
A marosludasi Poli Izo Construct Kft. fő-
ként építkezésekkel, építőanyag-keres-
kedéssel és -szállítással foglalkozik. Az
utóbbi tíz évben hírnévre, megbecsü-
lésre tett szert a városban és környé-
kén, ahol számtalan magánházat és
ipari ingatlant épített. Munkájára na-
gyon sokan igényt tartanak, hiszen ahol
épített, a legjobb reklámot maga a „le-
nyomat”, az épület jelentette. A vállal-
kozásról Molnár Jenővel, a vállalat
vezetőjével beszélgettünk. 

A cég 2005-ben alakult, pályája azóta folya-
matosan felfelé ível, egyre több építkezéssel
bízzák meg. Tavaly a helyi Leoni gyárnak épí-
tett egy csarnokot, magánházakat húzott fel, s
egyre több megrendelőjük van. A cég jelenleg
Marosludason két jelentős épületen dolgozik.
Az egyik egy hatemeletes tömbház a Zăvoiului
utcában, a Dia Edro Construct Kft. megrende-
lésére. A másik egy szálloda, amely a Diana
Trans megbízásából épül. 

Mi a Zăvoiului utcai építőtelepet kerestük fel,
ahol a munkások teljes gőzzel dolgoztak. 

– Azért döntöttünk úgy, hogy tömbházat épí-
tünk, mert Marosludason nagy igény van la-

kásra. A hatemeletes tömbházban 30 lakás
lesz, a földszinten pedig kereskedelmi egysé-
gek, üzletek. A lakrészek alapterülete 60-tól
120 négyzetméterig terjed, ami azt jelenti,
hogy egy-, két- és háromszobás lakások lesz-
nek. Az árakról egyelőre nem nyilatkozhatok,
mivel pluszköltségek adódtak az alapöntésnél,
ami befolyásolja majd az ingatlan árát – tájé-
koztatott Molnár Jenő, a Poli Izo Construct ve-
zetője. 

Az építőtelepen kifüggesztett pannón olvas-
ható, hogy jövő februárra be kell fejezni 

Az összeférhetet-
lenség elkerülése
érdekében
A Városi Sportklub alelnöke, Szász-
gáspár Barnabás RMDSZ-tanácsos
kedden közölte visszavonulási szán-
dékát a marosvásárhelyi RMDSZ ve-
zetésével. 
____________4.
Földre hozott
álmok
Életmód, divat, sztárinterjú, mindenek-
fölött pedig jogvédelem – címszavak-
ban így lehetne körvonalazni a
Glamour magazinnál dolgozó Nagy-
György Borbála mindennapjait. A ma-
rosvásárhelyi származású fiatal nőnél
hitelesebben aligha képviselhetné va-
laki a magyarországi lapot, amelynek
öt éve újságírója.
____________5.
Önmagában 
a tiltás nem vezet
eredményre
Június végén volt a kábítószer-fogyasz-
tás elleni küzdelem nemzetközi napja.
Romániában alapvetően az egyik leg-
nagyobb gond ezen a téren az intravé-
nás fogyasztók kezelése, illetve az
egyre nagyobb teret hódító, új pszicho-
aktív szerek jelentette kockázatok. 
____________7.

Kisebbségellenes „kisebbség”
Miközben a nemzeti kisebbségek kollektív jogainak erősítését

szorgalmazta az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) konferenciáján Magyarország képviselője, hangsúlyozva,
hogy a nemzeti kisebbségek többségi társadalomba integrálása a
kollektív jogok megadása nélkül csak asszimilációhoz vezethet, in-
tegrálódni pedig csak közösségként szabad, hiszen csak a közösség
képes megőrizni anyanyelvét, kultúráját, önazonosságát, a cente-
nárium évében Romániában a hatóságok zaklatják, sorra bírságol-
ják a székelyföldi vezetőket a közösségi szimbólumok szabad
használata miatt. Sőt, sajtóhírek szerint a székelyföldi románok civil
szervezetei Bukarestben készülnek tüntetni a még ki nem hirdetett
közigazgatási törvénykönyv ellen. 

A július 29-re tervezett megmozdulásra az egész országból tobo-
rozzák a résztvevőket, és nyílt levélben kérték Klaus Iohannis ál-
lamfőt, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási törvénykönyvet. 

A Har-Kov-szindróma tehát ismét feléledőben van. A Hargita,
Kovászna és immár Maros megyei románok nagy hirtelen megala-
kult civil fórumai ismét aggódnak. Több dolog miatt. Szerintük ha
életbe lép a törvénykönyv a parlament által elfogadott formában
(önkormányzati döntéssel a 20 százalékos küszöbérték alatt is biz-
tosíthatók a kisebbségi jogok), a magyar nyelv hivatalos státuszt
kap, ami autonómiához, közvetve pedig a románok elnyomásához
vezet. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a magyar nyelv kötelező le-
gyen a prefektusi hivatalban, illetve a minisztériumoknak alárendelt
helyi intézményekben. Ez szerintük oda vezethet, hogy etnikai enk-
lávé alakul ki az ország szívében, és a három említett megyében a

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Hatemeletes tömbház épül Marosludason

Harminc új lakás lesz eladó



Idén új néven futnak a korábban
Szeredai Napok, Szeredai Város-
napok és Kistérségi Napok
néven emlegetett rendezvé-
nyek, amelyeket Nyárádszereda
város és a kistérségi társulás
szervezett. Bár a szervezők
ugyanazok, a kínálatot és a
helyszíneket bővítették, és fel-
tétlen szórakozásra várnak min-
denkit a jövő hétre a
Nyárádmentére.

Jövő héten ötnapos programmal vár
mindenkit a Nyárádmente Fesztivál
névre átkeresztelt kistérségi rendez-
vénysorozat: a július 25-29. (szerda–
vasárnap) közötti időszakra több, akár
ugyanazon a helyen, akár a térség más-
más pontján párhuzamosan zajló prog-
ramot kínálnak a térség lakosságának,
illetve a szomszédos kistérségekből és
a megyeszékhelyről átruccanó érdek-
lődőknek.

A teljes hetet átölelő, Pászka Lehel
vezette lovastábor helyszínéül idén is
a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgye
szolgál. Ide kis- és általános iskolások
jelentkezését fogadják még a héten, a
szeredai vagy Szeredában tanuló gye-
rekek árkedvezményben is részesülnek
az önkormányzat jóvoltából. Egy
másik helyszínen, Nyárádszentlászlón
jövő péntektől vasárnapig ismét Gé-
zengúzok gyerekfesztivált tartanak,
ahová most főleg a Nyárád és Küküllő
vidékéről érkező családokat, gyereke-
ket várnak, olyanokat, akik az idei első
fesztiválra nem tudtak bejutni. A má-

sodik táborra sem kell lasszóval ke-
resni a résztvevőket, nagy az érdeklő-
dés a 30 és 10 lejes jegyek iránt, így
ismét zsibongás várható a Pásztortűz
panzióban.

A fesztivál többi programja főleg
Nyárádszeredában zajlik, csütörtöktől
vasárnapig ismét látogatható lesz a fő-
téren a helyi termékek vására, ahová
máris nagyon sok termelő jelentkezett.
Újdonságként megnyitják a testvérte-
lepülések borudvarát is a főtéren, ahol
a borászok anyaországi nedűket kínál-
nak kóstolásra. Idén is a fiatalok veszik
birtokba az önkormányzat udvarát,
ahol negyedik alkalommal rendezik
meg a többnapos Ifjúsági Udvart a 15-
30 éves korosztály számára. Itt a fiata-
lokat érintő témákról (művészet,
életmód, szociális kérdések, munka-
vállalás, vállalkozás) lesznek temati-
kus beszélgetések, de
teqballbajnokságot is szerveznek, és
nem marad el a szabadtéri buli sem.

Számos egyéb programra is várják
az érdeklődőket: a nulladik naptól ál-
landóan használható lesz a gyerekek-
nek a légvár a Deák Farkas iskola
főtéri udvarán, szerdán nagyvásár lesz
a piactéren, szombaton sportrendezvé-
nyekre várják az érdeklődőket: a foci
és kézilabda mellett a főtéren ismét
lesz autós ügyességi verseny, a nemrég
átadott Kincses-útvonalon pedig terep-
biciklis verseny. A hét végén a szeredai
tűzoltók is bekapcsolják a szirénákat,
szombaton adománygyűjtés lesz a fő-
téren, az adakozókat malacsültre vár-
ják a középiskola udvarára, vasárnap
pedig felavatják az egylet új zászlaját,
majd a vidék tűzoltóival találkozva

autós felvonulásra, a líceumnál pedig
gyakorlati bemutatókra kerül sor, míg
a gát fölött off-road autós bemutatók
zajlanak.

A kulturális rendezvényekről sem fe-
ledkeztek meg a szervezők, csütörtökön
délelőtt Sándor Szilárd és Wagner Péter
könyvbemutatójára és ez utóbbi fest-
ménykiállításának megnyitójára kerül
sor a művelődési házban, pénteken dél-
után ugyanott a Bekecs néptáncszínház
bemutatja az Ember az embertelenség-
ben című előadását, vasárnap pedig
Táncol a Nyárádmente néven immár
harmadszor szerveznek néptáncparádét
a kistérség együttesei számára.

Az idei rendezvény is széles kon-
certkínálattal jelentkezik. Jövő csütör-
tökön a főtéri nagyszínpadon a
gyergyószentmiklósi 4S Street zenekar
koncertezik, őket követi 21 órától a
Maszkura és a Tücsökraj, míg a pénteki
kínálat a Rocksulival indul, 21 órától
Nagy Feró és a Beatrice folytatja. A
szombati koncertet a magyarországi
Kiss Kata zenekar kezdi, majd ugyan-
csak 21 órától a Kowalsky meg a Vega
csapata lép fel, ezt követően az ifjúsági
udvarban folytatódik a buli Dj Andrei
Chelbezannal. A vasárnapi fellépők: a
Retro Fanfár, 21 órától pedig a Bagossy
Brothers Company. Az ötnapos rendez-
vényt 23 órakor tűzijáték zárja. 

A rendezvény szervezői Nyárádsze-
reda önkormányzata, a Nyárádmente
Kistérségi Társulás, a Nyárádszeredai
Ifjúsági Szervezet, a fesztivál főtámo-
gatója a Maros Megyei Tanács. A ren-
dezvény részletes programja az
önkormányzat és a kitérségi társulás
Facebook-oldalán is elérhető.

Életmű-kiállítás nyílik
Koszta Árpád életmű-kiállítása nyílik július 21-én 11 óra-
kor a Köztársaság tér 9. szám alatti Egyesülés kiállítóte-
remben. A kiállítást Máthé Klára Krisztina építész és Opriş
Ilarie, a Képzőművészek Maros Megyei Egyesületének
tiszteletbeli elnöke nyitja meg. A tárlat augusztus 3-ig lesz
megtekinthető, hétfőtől péntekig 12 és 17, szombatonként
11 és 13 óra között.

Találkozó és évfordulós ünnepség
Július 21-én, szombaton kerül sor Ádámoson az V. egy-
házköri találkozóra, másnap az unitárius templom fennállá-
sának 500. évfordulóját ünneplik. A szombati szabadtéri
rendezvény a községközpont általános iskolájának az ud-
varán zajlik 9 órai kezdettel. Az évfordulós megemlékezés
13 órakor kezdődik ünnepi istentisztelettel és úrvacsora-
osztással, amit kopjafaavatás és szeretetvendégség követ.

Gernyeszegi kastélynap
Július 21-én, szombaton kerül megrendezésre az idei ger-
nyeszegi kastélynap. A délelőtt 10 órától este 8-ig zajló
programban egyebek mellett vezetett kastélylátogatás,
előadások, gyermektevékenységek, koncertek szerepel-
nek. A részletekre visszatérünk. 

XII. szalmakalap-fesztivál
Július 21-én lesz az immár tizenkettedik szalmakalap-
fesztivál. A kőrispataki falunapok keretében az esemény
(illetve a falunap) reggel 9 órától főzőversennyel veszi
kezdetét, a nap folyamán 11 órától ünnepi istentiszteletre,
12.30 órától koszorúzásra a világháborús emlékműnél, 13
órakor ünnepi megnyitóra, 14 órakor ebédre, 16 órakor a
szabadtéri színpadon kulturális műsorokra, 19 órakor tom-
bolahúzásra, 20 órakor Tamás Gábor koncertjére, míg 22
órakor a DJ Beró által szolgáltatott bulira kerül sor az
egész napos programok mellett.

Beszélő Könyvek
A marosvásárhelyi Teleki Téka folytatja előadás-sorozatát.
A Beszélő Könyvek-estek meghívottjaival idén a másként
gondolkodás különböző válfajait vették számba, és azt,
hogy egyes korok különböző közösségei hogyan receptál-
ták ezt. A Beszélő Könyvek: Hálózatok a Teleki Tékában
című est keretében július 21-én este 7 órától Barabási-Al-
bert Lászlóval próbálnak meg másként gondolkodni a Te-
leki Téka udvarán – régmúlt korokról, történelemről,
hálózatokról, történelem- és hálózatkutatásról, és arról,
hogy mindezek a szálak hogyan kapcsolódnak, kapcsolód-
hatnak össze a Teleki Tékában.

Jelenetek egy házasságból
Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című drámá-
ját játsszák július 21-én, szombaton 20 órakor a mikházi
Csűrszínházban. Az előadás a Soproni Petőfi Színház, a
Csavar Színház, a Malom Színház, a Forrás Színház és a
Csűrszínház koprodukciója. Rendező: Pataki András.
Jegyek a helyszínen kaphatók.

Angoltábor 
Az Outward Bound angol outdoor tábort szervez a nyári
vakációban, augusztus 6-12. között, 11-13 éves gyerekek
számára. A táborba középhaladó angolosok jelentkezését
várják, akik fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat. A prog-
ram tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájé-
kozódás iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák,
kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi ok-
tatók vezetik élménypedagógiai módszerek alkalmazásá-
val. A hangsúlyt arra helyezik, hogy a gyerekek merjenek
beszélni, nem arra, hogy magoljanak. Érdeklődni és irat-
kozni augusztus 3-ig az info@outwardbound.ro címen
vagy a 0769-224-290, 0365-407-673-as telefonszámokon
lehet.

Betiltották az állatvásárokat 
Az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdeké-
ben a prefektus július 18-án 196-os számmal rendeletet
adott ki, melynek értelmében Maros megyében betiltják az
állategészségügyi engedéllyel rendelkező állatvásárokat.
Tilos ugyanakkor a megye területén az állatok összetere-
lése.  A betegség terjedésének országos szintű alakulása
függvényében az intézkedés meghatározatlan időre szól. 

