
Valamennyi közalkalmazott, az állami
vagy többségi állami tulajdonban lévő
cégek alkalmazottai 2018 folyamán
üdülési utalványt kapnak. A voucherek
biztosításával kettős célt szolgálnak: az
alkalmazottak üdültetését, s ezáltal a
kikapcsolódást, a jobb munkabírás sza-
vatolását, továbbá a hazai turizmus fel-
lendítését. 

A juttatást a 2017. évi 46-os számú sürgős-
ségi kormányrendelet szavatolja, amellyel a

2009. évi 8-as számú sürgősségi rendeletet mó-
dosították. Az üdülési támogatás értéke idén al-
kalmazottanként 1450 lej. Azok a
közintézmények, amelyek a kormányrendelet
értelmében költségvetési tételként foglalták be
ezt a kiadást, november 30-ig ki kell osszák az
üdülési jegyeket. 
Az állami költségvetés-kiigazításkor 
842 millió lejt különítettek el 

A sürgősségi kormányrendelet értelmében az
üdülési jegyeket évente egyszer utalják ki alkal-
mazottanként, és csak a tulajdonos használhatja

fel, nem ruházható át. A jogosultak maguk vá-
laszthatják ki azt a turisztikai egységet, amely-
nek a szolgáltatásait igénybe szeretnék venni.
Az üdülési jegyek azokban az üdültető szolgál-
tatási egységekben használhatók fel, amelyek
részt vesznek a programban. Országszerte 3006
ilyen egység van, a jegyzékük megtalálható a
világhálón. A turisztikai és gyógykezelési, ét-
keztetési szolgáltatás mellett a szállásnak min-
denképpen szerepelnie kell rajta. 

Átadták a székes-
fehérvári bál 
bevételét 
Az anyaországiak, azaz a Válasz –
Független Civilek Fehérvárért Egyesü-
let tagjai a bál bevételéből 605.976 fo-
rinttal támogatják az Összetartozás
templomának felépítését. Az ünnepi
pillanatra az erdőszentgyörgyi Rhé-
dey-kastélyban a bözödújfalusi emlék-
szobában került sor.
____________2.
Életet menthet 
a korai felfedezés 
Az emlőrák kialakulását nem lehet
megelőzni, de életet menthet, ha idő-
ben felfedezik, korai stádiumában di-
agnosztizálják, ezért rendkívül fontos
a rendszeres szűrővizsgálat – hívták
fel a figyelmet a szakemberek, dr. 
Baróti Beáta radiológus főorvos, és dr.
Hankó-Bauer Orsolya sebész a
Védem Egyesület által szervezett
Édesanyák hete rendezvénysorozat
keretében megtartott előadáson.
____________5.

A nagy félrevezetés 
A jelek szerint közel három évtized sem volt elegendő,

hogy tisztázzák, mi történt valójában a romániai rendszer-
váltás napjaiban, amit ma már aligha nevezhetünk forrada-
lomnak, bár kétségtelen, hogy a tömegeknek is fontos
szerepük volt a hatalom bitorlóinak a megfutamításában.

A történtek súlyos árat követeltek, hiszen a rendelkezé-
sünkre álló statisztikai adatok szerint több mint ezer halottja
és több mint háromezer sebesültje volt az 1989. decemberi
eseményeknek. 

Miközben lélegzet-visszafojtva figyeltük a televíziós „for-
radalom” eseményeit, valósággal elbűvölt a Ceauşescu által
háttérbe szorított volt pártkatona, Ion Iliescu mosolya és
szárnysegédje, Petre Roman, valamint a mögöttük álló for-
radalmárok „bátorsága”. Közben nem is sejtettük, hogy a
televízió képernyőjéről elhangzó fenyegető hírek a terroris-
tákról, az állandó lövöldözés, ami a képernyőre is beszűrő-
dött, és aminek civil emberek és kiskatonák is áldozatai
lettek, a nagy átverés részét képezik, amely során december
22-től a háttérben, majd az előtérben is a katonai vezetők
vették át a hatalmat. Miközben lezajlott a diktátor és felesége
gyors kivégzése, valóságos hősöknek tűntek a Nemzeti Meg-
mentési Front Tanácsának képviselői, akik „az új rend” meg-
teremtésén dolgoztak. Hogy mennyire félre voltunk vezetve,
akkor világosodott meg bennem, amikor a rendszerváltás
idején megismert baszk újságíró kolléganő hamarosan egy
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Kedden adta át Juhász László
Csibi Attila Zoltán erdőszent-
györgyi polgármesternek és a
Bözödújfaluért Egyesületet kép-
viselő Személy Zsolt Dénesnek a
székesfehérvári Székely bál be-
vételéből származó adományt.
Az anyaországiak, azaz a Válasz
– Független Civilek Fehérvárért
Egyesület tagjai a bál bevételé-
ből 605.976 forinttal támogat-
ják az Összetartozás
templomának felépítését. Az ün-
nepi pillanatra az erdőszent-
györgyi Rhédey-kastélyban a
bözödújfalusi emlékszobában
került sor.

Juhász László, az egyesület elnöke
Szili Csaba elnökhelyettes kíséretében
nyújtotta át a közel 9000 lejes támoga-
tást, hozzájárulásként a bözödújfalusi
templom újjáépítéséhez. Csibi Attila

Zoltán polgármester élménynek tartja
az áprilisi Székely bálban való részvé-
telt, és ezúton is köszönetet mondott az
egyesületnek a színvonalas, karitatív
bál szervezéséért. „Kimondhatatlan
öröm látni, hogy templomépítési
ügyünket több száz kilométerről is tá-
mogatják, és lehetőséget biztosítanak
népszerűsíteni kezdeményezésünket”
– olvasható az önkormányzat által ki-
adott sajtóközleményben.

Amint arról már beszámoltunk, áp-
rilis 7-én harmadszor rendezték meg
Székesfeherváron a Székely bált a
Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban. A Válasz – Független Civilek
Fehérvárért Egyesület által megálmo-
dott és megszervezett bál bevételéből
idén három célt támogattak, köztük a
bözödújfalusi Összetartozás templo-
mának felépítését. A bálban Erdőszent-
györgy is képviseltette magát, Csibi

Attila Zoltán polgármester mellett Sü-
kösd Árpád, a Bözödújfaluért Egyesü-
let alelnöke is részt vett. A
rendezvényen az egyesület részéről
fellépők színesítették a bál programját,
bözödi népdalokkal és néptáncokkal
szórakoztatták a közönséget. A fellé-
pők között Kincses Olga, Tőkés Ló-
ránt, Barabás Hunor néptáncosok,
Lőrincz Hortenzia néptáncművész is
ott volt, a talpalávalót Dresh Mihály
Liszt Ferenc-díjas zeneművész húzta.

„Az adománygyűjtés nem zárult le.
A világ számos pontjáról érkezett tá-
mogatás az Összetartozás templomá-
nak felépítésére, de a Bözödújfaluért
Egyesület a továbbiakban is várja a se-
gítő szándékú embereket, akik adomá-
nyaik által visszaadhatják az
elárasztott Bözödújfalu szimbólumát,
a vízből kimagasló templomot” – ol-
vasható a közleményben. (gligor)

Maifest 
a Friedrich Schiller iskolában
A marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola pe-
dagógusai és diákjai idén május 26-án, szombaton dél-
előtt 10 órakor várják az érdeklődőket hagyományos,
májusi rendezvényükre. A gyermekeknek kézműves-fog-
lalkozásokat, ügyességi versenyeket szerveznek, a felnőt-
tek a diákok táncos műsorát tekinthetik meg. A fesztiválon
a híres bajor kolbászt is meg lehet kóstolni a magyar és
román hagyományos étkek mellett. A németországi viel-
secki testvériskola által kezdeményezett Maifest a Fried-
rich Schiller Általános Iskola udvarán zajlik.

A Bekecs Néptáncegyüttes
bemutatója
Május 29-én, kedden 20 órától kerül sor a Bekecs Nép-
táncegyüttes Ember az embertelenségben című új műso-
rának bemutatójára Marosvásárhelyen, a Maros

Művészegyüttes kövesdombi előadótermében. A néptánc-
színházi produkció az elmúlt száz év történelmi esemé-
nyeit dolgozza fel táncszínházi eszközökkel.
Rendező-koreográfus: Tőkés Zsolt.

Évadzáró Kotta Póra Zolival 
A Marosvásárhelyi Rádió évadzáró Kottájának meghí-
vottja Póra Zoli és Stone Hill nevű csapata. A vásárhelyi
gyermek- és felnőttközönség körében is népszerű együt-
tes koncertjére a gyermeknap alkalmából rendhagyó
módon június elsején, pénteken 18 órakor kerül sor a
rádió stúdiótermében. A belépés ingyenes. 

A Legjobb úton 
a Filmes találkozásokon
Május 25-én, pénteken 18 órakor a Filmes találkozások
rendezvénysorozat keretében Túri Bálint Márk első- és
független filmes rendező Legjobb úton című filmjét láthat-
ják az érdeklődők az András Lóránt Társulat székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Brăila utcai volt zsinagógában. A
rendező jelen lesz a vetítésen, a belépés ingyenes.

Ballagnak a tizenkettedikesek
Tegnap megkezdődtek a ballagási ünnepségek a megyében.
Ma délelőtt 9 órakor a marosvásárhelyi Gheorghe Şincai kö-
zépiskolában, 10 órakor a Szász Albert Sportlíceumban, az
Elektromaros műszaki líceumban, a Traian Săvulescu mező-
gazdasági líceumban, a Traian Vuia középiskolában kezdődik
a kicsengetési ünnepség. Az Egyesülés középiskola ballagási
ünnepségét déli 12 órától a sportcsarnokban tartják. Szintén
ma ballagnak a szászrégeni Lucian Blaga műszaki líceum és
a segesvári középiskolák végzősei. Pénteken délelőtt 10 óra-
kor a Kultúrpalotában búcsúztatják a Művészeti Líceum tizen-
kettedikeseit. 

Bolyais, refis kicsengetés
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollé-
gium ballagási ünnepségére május 25-én, pénteken kerül
sor. Reggel 8 órakor a végzős osztályok és tanárok az is-
kolából a Vártemplomba indulnak, ahol 8.15-kor ökumeni-
kus istentisztelet kezdődik. Az iskolába visszatérve
9.15-kor tartják meg az utolsó osztályfőnöki órát, majd
10.30-kor az iskola udvarán megkezdődik a kicsengetési
ünnepség. Esős időben az ünnepséget a templomban tart-
ják meg.

Gyermeknap a Csűrszínházban
Június 1-jén, pénteken délelőtt 11 órakor a Kolozsvári Ma-
gyar Gyermekkórus nyitja meg a mikházi Széllyes Sándor
Csűrszínház idei évadját. Ezt követően a Maros Művész-
együttes János vitéz című mesejátékát mutatja be a mik-
házi színpadon. Koreográfus: Novák Ferenc. Az előadás
után a gyermekek fel is próbálhatják a jelmezeket, és még
a sárkány szájába is bemászhatnak. Ezt követően gyer-
mektáncház lesz. A gyermeknapi programra a belépés díj-
talan. A János vitéz ezt megelőzően május 30-án, szerdán
délelőtt 10 órakor a Maros Művészegyüttes kövesdombi
székhelyén látható.

Áloméj az állatkertben
A marosvásárhelyi állatkert idén is megszervezi a fogya-
tékkal élő gyermekek és családjuk részére az Áloméj az
állatkertben elnevezésű tevékenységet. A kezdeményezés
1996-ban a rotterdami állatkertből indult, azóta 286 állat-
kert csatlakozott hozzá a világ minden tájáról. Idén június
8-án 19 órakor kezdődnek a tevékenységek a programban
részt vevő állatkertekben, így Marosvásárhelyen is. Az ér-
deklődők június 6-ig jelentkezhetnek. Kapcsolattartó: Hal-
mágyi Ildikó, tel.: 0746-799-057. 

Képzőművészeti kiállítások a várban 
A Marosvásárhelyi Napok rendezvényeként a Maros Me-
gyei Képzőművészek Egyesületének két kiállítása nyílt
meg a várban. A Kádárok bástyájában több mint ötven al-
kotó munkája látható június 30-ig. A B épületben a múlt
héten zárult víkendtelepi alkotótáborban készült portrékat
állították ki, ahol tíz Maros megyei, nyolc más megyékbeli
és két moldovai köztársasági művész dolgozott május 10.
és 19. között. A tábort a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal támogatta. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ESZTER és ELIZA, 
holnap ORBÁN napja.
ORBÁN: latin eredetű, jelen-
tése: városi, azaz finom, mű-
velt, udvarias. A magyar népi
hiedelemben Orbán napja is a
fagyosszentek közé tartozik,
az utolsó a sorban.

24., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 59 perckor. 
Az év 144. napja, 

hátravan 221 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 23.

1 EUR 4,6292

1 USD 3,9502

100 HUF 1,4510

1 g ARANY 164,5489

IDŐJÁRÁS
Meleg, napos idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 130C

Megyei hírek

Az áprilisi bál bevételéből segítik a templomépítés ügyét                                                                                                                               Fotó: Átyin A. Kata

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

RENDEZVÉNYEK

Átadták a székesfehérvári bál bevételét 

Kedden a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség 19 ház-
kutatást tartott a megyében lopással gyanúsított személyek
lakásán, illetve olyan emberek otthonában és farmján, akik
a gyanú szerint lopott javakat vásároltak. 

A lopás gyanúsítottjai feltételezhetően vetőmagot, lepar-
kolt járművekből töltőket és üzemanyagot tulajdonítottak
el. A házkutatásokon egyebek mellett trágyát tartalmazó
műanyag tartályokat, vetőmagnak való csomagolópapírt,

200 liter gázolajat, 400 csomag cigarettát, szerszámokat
foglalt le a hatóság. A kivizsgálás során három férfit azo-
nosítottak, akik a gyanú szerint idén áprilisban betörtek egy
Maros megyei céghez, és onnan 30 ezer lej fölötti értékben
vittek el különböző javakat.

A gyanúsítottakat 24 órára őrizetbe vették, ügyüket a se-
gesvári bíróság elé terjesztik. Az ügy kivizsgálása folyta-
tódik. 

