királyi védszentje is volt a középkorban: István, László és
Imre. Így tehát történelmi vizeket kortyolgatunk, midőn hajnalban bevesszük a bétablokert, a vízhajtót és a többi vérnyomáscsökkentő csodaszert, melyre életfogytig vagyunk
ítélve jó doktoraink által.
Ha azonban a buborékost választjuk, amelyből vulkanikus székelységünk bőven bugyogtat és buzogtat fel hegyeiből
és nem csak, akkor a választék szinte beláthatatlan: Tusnád
és Hargita, Borszék és Csíkszentkirály, korondi vasas és torjai büdös, Előpatak, Bodok, Málnás. Sugásfürdői. (Ez utóbbiról Sepsiszentgyörgyön vendéglő és áruház is el van
nevezve, ámbátor az előbbit V. A. ismert vásárhelyi író szerint a hatvanas évektől nyugodtan lehetett nevezni az ott
nyüzsgő ügynökök számát és tevékenységét figyelmbe véve
Besúgásnak is.) Az ásványos vizeket (melyeknek Bukarestben
egységesen borvíz a neve, nem apă minerală) lehet magából
a természetből kinyerni, kulacs, pohár, szilke, cseber, kancsó,
bokály, lavór, mosdótál vagy demizson, vesszőfonatos korsó
szükséges felfogásához, vagy magánszájunkat vízszintesen

alátartva a vízhányóhoz közelítünk, és nyeldekelünk jóízűen,
miközben nyakig vizesek leszünk. Ez a borvízkúra olcsóbb
és népszerűtlenebbb változata.
A városi ember, ha nem rendelkezik tehergépkocsival,
akkor palackozva veszi meg, kettesével-hatosával hordja
haza a közeli kisüzletből, önkielégítőből vagy a városvégi
raktáráruházakból. (Ez utóbbi fogalom lassan kikopik a
mindennapi nyelvhasználatból, helyette betolakodott a semmire sem rokonszenvező mall és a szupermarkász. A palackosból van negyed-, fél-, egy- és kétliteres kiszerelés. Van
üveges és van PET-palackos. Az előbbi
nehezebb és nem biztos, hogy visszaváltják. Emlékezz, micsoda idegtépő sorokat
álltál végig a diktatúra legvirágzóbb
aranyesztendeiben, amikor az üvegváltóban alkalmazott szőrösszívü hölgy/elvtárs (a szőrösszív kizáró jellegű feltétel volt, enélkül fel sem vettek a palack- és
közönségundoklási főiskolára) keze között eldőlt a behozott
üvegeid sorsa: ép vagy csorba? Elfogadva vagy visszalökve.
Kötelező undor, feddő szöveg, megvetés és szakmai gőg. Őt
aztán nem lehetett bemacskázni holmi gondosan lesmirglizett palackszájjal. Nem biza.
Ágnes, aki családunkban az erőteljes népi vonulatot
képviselte Toldalagból eredően, azt mondta, az ásványvíz
zsemzseg. Azt gondolom, ez az ő találmánya volt. Telitalálmánya. Persze használható bátran a pezsgés, buborékolás,
gyöngyözés, szénsavvándorlás a megengedő nyelvészet
szerint. Nekünk azonban marad a zsemzsegés, így használjuk óceánon innen és túl, tekintve családi kiterjedésünket.
Egykori emeletszomszédom, egy derék szövőgépgyári karbantartó a Hébe víz megszállott fogyasztója volt. Ezt ismereteim szerint O- vagy Románszentgyörgyön gyűjtik be,
cseppentik palackba és viszik... hová? Ma már sehol sem
látni. Holott a rendszerváltással együtt nem tűntek el a múlt
gyomorpanasz-tulajdonosai. Azok száma csak nőtt, ha az
ember komolyan és felelősen követi a köz- és politikai élet
alakulását hazánkban és a trumpos nagyvilágban.

Nem működik többé együtt az igazságügyi törvényekkel foglalkozó parlamenti különbizottsággal a
Romániai Bírák Fóruma Egyesület, mert meglátása
szerint a törvényhozók nem azt a célt szolgálják,
hogy jobbá tegyék a jogszabályokat. Az egyesület
honlapján felidézi, hogy több ízben kérte az államfőt
és a szenátus, valamint a képviselőház elnökét,
hogy a Büntető törvénykönyv, a Büntetőeljárási törvénykönyv és a Polgári eljárási törvénykönyv javasolt módosításai ügyében kérjék ki a Velencei
Bizottság véleményét, és hangsúlyozta, hogy a különbizottsági tárgyalásokat mindaddig fel kell függeszteni, amíg az Európa Tanács független
alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve nem
fogalmazza meg álláspontját. (Agerpres)

Meglepetésparkolás

(Folytatás az 1. oldalról)
kevésbé használnak okostelefonos alkalmazásokat. Azt
is nehéz megérteni, hogy a közterület-kezelő hivatalnál
miért csupán egyetlen személy foglalkozik mind az általános, mind a lakossági (az autóikat a fizetőparkolóssá kinevezett, távolabbi utcákban parkoló
járműtulajdonosokról van szó) és a cégautókra kiváltható bérletek, illetve a fogyatékkal élő személyek által
megvásárolható kedvezményes bérletek kiadásával.
Innen aztán a pénztárhoz küldik a polgárt, ahol szintén
egyetlen személy bevételezi a pénzt. A pénztár munkarendje egy órával hamarabb véget ér, mint a bérletkibocsátó irodáé. (Hát nem különös? Ahelyett, hogy
meghosszabbították volna mindkettő nyitvatartását, legalább az utóbbi napokban...) A kedvezményes bérletek
illetve a cégautók esetében jó néhány igazoló iratot kell
bemutatni (telekkönyvi kivonat, járműadatok stb.), a
dossziét is ellenőriznie kell a hivatalnoknak. Nem csoda,
ha kedden is jó nagy sor kígyózott az iroda előtt, lassan
ment az ügyintézés. Az emberek idegesek, türelmetlenek.
A fizetőparkolás újraindításával megbízott közterületkezelő igazgatóság nem kapott sem kellő számú személyzetet, sem jegyautomata-vásárlásra pénzt, a
tájékoztató táblákat is az utolsó napokban, nagy sebtében tudták kihelyezni.
Ezt nem nevezném hatékony kommunikációnak, még
akkor sem, ha az illetékesek arra hivatkoznak, hogy a
polgármesteri hivatal honlapján jó ideje olvasható a
szabályzat. Se sajtótájékoztatók a témában, se jelzőtáblák, se tájékoztató levél (bezzeg máskor kapunk egy-egy
érzelgős polgármesteri levelet), hirdetés is csak az
utolsó napokban.
Ha már nem sikerült alaposan felkészülni arra, hogy
gördülékenyen induljon a fizetőparkolás, legalább néhány napos „kegyelmi” időt hagyhattak volna a polgároknak, hogy beszerezzék a jegyeket, bérleteket. Ehelyett
az ellenőrök kedden már javában fényképezték a szabályszegőket. Nagyon sietős a bírságolás...
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Közel százezer eurós adomány

(Folytatás az 1. oldalról)
ezúttal a dr. Horaţiu Suciu profeszszor vezette szív-érsebészeti részlegnek vásárolnának 100 ezer euró
értékben performans orvosi felszereléseket. A Libris.ro online könyváruház marketingfelelőse, Loredana
Tudor elmondta, a vásárlóik adományoznak is a nemes célra, 2014 óta,
amióta tart a partnerség a Mentsétek
Meg a Gyermekeket szervezettel,
több mint 250 ezer vásárló jóvoltából 225 ezer eurót gyűjtöttek össze,
amit nyolc klinika felszerelésére
költött a könyváruház.
380 grammos csecsemőket
is kezelnek
Dr. Manuela Cucerea, a neonatológiai klinika vezetője kifejtette, az
általa vezetett részleg az újszülöttek
intenzív terápiás ellátására szakosodott regionális központ, ahol az ország különböző részeiből érkező
problémás csecsemőket látnak el.
Az elmúlt évben több mint 350 csecsemő részesült intenzív terápiás ellátásban, nagy részük koraszülött.

Közülük 56 születési rendellenességgel, szívproblémával diagnosztizált újszülött került át a Szív-Ér
Sebészeti és Szervátültetési Sürgősségi Intézetbe, ahol sebészeti beavatkozáson
estek
át.
A
klinikavezető rámutatott, a legkisebb csecsemő, aki hozzájuk került,
csupán 380 grammal született, de
sok a 600-700 grammos baba is. Az
egy kilónál kisebb súlyú újszülötteknél 80 százalék körüli a túlélési
arány, a 700-500 grammosnál kisebb súlyú babáknál ez az arány kisebb. A tapasztalat azt mutatja,
hogy az ország különböző részeiből
hoznak a marosvásárhelyi klinikára
különféle rendellenességgel világra
jött csecsemőket, viszont egyre
gyakoribb, hogy azok az állapotos
asszonyok, akiknél a terhesség idején kimutatták, hogy probléma van
a magzattal, már eleve Marosvásárhelyre jönnek szülni, mivel tudják,
hogy a csecsemő itt kapja meg a
legszakszerűbb kezelést. A klinikavezető hozzátette, a 2004-2008-as

időszak óta nagy értékű felszerelést
nem vásároltak, és a meglévő berendezések szinte megállás nélkül
használatban vannak, idővel meghibásodnak, elavulnak, ezért szükség
van újakra.
Amalia Năstase, a csecsemőhalandóság megfékezéséért folyó
kampány nagykövete kifejtette,
sokak számára megdöbbentő egy
tenyérnyi nagyságú újszülött látványa, viszont a klinikán dolgozó személyzet nap mint nap ebben a
világban él, és miközben harcolnak
a babák életéért, nem kellene amiatt
fájjon a fejük, hogy hiányzik egyegy létfontosságú egészségügyi felszerelés.
A marosvásárhelyi klinikáknak
már többször vásároltak különféle
készülékeket, mindig azt, amire a
legnagyobb szükség volt. A kövesdombi koraszülött-klinika, valaa
sürgősségi
kórház
mint
újszülöttrészlege az adományozóknak köszönhetően egyebek mellett
korszerű inkubátorokat, hallásvizs-

gáló készüléket, levegősűrítő berendezést kapott az utóbbi években. 2015-ben egy tízezer euró
értékű, a koraszülöttek szállítására
alkalmas különleges inkubátort
adományoztak a sürgősségi kórház
neonatológiai részlegének, tavaly
pedig a Maros Megyei Klinikai
Kórház újszülöttrészlegének a
gyermekgyógyászatban használt
echográfot, amelynek létfontosságú szerepe van abban, hogy kiszűrjék a pár napos csecsemőknél
az esetleges szervi rendellenességeket.
Ezer gyerekből kilenc nem éri meg
az egy évet
Gabriela Alexandrescu, a Mentsétek meg a Gyermekeket Románia
országos elnöke a sajtótájékoztatón
rámutatott, az uniós országok között Románia élen jár a gyermekhalandóság terén, minden ezer
gyerekből 7,3 életét veszti, még mielőtt betöltené az egy évet. Az unió
szintjén ez az arány 3,6. Megyénkben az országos átlagnál is magasabb a gyermekhalandóság, ezer
csecsemőből kilenc nem éri meg az

egy évet. Ennek oka, hogy a problémás csecsemőkkel ide jönnek az
ország különböző részeiből.
Mint mondta, Romániában
évente 1400 egyévesnél kisebb gyerek veszti életét, és sokukat meg lehetne menteni, ha a kórházakban
rendelkezésre állna a szükséges felszerelés. 2012-ben, amikor elkezdték a kampányt, 10,1 volt a
gyermekhaladósági arány, ehhez viszonyítva javult a helyzet, de még
mindig messze állunk az európai átlagtól. Az évek során országszerte
78 szülészeti klinika és újszülöttrészleg kapott felszerelést összesen
3 millió 120 ezer lej értékben. Idén
43 romániai klinikának szeretnének
adományozni. Az elnök asszony elmondta, a beruházásokhoz szükséges összegeket a jövedelemadó 2
százalékából származó felajánlásokból, cégek és magánszemélyek
adományaiból, illetve a 2 eurós
sms-kampányuk nyomán gyűjtik
össze. Bármilyen hihetetlennek
tűnik, hogy két euró segíthet, de
tízezer sms már számottevő összeget jelent.

Szakoktatás és mesterségek vására
Avram Iancu Technológiai Líceum
A Ion Vlasiu és a Constantin Brâncuşi
mint ők, ezért, akik kétkezi munkások
Technológiai Líceumok
voltak, többnyire elméleti líceumba irá-

A volt könnyűipari líceum évtizedek óta több marosvásárhelyi
gyárnak szolgáltatta a munkaerőt. A gazdasági átalakulást követően
azonban
csökkent
a
szakiskolák népszerűsége, így némiképpen átalakították a profilt.
Sikerült olyan szakmák oktatását
felvállalni, amelyek keresettek
ugyan a munkaerőpiacon, csak
egyre kevesebben választják
a szakoktatást. Erről beszélgettünk Rucoi Adrian mérnök-igazgatóval.