Rendőrök akciói a közbiztonságért 
A Maros megyei rendőrök július 9–15. között 360 alkalom-
mal szálltak ki a helyszínre az egységes sürgősségi szá-
mon jelzett segélyhívások nyomán. Ez idő alatt 1200
kihágást és 139 bűncselekményt jegyeztek, 21 személyt
értek tetten és hat országosan körözött személyt fogtak el.
A rendőrök 1163 kihágásért róttak ki bírságot 400.000 lej
értékben és 3152 lej értékben koboztak el javakat. For-
galmi kihágás miatt 88 hajtási jogosítványt vontak vissza. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma EMÍLIA, 
holnap ILLÉS napja.
ILLÉS: az Éliás (jelentése
Jahve az én Istenem) önálló-
sult magyar változata.

19., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 8 perckor. 
Az év 200. napja, 

hátravan 165 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2018. július 19., csütörtök

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 18.

1 EUR 4,6541

1 USD 4,0032

100 HUF 1,4367

1 g ARANY 157,4017

IDŐJÁRÁS
Záporeső, zivatar
lehetséges

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 170C

Megyei hírek

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

Öt nap szórakozást ígérnek
Közeledik a Nyárádmente Fesztivál 

Elmaradhatatlan esemény a helyi és kézműves termékek vására  Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Gligor Róbert László
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Nyári kormányrendeletek
Klaus Iohannis államfő aláírta a törvényt, ami lehe-
tővé teszi, hogy a kormány rendeleteket adjon ki a
parlament nyári szünetében – tájékoztatott az állam-
elnöki hivatal. A nyári szünetben a kormány olyan te-
rületeken adhat ki rendeleteket, amelyek nem
képezik sarkalatos törvények témáját. Ilyenek az eu-
rópai uniós alapok, a mezőgazdaság, az egészség-
ügy, a közlekedésügy, a pénzügyek, a belügyek, a
kultúra és a kommunikáció. Ugyanakkor a kormány
módosíthat bizonyos jogszabályokban szereplő ha-
táridőket is. A törvény értelmében a kormány azt kö-
vetően adhat ki rendeleteket, hogy a jogszabály
hatályba lép, de nem hamarabb, mint a parlament
nyári szünetének kezdete. A jogszabály hatálya
2018. augusztus 31-éig tart. (Mediafax)

Államfő–kormányfő tárgyalás 
Az Európai Unió Tanácsának közelgő romániai el-
nökségéről tárgyalt Viorica Dăncilă miniszterelnök
és Klaus Iohannis államfő szerdán a Cotroceni-pa-
lotában a kormány közleménye szerint. A miniszter-
elnök bemutatta azokat a fő célkitűzéseket,
amelyeket Románia szem előtt fog tartani az elnök-
ség során, leszögezve, hogy a kormány elkötelezet-
ten igyekszik megfelelő válaszokat keresni azokra
az újdonságokra és kihívásokra, amelyekkel az unió
tagállamai kénytelenek szembenézni. (Agerpres)

Jótékonykodó horvátok
Hátrányos helyzetű gyerekeknek ajánlotta fel a vi-
lágbajnokságon döntős horvát labdarúgó-válogatott
a teljes pénzjutalmát. A Zlatko Dalic szövetségi ka-
pitány, valamint a játékosok és a teljes stáb által a
nemzeti együttes Facebook-oldalán közzétett nyil-
vános levélben felhívták a figyelmet az ország nehéz
helyzetére, s reményüket fejezték ki, hogy ezzel a
gesztussal legalább néhány gyerek nyarát szebbé
tudják tenni. „Sok gyermek van, aki még nem látta a
horvát tengerpartot, pedig mindenki megérdemelné,
hogy legalább egy hetet eltöltsön ott” – írták közle-
ményükben a csapat tagjai. A horvát válogatott dön-
tős szereplésével 28 millió dollárt keresett a
világbajnokságon. A vasárnapi döntőben a francia
csapat 4-2-re nyert. (MTI)

Enyhén nőtt a Robor
Enyhén, az előző napi 3,35 százalékról 3,37 száza-
lékra nőtt szerdán a háromhavi irányadó bankközi
kamatláb, a ROBOR 3M – derül ki a Román Nemzeti
Bank (BNR) adataiból. A hathavi irányadó bankközi
kamatláb viszont a keddi 3,48 százalékon, a kilenc-
havi ROBOR pedig 3,52 százalékon stagnált. A ti-
zenkéthavi ROBOR eközben 3,57 százalékra nőtt.
Mint ismeretes, a háromhavi ROBOR értéke azért
fontos, mivel ennek alapján számolják ki a változó
kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben a
hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészleté-
nek kiszámításakor alkalmazzák. A kilenchavi
ROBOR-t a kereskedelmi bankok által egy másik ke-
reskedelmi banktól felvett kölcsön kamatjának kiszá-
mításakor alkalmazzák. (Mediafax)

románoknak esélyük sincs a túlélésre. És persze a rio-
gatás – hogy a románoknak meg kell tanulniuk magya-
rul – sem maradhat el…

Visszaköszön tehát a rendszerváltás utáni HarKov-
retorika, a székelyföldi románok félelmeinek kifejezése.
Ha nem az anyanyelvhasználati küszöbtől, akkor a res-
titúciótól, az önrendelkezés gondolatától, a székely
szimbólumok használatától, iskolaalapítástól, és egyál-
talán mindentől, amit a romániai magyar közösség fon-
tosnak tart megmaradása, önazonosságának megőrzése
szempontjából. A ’90-es években előszeretettel használt
revizionizmus és irredentizmus szavak kissé kikoptak,
az autonómia fogalma azonban továbbra is vörös
posztó. 

Az „elnyomástól” félő székelyföldi románok szerint
a kisebbségi jogok Romániában az új kódex előírásai
nélkül, így is bőségesen szavatoltak, ezek bővítése ellen
tüntetni kell. Az a baj, hogy száz év sem volt elég ahhoz,
hogy félelmeiktől megszabaduljanak, hogy a centenári-
umi év a kölcsönös tisztelet jegyében teljen. És lehet,
hogy még egy újabb évszázad is kevés lesz ehhez. 

Kisebbségellenes 
„kisebbség”

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világAlkotmányellenes a szuverén fejlesztési 
és befektetési alap létrehozásáról szóló törvény

Az alaptörvénybe ütközőnek nyilvánította az alkot-
mánybíróság szerdán a 33 román állami vállalat
részvényeit tartalmazó szuverén fejlesztési és be-
fektetési alap létrehozásáról szóló törvényt, amelyet
június elején fogadott el a parlament.

Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke a döntést kö-
vetően a sajtónak elmondta: egy ilyen befektetési alap létre-
hozását nem törvénnyel, hanem kormányhatározattal kellett
volna elfogadni, ezért nyilvánították alkotmányellenesnek a
jogszabályt. A törvényt Klaus Iohannis államelnök és az el-
lenzéki jobboldali Nemzeti Liberális Párt (PNL) támadta meg
az alkotmánybíróságon.

Az alap létrehozását a kormány fő erejét képező szociálde-
mokraták tűzték ki még a 2016-os parlamenti választás előtt.

A szociálliberális kormánykoalíció által megszavazott jogsza-
bály szerint a befektetési alap tőkéje öt év alatt 9 milliárd lejre
(1,9 milliárd euró) emelkedik, amit az állami vállalatok adnak
össze fokozatosan. A szuverén alap működését egy kilenctagú
testület felügyeli, a tagokat a pénzügyminisztérium nevezi ki.
A kormány szerint a szuverén alap megfelelő eszköz arra,
hogy nagyszabású infrastrukturális beruházásokat valósítsanak
meg. Az ellenzék és Iohannis is azzal vádolta a kormányt,
hogy a szuverén alap létrehozásával lényegében saját politikai
céljaira akarja felhasználni az állami vállalatok vagyonát és
pénzét. Klaus Iohannis konkrétan azt is kifogásolta, hogy a be-
fektetési alap ellenőrzése nem átlátható, illetve szerinte Ro-
mánia nemzeti érdekeivel ellentétes, hogy veszteséges
vállalatokat is besoroltak a fejlesztési alapba. (MTI)

Megkezdte a munkát a német–osztrák határon 
a bajor határrendőrség

Meghalt egy bányász bányaomlásban

Megkezdte a munkát szerda reggel a német–osztrák
határon a bajor tartományi rendőrséghez tartozó
határrendőrség.

Markus Söder konzervatív bajor kormányfő eredetileg azt
akarta elérni, hogy a bajor határrendőrség a határt eddig kizá-
rólagosan ellenőrző szövetségi rendőrséggel azonos jogkörö-
ket kapjon. A berlini szövetségi belügyminisztérium azonban
– melyet Horst Seehofer, Söder szintén bajor konzervatív párt-
társa vezet – ehhez nem járult hozzá, mert az államhatár ellen-
őrzése a szövetségi hatóságok feladata, és Berlin nem adta át
Münchennek ezt a kompetenciát. Ezért a bajor határrendőrség
a szövetségi rendőrség ellenőrzése alatt kezdte meg a határel-
lenőrzéseket. Nincs például joguk arra, hogy a határról bárkit
is visszafordítsanak Ausztriába.

Söder szerdán a határnál fekvő Kirchdorfban arról beszélt,
hogy a bajor határrendőrség a szövetségi rendőrökkel együtt
biztonságosabbá teszi a határt és környékét.

„Ezzel azt a világos üzenetet küldjük a nemzetközi ember-

csempészeknek, hogy egyre kevésbé kifizetődőbb átlépni a
német határokat, és még kevésbé kifizetődőbb Bajorországban
próbálkozni” – fogalmazott Markus Söder Kirchdorfban.

Bajorországban a kilencvenes évek végéig létezett a szövet-
ségi határőrség mellett tartományi határőrség is. Söder azt sze-
retné, hogy a június 1-jén újraalapított bajor határrendőrség a
következő tíz év alatt 1000 fősre bővüljön, és az osztrák után
a cseh határon is megkezdhesse az ellenőrzéseket.

A német–osztrák és a német–cseh határ a schengeni öveze-
ten belül szabadon átjárható. Az osztrák határ esetében Német-
ország a migrációs válság miatt ideiglenesen visszaállíthatta a
határellenőrzést. A szövetségi rendőrség eddig három helyen,
az autópályákon tartott ellenőrzéseket Bajorországban. A 
Rheinische Post című regionális lap jelentése szerint az év első
öt hónapjában körülbelül 18 ezer, engedély nélkül beutazó
migránst fogtak el, akiknek mintegy negyede érkezett Ausztria
felől. (MTI)

Borszékre szerettünk volna kicsapongani, de lehetetlennek
tűnt. Feladtuk. Hiába, akinek nincs saját gépkocsija vagy
elegendő pénze taxira, az üljön otthon, vagy keressen olyan
fürdőhelyet a térképen, amely vonattal is elérhető. Van ugyan
egy autóbusz, ami Nagybányáról indul, és eljut a jászok vá-
rosáig Borszéken keresztül, de erre nincs előzetes online
helyfoglalás, bizonytalan, és naponta egyszer indul vagy
egyszer sem. Ahogy ez már nálunk szokás a tömegközleke-
désben. 

Különben hallottam, hogy egy képviselőjelölt Jászberény-
ben a minap úgy kampányolt, hogy Jézus
Krisztus jászolban született, tehát jász volt.
(Ilyen alapon, aki Szaratovban született, az
szar?)

Ezeket követően természetesen sorjáznak
a civilek reformjavaslatai. Az amatőröké vagy dilettánsoké.
Attól függ, hogy honnan nézzük le a gyalogost, a tömegköz-
lekedésre ítélt szerencsétlen ötletelését. Én például arra gon-
doltam a magam sajátosan külsős agytekervényeimmel, hogy
létesíteni kellene egy állandó járatot – autóbusz, kisbusz, ko-
csifogat (mint a XIX. században) – Maroshévíz és Borszék
között, amely a vonatérkezésekhez és -indulásokhoz igazítja
menetrendjét, és akkor ez a jármű-alkalmatosság felszállít-
hatja kényelmesen az embert a híres-nevezetes, legalább 350
éves fürdőre, ahová még a Mioriţa költője (a román folklór
legzseniálisabb hamisítója), Vasile Alecsandri is járogatott.

Így hát választásunk, nem teljesen függetlenül ettől a hát-
rányos állampolgári helyzetünktől, magára Maroshévízre
esett. Két óra alatt felröpített a székely körvasút egy szaka-
szán a gyors. Leugrottunk Topliţa–Maroshévíz igazán kietlen
állomásán, és elkezdtük szokásos tévelygésünket a kiszemelt,
lefoglalt hotelig. A csalódás kellemes volt, és viszonylag
olcsó. Azt tudtuk, hogy a Bánffy, bocsánat, a Bradul-Fenyő,
ahol a polgármesternek komoly érdekeltségei vannak, nos,
a jól ismert medencés fürdő tele van. Inkább az Urmánczyt
választottuk. Tényleg, ma is így hívják (újra, és még mindig
1835 óta, mióta a család megvásárolta a melegvíz-forrá-
sokra telepített fürdőt a szárhegyi gróf Lázáréktól).

Pompás olimpiai méretű vízmedence várt, kínálta magát,
szinte utánunk kiáltott, gyertek, fürödjetek meg bennem, 25
fokos a vizem, télen sem fagyok be! A strandon elegendő zöld
gyep van, és vastag törzsű, árnyas fák, be van kerítve, csön-
des és nyugalmas, nincs zsúfoltság, van elegendő napozóágy,
mérsékelt belépő, 24 óráig érvényes jegy és lila csuklósza-
lag. Négy-öt féle étel közül választhatsz, tiszta konyha, fi-
gyelmes kiszolgálás, elegendő sör és kitűnő csórékolbász
(néhai Sylvester Lajos magyarítása) vagy mitch, esetleg 
meetch (így angolosítva nem hangzik olyan balkániul, és

benne van az is, hogy húsból készül).
A fürdőt a tulajdonosok visszakapták

szétcincált állapotban, ugyanis a kör-
nyékbeliek ide hordták minden hulla-
dékukat, és itt mosták műperzsa

szőnyegeiket, vagy végezték dolgukat, amikor nem volt víz a
vezetékekben. Több tonna szemetet kellett elhordani, és eu-
rópaivá varázsolni újra a termált.

Véletlenül kitűnő kompániára találtunk, szívélyes volt a
vendéglátás, jólesett a három-öt féle sör, bár az idő szeszé-
lyes volt, és olykor hideg sarki szél tört reánk, a meleg vízben
pompás menedéket leltünk, ki sem akartunk bújni. (Ahogy
mondani szokás, elmentünk a víz alá száradni – melegedni.)
Még az sem zavart, hogy népes társaságban egy sportbár-
ban, jó kis törzskocsmában nagy képernyőn néztük végig a
francia–horvát döntőt. Úgy látszik, összeszokott társaság
gyűlt össze, többnyire a kisváros magyarjai, és a horvátok-
nak drukkoltak, a franciák csak gyér tapsot kaptak. 

