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Járványról még nincs szó

Négy ember halálát okozta az influenza

A bántalmazó
azonnal eltávolítható a lakásból

Már a helyszínen ideiglenes távoltartási végzést állíthatnak ki december
végétől a rendőrök, ha családon belüli erőszakot észlelnek. A nemrég
életbe lépett törvénymódosítás feljogosítja a rend őreit, hogy veszély
esetén eltávolítsák az agresszort a
lakásból, még akkor is, ha az a saját
tulajdona.

A fenti adatok Sorina Pintea egészségügyi miniszter január
9-i bejelentésében hangzottak el, és azt is hozzátette, hogy
a hatóságok a vírus terjedésének a felgyorsulására számítanak. Az áldozatok között egy aradi és két galaci mellett van
egy marosvásárhelyi is.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Vajda György

A megyei közegészségügyi igazgatóság adatai szerint 2018 folyamán
és 2019 első napjaiban megyénkben összesen két esetben igazolódott be,
hogy a légúti megbetegedést az influenza vírusa okozta. A fertőzésben
egy vidéki, egyévesnél fiatalabb csecsemő és egy 47 éves beteg vesztette
életét. Ez utóbbi kórházban hunyt el január 3-án – tájékoztatott dr. David
Liana, a közegészségügyi hatóság osztályvezető orvosa.
(Folytatás az 5. oldalon)

____________2.
Dr. Kolozsváry
Zoltán a kitüntetettek
között

December 13-án Budapesten a
Parlament díszes felsőházi termében 30. alkalommal adták át a műszaki-szellemi innovációs
alkotómunka elismerését jelentő
Gábor Dénes-díjakat.

____________6.

Kényes ügyek

Antalfi Imola
Igaza van az egészségügyi miniszternek, tényleg „érzékeny” a
regionális kórházak ügye. Nehéz ugyanis az egymást követő szaktárcavezetőknek megmagyarázniuk, hogy a lassan 12 éve megszületett ötlet – a kiemelt kórházak megépítése – miért nem vált
valósággá egy évtized elteltével sem.
A nagy tervet bejelentő Eugen Nicolăescunak, aki kezdetben
nyolc, új épületben helyet kapó regionális kórházról álmodozott,
két kormányzati ciklusban sem volt politikai ereje ahhoz, hogy
megvalósítsa a nagyszabású projektet, így ez pártjának kampánytémája maradt, időről időre leporolták, kicsit szédítették az embereket, a lehetséges befektetőket, aztán majdnem minden maradt
a régiben. Annyi változott, hogy egy halom pénzt kidobtak pályázati kiírásokra, különféle tanulmányokra, elbukott licitekre. Aztán
kiderült, hogy nincs elég pénz az építkezésre, de az is lehet, hogy
nem úgy alakultak a dolgok, mint egyesek szerették volna. A liberális tárcavezető a második mandátumában már alább adta: az
építkezés tervét elvetette, besorolási kritériumrendszer alapján
minősített volna regionálisnak nyolc egyetemi kórházat. Végül
négyre csökkentették a kiemelt kórházak számát, 2014-ben Nicolae Banicioiu tárcavezető pedig már csak háromról beszélt, mondván, hogy 2014–20 között egymilliárd eurót fordítanának uniós
alapokból e regionális kórházakra. Marosvásárhely orvostársadalma, közigazgatása négy éve pedig nagy sajtófelhajtással abbeli
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK
10., csütörtök

A Nap kel
8 óra 4 perckor,
lenyugszik
16 óra 55 perckor.
Az év 10. napja,
hátravan 355 nap.

Ma MELÁNIA,
holnap ÁGOTA napja.
ÁGOTA: az Agáta régebbi magyar formája, jelentése: a jó. A
görög Agatha névből ered.

VALUTAÁRFOLYAM
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Havazás lehetséges
Hőmérséklet:
max. -10C
min. -40C

1 EUR

4,6722
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100 HUF

1 g ARANY

4,0803
1,4525

168,0226

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Ingyenes urológiai vizsgálat

A Maros Megyei Sürgősségi Klinikán 2019-től a háziorvos
által kibocsátott küldőcédula alapján ingyenes urológiai
vizsgálatot végez két szakorvos az új kórház 4179-es rendelőjében hétfőtől péntekig 8.30–19.30 között. Előzetesen
be kell jelentkezni a 0265-210-677-es telefonszámon vagy
a földszinten levő iktatónál.

Köszöntik az 50 éve házasokat

A Nyugdíjasok Egyesülete (Bolyai utca 36. szám) klubdélutánon köszönti az 50. házassági évfordulójukat ünneplőket. Az érdekelt párok naponta 10–13 óra között
iratkozhatnak fel az eseményre az egyesület székházának
emeleti irodájában.

Két ifjúsági előadás
az Ariel Színházban

Január 31-én két ifjúsági előadást lát vendégül az Ariel
Színház. 10 órától az Apa_anya_én – című, 90 perces előadást, 17 órától pedig a Híd című, 120 perces produkciót
láthatják az érdeklődők. A pécsi Bóbita Bábszínház és az
Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet előadásait
elsősorban középiskolásoknak ajánlják. Helyszín a
Nyomda utca 4. szám alatti Ariel Színház stúdióterme (az
első emeleten). Jegyfoglalás: 0747-942-181, sms-ben is.
E-mail: rablopandur@yahoo.com. Az előadás létrejöttét a
Nemzeti Kulturális Alap és az EMMI támogatta.

Sajtófotótárlat a Bolyai téren

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) szervezésében Brassaï – 2016 címmel sajtófotókiállítás nyílik január 13-án, vasárnap 12 órától a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A tárlat
anyagát Gáspár Sándor, a MÚRE alelnöke, Szucher Ervin,
a szervezet székelyföldi képviselője és Nagy Miklós Kund
művészeti újságíró méltatja.

Marosvásárhelyen a budapesti
Chameleon Jazz Band

Január 12-én, szombaton 19 órától a Kultúrpalota nagytermében lép fel a budapesti Chameleon Jazz Band Happy
2019 című szilveszteri műsorával. A tematikus koncertjeiről
híres Chameleon Jazz Band az elmúlt években 50 európai
város közönségét szórakoztatta pezsgő hangulatú műsoraival. Egyszerre idézik meg New Orleans füstös bárjainak
hangulatát, a funky és a diszkó fénykorát és a dallamos
jazzvilág lágy ringását. A belépés díjtalan!

Méhészeti tanácskozás

Az RMGE Maros január 12-én 10 órától a marosvásárhelyi
Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén méhészkonferenciát szervez. Dr. Tófalvi Melinda Mária Nemesítés és digitalizáció a méhészetben címmel tart előadást, dr. Markó
Bálint Harmónia és konfliktus a méhtársadalomban címmel
értekezik, Demeter Imre az atkaölőként használható lítiumklorid hatásáról beszél, Mezei Attila az apiterápia titkaiba
vezet be, míg Márton Tihamér a gyergyói-havasokbeli méhészkedést ismerteti.
Hírszerkesztő: Vajda György
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Szigorúbban léphetnek fel a rendőrök családi erőszak esetén

A bántalmazó azonnal eltávolítható a lakásból

Már a helyszínen ideiglenes távoltartási végzést állíthatnak ki
december végétől a rendőrök,
ha családon belüli erőszakot
észlelnek. A nemrég életbe lépett törvénymódosítás feljogosítja a rend őreit, hogy veszély
esetén eltávolítsák az agreszszort a lakásból, még akkor is,
ha az a saját tulajdona. A vonatkozó törvényt tavaly nyáron
fogadta el a parlament, a módszertant most dolgozták ki, tavaly novemberben több mint
4500 rendőrt képeztek ki arra,
hogy hogyan kell eljárniuk
ezekben az esetekben.

Menyhárt Borbála

Azonnal eltávolítható otthonából az
a bántalmazó, aki családtagjai életét,
testi épségét vagy szabadságát fenyegeti. A rendőrök a helyszínen egy kockázatfelmérő kérdőív kitöltését
követően, sürgősségileg ideiglenes, öt
napig érvényes távoltartási végzést állíthatnak ki december 28. óta.
A rendőrök hivatalból is eljárhatnak, amennyiben erőszakos cselekedetet észlelnek, illetve ha az áldozat
vagy egy tanú írásban vagy szóban
feljelenti az agresszort, akár telefonon
is, a 112 sürgősségi hívószámot tárcsázva – derül ki az Országos Rendőrfelügyelőség
által
közzétett
tájékoztatóból.
A sürgősségileg kibocsátott ideiglenes távoltartási rendelet bevezetését
a képviselőház munkaügyi bizottságának titkára, Csép Andrea kezdeményezte. Eddig a rendőröknek csupán a
megtörtént bántalmazást volt joguk
megállapítani, a bántalmazó családtagnak a távoltartását célzó végzést a
bíró állíthatta ki az erőszakos cselekedet megállapítása után, abban az esetben, ha a bántalmazott feljelentést tett
a rendőrségen, és kérte azt, tehát automatikusan nem járt el a hatóság. Az
új rendelkezések értelmében a helyszínre érkező rendőröknek az első
dolguk, hogy meggátolják a bántalmazást, és amennyiben indokolt, ki
kell hívniuk a mentőt. A további veszély kockázatát a rendőrök egy 21
kérdéses űrlappal mérik fel, az első 7
kérdés kimondottan a súlyos esetekre
vonatkozik, rá kell kérdezniük az áldozatra, hogy előzőleg történt-e már
bántalmazás a családban, használt-e
az agresszor olyan tárgyat, amivel sérülést okozott, illetve szenvedett-e komolyabb
sérüléseket:
égést,
csonkítást, szúrást, vágást. Módszer-

RENDEZVÉNYEK

Forrás: femina.hu

tanilag ki van dolgozva a kockázatfelmérés folyamata, és amennyiben a
kérdések közül többre pozitív a válasz, a rendőr azonnal kiállíthatja a távoltartási végzést. Kis időt hagy a
bántalmazónak, hogy összeszedje a
lakásból a legszükségesebbeket, és eltávolíthatja, akár a saját lakásából is,
ami nagyon fontos előrelépésnek számít. Továbbá meghatározhatja, hogy
az agresszor milyen közel mehet az
áldozathoz. Csép Éva Andrea egy interjúban elmondta, tudomása szerint
Romániában csupán három központ
van, ahol kimondottan az agresszorokat fogadják, és ott terápiában részesülnek. Amennyiben a bántalmazónak
nincs ahová mennie, az adott településen működő menhelyre irányítják,
és ott szállásolják el.
Mint mondta, a kormánypárt nyolc
központ létesítését irányozta elő az
agresszorok számára. Ennek két éve,
és a költségvetési vita során Csép
Andrea mindig rákérdez, hogy mi a
helyzet a védett otthonokkal, ugyanis
ezekből sincs elég, illetve az agresszorok rehabilitációját célzó központokkal, ám mindig az a válasz, hogy
európai forrásokat hívnának le ezekre
a beruházásokra. A monitorozás, azaz
annak kapcsán, hogy miként ellenőrzik majd a távoltartási végzés betartását, felmerült az elektronikus
karkötők használata, és a törvény rendelkezik is arról, hogy a bántalmazott
kérheti a távoltartási rendelet betartásának nyomon követését elektronikus
karkötővel, ellenben anyagiak hiánya

Hülyeség nem akadály!