Házkutatások lopás ügyében
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Lezuhant egy helikopter 
Torda közelében

Lezuhant szerdán egy permetező helikopter Torda
közelében, a pilóta és társa könnyű sérüléseket
szenvedett. A Mediafax hírügynökség jelentése sze-
rint a helikopter utasai maguk jelentették a balesetet,
miután elhagyták a roncsokat. A kisméretű helikopter
permetezett, amikor egy Torda melletti dombon a
baleset történt. A gép a földet érés után oldalára for-
dult, de nem gyulladt ki. A fedélzetén tartózkodó két
személy közül csak az egyiket kellett kórházba szál-
lítani, őt is kisebb sérülésekkel. A repülésbiztonsági
hatóság és a Kolozs megyei ügyészség is vizsgála-
tot indított a baleset körülményeinek a tisztázására.
(MTI)

Havi ösztöndíj jöhet egyetemisták
és kutatók számára

Rovana Plumb európai uniós alapokért felelős mi-
niszter kedden Bákóban úgy nyilatkozott, havi ösz-
töndíjakkal próbálják bátorítani a hátrányos helyzetű
családból származó egyetemi hallgatókat és a kuta-
tókat. Közölte egyúttal: kész a párbeszédre, és re-
méli, hogy tudja segíteni a tanügyet, különösen
olyan körülmények között, hogy rendelkezésre áll-
nak európai uniós források kimondottan erre a szak-
területre. A bákói sajtótájékoztatón jelen volt Corina
Creţu regionális politikákért felelős uniós biztos is,
aki közölte, az ifjúsági programokra fordítható költ-
ségvetés jelentősen nőni fog, a jelenlegi 15 milliárd
euró helyett várhatóan eléri a 30 milliárd eurót. (Me-
diafax)

Pénzt raboltak egy nagybányai
bankból

Ellenőrzőpontokat állított fel a nagybányai rendőrség
a város kijáratainál és bejáratainál a szerdán elkö-
vetett bankrablás miatt, amely során két maszkos
személy pénzt rabolt, miután megfenyegetett egy al-
kalmazottat, tájékoztatott a Máramaros megyei
rendőr-főkapitányság szóvivője, Florina Meteş. A
nyomozáshoz közel álló források szerint a rablóknak
100.000 lejes zsákmánnyal sikerült meglépniük, mi-
után pisztollyal és egy machetével fenyegették meg
az alkalmazottakat. A szemtanúk szerint a két sze-
mély fekete motoros ruhába volt öltözve. Fekete
maszkot viseltek és robogókkal hajtottak el a rablás
helyszínéről. A rablás alatt személyi sérülés nem tör-
tént. (Agerpres)

francia nyelvű könyvet küldött a nagy romániai… di-
verzióról. A könyvben olvastam először, hogy a diverziót
azért szervezték az új hatalomba beszivárgó katonai ve-
zetők, hogy „a lakosságot a terroristáktól hősiesen meg-
védő katonaság” tekintélyét helyreállítsák, és
feledtessék, hogy a román hadsereg december 22-e előtt
az ország több városában, köztük Marosvásárhelyen is
belelőtt a tüntető tömegekbe.

29 évre és az Emberi Jogok Európai Bíróságának el-
marasztaló ítéletére volt szükség, hogy elővegyék a ka-
tonai ügyészségen őrzött dokumentumokat, és bűnvádi
eljárást indítsanak Ion Iliescu ellen, aki a Nemzeti Meg-
mentési Front Tanácsának elnökeként 1989. december
27-i államfői megbízatásáig a központi törvényhozó és
végrehajtói hatalmat képviselte. Ezért a forradalom
ügyében ellene indított bűnvádi eljárást az 1989. 
december 22–27. közötti időszakra is kiterjesztették.
Volt államfőként emberiesség ellen elkövetett bűncse-
lekménnyel vádolják amiatt, hogy „diverzionista jellegű
katonai intézkedések alkalmazását fogadta el és hiva-
talosította”. Nehézfegyverekkel is ellátott katonai csa-
patokat vezényeltek ki az ország nagyobb városaiba; a
televízión keresztül ismételten felhívást intéztek a civil
lakossághoz, hogy aktívan vegyenek részt a jelentős vá-
rosi objektumok védelmében. Minderre olyan körülmé-
nyek között került sor, hogy különféle katonai és civil
csatornákon keresztül félrevezették a lakosságot, terro-
ristatámadásokról szóló álhíreket terjesztve, ami sok
ember halálához vagy sérüléséhez vezetett” – olvasható
a katonai ügyészség vádiratában. 

Hogyan végződik a bűnvádi eljárás, kik kerülnek a
bányászjárás után másodszor is megvádolt Ion Iliescu
mellé? – találgatom, és közben nem vagyok meggyő-
ződve arról, hogy minden érintett személyről megtudjuk
az igazságot, vagy csupán a 88 éves volt államfő nya-
kába varrják a felelősséget. 

A nagy félrevezetés 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: MTI

Kilencen haltak meg 
egy teherautóba rohanó kisbuszban

Kilenc ember halt meg Ceglédber-
cel közelében egy kedden délután
történt közúti balesetben, vala-
mennyien egy román rendszámú
kisbuszban utaztak. Tegnap kide-
rült, az áldozatok alkalmi mező-
gazdasági munkások voltak,
valamennyien Maros megyeiek.

András Tamás, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden
este közölte, hogy a kisbusz egy homok-
szállító teherautóval ütközött a 4-es fő-
úton, a karambolban a teherautó
vezetője is könnyebb sérüléseket szen-
vedett. A főkapitányság tegnapi közlése
szerint büntetőeljárás keretében vizsgál-
ják a baleset körülményeit.
Alkalmi mezőgazdasági munkákból éltek
az áldozatok

Többnyire alkalmi mezőgazdasági
munkából élő roma férfiak és nők a ked-
den délután történt ceglédberceli közúti
baleset halálos áldozatai – értesült az MTI.

Sagyebó István, Balavásár polgármes-
tere az MTI-nek elmondta, az áldozatok
közül négyen a községhez tartozó Eg-
restő lakosai. Két áldozat élettársi vi-
szonyban élt egymással, hat gyerek
maradt árván utánuk. A másik két egres-
tői áldozat egyikének két gyermeke ma-

radt árván. A polgármester elmondta,
hogy a községben élő roma családok ál-
talában a román és a magyar nyelvet is
beszélik, az elhunytak gyerekei román
tannyelvű iskolába járnak.

Sagyebó István azt mondta, hogy
szerdán a községháza hivatalnoka meg-
látogatta a családokat, és megvizsgálta
szociális helyzetüket. Az elmúlt időszak-
ban az elhunytak egyike kapott szociális
segélyt a hivataltól. „Egyelőre tájékozó-
dunk, és próbáljuk rendezni az árván
maradt gyermekek helyzetét” – jelen-
tette ki a polgármester.

Székely László, Mikefalva polgármes-
tere azt mondta: a gépkocsit a községhez
tartozó Désfalván élő, fuvarozással fog-
lalkozó vállalkozó vezette, akinek két
gyermeke maradt árván. Az autóban uta-
zott ugyanakkor egy, a községhez tar-
tozó Felsőkápolnán élő testvérpár és
egyikük felesége. A felsőkápolnai áldo-
zatok után három gyerek maradt árván.

A polgármester elmondta, hogy vala-
mennyien a helyi roma közösség tagjai
voltak, és alkalmi külföldi mezőgazda-
sági munkákból tartották fenn magukat.
Szlovéniai munkáról tértek haza, amikor
a baleset történt.

A román külügyminisztérium szerdán

közölte, hogy befejeződött az áldozatok
azonosítása. A tárca előző nap válság-
stábot állított fel, mely az azonosításon
túl a családok értesítését, a halotti bizo-
nyítványok kiállítását és az áldozatok
hazaszállítását szervezte meg.
Élőben közvetítette a balesetet a kisbusz
sofőrje az egyik közösségi portálon

Élőben közvetítette az egyik közös-
ségi portálon a balesetet a kisbusz so-
főrje – közölték romániai hírforrások.

Az Adevărul napilap internetes olda-
lán és több más romániai portálon is
közzétett felvételen az látszik, hogy a
sofőr önmagát is filmezi, majd a tele-
fonja kameráját az út felé fordítja, és egy
egyenes útszakaszon egy kisbusz, vala-
mint egy teherautó előzésébe kezd. Jól
látható, hogy jön szembe a piros fülkéjű
teherautó, de a sofőr semmit nem próbál
tenni azért, hogy elkerülje az ütközést.

A sajtóba a felvételnek egy olyan vál-
tozata került, amelyen a minden bizony-
nyal sokadjára lejátszott közvetítést nézi
és román nyelven kommentálja egy fér-
fihang, miközben a háttérben zene hal-
latszik. Azt állapítja meg, hogy a sofőr
bizonyára azért nem figyelt az útra, mert
az előzés közben olvasta az élő közvetí-
téséhez fűzött kommentárt. (MTI)

Párbeszédet és valós vitát szorgalmaz az RMDSZ 
a székelyföldi magyarok igényeiről

„Száz évvel a gyulafehérvári nyilat-
kozat után számunkra elfogadhatatlan,
hogy a székelyföldi magyar közösség
valós igényét a parlament mint törvény-
hozói hatalom egy egyszerű nemmel és
érdemi vita hiányában tudja le. A tör-
vényhozó testületnek az állampolgárok
igényét figyelembe véve kell törvényt
alkotnia, így az autonómiatervezetünk
ellen szóló riogatások és félrevezetések
messze nem egy európai szemléletet
tükröznek részükről. Azt szeretnénk, ha
a törvényhozói hatalom érdemben tár-
gyalná és figyelembe venné az autonó-
miaigényt, a tervezethez konstruktívan
járulna hozzá javaslatokkal, hiszen ez
európai, jól működő példákra alapszik.
Azonban úgy tűnik, száz év sem volt
elég ahhoz, hogy a román társadalom
megértse, hogy a magyar közösség ér-
tékalkotó tényezője Romániának, nem
elvenni akarunk, hanem hozzáadni. Az
autonómiatörekvéseinket sem Románia
határain kívül és ellen képzeljük el,
hanem gazdasági fellendülést szorgal-
mazunk általa, kulturális örökségünk és
identitásunk hosszú távú megőrzését lát-
juk benne. A gyulafehérvári nyilatkozat
is egyértelműen kimondja, hogy a Ro-
mániában élő kisebbségek különböző
autonómiaformák mentén élhetnek a
modern Románia határain belül, azon-
ban erről mindmáig még beszélni sem
lehet. Szemléletváltásra van szükség,

meggyőződésünk, hogy előbb-utóbb
megvalósul a tisztességes párbeszéd, a
szemléletváltás, eljön az az idő, amikor
Románia parlamentjében olyan szemé-
lyek ülnek majd, akik képesek megsza-
badulni a kliséktől, előítéletektől, és elég
bátrak ahhoz, hogy megálmodjanak és
megvalósítsanak egy kölcsönös tisztele-
ten alapuló Romániát” – fogalmazott
tegnap az autonómiatervezet szenátusi
plénumi vitáját követően Tánczos Barna
szenátor.

A székelyföldi szenátor felszólalásá-
ban hangsúlyozta: „Románia parlament-
jében alkotmányos keretek között
tárgyalunk ma arról az autonómiaterve-
zetről, amelyhez hasonlót már vitatott a
törvényhozás. A gondunk az, hogy ezek
a viták sajnos nem korrektek, nem nyíl-
tak. Legalább most, 2018-ban, a cente-
nárium évében tisztességesnek és
empátiával telinek kellene lennie ennek
a párbeszédnek. A románok és magyarok
közös történelmében számos olyan pil-
lanat volt, amikor az egyik győzelme a
másik történelmi katasztrófájához veze-
tett. De meg kell találnunk azokat a
közös pontokat, kapaszkodókat, ame-
lyek mentén együtt tudunk tovább
menni, és a száz évvel ezelőtti Gyulafe-
hérvári nyilatkozat egy ilyen mozzanata
volt a közös történelmünknek. Óriási ki-
hívást jelentett a magyarok számára az a
történelmi pillanat, amikor Románia

egyesülése megvalósult. Ugyanakkor
ebben találjuk azt a kapaszkodót is,
amely előre vihet: a Gyulafehérváron
részt vevő nemzetek közös vállalását,
amely kimondja, hogy minden nemzeti
közösség saját magát kormányozhatja,
saját autonóm intézményeit vezetheti, és
saját közösségéből választhat magának
vezetőket.”

Tánczos Barna elmondta, az RMDSZ
meggyőződése, hogy van esély nyílt és
tisztességes párbeszédre. „Van esély a
párbeszédre, ha megszabadulunk az elő-
ítéletektől, ha tisztelni akarjuk egymást,
és ha legalább megpróbáljuk megérteni
egymást. Ugyanakkor látni és észre kell
venni az európai pozitív példákat, mert
Európa nem a nemzetállamok Európája.
Ma Európa jó példák hosszú sorával bi-
zonyítja, hogy meg lehetett találni a
megoldást a kisebbségek problémáira.
Hisz aki nem akarja, csak az nem látja,
hogy Belgiumban, Finnországban,
Svédországban, Olaszországban már lé-
teznek és működnek azok a különböző
autonómiaformák, amelyekkel akár te-
rületi, akár kulturális, akár nyelvi önren-
delkezési jogot biztosítottak az ott élő
nemzeti kisebbségek számára. Ezek a
példák mind azt bizonyítják, hogy ha
van rá akarat, akkor lehet tisztességesen,
nyíltan beszélni a különböző autonómi-
aformákról” – taglalta a szenátor. (köz-
lemény)
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Felmentette a legfelsőbb bíróság
kedden Călin Popescu Tăriceanu
szenátusi elnököt, akit hamis tanú-
zás és bűnpártolás vádjával állítot-
tak bíróság elé. Az ítélet nem
jogerős. 

A szenátus elnökét tanúként hall-
gatta ki két éve a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) egy feltehetően
illegális ingatlan-visszaszolgáltatás
ügyében. Az ügyészség szerint a
házelnök eskü alatt hazudott, ami-
kor azt állította, hogy nem tudott a
korrupciós ügy részleteiről, és nincs
közeli kapcsolatban a vádlottakkal.

A per során a DNA letett a bűn-
pártolás vádjáról, a hamis tanúzásért
pedig az ügyész három év letöltendő
szabadságvesztés kiszabását kérte.
Tăriceanu ártatlanságát hangoztatta
a bíróság előtt. Azt állította, hogy a
visszaszolgáltatási ügyben már
véget ért a nyomozás, amikor őt ta-
núként kihallgatták, és az ügyészek
csak ürügyet kerestek meghurcolá-
sához, amiért rendszeresen túlkapá-
sokkal és titkosszolgálati
összefonódással vádolja a DNA-t.