– Egyre kevesebb szülő irányítja gyerekét szakiskolába, mert nincsenek tisztában azzal, hogy olyan szakmát kellene
válasszanak, amelyet a gyermek szeret,
és ami megfelel készségének, tudásszintjének. Nem kell lebecsülni a szakiskolát az elméleti líceumokkal
szemben. Ha a gyerek elvégzi a szakiskolát, lesz egy alapképzése, egy szakmája, majd estiben érettségizhet, és ha
tovább akar lépni, bármely műszaki
egyetemet elvégezheti. A szaktudást
nem veszi el senki – mondta az igazgató,
majd hozzátette: az érdeklődés hiánya
annak is betudható, hogy Marosvásárhelyen megszűntek a gazdasági egységek.
Korábban úgy építették fel a rendszert,
hogy mindegyik ipari egység fenntartotta az iskolát, támogatta anyagilag, az
iskola pedig a szakembereket képezte a
gyár számára. Ma is van munkahelyi
gyakorlat, csak valahogy megváltozott a
hozzáállás. A szülők azt akarják, hogy
gyerekeik „többet érjenek el az életben”,

nyítják őket, holott lehet, hogy nem bírják meg azt az oktatási formát, és le sem
érettségiznek. A hagyományos fémforgácsoló szakma iránt nincs érdeklődés,
ezzel szemben mindenki autószerelő
akar lenni vagy valamilyen szolgáltatást
végezni. A „piszkos” munkát kerülik.
Az Avram Iancu Technológiai Líceum megőrizte a hagyományos készruhagyártó profilt. A diákok saját
műhelyben és cégeknél gyakorolhatnak,
míg a kereskedelmi szakmát tanulókat a
nagyáruházak fogadják be. Az utóbbiaknál nyáron akár pénzt is lehet keresni –
mondta az igazgató. A líceum képviselői
ismertetik a lehetőségeket, több általános iskolában is megfordultak, de még
mindig kevesebben jelentkeznek, mint
ahány hely van.
Az iskola szakkabinetekkel, sportteremmel, könyvtárral, multimédiás teremmel, laboratóriumokkal várja
diákjait.
A líceum a 2018/2019-es tanévre nappali tagozaton 28-28 helyet kínál kereskedelmi technikusi szakmában román és
magyar tannyelvű osztályban. Ezenkívül
28 hely van kereskedő-elárusító szakmában román, illetve készruhagyártó szakmában 28 hely magyar és 28 hely román
tannyelvű osztályban, valamint posztliceális oktatásban az esti tagozaton 28 hely
menedzserasszisztens szakon. Az esti tagozaton 28-28 hely van, ahol textilipari
technikusokat képeznek kilencedik és tizenegyedik osztályban, román nyelven.

Marosvásárhelyen 1892 óta folyamatosan van fafeldolgozó szakiskola. Az évek
során különböző néven ugyan, de sikerült
átmenteni az oktatást mind a mai napig.
Amikor arról kérdeztem Ciulea Adela igazgatónőt, hogy mivel győzné meg azokat a
nyolcadik osztályos tanulókat, akik az általuk kínált mesterségek felé kacsingatnak, lelkesen azt mondta: iskolánk több
évtizeden át olyan kiváló szakembereket
képezett, akik a szakmai tudásukon túl
megállták a helyüket a társadalomban.

A tanári kar ma is azon
igyekszik, hogy a legjobb
tudása szerint a diákok
készségeire
alapozva
hozza ki belőlük a legjobbat, és arra törekednek,
hogy az ott végzett diákok
társadalmunk hasznára
váljanak.
– Semmivel sem tanulnak és tudnak kevesebbet
azok a diákok, akik nálunk folytatják tanulmányaikat, mint a város híres
elméleti
líceumaiban
lévők. Kiváló laboratóriumok, műhelyek, informatikaterem áll a diákok
rendelkezésére
olyan
szakterületen, amelyre
igény van, sőt hiányzik a
munkaerőpiacról. Olyan
szakmákban képezünk diákokat, amelyeket köpenyben, íróasztalnál ülve lehet gyakorolni. Vagy
vannak az építkezés terén, igaz, egy kicsit piszkosabb, de hasznos és igényelt szakmák, amelyekkel nagyon jól lehet keresni. Kell-e annál
szebb szakma, mint a bútortervezés? Aki kitanulja, saját céget, műhelyt nyithat. A megyében
egyedül nálunk oktatunk számítógépes tördelő
szakmát, ahol a tudást fel lehet használni könyvek, folyóiratok, fényképek szerkesztésére, vagy
ott van a vegyi laboratóriumi technikus, egy izgalmas szakma, amelyre nagy igény van a vegyi
kombinát részéről. A cég ösztöndíjat is felajánl a
diákoknak, és ha tehetségesek, akkor tovább is taníttatja őket. Az asztalosmesterség szent szakma,
hiszen ne feledjük, hogy édesapja mellett Jézus is
ezt végezte. Nincs annál nagyobb öröm, mint
amikor kezünk munkájának eredményével örömöt szerzünk másoknak – mondta az igazgatónő.
A Ion Vlasiu iskola kiváló helyen van, gyönyörű környezetben. Az udvaron egy 100 férőhelyes bentlakás és étkezde is áll, mellette
sportterem, sportpálya és egy valóságos dendrológiai park, ahol a környezetvédelmi technikusok
gyakorolhatnak. Akárcsak más szakiskolák, a Ion
Vlasiu is kiépítette kapcsolatait különböző cégekkel: a bútortervezők a Mobexnél, a kép- és szövegszerkesztő
technikusok
a
Cromatic

nyomdánál, a vegyészek az Azomureşnél végzik
a gyakorlatot, míg a környezetvédelmi szakértők
a Milvus Csoporttal közösen például madáretetőket készítettek és állítottak fel a campus udvarán,
majd etették, megfigyelték a kis lakókat.
Ami pedig a Constantin Brâncuşi (volt építészeti) szakiskolát illeti, az igazgatónő elmondta,
lehet, hogy nehezebb ezen a téren dolgozni, de az
építkezésben mindig kell a jó szakember. Annak
ellenére, hogy jó szakképzést ajánlanak, mind kevesebb a diák, pedig egyre nehezebb találni egy
jó kőművest, vízszerelőt, szobafestőt-mázolót. S

az említett szakmákban hosszú távon biztosított a
jó kereseti lehetőség. A szakiskolát végző diákoknak havonta 200 lejes ösztöndíjat ad az oktatási
minisztérium.
A Ion Vlasiu Technológiai Líceum oktatási kínálata a 2018/2019-es tanévre: nappali líceumi osztályok: bútortervezés, belsőépítész-technikus: 14-14
hely magyar és román nyelven, kép- és szövegszerkesztő technikus: 14 hely, magyar osztály; ökológiai
és környezetvédelmi technikus: 14 hely magyar tagozaton. A szakiskolában: általános asztalos:14 hely
román és 28 hely magyar osztályban, vegyipari
(szervetlen kémia) berendezéskezelő: 14 hely román
nyelvű osztályban a nappali tagozaton.
*
A Constantin Brâncuşi Technológiai Líceum
oktatási kínálata a 2018/2019-es tanévre: építőipari és épületgépészeti műszaki rajzoló technikus: 28 hely magyar tagozaton; szakiskolai
oktatásban (három év): víz-gáz szerelő, szobafestő és mázoló: 14-14 hely román tagozaton;
kőműves-kőfaragó-vakoló, épületács-asztalosparkettázó: 14-14 hely magyar tagozaton. A szaklíceumban csökkentett látogatási formában: IX.,
X., XI. osztályban társadalomtudományi szakosztályok, tandíjmentes posztliceális képzésben (két
év) román tagozaton épületgépészeti mesterképzést biztosítanak.
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A génekbe van kódolva
a leégésre való hajlam

Magyar kutatók új eredménye

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A vörösvérsejtek felszínén
található egyik transzportfehérje új változatára bukkantak az MTA-TTK Enzimológiai
Intézet és az Országos Reumatológia és Fizioterápiás
Intézet kutatói, akiknek felfedezése a rák és a köszvény
kezelésében is új eredményeket hozhat.

Az ABCG2 nevű fehérje szerepet
játszhat a köszvény kialakulásában,
valamint a rákos daganatok gyógyszer-rezisztenciájában – áll a Magyar Tudományos Akadémia
MTI-hez eljuttatott közleményében.
A kutatók kifejlesztettek egy
egyszerű, ujjbegyszúráson alapuló
módszert a vörösvértestek felszíni
fehérjéinek mennyiségi meghatározására, amely segíthet a betegségekre
való hajlam és a gyógyszerek káros
mellékhatásainak előrejelzésében.
Az ABCG2 fehérje az ABC
transzporterek családjába tartozó, a
sejtek külső felszínén elhelyezkedő
membránfehérje. Az MTA-TTK
Enzimológiai Intézetében Sarkadi
Balázs és Homolya László vezeté-

sével, valamint az Országos Reumatológia és Fizioterápiás Intézetben Poór Gyula vezetésével
dolgozó kutatócsoportok a vörösvérsejtek membránját vizsgálva találták meg a fehérje olyan
természetes variánsait, amelyek
következtében a membránba nem
megfelelő mennyiségű ABCG2 fehérje jut ki.
A vizsgálatok fontosságát hangsúlyozza, hogy a fehérje a szervezet számára káros anyagokat
transzportál a külvilág felé, ezzel
megóva az emberi testet a toxikus
hatásoktól. Ugyanez a fehérje viszont a rákos daganatok gyógyszerrezisztenciájában is szerepet játszik.
A magas húgysavszint az ízületekben felhalmozódó húgysavkristályok miatt köszvényt, az ízületek
fájdalmas, gyulladásos betegségét
okozza, amely a nyugati populáció
egy-két százalékát érinti. Kiderült,
hogy a húgysav is az ABCG2 fehérje által transzportált egyik káros
anyag, amelyet a fehérje a vesén és
a beleken keresztül távolít el a
szervezetből. Így az ABCG2 fe-

hérje mutációjának szerepe a köszvény kialakulásában, de az általános gyógyszeranyagcserében is
kiemelkedően fontos kutatási területté vált.
A kutatócsoport kifejlesztett egy
olyan szabadalmazott módszert is,
amelynek segítségével egy ujjbegyszúrást követő rövid analízissel a vörösvértestekben számos
membránfehérje szintje pontosan
meghatározható. Ennek az eljárásnak a segítségével sikerült az
ABCG2 variánsait, többek között
egy eddig nem ismert, új mutációt
azonosítani, amelyet a magyarországi populáció nagyjából egy százaléka hordoz. További sejtbiológiai
és számítógépes vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy ez az aminosavcserével járó mutáció nagy
valószínűséggel a fehérje átíródását
vagy feltekeredését zavarja meg. A
kutatók az egyszerű módszerrel új
diagnosztikai eljárásokat dolgoznak
ki, amelyek a betegségekre való
hajlam és a gyógyszerek káros
mellékhatásainak előrejelzését is
szolgálhatják .(MTI)
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Bizonyos gének határozzák
meg, hogy az ember menynyire hajlamos a leégésre, és
annak eredményeként a bőrrák kialakulására – állítják
kutatók.