A Hahota Színtársulat január 11-én, pénteken 19 órától a
Maros Művészegyüttes termében adja elő a Hülyeség
nem akadály! című szilveszteri kabaréját. Jegyek a helyszínen válthatók.

Katicabogár

Január 12-én, szombaton 19 órától a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió Színházában előadják Vaszilij
Szigarjev Onnan is kivesznek (Katicabogár) című darabját. Fordította Koltai M. Gábor és Sediánszky Nóra, rendező: Forgács Péter. díszlet- és jelmeztervező: Mihály
Katalin és Székely Tímea, látványtervező szak, III. év,
BA, dramaturg, rendezőasszisztens: Dobrovszki Dóra és
Ősz Emese, teatrológia szak, II. év, BA. Fellépnek: Pignitzky Gellért, Czirják Beatrix, Belágyi Hanna, Daragus

miatt a rendőrség még nem szerezte
be ezeket. Az új törvény értelmében a
távoltartási rendelet megszegése egy
hónaptól egy évig terjedő börtönbüntetéssel jár, ami remélhetőleg elrettentőleg hat majd a bántalmazókra,
hiszen gyakori, hogy a távoltartási
végzés ellenére kerül sor az újabb
bántalmazásra, több esetben a férjük,
élettársuk által meggyilkolt nők rendelkeztek távoltartási végzéssel.
Tavaly több mint 35 ezer esetet
jelentettek
Az elmúlt év novemberében az Országos Rendőr-felügyelőség felkészítőket szervezett a távoltartási végzés
alkalmazásáról, amelyeken országszerte több mint 4500 rendőr vett
részt.
A rendőr-felügyelőség által nemrég
közzétett adatok szerint a 2018-as év
első 11 hónapjában országos viszonylatban 35.623 családi erőszaknak minősülő esetet jelentettek (52,3
százalékban városon, 47,7 százalékban vidéken). A bejelentett esetek 58
százalékában verésről vagy egyéb
erőszakos cseledetekről számoltak be
az áldozatok, több mint 7 százalékában fenyegetés történt, 3,71 százalékában pedig a távoltartási végzés
előírásainak a megszegése miatt tett
panaszt az áldozat. A bántalmazások
mintegy 75 százaléka az érintettek otthonában történt.
Tavaly a bíróságok 3438 távoltartási végzést bocsátottak ki, a legtöbbet
(3393-at) az áldozatok kérésére.

Anna, Lajter Márkó Ernesztó, János Hajnalka/Vári Vivi
színművészeti hallgatók.

Lehet jelentkezni a gazdabálra

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet
január 19-én, szombaton 13 órától a balavásári Romantik
panzió éttermében tartja az idei gazdabálját. Érdeklődni
és helyet foglalni a 0745-661-970-es vagy a 0787-723733-as telefonszámokon és az rmgemaros@gmail.com
e-mail-címen lehet. Az est ceremóniamestere Vaszi Levente lesz, zenél Miklós Károly és népi zenekara.

Útfélen

Ezzel a címmel nyílik festészeti és grafikai kiállítás január
11-én 18 órától a Studium-Prospero Kulturális Központban (Forradalom utca 8. szám). A kiállítást megnyitja és
tárlatvezetést tart az alkotó, Szente-Szabó Ákos képzőművész. A tárlat február elsejéig tekinthető meg munkanapokon 10-14 óra között.
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Az EP-választáson dől el,
milyen lesz az unió új költségvetése

Az EU költségvetésének féléves
késése nem kevesebb, mint
100.000 uniós finanszírozású projektet veszélyeztet a tagállamokban, hívja fel a figyelmet Winkler
Gyula EP-képviselő. Mint beszámolt, újrakezdte tevékenységét
az Európai Parlament, de a Miniszterek Tanácsa is, Románia
uniós elnökségének az első hivatalos momentuma, az Általános
Ügyek Tanácsának ülése zajlott
Brüsszelben.

„Élesen megosztó ügyek vannak napirenden mindkét intézményben, a legfontosabb és egyben a legvitatottabb az
EU 2021 utáni hétéves költségvetése.
Sajnálatos módon, a tagállamok tavaly
decemberben, a brüsszeli EU-csúcson
eldöntötték, hogy nem támogatják az új
költségvetés véglegesítését a májusi EPválasztások előtt. Így veszélyben vannak
az uniós támogatások, veszélyben van
Erdély számára két legfontosabb uniós
közpolitika: a Kohéziós Politika és a
Közös Agrárpolitika. Ez az a két terület,
ahol a nyugati és északi tagállamok

csökkenteni akarják a támogatásokat. A
megkezdett fejlesztések folytatása a tét,
közösségeink a Székelyföldön, Erdélyszerte mindenütt rengeteget veszíthetnek” – fejtette ki az EP-képviselő. „Ezért
az európai parlamenti választások tétje
minden eddiginél nagyobb, a májusi választásokon dől el, hogy azok lesznek-e
többségben, akik a finanszírozások csökkentését szorgalmazzák, vagy azok, akik
a fejlesztések folytatását támogatják. Erdély uniós forrásokból történő modernizációja, a gazdák támogatása, a fiatal
vállalkozók esélyei, az Erasmus program
a fiataljainknak: ezekről döntünk a májusi EP-választáson” – nyomatékosított.
Mint kiemelte, az EU költségvetésének féléves késése nem kevesebb, mint
100.000 uniós finanszírozású projektet
veszélyeztet a tagállamokban. „Ez érinti
az önkormányzatok infrastrukturális beruházásait, amelyek a hosszadalmas közbeszerzések miatt érzékenyek a késésre,
de ugyanakkor a csúszás miatt akár egymillió fiatal veszítheti el az Erasmus
programban való részvétel esélyét. Ha a
kutatás területét elemezzük, a költségve-

tés csúszása miatt havonta 5 ezer munkahely kerül veszélybe a tagállamokban,
és a továbbgyűrűző gazdasági hatás
miatt minden hónap késés további hétezer kapcsolódó munkahelyet veszélyeztet” – magyarázta Winkler Gyula.
Brüsszelben ülésezett az Általános
Ügyek Tanácsa, számolt be a képviselő.
„A tavaly decemberi csúcs még arról
döntött, hogy 2019 októberében véglegesítik a költségvetést, én már akkor jeleztem, hogy ez nem valószínű, hiszen
októberben lép hivatalba az új Európai
Bizottság, az EP-választások után megalakult Európai Parlament jóváhagyásával. Most a tagállamok képviselői arról
beszéltek, hogy decemberben fogják
véglegesíteni a 2021 utáni költségvetést,
ez már az utolsó utáni alkalom, hiszen a
parlamenti procedúrák még további időt
igényelnek, és minden nap késés komoly
veszteséget jelent. 2014-ben is késve
kezdődött a költségvetés végrehajtása,
tudjuk, milyen rossz következményei
vannak egy ilyen csúszásnak” – emlékeztetett az RMDSZ európai parlamenti
képviselője. (RMDSZ-tájékoztató)

Elnöki visszautasítás

Klaus Iohannis államfő szerdán másodszor is visszautasította Adina Florea kinevezését a Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) élére. Azzal érvelt, hogy az elé terjesztett iratcsomó
nem tartalmazza a bizonyítékot, hogy a főügyészjelölt nem
működött együtt a Szekuritátéval. Tudorel Toader igazságügyi
miniszter először novemberben jelölte Adina Floreát a DNA
főügyészi tisztségébe. November 21-én Klaus Iohannis ál-

lamfő bejelentette, megtagadja a kinevezését, mivel a dokumentáció nem tartalmazza a Szekuritáte Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) által kiadott igazolást, ami
tanúsítaná, hogy a jelölt nem működött együtt a Szekuritátéval.
Az igazságügyi tárca vezetője december 27-én újfent Adina
Floreát jelölte a DNA élére. (Mediafax)

Globalizáció – más nézetből

Midőn ezeket a sorokat írom, odakint
sűrű pelyhekben hull a hó. Ez elég globális jelenség télen az északi féltekén.
A többé-kevésbé globálisan még szünidejüket töltő gyerekek öröme ugyancsak fenntartások nélkül globális.
Ebből már az olvasó könnyen kitalálhatja, hogy a globalizációról akarok
ma csevelyt kezdeményezni. Azért ilyen
könnyed modorban, mert a súlyos
témák rendszerint elriasztják a lájkosztó közönséget.
A globalizácó már azelőtt létezett,
hogy erre a politológusok, újságírók
vagy szociologizáló hajlamú nyelvészek
a megfelelő (?!!) kifejezést földgömbileg megalkották volna. Hogy mást ne
említsek, az iskola e kategória martaléka. Ilyen vagy olyan formában a
rendszeres oktatás globális, föld körüli,
világfalvi jelenség-folyamat-intézmény.
(Lehet választani ízlés, tetszés és tapasztalat szerint.) Az iskolák ellen senki
nem tiltakozik az iskolakerülőkön kívül.
Ha egy pedagógiai világkongresszust
rendeznének a G8-ak, G10-ek vagy más
gék, nem gyülekeznének villámgyorsan
a helyszín köré randalírozni a világbéke hívei.
Lenin még imperializmusnak nevezte
és a kapitalizmus legfelsőbb fokának,
emeletének tette meg. Miután nem
tudta elképzelni, mi következhet még a
tőke ellentmondásai után, kijelentette,
hogy ez a végső stádium, és azután szerinte kitör a bőség és egyenlőség korszaka, amelyben elhal az állam és
propaganda, az emberiség – ha még
marad valaki a boldogság emésztőgödreiben – visszatér a paradicsomi állapotokhoz, és Isten elássa az első
emberpár kiűzéséhez használt lángpallosát, amíg újabb bűnbe esést nem produkál a nyughatatlan humán genetika.
Da capo al fine.
Vagy globalizáció volt az egymást
követő divathullámok váltakozása. Persze csak a civilizációs világban. A bra-

zíliai őserdőkben nincs globalizáció,
csak bő vegetáció, következésképpen az
ottragadt maradék emberiség vegetál
vagy vegetáriánus. Ha csupán rövid
életemet nézem, a férfidivatban volt
már kiving – kívül hordott ing, és volt
nadrágba gyűrt ing, volt atléta- (erdélyi
szóhasználatban majó) divat és volt
magas nyakú pulcsi, Alain Delonbunda és persze a mindent eluraló, ma
már a nyugdíjasok egyensapkájaként