Victor Ponta volt kormányfő és
Toni Grebla volt alkotmánybíró
esete után Tăriceanu felmentése két
héten belül már a harmadik olyan –
kirobbanása idején nagy sajtóvissz-
hangot keltő – korrupciós ügy,

amelyben a bíróság megalapozat-
lannak találta a DNA által megfo-
galmazott vádakat.

A szociálliberális koalíció szerint
Romániát a korrupcióellenes harc
ügyészállammá tette, ahol nem ér-
vényesül az ártatlanság vélelme. A
koalíció a DNA főügyészének le-
váltásával, az igazságszolgáltatás
átszervezésével és a büntetőjog mó-
dosításával próbál véget vetni a
DNA állítólagos visszaéléseinek.

A kormánykoalíció kisebbik
pártját, a liberális ALDE-t vezető
Tăriceanu az egyik leghangosabb
bírálója az állandósult „bilincscsör-
getésnek”, a bűnvádi eljárás elején
kiteregetett ügyészségi leleplezése-
ken alapuló „televíziós igazságszol-
gáltatásnak”. A koalíció vezetői
szerint ma már egy zsarolással kie-
rőszakolt, vádalkuval megvásárolt
hamis feljelentés is elegendő ahhoz,
hogy a titkosszolgálatok és vádha-
tóságok embereiből álló háttérhata-
lom – az úgynevezett „párhuzamos
állam” – eltávolítsa az útjában álló
közéleti szereplőket.

A törvényhozók büntetőpereit
eleve a legfelsőbb bíróság – általá-
ban háromtagú bírói tanácsa – tár-
gyalja, fellebbezés esetén pedig egy
öttagú bírói tanács hozza meg a jog-
erős ítéletet. (MTI)

Első fokon felmentették a hamis tanúzás
vádja alól a szenátusi elnököt

Elkészült a mikházi Széllyes
Sándor Csűrszínház 2018-as
évadának műsorkínálata. A
szinte teljesen végleges prog-
ramot sajtótájékoztató kere-
tében az idei évad összeállítói
ismertették szerdán délelőtt a
marosvásárhelyi Spectrum
Színház előcsarnokában. A
résztvevőket a szervezők tár-
saságában a Csűrszínház lét-
rehozásának ötletgazdája, a
Mikházi Csűrszínházi Egyesü-
let elnöke, Szélyes Ferenc szín-
művész üdvözölte, ő mutatta
be részletesen a várható
programot is.

– Örömmel mondhatjuk, hogy a
2018-as műsorkínálat majdnem tel-
jesen elkészült. A sorrendben első
eseményre június 1-jén, pénteken
délelőtt 11 órakor kerül sor, akkor
a Maros Művészegyüttes adja elő
Petőfi Sándor János vitézét Novák
Ferenc rendezésében és koreográ-
fiája szerint, de Kolozsvárról is ér-
kezik egy gyermekkórus, és
lesznek egyéb programok is. A mű-
vészegyüttes ráadásul elvállalta,
hogy előadás előtt közös kalákában
kitakarítja a Csűrszínházat. 

Egy hónappal később, június 29-
én, pénteken 18 órakor kezdődnek
a Csűrszínházi Napok, a rendez-
vény keretében nyárádmenti alko-
tók gyűjteményes kiállításával is
várjuk az érdeklődőket. Tordai Le-
vente a nyárádmenti alkotótáborok
és a tárlat szervezője is, ezen tábo-
rok résztvevőinek alkotásaiból vá-
logattuk ki a kiállítás anyagát, a
téma: nyárádmenti tájak, emberek.
Aznap 19 órakor Marosán Csaba
fiatal kolozsvári színművész adja
elő Arany János-estjét, 21 órakor
pedig a budapesti Nemzeti Színház
társulata játssza Szergej Medve-
gyev Fodrásznő című drámáját
Viktor Rizsakov rendezésében. Az
előadást már a tavaly meghívtuk,

akkor baleset miatt nem tudtak
jönni. A produkció öt évvel ezelőtt
készült, a pécsi fesztiválon első
díjat nyertek vele. Június 30-án,
szombaton 18 órakor a Kolozsvári
Állami Magyar Színház és a Szat-
márnémeti Harag György Társulat
szervezésében kerül sor a Nyílt
sebe vagyok a szíven szúrt világnak
című Dsida-estre, 20 órától pedig
Tamási Áron Csalóka szivárvány
című művét mutatja be a Csíki Já-
tékszín Parászka Miklós rendezésé-
ben. Vasárnap gyerekdélelőttre
várják a kicsiket és nagyokat.

Július 14-én délután 6 órától
ismét sor kerül a kortárs zene nap-
jára a marosvásárhelyi Rocksuli
szervezésében. Ilarie Robert el-
mondta, második alkalommal szer-
vezik a koncertnapot, a főzenekar
idén a kolozsvári Knock Out
együttes lesz, mellettük a rocksuli-
sok mutatják be fejlődésüket, il-
letve fellépnek a Rocksuli
nyárádremetei diákjai, valamint a
nyárádszeredai Strangers zenekar.
Utóbbi formáció a Peron Music
Alapítvány által szervezett vetélke-
dőn nyerte ezt a lehetőséget. 

Július 21-én este 8 órától a 
soproni Petőfi Színház, a Csavar
Színház, a Malom Színház, a For-
rás Színház és a Csűrszínház szer-
vezésében egy kiváló színészpár
adja elő Ingmar Bergman Jelenetek
egy házasságból című előadását
Pataki András rendezésében. Az
előadást Sopronban készítik elő,
csak a főpróba lesz Mikházán, a
produkciót szombaton este egyet-
len előadásként mutatják be felvi-
déki magyar színművészek.

Augusztus 11-én eleddig a római
fesztivált tartották Mikházán, ennek
a címe idén 6 R régészet napjára
változott. Az okokkal, illetve a kí-
nálattal kapcsolatosan Soós Zoltán,
a Maros Megyei Múzeum igazga-
tója és Pánczél Szilamér régész, a
római fesztivál ötletgazdája nyilat-
kozott. Mint megtudtuk, a múzeum
nyolc éve van jelen Mikházán, idén

hatodik éve partner ennek a napnak
a megszervezésében. Az idén régé-
szet napjává lett a római fesztivál,
mert a költségvetés-csökkenés ezt a
rendezvényt is érintette, és nincs ak-
kora anyagi háttér, hogy a hagyo-
mányőrző együtteseket meghívják.
Remélik, hogy a következő évben
ez megváltozik, hiszen az ilyen jel-
legű rendezvények fontos turista-
csalogató események lehetnének,
ezért támogatásukat kérni fogják –
Szovátának szüksége van egy olyan
kiegészítő kulturális központra,
amely tovább színesíti a Nyárád-
mentét. Pánczél Szilamér elmondta
továbbá, hogy idén kiemelten a ré-
gészetről szeretnének beszélni, be-
mutatni ezt a munkát. Továbbra is
több helyszínen zajlik az egész
napos program: a kolostorban, a
csűrszínházi udvaron, a régészeti
parkban. Számos rendezvényre,
múzeumpedagógiai tevékenységre
kerül sor, és remélik, hogy a frissen
alakult Militens Marisiensis római
hagyományőrző csapat is részt vesz
a rendezvényen – ami a viszonylag
költséges bemutatók egy anyagilag
még megvalósítható eseménye
lehet. Egész napos családias feszti-
vál, színfolt, idegenvezetés, színes
kép arról, hogy mit csinálnak a ré-
gészek minden évben több hónapon
keresztül Mikházán – erről fog
szólni a régészet napja. 

Augusztus 20-a és 25-e között
diákszínjátszó tábor lesz Mikhá-
zán. Vajda György, a szervező 
Artecotur Egyesület vezetője el-
mondta, tavaly nem sikerült meg-
szervezni a tábort, de az idén új
támogató érkezett, így sor kerülhet
a rendezvénysorozatra is, hiszen
Mikháza, a Csűrszínház kiváló
helyszín és alkalom erre.

A Csűrszínház idei évada szep-
tember 1-jén, szombaton ér véget,
ekkor lesz a hagyományos gazda-
nap. Az RMGE-Maros által szer-
vezett eseményt fiatalos lendülettel
próbálják továbbvinni – hallottuk a
sajtótájékoztatón.

Elkészült az idei repertoár!
Csűrszínház, 2018 Az üdülőjegyek csak rendelte-

tésszerűen használhatók fel. Ha
mégsem ez történik, a jegyek ellen-
értékét vissza kell fizetni a munka-
adónak. Ha a szolgáltatások ára
nem éri el az 1450 lejt, az alkalma-
zottnak a maradék összeggel el kell
számolnia. Az üdülőjegyekkel üzér-
kedni tilos. Ha valakinek időközben
megszűnik a munkaviszonya, a
jegyet vissza kell szolgáltatnia, a
munkaadónak pedig értesítenie kell
a jegyet kibocsátó egységet. 

Az üdülőjegyek a kibocsátástól
számítva egy éven át érvényesek, és
csupán hazai turisztikai egységek-
nél használhatók fel. 

Egyes Maros megyei közintéz-
ményeknél érdeklődtünk, hogyan
állnak az üdülőjegyek kibocsátásá-
val. Megtudtuk, hogy a Maros Me-
gyei Tanfelügyelőségen például a
keddi ülésen született döntés az
üdülőjegyek kibocsátásával kapcso-
latban. Illés Ildikó főtanfelügyelő-
helyettes megerősítette, júniusban
megkötik a szerződéseket, és ezt
követően mindenki meg fogja kapni
a vouchert. A Megyei Nyugdíjpénz-
tárnál még nem körvonalazódott,

hogy mikor kerül sor a szétosztásra.
Neagoe Eugenia igazgató szerint ez
a fő pénzutalványozótól függ, de év
végéig mindenképpen. 

A Pénzügyi Igazgatóságnál is tuda-
kozódtunk; nem kívántak nyilatkozni
az ügyben, mondván, hogy nem köz-
érdekű információról van szó. 

A magánszektorban dolgozóknak
évente az országos bruttó minimálbér
hatszorosát folyósíthatják üdülésre. A
munkaadó a törvényesen működő
szakszervezetekkel vagy az alkalma-
zottak képviselőivel egyeztetve
szabja meg, milyen formában osztja
ki a vouchereket, a cég költségveté-
séhez igazodva. Csép Andrea parla-
menti képviselő szerint a
magáncégek az anyagi lehetőségeik
függvényében adhatják az üdülője-
gyeket, de ez nem kötelező. 

Sokak szerint egyszerűbb lett
volna, ha a közintézmény vagy ál-
lami vállalat alkalmazottanként
1.450 lejig kiegyenlítette volna a tu-
risztikai szolgáltatásokról szóló
számlákat, ráadásul megspórolták
volna a – papír- vagy elektronikus
alapú – voucherek előállítási költsé-
geit is. Ugyanis ezeket a költségeket
az alkalmazónak kell állnia.

Üdülési utalványok a láthatáron

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás az 1. oldalról)

Ismerősöm apja szegény szabó
volt, ezt természetesen be kellett
írni az életrajzba. Jól mutatott. Ez
volt ama kevés pozitívum az élet-
rajzban. (Nem CV-ben, mint ma-
napság; akkoriban az életet
rajzolták, föstögették, szépíteni
igyekeztek, eltüntetni a lyukakat
művészileg, nem pedig kúrálták vi-
taminnal.)

Szóval a szegénység nem volt
akadály, elvégzett hat polgárit és
kereskedelmi középfokút, és nyitott
egy fűszerüzletet a Wesselényi utca
végén. Fogalma sem volt róla,
hogy utóbb az utca lesz még Már-
cius 6., majd Predeál, ahol egyszer
nyaralt a Belonában. Szakszerve-
zeti beutalót kapott. Ez volt az
egyik ritka kegy, amely érhette őt.

Innen vitték el 42-ben. Vagy be-
hívták. Nem érdekes, hova, a fon-
tos, hogy elhurcolták.
Honvédsapkában, fegyvertelenül
szolgált. Aknát szedett. Megszökött

a szovjet fogságból csodával hatá-
ros módon. Hazavergődött. Ez volt
életének kivételes pillanata, ami
addig tartott, amíg el nem hurcol-
ták. Kőbányába került. Innen is ha-
zaindult harmincnyolc kilósan.
Szívós fajta volt. Amikor leszállt
vízért az aranyosgyéresi állomá-
son, elkapták az oroszok másod-
szor is. Még fel sem ocsúdhatott,
máris az Urálon túl találta magát.
A barakkban szinte megfagyott, de
színjátszó csoportot alakítottak, és
emlékezetből előadták Az ember
tragédiáját. Volt egy őrült zeneta-
nár, annak az ötlete volt. Tragédia
a tragédiában. Színházjáró lett. 

’48-ban jött haza, úgy tűnt, vég-
leg. Üzletét időközben elcsaklizta a
CASBI, vagyis az ellenséges sze-
mélyek vagyonát elkobozó szovjet–
román baráti társaság. Vele
egyáltalán nem voltak barátságo-
sak. Sőt. Ámbátor azt tanácsolták
neki, lépjen be a pártba. Nem kér-

dezte meg, melyikbe, ugyanis tisz-
tában volt vele, hogy jelenleg (ak-
tuálisan) csak egy van. Belépett.
Nem nyújtotta az ujját a káderisko-
lában. Megtanulta, hogy a strébe-
reket seggbe rúgják a végén. Csak

arra nem számított, hogy a megla-
pulók sem kerülhetik el az éber fi-
gyelmet. Kirúgták a pártból.
Indoklás: kapitalista volt, saját vál-
lalkozásban tartott fenn egy üzletet.
Egy alkalmazottja volt, Tóth Sári,
aki ekkoriban már hivatásos szak-
szervezeti mozgalmár volt, és azt
írta róla, hogy kegyetlenül kizsák-
mányolta. Csak tudná mivel, mikor,
hogyan. Beletörődött. A városi
könyvtárból elolvasta Jókai és Mó-
ricz összes (fellelhető) művét. 

Aztán a viszonyok megüleped-
tek. Ő is maradhatott az ülepén.