A napsugárzás rendkívül fontos
a szervezet D-vitamin-termelése
szempontjából. Ez a vitamin felel a
csontok, a fogak és az izmok egészségéért, és a kutatók szerint a krónikus betegségek, akár még a rák
kivédésében is segíthet. A napsugaraknak való túlzott kitettség
azonban fájdalmas lehet rövid
távon és veszélyes következményekkel járhat az egészségre nézve.
A tanulmány, amely a leégés genetikai hátterével foglalkozó eddigi
legnagyobb vizsgálat, segít magyarázatot adni arra, hogy az azonos bőrtónusú emberek miért
reagálhatnak eltérően a napsugárzásra: néhányan vörösre égnek,
mások lebarnulnak. Az eredmények
továbbá a bőrrák kockázati tényezőinek megismerésében is segíthetnek.
„Rendkívül fontos, hogy ezeket
a géneket még részletesebben tanulmányozzuk, hogy megértsük, miként járulnak hozzá a leégésre való
hajlamhoz” – húzta alá Falchi.
A kutató szerint a jövőben talán
genetikai vizsgálattal is ki lehetne
szűrni a kockázati csoportba tartozó
embereket. (MTI)

ségről van szó. A csökkenő termékenységgel, a természetes népességfogyással, a születéskor várható
élettartam emelkedésével, a lakosság elöregedésével, a házasságok
arányának csökkenésével, valamint
a válások számának a növekedésével veszélybe került a népesség természetes
utánpótlása,
s
a
demográfiai válságot új kihívások
egészítik ki – olvasható a kötet előszavában.
Közösségünk fennmaradása érdekében olyan politikára van szükség, amely megakadályozza a
kedvezőtlen folyamatot. Előtérbe
helyezi a hagyományokra épülő értékrendet, a családközpontúságot, a
szülőföldön való boldogulást – olvasható a könyvben közölt ismerte-

tőben. Ehhez szeretne hozzájárulni
a szerző is a gyermekvállalás pszichológiai és társadalmi háttértényezőinek az erősítésével. Ilyen
kedvező tényezőként dolgozta ki a
családi születésnap számontartását
és megünneplését. A szülők és gyermekek születésnapján kívül a családtagok születési dátumának
középarányosából egy közös családi születésnapot lehet kiszámítani.
Eszerint a család annyi éves, mint
abban az évben az egyes családtagok által betöltött évek összege.
Mivel a születési hónapok, napok
középarányosa alapján ez a nap általában nyári időpontra esik, könynyen megtartható, lehetőséget
teremt a közös ünnepre és együttlétre, amelyre minden családtag
meghívhatja a számára kedves ismerősöket. Egy ilyen családi születésnapon szerzett élményeiről
számolt be Szucher Ervin is.
A kört lehet bővíteni az unokák,
dédunokák beszámításával, három,
sőt négy nemzedék családi születésnapjának a kiszámításával. A két
éve indítványozott családi születésnappal kapcsolatos részleteket tartalmazza
a
tudományos
ismeretterjesztő könyv, amely a
szerző e témában közölt tanulmányainak, népszerűsítő írásainak a
gyűjteménye.
Dr. Ábrám Zoltán másik „szabadalma”, hogy a nászút mintájára a
házasságot megpecsételheti a „százút”, a közösen száz évet betöltő házaspárok utazása, a gyermekektől,
házimunkától, munkahelytől való
„szöktetés” a közös élet jobbítása, a
kapcsolat feltöltése érdekében.
(bodolai)

A szakemberek Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Hollandiában,
valamint az Egyesült Államokban
élő és európai felmenőkkel rendelkező csaknem 180 ezer ember genetikai állományát megvizsgálva
azonosítottak húsz olyan gént,
amely összefüggésben van a leégés
fokozott kockázatával – írta a
medicalxpress.com.
A Nature Communications című
tudományos folyóiratban publikált
tanulmány szerint a húsz gén közül
nyolcat korábbi kutatások már öszszefüggésbe hoztak a bőrrák kialakulásával.
A genom legalább egy régiójában „arra utaló bizonyítékot találtunk,
hogy
a
melanoma
kialakulásában szerepet játszó gén
a leégésre való hajlam fokozásával
működik közre a folyamatban” –
mondta Mario Falchi, a King’s College London munkatársa, a tanulmány társszerzője.

Dietetikus: fontos az egyensúly a fogyókúrában

Hangsúlyozta, a koplalás és a kevés kalória beviA koplalás és bizonyos táplálékok megvonása különböző betegségeket, problémákat tele sem jó módszer, mert olyankor raktározni kezd a
idézhet elő, ezért a fogyókúra alatt is meg szervezet, az első pár kilogramm könnyen és gyorsan
kell tartani az egyensúlyt – közölte lemegy, de utána „jojózás” kezdődik.
Antal Emese dietetikus az M1 aktuális csaAz a normális, ha heti fél, egy kilogrammot fotornán.

A TÉT Platform Egyesület szakmai vezetője példaként említette, hogy az alacsony szénhidrátbevitel
általában túlzott fehérjefogyasztással társul. A szénhidrát megvonása miatt koncentrációzavar és fáradékonyság jelentkezhet, a sok fehérjétől pedig
vesegondok és csontritkulás alakulhat ki.

Ábrám Zoltán szabadalmai

gyunk, ha mértéket tartunk és a helyes étkezés mellett
növeljük a mozgást – hangoztatta a dietetikus.
Kiemelte, a fogyókúrával egészségünket alapozzuk
meg, ezért nem rövid és gyors lehetőségeket kell keresni, hanem olyat, amelyet hosszú távon is fenn lehet
tartani. (MTI)

Családi születésnap

Egy könyvbemutató kapcsán
elhangzó aggódó és építő
gondolatokkal köszöntötték
május 15-ét, a család nemzetközi napját Marosvásárhelyen. A Bolyai téri unitárius
egyházközség tanácstermében dr. Ábrám Zoltán A család
közös születésnapja című kis kötetéről beszélgetett el a szerzővel Szucher Ervin újságíró, a
könyvet megjelentető Juventus Kiadó vezetője. A vendéglátó Nagy László unitárius
lelkész a család megtartó szerepéről tartott bevezető előadást.

A rendezvény házigazdája a hagyományos családmodellről szólva
nagy szeretettel emlékezett vissza
az őt felnevelő egyszerű falusi világban élő háromgyermekes családra, amelyhez a nagyszülők is
hozzátartoztak. Olyan világ volt ez,
ami mai ember életéből hiányzik –
hangsúlyozta.
Elismerte, hogy nincsen abszolút
boldog család, amelyben csak az
öröm van jelen. Saját emlékei, a
450 temetés kapcsán megismert
életút, valamint a Bibliában szerepelő családok története is azt igazolja, hogy öröm és bánat, vita,
hangos szó, zűrzavar, hűtlenség és
sok más súlyosabb történés is jelen
lehet a családok életében. Mindezt
azonban felülírhatja a szeretet, a
biztos háttér, a megnyugvás, a társ,
a gyermekek közössége, amit a

saját családjába való hazatérés jelent, annak ellenére, hogy a lelkészi
hivatás gyakorlása néha megnehezíti a közös ünnepeket. Nagy László
visszaemlékezett, hogy fontos esemény volt számára, amikor elődje,
Kolcsár Sándor lelkész idejében az
édesanyák napja mellett megünnepelték az apák napját is, aminek a
beszélgetők véleménye szerint nagyobb népszerűséget kellene szentelni.
Dr. Ábrám Zoltán, a MOGYE
Közegészségtan Tanszékének professzora hallgatóival együtt évek

óta az erdélyi magyar lakosság népesedési kilátásait, a családszerkezet
változását
vizsgálja
a
székelyföldi felnőtt lakosság körében. Az eredmények azt jelzik,
hogy az egykori hagyományos
nagy családra jellemző gyermeklétszám a kritikus értékre csökkent,
ami már közösségünk fennmaradását veszélyezteti. A legutóbbi két
népszámlálás között kétszázezer lélekkel lett kevesebb a romániai magyarság
létszáma.
Nem
egyedülálló, hanem európai és
immár közép-kelet-európai jelen-

Fotó: Kerekes Péter Pál
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Visszatekintő dr. Csige Sándor Zoltán nyugalomba vonult csíkszeredai vezető konzullal

Hiányozni fog rendezvényeinket biztató szavakkal köszöntő, mindig mosolygós arca, amellyel az eltelt évek
során el tudta hitetni velünk, és egy
idő után talán ő maga is úgy érezte,
hogy közülünk való, s ilyen minőségében osztozik örömünkben és elkeseredésünkben is.

Bodolai Gyöngyi

Dr. Csige Sándor Zoltán, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja Erdélybe érkezését követően részt vett
az intézmény építésében, a székelyföldi lakosok kedvezményes újrahonosításában, és –
nem közvetlen felelősként – a magyar államelnöki kitüntetések előkészítésével és átadásával kapcsolatos teendőkben is. A határon
túli magyar állampolgárok szavazásának a
megszervezésében két választás idején teljesítette a rábízott feladatokat. Két héttel ezelőtt, április 30-án távozott őrhelyéről.
Hazatérése előtt beszélgettünk el életéről,
diplomáciai karrierjéről, amely távoli ázsiai
országokon át vezetett a Székelyföldre.
Debreceni emlékek
– Műszaki doktorátus és diplomáciai pályafutás – nem mindennapi társítás. Honnan,
hogyan kezdődött az odavezető út?
– Debrecenben születtem kisiparos családban, édesapám jól képzett szakemberként a
saját üzemében kiváló minőségű bőrt gyártott, de az államosítást követően gyermekkoromban már csak az óriási betontömbök
maradtak, amelyek a gépek talapzatát képezték. Édesapám munkanélküli lett, aztán fizikai munkát végzett, majd a kisipari
szövetkezetek (ÁFÉSZ) megalakulása után
újra a bőrszakmával foglalkozott. Gyermekkorom feledhetetlen élményeként őrzöm,
ahogy az általa vezetett nagy Csepel teherautóval járjuk a megyét.
A Diószegi úton laktunk, így a városszéli
családias, barátságos légkörű iskolában végeztem az első négy osztályt, majd édesapám
a református nagytemplom és a kollégium
épülete között álló Füvészkert Utcai Általános Iskolába íratott. Ott szerettem meg a debreceni nagytemplom harangját, és amikor a
reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük Marosvásárhelyen, nagy örömmel hallottam,
hogy Vártemplom harangja is ugyanabban a
szólamban kondul.
Bár jól tanultam, a nyolcadik osztály elvégzése után édesapám, aki már nem volt fiatal, azt tanácsolta, hogy válasszak egy olyan
iskolát, ahol szakmát is tanulhatok, hogy hamarabb meg tudjak majd állni a saját lábamon.
Így kerültem a Mechwarth András Gépipari
Technikumba, ahol 1972-ben érettségi és képesítő vizsgát tettem azon az évfolyamon,
amely még gépésztechnikusi oklevelet kapott.
Az iskola indított el a műszaki pályán, de nem
csak, ugyanis már hatodik osztályos koromtól
rádiós szakkörbe jártam.
Rádiós szakkör és a kapcsolatépítés
– A hatvanas években igazi fiús hobbinak
számított a rádióamatőrködés, ami az internet
világában sokat veszített népszerűségéből.
– Azok számára, akik egy kicsit is érdeklődtek a világ iránt, a rádiós szakkör lehetőséget biztosított olyan kapcsolatok építésére,
ami másoknak abban az időben nem adatott
meg. Középiskolás koromban már a debreceni rádióklubban tevékenykedtem, és gyakorta összeköttetést létesítettem a nagyon
aktív székelyföldi állomásokkal, Marosvásárhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy rendszeres partnereink voltak.
Akkoriban nagyon benne éltek a gondolatvilágomban, és nem is sejtettem, hogy ezeknek
a helyeknek egykor mekkora jelentősége lesz
az életemben. Érettségi után a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki
karára jelentkeztem, ahol három félév után
világossá vált számomra, hogy nem akarok
gépészmérnök lenni, és ismerőseim komoly
ellenkezése ellenére kiléptem. Úgy éreztem,
hogy nem kötelezhetem el magam egész életemre egy olyan szakma mellett, aminél van
valami, amit jobban szeretek.
– Gondolom, hogy a rádiózás volt az igazi
„szerelem”.
– A híradástechnika, a telekommunikáció
kötött le, ez határozta meg minden programomat, a tranzisztorok, az elektroncsövek, az
antennák stb. érdekeltek. Gépésztechnikusi
végzettségem és rádióamatőr múltam alapján
a budapesti Mechanikai Laboratóriumban
kaptam állást, ahol rádió adó-vevőket gyártottak. Mivel ott készültek a külügyminisztérium rádióállomásai, szoros kapcsolatban állt
a céggel. A világ különböző pontjain levő állomásokat karban kellett tartani, ami nagyon