emlegetett baseballsapka. A kalap globalizációját trónfosztotta a berett és
micisapka, a kötött, bojtos hülyegyereksapka, a kámzsa és törpesisak. Bizonyos társadalomvédő és kasszafúró
csoportok pedig az elegáns fekete símaszkig általánosodtak. A szegényebb
sorsúaknak megteszi a nejlonharisnya
is. Legalább utóbb nem kell a szemfelszedőhöz fordulni.
A női divatról ne is beszéljünk. A hatvanas évek derekán a nők váratlanul levágtak 10-től 135 centiig a
szoknyájukból, így született meg a mini.
Ezt még a muzulmán fehércselédek – ez
ugyanis a társadalmi státusuk a szaúdarábiai típusú patriarchátusokban
(apajogú társadalom) – is viseltek otthon a hatvannégy jelképes, nőgyűlölő
törvényekkel szabályozott és valóságos
falak mögött és között. Globális jelenség volt, a férfiak nagyobb örömére.
Olykor intő példázatként.
A globalizáció áldozata lett a vicckultúra, amelyben a politikai viccek elcsökevényesedtek éppenséggel akkor,
amikor az állami tiltás megszűnt a legtöbb helyen (valószínűleg ebből Törökország, a Szovjet, akarom mondani
Putyinsztáni Unió kivétel) – és helyüket
átvették az emberiség szaporításának
globális tevékenységére utaló tréfák,

viccek, mondások, bemondások, dumagépek és stand up comedyk.
Nem tiltakoztunk az elektronikus és
digitális kütyük, mobiltelefonok ellen,
sőt ma már mindenkinek mindenütt
van, ahogy a villamos áram és a folyóvíz-csatornázás ellen sem. Ez is globalizáció, amely végül is a nyugati
civilizációból terjedt el, ámbátor voltak, vannak ókori, közel-keleti gyökerei
is. A japán csoda, Kína felívelése a globalizáció eredménye. Az irányukba mutatkozó
irigység
ugyanvalóst.
(Globalizálódtak az emberiség nagy
betegségei, miként korábban a pestis
vagy a kolera. A gyógyításuk is Nyugatról jött. Senki nem tiltakozott ez ellen
szervezetten.)
A kelet-európai és szovjet fogantatású, forradalmi országok számára a
globalizáció Moszkvából eredt. Zárt világukban ez a típusú egységesülés azért
volt hatásos, hatékonyan nyomorúságos, mert nem volt ki- és lefolyása.
Amikor leomlott a berlini fal, és kinyílt
a világ, láthatóvá váltak ezek a társadalmak a nagyvilág számára, akkor az
államok a kezdeti lelkesedés után didergősen húzták össze magukat, makacskodnak, rakoncátlankodnak (vö.
politikai válságok, bizonytalansági tényezők burjánzása, vagy gyakori kormányválságok), ugyanis kritika éri őket
kívülről, amelyhez nincsenek szokva. A
titkolózás, az információk megtagadása és a kétarcúság még a korábbi
korszak öröksége. Az álhírek és a félreinformálás – pl. Soros mindenhatósága
– a védekezési reflexek számlájára
írandó.
Globalizálódott az infantilizmus, a
felnőtteknek gyártott mesefilmek divatja, a félrenézés, félrebeszélés, az elhárítási
reflexek
egyre
kifogástalanabbul működnek világszerte.
A nap helyett viszont ragyog felettünk a Golden Globe. Gyógyír gyanánt.

Ország – világ
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Fuvarozók munkabeszüntetése

A szállítmányozással foglalkozó cégeket tömörítő
FORT szövetség arra kéri a romániai fuvarozókat,
hogy csütörtökön délelőtt 8 és 13 óra között szüntessék be a tevékenységüket. A szakmai szövetség
szolidaritást vár a romániai fuvarozóktól az ugyanebben az időben zajló brüsszeli tüntetéssel – az Európai Parlament előtt összegyűlők az 1. Mobilitási
Csomag előírásait kifogásolják. Ugyanakkor őket
érintő módosításokról is szavaz ebben az időszakban az Európai Parlament. A brüsszeli tüntetést 600
személyre és 10 kamionra hagyták jóvá a hatóságok, és olyan országokból várnak résztvevőket, mint
Románia, Bulgária, Magyarország és Lengyelország. (Mediafax)

Ügyészeket hallgattak ki

A Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) nagyváradi
részlegének öt ügyészét hallgatták ki szerdán a legfőbb ügyészségen annak a hangfelvételnek az ügyében, amelyen – állítólag – a DNA több nagyváradi
ügyésze a bírák megfélemlítésére használt praktikákról beszél. Az ügyészek nem kívántak nyilatkozni
a sajtónak, amikor megérkeztek a legfőbb ügyészségre. A bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekmények kivizsgálásával foglalkozó ügyosztály
múlt héten jelentette be, hogy in rem (azaz a bűncselekmény elkövetésére irányuló gyanú megalapozottságát vizsgáló) eljárást indított az ügyben. A
szóban forgó hangfelvételt Răzvan Doseanu ügyvéd
tette közzé ügyvédi irodájának honlapján. Răzvan
Doseanu szerint a felvétel a DNA váradi ügyosztályának 2018 januárjában zajlott ülésén készült, és
egy névtelen beküldőtől származik. (Agerpres)

4,4-es fokozatú földrengés

A Richter-skála szerinti 4,2-esről 4,4-es fokozatúra
módosította az Országos Földfizikai Intézet a szerdán 13.36-kor bekövetkezett földrengés erősségét.
Ugyanakkor a földmozgás mélységére vonatkozó
adatot is pontosította, eszerint nem 119, hanem 130
kilométerrel a földfelszín alatt következett be a földmozgás. Az epicentrum térségében a földrengés a
Mercalli-skálán 3-as erősségű volt. A legközelebb
eső települések Nehoiu (37 km), Buzău (48 km),
Râmnicu Sărat (53 km), Odobeşti (54 km) és Kovászna (55 km). Az év kezdete óta Romániában már
hét földrengés következett be, a szerdai volt a legerősebb. (Agerpres)

Kényes ügyek

(Folytatás az 1. oldalról)
szándékát fejezte ki, hogy közösen lépnek fel azért, hogy
a megyei sürgősségi kórházat visszalobbizzák a listára
negyediknek. Azóta is mély a csend. Igaz, a másik
három kórház sincs sehol.
Jelenleg is három városba – Jászvásár, Craiova és
Kolozsvár – építendő csúcskórházak tervénél tart a
szaktárca. A mostani egészségügyi miniszter, Sorina
Pintea december végén úgy beszélt a regionális kórházak építéséről, mint ami „egyre inkább bizonyossággá
válik”. Szóval ha még csak ott tartunk, hogy úton vagyunk a bizonyosság felé, nagy lehet a baj… Egyrészt
az építkezéshez szükséges területek jogviszonyával volt
gond, majd az Európai Fejlesztési Bank szakértői változtatták meg a helyszínt – tudtuk meg. A miniszter aszszony szerint nem arról van szó, hogy Románia nem
képes egy új kórházat építeni, mint ahogy egyesek hangoztatják, hanem arról, hogy a pénz is számít! Nem
mindegy ugyanis, hogy egy kórház építése 100 vagy 400
millió euróba kerül – mondta a miniszter asszony, azzal
érvelve, hogy ha a 2021–2027-es pályázati időszakban
végeznék el a beruházást, az uniós társfinanszírozás
mértéke 85 százalék lenne a jelenlegi 50 százalék helyett. Így aztán ezt látják a legjobb megoldásnak.
A fentiek alapján úgy tűnik, még jó sok időbe telik,
mire felavathatják a három közül az első regionális kórházat Romániában. Azért azt is kellene mérlegelni, hogy
mennyire lehet számítani az uniós társfinanszírozás
mértékének növelésére, amiben Corina Creţu uniós biztos annyira reménykedik, nehogy tíz év múlva is csak
ott tartsunk, hogy újabb szakértők újabb tanulmányai
alapján azt magyarázzák, hogy mit miért nem lehet
megcsinálni csak a következő évtizedben.
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Pro Infrastruktúra Egyesület:
43 kilométer sztrádát
adhatnak át idén

Többen jogosultak fűtéspótlékra

750 lej lett a jövedelemküszöb

2019. január elsejétől többen lesznek jogosultak fűtéstámogatásra, mint eddig, ugyanis
a kormány 615 lejről 750 lejre növelte azt a
jövedelmi küszöböt, amely alatt az érintettek
pótlékot kérhetnek – tájékoztatott Szőcs
Zsuzsanna-Anna, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatóságának
vezetője.

Ellentmondanak a Pro Infrastruktúra Egyesület képviselői Alin Şerbănescunak,
a CNAIR szóvivőjének, aki
szerint idén 118 kilométernyi autópályát adnak át,
mivel szerintük a legvalószínűbb szám 43 kilométer,
a többi pedig „naiv embereknek szóló ígérgetés és
arcátlan félretájékoztatás”.

Mezey Sarolta

– Megjelent egy sürgősségi kormányrendelet
(114/2018), melynek értelmében mindazok az egyedül
élő személyek vagy családok, ahol az egy főre eső jövedelem vagy nyugdíj nem éri el a 750 lejt, fűtéspótlék-igénylést nyújthatnak be a polgármesteri hivatal
szociális osztályára, a Dózsa György utca 9. szám alá,
a 8-as irodába. A szükséges iratok és feltételek ugyanazok, a változás csupán a jövedelemküszöbre vonatkozik, ami az eddigi 615 lej helyett 750 lej lett
gázfűtés, villany- vagy fafűtés esetében. Ha az érintettek január 20-áig nyújtják be kérvényüket, akkor januárra, februárra és márciusra jogosultak lesznek
fűtéspótlékra – tájékoztatott Szőcs Zsuzsanna-Anna
igazgató.
Marosvásárhelyen 2018 decemberében 363 család
részesült gázfűtés-, 19-en villanyfűtés- és 52-en fafűtés-támogatásban, a jövedelmi szintek függvényében
különböző összegekben.
Mint ismeretes, az igénylések elbírálásakor a családtagok egy főre eső havi nettó jövedelmét veszik alapul. A legnagyobb összeget, havi 262 lejt azok a gázzal
fűtő családok kapják, akiknél az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el a 155 lejt (ezek a szociális segélyből élő családok). A legkisebb támogatásban azok
részesülnek, akiknek a havi nettó jövedelme az 540 és

750 lej közötti jövedelemsávban található, ők havi 20
lejt kapnak, ha gázzal vagy villannyal fűtenek, és 16
lejt, ha fával.
– A havi 20 lejes fűtéstámogatás nem nagy összeg,
de lesznek olyan idős személyek, akik ezért az összegért is igényelni fogják, hiszen a kisnyugdíjasoknak ez
is számít – fogalmazott az igazgató.
Hogy a jövedelemsávok és a melléjük rendelt támogatás összege mennyire méltányosak, vita tárgyát képezheti, ugyanis a jövedelemküszöböt
évekig nem módosították, miközben az energiahordozók ára megnőtt. Ha egy 640 lejes minimálnyugdíjjal rendelkező személynek mindössze 20 lej
támogatást nyújtanak egy téli, 200-300 lejes gázszámla kiegyenlítéséhez, akkor ez a legjobb indulattal sem nevezhető valós támogatásnak a kormány
részéről.