Három napot – egy hosszú hétvégét – töltöttünk a Hargita
megyei (egykor Maros-Torda vármegyei) kisvárosban, ahol
a szocializmus monomániás tömbházi monstrumai uralják a
városképet és képtelenséget.

Lettek volna még kirándulóhelyek, a most renoválást szen-
vedő Urmánczy-kastély és kilátók, de mi hűségesen őriztük
a termálforrást, és nem tudtunk betelni vele, ami csak két
órára van Vásárhelytől, de amelyet városunk lakói, úgy lát-
szik, meleg nyárszakon is ignorálnak. Kár.

Hévíz a Maros partján

Bányaomlás következtében megsérült két bányász
szerdán a Zsil-völgyében lévő lupényi bányában. Az
omlás a bánya bejáratától mintegy 3 kilométernyire
történt. 

Az áldozatokat a bányamentők részesítették elsősegélyben
a helyszínen, a bánya bejáratához mentők és katonai tűzoltók
érkeztek, a SMURD egyik helikopterét is készenlétbe helyez-
ték. A mentők erőfeszítései ellenére életét vesztette a bánya-

omlás 42 éves áldozata – közölte Anemona Doda, a Hunyad
megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője. A férfi 20
éve dolgozott vájárként. Nős volt, egy 14 éves lány édesapja.
A baleset helyszínén lévő másik, 33 éves bányász a saját lábán
jött a felszínre. 

A vajdahunyadi energetikai komplexum közleménye szerint
a munkabaleset reggel 8 óra körül történt, robbantásos bánya-
fejtés során. (Agerpres)



A Városi Sportklub alelnöke,
Szászgáspár Barnabás
RMDSZ-tanácsos kedden kö-
zölte visszavonulási szándé-
kát a marosvásárhelyi
RMDSZ vezetésével. Tegnap
sajtótájékoztatón kijelen-
tette: azért döntött így, hogy
a Városi Sportklub (VSK) al-
elnökeként tevékenykedve
ne álljon fenn összeférhetet-
lenség az önkormányzati ta-
nácsosi munkával. Helyét a
tanácsban várhatóan Vajda
György, a választási listán
következő RMDSZ-jelölt fog-
lalja el.

A tegnapi sajtótájékoztatón dr.
Vass Levente, a marosvásárhelyi
RMDSZ elnöke közölte az újságí-
rókkal, hogy Szászgáspár Barna-
bás kedden iktatta a városi
szervezetnél visszavonulási kérel-
mét az RMDSZ önkormányzati
csapatából. „Szászgáspár Barnabás
sportember, csapatember, aki új ki-
hívások elé néz, teljes erővel a Vá-

rosi Sportklub alelnöki tevékeny-
ségére összpontosít. Ebben támo-
gatjuk, és köszönjük eddigi
tanácsosi munkáját” – mondta Vass
Levente. Hozzátette: a szervezet
szabályzatát betartják, eszerint a
szerda esti gyűlésen a választ-
mánynak is rá kell bólintania
Szászgáspár Barnabás lemondá-
sára, illetve arra, hogy a választási
jegyzéken következő Vajda
György beléphessen a tanácsba.
Ugyanis Szászgáspár Barnabás he-
lyét a választási listán 12. helyen
levő Vajda György foglalhatja el,
aki, mint Vass Levente hangsú-
lyozta, vállalja az önkormányzati,
a közösségért való munkát, az
ezzel járó felelősséget, és az
RMDSZ támogatja jelölését. Vass
Levente az RMDSZ marosvásár-
helyi elnökeként Szászgáspár Bar-
nabást is támogatja, a sajtó-
tájékoztatón két jelképes tárgyat
adott át neki: egy korongot, arra
kérve a VSK alelnökét, hogy a fe-
dett sátras jégpálya megépítésével
kiemelten támogassák a jégkoron-
got, illetve egy pingponglabdát,
azzal a kéréssel, hogy ne feledkez-

zen el az utánpótlás kineveléséről,
a „kicsi” sportágakról, pl. az aszta-
liteniszről. 

A Városi Sportklub alelnöke ki-
jelentette, Marosvásárhelyen esély
mutatkozik fellendíteni a sportéle-
tet, e feladatban komoly részt vál-
lalva az alelnöki tevékenysége
több esetben összeférhetetlen lenne
az önkormányzati tanácsosi mun-
kájával, ezért kéri a marosvásárhe-
lyi RMDSZ elnökségét, fogadják
el lemondását a frakcióból. Hang-
súlyozta, bízik benne, hogy a
sportélet támogatásában továbbra
is együtt tudnak működni, hogy
„Marosvásárhelyt újra felhelyez-
zük a teljesítménysport romániai és
nemzetközi térképére”. Hozzátette,
továbbra is hangsúlyt kell fektetni
a fiatalok nevelési programjaira,
ezek szavatolják a profi sport után-
pótlását. 

Dr. Magyary Előd frakcióve-
zető-helyettes is megköszönte
Szászgáspár Barnabás tevékenysé-
gét, és reményét fejezte ki, hogy az
őt követő Vajda Györggyel is ha-
sonlóan jól fognak együttműködni
a frakcióban. 

A Népújság kérdésére Szászgás-
pár Barnabás elmondta, a Városi
Sportklub elnökével, dr. Constan-
tin Copotoiuval kell majd a VSK
vezetésében együttműködjön, aki-
nek nagy tapasztalata van egy
sportklub vezetésében, hiszen éve-
ken át vezette a röplabda-sportklu-
bot. Azt is elmondta, hogy a
VSK-vezetés mellett az edzői
munka is nagyon fontos számára,
hiszen „a kosárlabda a szívéhez
nőtt”. Kérdésünkre dr. Magyary
Előd elmondta, Vajda György vár-
hatóan a kulturális és sport szakbi-
zottságban fog tevékenykedni,
átvéve Szászgáspár Barnabás he-
lyét.

az építkezést. Van esély arra, hogy
betartsák a határidőt? – kérdeztük
a vállalkozót. 

– A tömbház állni fog, pirosban,
de a lakások nem lesznek kulcsra-
készek, mert megkéstünk az 
alapöntéssel. Nagyon sok időbe telt,
amíg az alapot megerősítettük, emi-
att nem tudunk pontos időpontot
mondani.

– A cég több „fronton” dolgo-
zik, egyebek mellett szállodát is
építenek Marosludason.

– Mi vagyunk a kivitelezők, a
megrendelő a Diana Trans. Egy
húszszobás hotelt építünk, jövőre
készülünk el vele. Építkezünk Rad-
nóton is, s itt a városban is, egy
üzlet építését vállaltuk el. 

– Hány alkalmazottal dolgoz-
nak? 

– Hatvan alkalmazottunk van.
Ahogy nő a megrendelések száma,
úgy kell növelnünk az alkalmazot-
tak számát is. Nálunk régóta dol-

goznak a szakmunkások, többjük
tíz-tizenkét éve alkalmazottunk, sta-
bil munkások, akik itt formálódtak.
Az újak is jól beilleszkedtek ebbe a
munkaközösségbe – mondta Mol-
nár Jenő (fotó), aki hozzátette, hogy
építkezési, építőanyag-forgalmazói
és szállítási vállalkozása nem lenne
sikeres, ha felesége, Molnár Éva
Gyöngyi nem lett volna társa és se-
gítője.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Harminc új lakás lesz eladó

Fancsali Barna, a Magyar Ifjú-
sági Tanács elnöke, Popa Ilona
főszervező és Sándor Krisztina,
az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács ügyvezető elnöke, a
rendezvény politikai prog-
ramfelelőse tartott tegnap
sajtótájékoztatót a Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetem
programjáról. Azért Marosvá-
sárhelyen, és nem Kolozsvá-
ron, mert „visszatértek a
korábbi hagyományokhoz, ki-
csit közelebb a tusnádi hely-
színhez”. 

Az idei tábor mottója Szenvedé-
lyünk Tusványos!, mert úgy gon-
dolják, hogy ennyi év után a
rendezvény több százezer ember-
nek vált szenvedélyévé, amint 11
éve a Magyar Ifjúsági Tanácsnak is.
Tavaly sikeres összejövetelt zártak,
hasonlót remélnek az idén is –
mondta Fancsali Barna. 

A két főszervező a Kisebbsége-
kért Pro Minoritate Alapítvány és az
erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács
(MIT), stratégiai partnerük az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács, vala-
mint a MIT tagszervezetei: az
Ifjúsági Keresztény Egyesület, a
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és az
Udvarhelyi Fiatal Fórum.
A belépő 20 lej

Popa Ilona főszervező a látoga-
tóknak fontos részletekre tért ki. El-
mondta, hogy idén a belépő 10
helyett 20 lej lesz, azonban diákok-

nak, nyugdíjasoknak továbbra is
marad a 10 lej a megfelelő igazol-
vány felmutatásával. A tusnádfürdői
lakosoknak, ahogy eddig is volt, in-
gyenes a tábor. 

A hetijegy 60 lej, sátorozóknak a
napijegy 15, a heti szintén 60 lej. 

Közel 60 partner dolgozik a ren-
dezvény szervezésén, és kb. 30
programsátor lesz: Vallásszabadság
sátor, megmarad a Kriza János-
sátor, lesz egy Mátyás-udvar, ahol
irodalmi programokra kerül sor,
ezek mellett megmaradnak a már
megszokott sátrak is. Ezután a fő-
szervező a koncerteket ismertette. 
Sándor Krisztina koncentrikus körei

Sándor Krisztina, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács ügyvezető el-

nöke, a rendezvény politikai prog-
ramfelelőse elmondta, hogy Tusvá-
nyoson az idén is minden olyan
időszerű politikai és közéleti témát
igyekeznek „terítékre tenni, ami ér-
dekli az erdélyi magyar embert”.
Mint mondta, egyfajta koncentrikus
köröket lát, amelyekből összeáll a
táborok programja. Tusványoson az
idén is lesz olyan beszélgetés,
amely Európa jövőjét próbálja kö-
rüljárni, olyan, ami a térség, első-
sorban Kelet-Közép-Európa
hogyan továbbjáról szól, ugyanak-
kor a Kárpát-medencei színtér is
fontos terület, és nagyon sok Kár-
pát-medencei vetületű beszélgetés
zajlik majd mind nemzetpolitikai,
mind gazdasági témával. A köröket

szűkítve Erdélyt említette, hiszen
Erdély sorsát érintő kérdések is sze-
repelnek a programban. Erdélyen
belül természetesen a Székelyföld
témaköre is megjelenik, akár vállal-
kozástervezés, akár az autonómia-
tervezetek kapcsán.

„Nagyon sok rangos meghívot-
tunk lesz idén is, elmondhatjuk
immár, hogy Tusványos mára olyan
folyamattá vált, ahová évről évre
egyre többen szeretnének eljönni,
és ott előadni, emiatt elég nehéz
úgy összeállítani a programot, hogy
a mi érdekünk és a jelentkezőké is
nagyjából a megfelelő arányban ér-
vényesüljön. Nagyon sok magyar
kormányzati képviselőt várunk,
román idén is kevesen jön el, ez

sem újdonság. Évről
évre látom, hogy nem
nagyon szeretnek
(főleg kormányzati)
képviselők eljönni a tá-
borba, mert jobban fél-
tik a saját
szavazó táboruka t ,
mintsem hogy a ma-
gyar közösség felé
nyissanak. Román
részről azonban to-
vábbra is számítunk
néhány olyan előadóra,
akik korábban is eljöt-
tek, akikről közismert,
hogy nyitottak a
román–magyar párbe-
szédre, akikkel időn-
ként kényesebb
kérdéseket is meg lehet
vitatni” – jelentette ki

Sándor Krisztina. A rendezvényre
európai parlamenti képviselőket,
lengyel, cseh, szlovák újságírókat,
politikusokat is várnak. A politikai
témákon belül kiemelt szerepet kap-
nak azok, amelyek az elmúlt hete-
ket meghatározták: a Beke István-
és Szőcs Zoltán-ügy, a három ma-
gyar párt képviselete, mert úgy gon-
dolják, összehangolt lépésekre van
szükség a továbbiakban, téma lesz
a visszaállamosítás, illetve a vissza-
szolgáltatások kérdésköre, ami a
Bánffy-erdők visszaállamosítása
vagy a Batthyaneum vissza nem
szolgáltatása miatt több mint idő-
szerű. 

Sándor Krisztina szerint ezek a
magyarság számára kedvezőtlen
döntések átrajzolták az eredeti
programot.

Mint mondta, túl a koncentrikus
körökön, Tusványoson évről évre
két téma van jelen hangsúlyosan: a
nemzetpolitika és a gazdasági kér-
dések. Ez az idén sem lesz másként.
S nem marad el a két autonómiater-
vezet vitája sem, ahol a fő kérdés a
három megye vagy a nyolc szék. Itt
is lehet szakmai vitára számítani. 

Elmondták, hogy gazdagodott a
kulturális kínálat is, „már a fizikai
határokat feszegetik”, mert már
nincs szabad előadói sátorhely.
Lesznek irodalmi programok, szín-
házi előadások, az ifjúságnak szóló
programpontok, a népi kultúrával
kapcsolatosak, fergeteges tánchá-
zak és persze koncertek.

A részletes program a rendez-
vény honlapján megtalálható. 

Szenvedélyünk Tusványos!
Indul az idei, 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében 
Szászgáspár Barnabás kilépett 

a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójából

Dr. Vass Levente átadja a korongot Szászgáspár Barnabásnak                  Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola

Szívátültetés Marosvásárhelyen
A páciens 

egy 15 éves gyermek 
Szívátültetést hajtottak végre
a Marosvásárhelyi Sürgősségi
Szív-érrendszeri és Transz-
plantációs Intézetben szer-
dára virradóra. A donor egy
14 éves nagyváradi gyermek
volt, aki közúti balesetben
vesztette életét. Szívét egy
szívelégtelenségben szen-
vedő, 15 éves, Krassó-Szö-
rény megyei fiatal kapta meg. 

A műtétet Horaţiu Suciu profesz-
szor hajtotta végre. Mint elmondta,
15 éves páciense visszafordíthatat-
lan szívelégtelenségben szenvedett,

egy éve vették fel a transzplantációs
várólistára. Kiemelte: az áldozat
családja nemes gesztusának kö-
szönhetően négy-öt beteg gyermek
jut átültethető szervekhez.  A szívet
SMURD-helikopterrel szállították
kedden este Nagyváradról Maros-
vásárhelyre, a műtét szerda hajnali
2-kor ért véget. 