vonzónak tűnt számomra. A vágyam 1990-ben
teljesült, amikor „külügyes” lettem. Időközben
elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnöki karát, kiváló eredménnyel. Röviddel azután, hogy a külügynél alkalmaztak,
Kambodzsában megüresedett a kommunikációs állás, és mint rádióamatőrt is alkalmasnak
találtak arra, hogy a meglehetősen zord körülmények között eleget tegyek a rám háruló feladatnak. 1990 augusztusában már a
Kambodzsai Népi Demokratikus Köztársaságban találtam magam, ahol polgárháború dúlt…
Kemény kezdet Kambodzsában
– Ez nem lehetett túlságosan vonzó kezdet,
bár néha éppen a nehézségek serkentik az
embert.
– Mivel a főváros, Phnom Penh nagyon
közel van az Egyenlítőhöz, hat és fél – hét óra
között már sötétedett, és reggel hat óra körül
világosodott. Amikor beállt a sötét, kijárási
tilalom lépett életbe, és a rendfenntartó erők
az állványos géppuskákat betolták az útkereszteződésekbe. Nem volt könnyű időszak,
bár szakmailag nagyon érdekesnek éreztem,
ugyanis Budapesttel rádión keresztül tartottuk a kapcsolatot, s a
berendezés üzemeltetése reám hárult. Az
ENSZ békefenntartó
missziója (UNTAC)
keretében száz magyar
rendőr teljesített Kambodzsában szolgálatot,
és egyik legfontosabb
eredményünknek tartom, hogy aktívan segítettük a munkájukat,
és a nagyon kemény
események ellenére
valamennyien életben
maradtak. Ebben a
magyar nagykövetségnek nagy szerepe volt.
1995-ben jöttem el,
már a Kambodzsai Királyságból, mert az
ENSZ-misszió és a választások eredményeként
Norodom
Szihanukot királlyá koronázták.
– Milyen maradandó élményei fűződnek
még Kambodzsához?
– Két dolgot szeretnék említeni. Egyrészt
a polgárháború miatt rádióamatőr tevékenység az országban nem volt, ezért Kambodzsa
a rádióamatőrök közösségében a világ egyik
legkeresettebb országának számított. A helyi
hatóságoktól engedélyt kaptam, és attól
kezdve óriási népszerűségre tettem szert, ami
rendkívül jó érzéssel töltött el. Éjszaka felhívtak Amerikából például, hogy jók a körülmények, és kapcsoljam be amatőr rádiómat. A
rádióamatőrökről tudni kell, hogy okleveleket
gyűjtenek, és többek között van egy olyan,
amely a minél több országgal való kapcsolat
igazolására szolgál. Kambodzsa a nehéz kategóriába tartozott. 1995-ben, amikor elhagytam
az országot, a királytól egy levelet kaptam,
amiben megköszönte, hogy „Csige Sándor
Zoltán attasé rádióamatőri tevékenységével
rengeteget tett Kambodzsa megismertetéséért”. A politikailag elszigetelt országban rádiós
tevékenységemmel hozzájárultam Kambodzsa
hírének és ismertségének a növeléséhez.
Másrészt, amikor 1990-ben az állomáshelyemre érkeztem, a szakmailag nagyon ingerszegény környezetben arra vágytam, hogy
valami hasznosat tegyek. A felismerés arra
serkentett, hogy szakmailag tovább képezzem
magam. Szabadságom idején, 1991-ben a külügyminisztérium vezetősége engedélyezte,
hogy doktori képzésre jelentkezzem. Mivel jó
eredménnyel végeztem az egyetemet, lehetőségem nyílt arra, hogy a Budapesti Műszaki
Egyetem doktori iskolájába magántanulóként
felvegyenek, és a külügyminisztérium távközlési rendszerének a témájában elkezdjem a
munkát. 1996-ban kaptam meg informatikatudományból az egyetemi doktori fokozatot.
Ahogy telt az idő, egyszer csak kiderült,
hogy a kambodzsai nagykövetet, aki mellett
dolgoztam, Jakartába helyezték. Miután korábban jól megismerte a munkámat, és elégedett volt velem, hívott Jakartába, ahol a
kommunikáció mellett a tudományos és technikai attasé feladatkörével is megbíztak. Jakartában volt az ASEAN (Délkelet-ázsiai
Nemzetek Szövetségének) a központja. Ezen
keresztül olyan ügyeket intéztünk, amelyek
Magyarország és az ASEAN-tagországok tudományos együttműködésének a lehetőségét
vizsgálták és támogatták. Emellett működött
a telekommunikáció, és akkor már számítógépes rendszerekkel is foglalkoztam.

Az érdekes Indonézia
– Ugyancsak Ázsia, de egészen más világ
ez a sokezernyi szigetből álló ország. Menynyire sikerült megismerni?
– A 14.000 szigetből álló hatalmas kiterjedésű országot lehetetlenség volt bejárni, hiszen
nekünk dolgozni kellett, azonkívül rádióamatőrként is tevékenykedtem. Folyamatos elfoglaltságom ellenére eljutottam Balira például,
és az ország különleges természeti szépségeiből is megtekinthettem néhányat.
Érdekes ország volt, amelyben a világ legnagyobb muzulmán közössége él, 1998-tól
2002-ig tartó küldetésem idején 215 millióan
voltak. Indonéziában olyan kultúrája van az
iszlámnak, ami másokat is hagy élni. Vannak
ott is szélsőségesek, előfordultak összetűzések, de a keresztény közösségeknek alapjában véve nem kell félniük. A rádiózás
lehetőséget nyújtott arra, hogy a hivatali kapcsolatokon túl egyszerű emberekkel is megismerkedjem, és ezen keresztül sok olyan
dolgot megtapasztaljak, ami egy diplomata
számára, aki a merev szabályok között él,
rejtve marad.

– Amikor az egyszerű emberek megnyíltak,
tudták-e, hogy kivel kerültek kapcsolatba?
– Igen, mert az egyenes utat tartottam a
legegyszerűbbnek. Az ember legyen az, aki,
és akkor nem kell szerepet játszania. Nekem
megadatott, hogy így viselkedhessem, és ez
nagy könnyebbség volt az életemben.
– Mi volt a legemlékezetesebb élménye az
indonéziai attasénak?
– Ez is a rádiózáshoz kapcsolódik. Jakartától északra található az Ezer szigetek, ahol
egy rádióamatőr világversenyen vettünk részt
körülbelül 30-an, és velem volt a kisebbik
fiam is. Egy csűrszerű nyitott épületben aludtunk a tengerparton, amikor arra ébredtem,
hogy egy másfél méteres nagy fekete gyík
szaglász bennünket. Ahogy megmozdultunk,
elszaladt, és belecsobbant a tengerbe. Az indonézek megszokták, nem is törődtek vele,
de számunkra maradandó élményt jelentett.
Küldetésem idején nagyon megragadott az
Indonéziában élő emberek természetközelsége
és hitvilága. Fölfedeztem olyan dolgokat is,
például a szellemvilág létezésének az érzetét,
amire az európai emberek már nem nyitottak.
Miután lejárt a küldetésünk, visszatértem
a külügyminisztériumba, és viszonylag rövid
idő után 2003-ban a Szabadkai Főkonzulátusra neveztek ki alkonzulnak. A főkonzul
igényt tartott rá, hogy a kommunikáció és a
számítógépes teendők mellett bekapcsolódjak a nemzetpolitikai feladatokba is. Sok kedves ismerőst és néhány barátot is szereztem,
majd öt év után lejárt a küldetésem.
Ügyfélbarát hivatalt Csíkszeredában
Az új kormány megalakulását követően,
amikor kiderült, hogy az állampolgársági törvény a parlament döntésének megfelelően átalakult, aminek szervezeti keretei és azzal
kapcsolatos feladatok lesznek, megpályáztam
Csíkszeredát, és az állást el is nyertem. A
konzuli főosztályon ismerkedtem meg a kijelölt csíkszeredai főkonzullal, dr. Zsigmond
Barna Pállal.
Akkor alakult ki az elképzelésünk, hogy
válaszként azokra az információkra és valótlan híresztelésekre, amelyek a „kis magyar
világ” hivatalnokainak a túlkapásairól elterjedtek, olyan konzulátust építünk, ahol minden magyar ember, aki velünk kapcsolatba
kerül, azt érezze, hogy a legnagyobb szerencse érte. Ezt ma ügyfélbarát hivatalnak nevezik, amire tudatosan készültünk, és úgy
érzem, hogy sikerült is megvalósítanunk.

– Olyannyira, hogy ha a főkonzul vagy a
vezető konzul jelen volt valamelyik rendezvényünkön, azt éreztük, hogy mindig is velünk
voltak. A Zsigmond Barna Pál esetében részben igaz volt, hiszen Marosvásárhelyen nőtt
fel, itt élnek a szülei…
– Én is itthon voltam. Sokat gondolkoztam
azon, hogy honnan eredt ez az érzés, hiszen
nem vagyok székely, nem lettem tiszteletbeli
székely, de hajdú vagyok, akiket a székelyekhez hasonlóan az erdélyi fejedelmek vezettek
és telepítettek a mai szálláshelyükre. Debrecen az Erdélyi Fejedelemség része volt, és az
ott élő emberek életét, gondolkodását a reformáció, az Erdélyi Fejedelemség szellemisége
határozta meg. Akkor miért ne lennék itthon?
– magyaráztam meg magamnak az érzést,
ami az első perctől kezdve a hatalmába kerített. Nagyon sokat segített a munkámban,
hogy az itt élő emberek sorsát, nehézségeit,
örömét nem kellett magyarázni, mert természetes volt, hogy azonosulni tudtam velük.
Kezdetben egy több tapasztalattal rendelkező fiatalember látta el a főkonzul mellett a
vezető konzuli feladatokat, de egy idő után
ő elkerült Csíkszeredából, és Zsigmond
Barna Pál engem választott vezető konzullá,
és a tisztséget 2018. április 30-ig töltöttem be.
Ami erőt adott
– Mi egy vezető konzul feladata?
– A csíkszeredai egy nagy főkonzulátus.
2011-ben, amikor elkezdődött a honosítás,
komoly munka hárult ránk, amit adott pillanatban 11 konzul végzett. Azért, hogy a vezetőnk tudjon másra is figyelni, kijelölt egy
első konzult az egyenlők közül, aki a szakmai
munkát, a mindennapi rutinfeladatokat a főkonzul távollétében ellátta. Zsigmond Barna
Pál rengeteget járt vidékre, és az intézménynek az idő alatt is működnie kellett.
– A gyakori terepjárást elmondhatjuk dr.
Csige Sándor Zoltánról is, hiszen a nagy
megemlékező ünnepségektől kezdve a marosvécsi találkozókon, nőszövetségi rendezvényeken, gyermekvetélkedőkön át hosszan
sorolhatnánk, hány helyszínen, településen volt
alkalmunk az elmúlt években találkozni. Hogy
lehetett ennyi meghívásnak eleget tenni?
– Erőt adott, hogy éreztük, az erdélyi magyaroknak szükségük van arra, hogy a főkonzulátus képviselője jelen legyen közöttük, és
pár biztató gondolattal támogassa őket. Közben a főkonzulátuson olyan remek csapat végezte a mindennapi munkát, ami lehetővé
tette, hogy egyéb dolgokra is figyelni tudjunk. Törvénymódosításokat javasoltunk,
mint például azt, hogy a vegyes házasságban
élők esetében a házastársnak, aki nem tudta
igazolni a magyar állampolgárságú felmenőket, de közös gyermeket nevelnek, és szeretne magyar állampolgárrá válni, lehetősége
nyíljon erre. Természetesen a magyar nyelv
ismerete továbbra is követelmény maradt, de
a felmenők igazolása pótolható lett a magyar
állampolgárral házasságban eltöltött tíz évvel,
vagy a közös gyermekek együtt nevelésével
eltöltött öt évvel. Sok egyéb olyan javaslatunk
volt az évek során, amelyek megvalósulva az
itt élő emberek javára váltak.
El kell mondanom, hogy a rádióamatőrködést nem hagytam abba, a csíkszeredai klub
tagja vagyok, és a hatóságoktól kapott engedély birtokában sok összeköttetést valósítottam meg, de nem annyit, amennyit lehetett
volna, ha több időm marad erre.
– Visszatekintve diplomáciai karrierjére,
hogyan foglalná össze néhány szóban?
– Mindenhol jól éreztem magam, igyekeztem megbecsülni azt a helyet, ahol a hazámat
képviseltem, megérteni az ország működését,
szellemiségét, ami segített abban, hogy sehol
ne legyenek konfliktusaim.
Igaz barátságok
– Milyen emlékezetes pillanatokat visz magával Erdélyből?
– Marosvásárhelyhez kötődő érdekes élményem volt a focitorna az újságírók, a polgármesteri hivatal alkalmazottai és a
főkonzulátus csapata között. Mélyen megmaradt bennem a szentegyházi huszárcsapat eskütétele, a Gyermekfilharmónia koncertjei és
tagjainak állampolgársági esküje, és sorolhatnám tovább a szebbnél szebb élményeket.
Sok nagyszerű emberrel ismerkedtem
meg, és Erdélyben is kötöttem néhány igaz
barátságot. Összességében azt a lehetőséget,
hogy Csíkszeredában tölthettem a nyugdíjazás előtti utolsó szolgálatom, a Jóisten ajándékának érzem.
– Mire a legbüszkébb, ha az eltelt évekre
visszatekint?
– A fiaimra: mindketten a diplomáciai pályát választották, és Szabadkán, illetve Kolozsváron teljesítenek konzulként szolgálatot.
Büszke vagyok még az elvégzett munkámra, amelyet a köztársasági elnök „Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter”
diplomáciai rang adományozásával is elismert.
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Erdélyi magyar népviseletek (91.)

A Felső-Maros mente székely népviselete (9.)

Asztalos Enikő

A vajdaszentiványi női viselet (3.)