A belső félelmekről, azok kialakulásáról és leküzdéséről szól a Pszichotrillák műsor, ma 20 órától, majd
az év első kulturális körképével jelentkezik a Kultúrcsepp 20.30 órától. Ezúttal Sepsiszentgyörgyre, Marosvásárhelyre, Kézdivásárhelyre és Aradra hívja
nézőit az Erdély TV.

Sógor Csaba európai parlamenti képviselő a Mérlegen meghívottja. A 21.30 órakor kezdődő műsorból
kiderül, milyen irányba tart Európa, mi lenne jó a romániaiaknak, illetve melyek azok a fontosabb változások, amelyekre a májusi EP-választást követően
számítani kell.

Fotó: Nagy Tibor

Az Erdély TV csütörtöki műsoraiban: belső
félelmeink, kulturális körkép és EP-választások

Körvonalaiban a tanév

Vizsgák, vakációk

Jelentős változásokat hozhat
az idei év az életük első
nagy megmérettetésére készülő
fiatalok
számára.
Ecaterina Andronescu tanügyminiszter újra időszerűvé
tette a differenciált érettségi
gondolatát, melynek lényege,
hogy az egyetemre készülők
országos, a továbbtanulás helyett a munkaerőpiacon való
elhelyezkedést
választók
szakmai érettségin vennének
részt.

Nagy Székely Ildikó

Az elkövetkező hónapok persze
egészen más fordulatot is hozhatnak az amúgy is képlékeny oktatási
rendszerben, sőt, az sem kizárt,
hogy marad minden a régi forgatókönyv szerint. Összeállításunkban a
biztosra vehető tudnivalókat – a
félig már csaknem „lejárt” tanév
szerkezetét és fontosabb erőpróbáit
– ismertetjük.
Január 14-én véget ér a téli szünidő, és folytatódik a 2018–19-es
tanév első féléve. A diákok három
hetet járnak iskolába, február 2-án
ugyanis lezárul az idei tanév első
fele, és megkezdődik az egyhetes
félévi vakáció. A második félév február 11-én kezdődik, április 20-án a
május 5-ig tartó tavaszi vakáció
szakítja félbe. A tanév június 15-én
zárul. A végzős évfolyamok számára idén is korábban véget ér a tanítás, a tizenkettedikesek május

31-én, a nyolcadikosok június 7-én
köszönnek el iskolájuktól.
Kisérettségi, érettségi
Az általános iskolai tanulmányokat záró országos képességmérő
vizsgákra az utolsó tanítási héten,
június 3–7. között iratkozhatnak be
a diákok. A kisérettségi június 18án a román nyelv és irodalomból
zajló vizsgával kezdődik, 20-án matematikából, 21-én anyanyelvből
írásbeliznek a nyolcadik osztályt
végzett tanulók. Az óvások előtti,
ideiglenes eredményeket június 25én, a végső eredményeket 29-én teszik közzé. A vizsgajegyek 80
százalékban, az 5–8. osztály jegyátlaga 20 százalékban számít a középiskolai bejutásnál. A diákok
július 3–7. között választhatnak a
meghirdetett középiskolai helyekből, média szerinti számítógépes
rangsorolásukra július 12-én kerül
sor. A betöltetlenül maradt helyekre
július 24–25-én jelentkezhetnek a
számítógépes elosztásból kimaradt
fiatalok, a második elosztás július
31-én és augusztus 1-jén zajlik. Esti
tagozatra, illetve csökkentett látogatású középiskolai oktatásra július
15–18. között jelentkezhetnek
mindazok, akik a 2019–20-as tanév
kezdetéig betöltik a 18. életévüket.
A tavalyi évtől eltérően idén az
érettségi szóbeli vizsgái a tizenkettedikes ballagás után, június 3-án
kezdődnek. A diákok 3-án és 4-én
román nyelvi, 5-én és 6-án anyanyelvi ismereteikről adhatnak számot, június 7–11-e között

informatikai, 12–13-án idegen
nyelvi tudásukat bizonyíthatják.
Az írásbelik sorozata július elsején
a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik, 2-án anyanyelvből,
3-án a szaknak megfelelő kötelező
tantárgyból, 4-én a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők.
Az
óvások
előtti
eredményeket július 8-án, a végső
eredményeket 13-án hozzák nyilvánosságra.
A sikertelenül vizsgázott fiatalok
július 15–19. között, az elmaradt
vizsgák miatt távol maradt diákok
július 26-án iratkozhatnak fel a pót-

„A hatóságok továbbra is az elmúlt években tapasztalt módon
megvetnek és semmibe vesznek,
és fűt-fát ígérgetnek. Újabban azt
mondják: nem mi szabjuk meg a
határidőket, az építők mondják
azt, hogy 2019-ben befejezik.
Mintha a CNAIR illetékesei
holmi ártatlan báránykák volnának, akik nem tudják, mi történik
velük. Ha az építők nem tartják
be a szerződésben vállalt határidőket és kötelezettségeket, miért
nem bírságolják meg őket? Ez
ismét csak egy füstbomba,
amelynek az a célja, hogy elrejtse
a Közúti Infrastruktúra Kezeléséért Felelős Országos Társaság illetékeseinek inkompetenciáját” –
írja a Pro Infrastruktúra Egyesület Facebook-oldalán.
Az egyesület képviselői felidézik Alin Şerbănescu, a CNAIR
szóvivője nyilatkozatát, amelyben idénre 118 kilométernyi autópálya átadását ígérte.
érettségire. Az őszi vizsgasorozat
idén is az írásbelikkel kezdődik, augusztus 21-én román nyelvből és
irodalomból, 22-én anyanyelvből,
23-án a szaknak megfelelő kötelező
tantárgyból, 26-án a választott tantárgyból bizonyíthatnak a pótérettségizők. A szóbeli vizsgák
augusztus 27. – szeptember 3. között zajlanak. Az írásbeli vizsgák
óvások előtti, ideiglenes eredményeit szeptember 3-án, a végső
eredményeket 7-én teszik közzé.
Kisdiákok felmérése
Idén sem marad el a másodikos,
negyedikes és hatodikos diákok or-

„A valóság kegyetlen. 2019ben csupán 43,28 kilométernyi
autópályát adhatnak át, vagyis az
A1-es autópálya Lugos-Déva
szakaszának 3-as (május–június)
és 4-es szakaszát (augusztus–
szeptember), a Holgya és Marossolymos közötti részét. Jelenleg
az megvalósítható, bár nehezen,
hogy 2019 végén további 8 kilométernyi sztrádán autózzunk az
A10-es autópályán Szászsebes és
a Gyulafehérvár–Dél csomópont
között a rövid lámkeréki szakaszokon.
A szakasz további része (Gyulafehérvár–Észak) nem készülhet
el 2019-ben, ha reálisan nézzük.
Az észak-erdélyi (A3-as) autópálya Radnót és Maroskece közötti 17,9 kilométeres szakasza
esetében pedig csak elméleti
esély van arra, hogy 2019 vége
előtt megnyissák az építő (Astaldi) pénzügyi gondjai és a
megoldatlan bürokratikus problémák miatt.
Így aztán a reális forgatókönyv
szerint 43,28 kilométernyi új autópálya épülhet meg idén, a nagyon optimista szerint pedig
89,18 kilométernyi. A többi csak
a naivaknak szóló ígérgetés, arcátlan félretájékoztatás és ordas
hazugság” – szögezi le a Pro
Infrastruktúra
Egyesület.
(Mediafax)

szágos felmérése. A másodikosok
május 7–10. között bizonyíthatják,
hogyan tudnak írni, olvasni román
nyelven és anyanyelvükön, illetve
matematikai ismereteikről is számot adhatnak.
A negyedikeseket május 14-én
román nyelvből, 15-én matematikából, 16-án anyanyelvből mérik fel.
A hatodikosok május 22-én a nyelv
és kommunikáció, 23-án a matematika és természettudományok néven
megszervezett felmérésen vesznek
részt. A vizsgajegyek tájékoztató
jellegűek, és nem kerülnek be az
osztálynaplóba.

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Táplálkozás és függőség

Nem a közismert szemszögből beszélt a táplálkozásról
előadásmarosvásárhelyi
sorozatában dr. Lénárd László, a
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karának emeritus
élettanprofesszora,
akadémikus, a viselkedéskutatás elismert képviselője
(akiről novemberi összeállításunkban olvashattak). Első
jelentős tudományos felfedezése is ezzel a témával kapcsolatos: az agyi dopamin- és
noradrenalin-rendszerek
egyensúlya felel a normális
testsúlyért. Ha az egyensúly
megbomlik, a noradrenalin hiánya elhízáshoz, a dopamin
1980-as években a Princetoni Egyehiánya fogyáshoz vezet.

A táplálék mint jutalom
– A súlytöbblet és az elhízottak
száma rendkívül gyarapodó tendenciát mutat egész Európában – hangzott el az előadásban. Miért billent
az elhízás irányába „a mérleg”?
– A gazdag országokban a táplálék élvezeti értékét fokozzák, a szegény
országokban
nem
a
legjobbnak nevezhető, de megfelelő
kalóriát biztosító ételekből van túlfogyasztás. Túl sok kalóriát viszünk
be a szervezetünkbe, és ehhez képest túl keveset mozgunk. Mivel a
táplálék is jutalom, egy tanulási folyamatban a hiányzó jutalom pótlása alapkérdés, és megerősíti azt a
választ, ami a táplálék jutalom eléréséhez fog utat biztosítani. Ilyen
értelemben mi dolgoztuk ki a táplálkozásnak az addikcióval (függőséggel) közös elméletét. Ugyanis
van bizonyos függőséget okozó jellege az evés-ivásnak is, ami tulajdonképpen a kábítószerhez vagy
bármelyik más élvezethez (játékszenvedély, számítógép-függőség
stb.) hasonló, és már-már beteges,
ha „nyakló nélkül” alkalmazzák. Az
idegrendszerünkben van egy sereg
olyan ingerület-átvivő anyag, mediátor és neuropeptid, amelyek a jutalmazás során szabadulnak fel. A
túlevés és a függő magatartás között
nagyon sok a hasonlóság, és a jutalom jelen esetben a táplálék. Bármilyen jutalmazó hatásra az
idegrendszerben endogén opioidok
szabadulnak föl – valamint dopamin és egy sereg neuropeptid –, és
azt gondoljuk, hogy ezeknek kulcsszerepe van ebben a folyamatban is.
Kimutattuk, hogy éhezés során a
dopaminszint csökken, az evés kezdésekor hirtelen megemelkedik. Az