Utoljára 2011-ben hajtottak
végre gyermeken szívátültetést,
akkor egy 3 éves kislány kapott szí-
vet egy donortól.

A baleset kiskorú áldozatának
máját és veséit is szervátültetésre
használják fel. (Agerpres)

Mózes Edith



A Sapientia EMTE marosvá-
sárhelyi karának két hallga-
tója vett részt június végén a
budapesti Semmelweis Egye-
temen az EHMATHON nem-
zetközi egészségügyi mene-
dzsment versenyen. 

A rangos nemzetközi megméret-
tetésen az EIT (European Institute
of Innovation and Technology) díját
nyerte el a Stork nevű csapat,
amelynek a sapientiás diákok is tag-
jai voltak. Az öttagú, brit, német és
magyar versenyzőkből álló csapat
két tagja, Szász Beáta és Veres
Árpád a Sapientia EMTE közegész-
ségügy szakos hallgatói.

A rendezvény idei témája az
egészségügyi ellátás fejlesztési le-
hetőségeinek vizsgálata technoló-
giai és digitális megoldások
segítségével Európa elmaradott és
távoli térségeiben. A résztvevőknek
ehhez kellett kidolgozniuk javasla-
tokat és akciótervet mentorok segít-
ségével, szorosan együttműködő
csoportokban. 

A díjjal az EIT az egészséges
életmódot elősegítő vállalkozásokat
és innovációkat támogatja. A győz-
tes csapat meghívást kapott a Euro-
pean Health Catapult verseny
regionális válogatójára, Nápolyba. 

Szász Beáta egyetemi hallgató

lapunknak elmondta, a magyaror-
szági vetélkedőre elsősorban olyan
személyek jelentkezését várták,
akik közegészségügyi szakmában
szeretnének tanulni, elhelyezkedni.
A jelentkezés során angol nyelven
különböző kérdésekre kellett vála-
szolni, például az elszigetelt, sze-
gényebb vidékek egészségügyi
problémáira kellett megoldást meg-
fogalmazni. Ennek alapján történt
a szelekció, így jutottak tovább a
Sapientia hallgatói.

– A budapesti versenyen én és
Veres Árpád brit és német társakkal
kerültünk egy csapatba, és két
napon keresztül azon dolgozott a
hét csoport, hogy megoldást keres-
sen arra, hogy az elszigetelt, elma-
radott vidéken élők egészségügyi
helyzetén miként tudnánk javítani.
Mindenki ki kellett találjon erre
egy még nem létező, innovatív
megoldást – magyarázta Beáta. 

Érdeklődésünkre, hogy milyen
megoldással rukkoltak elő, el-
mondta, részleteket nem árulhat el,
mivel a verseny után több egész-
ségügyi vállalkozó kereste meg
őket, hogy jónak tartják az ötletü-
ket, és meg szeretnék valósítani. –
Annyit elárulhatok, hogy az elszi-
getelt övezetekben élő emberek
gyógyszerellátásán szeretnénk javí-
tani. Például a Skóciához tartozó
kis, távoli szigeteken nem minden-
hol van gyógyszertár, orvos, és a

szegényebb emberek sok esetben
nem tudnak eljutni egy központi
helyre, ahol ezek a szolgáltatások
elérhetők. 

De hasonló helyzetben van szá-
mos erdélyi, elszigetelt település is.
Ezeken a személyeken szeretnénk

segíteni az általunk kidolgozott
megoldással. A verseny óta tartjuk
a kapcsolatot a csapattagokkal, és
tovább dolgozunk a projekten –
mutatott rá Beáta. 

A fiatal lány elárulta, nagyon
vonzza a közegészségügy, a segítő

szakma, ugyanakkor a kórházak fi-
nanszírozása, az egészségügyi me-
nedzsment is érdekli. Nemrég a
Tudományos Diákköri Konferen-
cián az erdélyi ápolók migrációs
szándékait vizsgáló kutatásának a
részeredményeit mutatta be. 

Életmód, divat, sztárinterjú,
mindenekfölött pedig jogvé-
delem – címszavakban így le-
hetne körvonalazni a
Glamour magazinnál dolgozó
Nagy-György Borbála minden-
napjait. A marosvásárhelyi
származású fiatal nőnél hite-
lesebben aligha képvisel-
hetné valaki a magyarországi
lapot, amelynek öt éve új-
ságírója. Hiszen Bori nemcsak
írásaival, puszta jelenlétével is
derűt áraszt, lénye csupa „gla-
mour”, azaz ragyogás. 

Erről a Kultúrpalotában június
utolsó szombatján zajlott világtalál-
kozó résztvevői is meggyőződhet-
tek. A délelőtti sikertörténet-sorozat
egyik szereplőjeként Nagy-György
Borbála elindulásokról, megérke-
zésekről és az otthonról hozott erő-
tartalékokról is mesélt.

Amint az előadás előtt szétosz-
tott kis tájékoztatóból is kiderül,
színészcsaládban nőtt fel, édesapja
képzőművész volt, így egyáltalán
nem volt meglepő, hogy már tizen-
évesen a különféle művészetek, az
idegen nyelvek és az irodalom kö-
tötte le leginkább az érdeklődését.
Az általános iskolát a marosvásár-
helyi Művészeti Líceumban, zon-
gora szakon végezte, majd a Bolyai
Farkas Elméleti Líceumba felvéte-
lizett. 2007-ben érettségizett a lí-
ceum angol filológia szakán. 

– A miénk volt az utolsó évfo-
lyam, amelynek nem kellett matek-
ből vizsgázni – jegyezte meg
bemutatkozása során, majd a buda-
pesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészkarán töltött

évekről beszélt. Mivel mindig azt
tervezte, hogy egyszer majd Ameri-
kában fog élni, 2010-ben amerika-
nisztika szakon szerzett egyetemi
oklevelet az ELTE-n, ehhez hozzá-
jön a kommunikáció- és médiatudo-
mány mellékszakon szerzett
diploma. 

– Az egyetem után azon töpreng-
tem, mi legyen a régi álmokkal, ho-
gyan lehet lehozni őket a földre.
Már akkoriban megfogalmazódott
bennem, hogy a divatvilág és a
média érdekel igazán. 

Mivel nem talált azonnal állást,
szabadidejét tapasztalatgyűjtésre
fordította. Gyakornokoskodott az
erdélyi származású Abodi Dóra di-

vattervezőnél, az Elle és a Glamour
magazinnál, illetve a Magyar Tele-
víziónál. A Glamourhoz Abodi
Dóra révén került be gyakornok-
ként. Akkor még stylist akart lenni,
a fotók „felöltöztetése” foglalkoz-
tatta, de közben az írás is egyre job-
ban kezdte érdekelni. A magazin
online változatába írt cikkeket, tu-
lajdonképpen akkor jöttek rá a Gla-
mournál, hogy egy kimondottan ezt
a pozíciót betöltő munkatársra is
szükség van a szerkesztőségben. A
gyakornoki idő leteltével egy ki-
sebb, francia kreatív ügynökségnél
a cégvezető jobb keze lett, a blogját
is ő vezette. Ekkor tapasztalta meg,
milyen napi szinten cikket írni. Az

ügynökség felbomlása után másfél
évre egy angol reklámügynökség-
hez került. 

– Karrierlehetőséget láttam
benne, de aztán jött egy telefonhí-
vás. A Glamourtól kerestek, és tud-
tomra adták, hogy lenne egy
internetes szerkesztői állás a szá-
momra. Elfogadtam. Ezt követően
elég hamar kezdtem a nyomtatott
magazinba is írni. Azóta is ott va-
gyok, a szerkesztőség fontos tagjá-
nak érzem magam – tette hozzá a
fiatal újságíró, majd arra is felhívta
a figyelmet, hogy bár a sztereotí-
piák nem erről szólnak, a divat-
magazinnál is ugyanolyan hét-
köznapi, családos emberek dolgoz-
nak, mint bárhol máshol. Ezért is
érzi otthon magát a körükben.
Találkozás Mr. Biggel

A Glamour újságírója számos
sztárral, világhírű színészekkel, elő-
adóművészekkel készített interjút.
Egyik emlékezetes története Chris
Noth-hoz, a nagy sikerű Szex és
New York tévésorozat férfi fősze-
replőjéhez, Mr. Bighez kötődik.
Úgy hírlett, hogy a filmsztár nem ér
el a rendezvényre, ahol beszélget-
niük kellett volna, és amikor várat-
lanul mégis megérkezett, Bori a
sorozat rajongójaként nagy ámula-
tában elfelejtette az előre megfogal-
mazott kérdéseket. Szerencséjére
azokat korábban egy ismerősének is
felsorolta, így nem kellett mást ten-
nie, mint felhívni az illetőt, és meg-
kérni, hogy emlékeztesse, mi
mindent kell kérdeznie.

Ezt a derűs történetet nevetve
mesélte el hallgatóságának a fiatal
újságíró, aki sűrűn járja a világ or-
szágait, neves márkák bemutatóira
hivatalos, így jutott el tavaly ősszel
Sanghajba is. Ezt kivételes lehető-
ségként éli meg, ugyanakkor tuda-
tában van annak, hogy az utazás a
munkája része, nem szórakozás,
hanem kihívás, feladat, amelyet
nem mellékesen nagy élvezettel
végez.

Amire azonban Nagy-György
Borbála a leginkább büszke, a Gla-
mour társadalmi szerepvállalása.
A nők védelmében

– Nagyon fontosnak tartom a
nők jogainak védelmét, az egyenlő
bérezés és karrierlehetőség kivívá-
sát. Rendkívül szerencsésnek érzem

magam, hogy egy olyan szerkesztő-
ségben dolgozhatom, ahol ez nem-
csak nap mint nap terítékre kerül,
hanem ahol ennek a Magyarorszá-
gon közel sem egyenlő munkaerő-
piaci helyzetnek a javításán
dolgozhatunk, és ahol közös külde-
tésünknek tekintjük az esélyegyen-
lőséget – hallhattuk a Glamour
újságírójától, aki azt is elmondta,
hogy mivel Magyarországon a
nemek szerinti bérkülönbségek ak-
korák, hogy a férfiak bérét figye-
lembe véve a nők gyakorlatilag
novembertől ingyen dolgoznak, az
év utolsó két hónapjában a maga-
zinnál kizárólag női munkaerőt fog-
lalkoztatnak. Ugyanakkor évente
különböző kategóriákban osztanak
ki nőknek díjakat, és az egyik ilyen
kitüntetés Az év hősnőjének szól.
Idén ezt az elismerést a Nők a Nő-
kért az Erőszak Ellen Egyesület,
azaz a NANE vehette át. 

– Ezekkel a díjakkal a közösség
szolgálatában tevékenykedő, kie-
melkedőt alkotó nők munkáját visz-
szük a nyilvánosság elé – fejtette ki
az újságíró.

Bemutatója során Bori az otthoni
útravalóról sem feledkezett meg. 

– Amikor a világ különböző tá-
jain élő barátaimmal arról beszélge-
tünk, hogy mitől vagyunk
sikeresek, mindig arra a következ-
tetésre jutunk, hogy ezt annak a kö-
zegnek köszönhetjük, amelyből
jöttünk. Megtanították nekünk,
hogy meg kell harcolnunk azért,
hogy elérjük mindazt, amit kitűz-
tünk magunk elé. Bennünk van va-
lami más, valami plusz, és ez
nagyrészt a bolyais szellemiség ha-
tása. Ugyanakkor azt hiszem,
nekem abban is nagy szerencsém
volt, hogy a családom mindvégig
mellettem állt, nem kellett dolgoz-
nom az egyetemi évek alatt, meg
tudtam élni az álmaimat.

A bemutató végén a fiatal újság-
író így foglalta össze a fiatalabb
nemzedékeknek szánt üzenetét:

– Ne arra összpontosítsatok,
hogy valami praktikusat, kifizető-
dőt tanuljatok! A legfontosabb az,
hogy legyen elképzelésetek az éle-
tetekről, tűzzetek ki egy célt, higy-
gyetek benne, és akkor biztos, hogy
eléritek. 

Nagy-György Borbála és a Glamour
Földre hozott álmok
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Nagy Székely Ildikó

Menyhárt Borbála

Közegészségügy szakos hallgatók nemzetközi sikere



A román történelem rendkívüli érde-
kessége, hogy az egyik fejedelem ze-
netörténeti jelentőségű muzsikus is
egyben. Valószínű, kevesen találnák
ki, hogy Dimitrie Cantemirről van szó.

Több ország történetében és művészetében
játszik szerepet az egykori román fejedelem.
Valóságos csodának számít, hogy bár Dimit-
rie Cantemir édesapja még alig értett valamit
a betűk tudományából, fia mégis kimagasló
tudóssá vált. Utólag visszatekintve úgy tűnik,
hogy a tudomány világát a fiú a román törté-
nelem viszontagságainak útján hódította
meg.

1673-ban, amikor Dimitrie Cantemir szü-
letett, édesapja még nem volt az ország hiva-
talos uralkodója, csak 1685-ben lett
fejedelem. Hogy uralkodásának biztonságát
erősítse, ravasz politikával a törökök pártján
állt, de titokban értesítette a lengyeleket a
török terjeszkedési tervekről. Valószínű,
hogy a törökök megneszeltek valamit ebből
a tevékenységből, mert ők is biztosítani akar-
ták magukat a román fejedelem hűségéről, és
ezért 1688-ban a 15 éves fiát túszként Török-
országba vitték.

A törökök minden tanulási lehetőséget
megadtak a fejedelmi gyermeknek. Tény,
hogy rendkívül okosnak bizonyult a fiú, mert
a török nyelv mellett megtanult arabul, majd
a perzsa, francia, német és olasz nyelveket is
elsajátította, élete végén már tizenegy idegen
nyelven beszélt. A nyelveken szólás mellett
azonban a kor több tudományában is jártas-
ságra tett szert. Helyzetéből adódóan a poli-
tikában nyakig benne volt, de térképészként,
néprajzosként, íróként, filozófusként és nem
utolsósorban zenészként is jelentős sikereket
ért el.

Csak kevesen tudják, hogy ha kimondjuk
a nevét, akkor egyúttal zenetörténeti jelentő-
ségű nevet emlegetünk. Azt nem tudhatjuk,
hogy túszként hogyan tanult meg lanton ját-
szani, de tény, hogy néhány évi törökországi
tanulás után már kitűnő lantjátékosként for-

golódott a szultáni udvarban. Ion Neculce
úgy emlékezik meg róla, hogy „senki sem
játszott hozzá mérhetően egész Konstantiná-
polyban.” A krónikás szavai hihetőnek bizo-
nyulnak, mert 19 évesen Dimitrie Cantemir
egy vaskos, két kötetből álló könyvvel lepte
meg III. Ahmed szultánt. Ez a kétkötetes mű
csak zenét tartalmazott.