Megnősült, született két fia, Laci és
Gyuri. Jó neveket választott, me-
lyek itthon is jók és a nagyvilágban
is: Lesli és Dzsordsz. Sejthető, nem
tudott idegen nyelveket, csak romá-
nul és egy kicsit parancsoroszul.
Ezek nem számítottak idegennek.
Itt voltak kéznyújtásra. Mindene-
setre ő továbbra sem nyújtotta a
kezét senkiért. Osztályidegen volt.

Fiai felnőttek, bejutottak az
egyetemre, orvos és mérnök lett be-
lőlük. Egyik 1976-ban, a másik már
1974-ben kivándorolt. Ausztráliába
és Amerikába. Jó helyek, ámbátor
messze vannak. Hívták, repülője-
gyet küldtek neki, de végül is csak a
felesége utazott. Neki fájt a lába, és
reggelenként olyan furcsán érezte
magát. Gyakran zsibbadt a bal
karja. Nehezen kapott levegőt.

Az orvos megállapította, hogy ez
bizony, Imre bátyám, magas vér-
nyomás és cukorbetegség. Leg-
alább ez legyen magas, ha már a
nyugdíjam nem az, próbált vicce-
lődni. Az orvos így is a térdét csap-
kodta, és felírt egy kosárnyi

gyógyszert. Naponta pontosan be-
szedte. Volt rendes napi programja.
Sokat sétált, bár fájt a lába. Szóba
elegyedett más nyugdíjasokkal, de
hamar elunta mindenki panaszát.
Nem ment többet.

A parkban sakkozott, szépen sü-
tött a nap, amikor egy pöttyös foci-
labda eltalálta. Zúgott a feje.
Hazament, ledőlt, és egy pohár
vizet kért. Mire a felesége visszajött
a konyhából – csengett ui. a tele-
fon, a kisebbik fiú volt, bejelentette,
hogy előléptették, kórházi főorvos
lett –, már nem élt. Senki sem tudta,
melyek voltak az utolsó szavai. Ha
egyáltalán voltak. Semmilyen böl-
csességet nem hagyott az utókorra.

Temetésén senki sem beszélt. Az
önkiszolgáló üzlet, ahol utoljára
dolgozott, nem képviseltette magát.
Már senki sem emlékezett rá. Fiai
nem értek haza a temetésére. Vagy
nem is volt szándékukban (állítják
a szomszédok). Kevesen voltak,
esett az eső, gyorsan végeztek.

Sírköve még nincs. Emléke
kopik.

Életpálya, avagy rövid életrajz
Fotó: Vajda György (archív)



Az emlőrák kialakulását nem
lehet megelőzni, de életet
menthet, ha időben felfede-
zik, korai stádiumában diag-
nosztizálják, ezért rendkívül
fontos a rendszeres szűrő-
vizsgálat – hívták fel a figyel-
met a szakemberek, dr. Baróti
Beáta radiológus főorvos, és dr.
Hankó-Bauer Orsolya sebész a
Védem Egyesület által szerve-
zett Édesanyák hete rendez-
vénysorozat keretében meg-
tartott előadáson.

Dr. Hankó-Bauer Orsolya hang-
súlyozta, az utóbbi években a mell-
rák a nőket érintő leggyakoribb
rákos betegség lett. Annak érdeké-
ben, hogy korai fázisban kiszűrhető
legyen a betegség, fontos a rendsze-
res önvizsgálat, ami nagyon egy-
szerű, bárki el tudja végezni otthon,
zuhanyzás közben. A javaslatok
szerint havonta, a menstruációs cik-
lus 3-5. napján végezzük az emlő
vizsgálatát, mert ilyenkor a legpu-
hább és legtapinthatóbb a mell, ösz-
szehasonlítva például az ovulációs
vagy a menstruációs fázissal, ami-
kor általában feszül és fájhat is. 

Zuhanyzás alatt érdemes végig-
tapogatni az emlőket, fontos, hogy
mindig szimmetrikusan vizsgáljuk,
az egyiket hasonlítsuk a másikhoz.
Általában a patológia az egyik mell-

ben jelentkezik, tehát legyen viszo-
nyítási alapunk. A helyes vizsgálat
úgy történik, hogy két vagy három
ujjal, finom mozdulatokkal tapint-
suk végig a mell minden négyzet-
centiméterét. A hónaljárok
tappintása is nagyon fontos. Bármi-
lyen szokatlan dolgot észlelünk, fel-
tétlenül kérjük ki szakorvos
véleményét. 
A melldaganat nem fáj 

Ha egy csomót tapintunk ki, ami
addig nem volt ott, ajánlott azonnal
orvoshoz fordulni, akkor is, ha nem
fájdalmas, hiszen a melldaganat
nem fáj, ez is az oka, hogy a bete-
gek általában későn fordulnak szak-
emberhez. A másik jel, amire
figyelni kell, az az úgynevezett na-
rancsbőr tünet, ha ilyent veszünk
észre a mellet borító bőrrétegen, az
egy óriási felkiáltójel, és azonnal fel
kell keresni egy szakorvost. Ugyan-
ezt kell tennünk akkor is, ha az
emlő alakja torzul, a bimbó véresen
váladékozik, az emlő vagy a bimbó
bőre behúzódik, a mellbimbó meg-
duzzad, kipirosodik, viszket, vagy
az emlőn nem gyógyuló seb kelet-
kezik, mert ezek is mellrákra utaló
tünetek lehetnek. 

A vizsgálat végett radiológushoz
kell fordulni, vagy sebészhez, aki
ultrahang-kompetenciával rendel-
kezik. Az ultrahang nem költséges,
nem invazív, nem sugárzó eljárás,
és általa sok minden észrevehető.

Számos kockázati tényező áll 
a háttérben

A szakember hangsúlyozta: hogy
pontosan mi is áll a mellrák kiala-
kulásának a hátterében, az a mai
napig nem tisztázott. Tény, hogy
számos tényező befolyásolhatja ki-
sebb-nagyobb arányban a kialaku-
lását: ilyen a genetikánk, amit nem
tudunk befolyásolni, hiszen adott
genetikai állománnyal születünk.
Továbbá a családi kórelőzmények,
amennyiben első- vagy másodfokú
rokonnál fordult elő a családban
mell- vagy petefészekrák, akkor na-
gyobb a rizikó. Valójában már az ri-
zikófaktor, ha nőnek születtünk,
hiszen 95 százalékban a mellrák a
női nemet érinti, a férfiaknál sokkal
ritkább, de náluk jóval agresszíveb-
ben nyilvánul meg. Befolyásoló té-
nyező a személyes kórelőzmény is,
ha egy páciensnek élete során már
volt mellrákja, akkor kicsit nagyobb
a valószínűsége, hogy a továbbiak-
ban is előfordul. Másik tényező a
túl korai menstruáció és a késői me-
nopauza, mivel a szervezetünk túl
sokáig ki van téve az ösztrogén- és
progeszteronhormon hatásának. 

Az orális fogamzásgátlók hosz-
szas használata is hozzájárulhat a
mellrák kialakulásához, a kutatások
szerint abban az esetben jelent koc-
kázatot, ha több mint tíz évig szedi
valaki. Ugyanakkor ha valaki soha
nem szült gyereket, az is rizikóté-
nyezőnek számít. 

Vannak ugyan úgynevezett vé-
delmező tényezők, de ezek listája
sajnos eléggé rövid: például, ha egy
hölgynek több terhessége volt, vagy
ha a gyerekvállalás harmincévesnél
fiatalabb korban történik, illetve ha
a gyereket több mint egy-másfél
évig szoptatja az édesanya, akkor
kevesebb az esélye annak, hogy
mellrák alakuljon ki nála.
Komplex, egyénre szabott kezelés

A sebész rámutatott, a mellrák
kezelése komplex: az, hogy valakit
megműtenek, önmagában nem
vezet gyógyuláshoz, mint ahogy az
sem, ha valaki nem esik át sebészeti
beavatkozáson, csupán onkológiai
kezelést kap. Mint mondta, van egy
multidiszciplináris munkacsoport,
ahol minden egyes mellpatológiás
esetet megbeszélnek, a kórszövetta-
nász, sebész, radiológus és onkoló-
gus közös döntése alapján dől el,
hogy milyen sorrendben fogják a te-
rápiát alkalmazni. Nagyon fontos,
hogy mi a beteg döntése. Egyér-
telmű, hogy senki nem szeretne mű-
téten vagy onkológiai kezelésen
átesni, mert fél, ezért fontos, hogy
az orvos részletesen magyarázza el
a betegnek, hogy melyek a lehető-
ségek, illetve a rizikótényezők, és
ezeknek az ismeretében segítsen
meghozni a beteg számára legjobb
döntést. 

Dr. Hankó-Bauer Orsolya kifej-
tette, az utóbbi időben egyre inkább
arra törekszenek, hogy minimálisan
invazív eljárással távolítsák el a da-
ganatot. Egyre gyakoribbak az em-
lőmegtartó beavatkozások: el-
távolítják a daganatot anélkül, hogy
levennék a mellet.

A prognózis kapcsán a szakem-
ber hangsúlyozta, nagyon sok min-
dentől függ: stádiumtól,
szövettantól, attól, hogy mikor
kezdték meg a kezelést. Például, ha
korai stádiumban diagnosztizált, kis
tumorról van szó, nincsen áttét a hó-
nalji nyirokcsomókban, és a beteg
kapott egy komplex kezelést, tehát
műtéten és onkológiai kezelésen is
átesett, akkor az 5 éves túlélési
prognózis meghaladja a 95 százalé-

kot. Amikor a betegség el van ha-
nyagolva, előrehaladott stádiumban
fedezik fel, áttétek vannak, az öté-
ves túlélési prognózis nem haladja
meg a 15-20 százalékot. Ezért any-
nyira fontos a korai diagnózis és a
személyre szabott, komplex kezelés
– hívta fel a figyelmet a szakorvos. 
Nincs olyan, hogy túl fiatal

Dr. Hankó-Bauer Orsolya szerint
sokan hajlamosak azt gondolni,
hogy túl fiatalok ahhoz, hogy ez a
betegség náluk kialakuljon, ezért
nem mennek szűrővizsgálatra. –
Vannak 25-26 éves mellrákos bete-
geink is. Természetesen 30 éves kor
alatt ritkábban fordul elő, mint pél-
dául 40-45 fölött, de létezik, tehát
ne gondoljuk, hogy túl fiatalok va-
gyunk ahhoz, hogy rendszeresen
járjunk szűrővizsgálatra – taná-
csolta a szakember. 
Nincs országos szűrőprogram

Romániában nincs országos szű-
rőprogram, ezért nagyon sok eset-
ben előrehaladott stádiumban
fedezik fel a betegséget. A mam-
mográfiás szűrővizsgálat beveze-
tése például Svédországban 30
százalékkal csökkentette a mellda-
ganatban elhalálozottak számát –
mutatott rá dr. Baróti Beáta radioló-
gus főorvos. 

Mint mondta, sokan ódzkodnak a
mammográfiától, egyrészt a komp-
resszió okozta fájdalom miatt. A
vizsgálat ugyan nem kellemes, de
pár másodpercig tart, és függ a pá-
ciens fájdalomküszöbétől. Másik
hátrányként emlegetik, hogy sugár-
zással jár. Viszont a sugárdózis gép-
függő, a modern digitális
mammográfiás gépek kisebb sugár-
terheléssel járnak. – Nagyon fontos
a mammográfiás vizsgálat, mert
gyakorlatilag a mellről kapunk egy
teljes képet. Igaz, hogy sugárzással
jár, de ha valaki tüdőgyulladás-gya-
nús és röntgenre küldi a családor-
vosa, szinte senki sem mondja,
hogy nem megy, mert ott sugaraz-
zák – jegyezte meg a szakorvos, aki
egy összehasonlító mérést végzett,
amiből kiderült, hogy az általa hasz-
nált gép esetében a sugáradag más-
fél-két tüdőröntgennek felel meg. 

A minden csírát kiirtó tiszta-
ság okozza a gyermekkori le-
ukémia leggyakoribb
formáját egy vezető brit ku-
tató szerint.

Az akut limfoblasztómás leuké-
mia kétezer gyermekből egyet sújt
– írta a tanulmányt ismertető BBC
News. Mel Greaves, a Brit Rákku-
tató Intézet tudósa 30 év alatt össze-
gyűlt bizonyítékokkal támasztotta
alá, hogy az immunrendszer veszé-
lyessé válhat, ha az élet korai sza-
kaszában nem találkozik elég
kórokozóval. Ez azt jelenti a tudós
szerint, hogy a betegséget meg le-
hetne előzni.

A vérképző rendszer megbetege-

désének ez a fajtája gyakoribb a fej-
lett, jómódú társadalmakban, ami
arra utal, hogy modern világunk
okozhatja a kórt. A Nature Reviews
Cancer című szaklapban megjelent
tanulmány elutasítja a korábbi el-
méleteket, melyek a villanyvezeté-
keket, az elektromágnest és a vegyi
anyagokat hozták összefüggésbe a
betegséggel.

Számos külföldi kutatóval
együttműködve Greaves a kór
három szakaszát állapította meg. Az
első látszólag egy megelőzhetetlen
génmutáció, amelyik a méhen belül
megy végbe, a második az élet első
évének túlzott tisztasága, ami miatt
az immunrendszer nem tanulja meg

a helyes viselkedést a valódi veszé-
lyekkel szemben.

Az első kettő teszi lehetővé, hogy
egy fertőzés az immunrendszert ké-
sőbb helytelen válaszra késztesse és
leukémia alakuljon ki. Az elmélet
nem egyetlen kutatáson alapszik,
hanem a betegség okait megállapító
tanulmányok bizonyítékainak elem-
zésén, „a kirakós elemeinek össze-
illesztésén”. „Az akut limfo-
blasztómás leukémiának világos bi-
ológiai oka van, számos fertőzés ki-
válthatja az arra hajlamos
gyerekekben, ha azok védekező
rendszere nem készült fel megfele-
lően” – mondta Greaves.

A bizonyítékok között felsorolta

a milánói sertésinfluenzát, melynek
következtében hét gyerek lett leu-
kémiás, azokat a tanulmányokat,
amelyek szerint a bölcsődébe járó
vagy testvérek között felnövő, tehát
baktériumok sokaságának kitett ki-
csik körében ritkább a leukémia.

Figyelembe vette, hogy a bél-
rendszer „jó baktériumait” támo-
gató anyatejes táplálás is véd a kór
ellen, valamint azt, hogy a hüvelyi
úton, tehát nem műtéttel születő
babák között is kisebb a leukémia
aránya, a hüvelyi szüléssel ugyanis
több baktérium kerül az újszülött
szervezetébe. Azt is a bizonyítékok
közé sorolta, hogy teljesen mikro-
bamentes környezetben nevelt álla-

toknál fertőzés hatására leukémia
alakult ki.