A lányok és a fiatalasszonyok régi
viselete az ing – lájbisfersing – kötény
volt, s az alsónemű hozzá az alsószoknya. Emellett az asszonyok – s ritkábban a lányok – egy másik polgári
eredetű ruhaneműt is viseltek. Ennek
alapfehérneműje a hosszú, térdet takaró
ing volt háziszőttes vagy bolti gyapotanyagból, fehér színben, az anyagából
kivágott 2-3 ujjnyi vállpánttal. Erre vették fel a két fehér színű, derékban ráncolt, alján stikkolással szegett gyapot
alsószoknyát. A felsőruha: blúz – szoknya – kötény. A blúz mindig hosszú ujjú
s magas nyakú, ritkábban pántos, gyakrabban galléros volt. Elöl gombolódott,
s derékon alul 10-12 centivel lennebb
ráborult a szoknyára, kötényre. Anyaga
mindig azonos volt a szoknya anyagával, bolti, az évszaknak megfelelő vékony vagy vastag kelméből. Nyáron
lengébb, színes, esetleg apró mintás
anyagot használtak, télen az ünneplő
bársonyt, tánchoz parkétot, „diftint”.
Karcsúsították, hogy csinos legyen
benne a nő. Az ujjakat karöltővel szabták, és mandzsettában végződtek. A fiatalok világosabb színeket használtak
(lilát, kéket, zöldet), az idősebbek sötétkéket vagy feketét. Ha a templomi
nagyünneplő egyszínű bársony- vagy
selyemanyagból készült, fentről, a nyaktól lefele lerakások vagy zsinórdíszek futottak végig rajta. A szoknyát
mindig
ráncolták derékban, s aljára
körbe 10 centi
széles bársonyszalagot varrtak.
A kötény a szoknya színéhez találó, vékonyabb
anyagból, többnyire selyemből
készült, s a szoknya aljánál tenyérnyivel
fennebb kötötték
meg. Ezt is ráncolták derékban,
pántjai kiszélesedve, hátul, középen csokorra
kötve, s 20-30
centire a masnitól lelógtak a
szoknyán. A kötény alját dupla
levarrt rakások,
hajtások vagy
csipkebetét, esetleg fodor díszí-

Ember és állat harmóniája

Idén ismét divat a BABOS, viszont ezúttal másképpen, azaz szokatlan, a klasszikustól eltérő
formában is, pédául degradéban növekvő babok, többféle méretű
babos anyag kombinálása, apró,
sűrű babok, csíkos alapon tarka
babok, aszimmetrikus óriásbabok
más mintákkal kombinálva – mindezek klasszikus fekete-fehérben
vagy színesben egyaránt divatosak.
A MINTÁK esetében a szokatlan
jelző talál a legjobban a különleges,
színes, meglepő ábrákkal díszített
anyagokból készült ruhákra, melyek
megszépítik mindennapjainkat.
AZ ÓRIÁSVIRÁGOK is vidámságot, életkedvet sugároznak, akár
a ruha egyik részét díszíti egy vagy
több óriásvirág, akár az egész anyagot befedő, gazdag, tarka virágminta uralja a képet.
A női vállak eleganciáját kihangsúlyozó VÁLLPÁNTOS RUHÁK
és kötényruhák idén, ha keskeny
pántúak és áttetsző anyagból készültek, nemcsak a vállat, hanem az
egész testet látni engedik. Ugyanolyan divatosak a visszafogottabb,
könnyű anyagokból készült darabok is.

„A kevesebb többet jelent” elvet
az ELEGÁNS NAPPALI RUHÁK
esetén is alkalmazták a divattervezők, meleg színárnyalatú, kiegyensúlyozott hosszú, lezserebb formájú,
egyszerű szabású darabokat alkotva,
melyek ismételten bizonyítják, hogy
az egyszerűség kihangsúlyoz- za a
női szépséget.
A ROMANTIKUS, BOHÓ STÍLUS kiemelkedő kontúrjaival ismét
hódít. Akár fluoreszkáló kötött
anyagokból, akár virágmintás anyagokból, csipkerátétekkel vagy népi
motívumokkal díszített darabokat
választunk, biztosan divatosak leszünk.
A NAPPALI STRANDRUHÁK
is különlegesek. Úgy tervezték
őket, hogy nemcsak a strandra,
hanem egy víz melletti partira is alkalmasak. A könnyű, finom anyagokból készült, eredeti formájú
kötényruhák mellett találunk bonyolultabb szabású, különleges
részletekkel ellátott ruhákat is. A
jelszó itt a kísérletezés és a merészség.
Semmi sem kellemesebb nyáron,
mint egy lezser, pihekönnyű ruha
viselése. Ezért a divattervezők nappalra NYÁRI RUHAKÉNT lenge
anyagokból varrt, érdekes, absztraktmintás, csipkés, fodros vagy kivágásokkal, hasítékokkal ellátott
ruhacsodákat ajánlanak. A meleg ellenére ismét divatosak a HOSSZÚ
UJJÚ ruhák, melyeket estére is nyugodtan felvehetünk. És végül az
elegáns megjelenés érdekében
egyetlen divatkedvelő hölgy ruhatárából sem hiányozhat idén a MINIRUHA, mely lehet bármilyen
színű vagy stílusú, az a fontos, hogy
egyéniségünknek megfelelőt válasszunk.

– Mi a kutyaiskolák előnye, illetve hátránya?
– A kutyaiskolák előnye, egyben
nehézsége is a kezdő kutyatartó számára, hogy az ebet fajtársai között
képezik. A kutyaiskola nem mondható ingerszegény környezetnek,
ezért a kutyáknak a kezdetekben nehézséget okozhat a figyelmét elvonó
ingerek
megszokása.
Ugyanakkor a csoportos foglalkoztatások előnye, hogy adottak azok a
feltételek a kutyák számára, ahol ellenőrzött körülmények között folyhat a szocializáció kutyákkal és
emberekkel egyaránt. A foglalkozásokon a pozitív megerősítés mellett
a gazda felsőbbrendűségét is tudatosítani kell az állatban, hogy minden téren egészséges kapcsolatot
lehessen kialakítani.
– Milyen gondokkal keresik meg
a kutyakiképzőket a tulajdonosok?
– Általában akkor keresik fel a
kiképzőt, amikor az állatok már
kezelhetetlenek. A kis testűek támadják a nagyobbakat, az agreszszív
kategóriába
tartozók
támadólag lépnek fel, volt rá eset,
hogy még a saját gazda sem mehetett az állat közelébe. Ezek
olyan szélsőséges esetek, amelyeket időben kezelve sokkal ered-

ményesebben lehet orvosolni. A
kiképzési, nevelési technikákat a
gyakorlatban is szemléltetve a kutyatulajdonos is elsajátítja. Alapvető követelmény azonban a
következetesség, hogy a rossz beidegződések ne törjenek újra felszínre.
– Hogyan viselkedik egy jól szocializált kutya?
– A jól szocializált kutya fajtársaival nem agresszív, konfliktushelyzetben más kutyákkal nem lép fel
támadóan.
Súrlódásmentesen
együttműködik, beilleszkedik a falkába, a változó rangsort képes elfogadni még akkor is, ha az számára
visszalépést jelent. Vezetőjével mint
első számú irányítójával együttműködik, utasításait elfogadja.
– Lehet-e barátságos magatartást elvárni egy örökbe fogadott kutyától a család cicája iránt?
– Mivel mindkét állat a ragadozók családjába tartozik, ez nem
lehet elvárás. Vannak kivételek,
amikor a cica a kutyával együtt nőtt
fel, vagy spontán megbarátkoztak.
Mivel a táplálékláncban a kutya a
macska fölött van, zsákmányának
tekinti a cicát, és ezt az ösztönt nem
lehet a kutyából kiirtani – mondta
az oktató.

Idén főleg a feminista mozgalom befolyásolja a divatot. A
2018-as tavaszi-nyári szezonban a divattervezők igyekeztek a nőies és férfias jegyeket
úgy kombinálni, hogy a női
egyéniség minden jellemzőjét
hangsúlyozzák, és minden
hölgy a saját énjére találjon
ezekben a ruhákban, ugyanakkor elegáns, stílusos és kifogástalan
legyen
a
megjelenése.

Casoni Szálasi Ibolya

tette, s körbevarrták keskeny csipkével. Az asszonyok
ezt a ruhát is fejkendővel viselték, s adatközlőim szerint az 1950-es évekig hordták.
A menyasszonyi ruhát ritkán kölcsönözték, inkább
megvarrták fehér, esetleg vajszínű kásmir vagy tükörselyem anyagból. Mindig egybeszabták, s kötény nélkül vették fel, polgári mintára. A fátyolt is készen
vették, és csak fél méterrel volt hosszabb a ruhánál. A
mirtuszkoszorút is megvásárolták, nemigen kölcsönözte senki. Éjfélkor, a kontyoláskor a násznagyasszonyok az új asszonyt felöltöztették a kétrészes blúz –
szoknya – kötényből álló kontyolóruhába.
A bokáig érő régi ruhákhoz a XX. század elején az
asszonyok télen nagykeszkenyőt, a lányok derékban
keresztbe kötött hárászkendőt vettek magukra. A ruhák
rövidülésekor kabátokat kezdtek varratni a városból
vett szövetanyagból. Háromnegyedes volt a hosszúsága, karcsúsítva, fazonos gallérral, bevont gombokkal,
két zsebbel. „Diftinnel”, parkétanyaggal bélelték.
A nyári női cipő itt is spanglis volt, beszélnek 2-3
spangliról is az adatközlők. A téli cipő előbb a „száras
cipő”, a magas fűzős cipő, majd a csizma. Előbb puha
szárú, később „ezerráncú” csizmákat vettek vagy rendeltek meg az ünneplő ruhákhoz. Csizmát helyben is
lehetett rendelni, vagy a piacról vették meg.
A női csizmának 3-4 centi magas sarka volt. A díszzsebkendőt a maguk rajzolta mintára színes pamuttal
hímezték ki, és csipkével szegve kézben fogva viselték.
Az 1940-es években kezdték levetni a viseletet. A
lányok Marosvásárhelyen, Régenben szolgáltak, „s
onnan hozták a divatot” – mondják adatközlőim.

Elkényeztetett és agresszív kutyák

Kis testű kutyák rángatják
pórázon gazdájukat, ez a látvány egyre gyakoribb, a szakértők szerint pedig elfogadhatatlan. „A kutya nem traktor, hogy húzzon” – hangsúlyozza az oktató, és a
hasonlat nem véletlen.

Szer Pálosy Piroska

– Miként lehet változtatni az elkényeztetett vagy agresszív kutyák
szokásain, hogy ne ők diktálják a
tempót, és a viselkedésükkel ne
uralkodjanak a közvetlen környezetükön? – kérdeztük Pletl István kutyakiképzőt.
– A kutyaiskolákban a csoportos
foglalkozások alkalmával a kiképzésvezető irányításával valójában a
kutyatulajdonosok képzése folyik.
Elsődleges szempont ugyanakkor,
hogy a kutyák mentálisan és fizikálisan is fejlődjenek. A kiképzésvezetők a kutya képességeihez,
fajtajellegéhez, a tulajdonos igénye-

Nappali ruhák

ihez, az adott helyzethez igazítják a
foglalkozások menetét. Általában
minden fajtájú és korú kutyával
lehet látogatni a képzéseket, de vannak olyan egyedek is – például a kaukázusi juhászkutya vagy a
közép-ázsiai –, melyek berögzött
szokásai egy bizonyos életkoron túl
már nem alakíthatók hatékonyan.

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Ösztöneikből adódóan az említett
fajták agresszívebbekké válhatnak,
mivel medvevadászatra tenyésztették ki. A foglalkozások során elsősorban a kutyának adott utasítások
oktatására kell helyezni a hangsúlyt
annak érdekében, hogy minél harmonikusabbá váljék a kutyával való
együttélés a mindennapokban.
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Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor

gyen mit megszegni?
Mindannyian szépítünk,
mert tagadjuk a csúnyát. Azt
gondolom, hogy a kedves olvasó számára ismerősen cseng
a „kegyes hazugság”. A kifejezés tartalmazza a hazugságot
elkövető egyén felmentési kísérletét. Lehet-e kegyes a hazugság, vagy csak szőnyeg alá
söpör egy problémát? Netán kivárásra játszás,
hátha majd egy kedvezőbb konstelláció javít a
végeredmény színezetén? Előbb-utóbb mindenki
kénytelen lesz „coming out”-olni, hogy egy divatos kifejezéssel éljek, mert a sorsesemények hatására, a negatív tanítások – veszteségek, betegségek
következményeként – a bennünk élő Sophia lehetetlenné teszi az igazság letagadását.
Mi, emberek, a kapcsolataink által fejlődünk,
csiszolódunk. Testünk minden sejtje, szövete,
szerve és szervrendszere összekapcsolódik egy
központi vezéreszme körül, mely nem más, mint
az élet. Az emberi szervezet optimális modellje
lehetne egy emberi közösség tökéletes együttműködésének. Ezt sajnos nem vesszük figyelembe.
A vágyvilág csapdájába került emberiség többet
szeretne kivenni a közösből, mint amennyit beletesz. Egy állandóan növekvő anyagi, érzelmi és
mentális adósságspirálban vergődünk, mely nem
kecsegtet fényes perspektívával. A helyzet az,
hogy a világ jobbításában nem csak a vezetőinknek, hanem nekünk is van felelősségünk.
A kapcsolatok témájában egyvalamit nem kerülhetünk ki. Ez pedig az élő kapcsolatok fontossága. Tulajdonképpen ez a valódi kapcsolódás. A
többi csak gondolatok, érzések, indulatok és hangulatok virtuális csereberéje a világhálón. Modern
időrablók vagyunk, valós megélések lehetőségét
iktatjuk ki az életünkből. A mosolygós arc, a vigyorgó fej, a könnyeket hullató grafika, a szívecske meg sem közelíti a bensőnkből áradó
mosolyt vagy szomorúságot, egy ölelést vagy egy
szerelmi vallomást.
Észrevételeiket, véleményüket várom az
asztros@yahoo.com címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!

Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött
Őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Idén május 21-től június 21-ig tartózkodik a Nap az Ikrek jegyében.
Naptárilag ez a tavasz utolsó harmada, felkészülünk az év legmelegebb évszakára. 2018-ban már
a Bika havában is nyárszerűek voltak a nappalaink, csak a hűvösebb éjszakák és hajnalok jelezték
a tavaszt.
Az Ikrek a „kapcsolatok felelősei”. Nyitottak,
kíváncsiak, megismerési vágyuk túllép minden
határt. Az információk megszerzése és közvetítése
alapadottságuk. A kérdés csak az, hogy egójuk
mire használja, milyenné formázza a közlendőjüket. A hitelesség kérdésével, jó, ha ezt legalább
önmagunknak bevalljuk, eléggé „hadilábon állunk”. Kevés olyan embert ismerünk, aki nemcsak azt mondja, amire gondol, hanem azt is
cselekszi. Mi lenne, ha azt mondanánk a főnökünknek, hogy nem tudunk mit kezdeni egy olyan
döntéssel, amit ostobaságnak tartunk? Vagy kifejeznénk a nemtetszésünket, esetenkénti megrökönyödésünket, ha valamelyik ismerősünk kékre
festette a haját? Vagy szembesítenénk egymást a
be nem tartott ígéreteinkkel. Soroljunk fel néhány
embert, aki képes betartani a tízparancsolatot! Na
jó, elég lesz egy is az ismeretségi körünkből.
Ugye nem jártunk sikerrel? Az Ikrek erre azt
mondja, hogy ezt olyan rég írták, ósdi, elavult, retrográd. Legyünk nyitottabbak, modernebbek, lazábbak, ne görcsöljünk ilyeneken! A házastársi
esküt is végigmondatja a pap a templomban, a
hallgatóság pedig, ha éppen nem a meghatottság
varázsában leledzik, udvariasan konstatálja egy
belső mosollyal fűszerezve, hogy ezt úgysem fogják betartani. Mit szólna a pap, ha valamelyik,
netán mindkét fél azt mondaná, hogy „sajnos
olyat nem ígérhetek, amit úgysem fogok betartani”? Kell-e nekünk ez a súlyos morális kereszt?
Vajon csak azért ígérget az ember, hogy aztán le-
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A Magyar Egészségügyi Társaság 25. ünnepi
Dr. Ábrám Zoltán
konferenciájára és éves közgyűlésére került sor Kaposváron anyaországi és határon túli (Székelyföld, Partium, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék) tagok részvételével. Sajnos az egyesület létrehozását 1993-ban
indítványozó, annak elnöki tisztségét az első tíz évben betöltő dr. Andrásovszky Barna
már nem érhette meg az eseményt. A Szilágynagyfaluban született, 94 éves korában
elhunyt alapító, örökös elnök emléke előtt tisztelegtek a résztvevők, és emléktáblát
avattak a Mosdósi Kórház előcsarnokában, ahol a gyermektüdőgyógyász kórházigazgató tevékenykedett. Prof. dr. Kellermayer Miklós, a MET elnöke a hit és a szeretet
fontosságát hangsúlyozta a gyógyításban, és az egészséges nemzet kialakításának a
jelentőségére hívta fel a figyelmet. A Magyar Egészségügyi Társaság közgyűlése állásfoglalást fogadott el a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés elsorvasztására tett újabb kísérlet ellen, amelyben a tanügyi törvényben
multikulturálisnak megnevezett Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
számára előírt jogi előírások maradéktalan betartását szorgalmazták.
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q
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q
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Egész pontosan Trianon idején jött
létre ez a közigazgatási egység, amely
nagyrészt négy egykori megye – Bereg,
Máramaros, Ung és Ugocsa – nagyobb részét foglalja magába, és egy évszázad alatt
megélt históriáját egy tragikomikus történet szemlélteti a leghitelesebben. Igaz történetként mesélték el, de ha csak kitalált az
egész, akkor is fájdalmas életút.
Egy nő mondta el életének fontosabb
eseményeit. Ő az Osztrák-Magyar Monarchiában született, Csehszlovákiában
járt iskolába, Magyarországon ment férjhez, a Szovjetunióban szülte meg és nevelte fel gyermekeit, majd Ukrajnában lett
nyugdíjas. Erre a kérdező riporter kedvesen megjegyezte: akkor maga sokfelé járt
és élt, mire a nő így válaszolt:
– Ó, kedvesem, én erről a helyről soha
el nem mentem, csak az országhatárok
voltak hűtlenek hozzánk, s mozgolódtak
mindegyre a hatalmi parancsok szerint.
Ma alig 130-140 ezer magyar él még
ott, ragaszkodva Vereckéhez és a munkácsi várhoz, imádkozva a szépen rendbe
tett templomokban, kitartással küzdve az
anyanyelvük használatát sértő oktatási
törvény ellen.

Konferencia és megemlékezés
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Kárpátalján jártunk

Ötvös József
Kárpát-medencei tájegységeink általában nevükben hordozzák múltjuk és jelenük történelmét, legyen az országrésznyi
régió, mint Erdély, vagy csak pár településből álló kistérség, mint a Barcaság.
Két héttel ezelőtt egy sokatmondó és elgondolkoztató mondattal kezdték az egyik
ilyen tájegység bemutatását: ez a vidék a
legfiatalabb mesterségesen létrehozott
térség, ami 1920-ig nem létezett. A ma
Ukrajnához tartozó Kárpátaljáról van
szó, ahol április végén akadémiai napjait
tartotta a jövőben fél évszázados Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem. Azt a
négy vármegyét 99 évvel ezelőtt szakították el tőlünk, és még ma is csak útlevéllel
kereshetjük meg ott született nemzettestvéreinket.
A Kárpátalja elnevezést először egy
Munkácson megjelenő hetilapban írták
le, 1889-ben. Az akkor ott élők furcsának
találták a megnevezést, és kételkedve fogadták, mondván: széles e hazában sokfelé el lehet ezt mondani. Aztán egy jó
emberöltő után történelmi meg földrajzi
kifejezéssé és valósággá vált.
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Európai futballbajnoki eredmények

* Angol Premier Liga, 38. forduló: Burnley – Bournemouth 1-2,
Crystal Palace – West Bromwich 20, Huddersfield – Arsenal 0-1, Liverpool – Brighton & Hove Albion
4-0, Manchester United – Watford 10, Newcastle United – Chelsea 3-0,
Southampton – Manchester City 01, Swansea – Stoke 1-2, Tottenham
– Leicester 5-4, West Ham United –
Everton 3-1. Az élcsoport: 1. Manchester City 100 pont, 2. Manchester United 81, 3. Tottenham 77.
* Spanyol Primera División, 37.
forduló: Real Sociedad – Leganés
3-2, Alavés – Athletic Bilbao 3-1,
Betis – Sevilla 2-2, Deportivo La
Coruna – Villarreal 2-4, Eibar –
Las Palmas 1-0, Getafe – Atlético
Madrid 0-1, Girona – Valencia 0-1,

Real Madrid – Celta Vigo 6-0, Espanyol – Málaga 4-1, Levante –
Barcelona 5-4. Az élcsoport: 1.
Barcelona 90 pont, 2. Atlético
Madrid 78, 3. Real Madrid 75.
* Olasz Serie A, 37. forduló: Benevento – Genoa 1-0, Inter – Sassuolo 1-2, Fiorentina – Cagliari
0-1, Bologna – Chievo 1-2, Crotone – Lazio 2-2, Torino – SPAL 21, Hellas Verona – Udinese 0-1,
Atalanta – AC Milan 1-1, AS
Roma – Juventus 0-0, Sampdoria –
Napoli 0-2. Az élcsoport: 1. Juventus 92 pont, 2. Napoli 88, 3. AS
Roma 74.
* Német Bundesliga, 34. forduló: Hoffenheim – Borussia Dortmund 3-1, Hertha BSC – RB
Leipzig 2-6, Wolfsburg – 1. FC

Köln 4-1, Mainz – Werder Bremen
1-2, Hamburger SV – Mönchengladbach 2-1, Schalke 04 – Eintracht
Frankfurt 1-0, Freiburg – Augsburg
2-0, Bayer Leverkusen – Hannover
96 3-2, Bayern München – VfB
Stuttgart 1-4. Az élcsoport: 1.
Bayern München 84 pont, 2.
Schalke 04 63, 3. Hoffenheim 55.
* Francia Ligue 1, 37. forduló:
Guingamp – Olympique Marseille
3-3, AS Monaco – St. Etienne 1-0,
Bordeaux – Toulouse 4-2, Montpellier HSC – Troyes 1-1, Nice –
Caen 4-1, Lille – Dijon 2-1, Paris
St. Germain – Stade Rennes 0-2,
Strasbourg – Lyon 3-2, Amiens SC
– Metz 2-0, Angers – Nantes 0-2. Az
élcsoport: 1. Paris St. Germain 92
pont, 2. AS Monaco 77, 3. Lyon 75.

könnyű tanulás mellett sportolni is,
de végül mindkét téren bizonyítani
tudtam. Az sem volt könnyű, hogy
erdélyiként az oltyánok közt kitűnjek, de elszántságomnak és akaratomnak köszönhetően sikerült
bizonyítanom tehetségem. Az első
két év nagyon nehéz volt, hiszen
korábban Nagybányán a junioroknál a legjobbak közt voltam, országos korosztályos válogatott tagja is
lehettem. Aztán Craiován egyből
bekerültem a „mélyvízbe”, hiszen
a helyi csapat az első osztályban
szerepelt. Amúgy az első évben a
hetedikek voltunk, aztán három
éven át az első tíz együttes között
végeztünk.
– Időközben hogyan került
Focşani-ba?
– Lejárt a szerződésem a
craiovai csapatnál – de mivel nem
igazán voltam kezdő ott, szerettem
volna egy olyan együtteshez kerülni, ahol játéklehetőséget kaphatok –, így kapóra jött a focşani-i

ajánlat. A 2. ligás moldvai alakulat
mellett döntöttem, nagyon örvendtem, hogy megkerestek.
– A 2016-2017-es idénytől újra
a SCM U Craiova együttesét erősíti. Milyennek látja a hazai bajnokságot?
– Elég nagy a különbség az első
liga bajnoki címért hajtó élcsapatai
és a tabella végén álló együttesek
között, amelyek a kiesés elkerüléséért küzdenek.
– A vásárhelyi Medicina mérkőzéseit követi?
– Igen, amint lehetőségem van
rá. Mivel a bajnokság ideje alatt
eddig más városban játszottam, ott
is tartózkodtam folyamatosan,
ezért kevés mérkőzésüket követhetem a nézőtérről. Amúgy szurkolok
nekik!
– Elképzelhető, hogy egyszer ön
is a Medicina tagja lehet, tekintettel arra, hogy marosvásárhelyi?
– Soha nem mondanék nemet,
de egyelőre nem gondoltam erre,
nem is kértek fel, és már megszoktam, hogy más városban kell bizonyítanom.
– Hogy látja a jövőjét a hazai
röplabdában?
– Addig szeretnék pályán maradni, ameddig az egészségem
megengedi és lehetőség lesz rá,
aztán szeretnék családot is alapítani. Edzősködni nem szeretnék,
ugyanis nem gondolom, hogy
lenne türelmem hozzá.
– Szabadidejében mivel foglalkozik?
– Edzőterembe járok az erőnlétem megőrzése érdekében, alkalomadtán barátnőimmel találkozgatok.

A marosvásárhelyi röplabdázó ismertebb
Focşani-ban és Craiován, mint szülővárosában

A 25 éves Andreea Matei marosvásárhelyi
röplabdázó
Nagybányán, Craiován és
Focşani-ban űzte eddig ezt a
sportot, míg a 2016-2017-es
idénytől kezdődően újra a 2.
ligás oltyán alakulatot erősíti. Andreea szülővárosában
mindeddig kevésbé ismert,
hiszen itt soha nem volt leigazolva. A minap készségesen
mesélt
eddigi
sportpályafutásáról a Népújságnak.