A zenetudományt tartalmazó könyv össze-
foglalja a korszak zeneelméletét, és bőséges
zenei anyagot is tartalmaz. A legnagyobb
csodája e munkának, hogy a román fiatalem-
ber egy teljesen egyedi zenei lejegyzési
módot talált fel. Abban az időben Európában
már hosszú ideje hangjegyekkel jegyezték le
a zenét, minden zenéhez értő ember ezt a jel-
rendszert használta. A birodalmi terjeszkedé-
sekre összpontosító török fejedelmi udvar
valószínűleg nem foglalkozott a zene lejegy-
zésével, mert nem használták a hangjegyes
zeneírást. Emiatt Dimitrie Cantemirnek nem
volt más választása, mint hogy ő maga talált
ki egy sajátos kottaírást. Az talán már nem
deríthető ki, hogy szorgalmas tanulásai során
olvasott-e az ókori görög betűkottáról, de jel-
rendszerében megjelennek a betűk. A görög
betűkotta pontosan leírta a dallamot, de a
hangok időtartamát (ritmusát) képtelen volt
rögzíteni. A lantos fejedelmi csemete viszont
bravúrosan megoldotta a hangmagasság és
időtartam lejegyzését is. Kottájában betűkkel
a hangmagasságot jelölte, míg számokkal az
időtartamot. Ezzel pedig nagyjából pontosan
le tudta írni a zenét.

Cantemir könyvének a legfontosabb része
nem is a zeneelmélet, hanem a bőséges kot-
taanyag. Jordi Savall régizene-előadó és ku-
tató 355 melódiát említ, melyekből kilencet
maga a könyv írója szerzett. A kötetek nagy-
részt török és örmény dallamokat tartalmaz-
nak, de előfordul néhány példa a környező
népek zenéjéből is. Az már a jelenkor fintora,
hogy Elisabeth Bouleanu a „Cum a ajuns
domnitorul Dimitrie Cantemir prinţ al Rusiei,
academician la Berlin şi compozitor la Cons-
tantinopol” című, 2015. szeptember 16-án, az
Adevărul oldalán megjelent írásában már 450
dallamról beszél, melyek közül húszat tulaj-

donít Cantemirnek. Hogy ki tévedett a szá-
mokban, azt csak a török levéltár tudná meg-
mondani...

Dimitrie Cantemir élete a zenekönyv meg-
írása után még sokáig túszként telt. Apja ha-
lála után, 1693-ban moldovai fejedelemmé
választották ugyan, de ebbe a török vezetőség
nem egyezett bele. Csak 1710-ben próbál-
hatta ki rövid időre a fejedelmi széket a törö-
kök szíves engedelmével. Apjához hasonlóan
ő is igyekezett nagyhatalmi háttérrel meg-
őrizni trónja stabilitását, de közben igyeke-
zett függetlenné tenni magát a törököktől.
1711-ben az oroszokkal szövetkezett a törö-
kök ellen, de a stănileşti-i csatában a törökök
győztek, emiatt az újdonsült fejedelemnek
menekülnie kellett, és ezzel be is fejezte ural-
kodói pályáját. Életének további részét
Oroszországban töltötte, és Nagy Péter cár ta-
nácsadója lett. A cár hasznosnak ítélte taná-
csait és nyelvismeretét, ezért Ukrajnában
jelentős birtokot ajándékozott neki. Az orosz
irodalomban is hagyott emlékeket maga után.

A zenetudós fejedelmet ukrajnai birtokán
érte a halál 1723-ban. Zenei munkája mellett
több tudományos fontosságú művet is írt. A
Moldova leírása című könyvében magyar je-
lenlétre is utal: „A magyarok, akik a római
vallást követik, ehhez és az ősi nyelvükhöz

ragaszkodóbbnak bizonyultak, de mindnyá-
jan ismerik a moldvai nyelvet is”. „Tiszta
moldvai paraszt nem létezik, akiket találunk,
vagy orosz, vagy erdélyi, vagy amint nálunk
mondani szokták, magyar származásúak.”

Mindenképpen jelentős és ritka alkotás
Cantemir zenekönyve, ugyanis a korszak tö-
rökországi zenei életét rögzítette elméletben
és gyakorlatban. Kár, hogy erről a munkájá-
ról kevesen tudnak. Igaz, hogy török nyelven
íródott ez a mű, de a szerző és a román nép
is megérdemelné, hogy végre románul is
megjelenjen ez a munka!

Elisabeth Bouleanu szerint Cantemir zenei
tevékenysége Mozartot is inspirálta, ugyanis
a Szöktetés a szerájból című operájában egy
olyan dallamvariáns jelenik meg, amely
mintha a Dervisek áriája című dallamra ha-
sonlítana, ami Cantemir gyűjteményében is
előfordul. Az említett szerző az „azt mond-
ják” (se spune că) kifejezéssel hozta össze-
függésbe Cantemirt Mozarttal – de hogy kik
mondják, azt nem tudni. A bökkenő csak ott
van, hogy Mozart hangjegyekkel írta a zenét,
és majdnem nulla a valószínűsége annak,
hogy megismerkedhetett volna a fejedelem
zenéjével, ugyanis az sajátos jelrendszerrel
íródott.
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Így nevezhetjük az immunrendszerünket,
mely valóban a legnagyobb védőpajzsunk, és
melyről sokszor nem veszünk tudomást, nem
erősítjük, pedig egyre jobban látszik, hogy a
betegségek elleni gyógyszerekkel folytatott
harc vesztésre áll. A gyógyszeripar virágkorát
éli, minden évben megduplázza a nyereségét,
mégsem mondhatjuk, hogy tartósan megoldja
a bajainkat. Mindennapi tapasztalat, hogy ha
fáj valahol, vagy begyullad valamelyik szer-
vünk, bekapunk egy tablettát, és rövid időn
belül megoldódik minden, és ezt tesszük, va-
lahányszor megjelenik a tünet. Azt viszont
nem vesszük észre, hogy a betegségeink
üzennek, azt tudatják velünk, hogy a háttér-
ben valami nem működik jól, valamit rosszul
csinálunk, vagy nem veszünk tudomást a
szervezetünk igényeiről (elfojtjuk érzésein-
ket). 

Civilizált rohanó életünkben nagyon elér-

kezettnek látszik az az idő, amikor a haté-
kony öngyógyító képességünket meg kell
erősítenünk. Az immunrendszer a szervezet
leghatékonyabb belső orvosa, ráadásul úgy
teremtette meg nekünk a Jóisten, hogy magá-
tól működik (természetesen, ha hagyjuk). „A
szervezetünk, az emberi test egy csodálatos
remekmű, mely eredetileg tökéletes egész-
ségre teremtődött. A környezetet nem mint
betegség forrását tekinti, hanem sokkal in-
kább az életből felénk áradó napfény és le-
vegő bőségének, mely lehetőséget ad az
életműködések lebonyolítására, a keletkezett
salakanyagok eltávolítására, s a betegség,
melyet a külső erők támadásaként élünk meg,
valójában nem egyéb, mint a belső folyama-
tokba csúszott hiba, mely valamilyen téve-
déssel, a természet törvényeinek
megsértésével áll kapcsolatban. A testi és
lelki egészség a teljesség egymást feltételező,
szorosan összefüggő, elválaszthatatlan ré-
szei”. (Dr.Yoshihide Hagiwara) 

Szervezetünk védelmében az immunrend-
szernek több funkciója van: elpusztítja az ár-
talmasnak ítélt élő organizmusokat;
semlegesíteni képes bizonyos mérgező anya-
gokat; lebontja öreg sejtjeinket az újjáépítés-
hez, és tisztítja a testet; védekező anyagokat
halmoz fel, immunissá teszi a szervezetet bi-
zonyos, már leküzdött baktériumokkal, víru-
sokkal, a környezetből érkező idegen
anyagokkal, meg nem emésztett fehérjékkel
szemben. Az elmúlt évtizedekben bebizonyí-
tották, hogy a gyógyítás nem korlátozódhat a
kórokozók elpusztítására. A sokáig nagyra
becsült antibiotikumokról is kiderült, hogy
bár a baktériumok okozta járványok esetén
eredményesnek bizonyultak, a gyógyulásért
sokszor nagy árat kellett fizetni. Mert ma már
szinte hetek alatt megjelennek az új antibio-
tikumoknak ellenálló törzsek. Az immun-
rendszer erősségét nem csak az általános jó
közérzet befolyásolja, hanem a fizikai, lelki
kiegyensúlyozottság, erőnlét. A védekező ké-
pességet csökkenti a túlhajszolt életmód, a
stressz, a környezeti ártalmak, a rossz minő-
ségű, helytelen táplálkozás, és természetesen
a mozgáshiány. A szakemberek az életmód
megváltoztatására, a különféle alternatív te-
rápiákra hívják fel a figyelmünket. A titok a
természet patikájában, az organikus élelmi-
szerekben és ezek kombinációjában van. Ha-
rald T. Wietze világhírű természetgyógyász
több tanulmányában a vizeletterápia hatásos-
ságára mutat rá, melyre ma már több tudomá-
nyos kutatás, kísérlet eredménye is
rábizonyított. A vizeletterápia a legrégebbi
módja a betegségek gyógyításának. Minden
egyes ember adott pillanatban termelt vizelete
eltérő és megismételhetetlen. A hólyagban
összegyűlt vizelet pontosan azokat az össze-
tevőket tartalmazza, amelyek az egyén szá-
mára az adott pillanatban személyre szabottan
a legtökéletesebb gyógyszernek számítanak.
Az alkalmazását A gyógyító vizelet című
könyvében részletesen tanulmányozhatjuk. 

Egy másik javaslat a lúgosító étrend alkal-
mazása, a nyomelemek, vitaminok biztosí-
tása a szervezetben, mert ezek számos

betegség megelőzésében nélkülözhetetlenek.
Nagyon fontos az is, hogy ezek természetes
forrásból, zöldségekből származzanak. Min-
dennapos nagy hatású immunerősítő és töké-
letes táplálkozás-kiegészítő a zöld árpa,
melynek jótékony hatású összetevői szerves
kötésben helyezkednek el, s így a szervezet
számára a legmegfelelőbbek. Klorofilltar-
talma miatt gyulladáscsökkentő, helyreállítja
a sav–bázis egyensúlyt. 

A probiotikumokat mindenkinek, de főleg
azoknak ajánlják, akik már megbetegedtek,
és antibiotikum-kúrán vagy utána vannak.
Rendben tartják vagy helyreállítják az emész-
tőrendszert. A szinergista (élő) baktériumok
milliárdjait tartalmazzák, melyek javítják az
emésztést, az ételek felszívódását, pótolják a
veszteséget, helyreállítják a bélflórát (felsza-
porítják a hasznos baktériumokat, melyek az
antibiotikum-szedéssel kipusztulnak), fenn-
tartják az egyensúlyt, így támogatják az im-
munrendszert. És végül, de nem utolsósorban
szólni kell a C-vitaminról, annak megelőző
és immunerősítő hatásairól is. 90 évvel ez-
előtt Szent-Györgyi Albert úgy prognoszti-
zálta, hogy a századfordulóra a C-vitamin
minden háztartás polcán megtalálható lesz,
akár a só vagy a cukor. Ma már látjuk, hogy
az alternatív rákellenes gyógymódok alappil-
lérét alkotó nagyobb napi adagokkal csodákat
érnek el. De ha környezetünkben bárki meg-
betegszik, vagy csak kerülgeti a betegség,
első dolog kell legyen a nagyobb mennyiségű
C-vitamin bevitele a szervezetbe. Második
nagyon fontos dolog, hogy kerüljük a cukrok,
szénhidrátok fogyasztását, együnk keveseb-
bet, de biztosítsuk a folyadékbevitelt a szer-
vezetbe. Ha viszont már megbetegedtünk,
alma, citrusfélék, gyógyteák, méz képezzék
a táplálkozásunk nagy részét. Ne feledkez-
zünk meg a vese melegen tartásáról se, be-
tegség alatt viseljünk derékmelegítőt. A
természetben, a környezetünkben szinte min-
denre van orvosság. A természeti népek tud-
ták azt, hogy a Jóisten úgy teremtette a fűt,
fát, virágot, hogy hasznunk legyen benne,
csak le kell hajolni, vagy fel kell nyúlni értük.

Fejedelmi lantos

A nagy védőpajzs

Szilágyi Mihály

Bogdán Emese



Június végén volt a kábítószer-fo-
gyasztás elleni küzdelem nemzetközi
napja. Romániában alapvetően az
egyik legnagyobb gond ezen a téren
az intravénás fogyasztók kezelése, il-
letve az egyre nagyobb teret hódító,
új pszichoaktív szerek jelentette koc-
kázatok. A statisztikákról és arról,
hogy hogyan jut el valaki a kíváncsi-
ságból fakadó kipróbálástól a függő-
ségig, Dégi László Csaba pszicho-
lógussal, drogprevenciós szakember-
rel, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem docensével beszél-
gettünk.

– Létezik-e statisztika, ami a romániai ká-
bítószer-fogyasztók számát illeti? Hogyan
állunk európai viszonylatban ezen a
téren?

– Már az előcsatlakozás időszakában Ro-
mánia köteles volt éves kábítószerügyi jelen-
tést készíteni, amit a Kábítószer és
Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő-
központjába kell beküldeni. A hazai helyzet-
képet jelenleg is az Országos
Kábítószerellenes Ügynökség készíti el min-
den évben, ezt küldik el az európai központ-
nak (ez minden tagállamnak kötelessége),
ebből áll majd össze az európai kábítószer-
jelentés, ami a legfontosabb tendenciákat és
fejleményeket ismerteti. Létezik tehát két hi-
vatalos, megbízható forrás a kábítószerügyi
helyzetre vonatkozóan, a romániai helyzet-
kép, valamint az európai jelentés. Emellett
vannak nagy hagyománnyal rendelkező,
megbízható szakmai kutatások, amelyek ki-
egészítik, illetve forrását is képezik az euró-
pai jelentéseknek. Ilyen az ESPAD (európai
iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb
drogfogyasztási szokásairól), ez talán a leg-
fontosabb és legmegbízhatóbb kutatási prog-
ram a diákok körében való szerhasználatot
illetően Európában és nem csak. A legfris-
sebb felmérés során 35 európai országból,
köztük 23 uniós tagállamból gyűjtöttek ösz-
szehasonlító adatokat a 15-16 éves diákok
körében, ugyanis az európai drogtérképen ez
számít a kockázati csoportnak. 