temen Bartley Hoebel professzorral
írtuk le az első kémiai öningerléses
kísérletek eredményeit. Ezek során
a patkányok pedálnyomások révén
amfetamint injektáltak az agyukba,
amiről kiderült, hogy azért teszik,
hogy a jutalmazó dopamin szabaduljon föl.
A táplálkozási zavarok akkor
kezdődnek, amikor a testképével
valaki nincsen megelégedve, de a
szabályozása még jó, és elhatározza, hogy nem eszik. Amikor nagyon
éhes
lesz,
éjszaka
kisettenkedik a hűtőszekrényhez, és
zabálni kezd. Amikor a táplálék jutalom bejut a szervezetébe, jutalmazó dopamin szabadul föl.
Hamarosan nem a kalóriákért történik az evés, hanem a jó érzésért, a
pozitív megerősítésért, amelynek
során a dopamin mint függőséget
okozó szer a táplálékon keresztül
kezd érvényesülni. Ebben az a veszélyes, hogy az addiktív magatartás és a túlevés között nagyon sok
kölcsönhatás van.
– Olvashatunk arról is, hogy a
kóros elhízásnak nemcsak a túlevés lehet az oka, egyéb örökletes
vagy szerzett betegségnek is lehet
ilyen következménye. Ez százalékban hogyan határozható meg?
– Az esetek túlnyomó többségében a túlevés következménye az elhízás. Számos endokrin betegségnek is lehet ilyen kísérő jelensége és összefüggése. Ha az említett betegségekről van szó, akkor
azokat kell elsősorban kezelni.
Olyan esetek is előfordulnak, amikor az anyagcsere-folyamatok megváltozásának a következménye lesz
a jutalmazásos addiktív folyamat.
Amint a vásárhelyi hallgatóknak
is elmondtam, az édes ízhez való
vonzódásunk genetikailag meghatározott, és az összes emlősnél előfordul.

(Folytatás az 1. oldalról)
Január végére, február elejére jósolják a járványt.
A légúti vírusfertőzések miatt
azonban egyre több gyermek betegedik meg országszerte – közölte a
belügyminisztérium katasztrófa-védelmi osztálya (DSU).
Felhívják a lakosság figyelmét,
hogy a felső légúti fertőzés vagy
hűlés köhögéssel, orrfolyással, túlzott könnyezéssel, torokfájással jár.
A lázcsillapító orvosságok csökkenthetik a fájdalmat és a lázat, a
vírust azonban nem lehet antibioti-

kummal kezelni, és a nátha elleni
gyógyszerek sem segítenek. Ezért
azt tanácsolják a szülőknek, hogy
legyenek állandó kapcsolatban a
háziorvossal. A szakhatóság közelménye szerint a tünetek átlagban
3-7 nap után enyhülnek, ám a köhögés néhány hétig is fennmaradhat.
A
kétévesnél
kisebb
gyermekek orrát fiziológiás oldattal és orrszívóval lehet tisztítani. A
túl gyakori orrszívás irritáló lehet
az újszülöttek számára, ezért tanácsos étkezés előtt elvégezni – olvasható a belügyminisztériumi

Bodolai Gyöngyi

Járványról még nincs szó

Édes és keserű
– Miért szeretjük az édes ízt?
– Azért, mert születés után az
első szenzoros ingereink, amelyek
a túlélést biztosítják, a szag, az íz és
a tapintás: az anya bőrének a tapintása, testének az illata, a mell és a
tej illata és íze. Innen kezdődik az
édes íz iránti vonzódásunk. Ugyanakkor az édes íz – és különösen a
mesterséges édes ízesítők íze – keserűvé válik, ha túlkoncentráljuk.
És miért iszunk gyomorkeserűt,
miért jó nekünk a keserű íz? Nos,
azért, mert fokozza az étvágyat, és
többet tudunk enni. A multicégek
ezzel tarolnak, és az ifjúság olyan
átnevelése zajlik, ami tragédiát jelent. Képzeljük csak el a jelenetet,
amikor munka után fáradtan hazamegy a családfő. A női egyenjogúság azt jelenti, hogy a nő
mosogathat, a férfi leül a tévé elé,
fölteszi a lábát, és veszi a sört meg
a chipset, amit angolul roncsételnek
neveznek, magas kalóriatartalmú,
de nagyon erősen édes vagy sós.
Ezt szokja meg az utód, és úgy
nőnek fel a mai gyermekek, hogy az
iskolában energiaitalt, kólát fogyasztanak. Meg szoktam kérdezni
orvostanhallgatóimat, hogy emelje
fel a kezét, aki csak vizet iszik, és
nagyon kevesen vannak. Az édes
itallal is kalóriát viszünk a szervezetünkbe, ami nagyon veszélyes
dolog, és egészségtelen, mert
cukor- és nátriumterhelést jelent. A
szokás pedig rendkívül veszélyessé
válhat.
Érdekes az a kísérlet, amikor az
öningerlésre beállított macska banánt kap. Ha a kismacskát mellé teszik, egy ideig nézi, hogy mit
csinál az anyja, majd mindenféle
manipuláció nélkül enni kezdi a banánt. Amikor felnőtt macska lesz,
ha van választási lehetősége, a hússal szemben mindig a banánt választja. A szüleinktől tanult
magatartás annyira erős tud lenni,
hogy teljesen átváltoztatja az evési
szokásokat. Ez ellen tehet sokat a
sajtó. Bár vannak hajlamok és családi vonalak az elhízást illetően, ez
nem biztos, mert a genetika, az
örökléstan a lehetőségek tárháza.
Azonban az, hogy valójában mire
lesz képes az ember, az egyéni élete
alatti ingerkontextusok hatásaira
adott válaszai alapján bekövetkező
tanulás eredménye. Én már piruetttáncos nem leszek, holott a mozgásrendszerem alkalmas lett volna rá,
ha öt-tíz éves koromban elkezdem.
Lehet és van is egy genetikai hajlam, egyébként meg is találtak ilyen
géneket, de ezek mint genetikai polimorfizmus érvényesülnek. Nem
szakhatóság ajánlásában.
Azt tanácsolják továbbá a szülőknek, hogy láz és torokfájás esetén adjanak a gyermeknek
négyóránként 15 mg/kg paracetamolt, a hat hónaposnál nagyobb
gyerekeknek pedig hétóránként 10
mg/kg ibuprofent.
A szakemberek szerint a veszélyeztetett csoportoknak és mindazoknak, akik igényt tartottak rá,
védőoltást biztosítottak. Az egészségügyi miniszter szerint még készenlétben van 170.000 adag
oltóanyag.
Dr. Bálint Ágnes családorvos, főorvos megerősítette, hogy 2018
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lehet azt mondani, hogy akkor, ha
egy adott gén hatása nem érvényesülne, nem lenne a világon kövér
ember.
Csodaszabályozások és a mozgás
– A professzor úr említette, hogy
egy másik izgalmas kérdés, amivel
foglalkozik, a leptin. Mit érdemes
tudni róla?
– Egy sereg csodás szabályozási
rendszer működik a szervezetünkben. Ezt a kövér és nem kövér patkányutódok válogatásával sikerült
először kimutatni. Kiderült, hogy
testünk zsírsejtjeinek bizonyos
része, az endokrin jellegű zsírsejtek
kiválasztják a leptinnek nevezett
kémiai anyagot, ami bekerül a keringésbe, és gátolja az evést azzal,
hogy jóllakottságot idéz elő. Vannak neuropeptidek, amelyek jóllakottságot vagy éhséget váltanak ki.
Szenzációsan működik a szervezetünk, hiszen mindenre kitalálja az
ellenszert.
Sokan azt hitték, hogy az agyvelőben is van ilyen kémiai leptin, de
kiderült, hogy nincsen. A periférián
termelődő leptin a keringéssel bejut
a hipotalamusz rendszerbe, ahol
van egy evést fokozó peptidrendszer, a neuropeptid Y, és ezt gátolja
a leptin. Az evésfokozás gátlásával
csökkenti az evést, és növeli a jóllakottság érzését. Ennyire specifikus rendszerek működnek bennünk
azért, hogy ne együnk annyit. Ha
ezek romlanak, akkor a szabályozás
sem működik megfelelően.
Az viszont valóság, hogy a kövér
ember nem mozog eleget. A fogolytáborokban nem volt kövér ember,
mert ha valaki sokáig nem ehet,
akkor fogyni fog.
– Vannak ismerőseim, akik rendszeresen mozognak, gyalogolnak,
mégsem fogynak egy kilót sem.
– Bizonyára a mozgás ellenére
többet esznek a kelleténél, csak
nem vallják be.
– Említette a professzor úr, hogy
40 éves kor körül az emberek többségnél a megváltozott hormonműködés miatt megszaporodnak a
kilók. Ez ellen nincs mit tenni,
vagy ilyenkor is segíthet a mozgás?
– 40 és 50 között, bármit tesz az
ember, a legegészségesebb is lassan
gyarapodik egy keveset. Nem lesz
elhízott, de van zsírlerakódás. A fo-

kozott mozgás biztosan jót tesz, és
a komplex, változatos étkezés is. Ismeretes, hogy a jó minőségű vegyes
diétás koszt a legjobb, de a legdrágább is.
A folyadékot pótolni kell
– Mi a helyzet a folyadékfogyasztással? Korábban említette,
hogy az ember érzi, mennyi folyadékra van szüksége. A kötelezőnek
tartott napi két liter mindenki számára érvényes?
– Az évek száma sem mindegy. A
kiszáradással az újszülött és az idősebb nemzedék a veszélyeztetettebb. A néhány hónapos baba egy
nagyon erős hasmenéssel is ki tud
száradni. Ez igaz egy idős emberre
is. A többi korosztály esetében a bevitel megfelelő kell legyen. Ez nagyon sok mindentől függ. Nem
mindegy, hogy hol tartózkodunk,
hogyan vagyunk felöltözve. A légzéssel a tüdőfelületen keresztül is
kilégzünk valamennyi párát. Szervezetünkben a veseglomerulusokon
180-200 liternyi anyag megy át naponta, ennek nagy része a vesecsatornácskáknál visszaszívódik, és a
folyamat vége a vizelet, ami másfél-két liter. Ez percenként egy milliliter vizeletet jelent, ezért
másfél-két liter folyadékot kell pótolni naponta. Ebbe beleszámít,
hogy víz van a levesben és például
a fasírtban, és más ételekben is egy
kevés.
Önmagában jó mozgalomnak tartom a napi folyadékszükséglet hangoztatását, aminek az eredménye,
hogy mindenki igyekszik meginni
az ajánlott mennyiséget, különösen
nyáron. Az más kérdés, hogy a multivállalatok így tudták jól érvényesíteni az édes italaikat, ez volt a
kezdet. Sörrel is lehet pótolni, de a
napi két liter nem egészséges. Látok
egy pozitív változást a hallgatóim
körében is. Egyetemista koromban
elképzelhetetlen lett volna, hogy a
tanterembe a nagyelőadásra bevigyünk valamit, ma már jóformán ott
vacsoráznak, ami számomra hihetetlenül idegen. Behozzák az innivalót is, és örömmel látom, hogy
vizet hoznak. Azt szoktam mondani, hogy a libasültet ne, de a vizet
hozzák, és igyák nyugodtan, mert
nagyon helyes, hogy az édes italokról átszoknak a vízre.