Czimbalmos Ferenc Attila

– Mindig tudta, hogy röplabdázni szeretne?
– Édesanyám, Sorinela Matei
helyi szinten röplabdázott, édesapám, Cornel pedig ökölvívó volt
Marosvásárhelyen. Engem ritmikus tornára adtak négyéves koromban, ezt a sportot ötödikes koromig
űztem. Aztán atlétikára jártam a
Szász Albert Sportlíceumnál, és
csak hatodik osztály után került be
a röplabda az életembe, akkor is
mint hobbi, a nyári vakációban.
– Melyik egyesületnél lett leigazolt röplabdázó?
– Nagybányán folytattam komolyabban a röplabdázást a hetedik
osztályt követően, miután a szüleim beírattak az ottani Kiválósági
Központhoz. Ott edztem, és nyolcadik után az ottani sportiskolában
tanultam négy éven át, ott is érettségiztem. Idővel Nagybányáról
Craiovára kerültem, ahol a röplabdázással egy időben egyetemi tanulmányaimat végeztem.
– Milyen volt a Craiován eltöltött időszak?
– Négy évig röplabdáztam az
oltyán városban, igaz, nem volt

A tavaszi általános nagytakarítás május
21-i és 22-i programja

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala általános tavaszi nagytakarítást szervez, amely
során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A május 21-ére és 22-ére vonatkozó utcabeosztás:
Május 21.: Hidegvölgy utca, Segesvári út (takarítás a legelőkön és az erdőszélen), Belvedere lakónegyed;
Május 22.: Kishegyszőlő, Adrian Hidoş, Unomájszőlő, Bodonhegyszőlő (fent a 6-os számú kilátónál
is), a turbinaárok a Rovinari utcától az Újgát utcáig
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat,
valamint az ezekhez tartozó területeket és zöldövezeteket. Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék
ki a járda szélére (kupacokba, kivéve az építkezési/bontási munkálatokból származó hulladékot), a
szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakítási munkálatokból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják
el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági vállalathoz (a Salubriserv Rt.hez) benyújtott megrendelés alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
Kivételes esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.)
a program változhat.
Moldovan Florian, a közterület-felügyelő hatóság igazgatója

Megyei focikörkép

9

* 5. liga, Északi csoport, 18. forduló: Alsóidecs – Mezőkirályfalva 121, Görgénysóakna – Abafája 1-2, Köhér – Lövér 7-5, Bátos – Nyárádremete 2-2, Magyaró – Marosfelfalu 9-0. A Szászrégeni Testvériség állt.
Az élcsoport: 1. Nyárádremete 41 pont, 2. Bátos 37, 3. Görgénysóakna
34.
* 5. liga, Közép csoport, 18. forduló: Csittszentiván – Tuzson 3-0, Gernyeszeg – Segesvár 1-1, Balavásár – Galambod 19-2, Cikmántor – Mezőrücs 0-3, Kerelő – Harasztkerék 1-1. Kerelőszentpál állt. Az élcsoport:
1. Harasztkerék 44 pont, 2. Balavásár 37, 3. Csittszentiván 33.

* 5. liga, Déli csoport, 15. forduló: Mezőceked – Magyarsáros 4-1, Mezőtóhát – Maroskece 4-2, Marosludas II – Marosugra 7-3, Mezőzáh – Küküllődombó 2-1, Radnót II – Vámosgálfalva 9-1. Az élcsoport: 1. Radnót
II 34 pont, 2. Marosludas II 31, 3. Mezőceked 27.
* 6. liga, 18. forduló: Küküllőszéplak – Somosd 2-2, Koronka – Jedd
0-1, Csíkfalva – Nyárádgálfalva 4-0, Egrestő – Kibéd 5-0, Uzdiszentpéter
– Mikefalva 0-3. Az élcsoport: 1. Nyárádgálfalva 44 pont, 2. Jedd 43, 3.
Somosd 42.
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Múzeumok Éjszakája 2018

Május 18–20., Marosvásárhely

Múzeumok Éjszakája
2018 karszalag
(felnőtteknek:
6
lej;
diákoknak,
egyetemistáknak, nyugdíjasoknak: 3 lej; 6
éven aluli gyerekeknek és fogyatékkal élőknek ingyenes) A karszalagokat a Maros Megyei Múzeum és a Nemzeti Színház
jegypénztáránál lehet megvásárolni)

A TIME BOX pavilonokban található kiállítás 2016-ban nyílt meg. Az épületek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszéke által szervezett Tudományos
Diákköri Konferencia nyertes pályamunkája
alapján készültek, melynek tematikáját a
mikházi római romok újszerű bemutatása jelentette. A segédcsapattábort, illetve a római
Május 19., szombat
fürdőt bemutató két kiállításon a látogatók
(Folytatás tegnapi lapszámunkból)
megismerhetik a római katonai és polgári élet
Néprajzi és Népművészeti Múzem
hétköznapjainak különböző aspektusait,
Rózsák tere 11.
ugyanakkor ismerteti a mikházi régészeti felDigitális alkotóműhely és kiállítás
tárásokra vonatkozó legfontosabb adatokat is.
14.00–17.00
Tel: 0756-617-783. A belépés ingyenes
Workshop gyerekeknek Románia centenáriumának témájában. Koordinátorok: Vlad
A ferences templom tornya
Borza és Oana Merdariu, 4Everfilms Production
Rózsák tere
Múzeumpedagógiai műhely: AgyagmoLátogatás a toronyban – fényképkiállídellezés 14.00–17.00
tás 12.00–13.00
A foglalkozáson a résztvevők megtapaszA Barátok temploma Marosvásárhely főtalhatják az agyag tulajdonságait, kezelhetőterén épült a XVIII. században, az akkori feségét, megdolgoz- hatóságát és formálását,
rences kolostor szerves részét képezte.
elsajátíthatják a szobrászati alapokat. KoorVédőszentje Szent Imre herceg, I. István és
dinátor: Gheorghe Pop tanár
felesége, Gizella fia. A templomot és a hozzá
Idegenvezetés: „Told a képed a Toldalatartozó kolostort 1971-ben rombolták le, amigihoz” 17.00–19.00
kor a mai Nemzeti Színház építése elkezdőTematikus séta a Toldalagi-palota épületédött. A ferencesek kolostorából csak a ma is
ben, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai
látható barokk stílusú torony maradt fenn,
vezetik.
alatta van a sírboltba vezető lejárat. Mivel a
Katonadalok. Koncert 19.00–21.00
kripta nem látogatható, fényképeken mutatA közönség megismerheti a háborús irodaják be.
lom e műfját Maros megyei népdalénekesek
Partner, szervező: Maros Megyei Múelőadásában. A dalok harcias, búcsúztató, sozeum, a SZEM csapata az Örökségünk őrei
rozó, vidám-mulató, szerelmes, vallásos stb.
vetélkedőről és a Marosvásárhelyi Örmény–
tartalmakat elevenítenek meg.
Magyar Kulturális Egyesület
Partnerek: MOGYE, Katonaorvosi Kar,
A belépés ingyenes
katonaorvos szak; Marosvásárhelyi Katonai
Helyőrség, Maros Művészegyüttes; HagyoMinorita templom
mányos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros
Köteles Sámuel u. 4.
Megyei Központja; 4Everfilms Production
Idegenvezetés a minorita templom kripBelépés karszalaggal.
tájában 15.00–16.00
Természetrajzi Múzeum
A marosvásárhelyi Páduai Szent Antal jeHorea u. 24.
zsuita templom és rendház, közismert nevén
Kiállítás: a Természetrajzi Múzeum ála minoriták temploma, római katolikus egylandó kiállítása 9.00–2.00: főépület
házi épület, amelyet a jezsuita rend építtetett
A kiállítás tematikai felosztása: altalajkina XVIII. században puritán-barokk stílusban.
csek (kőzetek és ásványok), őslénytan, Maros
A minorita rend sírboltja a templom alatt tamegye növény- és állatvilága, természet- és
lálható.
környezetvédelem.
Partner, szervező: Maros Megyei MúA kiállítás díszhelyén a világ egyik legzeum, a SZEM csapata az Örökségünk őrei
szebb szarvastrófeáját csodálhatják meg a lávetélkedőről és a Marosvásárhelyi Örmény–
togatók. De a nagyméretű dioráma sem
Magyar Kulturális Egyesület
marad le érdemben mögötte, mely négy évA belépés ingyenes
szakban négy életteret mutat be.
Időszakos minikiállítás: Május hónap
Keresztelő Szent János-plébániatemplom
kiállítási tárgya a fehér gólya 9.00–2.00:
Rózsák tere 61.
melléképület
Idegenvezetés a templom kriptájában
A hónap kiállítási tárgya címmel a termé- 20.00-21.00
szettudományi múzeum tudományos raktáraA marosvásárhelyi Keresztelő Szent Jánosiban levő, konzervált tárgyakat mutatjuk be a plébániatemplom a térség legnagyobb római
látogatóknak. 2018 májusi kiállítási tárgya a katolikus temploma, a XVIII. század elején a
fehér gólya, a tavaszt hirdető vándormadár. A jezsuita szerzetesek építették barokk stílusbemutatott hím példány 1967-ben került a ban. A kórus alatt, a szentély északi részén
múzeum tulajdonába.
terül el a föld alatti kripta, amelyben katoliMúzeumpedagógiai műhely: A fehér kus vallású fontos személyiségeket temettek
gólya 13.00–17.00: melléképület
el.
2018 a madarak éve. A statisztikák azt muIdegenvezetést tart Barabás Kisanna műtatják, hogy a vonuló madarak 40 százaléká- vészettörténész
nál számbeli csökkenés tapasztalható, míg
Partner, szervező: Maros Megyei Mú200 fajt a teljes kipusztulás fenyeget. A fajok zeum, a SZEM csapata és a Marosvásárhelyi
védelme a veszély tudatosításával kezdődik. Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
A belépés ingyenes
A pedagógiai műhely résztvevői itt gazdagíthatják ismereteiket erről az emberhez legközelebb álló vonuló madárról, a fehér gólyáról. Állatkert
Somostető, Nyár utca 57.
Meg fogják érteni, miért kell védeni kedves
Látogatás az állatkertben 19.00–23.00
madarunkat, és alkalmuk lesz ügyes máso19.00: Titkos üzenet az állatoknak
latokat készíteni különböző anyagokból.
A látogatók hozhatnak magukkal parfümös
Ajánlott: 4-11 éveseknek.
Projekt: Kőzetek, ásványok, kövületek üzeneteket, amelyeket az állatgondozók átad– több tudományágra kiterjedő vizsgálat nak az állatok királyának.
20.00–22.00: Állatkerti CSI – kincskeresés
19.00–22.00: főépület
Kiállítás a tanulók által gyűjtött ásványok- az állatok földjén
10 éven felülieknek ajánlott
ból, kőzetekből és kövületekből: ásvány-,
22.00: Bátorságpróba
kőzet-, kövület- és homokmintákon végzendő
23.00: Banditák a sötétben
mikroszkópos megfigyelések (sztereomikBelépés karszalaggal
roszkóppal) a régeni Florea Bogdan iskola tanárainak és diákjainak útmutatásai szerint. A
programot a régeni Ştiinţescu Alap és a Ma- Teleki–Bolyai-könyvtár
Bolyai u. 17.
rosszéki Közösségi Alapítvány támogatja.
Halotti
címerek kiállítása 10.00–13.00,
Partner: Florea Bogdan Általános Iskola Be18.00–2.00
lépés karszalaggal
A Teleki Téka 35 halotti címert őriz a 1820.
századból. A temetések látványelemeiMikházi régészeti park
Állandó kiállítás: TIME BOX 11.00– ként használt dokumentumok erdélyi
arisztokratáknak állítanak emléket. A kiállítás
24.00: mikházi régészeti park