A legújabb országos kábítószerügyi hely-
zetképben a Romániai Kábítószerügyi
Ügynökség arról számol be, hogy a kanna-
bisz, a marihuána a leginkább fogyasztott ká-
bítószer Romániában. Arra a kérdésre, hogy
élete során fogyasztott-e kábítószert, az álta-
lános populáció 5,8 százaléka válaszolt igen-
nel. A második helyen találhatók az új
pszichoaktív, növényi alapú, illetve bioszer-
ként emlegetett anyagok, amelyeknek termé-
szetesen semmi közük a bióhoz, a
természetességhez, hanem szintetikus ala-
púak, marihuána és amfetaminszármazéko-
kat, serkentőszereket tartalmaznak. Ezt
követi a kokain, az LSD, az amfetaminok. 

Visszatérve az ESPAD-kutatásra, ennek ér-
telmében az európai országokbeli 15-16 éves
diákok 18 százaléka használt már kannabiszt
életében legalább egyszer. Az új pszichoaktív
szerek fogyasztása kapcsán az ESPAD 2015-
ig nem szolgált adatokkal, csak a legújabb
kutatás során vizsgálták, és azt a következte-
tést vonták le, hogy a fiatal felnőttek (15-34
évesek) körében való fogyasztás tekintetében
Románia igencsak élen jár. Például Norvégi-
ában vagy általában vagy a skandináv orszá-

gokban az új pszichoaktív szerek fogyasztási
aránya 0,2-0,5 százalék között mozog, Romá-
niában viszont az országos jelentés 2,5 szá-
zalékról beszél. 

Egy jelentős probléma, ami a legújabb eu-
rópai droghelyzeti jelentésből kiderül, és Ro-
mániát nagyon is érinti, az intravénás
droghasználattal kapcsolatos. El kell monda-
nom, hogy 2012-ben kitört egy HIV-fertőzési
járvány az intravénás droghasználók körében
Romániában és Görögországban, ami azzal
volt összefüggésben, hogy a tűcsereprogra-
mok mint ártalomcsökkentő programok fi-
nanszírozását az Egyesült Nemzetek
Szervezetének szakosodott alapja megszün-
tette, vagy nagyon visszaszorította, és a
román hatóságok ezt a feladatot nem vállalták
át saját forrásból, ami borzalmas következ-
ményekkel járt. Ha megnézzük a legújabb eu-
rópai betegségmegelőzési és járványvédelmi
központ adatait, azt látjuk, hogy a helyzet egy
picit javult Romániában, de a 2016-os adatok
szerint az új HIV-fertőzöttek száma, akik ese-
tében a fertőződés visszavezethető az intra-
vénás kábítószerhasználatra, csökkent, de
még mindig meghaladja a 2012-es járvány
előtti szintet. Ami ennél sokkal problémá-
sabb, hogy az intravénás szerhasználattal ösz-
szefüggésbe hozható új HIV-fertőzések kb.
kétharmadát diagnosztizálják túl későn Ro-
mániában, emiatt a terápia nem annyira haté-
kony, és ez a halálozási arány növekedését
vonja maga után. Például Bukarestben a
szakmai adatok szerint a lakosság mintegy
két százaléka, 20-48 ezer személy intravénás
drogfogyasztónak számít, ennek ellenére az
Országos Kábítószerellenes Ügynökség –
adatai szerint – csak 13 ezer fecskendőt osz-
tott ki, tehát jelentős az aránytalanság. 

A szubsztitúciós kezelés lefedettsége
2016-ban Romániában volt a legalacsonyabb.
Ez elsősorban a heroinfüggőknek szól, és
azért is fontos, mert az országos jelentésből
azt látjuk, hogy a kezelésre jelentkezők
közül, akik elsődleges kábítószerként a hero-
inhasználatot jelölték meg, több mint 90 szá-
zalék az intravénás módszert használja. Az
európai országokban 43, de van ahol 27 szá-
zalékról beszélünk, tehát nagyon magas ez az
arány. Az általános kép alapján tehát ala-
csony, illetve közepes érintettségű ország va-
gyunk, ami a kábítószer-helyzetképet illeti,
viszont közelebbről nézve kiderül, hogy igen
sok kihívással szembesül az ország a kábító-
szer-problematika kapcsán. 

– Nemek tekintetében főként kik nyúlnak
szerhez? 

– Főként fiúk, kb. tízszer több fiú, mint
lány próbálja ki. 

– A hatóságok dolgát igencsak megnehe-
zíti, hogy a kábítószer-kereskedelem egyre
inkább a világhálón zajlik. Hogyan jutnak
hozzá a fiatalok a szerhez, valóban átala-
kult ennek a módja? 

– Azt az adatok is megerősítik, hogy a vi-
lághálón zajlik a kábítószer-kereskedelem
egy része. Ellenben, amikor megkérdezzük,
hogy honnan szerzik be a különböző szereket
azok, akik kipróbálják, azt tapasztaljuk, hogy
a bizalmi forrás fontos szempont, a barátok-
tól, kortársaktól, az ismert környezetből való
vásárlás még mindig statisztikailag előbbre
van, mint a világhálós változat. Itt elsősorban
a hétköznapi szerhasználatról beszélek, nem
pedig a nagy tételű beszerzésről, ami nyilván
a világhálón, kevésbé ellenőrizhető formában
zajlik. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy

amikor erősen kriminalizálunk egy szert, és
a tiltáson kívül (ami a legegyszerűbb és leg-
olcsóbb megoldás) nem ajánlunk sem célzott
prevenciót, sem integrált, sokszintű pszicho-
szociális és medikális kezelést, akkor a kö-
vetkezmény az lesz, hogy eltűnik az adott
szer az előtérből, és átkerül egy olyan térbe,
ahol továbbra is folyik a vele való kereske-
delem, de kevésbé ellenőrizhető módon, és
ebben több veszély rejlik. Ezzel is magyaráz-
ható, hogy egyes országokban a legalizálás
szót nemigen szokták használni, inkább kont-
rollált használatról beszélnek, például Portu-
gáliában szabályozott keretek között
megengedett a marihuána használata, és az
adatok azt mutatják, hogy a rekreációs szert
használók, tehát azoknak a száma, akik szó-
rakozásból próbálják ki a pszichoaktív szere-
ket, nem növekedett, amióta bevezették a
kontrollált fogyasztást. Bizonyos szempont-
ból makroszinten tehát hatékonyak lehetnek
ezek a módszerek, de természetesen figye-
lembe kell venni az adott országnak a drog-
kultúráját, a prevenciós és terápiás hálózatát. 

– Igaz-e, hogy a kemény drogok helyett
főként az úgynevezett etnobotanikai sze-
rekhez nyúlnak a fiatalok, mivel talán úgy
érzik, ezek kevésbé károsak? Van-e ennek
valós alapja, hogy tévhit, hogy kevésbé
károsak?

– Amikor Romániában elkezdték tiltani az
etnobotanikai szereket bármiféle prevenció
és célirányos kezelés nélkül, ezek átkerültek
a feketepiacra, és az adatok alapján európai
viszonylatban nálunk sokkal több az ezek
által okozott probléma. Új, állandóan változó
szerekről van szó, és bár a hatóságok próbál-
nak törvénykezéssel, laboratóriumi vizsgála-
tokkal lépést tartani, ha őszinte akarok lenni,
azt kell mondanom, nem tudjuk, hogy ke-
vésbé károsak-e. Viszont a használók, illetve
orvosok beszámolóiból ítélve ezek a szinte-
tikus szerek hatásaikban sokkal ijesztőbbek,
kevésbé kontrollálhatók. Az ismeretlenségből
fakadó kockázat az, ami sokkal károsabbá
tudja tenni tőket. 

– Azt mondják a szakemberek, hogy a
drogfogyasztás maga valójában tünet;
milyen okok állnak a hátterében, miért
nyúl hozzá egy fiatal?

– Az igazság az, hogy amikor azt állítjuk,
hogy valójában tünet, akkor azt is mondjuk,
hogy a kábítószerhez való hozzányúlás az
egyén életútját, környezetét, problémáit, el-
lenállóképességét is tükrözi. Az okok ebből
állnak össze a háttérben. Hogy miért nyúl
hozzá egy fiatal, az attól függ, milyen kör-
nyezetben nő fel, milyen a személyisége, mi-
lyen kockázatokkal találkozott addigi
életében. 

– Sokan kipróbálják, talán puszta kíván-
csiságból, de hogyan válik valaki rendsze-
res fogyasztóvá? 

– Tulajdonképpen a legtöbben csak kipró-
bálják, 7-10 százalék közé tehető azoknak az
aránya, akik szerhasználati zavarban fognak
szenvedni, azaz rendszeres fogyasztókká vál-
nak. A történet az egyéni vonásokkal és kör-
nyezeti tényezőkkel függ össze, ezért nem
lehet csupán gyógyszeres terápiával kezelni
egy szerhasználót. A pszichoszociális ténye-
zőkön, amelyek a hozzányúlásban szerepet
játszanak, valamint a fogyasztás fenntartásá-

ban, illetve a leszokásban fontos tényezőkké
válhatnak, csak az egyéni, sajátos profil meg-
ismerésével lehet segíteni. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a kipróbáláshoz vezethet puszta
kíváncsiság, viszont a folyamatos fogyasztás
már nem puszta szórakozásból történik,
ugyanis egy adott ponton túl sóvárgás, testi,
lelki függőségi tünetek jelentkeznek. Nem
lehet tudni, melyik az a törési pont, ahol a kí-
váncsiságból fakadó rekreatív fogyasztásból
rendszeres szerhasználati zavar alakul ki.
Összetett, szendvicsszerű jelenség, ezért akik
próbálnak leállni, azzal szembesülnek, hogy
elvonásos tüneteket produkálnak. A fogyasz-
tás fenntartásában nem a jó hangulat a moti-
vációs erő, hanem az, hogy irtóznak, félnek
attól, hogy ha a szerhasználat abbamarad,
annak milyen következményei lesznek, mivel
kell szembenézniük. A kezdeti állapotot sze-
retnék mindig újrateremteni, és ehhez növelni
kell az adagot, mert a központi idegrendszer
hozzászokik a kezdeti adaghoz, és már nem
ugyanaz a hatás, mint amit az elején tapasz-
talt a használó. 

A segítségkérés nagyon széles körű folya-
mat és ehhez tartoznak mindazok a részek,
amelyek a használó hétköznapjait leképezik:
testi, lelki, orvosi, spirituális, családi ténye-
zők. Az egyik legfontosabb szempont, hogy
nem a menekülés vezet célba, tehát nem azok
fognak leállni, akik egyszerűen csak félnek a
negatív hatásoktól, például hogy belehalnak,
hanem azok, akik igent tudnak mondani a
folytatásra, akiknek van jövőképük, akik tud-
ják, hogy mit fognak tenni, miután leállnak.
Azért állnak le, mert vannak terveik. 

– Mit tehet valaki, ha kiderül, hogy a gye-
reke fogyasztó?

– A legtöbb szülő úgy éli meg, amikor ki-
derül a gyerekről, hogy szerhasználó, mint
derült égből villámcsapást, elfelejtve, hogy
amivel éppen szembesül, az nem most kez-
dődött, hanem egy folyamatnak a része. Ha
nem tudott addig róla, most már igen, és a
megfelelő hozzáállás nem a feketebárány-
képzés, nem az, hogy a gyerek vagy a rossz
társaság a hibás, hanem annak a felismerése,
hogy attól a pillanattól kezdve felelős azért,
hogy miként alakul tovább a folyamat. Fölös-
legesek a pánikreakciók, a hibáztatás, és mint
ahogy az állam szintjén, a család szintjén sem
vezet eredményre a tiltás, hanem arra össz-
pontosítsunk, hogyan tudunk együtt kikerülni
ebből a helyzetből. A jelenre kell összponto-
sítani, nem pedig a múltban turkálni, hogy
miért alakult így, vagy mi lesz a jövőben. 

– Nyaranta a fiatalok ezreit vonzó feszti-
válok valóságos melegágyai a kábítószer-
fogyasztásnak…

– Az Independence Zone prevenciós prog-
ram keretében tíz éven keresztül egy komplex
csapattal (addiktológus, orvos, jogász, szoci-
ális munkások, pszichológusok, önkéntesek)
évente a Félsziget fesztiválon drog- és HIV-
prevenciót is végeztünk. 

A tapasztaltak alapján elmondhatom, hogy
a fesztiválok nem melegágyai a drogfogyasz-
tásnak, azoknak az aránya, akik a helyszínen
próbálják ki a kábítószert, sokkal kisebb, 10-
15 százalék körüli, ahhoz képest, akik már
kint kipróbálták. Viszont ott a fogyasztás in-
tenzívebb, jobban koncentrálódik, mint más
külső helyszíneken. 

Amióta megszűnt a Félsziget, bár a feszti-
válipar gazdagodott, a méretekhez képest a
drogprevenció alig van jelen, nem látjuk azt
a fajta prevenciós munkát, amit ott végez-
tünk, és amit a Félsziget szervezői nagyon
komolyan vettek és támogattak. 

– Vannak országok, ahol amellett, hogy
legalizálták a kábítószer-fogyasztást, úgy-
nevezett biztonsági fogyasztói szobákat is
létrehoztak. Hatékony lehet-e ez a mód-
szer?

– A prevenciónak három nagy szelete van,
és amikor már harmadlagos prevencióról be-
szélünk, annak része a tűcsereprogram, il-
letve az úgynevezett biztonságos fogyasztói
szobák kialakítása is. Ezek európai szinten és
Amerikában is nagyon jól működnek. Az az
előnyük, hogy van egy állandó kapcsolat a
kábítószer-fogyasztó és a társadalom között,
nem marginalizálódnak, nem tűnnek el ezek
a személyek, és ezáltal opciókat tudnak fel-
kínálni számukra. Bekerül az utcáról egy biz-
tonságos, ellenőrzött térbe a fogyasztás, és az
ezzel járó utcai bűnözés is visszaszorul.
Ugyanakkor amellett, hogy biztonságos kö-
rülmények között mindenki a saját szerét
használhatja, tanácsadást, munkalehetősége-
ket kínálnak fel nekik, ami fontos a leszokás
és a felépülés folyamatában. 

Drogellenes világnap 
Önmagában a tiltás nem vezet eredményre
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Jobban alszanak azok a babák, akiknél
már a harmadik hónapban megkezdik
a hozzátáplálást, tehát az anyatej
mellett szilárd táplálékot is kapnak –
olvasható a BBC honlapján.