őszén időben lehetett hozzájutni a
védőoltáshoz, és azt a száz személyt, aki kétezres paraxisából
kérte, beoltották. Véleménye szerint
ez kevés, de senkire sem lehet ráerőszakolni.
Érdeklődésünkre elmondta, hogy
az influenzával kapcsolatosan lényeges tudni, hogy nagy láz idején
feküdni, pihenni kell, és kerülni a
fizikai megerőltetést. Könnyű ételek, teák, meleg folyadékok bőséges fogyasztása javallott. Azoknál,
akik ezeket a banálisnak tűnő dolgokat betartják, kevés a valószínűsége,
hogy
szövődmények
alakulnak ki. Másrészt azért is

fontos az otthoni ágynyugalom,
hogy a munkahelyen ne fertőzzék
meg a kollégákat. A mai ember azt
gondolja, hogy bevesz egy marék
gyógyszert, és pihenés, a betegséggel való foglalkozás helyett
futhat tovább, nem számolva
azzal, hogy az influenzának menynyire súlyos szövődményei lehetnek – tette hozzá.. A Harmomed
rendelő orvosa szerint, aki gemmoterapeutai képesítéssel is rendelkezik, a láz- és gyulladáscsökkentők,
a C- és D-vitamin mellett a szervezet erősítésében a jelenleg kapható
növényi szereknek is fontos szerepe lehet.
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Műszaki kiválóságokat díjaztak

Dr. Kolozsváry Zoltán a kitüntetettek között

December 13-án Budapesten a Parlament díszes felsőházi termében 30.
alkalommal adták át a műszaki-szellemi innovációs alkotómunka elismerését jelentő Gábor Dénes-díjakat. A
Novofer Alapítvány a Nobel-díjas magyar fizikus, gépészmérnök nevét viselő díjjal „a technológiai innováció, a
műszaki/mérnöki kutatómunka, az
ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelmet és elismerést”
kívánja felkelteni és megerősíteni.

Bodolai Gyöngyi

Az elmúlt évek során 229 tudós, feltaláló
(a gépipar; energetika; vegyészet-gyógyszeripar; orvosi technológia/műszergyártás; mezőgazdaság-biotechnológia stb. területekről)
és kiváló oktatóként ismert személy részesült
a kitüntetésben, illetve egyetemi hallgatókat,
diákokat jutalmaztak, kutatómunkájukat ösztöndíjjal támogatták.
A magyarországiak mellett minden évben
a határokon túl dolgozó magyar kutatókat is
kitüntetnek. 2018-ban a díj külhoni fokozatát
a brassói születésű dr. Magyari-Köpe Blanka
mérnök-fizikus, a Stanford Egyetem kutatócsoport vezetője és a Marosvásárhelyen közismert dr. Kolozsváry Zoltán gépészmérnök,
a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának

A díj átvétele

címzetes tanára, a Plasmaterm Rt. ügyvezető
igazgatója vehette át.
Az Egyesült Államok kiváló egyetemén
dolgozó brassói származású mérnök-fizikus,
dr. Magyari-Köpe Balanka, aki Kolozsváron
végezte felsőfokú tanulmányait, a „mesterséges intelligencia területének fejlődésében
központi szerepet betöltő neurális hálózati
rendszerek hatékony működéséhez szükséges
nanoméretű rezisztív memória, vagyis a
RRAM készülékek fejlesztésében” végzett
munkájáért kapta az elismerést. Tevékenysége következtében történt nagy előrelépés a
robotikában, az okoskamerák gyártásában, az
önállóan közlekedő autók és repülőgépek készítése során.
Dr. Kolozsváry Zoltán, aki a Bukaresti
Műegyetem jármű szakos gépészmérnöki
karán szerzett mérnöki diplomát és doktori
fokozatot, az anyagtudomány – különösen a
gáznitridálással végzett hőkezelés gyakorlatban történő alkalmazása – terén elért eredményeiért – amelyeket 15, Magyarországon,
Romániában, Németországban és az USAban bejegyzett szabadalom véd –, továbbá a

Dr. Kolozsváry Zoltán és felesége

felsőoktatásban betöltött kiemelkedő oktatásszervezői és oktatói tevékenységéért részesült Gábor Dénes-díjban – hangzott el a
méltatásokban.
Találjuk fel a jövőt! – idézte Gábor Dénesnek az alapítvány mottójául választott szavait
nyitóbeszédében dr. Kövér László, az Ország-

gyűlés elnöke, dr. Karsai Béla, az alapítvány
kurátora ülésvezető elnökként köszöntötte és
mutatta be a magyar tudományos élet jeles
képviselőit, akit átadták a díjakat. Jamrik
Péter díjalapító a mérnöki alkotómunka, a felelős innováció fontosságát hangsúlyozta. A
magyarországi kitüntetettek között egy informatikus mérnök, két vegyész, egy orvos és
egy biológus szerepel, akik valamennyien az
élettudományi kutatásokban nyitottak új kapukat – hangsúlyozta beszédében.
Dr. Kolozsváry Zoltánnal az örök nyarat
idéző trópusi növényekkel körülvett szabédi
otthonában beszélgettünk élményeiről, arról,
mit jelent számára az elismerés.
– Meglepett és nagyon jólesett, amikor a
Novofer Alapítvány elnöke, neves akadémikus értesített, hogy felterjesztettek a díjra, és
kérték az adataimat. Az akadémiai csoport
döntése szinte többet jelentett, mint maga az
esemény. Az ünnepség felemelően, meghatóan szép volt. Már maga a helyszín erős hatással van a belépőre. Két általam megjelölt
meghívott ülhetett mellettem, az egyik a feleségem, a másik Simon Berger, a 93 éves,

egyesült államokbeli partnerem lett volna, ha
nem éri baleset, és így a fia, Mark jött el, cégünk fennállásának a 25. évfordulóján is ő
vett részt. Amikor 1994. januárban megalapítottuk a céget, Simon Bergernek Magyarországon ajánlottak egy öntödét, ami az ő
különleges biztonsági zárakat gyártó üzeméhez alkatrészeket készíthet. Bár kezdetben
fenntartással fogadtam, az évek során megismertük egymást, és nagyon jó üzleti és emberi kapcsolatba kerültünk.
Az ünnepségen részt vettek a kollégáim,
György Annamária gazdasági igazgató,
Todea Kornél műszaki igazgató, Szilágyi Antonella laborfőnök, és férje, Szilágyi Barna,
az amerikai részleg vezetője, Budapestről
pedig a rokonaim.
A két külhoni kitüntetettnek, így nekem is
Kövér László, az Országgyűlés elnöke adta
át a díjakat. Egy ilyen esemény során nagyon
sok dolog feltolul az emberben. Örvendtem
viszont, hogy nem volt politikai vonatkozása
az elhangzottaknak, és minden hozzászóló a tudományra és az oktatásra összpontosított.
– Nemrégiben Kolozsváron is kitüntettek.
– Novemberben az Erdélyi MúzeumEgyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának XIX. ülésszakán a Jenei
Dezső-emléklappal ismerték el eddigi tudományos tevékenységem.
– Megkérlek, részletezd, hogy miért kaptad a díjat!
– Nagyon érdekes ennek a története. Az
1960-as évek kezdetén az Encsel Mór (később Metalotehnica) üzem laboratóriumában
dolgozva az akkori vezérigazgatómtól azt a
feladatot kaptam, hogy a körkötőgéphengerek felületének a kopás/fáradás elleni ellenállása érdekében építsek egy nitridáló
kemencét. Az 1930-as években vették észre,
hogy ha bizonyos körülmények között nitro-

gént visznek be az acél felületébe, akkor igen
nagy kopás- és korrózióállóságot lehet elérni.
1965-től szerveztem meg egy kutatócsoportot
remek munkatársakkal. Miután a témát alaposan tanulmányoztam, a kemencét sikerült
felépíteni. Az akkori felfogás szerint, ha oxigén került a kemencébe, a nitridálást nem lehetett jól elvégezni. Mivel olyan anyagokból
tudtam kivitelezni, ami akkoriban a rendelkezésünkre állt, nem tudtam kizárni belőle a
levegőt. Hamarosan kiderült, hogy az elmélet
és a gyakorlat között valami nincsen rendben.
A kemencébe bejutó levegő ellenére ugyanis
remek nitridálási eredményeket kaptam.
Írtam erről egy rövid közleményt, ami véletlenül egy angol professzor kezébe került, aki
érdekesnek találta, és ezt egy rövid levélben
a tudomásomra hozta, ami nagy ösztönzést
jelentett a továbbiakban. Attól kezdve rendszeresen foglalkoztam a kérdéssel, és sófürdő
helyett gázközegben kezdtem el vizsgálni a
jelenséget. A gáz-nitrokarburálásról szóló
szabadalmam (világviszonylatban elsőként)
1970-ben lett bejegyezve, majd a Bécsi Találmányi Szalonon aranyéremmel ismerték
el. Ettől kezdve a nitridálás maradt a fő kutatási témám, és a továbbiakban egy sor újabb
szabadalmat sikerült bejegyeztetni. 1970-ben
karácsonyi ajándék volt, hogy felépíthettem
a kutatóintézetet. (1973-ban költözhettünk be
az új épületekbe.) Fontosnak tartom megemlíteni, hogy – akárcsak a háborúban – mindig
a „tábornokokat” tüntetik ki, holott katonák
nélkül semmire se mennének. Azt érzem én
is, hogy az a munka, amelyet a Gábor Dénesdíjjal és korábban is sok elismeréssel jutalmaztak, egy csapat munkájának az
eredménye, amelynek a tagjaival közösen
dolgoztunk. Engem sok minden érdekelt, és
próbáltam több témával is foglalkozni, de
nejem ösztönzött, hogy egy témára összpontosítsak. Az emberi hatások nagy szerepek
játszanak az életünkben. A tudás elengedhetetlenül fontos, de nem elég. Kell hozzá a háttér, amit az otthon biztosít, kell a csapat, ami
nélkül hosszabb távon jelentős eredményt
nem lehet elérni. Kell egy jó adag szerencse
és rengeteg munka. Amikor megalakult a kutatóintézet, éjjel-nappal bent voltunk a laboratóriumban. Később, bármivel foglalkoztam,
a nitridálás volt az alapja.
Budapesten a díjazás utáni fogadás is kellemes légkörben zajlott. Azt ígérték, hogy
egy film készül az eseményről. Amikor megkérdezték, hogy mit kívánok hangsúlyozni,
azt válaszoltam, hogy három dologban érzem
magam elkötelezettnek: a feleségemmel való
kapcsolat, erdélyi magyarságom és a tudomány iránt. Ez határozta meg az életemet, és
ameddig tehetem, továbbra is ehhez tartom
magam
–
összegezte
beszámolóját
dr. Kolozsváry Zoltán, aki a Nemzetközi Hőkezelő Szövetség elnöke volt, a későbbiekben
a szövetség állandó végrehajtó bizottságának
a tagja maradt, és 2007-ben a szövetség életműdíjával is kitüntették.
Gratulálunk a legújabb elismeréshez!