A tanulmány nem vádolja a szü-
lőket azzal, hogy túl higiénikus kö-
rülmények között nevelik a
gyerekeiket, inkább azt hangsú-
lyozza, hogy „a gyermekkori leuké-
mia a legtöbb esetben valószínűleg
megelőzhető”, ám ehhez további
kutatások szükségesek. Greaves el-
képzelése szerint a gyerekek kap-
hatnának biztonságos baktérium-
koktélt – akár joghurtital formájá-
ban –, ami edzené az immunrend-
szerüket. Addig is arra kéri a
szülőket, ne ijedjenek meg a min-
dennapos, banális fertőzésektől, és
segítsék elő, hogy gyerekük más
gyerekekkel találkozzon. (MTI)

A túlzott tisztaság állhat a gyermekkori leukémia hátterében
Illusztráció
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A mellrák: 
a nőket érintő leggyakoribb daganatos megbetegedés

Életet menthet a korai felfedezés 



Visszatérő jelenség a médiában az utóbbi
hónapokban a testnevelés-oktatással kapcso-
latos félreértéseket, elégedetlenségeket tár-
gyaló cikkek sorozata. Hangsúlyosabb a
negatív véleményezés, amióta a magyaror-
szági Index folyóiratban is megjelent egy ha-
sonló cikk Örök életre megutáltatja a
mozgást a gyerekkel a testnevelésóra címmel,
melyben a szülők és tanulók panaszkodnak,
hogy az órák elavultak és nehezek. A tanárok
túl szigorúak, nem megfelelően osztályoznak,
túlhajtanak. Többen nehezményezik, hogy az
óra felépítése a háborús évek óta nem válto-
zott, a program ugyanaz, ellenzik a normákat,
a felmérést és az osztályozást is. Több szülő
azt szeretné, hogy a gyerekek igénye és ké-
rése alapján alakuljon az óra menete (ha nem
akar tornázni, akkor menjen pókfocizni stb.)
vagy egyáltalán ne kapjon osztályzatot a tel-
jesítményére, de legyen választási lehetősége.
A felmentések száma is jelzésértékű, mert a
szülő így küszöböli ki a nem megfelelő osz-
tályzatot, mely rontja a csemetéje általánosát.
Valahogy úgy fest az összkép, hogy a gyerek-
nek az is nehezére esik, ha mozognia kell, így
nyilatkoznak másfelől a magyarországi test-
nevelő tanárok, és arra hívják fel a figyelmet,
hogy ellustult, elpuhult a tanulóifjúság.
Mindez az anyaországban, ahol a legkorsze-
rűbben oktatják a testnevelést mindennap,
esetenként gyógytestnevelőkkel, és rengeteg
kiegészítő mozgásfejlesztő lehetőség van a
tanórák mellett. Szűkebb pátriánkban is ha-
sonló a helyzet. Többször jelennek meg a mé-
diában olyan írások, melyek a testnevelés
oktatását, a használt módszereket, a felmérési
próbákat elavultnak tartják, és azt szeretnék,
ha az órák szórakoztató jellegűek, kellemes
szabadidős foglalkozásszerűek, minden sza-
bály, kötöttség nélküliek lennének. Ellen-
szenvet váltott ki ugyanakkor a
kakukktojásnak számító testnevelés-tan-
könyv is, melyet a szülők, de a tanárok egy
része is nevetségesnek tart, azt gondolva,

hogy a gyakorlati tantárgyból elméleti lesz,
ebből fognak tanulni ezután a gyerekek.
Ezek után pedig nézzük meg az utcán a ta-
nulókat, alkossunk véleményt a megjelené-
sükről, tartásukról, járásukról, test-
felépítésükről, elemezzük egészségi állapo-
tukat, munkabírásukat, mozgásműveltségü-
ket, nézzük meg a mutatóikat, hogy mennyi
mozgáslehetőségük van 24 óra alatt, és ke-
seredjünk el. A felsoroltak alapján akkor hát
öntsünk tiszta vizet a pohárba, és vegyük
górcső alá a jelenlegi testnevelés-oktatást, mi
a fő célja, milyenek a testnevelők, melyek a
hiányosságai, és mi az, ami elégedetlenséget
vált ki a reklamálókból. 

A testnevelés tudomány, de ezt nem sokan
tudják. Mint tantárgy, arra hivatott, hogy a
fejlődésben lévő gyerekek egészségét bizto-
sítsa, mozgásképességüket, készségeiket har-
monikusan fejlessze speciális eszközeivel,
mozgásos gyakorlataival. Az egyik elmarasz-
taló véleményre, miszerint az óra felépítése
évtizedek óta változatlan, azt lehet válaszolni,
hogy ezen a beosztáson nem is kell változ-
tatni, mert ezt szakemberek osztották fel
olyan részekre, melyek a szervezet fiziológiai
szükségleteinek tesznek eleget, és ez így van
rendjén. A másik, amibe belekötnek, a rend-
gyakorlatok, melyek az óra első 3-4 percét te-
szik ki, és arra hivatottak, hogy megteremtsék
a fegyelmi keretet, a térbeli orientációt, a tár-
sakhoz való alkalmazkodást, a hely- és alak-
zatváltoztatásokat. Sokan ezt a részt
katonásnak, kommunista maradványnak titu-
lálják, és a modernség nevében el is hanya-
golják. Nagy tévedés azt gondolni, hogy
ezekre a gyakorlatokra nincs szüksége a gye-
reknek, sőt ebben a modernnek mondott vi-
lágban igenis meg kell tanulni a tér
használatát ott, ahol éppen vagyunk, társaink
függvényében alkalmazkodva a körülmé-
nyekhez. Betartani a távolságot, szépen járni,
helyesen állni, egyszerre lépni, egyszerre
gondolkozni a társaimmal, szép testtartással
dolgozni, mert ezek a készségek kihatnak
majd a mindennapokra, és meghatározzák a

szociális viselkedést. És ezt nem is muszáj
katonás gyakorlatokkal kivitelezni, rengeteg
játék áll a tanár rendelkezésére e témában, de
nagyszerűen helyettesíthető pár perces nép-
tánccal, ez is része a modern módszereknek,
sőt a zene használata is. Milyen felemelő,
mikor a bemelegítés vagy akár a téma is ze-
nére történik. Milyen nagy hozadéka van
annak, hogy a zenét ötvözzük a mozgással az
órán, fejlesztve a ritmusérzéket és a kreativi-
tást, emelve az emocionális szintet. Számos
modern eszközt felsorolhatnánk a modernség
jegyében, mely vonzó és nagyon hatásos, de
semmiképpen nem a sorozatos labdabegurító
órákat, ahol csak a jók érvényesülnek, a
gyengébbek pedig egész órán várnak egy
passzot vagy elcsellengik az időt a pályán.
Ami az értékelést és az osztályozást illeti,
melyeket sok szülő kiküszöbölne a jegyek
miatt, nem lehet elhanyagolni, hiszen minden
tantárgyból van megmérettetés, miért éppen
a testnevelésből vegyük ki? Az értékelést, az
osztályozást azonban úgy kell megvalósítani,
hogy a gyerek a képességei szerint legyen fel-
mérve, és kapjon mozgásfeladatot a képessé-
geihez mérten. A kövér gyereknek ne az 50

méteren kelljen bizonyítani, hanem kapjon
más olyan jellegű próbát, amit képességeinek
megfelelően meg tud csinálni. Az osztályo-
zás, a jegy serkentő és nem gátló jellegű kell
legyen. A gyerek saját progresszióját kövesse
éveken át. Tudja felmérni, mennyit fejlődött,
legyen sikerélménye, ne szorongva, kudarc-
ként élje meg a testnevelésórát. Kedves szü-
lők, ne kössünk bele abba, hogy az atlétikai
készségeket (futni, dobni, ugrani) négy évig
tanulják, mert ez olyan, mint a négy alapmű-
velet, és a mozgáskészségek alapját képezi. A
torna gyakorlatanyaga sem elhanyagolható
vagy helyettesíthető, mert erre is nagy szükség
van, ugyanúgy, mint a labdás képességfejlesz-
tésre. Együtt képeznek sokoldalúságot a test-
nevelés oktatásában. A fejlődésben lévő
gyermeknek, aki annyira ki van szellemileg fá-
rasztva, mindezekre nagy szüksége van. Ne
fosszuk meg őket a mozgás örömétől, és ne
mentessük fel a gyengébb jegyek miatt sem.
Fel kell vállalni gyengeségeinket, fejleszteni
magunkat, harcolni a jó eredményekért ugyan-
úgy, mint bármilyen más tantárgy esetében.

(A folytatásban arról, hogy milyen a test-
nevelő profilja, és mire jó a tankönyv) 

Ma alig találkozunk olyan emberrel, aki ne
tudná befejezni a következő gondolatot:
„gondolkodom, tehát…” Tehát vagyok.
Ennek a híres kijelentésnek azonban van egy
előtagja is: kételkedem, tehát gondolkodom,
gondolkodom, tehát vagyok. A találós kérdés,
hogy körülbelül mikor született meg ez a ki-
jelentés, és ki a szerző? 

René Descartes (1596-1650), francia
tudós, filozófus gyerekszemmel nézve kitűnő
betegségben szenvedett. A legtöbb iskolás
ilyen „bajt” szeretne magának. A valóság az,
hogy Descartes ugyancsak ritka betegséget
szerzett már gyerekkorában, és gyógymód-
ként megtiltották neki a korán kelést. E be-
tegségére a líceumban is kapott felmentést,
így neki engedélyezték a déli ébredést. Be-
tegsége ellenére kitűnő elméjével egész fia-
talon kimagasló műveltségre tett szert.

Európa egyik legszínvonalasabb iskolájá-
ban tanult, a IV. Henrik által alapított 

La Fleche-i jezsuita líceumban. Ez az iskola
(és még több más is) a protestáns-katolikus
oktatási verseny eredményeképp jött létre.
Abban az időben még nem az volt a divat,
hogy melyik iskolában lehet kevés tanulással
eltölteni az időt, hanem az számított nyerő-
nek, ha egy iskola alapos és egyben modern
oktatást biztosít. Descartes tehát ebben az is-
kolában ismeri meg a kor legújabb tudomá-
nyos felfedezéseit. Az már a fiatalember
szorgalmának tudható be, hogy tanulmá-
nyozta Galileo Galilei tanait is, amelyek egy
része eretnek tudománynak számított még
(gondoljunk a Galileinek tulajdonított híres
mondásra, amikor a végtelen világegyetemről
szóló tanai visszavonására kötelezték, a tudós
megjegyezte, hogy akár el is égethetik a
könyvét, attól „mégis mozog a Föld”). Des-
cartes-ra akkora hatást gyakorolt Galilei tu-
dománya, hogy írt is egy könyvet A világ,
avagy tanulmány a fényről címmel 1632–33-
ban, de mivel a csillagászt 1633-ban perbe
fogták és elítélték, Descartes félt megjelen-
tetni ezt a művét.

Az éles eszű fiatal igyekezett a filozófia
mellett minél több (akkor még) résztudo-
mányt elsajátítani: orvostudományt, jogot,
zenét, matematikát, fizikát és hadmérnöki
tudnivalókat. A haditudományt és ebből az
erődépítészetet apja javaslatára tanulta meg,
mert az előrelátó szülő úgy vélte, hogy a há-
borús hangulatú Európában jövedelmező
lehet a haditudomány. Katonai szolgálatra is
beállt a holland hadseregbe, de a katonai
életet erkölcstelennek, haszontalannak és os-
tobának tekintette. Részt is vett a Prága mel-
letti fehérhegyi csatában, ami a harmincéves
háború első jelentős ütközetének számított.

Descartes akár hadmérnöki tudományából
is szép karriert építhetett volna, de betegsége
(a késői alvás) miatt veszélyes lett volna szá-
mára a háború, ezért visszavonult a hadi élet-
ből. Rendkívül érdekes, hogy vándorlásai
során egyszer ott telelt, ahol éppen meglepte
a tél. 1619-ben egy Ulm melletti parasztház-
ban töltötte a telet, s itt – nem csoda – álmá-
ban „csodálatos tudomány alapjaira”
bukkant. Aztán amint kitavaszodott, az ifjú,

fejében a tudománnyal, továbbállt befogadó-
itól.

Zenei szempontból jelentős eseménynek
számított, hogy katonai szolgálata idején Bre-
dában egy Isaac Beeckmann nevű barátjának
megírja a Compendium musicae című zene-
elméleti összefoglaló könyvét 1618-ban.
Ebben a művében kitűnő pedagógiai érzékkel
tanítja az alapvető zenei ismereteket. Külön
értekezik a konszonanciákról és a disszonan-
ciákról, és ami még érdekesnek számít, hogy
még a Guidó által használt szolmizációs hang-
neveket említ (dó helyett út szótagot). Ez a
műve hivatalosan csak halála után, 1650-ben
jelent meg Utrechtben. Alig tud valaki arról,
hogy Descartes nem tette félre a zenét, miután
megírta ezt az összefoglalót. Levelezéseiből
kiderül, hogy gyakran foglalkoztatták zenei
gondolatok. Constantijn Huygensnek, Marin
Mersenne-nek írott leveleiben zenei megjegy-
zések is előfordulnak.

Zenei szempontból Descartes tekinthető az
összekötő kapocsnak az ókori zeneelmélet és
a XVIII. századi zeneesztétikusok között. A
Compendium musicae nem egyszerű zeneel-
méleti kézikönyv, hanem egyben zeneeszté-
tikát is tartalmaz. A dallam, a konszonanciák,
valamint disszonanciák fogalmát nem puszta
hangzásként, hanem zeneesztétikai elemként
is értelmezi. Humanista értelmezés szerint a
zenei hatás egy érzelmi izgalom, amelyet az
emberi testben kell keresni. Descartes szerint

a zenei öröm forrása olyan változatos zenei
jelenségek sora, amelyek nem szélsőségesek,
de ugyanakkor nem monoton, nem fárasztó
és nem unalmas. A zenei érzelemkifejezés te-
rületén a szomorúságot nemes érzésként em-
líti, mert az gondolkodásra készteti az
embert. A zene céljaként azt hangsúlyozza,
hogy a zene akkor éri el igazi célját, ha olyan
érzelmet vált ki az emberi lélekben, amilyen
érzést tolmácsolni szándékozott a szerző.