A JAMA Pediat-
rics tudományos lap-
ban hétfőn megjelent
tanulmány szerzői
szerint pozitív hatása
van az anyára és a
babára is, ha hat hó-
napnál korábban kap
szilárd táplálékot a
csecsemő: a kicsik
kevesebb alvásprob-
lémával fognak küz-
deni, és javul az
anyák életminősége
is. A jelenlegi hivata-
los álláspont azt ja-
vasolja, hogy a
babák életük első hat
hónapjában kapja-
nak kizárólag anya-
tejet.

A londoni King’s College és a St. George’s
University munkatársai kutatásukhoz 1303
babát figyeltek meg hároméves korukig, két
csoportra osztva. Az egyik csoportban a babák
az első hat hónapon át csakis anyatejjel táp-
lálkoztak, a másik csoportban három hónapos
kortól szilárd táplálékot is kaptak. A szülők
ezután online kérdőívet töltöttek ki minden
hónapban a baba 12 hónapos koráig, majd
minden 3. hónapban hároméves koráig.

A tanulmány szerint az anyatejet és szilárd
táplálékot is fogyasztó babák hosszabban
aludtak, ritkábban ébredtek fel és jóval keve-
sebb alvási problémával küzdöttek, mint
azok, akiket kizárólag anyatejjel tápláltak hat
hónapon át.

A két csoport közötti különbség a hatodik

hónapban érte el a csúcsot, amikor a hozzá-
táplált csoport babái átlagosan éjszakánként
negyedórával aludtak többet, és jóval ritkáb-
ban ébredtek fel – éjszakánként átlagosan
1,74 alkalommal a kettővel szemben. „Mivel

a babák alvása közvetlenül hat a szülők élet-
minőségére, egy kis fejlődésnek is hatalmas
előnyei lehetnek” – véli Michael Perkins, a St.
Georges University munkatársa, a tanulmány
társszerzője.

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS)
és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) je-
lenleg azt javasolja, hogy a szilárd ételekkel
való ismerkedés a babák hat hónapos kora
körül kezdődjön, ezek az irányvonalak azon-
ban jelenleg felülvizsgálat alatt vannak.

Egy 2010-es felmérés szerint a hivatalos
ajánlás ellenére a brit anyák 75 százaléka öt
hónapos kor előtt kezdi a hozzátáplálást, és
egynegyedük (26 százalék) a baba gyakori éj-
szakai ébredését jelöli meg döntése okaként.
(MTI) 

Jobb alvók azok a babák, 
akik korábban kapnak szilárd táplálékot

A brazil városokban elszaporodtak a
skorpiók, amelyek alkalmazkodtak a
városi élethez. A szakemberek arra
figyelmeztettek, hogy a skorpiócsí-
pés okozta halálozások megduplá-
zódtak az utóbbi négy évben – adta
hírül a The Guardian című brit napi-
lap.

A Tityus serrulatus halálos csípésű brazil
skorpiófajta hagyományos, szavannai élet-
módját elhagyva alkalmazkodott a városi
léthez, csatornákban, a szemétben és a sitt-
ben is jól eléldegél.

Brazil szakértők arra hívták fel a figyel-
met, hogy a halálos mérgű skorpiók egyre
nagyobb veszélyt jelentenek a városlakókra,
egyre több halálesetet jelentenek, amelyet
skorpiók csípése okozott. Az elmúlt négy
évben a skorpiók okozta halálesetek meg-
duplázódtak: 2013-ban 70, 2017-ben pedig
már 184 halálozást regisztráltak az egész-
ségügyi rendszerben. A skorpiócsípések
száma 2007-ben 37 ezer volt, tavaly pedig
már 126 ezer esetet jelentettek.

Sao Paulo államban a múlt héten egy 
négyéves kislány halt meg skorpiócsípéstől,
mivel nem jutott időben ellenszérumhoz,
ugyanis sok kisebb városban nem tartanak
ellenszérumot.

A skorpiók az erdő-
irtások következtében
jelentek meg nagyobb
számban a városok-
ban, Brazíliában négy
veszélyes skorpiófaj
él, de a sárga skorpió,
a Tityus serrulatus csí-
pése végzetes.

Rogério Bertani, a
Sao Pauló-i Butantan
Intézet skorpiószakér-
tője hangsúlyozta:

személy szerint úgy véli, hogy a helyzet
rosszabbodni fog.

A sárga skorpió nősténye megterméke-
nyítés nélkül is képes a szaporodásra, rova-
rokkal és csótányokkal táplálkozik.
Ugyanakkor az anyagcseréje nagyon lassú,
akár hónapokig is elél táplálkozás nélkül –
mondta Bertani.

José Brites Neto állatorvos, aki egy négy-
fős skorpióvadász csoportot vezet a Sao
Pauló-i Americanában, elmondta, hogy idén
már nyolcezer skorpiót fogtak be ultraibo-
lya-lámpákkal, éjszaka vadászva rájuk.

Brites Neto szerint a sárga skorpiók a
szennyvíz- és esőcsatorna-rendszeren ke-
resztül terjednek el, mivel ott bőséggel ta-
lálnak csótányokat. „Ez a faj uralkodik,
hódít és nagyon alkalmazkodó” – magya-
rázta. A brazil egészségügyi minisztérium
szóvivője elmondta: szétküldik az ellenszé-
rumot az államokba, hogy azok osszák szét
a városok egészségügyi intézményeiben.

A szóvivő megerősítette, hogy a skorpió
okozta halálozások főleg a gyermekeket
érintik, és a legtöbb ilyen halálos csípés a
sárga skorpiótól származik. Az összes skor-
piócsípések 87 százalékában nincs szükség
ellenszérumra – tette hozzá. (MTI)

Veszélyes skorpiók 
a brazil városokban 
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A július 12-i rejtvény megfejtése: Mert az hosszú ideig tud dirigálni, de aztán meghajol és gyorsan elmegy.

A rejtvény fősoraiban 
egy órómai filozófus, 
költő, politikus egyik 

figyelmeztetését 
és közismert nevét olvas-

hatják (Lucius Annaeus...)
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A Vidi FC bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája
selejtezőjének második fordulójába, mivel az ide-
genbeli 1-1 után kedden 2-1-re nyert a luxemburgi
F91 Dudelange ellen Felcsúton. 

A keddi visszavágó első negyedórájában egyik
kapu előtt sem alakult ki helyzet, nem sokkal ké-
sőbb azonban a magyar csapat vezetést szerzett:
Huszti ívelése után előbb Nego tekert kapura, majd
a kipattanót Lazovic lőtte estében, kilenc méterről,
középről a jobb alsó sarokba.

A folytatásban sem gyakran forogtak veszélyben
a kapuk, többnyire a mezőnyben zajlott a játék,
amely a sok szabálytalanság miatt egyáltalán nem
volt folyamatos.

Nagyobb tempóban kezdte a második félidőt a
székesfehérvári csapat, de Vinícius komoly hibája
miatt mégis a Dudelange szerzett gólt. A Vidi FC
védője megakasztotta ugyan az ellenfél támadását,
Couturier azonban könnyűszerrel elvette tőle a labdát,
és a kapuba bombázott. Négy perccel később viszont
ismét megvolt a hazai előny: Lazovic ívelése után ka-
pásból Nego passzolt a keresztlécre, onnan a labda a
gólvonalra pattant, majd a túlsó oldalon Scepovic kö-
zelről a kapuba erőszakolta.

A Vidi FC ezt követően elsősorban az eredmény
tartására összpontosított, azonban csak nagy szeren-
csével tudta kiharcolni a továbbjutást, mivel a ráadás-

ban a Dudelange egy percen belül háromszor is gólt
szerezhetett volna.

A vendégcsapat a harmadik hosszabbításpercben
megfogyatkozott, amikor a Pátkait páros lábbal hasba
rúgó Mélisse-t leküldte a bíró a pályáról.

A székesfehérváriakra a második körben a bolgár
Ludogorec vár majd, amely az első mérkőzésen, hazai
pályán 7-0-ra verte az északír Crusaderst, a visszavá-
gón pedig 2-0-ra diadalmaskodott. A Vidinek a BL-
főtáblára kerüléshez négy párharcot kell megnyernie.

A Budapest Honvéd bejutott a
labdarúgó-Európa-liga selejtezőjé-
nek második fordulójába, mivel a
2-1-re elveszített első mérkőzés
után a keddi, hazai visszavágón 
4-0-ra legyőzte a macedón Rabot-
nicki Szkopje csapatát. A kispesti-
ekre a második körben az azeri
Qabala vagy a luxemburgi Progres
Niederkorn vár. A párharc első
meccsét a luxemburgiak idegenben
2-0-ra megnyerték, a visszavágót
ma rendezik.

A mérkőzést az európai szövet-
ség (UEFA) öt évvel ezelőtti bün-
tetése miatt zárt kapuk mögött,
nézők nélkül rendezték. A kispes-
tiek múlt szerdán 2-1-re elveszítet-
ték a párharc első meccsét
idegenben, ezért a visszavágón
rendkívül motiváltan léptek pá-
lyára, és ez az eredményben is
gyorsan megmutatkozott.

Supka Attila vezetőedző hétfőn
elmondta, a szkopjei meccs előtt
azt tervezték, hogy mélységi bein-
dulásokkal megbontják ellenfelük
védekezését, de mivel nem sikerült
megvalósítaniuk, ezen feltétlenül
javítaniuk kell. Ennek megfelelően
a hazaiak már az első percekben
nyomás alatt tartották a Rabotnicki
kapuját, és Holender Filip előbb
egy labdaszerzést, majd Gazdag
Dániel passzát követően talált a há-
lóba (2-0) mélységi beindulás után.

A 29. percben a román Marius
Avram játékvezetőnek kificamo-
dott a bokája, hordágyon kellett le-

vinni a pályáról, ezért feladatát
honfitársa, Iulian Călin vette át.

Az első félidő hajrája a korábbi
időszaknál némileg kiegyenlítet-
tebb volt, de a vendégek nem tud-
tak szépíteni.

A 62. percben a kolumbiai Se-
bastián Herera a tizenegyespontnál
buktatta a ziccerben lévő Danilót,

ezért a bíró kiállította, a megítélt
büntetőt pedig a sértett magabizto-
san értékesítette. Emberhátrányban
nem volt számottevő esélye a ma-
cedón együttesnek, és a hajrában a
brazil Danilo egy szép szóló végén
akcióból is eredményes volt, így
csapata magabiztos sikerrel jutott
tovább.
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A Marosvásárhelyi Gladius meg-
nyerte a nyolc csapat részvételével
Marosvásárhelyen rendezett nyári
liga első felvonását, amelyet 2004-
es és 2005-ös születésű gyerekekből
álló csapatok számára hirdetett meg
a SportLife Romania. 

A Shooting Stars Buftea lett a
második, a Bukaresti Laguna a har-
madik. A Pora Vlad edzette megye-
székhelyi alakulat a 3x3-as

bajnokságban is élen végzett, a ta-
bella első két helyét sikerült meg-
szereznie a klubnak.

Kedden elkezdődött a nyári liga
második felvonása, amelyet a 2002-
es és 2003-as születésűek számára
rendeznek. A szombaton záruló
mérkőzéssorozat helyszíne a Ro-
mulus Guga általános iskola, míg a
3x3-as bajnokságot pénteken, a Ví-
kendtelepen rendezik.

A Gladius nyerte az I. nyári
liga első felvonását

Két ezüstérmet és egy bronzot
nyertek a marosvásárhelyiek a fel-
nőtt birkózók országos bajnoksá-
gán, amelyet július 13-a és 15-e
között tartottak Resicabányán. A
Városi Sportklub képviseletében
Adrian Recorean a 92 kg-osok,
Podar Cosmin a 125 kg-osok súly-
csoportjában állhatott fel a dobogó
középső fokára, míg az Iskolás
Sportklub (ISK) színeiben a 86 ki-

lósoknál versenyző Racotan Tudor
harmadik lett.

Volt még egy marosvásárhelyi
kötődésű ezüst ezen a versenyen, a
97 kilogrammos súlycsoportban
Boeriu Vlad lett második, ő is az Is-
kolás Sportklubnál nevelkedett,
azonban jelenleg a Kolozsvári
Egyetemi Sportklub birkózója, tájé-
koztatott az ISK ügyvezetője, Si-
mona Moldovan.

Három plusz egy érem 
a birkózó-ob-ről

Röviden
* Magyar és román érdekeltségű eredmények a vízilabda-világbajnok-

ságról: férfiak: Magyarország – Georgia 12-5, Szerbia – Románia 11-5
(1. forduló); nők: Spanyolország – Magyarország 13-9 (1. forduló), Ma-
gyarország – Törökország 32-5 (2.), Magyarország – Szerbia 23-6 (3.)

* Biztossá vált, hogy a címvédő és nyolcszoros magyar bajnok Rába
ETO nem indul az élvonalbeli futsalbajnokság következő idényében. A
Rába-parti együttes 400 millió forintos adósságot halmozott fel az elmúlt
években. Az ETO az elmúlt kilenc évben nyolcszor hódította el a magyar
bajnoki címet, s hétszer lett kupagyőztes. A nemzetközi porondon, a Baj-
nokok Ligájában idén érte el legnagyobb sikerét, ugyanis első magyar
együttesként szerepelhetett a sorozat négyes döntőjében.

* Cristiano Ronaldo után Paul Pogbát is leigazolhatja a Juventus. Az
újdonsült francia világbajnok labdarúgó 2012 és 2016 között már játszott
a torinói csapatban, ahol négy bajnokságot, két olasz kupát és három szu-
perkupát nyert. Az olasz Tuttosport információi szerint Pogbának nagyon
megromlott a kapcsolata José Mourinhóval, ezért jönne vissza volt csa-
patához.

* A BBC információ szerint az AS Roma elfogadta a Liverpool Alisso-
nért tett 70 millió eurós ajánlatát, így már csak a játékosnak és az angol
klubnak kell megegyeznie a hálóőr szerződéséről. Ha összejön a klubvál-
tás, akkor a brazil válogatott első számú hálóőre lesz a világ legdrágább
kapusa.