A díjazottak
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Sminkdivat

A szépségápolásban a 2019-es évre a
minimalizmus jellemző. Idén nemcsak a
tavaszi, illetve nyári smink lesz „könynyebb”, egyszerűbb, hanem a téli is. A
bőrnek fénylenie kell, ezért több gondot
kell fordítanunk az arcbőr ápolására is.

Casoni Szálasi Ibolya

A topon a FEHÉR SZEMFESTÉK áll, melynek szemformáló hatása is van, ezért eddig a szemöldök alá helyezték, most viszont a szem belső
sarkában lesz divatos. Ha a felső szemhéjakra
aranyszínű szemfestéket teszünk, szempillánkat
pedig – bodorítás után – bekenjük fekete rimmellel, még divatosabbak leszünk.
Idén a SZEMÖLDÖK is természetes formájában divatos, ezért a szemöldökcsipesz, szemöldökceruza és szemöldökfestékek helyett csak
egy egyszerű szemöldökkefére és színtelen fixáló gélre lesz szükség.
2019-ben a SZOKATLAN SZÍNŰ RÚZSOK
lesznek divatosak, mint a narancssárga, smargdzöld, sötétkék vagy éppen a metálszürke. Ha nem
tudunk dönteni a színről, használjuk egyszerre
bármelyik két színt ezek közül – egymásba
mosva –, ombre hatást keltve az ajkon. Ezt a változatot főleg alkalmi smink esetén válasszuk, a
hétköznapokon maradjunk meg az egyszínű rúzs
mellett.
A NUDE (TERMÉSZETES) ARCSMINK
alapja a jól hidratált, szép bőr. Ha egyenetlenségeket kell elrejtenünk, használjunk erre korrektort, könnyű folyékony arcpúdert, majd ezután
alkalmazzunk az arccsontra, az orra és a szemöldök fölé kevés reflektorport.
A szemhéjfesték szintén legyen természetes
árnyalatú, igazgyöngy színű, aranyos vagy szi-

Ember és állat harmóniája

defes. A szempillákra kerülhet kevés fekete
szemhéjtus, míg a szájra elég egy átlátszó szájfény.
Az arccsontra gyengéden felvitt és jól eldolgozott szélű, BARACKSZÍNŰ ARCPÍR is hozzájárul a természetes sminkhatás eléréséhez.
Ebben az évben a SZEMHÉJAK VONALÁT
nemcsak felül, hanem alul is hangsúlyoznunk
kell, mandulaszemhatást érve el. A szemhéjtus
színe is szokatlan, a meggyszínűtől a sárgán át
szinte minden szín divatos, viszont a klasszikus
feketéről se feledkezzünk meg.
A természetességnek megfelelően a 60-AS
ÉVEK BABASZEMPILLÁI ismét divatosak.
Ezt úgy érhetjük el, ha sok rimmelt teszünk
szempillánkra, hogy „összeragadt szempillák”
hatást érjünk el, majd reflektorport teszünk arccsontunkra és félig áttettsző, natúr árnyalatú szájfényt ajkunkra. A szemöldök ezúttal legyen
enyhén borzas hatású.
A sötét színű, hangsúlyozott, hosszú és ugyanakkor széles TUSVONALAK ideálisak esti és
alkalmi sminkhez. Ezekhez a kevéssé fénylő, a
vizes aszfalt színére emlékeztető és a szidef színű
szemfesték talál.
A SÖTÉTPIROS RÚZS továbbra is divatos,
de már nem matt, hanem fényes változatban és
határozott széllel, legjobban a fehér szempillafesték és fekete szemhéjtus társaságában mutat.
A grunge stílusra jellemző SMOKEY EYES,
azaz a FÜSTÖS SZEM továbra is divatos.
Ehhez többféle szürke árnyalatú szemfestékre
lesz szükségünk – a nagyon sötéttől a világosszürkéig – melyeket tegyünk fel hanyagul, és ne
mossuk el a széleket. Ha úgy nézünk ki, mintha
a tegnapi elkenődött festék maradványai lennének szemhéjunkon, még divatosabbnak fogunk
hatni.
Az ajkak ezúttal is maradjanak natúr színűek,
kevés szájfényt tegyünk csak rájuk.
Mivel a sminkdivatban is érződik
a retró stílus, ne hiányozzanak kelléktárunkból a SZÍNES SZEMFESTÉKEK sem. Ezeket alkalmazzuk
csak a felső szemhéjra, de ne lépjük
túl a szem vonalát. Türkiz, meleg
okker, fukszia, világoskék, neonzöld
a legmerészebbek számára jó választás lesz.
Tehát nyugodtan menjünk a reggeli kávénkat meginni egy sötétpiros
„rúzsban”, estére pedig elég lesz egy
nude smink, viszont ne felejtsünk el
nagy mennyiségű reflektor szemfestéket használni az utóbbi esetben.

Ipari táp és házi koszt

Az ünnepek alatt és után sok
gazdi esik kísértésbe a házi
kedvence zseniális kunyizásától, amelynek következménye,
ha engedünk, hosszú távon
ártalmas lehet. A kutyák,
akárcsak az ember, a mértéktelen evés miatt könnyen elhízhatnak, és amellett, hogy
ez az egészségüknek sem tesz
jót, a várható élettartamuk is
csökkenhet. A szakembert a
megfelelő táplálásról, az ipari
tápok, a nyers diéta vagy főzött házi koszt előnyeiről és
hátrányairól kérdeztük.

Szer Pálosy Piroska

– Fontos-e az állatok változatos
étrendjét kialakítani? – kérdeztük
dr. Pálosi Csabát.
– Az ember és a kutya számára
mást-mást jelent a változatos étrend. Amíg mi, emberek szeretünk
változatosan étkezni, addig a kutyákat nem zavarja, ha huzamosabb
ideig ugyanazt az ételt vagy tápot
kapják. Az unalmas étkezés nagymesterei azonban a macskák, ők
akár évekig ugyanazt fogyasztják,
és ha nem kapják meg, akkor inkább nem esznek. A kutyák között
is vannak válogatósak – erről leginkább a gazdi tehet –, és vannak
olyanok, amelyek mindent behabzsolnak, ami az útjukba kerül, sokszor még azt is, ami nem élelmiszer.
– Milyen érvek szólnak az ipari
táp mellett?
– A mai kutyatápgyártásnak még
százévnyi története sincs, viszont a
kutyafaj történetében még soha nem
volt megfigyelhető olyan rohamos
egészségkárosodási folyamat, mint

az utóbbi 60-80 évben. A biológusok, genetikusok és állatorvosok
szerint a kutyák genetikailag még
mindig a domesztikáció kezdeti,
több ezer évvel ezelőtti étkezési
szokásaira és táplálék-összetevőire
vannak kódolva. Fogazatuk, nyálés gyomorsav-összetételük és
mennyiségük, a gyomruk és az
emésztőcsatornájuk valójában még
mindig az egykori élelmezés szerint
működik egészségesen. A mai gazdik, a termékek reklámjaitól zsongó
fejjel, hajlamosak elfelejteni, hogy
a kutyáik ősei a vadonban éltek. Vadásztak, főként nyers hússal, nyers
növényekkel táplálkoztak, és ennek
megfelelően fejlődött ki az emésztőrendszerük.
– A mesterséges színezékeknek
milyen hatása van?
– Közismert tény, hogy a jelenleg
kereskedelemben kapható állateledelek túlnyomó része mesterséges
aromákat, színezékeket, adalékanyagokat, tartósítószereket és különféle vegyi anyagokat tartalmaz.
Ezek nagy részét az állatok szervezete nem tudja kellőképpen feldolgozni, és az immunrendszerükre is
negatív hatással vannak. Azt az
egyszerű statisztikai tényt pedig a
tápgyártásban érdekeltek nem fogadják el, hogy amíg termékeikkel
nem jelentek meg ekkora mennyiségben, addig nem volt a kutyák között ennyi degeneratív betegség és
bőrprobléma.
– Melyik táplálási mód a legajánlottabb?
– A gazdik is megosztottak.
Egyesek a kényelmükért csak száraz táppal etetnek, és többnyire az
olcsó tápot választják, azonban
minél olcsóbb a táp, annál több ga-
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A tonkabab
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Számos, egykor közismert, a gyógyászatban népszerű és gyakran alkalmazott növény, növényi rész ma
már alig ismert vagy éppen teljesen
ismeretlen.

Veress László

A segesvári gyógyszertári múzeumban
látható az a 19. század elején készült henger alakú faedény, amelynek latin nyelvű
felirata FABAE TONCAE, magyarul tonkabab. Erdélyben ez a növény, illetve a termése ma jószerével ismeretlen, bár Európa
néhány országában az utóbbi években, évtizedekben egyre ismertebbé válik, cukrászati
különlegességként,
krémek,
csokoládék, desszertek összetevőjeként. A
tonkabab összetett aromája egyaránt idézi
a vaníliát, a keserűmandulát, a fahéjat és a
szegfűszeget. Mondják, hogy aki egyszer
megkóstolja, biztosan keresi a következő
alkalmat rá.
A pillangós virágú növények csoportjába tartozó, hatalmasra növő tonkafa DélAmerikában
őshonos,
az
Orinoco-medencében – Brazília, Venezuela, Francia-Guyana államokban –, és nagy
mennyiségben termesztik a nyugat-afrikai
Nigériában. A tonkafa neve is Dél-Amerikában volt ismeretes, de a világ más tájain
kumarufának is nevezik. A fa hüvelyes termésében található az értékes mag. Termőterületein a tonkababot úgymond
„mágikus” tulajdonságai miatt is tisztelet
övezi.
Két-három évszázaddal korábban élt
elődeink a tonkababot vágyfokozó, bódító,
depresszióellenes hatása miatt használták.
Hatóanyagát, a kumarint az 1830-as években azonosították és állították elő kristályos formában először. A kumarin
véralvadásgátló, vízben nehezen, alkoholban könnyen oldódó anyag. Nagyobb
mennyisége az emberi szervezetben súlyos
véralvadási zavarokat, májkárosodást
okoz. 1950-ben végzett kísérletek nyomán,
biztonsági okokból tiltották meg világszerte a tonkabab használatát. A későbbi
években (1970 után) pontosabb és megbíz-