az állomány legérdekesebb darabjai által umban, ahol a mészárosmesterségről és a
nyújt betekintést a műfaj történetébe.
Petry család történetéről lesz szó.
18 órától Weisz Szidónia, a kiállítás kuráVacsora a múzeumban 19.00: asztalfogtora speciális tárlatvezetést tart magyar nyel- lalás: 0725-510-511.
ven.
Fedezze fel a Sonkatrezor hentesmúzeumot! Az ínyenc gasztronómiai fogások elfoMúzeumpedagógiai műhely: Tervezd gyasztása mellett a vacsoravendégeknek igazi
meg a családi címered! 11.00–13.00: a Te- múzeumi élményben és kiszolgálásban lesz
leki–Bolyai-könyvtár udvara
részük. Asztalfoglalás 6-8 személy részére.
Érdekelnek a régi jelképek? Szeretnél
megalkotni egy sajátot? Várunk a Teleki Téka Bernády Ház
címertervező múzeumpedagógiai foglalkozáHorea u. 6.
sára, ahol a fantáziád szerint lerajzolhatod,
A Barabás Miklós Céh csoportos kiállíszínezheted, összeállíthatod a magad címerét. tása 9.00–24.00: földszinti galéria
A Teleki-könyvtár polca 18.00–2.00
A Maros megyei csoport 5. alkalommal
Új könyvekkel és ötletekkel csatlakozott rendezi meg kiállítását a Bernády Házban. A
az Omnis Libri internetes könyvesbolt a Te- tárlaton 30 festőművész, grafikus, szobrász,
leki–Bolyai-könyvtár Nyitott könyvespolc textilművész és keramikus legújabb alkotásai
projektjéhez. Hozz magaddal egyet a polcra, láthatók.
és vidd magaddal a rád váró könyvet!
Magdó István fényképkiállítása 9.00–
Partner: Omnis Libri online könyvesbolt 24.00: tetőtéri galéria
Régi könyves állandó kiállítás 18.00–
A Brassó megyei Négyfaluban élő Magdó
2.00: Teleki-terem
István, a Magyar Fotóművészek VilágszövetA téka állandó kiállítása az egyik legfon- ségének erdélyi alelnöke a természet szenvetosabb és leggazdagabb erdélyi könyvgyűjte- délyes fotósa. Különleges kitartással örökíti
ményt mutatja be.
meg a Kárpát-medence növény- és állatviláBolyai-múzeum – kiállítás 18.00–2.00: gát. A Bernády Házban május 17-én nyíló kiföldszint
állításán sok ezer állatfotója közül mutat be
A Bolyai-múzeum a két világhírű maros- válogatást az érdeklődőknek.
vásárhelyi matematikus, Bolyai Farkas és
A belépés ingyenes
Bolyai János életét és munkásságát mutatja
be.
A Víz Háza múzeum
Nyár u. 44.
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Látogatás és idegenvezetés a vízmúzeSzínház tér 1.
umban 11.00–2.00
Kulisszajárás 15.30–16.20, 17.00–17.50,
A marosvásárhelyi Víz Háza a vezetékvíz21.00–21.50: idegenvezetés román nyelven hálózat történetét mutatja be, ritkaságszámba
16.00–16.50, 18.00–18.50, 22.00–22.50: megy nemcsak itthon, de külföldön is. A vízidegenvezetés magyar nyelven
vezetékek történeti és technológiai bemutaIndulás a színház főbejáratától
tásán túl a civilizáció útját is szemlélteti,
belépés
díjtalan,
jelentkezés: hangsúlyozva a víz fontosságát az emberiség
A
pr.office@nemzetiszinhaz.ro, Facebook -> fejlődésében. A víztározó épülete mellett szá@tompamiklos, tel. 0365-806-862.
mos kiállítási tárgyat (pumpák, csövek, szerElőadás: A lélek meztelen lazasága számok, hidrotechnikai mérőműszerek,
17.00–18.00: Underground terem
kanálisfedők, fényképek, tervek, térképek
Monodráma Gábor Miklós naplója nyo- stb.) csodálhatnak meg a látogatók.
mán, rendező: Beczásy Áron, a Tompa MikA belépés ingyenes
lós Társulat előadása magyar nyelven, román
felirattal
Maros Művészegyüttes
18.00–19.00 – beszélgetés az előadásról
1848. út 47.
Népviseleti kiállítás 11.00–24.00 ElőcsarAz előadásra Múzeumok Éjszakája-karkönok
tővel 1 lejes jegyet lehet váltani.
Ízelítő az erdélyi népviseletek sokaságáElőadás: William Golding – Nigel Williams: A legyek ura 19.00–20.45: Nagyterem ból: magyar, román, szász és cigány népviseTúlélőjáték|ifjúsági előadás, rendező: Vi- letek egyaránt megtekinthetők. A kiállításon
dovszky György, a Tompa Miklós Társulat megfigyelhetik a különbségeket és hasonlóságokat Erdély különböző tájegységeinek női
előadása magyar nyelven, román felirattal
és férfiviseleteiben.
21.00–22.00 – beszélgetés az előadásról
A belépés ingyenes
Az előadásra Múzeumok Éjszakája-karkötővel 1 lejes jegyet lehet váltani.
Előadás: Dugóban (În trafic) 19.30– Stúdió Színház
Köteles Sámuel u. 6.
20.50: Kisterem
Előadás:
Lángarc 21.30: Nagyterem
Kortárs dráma, rendező: Alina Nelega, a
Kurt és Olga testvérek, első látásra normáLiviu Rebreanu Társulat előadása román
lis családban élnek, azonban hamarosan kinyelven, magyar felirattal
21.00–22.00 – beszélgetés az előadásról derül, hogy valami nincs rendben. Szüleik
figyelmen kívül hagyják, hogy a testvérpár
(román nyelven)
kapcsolata nem megszokott, és Kurt piromáAz előadásra Múzeumok Éjszakája-karköniája is egyre veszélyesebb. A történet az Y
tővel 1 lejes jegyet lehet váltani.
generáció feszültséggel teli kitörési vágyáról
Interaktív improvizációs gyakorlatok szól, a szülőktől való elszakadás azonban
22.00–23.30: Nagyterem, színpad
brutálisnak bizonyul.
Interaktív improvizációs gyakorlatok szíHelyfoglalás: reservr.net/u/Stúdió-Színház
nészekkel
A belépés ingyenes, előzetes foglalás alapA
belépés
díjtalan,
jelentkezés: ján
pr.office@nemzetiszinhaz.ro, Facebook ->
@tompamiklos, tel. 0365-806-862.
K’ARTE szoba
Chill Zone 15.00–19.00 és 21.00–0.00:
George Enescu u. 2.
belső udvar
Videó-kiállítás: Abandoned Places
16.00 – társasjátékozás a Jatszma.ro jóvol- (2018) 12.00–0.00
tából
László József a kolozsvári Sapienta EMTE
22.00 – Közelebb jön a Színház! – román filmes szakán diplomázott 2010-ben. Több
nyelvű előadás, felirat nélkül
kisfilmet rendezett, 2016-ban fejezte be
Human Places című kísérleti dokumentumPetry Látványműhely és Múzeum
filmjét, amelyet több romániai város mozijáRákóczi-lépcső 1.
ban is levetítettek. Új projektje az Abandoned
Interaktív foglalkozás: Kis kukták
Places, ahogy már a cím is sejteti, szorosan
10.00–14.00
Interaktív program gyerekeknek a 2017- kapcsolódik a Human Places világához, csakben Magyar Termék nagydíjas Petry Lát- hogy itt már nem látunk embereket, csupán
ványműhelyben A hentesmesterség titkai elhagyott tereket Erdély különböző városaicímmel. A gyerekek az egyórás foglalkozá- ban. Olyan épületek tereit mutatja be a film,
son betekintést nyernek a húsfeldolgozás és ahol valaha pezsgett az élet, de ma már üresen és elhagyottan állnak.
sonkaérlelés fortélyaiba.
A belépés ingyenes
Létszám: 8-12 gyerek/csoport; előzetes jelentkezés szükséges a 0734-730-371-es telefonszámon. 6-14 éveseknek ajánlott
Május 20., vasárnap
Kiállítás és idegenvezetés: A mészáros– a Maros Megyei Múzeum kiállításai:
céh múltja és jelene 12:00–16:00
9.00–13.00
Tárlatvezetés a 2017-ben Magyar Termék
Kultúrpalota: 9.00–16.00
nagydíjas Petry Látványműhelyben és MúzeA szervezők
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Fájó szívvel emlékezünk május 17-én sze-

retett nővérünkre, COSMEANU ILONÁRA
(Csali) halálának első évfordulóján. Em-

léke legyen áldott, nyugalma csendes!

Emlékét őrzi Lajos, Árpád családjukkal.
Szerettei. (8528)

A 45 éves érettségi találkozón a Marosvásárhelyi Építészeti
Szaklíceum 1972-1973-as végzős diákjai ezúton emlékeznek
elhunyt tanáraikra és osztálytársaikra: PÁLL ÁRPÁDRA,
ZOLTÁNRA,
GEDE
MIKLÓSRA,
SABĂU
MAGYARI
(ARDELEAN) LIVIÁRA, BORDA VASILÉRA, POGĂCEAN
ZAHARIÁRA, MUNTEAN BÉLÁRA, CREIFELEAN LIVIURA,
akik korán elmentek közülünk.
Soha nem fogunk elfelejteni, nyugodjatok békében!
Osztályfőnökeink és az V.B osztály diákjai. (8432)

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

ALKALMAZUNK stabil munkahelyre vágyó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan
időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdeklődők küldjék el önéletrajukat
a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as
telefonszámon. (62261)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI és MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK. Azonnali indulás. Tel. 0740-881-428
(9-16 óra között), 0753-837-335 (16 óra után). (8572-I)

A közönség figyelmébe

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Mircea Birău fedett
uszoda nyitvatartása az ünnepek miatt két hétvégén a következőképpen változik:
– május 19-én, szombaton 14 órától zárva
– 20-án, vasárnap zárva
– 26-án, szombaton 14 órától zárva
– 27-én, vasárnap zárva.
Boldog ünnepet kívánunk!
A vezetőség

JÓKÍVÁNSÁG

Szeretett nagybátyánknak,
id. SZŐCS SÁNDORNAK
születésnapja alkalmából
kívánunk hosszú életet,
egészséget, boldogságot,
Isten áldását. Szerető
unokahúgai: Annuska és Piri
Ludasról.
Isten éltessen, drága
nagybátyánk! (8537)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás nem dohányzónak a November 7. negyedben. Tel.
0770-171-720. (8558-I)
ELADÓK: tárcsás kasza (185 cm),
váltóeke (2-es), motoros kasza (120 cm),
döngölőbéka, betonkeverő (0,45 m3),
földfúró. Tel. 0745-404-666. (8505)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-713.
(1690)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8507-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0756-528-049.
(8508-I)
KEMÉNY tűzifa eladó – 160 lej. Tel.
0742-641-827. (1691)
BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel.
0740-919-662. (1691)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)

Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk május 17-én TRIF LÁZÁRRA
halálának 13. évfordulóján. Felesége és szerettei. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! (8535)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8506)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést, bádogosmunkákat, cserépforgatást. Tel. 0747-871-270, 0758639-258. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Múlnak az évek, te nem vagy velünk, de tovább élsz szívünkben,
soha
el
nem
feledünk.
Könnyes szemmel emlékezünk
május 17-én a folyfalvi születésű
TAKÁCS CSABÁRA halálának 18.
évfordulóján. Emlékét őrzik bánatos szülei és testvérei. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(mp.-I)

Örök fájdalommal emlékezünk
május 17-én drága gyermekünkre, ifj. TÓTH MÁRTONRA halálának 21. évfordulóján, aki 32
éves korában kirándulás közben
hirtelen elhunyt.
„Drága jó fiunk, életünk reménysége voltál, amikor hullócsillagként
Torockó
hegyéről
lezuhantál.”
Hiányod pótolhatatlan űrt hagyott
szívünkben. Nyugodj békében,
drága Marcikánk! Bánatos szüleid.

Soha el nem múló szeretettel,
fájó szívvel, tisztelettel emlékezünk halálának 25. évfordulóján
PÉTERFI KATALINRA szül. Bilibok, kinek jóságát és szeretetét
örökre szívünkbe zártuk. Emlékét
őrzik szerettei: Irén, Ella és Ernő.
(8567)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk május 17-én, amikor
21 évvel ezelőtt utolsót dobbant
ifj. TÓTH MÁRTON fiatal szíve.
Drága Marci, nagyon hiányzol, lélekben mindennap velünk vagy.
Elfelejteni téged soha nem fogunk. Emléked szívünkben őrizzük. Bánatos testvéreid: Tünde,
Levente és családjuk. (8387)

„Kit őriz a szívünk,
nem hal meg soha,
kit lelkünkkel látunk,
nem hagy el soha.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, testvér,
GÉMES JÓZSEF
életének 77. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018.
május 18-án du. 3 órától lesz a
sáromberki temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (8548-I)

Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk
COSMEANU
ILONÁRA, aki már egy éve nincs
közöttünk. Emléke örökre velünk
van, és velünk is marad. Nyugodj
békében, Csalika! Szerettei.
(8529)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek,
míg élünk, velünk lesz emléked.
Fájó szívvel emlékezünk május
17-én
SIPOS
(TROMBITÁS)
ROZÁLIÁRA halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(8533-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerető feleség,
édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama, anyatárs, a májai
születésű
CSIZMADIA ILONA
szül. Nagy
nyárádandrásfalvi lakos
86 éves korában megszűnt élni.
Drága halottunk temetése május
18-án, pénteken 14 órakor lesz a
nyárádandrásfalvi ravatalozóból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (8553-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, a székelykáli születésű
VERES JÁNOS
életének 70. évében, türelemmel
viselt szenvedés után, 2018.
május 14-én elhunyt. Temetése a
székelykáli unitárius temetőben
lesz május 17-én 15 órakor. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (8556)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, testvér,
rokon, jó szomszéd, a nagyernyei születésű
özv. HALMÁGYI ANNA
szül. Papp
életének 88. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése május 18-án, pénteken 14
órakor lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (8569-I)
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
nővéremtől,
HALMÁGYI ANNÁTÓL
szül. PAPP ANNA.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Testvére, Papp Ferenc és családja. (8570-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
édesanyánk, nagymama, dédnagymama, sógornő és jó szomszéd,
özv. BÍRÓ SÁNDORNÉ
szül. OLASZ ANNA
hamvait május 18-án 15 órakor
helyezzük örök nyugalomra a református temetőben.
Gyászoló lányai: Éva, Anikó és
családjuk. (8574-I)
Fájó szívvel búcsúzom sógornőmtől,
özv. BÍRÓ SÁNDORNÉTÓL
szül. OLASZ ANNA.
Bíró Károly és családja. (8575-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Veress Rózsikának és családjának a szeretett FÉRJ és
ÉDESAPA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Isten nyugtassa
békében!
Volt
szomszédai, a Csalhó utcai
18-as tömbház lakói. (8555)
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