Sajnálatos módon Descartes vesztét a tu-
dása okozta. 1649 szeptemberében a svéd ki-
rálynő, Krisztina meghívására Stockholmba
utazott. Bár ne tette volna, mert a királynő
mindig kora hajnalban szeretett filozófiáról
elmélkedni, mert szerinte az az időpont alkal-
mas az ilyesmire. A későn ébredő betegségé-
ben szenvedő Descartes pedig a hűvös
hajnalok következtében tüdőgyulladást ka-
pott, és 1650. február 11-én meghalt. Ma már
a szándékos, arzénnal történő mérgezés lehe-
tőségét is felvetik, ugyanis a koponyáján vég-
zett orvosi vizsgálatok nagy arzéntartalmat
mutattak ki.

Descartes egyik érdekes megállapítása,
amit mindenki figyelmébe ajánlanék: „Nem
elég ugyanis, hogy valakinek jó esze legyen;
a fő dolog az, hogy jól alkalmazza”. Ha fi-
gyelemmel kísérjük a tudós gondolkodásme-
netét, megérthetjük, hogy azért is szükséges
zenét tanulnunk, hogy képesek legyünk meg-
érteni a zene által tolmácsolt érzések széles

skáláját. Nem elegendő, ha
csak pillanatnyi vidámság
előidézését szeretnénk a ze-
nétől, a muzsika ennél sok-
kal több – hasonló egy
emberhez. Vajon egy embert
csak akkor kell szeretni,
csak akkor lehet elfogadni,
ha mosolyog és vidámmá
tesz? Ha valaki szomorú,
akkor eltaszítjuk, mert elve-
szi a jókedvünket? Egy em-
bert szeretni, elfogadni csak
teljes egészében lehet, örö-
meivel, nehéz pillanataival,
kedvünkre és kedvünk elle-
nére való megnyilvánulása-
ival. A zenét is egészben
érthetjük meg igazán!
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Mi a baj a testneveléssel?

Kételkedő muzsikus
Szilágyi Mihály

Bogdán Emese



Kerekes székben rója a kilométere-
ket, ha kell, terepjáróba vagy lóra ül,
idegen tájakat, arcokat fogad ma-
gába, és közben olyan intenzitással
tapasztalja meg a szabadságot, ahogy
a mozgásukban nem korlátozottak
közül kevesen. Nagy Bendegúzra tö-
kéletesen ráillik a világjáró megneve-
zés. Ázsia, Latin-Amerika és
Fekete-Afrika is feltárta előtte a ki-
kapcsolódni vágyó turista számára
láthatatlan titkait. A távolban töltött
hónapok történéseit útinaplójában
örökítette meg a negyvenes évei kö-
zepén járó férfi. Marosvásárhelyre a
képanyagban is gazdag, vaskos kötet
bemutatója hozta el.

A Bernády Házban május 11-én tartott ren-
dezvény első perceiben az útinaplót megje-
lentető miskolci Bíbor Kiadó alapítója,
Borkuti László mesélt a könyv megszületé-
sének előzményeiről. Elmondta, hogy 2009-
ben ismerkedett meg Bendegúzzal, a
személyes találkozás előtt a világutazó dél-
amerikai fotói ragadták meg a figyelmét egy
miskolci kiállításon. 

– Szokatlan perspektívából készült, egyedi
szociofotók, zsánerképek voltak. Az tetszett
a leginkább, hogy mindenik mellett olvashat-
tam egy kis történetet – emlékezett Borkuti,
aki a tárlatlátogatás után levélben gratulált a
fiatalembernek. A megismerkedésük óta eltelt
kilenc év alatt rohamosan gyarapodott Ben-
degúz képben, írásban rögzített kalandjainak
tárháza. Beszámolóit a többi mellett a Go
Utazási Magazin is megjelentette. Könyvként
kiadott útinaplóját több székelyföldi városba
is elvitték, viszik, Marosvásárhely a Csíksze-
reda utáni, Erdőszentgyörgy előtti állomás
volt – tudtuk meg a kiadó alapítójától, aki a
továbbiakban az erdélyi származású világjá-
rónak adta át a szót.
Újjáépített élet

Bendegúz kellemes, laza beszélgetésre
hívta hallgatóságát, közben megjegyezte,
hogy az utazásokat is lazán kell kezelni, sok-
szor ugyanis váratlan fordulatok írhatják át
az eredeti forgatókönyvet. Tulajdonképpen az
ő életét is ilyen fordulatok formálták. 

– Déván nőttem fel, a várra nézett az abla-
kunk. Adta magát, hogy túrázzunk – idézte
fel a kerekes székes mindennapok előtti időt,
amelynek egy kötél nélküli sziklamászás
során elszenvedett gerincsérülés vetett véget.
Magyarországon történt a baleset, ahova a
rendszerváltás után települt ki a család. Ben-
degúz húszévesen került kerekes székbe,
pontosabban egy mamutkerekű eszközbe,
amelynek használatát nem volt könnyű meg-
tanulni. 

– Kerekes szék és kerekes szék között ak-

kora a különbség, mint a Trabant és a 
Volkswagen között – mondta derűsen, majd
azt is elmesélte, hogyan építette újjá az életét
a baleset után, hogyan kezdte újra az akkor
félbehagyott egyetemet, milyen akadályokat
kellett legyőznie, hogy három szakon is le-
diplomázzon, egyebek mellett építészmér-
nöki képesítést szerezzen, hogyan folytatta a
sportolást, és hogyan nyerte meg 1999-ben a
Stockholm-maratont. Elgondolkodtató a
megfigyelése, hogy ma már egyetlen olyan
sportág sincs, amelyet mozgássérültek ne űz-
nének. Ő egyebek mellett sízik is.
Ami a könyvekből kimarad

Az együttlét legizgalmasabb része termé-
szetesen az utazásról szólt. Nagy Bendegúz
akkor veszi nyakába a világot, amikor elege
lesz a hétköznapokból, szabadságra vágyik. 

– Nem sokat kukoricázom, lezárom az ott-
honi dolgaim, aztán elmegyek három hónapra
– hallhattuk a világjárótól, aki eleinte bará-
tokkal utazgatott, először csak Erdélyben,
aztán Európában. Ezután következtek a távo-
labbi kontinensek.

– A világnak mindig az az arca érdekelt,
ami a könyvekből nem jön át – jegyezte meg,
miközben mozaikszerűen emelt ki pillanatké-
peket és izgalmas következtetéseket a mö-
götte lévő időből.

– Irán elképesztően kedves ország, testvér-
ként fogadják az embert – idézte fel a délnyu-

gat-ázsiai élményt, amellyel még az
államvizsgadolgozat-írás idején gazdagodott,
majd 2005-ös latin-amerikai tapasztalatairól,
az úttalan utakról és a barátságos helybéliek-
ről mesélt. Mexikóban még hajléktalannal is
haverkodott – árulta el, majd azt is hozzátette,
hogy amilyen jó volt Latin-Amerikában (ott
egyébként a középkori spanyolt beszéli a la-
kosság, ő is azt sajátította el), annyira ször-
nyűnek mutatkozott az Egyesült Államok

keleti partvidékén lévő Miami, ahol egy
„vacak” tömbházlakás napi bére 200–300
dollár, és „virágzik” a rasszizmus.
„Épkézláb” kémnek járó bánásmód

Voltak utak, amelyeket nem sikerült végig-
járnia, amikor például terepjáróval Közép-
Ázsiába indult, akkora összeget követeltek
tőle az afgán határnál, hogy nem tudta kifi-
zetni. Életveszélybe is többször került, töb-
bek között akkor, amikor Afrika északkeleti
részén, Szudánban kémnek nézték. 

– Kihallgatóim oxfordi angolsággal be-
széltek, de engem először mindig arabul kér-
deztek, aztán várták, hogy elárulom-e
magam, megszólalok-e a nyelvükön. Úgy ke-
zeltek, mint egy épkézláb kémet, a kerekes
székemet álcának nézték. Hiába magyaráz-
tam, hogy ha rejtett szándékaim lennének,
igyekeznék minél észrevétlenebb maradni,
ehhez pedig a kerekes szék aligha megfelelő
eszköz. Kivittek a dűnére, és várták, hogy fel-

álljak az ötvenfokos hőségben. De csak el-
ájultam néhányszor. A makulátlan tisztaságú
helyiségben, ahol várakoznom kellett, egy-
szer megsajnált a takarítónő, és hozott egy
pohár vizet. Amikor a tiszt észrevette, egy-
szerűen leütötte az asszonyt, az pedig a földre
esett. Pár perc múlva aztán felállt, és szó nél-
kül sepregette tovább a nem létező porszeme-
ket – zárta a megdöbbentő történetet a
világjáró, aki szerint Afrika a „legnehezebb”
kontinens, de nem a bőrszín, hanem az ősem-
ber szintjén megrekedt mentalitás miatt. Ben-
degúz tanúja volt annak, amikor egy
értelmiségi férfi belerúg egy utcagyerekbe.
Az utakon felnövő kiskorúak egyébként 8–
10 millióan vannak, és a messziről érkezett
vándor egy pillanatra sem tud szabadulni
tőlük. A fotós számára ez kifejezetten előny-
telen, így ugyanis képtelenség nem beállított,
ösztönös mozdulatokat, helyzeteket megörö-
kíteni. Ennek kapcsán Bendegúz azt is elme-
sélte, amikor Etiópiában folyóvízben álló,
tisztálkodó, mosó embereket fényképezett.
Későn jött rá, hogy az, amit lencsevégre ka-
pott, tulajdonképpen a helybéliek fürdőszo-
bája, és hogy ennek mennyire örültek a
mosakodók, azt egy fekete nagymama arcán
csattanó tenyere tudatta vele. A világutazó,
mint bárhol a világon, Afrikában is meglátta
a szépet, az értékelendőt: az emberi segítő-
készséget, becsületességet. Ezt bizonyította
az is, hogy ottléte alatt egyszer sem lopták
meg.

– Afrikát soha nem fogja megérteni a világ.
De sehol nem nevetnek annyit az emberek,
mint ott – vonta le a végső következtetést a
világutazó.
Víz nincs, okostelefon van a jurtában

A színes, hangulatos beszámoló során
Nagy Bendegúz a közép-ázsiai Tádzsikisz-
tánban szerzett tapasztalatait is megosztotta
hallgatóságával. Jurtában lakott, ahol a mí-
nusz 40 fokos hidegben nem volt fűtés, víz,
áram, a helybeliek állatok vérével és tejjel
mosakodtak, viszont rendelkeztek okostele-
fonnal és „lapos” tévével. Mivel együtt étke-
zett vendéglátóival, a higiéniai előírásokat
teljesen mellőző ellátás miatt súlyosan meg-
betegedett. Kórházba szállították, de ott ha-
sonló körülmények fogadták. Az
egészségügyi személyzet sem a nevére, sem
az irataira nem volt kíváncsi, csak azt tuda-
kolta, vállalja-e, hogy megszúrják.
Belső utazás

A továbbiakban a stoppolás közben szer-
zett élményekről kérdeztük a világutazót.

Elmesélte, hogy általában gazdagabb gép-
kocsivezetők vették fel járművükbe. Marok-
kóban taxival ment ki a város végére, és
intésére azonnal meg is állt egy autó, Közép-
Amerikában viszont sokat kellett várakoznia.
Rendszerint nehezen értették meg a segítő-
kész sofőrök, hogy nincs konkrét úti célja,
amerre ők mennek, arra tart ő is. 

A beszélgetés végén így foglalta össze az
ismeretlenbe vágyódás érzését: 

– Két életem van: az otthoni és az, amikor
elindulok felfedezni önmagam. 

Legvégül azt is elárulta, hogy néhányszor
volt már halálfélelme, sízés közben is mindig
fél, de közben azt is átéli, hogy megszűnnek
körülötte a korlátok. Ezt adja neki a vezetés
is, és persze önmagában minden út. Az
együttlét végén a világjáró veszélytelen, szép
utazásokat kívánt hallgatóságának, majd úti-
naplóját dedikálta.

Nagy Bendegúz kalandos útjai
A korlátlan szabadság nyomában
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„Izrael erős gazdasága, turizmusa, jóléti
társadalma igencsak példaértékű Románia
számára is. Elkötelezett embereket ismertem
meg az elmúlt héten, ugyanis az ottlétem alatt
olyan szakemberekkel találkoztam, akik hittel
dolgoznak azért, hogy mindenkinek joga le-
hessen egy méltányos élethez. Romániának
még sok tennivalója van annak érdekében,
hogy szociálpolitikai kérdésekben felzárkóz-
zon, és hasonló lépéseket tehessen a kirekesz-
tettség és szegénység megfékezésére, mint azt
Izrael tette. A munkalátogatás alatt az Izrael
szociális rendszerében alkalmazott legjobb
gyakorlatokat ismerhettük meg, amelyeket si-
kerrel ültethetnénk gyakorlatba a romániai
rendszerünkben is, a sajátos igényeinkre ala-
pozva, amennyiben megfelelő politikai akarat
társul a jó kezdeményezések felkarolásához”
– vázolta tapasztalatait Csép Éva Andrea, az
RMDSZ Maros megyei parlamenti képvise-
lője azt követően, hogy Románia parlamentje
alsóházi munkaügyi és szociális bizottságá-
nak delegációjával többnapos izraeli munka-
látogatáson vett részt. Csép Éva elmondta,
hogy a látogatás eredményeként egy hivata-
los izraeli delegáció látogat majd Romániába.

A munkalátogatáson a bizottság delegáci-
ója többek között Izrael szociális vonatko-
zású jogszabályairól, ezek kiemelten fontos
rendelkezéseiről és életbe ültetésükről tár-
gyalt a kneszet munkaügyekért felelős bizott-
ságának elnökével és tagjaival. 

A találkozón kiemelt figyelmet fordítottak
az idősek számára kialakított szociális fel-
ügyeleti és ellátási háló működésére, a hiva-
tásos nevelőszülők által történő, állami
gondozásban levő gyerekek ellátásának mód-
szereire, a fogyatékkal élők jogaira, valamint
az akadálymentesítés megteremtésére vonat-
kozó legjobb gyakorlatokra, amelyek nem-
csak a közintézményekben, hanem az élet
minden területén fellelhetők. Továbbá napi-

rendre került az izraeli nyugdíjrendszer mű-
ködése, és a delegáció tagjai megismerhették
az erős szakszervezeti rendszert is.