* Korhut Mihály, a magyar labdarúgó-válogatott védője a ciprusi Anor-
toszisz Famaguszta együttesében folytatja pályafutását. A 29 éves hátvéd
az izraeli Hapoel Beer Seva csapatában játszott 2016 szeptembere óta,
ám az együttes nem marasztalta. Korhut a Hapoellel két izraeli bajnoki
címet szerzett.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó:
* Shkupi (macedón) – Glasgow Rangers (skót) 0-0, továbbjutott: a

Rangers, 2-0-s összesítéssel
* Levszki Szófia (bolgár) – Vaduz (liechtensteini) 3-2 (1-1), továbbjutptt:

a Vaduz 3-3-as összesítéssel, idegenben szerzett góllal

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, 1. selejtezőkör, visszavágók:
* HJK (finn) – Víkingur Göta (feröeri) 3-1, továbbjutott: a HJK, kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel
* Valletta Fc (máltai) – Kukësi (albán) 1-1, továbbjutott: a Kukësi, 1-1-gyel, idegenben szerzett góllal
* ApOEL (ciprusi) – FK Suduva (litván) 1-0, továbbjutott: a Suduva, 3-2-es összesítéssel
* Malmö FF (svéd) – Fc Drita (koszovói) 2-0, továbbjutott: a Malmö, kettős győzelemmel, 5-0-s összesítéssel
* Hapoel Beer-Seva (izraeli) – Fc Flora Tallinn (észt) 3-1, továbbjutott: a Hapoel Beer-Seva, kettős győzelemmel, 7-2-es

összesítéssel
* The New Saints (walesi) – Shkëndija (macedón) 4-0, továbbjutott: a Shkëndija, 5-4-es összesítéssel
* crvena zvezda (szerb) – Spartaks Jurmala (lett) 2-0, továbbjutott: a crvena zvezda, 2-0-s összesítéssel
* crusaders Fc (északír) – Ludogorec (bolgár) 0-2, továbbjutott: a Ludogorec, kettős győzelemmel, 9-0-s összesítéssel
* Legia Varsó (lengyel) – cork city (ír) 3-0, továbbjutott: a Legia Varsó, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel

Olimpiai központ Marosvásárhelyen
Ma délben felavatják a marosvásárhelyi székhelyű olimpiai bir-

kózóközpontot. A létesítmény a Maros megyei sport- és ifjúsági igaz-
gatóság székhelyén kap helyet. Irányítását a sportági szövetség
alelnökére, Ballai Sándorra bízták, az igazgatói szerepkört a birkó-
zóföderáció vezetőségi tagjára, a Marosvásárhelyi ISK igazgatójára
és edzőjére, Gyarmati Ferencre bízták.

jegyzőkönyv
labdarúgó Bajnokok ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó: Vidi FC – F91 Dudelange (luxemburgi) 2-1 (1-0). 
Továbbjutott: a Vidi FC, 3-2-es összesítéssel.
Felcsút, 2514 néző, vezette: Robertson (skót).
Gólszerzők: Lazovic (18.), M. Scepovic (58.), illetve couturier (54.).
Sárga lap: pátkai (21.), Fiola (27.), Varga (88.), M. Scepovic (95.), illetve Schnell (36.), Sinani (42.).
Kiállítva: Mélisse (90+3.).
Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinícius, Stopira – A. Hadzic – Nego, pátkai – Huszti (63. Nikolov) – M. Scepovic

(89. Kovács), Lazovic (84. Varga J.).
Dudelange: Joubert – Jordanov, Schnell, prempeh, Mélisse – Sinani (76. Yéyé), Stélvio da cruz, Kruska (83. perez),

couturier – Turpel, Stolz (70. Ibrahimovic).

A gólszerző Danko Lazovic, a fehérvári csapat játékosa örül, mellette
csapattársa, Anel Hadzic a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első
fordulójában játszott Vidi Fc és a luxemburgi F91 Dudelange vissza-
vágó mérkőzésen a felcsúti pancho Arénában 2018. július 17-én. 

MTI Fotó: Bodnár Boglárka

jegyzőkönyv
labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó: Budapest Honvéd

FC – Rabotnicki Szkopje (macedón) 4-0 (2-0). Továbbjutott: a Honvéd, 5-2-es
összesítéssel.

Budapest, Bozsik-stadion, zárt kapuk mögött, vezette: Avram (29. călin -
románok).

Gólszerzők: Holender (6., 16.), Danilo (63., 84 – az elsőt tizenegyesből).
Sárga lap: Uzoma (20.), Batik (51.), Holender (78.), illetve Mitrev (23.),

Stjepanovic (61.), Najdovszki (77.).
Kiállítva: Herera (62.).
Budapest Honvéd: Gróf – Batik, Kamber, Skvorc – Heffler T., Nagy G. (86.

Kovács N.), Vadócz, Gazdag, Uzoma (68. Kukoc) – Holender (83. Lukács D.),
Danilo.

Rabotnicki: Bozsinovszki – Stevic, Najdovkszi, Mitrev, Herera – pejev, Szt-
jepanovics, Bopesu – Sarkoszki (70. chinedu), Stevanovic, p. petkovszki (70.
F. petkovszki).

Európa-ligás mérkőzések a televízióban
* 18.00 óra, TVR 1: Konstancai Viitorul – Racing Fc Union Luxemburg
* 19.55 óra, Duna World: Maccabi Tel-Aviv – Ferencváros
* 21.55 óra, Duna World: újpest Fc – Neftci Baku

Hazai győzelemmel a BL-selejtező 
2. fordulójába jutott a Vidi

Négy góllal nyert és továbbjutott a Honvéd



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713.
(9415)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-873-
628. (9415)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011. (9432)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-465-511. (9664)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (9410-I)

FESTÉST, kőművesmunkát vállalok. Tel.
0754-321-542. (1813)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (1813)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

TETŐZET, cserepezés, Lindab, poli-
észter, bármilyen kisebb javítások.
Tel. 0742-778-207. (sz.-I)

VÁLLALUNK: cserépforgatást, tető-
javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. Nyug-
díjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (9472-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Már nincs holnap, ennyi volt
az élet,
sirassatok csendben, én a
szívetekben élek.”
Fájó szívvel emlékezünk július
19-én özv. OLÁRIU
JULIANNÁRA, a drága édes-
anyára halálának második
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük: leánya, Ilus,
veje, András, unokája,
Melinda és két dédunokája:
Andriska és Marc. Nyugodjál
békében! (9429)

Elvitted a derűt, a fényt, a
meleget, csak egy sugarat
hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és a
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha de soha senki el nem
vehet. Hiányodat feldolgozni
nem lehet, csak próbálkozunk
élni nélküled. 
Szomorú szívvel emlékezünk
július 19-én a szeretett
feleségre, édesanyára,
nagymamára, DEBRECENI
ADÉLRA halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Férje, leánya és családja.
(9450-I)

ELHALÁLOZÁS

„Ama nemes harcot megharcol-
tam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.”
(II. Timóteus 4:7,8)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, vő, nagybácsi,
sógor, 

dr. KOVÁCS LÁSZLÓ 
marosvásárhelyi születésű,

csákvári családorvos 
2018. július 14-én, 65. évében,
hosszú, türelemmel viselt beteg-
ség után visszaadta nemes lelkét
Teremtőjének. Temetése 2018. jú-
lius 22-én,  vasárnap délután 3
órakor lesz a csákvári reformá-
tus sírkertben, református szer-
tartás szerint. 

Búcsúznak tőle szerettei, 
felesége, fiai és unokája. 

(9460-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatom,
hogy drága testvérem, 

dr. KOVÁCS LÁSZLÓ 
(Öcsike) 

reménnyel és türelemmel viselt
hosszú betegség után életének
65. évében hazatért a Megváltó
Urához. Drága halottunktól 2018.
július 22-én, vasárnap veszünk
végső búcsút a csákvári refor-
mátus  temetőben. 
„Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit elfelednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

Anikó és gyermekei,
Andrea&Philipp és Lenny,

Tony&Sofia és Anne-Sophie.
(9461-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, anya, nagymama,
testvér,

PORTIK CS. OLGA 
született Nagy Márkodban, 85
évesen hosszú szenvedés után
megpihent Tápiószelén (Magyar-
ország). 

A gyászoló család. (9473-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
özv. KISS GABRIELLA született
LÁSZLÓ GABRIELLA nyárád-
köszvényesi lakos temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek. Gyászoló fia, Laci,
leányai: Joli és Ella, valamint
azok családja. (9413)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROSVÁSÁRHELYI INGATLANKEZELŐ 
és PIACIGAZGATÓSÁG 

felszólítja azt a gazdasági egységet, amely a  Hadsereg téri 3/2. sz.
alatti építményhez tartozó területet birtokolta, és raktározásra
használta, hogy jelen hirdetés megjelenésétől számított öt napon
belül szabadítsa fel azt.  

A vezetőség. (sz.-I)

A LOCATIV RT.
– Marosvásárhely, 

Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános árverésen 

bérbe adja Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás rendeltetésű
helyiségeket:

1. 1848. út, aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetés, szerencse-
játékok, sportfogadás

2. Győzelem téri aluljáró, 10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter,
nemélelmiszer-kereskedelem

3. Győzelem téri aluljáró, 14-es helyiség, nyitott, 37,50 négyzetmé-
ter,  nemélelmiszer-kereskedelem

4. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
5. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
6. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgálta-

tás/iroda
7. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
Az árverésre 2018. augusztus 6-án 10 órától kerül sor a dokumen-

táció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca 2A
szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej) július
19-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és a dossziét benyújtani
augusztus 3-án 12 óráig lehet.  

Az árverésen azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják a
részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265-260-375 (25-
ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.

Közlemény
A 2018. július 16-ára, a vízszolgáltató rendszerben végzett bizonyos beruházási munkálatok

miatt 8 és 16 óra közötti időszakra bejelentett vízszolgáltatás-megszakítás idejének meghosz-
szabbításával kapcsolatosan mindenekelőtt elnézést kérünk az érintettektől, és a következő pontosításokkal
élünk:

A fogyasztóink számára számos kellemetlenséggel járó munkálatot nem az Aquaserv Rt. végezte, hanem
egy külső vállalkozó, a Hidroconstrucţia Rt., A víz- és csatornahálózat, ivóvíz- és szennyvíz-szivattyúk, a
marosvásárhelyi SCADA-rendszer felújítása/kiszélesítése, a Maros megyei víz- és csatorna-infrastruktúra
kiszélesítése és felújítása program keretében. 

Az előzetesen bejelentett, 8 és 16 óra közötti feltételezett időintervallum meghosszabbításának okai tech-
nikai jellegűek, és több előre nem látott elemet tartalmaznak, amelyek sajnos bármikor előfordulhatnak egy
ilyen munkálat esetén. Ezért, annak ellenére, hogy a munkálat tervezése a megfelelő módon történt, az összes
munkagépet és alkatrészt előkészítették, és a szerződés értelmében a munkálatokat végző munkacsoport az
ilyen munkálatokban tapasztalattal rendelkező szerelőkből/hegesztőkből állt, a munka elvégzése közben
előre nem látott műszaki problémák miatt a munkálatok a tervezettnél több mint 8 órával meghosszabbodtak.
Gyakorlatilag – bár az Aquaserv Rt. által a sajtóhoz eljuttatott és a cég saját honlapján még július 12-én köz-
zétett információ, miszerint a munkálatok elvégzése 8 órát vesz igénybe, az eredeti becsléshez képest –, ez
az idő a duplájára nőtt, a munkálatokat éjjel fél egykor sikerült befejezni a bejelentett 16 órával szemben.

Még egyszer elnézést kérünk az érintett zónában lakóktól az okozott kényelmetlenségért, és ígérjük,
az Aquaserv Rt. minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő.

Aquaserv Rt., Marosvásárhely 

JÚLIUSRA

Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára, apósra,
nagytatára, KISS ISTVÁNRA
halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Felesége, lányai, vejei, szeretett
unokái. (9455)
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A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2018. szeptember 7-től: PEDAGÓGUS (egy hely –
6-14 éves gyerekek oktatására, nevelésére, felügyeletére) a nagysármási szórványbentlakásban. Jelentkezni
és érdeklődni 2018. július 29-ig a következő e-mail-címen lehet: gyongyi@kallos.org.ro vagy telefonon:
0744-800-533. (sz.-I)

MUNKÁST ALKALMAZOK állatfarmra. Tel. 0744-623-231. (1786)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT. Tel. 0773-316-377.
(62472)

FELVESZÜNK C + D kategóriával és ADR-engedéllyel rendelkező SOFŐRT belföldi útvonalra. Tel.
0730-120-210. (20360)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (20305-I)

KFT. KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT alkalmaz Erdélyben elvégzendő  felújí-
tási  munkálatokra. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.  Tel. 0732-916-076. (sz.-I)

BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált mun-
kakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre  elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (62468-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel.
0365/430-240, 0785-210-682, 9–17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot a következő e-mail-címre vár-
juk: office@consuselectric.ro (62499-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez öt KARBAN-
TARTÓ VILLANYSZERELŐI – COR-kód 741307 – állás betöltésére, meghatározatlan időre. A verseny-
vizsga időpontja: július 31-én 10 óra.  Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő alatt
oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és kötések
feloldásában, szétesett családokat egyesít, sikert visz
otthonukba és vállalkozásukba, segít az impotenciában,
epilepsziában, alkoholizmusban, depresszióban,
psoriasisban, reumában, gyógyíthatatlan betegségekben
stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet
kedvesével. Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik a tandíj
részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diákbent-
lakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba, hoz-
záférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és országos
ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi intézményekben
és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es és a 2017-18-as
tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák az Erasmus+ program
keretében 19 napot Olaszországban és Spanyolországban gya-
korlatozott. Az iskola a 2018-2019-es tanévre új projektet nyújtott
be, ami az általános orvosi asszisztens szakos diákok
versenyképességének növelését célozza, olaszországi, né-
metországi és spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. július 

9–27. 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor
utca 

3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TÖRZS-
KÖNYVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti) vagy
az érettségi diploma, illetve az azt helyettesítő iga-
zolás, születési bizonyítvány (eredeti), házasságlevél
(eredeti), személyazonossági igazolvány, orvosi iga-
zolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a
jelentkező egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására. Ezt
az igazolást minden tanév elején be kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló pedagógu-
sok gyermekei, erről a szülők tanintézményében ki-
adott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első 
részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy
anélkül. 

J. CHRISTOF E&P SERVICES S.R.L. – AZOMUREŞ 
területe keres: 
– LAKATOST
– HEGESZTŐT

Feladatok: 
– gépészeti, karbantartási, javítási feladatok szakszerű ellátása; 
– munkafegyelem és utasítások betartása a HSEQ normák szerint;
– pótalkatrészek és részegységek felújítása javított gépekhez. 
Ajánlat:
– optimális munkakörülmények; 
– vonzó fizetés végzettség szerint;
– azonnali munkakezdés.
Jelentkezés:
– Küldjön önéletrajzot e-mailben vagy személyesen (Azomureş, Str.

Gh. Doja, Nr. 300)
– E-mail/Telefon: e.vitos@christof.com, l.oprea@christof.com;

0731-606-891
– Cím: J. Christof E&P Services S.R.L.
Vitos Enikő vagy Oprea Lidia
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