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a
munkaügyi és szociális bizottság titkára több-
napos izraeli látogatása során két fontosabb,
immár húsz éve működő országos szociális
kezdeményezés működésébe is betekintést
nyert, amelyek a nehéz helyzetben élő gyere-
kekért és fiatalokért tesznek, és előnyben ré-
szesítik a rehabilitációt a zárka előtt. E két
országos törekvés mára már szociális szolgál-
tatásokat nyújtó intézményeket működtető te-
rületté, egyfajta faluvá nőtte ki magát
Dél-Izraelben, és nagyon sok hátrányos hely-
zetben élő sorsa változott meg általuk. Az
egyik említett intézmény, a Yachdav Associ-
ation szakemberekkel, önkéntesekkel, vala-
mint komolyan kidolgozott rehabilitációs
programmal rendelkezik. Mashabei közelé-
ben megadják a lehetőséget a fiataloknak,
hogy felügyelet alatt, irányítva tanuljanak és
olyan képességeket sajátítsanak el, amelyek
segítenek felfedezni önmaguk értékeit és
visszanyerni önbizalmukat. A képviselő el-
mondása szerint teszik mindezt olyan kisko-
rúakkal, akiket börtönbüntetésre ítéltek
cselekedeteikért, és akiknek a rehabilitációs
sikerük a központ terápiájának köszönhetően
70%-os. 

A meglátogatott másik, hasonló tevékeny-
ségeket folytató intézményben Beershebában
Csép Éva Andrea képviselő elmondása sze-
rint olyan otthont sikerült állami támogatással
megépíteni és fenntartani, ez esetben 12 és 18
év közötti fiataloknak, amely évente megkö-
zelítőleg 1000 gyereknek ad menedéket. A
speciális szükségletűek számára felkészült
személyzettel, saját iskolával rendelkeznek,
nemcsak oktatják, hanem nevelik is a gyere-
keket. A képviselő kiemelte, hogy az állandó
személyzet mellett meglepően sok önkéntes-

sel dolgoznak, intézményük szolgáltatásai
pedig szerteágazóak, hiszen itt megszakítás
nélkül működik egész napos sürgősségi köz-
pont, emellett pedig nappali központ és gye-
rekotthon is. „A második központ olyan
gyerekek támogatására jött létre, akik nem
tudnak otthon maradni, akiknek nincs ahol
este lefeküdni, akiknek nincs mit enni, vagy
akiket elűzött a családjuk” – vázolta a láto-
gatás során bemutatott intézmény tevékeny-
ségét a szakpolitikus. 

Csép Éva Andrea a többnapos munkaláto-
gatás kapcsán úgy összegzett: „Az izraeli
mintákat megismerve úgy gondolom, reális

megoldásokat kell találnunk Románia szoci-
ális rendszerének fejlesztésére, és az is fontos,
hogy mindezt rövid, közép- és hosszú távra
kell kidolgozni. Hiszem, hogy csakis ilyen ter-
vezéssel lehet kiszámítható eredményeket el-
érni”.

A képviselőház munkaügyi és szociális bi-
zottságának küldöttsége az izraeli parlament
munkaügyi, jóléti és egészségügyi bizottsá-
gával a párbeszéd egyértelmű folytatásában
állapodott meg, ennek margójára a képvise-
lőház küldöttsége bukaresti látogatásra hívta
az izraeli parlament hasonló bizottságának
képviselőit. 

„Romániában sok még a tennivaló a megfelelő szociális rendszer kialakításában”
Izraeli jó példákat tekintett meg Csép Éva Andrea

A május 17-i rejtvény megfejtése: Az ártatlanság korántsem talál annyi pártfogóra, mint a bűn.

Antoine 
de Saint-Exupéry 

gondolatát idézzük
a rejtvény
fősoraiban
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Második bajnoki címét sze-
rezte meg az évek óta a Har-
gita megyei kézilabda-
bajnokságban szereplő Ma-
rosvásárhelyi Active 7 női
amatőr kézilabda-csapat, mi-
után az utolsó fordulónak
számító székelyudvarhelyi
teremtornán 39-23-re felül-
múlta Szentegyháza együtte-
sét. Ez volt zsinórban a
tizedik győzelme az alakulat-
nak (gólkülönbsége: 400-
187). A második helyet
Zetelaka foglalta el, amely
hat bajnoki ponttal maradt le
a tabellán az Active 7 mögött. 

A marosvásárhelyi együttes tag-
jai közül ketten egyéni díjat is sze-
reztek, hiszen a bajnokság
gólkirálya ismét (másodszor) a 44
éves Biró (Peres) Zita, míg a leg-
jobb kapus címet a gernyeszegi
Babó Melinda kapta meg, viszont
a torna legjobb játékosa a zetelaki
Gagyi Erika lett. 

Érdekességként említhető meg,
hogy a 23 éves Melinda tulajdon-
képpen az együttes második számú
hálóőre a veterán, 58 éves, szintén

gernyeszegi Zsók Gyöngyvér mö-
gött. Babó hajdanán az atlétikával
kacérkodott a gernyeszegi általá-
nos iskolában, aztán alacsony ter-
mete miatt kb. egy évig
mezőnyjátékos volt a Bálint Juli-
anna testnevelő tanár által edzett
helyi Multiprod kézilabda-csapatá-
nál; egy mérkőzésen a kapuba ke-
rült, ahol azóta parádésan véd. 

A 2017–2018-as bajnoki idény
teremtornáin a következő játéko-
sok bizonyítottak: Zsók Gyöngy-
vér, Babó Melinda és Margareta

(Vinţe) Iambor – kapusok; Moldo-
van Anna Mária (csapatkapitány),
Vasilescu (Gergelyfi) Erzsébet,
Biró (Peres) Zita, Veronica (Szé-
kely) Ormenişan, Alisa Ormenişan,
Orbán Mária, Bab Tímea, Marie
Dreger, Biró (Kádár) Kinga, And-

rea (Halász) Iuga, Dan (Rendes)
Melinda, Anamaria (Bucur) Cerg-
hizan, Renata Rău és Loredana
Conţiu – mezőnyjátékosok. 

Labdarúgóedző-továbbképzést
tartott május 9-én a Groupama Aré-
nában a budapesti Testnevelési
Egyetem Joan Vila Bosch, az FC
Barcelona módszertani igazgatója,
valamint a katalán klubnál elnöki

tanácsadó Carlos Rexach részvéte-
lével. A mintegy másfél ezer szak-
ember részvételével zajlott
nagyszabású rendezvényen jelen
volt a Marosvásárhelyi MSE edzői
küldöttsége is.

A II. Sport és Innováció Nem-
zetközi Konferencia társrendezvé-
nyeként szervezett eseményen az
ötletgazda Prukner László szerint
az előadás előkészítése már tavaly
decemberben elkezdődött. „Spa-
nyolországból érkezett vendégeink
nem azt akarták megmondani, mit
és hogyan tegyünk, hanem a világ-
hírű katalán egyesület filozófiáját
közvetítették, amelyben szerintük
jelentős hangsúlyt kapott az ötve-
nes évek magyar Aranycsapatának
kultúrája és tudása“ – mondta a TE
honlapján Prukner.

Joan Vila Bosch pályafutása során
játszott Johan Cruyff-fal a Barcelona
futballistájaként, később ifjúsági ed-
zőként egyengette Lionel Messi,
Xavi Hernandez, Andres Iniesta és
Cesc Fabregas pályafutását a Camp
Nouban. Jelenleg az FC Barcelona
módszertani igazgatója, aki fő pro-
filjaként az edzőket oktatja, de fel-
adata, hogy fennmaradjon az a
filozófia és játékstílus, amelyről a
klub világszerte híressé vált.
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Biró Zita másodszor nyerte el a gólkirá-
lyi címet

Babó Melindát a legjobb kapusnak válasz-
tották

A Marosvásárhelyi MSE szakvezetői Messi
egyik nevelőedzőjének az előadásán

Újra bajnok lett az Active 7

Megyei futballbajnoki eredmények
* 5. liga, Északi csoport, 19. forduló: Mezőkirályfalva – Görgénysó-

akna 1-7, Abafája – Köhér 2-1, Marosfelfalu – Alsóidecs 1-6, Nyárádre-
mete – Magyaró 3-1, Szászrégeni Testvériség – Bátos 1-3. Lövér állt. Az
élcsoport: 1. Nyárádremete 44 pont, 2. Bátos 40, 3. Görgénysóakna 37.

* 5. liga, Közép csoport, 19. forduló: Tuzson – Gernyeszeg 6-2, Seges-
vár – Balavásár 7-2, Harasztkerék – Csittszentiván 1-2, Mezőrücs – Ke-
relő 1-5, Kerelőszentpál – Cikmántor 3-0. Galambod állt. Az élcsoport:
1. Harasztkerék 44 pont, 2. Balavásár 37, 3. Csittszentiván 36.

* 5. liga, Déli csoport, 16. forduló: Maroskece – Mezőceked 2-3, Ma-
rosludas II – Mezőtóhát 8-2, Magyarsáros – Mezőzáh 6-2, Küküllődombó
– Radnót II 3-5, Marosugra – Vámosgálfalva 2-3. Az élcsoport: 1. Radnót
II 37 pont, 2. Marosludas II 34, 3. Mezőceked 30.

* 6. liga, 19. forduló: Somosd – Koronka 11-2, Jedd – Csíkfalva 2-1,
Nyárádgálfalva – Uzdiszentpéter 3-0, Mezőpanit – Küküllőszéplak 6-2,
Kibéd – Székelybere 1-1, Mikefalva – Egrestő 1-4. Az élcsoport: 1. So-
mosd 48 pont, 2. Nyárádgálfalva 47, 3. Jedd 46.

Európai labdarúgó-körkép
* Spanyol bajnokság, 38. forduló: Celta Vigo – Levante 4-2, Leganés – Betis

3-2, Las Palmas – Girona 1-2, Málaga – Getafe 0-1, Sevilla – Alavés 1-0, Villar-
real – Real Madrid 2-2, Valencia – Deportivo La Coruna 2-1, Athletic Bilbao –
Espanyol 0-1, Atlético Madrid – Eibar 2-2, Barcelona – Real Sociedad 1-0. 
A bajnokság végeredménye: 1. Barcelona 93 pont, 2. Atlético Madrid 79, 3.
Real Madrid 76.

* Olasz Serie A, 38. forduló: Juventus – Hellas Verona 2-1, Genoa – Torino
1-2, Cagliari – Atalanta 1-0, Chievo – Benevento 1-0, Udinese – Bologna 1-0,
Napoli – Crotone 2-1, AC Milan – Fiorentina 5-1, SPAL – Sampdoria 3-1, Lazio
– Inter 2-3, Sassuolo – AS Roma 0-1. A bajnokság végeredménye: 1. Juventus
95 pont, 2. Napoli 91, 3. AS Roma 77.

* Francia bajnokság, 38. forduló: St. Etienne – Lille 5-0, Dijon – Angers 2-1,
Troyes – AS Monaco 0-3, Metz – Bordeaux 0-4, Nantes – Strasbourg 1-0, Toulouse
– Guingamp 2-1, Lyon – Nice 3-2, Olympique Marseille – Amiens SC 2-1, Caen –
Paris St. Germain 0-0, Stade Rennes – Montpellier HSC 1-1. A bajnokság végered-
ménye: 1. Paris St. Germain 93 pont, 2. AS Monaco 80, 3. Lyon 78.

Czimbalmos Ferenc Attila

Andrés Iniesta huszonkét év
és 674 mérkőzés után, 32 tró-
feát nyerve a Real Sociedad
ellen 1-0-ra megnyert bajno-
kin búcsúzott el az FC Barce-
lonától.

A 34 éves, világ- és kétszeres Eu-
rópa-bajnok játékmesterről szólt a
szezon utolsó spanyol bajnoki mér-
kőzése. A legendásan szerény
passzkirály bizonyára kissé zavar-

ban volt attól a rengeteg felsőfokú
jelzőtől, amivel karrierjét méltatták,
de azon alighanem meghatódott,
hogy milyen jól nézett ki a Camp
Nou a végtelenbe fordított 8-assal
és a nevével.

A találkozót követően pedig be-
járta a stadiont, és hosszan elüldö-
gélt a pályán is egyedül, az üres
lelátók előtt, így búcsúzott el máso-
dik otthonától.

Iniesta győzelemmel búcsúzott el 
a Barcelonától

A világ második és nyolcadik
legértékesebb labdarúgóklubja csap
össze egymással Kijevben, a Bajno-
kok Ligája szombati döntőjében – a
KPMG könyvvizsgáló cég tanulmá-
nya szerint. Az elemzésből kiderül,
hogy bár a két csapat a listán közel
áll egymáshoz, a különbség így is
hatalmas, ugyanis a legutóbbi két
kiírásban győztes madridi együttes-
nek üzleti vállalkozásként 2,92 mil-
liárd euró, míg a szigetországi
gárdának alig a fele, 1,58 milliárd
az értéke. 

A KPMG szerdai tájékoztatása
szerint a madridiakat csak a Man-
chester United előzi meg. Az MU
3,255 milliárdot ér, ugyanakkor a
bérköltségek a Realnál voltak a leg-
magasabbak: a madridiak 400 mil-
lió eurót fordítottak erre az elmúlt
évben. Az elemzés a 32 leggazda-
gabb klubra tért ki. Az első tízben
hat angol mellett a Real Madrid, az
FC Barcelona (3.), a Bayern Mün-
chen (4.) és a Juventus (9.) szerepel. 

„A 32 klub együttesen egy év
alatt kilenc százalékkal tudta nö-
velni a cégértékét, és az eredmé-
nyük is látványosan emelkedett,
annak ellenére, hogy a játékoske-

retre a drasztikusan emelkedő
transzferdíjak és fizetések miatt
egyre többet költenek“ – áll az
elemzésben. A tanulmányból az is
kiderül, hogy az utóbbi idők legna-
gyobb nyertese a Tottenham 
Hotspur, amely két év alatt 61 szá-
zalékkal, azaz mintegy 485 millió
euróval növelte a cégértékét, és így
már a lista 10. helyén áll. Tavaly
ugyancsak jól tejesített az SSC Na-
poli, amely egy év alatt 27 százalé-
kos növekedéssel lett a lista 17.
helyezettje, egyúttal az olasz futball
második legértékesebb vállalko-
zása. Ami a nyereséget illeti, a lista
két legjobban teljesítő klubja a 15.
angol Leicester City és a Napoli
egyaránt több mint 100 millió eurós
adózás előtti nyereséget ért el (108,
illetve 101 millió euró).

A KPMG elemzése külön fejeze-
tet szentel a klubok közösségi mé-
diás megjelenésének. 2017.
augusztus eleje és 2018. április vége
között a TOP32 klub összesen 111
millióval tudta növelni követőinek
számát, a Twitteren 26, az Instagra-
mon 17, a Facebookon pedig 4 szá-
zalékkal nőtt a klubhű szurkolók
száma.

Bajnokok Ligája: A világ második 
és nyolcadik legértékesebb klubja a fináléban

Az FC Barcelona módszertani igazgatója, Joan Vila Bosch (j4) a Marosvásárhelyi MSE
edzőivel a budapesti Groupama Aréna konferenciatermében

Egy utolsó szelfi a nagy sikerek helyszínén



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás lakás a Tudorban,
az Înfrăţirii utcában, 65 m2, 3 szoba,
konyha, két fürdőszoba, kamra, 8 mé-
teres terasz, alatta pince. Érdeklődni
a 0770-845-052-es telefonszámon 9-
18 óra között. (8700-I)

FIATAL PÁR albérletet keres Maros-
vásárhely 5-10 km-es körzetében. Tel.
0752-556-343. (8689)

Az INGATLANKEZELŐ és PIAC-
IGAZGATÓSÁG KFT. elad leírt 
betonasztalokat. Érdeklődni a
0265/250-260, 0265/250-225-ös tele-
fonszámon vagy a Cuza Vodă utca
89. szám alatt. (sz.)

TŰZIFA eladó: gyertyán és bükk. Tel.
0747-594-011. (1690)

ELADÓ jó minőségű házi bor. Tel. 0759-
022-300. (8659)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8667)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Irsai Magdalena névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (8696)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést fából, csatorna-
készítést, bádogosmunkákat, cserép-
forgatást. Tel. 0747-871-270, 0758-
639-258. (sz.-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (8506)

FUVAROZÓ, 3500 tonnás autóbil-
lenccsel szállítok: homokot, sódert,
földet, törmeléket stb. Tel. 0754-899-
512. (8682-I)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

MEGEMLÉKEZÉS

„Kinek mondod azt, hogy
szeretlek,
Ha már ő, kinek mondhatnád,
nincs veled?
Ki ölel majd át, mikor bánat ér, 
S ki óv attól, mitől a bátor is fél?
Menj tovább, de emlékezz,
Mert érted volt ő!
S ha majd halványul emléke,
Csak a szépet keresd újból
elő!”
Fájó szívvel emlékezünk IMRE
LÁSZLÓRA halálának első
évfordulóján. 
Lánya, Annamária, veje,
unokája, kit nem ismerhetett
meg, édesanyja, Irma,
testvérei: Irma és János,
sógora, sógornői és
családjuk. Nyugodj békében!
(8698)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
május 24-én KÁLMÁN
LÁSZLÓ angoltanárra halá-
lának 6. évfordulóján.
Nyugodj békében, drága Laci!
Szeretteid, Éva és Margit.
(8678)

Kiket szívembe zártam,
elmentek, itt hagytak, üres lett
minden utánuk, anyaszív,
hitvesszív. Nem maradt más
hátra, csak a fájdalom és az
emlékeim.
Összetört szívvel emlékezem
egyetlen gyermekemre,
GYÖRGY EDITHRE szül.
Nagy, kinek szerető szíve már
33 éve hogy nem dobog. Az
idő múlhat, szállnak az évek,
míg élek, velem lesz fájó
emléked. 
Ki a társam volt, ki osztozott
jóban és bajban, örömben és
fájdalomban, szerető férjem,
NAGY ALBERT május 24-én
két éve, hogy ő is itt hagyott. 
Könnyeim hullanak, el nem
apadnak. Az örökké bánatos
édesanya és feleség, leánya
és unokája, Szidike,
dédunokái: Lilla és Emma,
vejei, Viktor és Robi, a
gyászoló rokonság. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Gyászoló szeretteik.
(8625)

Fájó szívvel emlékezünk
május 24-én a sáromberki
GURZA IDA tanítónőre
halálának hatodik évfor-
dulóján. Drága szép emléke
örökké közöttünk él. Jóságát
és szeretetét szívünkben
őrizzük. Nyugodjon békében!
Fia és családja. (8709-I)

Meggyötört lelkem csupa
könny és bánat. 
A virágos rét Nélküled sivár és
száraz. 
Megszakad a szívem, mert
örök búcsút vettél, 
csillagok közt a legfényesebb
lettél.
Angyali mosolyod nem
ragyog rám többé,
de Te a szívemben élsz
mindörökké.
Fájó szívvel, könnyes szem-
mel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk az
elhunyt SIMON FERENCZRE
halálának első évfordulóján.
Szép emlékét szívünkben
őrizzük. Bánatos felesége, két
leánya, fia, veje, kilenc
unokája és két dédunokája.
Nyugodjál békében! (8654)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, 

PUY  KATALIN 
férjezett CSOMOR 

95 éves korában 2018. április 22-
én Németországban csendesen
megpihent. Drága halottunk
hamvait 2018. május 25-én 12
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben, római
katolikus szertartás szerint. Kér-
jük azokat, akik ismerték és sze-
rették, hogy gondoljanak Rá
kegyelettel! 

A gyászoló család. (8668-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik szerették, tisztelték és is-
merték a deményházi születésű 

id. KILYÉN DÉNES 
marosszentgyörgyi lakost, hogy
földi életének 60. évében váratla-
nul elhunyt. Drága halottunkat
2018. május 24-én 14 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a maros-
szentgyörgyi római katolikus
plébánia udvarán található rava-
talozótól. Emléke szívünkben él. 

Szerető családja. (8691-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesül-
tünk CSOMÓS ATTILA, a Romá-
niai Magyar Gazdák Egyesülete
(RMGE) – Maros szervezet elnö-
kének elhunytáról. 
Becsületes, egyenes jellemé-
vel kivívta tiszteletünket,
nagyrabecsülésünket.
Dr. Ioan Sabău-Pop ügyvéd és
munkatársai, Horea Hădărău
és Mihaela Cîmpean ügyvé-
dek, őszinte részvétünket fe-
jezzük a gyászoló családnak.
Isten nyugtassa békében!
(8704)

A Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal nevében mély
megrendülésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki 
Kilyén István kollégánk-
nak édesapja, KILYÉN DÉNES
elvesztése miatt. Osztozunk a
család és a barátok fájdalmá-
ban. Tisztelettel, Sófalvi Sza-
bolcs polgármester, Birtalan
István alpolgármester és a
Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal alkalmazottai.
(sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik RANCZ LÁSZLÓ
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
Bánatos özvegye és a gyászoló
család. (8702-I)
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KERTI MUNKA VÉGZÉSÉRE alkalmazunk egy személyt JED-
DEN. Érdeklődni a 0733-008-775-ös telefonszámon. (20158)
KAPUST keresünk hétvégére a Szabadság (Libertăţii) utcába. Tel.
0751-012-277. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)
PIZZAKÉSZÍTŐKET, SZAKÁCSOKAT, PINCÉREKET, BÁRO-
SOKAT, PIZZAKIHORDÓKAT, PIKOLÓKAT alkalmazunk. Érdek-
lődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ FŐSZAKÁCSOT alkalma-
zunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)
HOLLANDIAI ÜVEGHÁZI, GYÁRI, RAKTÁRI MUNKÁK.
Azonnali indulás. Órabér: 10,4 euró. Tel. 0740-881-428, 0753-837-
335. (8670)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra. Tel. 0744-644-
026. (20170)
A DUDA TRANS KFT. D kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐ-
RÖKET alkalmaz személyszállításra. Tel. 0747-048-444. (20172-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

In memoriam
GEDŐ ISTVÁN

mérnök-vezérigazgató 
1930.12.06. – 2012.05.24.

„Mindenki sírjon érted, mindenki
legalább egy kicsit.
Kiérdemelted könnyeinket és
érdemesen adjuk most is
milyen kedves és vidám voltál,
mikor itt éltél köztünk
s milyen csöndes és nyugodt vagy,
hogy felöltötted a holtak arcát.
Lehunytad a szemed, mint aki
megunta e világot
s elmentél hangtalanul, ahogyan a
lepkék szállnak tova
a virágzó rétek felett, a mélyülő
alkonyatban
csak a bús emlékezés fátylait
lobogtatva magad mögött.
.......
Egyetlen voltál e világon s múlhatatlanul örök.
Elmentél? Igen. Te messze jársz, s én itt ringatlak az ölemben
s ha fáradt leszek, átadlak a fiamnak s ő így tovább
itt voltál s nem tűnhetsz el többé a szívünkből és a szemünkből.”
(Kassák Lajos)
Fájdalommal emlékezünk rád: feleséged, Mária, lányod, Évike, fiad,
István és családjuk. (-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi  a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3
évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a
magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

„Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek: higgyetek
Istenben, és higgyetek
énbennem. Az én Atyámnak
házában sok lakóhely van;
ha pedig nem [volna],
megmondtam volna nektek.
Elmegyek, hogy helyet
készítsek nektek. És ha
majd elmegyek és helyet
készítek nektek, ismét
eljövök és magamhoz
veszlek titeket; hogy ahol
én vagyok, ti is ott legyetek.
És hogy hová megyek én,
tudjátok; az utat is tudjátok.
Monda néki Tamás: Uram,
nem tudjuk, hová mégy; mi
módon tudhatjuk azért az
utat?
Monda néki Jézus: Én
vagyok az út, az igazság és
az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam.”
(János 14, 1-6.)
Soha nem múló szeretettel és hiányérzettel a szívünkben
emlékezünk
VASS ISTVÁNNÉRA szül. BALLA TÜNDE
(1953-2005).
Férje, gyermekei és családjuk. (8708-I)

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!
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Gaudeamus igitur!
A polgármester tanácsadója, Claudiu Maior szerdán,

május 23-án két középiskolai évzáró ünnepségen vett részt
a marosvásárhelyi Sportcsarnokban. A Mihai Eminescu

Pedagógiai Líceum és a Transilvania Gazdasági Kollégium oktatóihoz,
végzőseihez és szüleikhez intézett beszédében Claudiu Maior gratulált
az eddigi eredményekhez, és sok sikert kívánt a közelgő vizsgákhoz.
A polgármester tanácsadója mellett jelen volt Makkai Gergely alpol-
gármester is, aki szintén sok sikert kívánt a végzősöknek.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Veterán járművek 
parádéja 4. alkalommal

Marosvásárhelyen!

A veterán gépkocsik rajongóinak nagyszerű élményben lesz részük!
A negyedik alkalommal megszervezett, Románia-szerte reprezentatív-
nak tekintett veterán járművek parádéján ismét a legértékesebb ritka
és a régmúltról tanúskodó autók vonulnak fel. A rendezvény többtu-
catnyi gépkocsigyűjtőt vonz Marosvásárhelyre belföldről és külföldről
egyaránt. Az érdeklődők több mint 50 nagy értékű gépkocsit csodál-
hatnak meg két napon keresztül a marosvásárhelyi várban. A retró sztá-
rok május 25-én és 26-án eleganciaversenyen vesznek részt, a négytagú
zsűri pedig kiválasztja az idei győztest.

Pénteken, május 25-én 11 órától rendezik a statikus elbírálás I. sza-
kaszát, szombaton, május 26-án pedig a II. szakaszát, és szintén szom-
baton lesz a díjátadó ünnepség. „Ez egy fontos rendezvény, mert a
történelmi autók kultúráját és a járművek iránti szenvedélyt népszerű-
síti. A fiatalok és a rajongók végigkövethetik a teljes folyamatot, a gyűj-
téstől a restauráláson át a féltett megőrzésig. Továbbá a pályakezdők
ihletet meríthetnek szakmaválasztáskor, hiszen az autóiparban sok le-
hetőség rejlik. Nem utolsósorban pedig szem előtt tartjuk a motorspor-
tok népszerűsítését a veterán járművek, autók és motorkerékpárok
által” – mondta Dorin Florea polgármester. A veterán járművek pará-
déját Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala szervezi, a Retromobil
Club Romániával, a Club MP-66-tal és a Kulturális és Tudományegye-
temmel együttműködésben.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

xxII. Marosvásárhelyi Napok
Május 24-én, csütörtökön

a Marosvásárhelyi Napok
rendezvénysorozata különle-

ges meglepetésekkel várja Önöket! 
13 órakor a Rózsák terén megnyílik a

kézműves- és virágvásár, ahol hagyomá-
nyosan készült kézműves termékek
közül lehet válogatni. 

A Színház téren a környék lakói szá-
mára tartanak színházi előadásokat. 

17 órától életre kel a Liget is, neves
előadók lépnek a színpadra: 19 órától
Nicolae Furdui Iancu, 21 órától a ma-
gyarországi Kowalsky meg a Vega kon-

certezik, az estet Elena Gheorghe és Lidia
Buble zárja. 20 órától a ligeti sportpályán a
Gaşca Zurli szórakoztatja a közönséget, műso-
ruk végén pedig kicsik és nagyok lampionokat
engednek fel a magasba. 

Szintén május 24-én, ma 10 órától a várban,
a Szűcsök bástyájában berendezett moziban a
rajzfilmek világába kalauzolják a gyerekeket.
11 órakor nyílik a Winebox Urban Tasting bor-
kiállítás, 19 órától a Romanian Stars Quartet
dzsesszkoncertjére kerül sor, 21 órától pedig a
Szelídítetlen Románia (România neâmblân-
zită) című dokumentumfilmet vetítik szabad-
téren.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Ion Caramitru 
és Aurelian Octav Popa „párbeszéde” 

Ion Caramitru és Aurelian Octav Popa május 22-én, kedden
kiváló előadás keretében találkozott Marosvásárhelyen. Az
Eminescu emlékezete nevet viselő műsor során Mihai Emi-
nescu verseit és prózáit a neves klarinétművész, Aurelian
Octav Popa eredeti zenével fűszerezte a vár amfiteátrumában,

az irodalom és a zene több mint száz ked-
velőjének nagy örömére. 

A rendezvényt a városnapok keretében
tartották, és Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala szervezte.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
VIRGINIA ZEANI NEMZETKöZI OPERAFESZTIVÁL

Marosvásárhely, június 18–24.