bonát tartalmaz. Mások a konzervtápot részesítik előnyben, a harmadik csoport a házi sütés-főzésből
megmaradt maradékkal etet, megint
mások a nyers etetésre esküsznek
(BARF), tehát nehéz eligazodni a
gazdik szemszögéből. A mi „toplistánk” első helyezettje a piacon vásárolt
összetevőkből
házilag
elkészített táp, melyben a
fehérje/zsír/rost/nyomelemek és vitaminok megfelelő arányban vannak jelen. Második helyen a
szuperprémium kategóriába tartozó
nedves és száraz táp tartozik, melyeknek magas az állati eredetű fehérjetartalma, vitaminokkal és
nyomelemekkel kiegészítve. A sorrendben harmadik helyen a konyháról
megmaradt
étel
van
(természetesen nem a vegán vagy
vegetariánus konyha), ugyanis nem
szabad megfeledkezni arról, hogy
húsevők rendjéről van szó. A gazdasági megfontolásból választott
olcsó száraz kutyatáp és konzerv a
negyedik helyre sorolható. Ez utóbbinak alacsony a tápértéke, olcsó
összetevőkből áll és szegényes a vitamintartalma is.
– Mit vegyen figyelembe a gazdi
a táplálás során?
– Bármelyiket is választja, mindenképpen figyelembe kell venni az
állat korát (növekedés-gyorsaságát), azt, hogy kis vagy nagy testűe, fiziológiai állapotát (vemhes,
szoptató anya, kölykök száma), a
tartási körülményeket (kinti vagy
benti), a napi fizikai aktivitást, mert
minél mozgékonyabb, annál több
energiára van szüksége, de fontos
az évszak függvényében is táplálni
(télen a pluszenergia a hőháztartás
egyensúlyban tartását segíti). Mivel
a lista első helyezettje, a házilag elkészített táp a legidőigényesebb,
ezért a környezetünkben élők főleg
a konyháról megmaradt ételt és
olcsó, száraz kutyatápot, illetve

ható kutatási eredményeknek köszönhetően a legtöbb országban lekerült a tiltólistáról. Kis mennyiségben (2 mg/1 kg
élelmiszer) a legszigorúbb előírások is engedélyezik használatát. A tonkabab élelmiszeripari alkalmazása kumarintartalma
miatt az Egyesült Államokban jelenleg is
tiltott.
A kumarin véralvadásgátló anyag származékait kumarinoknak nevezzük. Ilyenek
például az acenokumarol és a warfarin.
Ezeket a gyógyászatban mélyvénás trombózis, tüdőembólia esetén kezelésként és
megelőzésként is alkalmazzák. Ezenkívül
szívritmuszavarok, vérrög-kialakulás megelőzésére, műtétek esetén a vénás trombózisok megelőzésére, szívinfarktus után
szokták adni, rendszeres (!) véralvadékonysági vizsgálat mellett. Nem szabad
szedni kumarinokat vérzés, vérzékenység,
terhesség, szoptatás alatt. Bármilyen mellékhatás megjelenését jelezni kell a kezelőorvosnak.
Napjainkban a tonkababot az élelmiszeripar, a parfüm- és dohányipar hasznosítja. Európában a kumarint előzetesen
nagy koncentrációjú alkoholos oldatban,
majd rumban kivonják a fa terméséből. Ezután az immár ráncos tonkababot kiszárítják, őrlik, aprítják és csomagolják. Az így
nyert – meglehetősen drága – fűszert aprósütemények, piskóták, kalácsok, csokoládék, torták, fagylaltok, üdítőitalok,
rágógumik ízesítésére használják. Cukrászati különlegességként krémek, desszertek összetevőjeként egyre ismertebbé
válik.
Többszöri forrázást, áztatást követően
teát is készítenek belőle, amelynek immunerősítő, depresszióellenes, vágyfokozó hatást is tulajdonítanak.

konzervet vásárolnak. A szuperprémium kategóriába tartozó nedves és
száraz tápot a felelősebb gazdik vásárolják kedvenceiknek, ez azonban
a nagy testűek esetében anyagi
megterhelést jelenthet. Ha már mindenképp a házi kosztra, illetve az
olcsóbb gyári tápokra esik a választás, akkor az állatorvosok által javasolt étrend-kiegészítő vitaminokat
és nyomelemeket is adni kell.
– Egyesek a nyers étrendet népszerűsítik, követendő út lehetne?
– Bár a nyers étrendnek (BARFdiéta) vannak előnyei, sajnos komoly kockázatokkal is jár, mivel a
csontok elakadhatnak az emésztőrendszerben. Az arány a nyers diétánál a 40% csontos hús, 30%
zöldség-gyümölcs, 30% nyers hús.
A prey, a ragadozó modellű táplálás
növényi összetevők nélkül 80%
nyers húst, 10% csontot és 10% belsőséget tartalmaz. Hátrányuk, hogy
a csontszilánkok a vastagbélben
székrekedést okozhatnak, életve-

szélyes állapotot is előidézhetnek,
esetenként pedig komoly állategészségügyi beavatkozást igényelnek. A csont nélkül etetett hús miatt
rossz ásványianyag-arányok alakulhatnak ki a szervezetben, a nyers
zsiger nagy mennyiségű etetése vitamin-túladagolást okozhat. Például
a nyers máj fogyasztása A-vitamintúladagolást eredményezhet, amelynek tünete a csontos felrakódás a
csigolyákon és ízületekben, amely
fájdalomhoz és az ízületek csökkent
mozgáspályájához vezethet. A
nyers hússal egyidejűleg pedig baktériummal, vírussal, parazitával fertőződhet a házi kedvenc. Ezek
között van olyan is, mely nemcsak
a háziállatra, hanem az emberre is
komoly fertőzésforrást jelenthet.
Ugyanakkor eddig egyetlen tudományos bizonyíték sem támasztotta
alá azt, hogy a nyers étrend egészségesebb lenne a házi kedvencek
számára, mint az előre gyártott
vagy főzött eleség.

Fotó: Sz. Pálosy Piroska
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A lengyelországi súlyos baleset nyomán

Kilencvenegyedik nyelvlecke

Ellenőrizték a szabadulószobákat

Joachim Brudzinski belügyminiszter
a sajtóértekezleten szigorú büntetőjogi
következményeket helyezett kilátásba
az építészeti és tűzmegelőzési szabályok megszegése esetében. Koszalinban
a tűzoltóság azonnal reagált, mégis „elveszítették a harcot azok miatt, akik a
könnyű, gyors haszonszerzés okán halálos veszélynek tettek ki ártatlan gyerekeket” – jelentette ki. Felhívta a
szülőket is, hogy maguk kezdeményezzék a hatóságoknál azon helyek előzetes ellenőrzését, ahol gyermekeik
szórakoznak.
A rendőrség főparancsnoka, Jaroslaw
Szymczyk tábornok közölte: a rendőrök
szombat este a kiégett szabadulószobában befejezték a helyszínelést. Még
péntek este őrizetbe vették a szórakozóhely tulajdonosát, egy 28 éves, büntetlen előéletű férfit. A gyanúsítottat az
ügyészség kihallgatta, amint a szabadulószoba alkalmazottját is, aki pénteken
a helyszínen volt, súlyos égési sérüléseket szenvedett, és jelenleg kórházban
ápolják. (Lucie Szymanowska, MTI)
*
A szabadulószoba élő társasjáték,
melyben a résztvevőknek meghatározott időn belül logikai vagy ügyességi
feladatok segítségével kell kijutni egy
szobából vagy szobarendszerből. A
legtöbb játékban logikai, matematikai és ügyességi feladványokkal
lehet találkozni, de van már műveltségi témájú játék is. A feladatokat
egyénileg és csapatban lehet megoldani. A játék meghatározott ideig
tart, ezalatt a játékosok be vannak
zárva a játéktérbe, és a kijutás mellett szükséges egy fő küldetés elvégzése is – olvashatjuk a játékról szóló
magyarázatokban.

A lengyelországi Koszalinban
működő szabadulószobában bekövetkezett öt, egyaránt 15 éves
lány életét követelő tűzvész után
országszerte tartott ellenőrzések
nyomán egyelőre tizenhárom szabadulószobát zártak be – közölték vasárnap a lengyel kormányfő
részvételével megtartott sajtóértekezleten. Szombat délutánig
egyébként 178 szabadulószobát
ellenőriztek, ebből 129 nem felelt meg a törvényekben megszabott összes követelménynek.

Mateusz Morawiecki miniszterelnök
mellett a sajtókonferencián felszólalt
Joachim Brudzinski belügyminiszter,
valamint a lengyel tűzoltóság és rendőrség főparancsnokai. Morawiecki
rendkívül tragikusnak nevezte a történteket, újból részvétét fejezte ki az áldozatok
hozzátartozóinak.
Kulcsfontosságúnak nevezte annak ellenőrzését, hogy az ilyen szórakozóhelyeken
betartják-e az előírásokat. Az erről
szóló részletes zárójelentést a hatóságok a legközelebbi napokban mutatják
be – mondta. Kilátásba helyezte a szabadulószobák és hasonló típusú helyek
üzemeltetésére vonatkozó törvények
olyan módosítását, amely „egységesen
szabályozná a teljes biztonság megőrzésével összefüggő, a vállalkozók által
viselt felelősséget”.
A lengyel belügyi tárca közleménye
szerint Lengyelországban több mint
ezer szabadulószoba működik.
Leszek Suski, a lengyel tűzoltóság
parancsnoka már szombaton közölte: a
koszalini tragédia valószínűleg főleg
azért következett be, mert nem volt biztosítva a helyiségben szórakozó személyek megfelelő evakuálása.

Molière (igazi nevén
Jean Baptiste Poquelin),
francia drámai komédiaíró
egyik jó tanácsát idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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lén vagy még azon is túl épült nagy bevásárlóközpontokba; sőt már moziba is a Maroskeresztúr
szomszédságában felépült nagyáruház egyik részébe járunk.
Új életforma alakult ki a főtéren: önműködő
pénzváltóknál állnak sorban fiatalok (néha korosabbak is), gyorsbüfékben keleti ízekkel átitatott,
papírtasakba csomagolt tízórait fogyasztanak az
utcán. Egyre kevesebb áldott állapotban lévő nővel
találkozom, a legtöbben sietnek azon a korzón, ahol
egykor sétáló emberek köszöntek egymásra. Ha sétálót látok, legtöbbször bő szoknyás és fekete kalapos csoportok azok, amelyek naponta ott ülnek a
Mc Donald’s giccses kirakatában, hátuk mögött a
műrobotokkal, pedig egykor egy órát is álltam azon
a helyen sorban, hogy láthassam Latinovits Zoltánt
és Venczel Verát a Kárpáthy Zoltánban.
Már rég nem a régi várost siratom, csak időnként olyan furcsa nekem ez a mostani főtér, mert
úgy hiányzik onnan egy pár szép emlékű hely és néhány szép emlékű arc. Aztán elgondolkozom, még
egy emberöltőnyi idő után vajon a „városban”
élőknek fog-e hiányozni arcunk, mostani városunk,
a mi főterünk?
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Még a múlt század végén, a ’90-es évek elején
kérdeztem rá egyik idősebb presbiterre a város legnagyobb negyedének autóbusz-megállójában: hova
utazik? A válasz akár megszokottnak is tűnhetett
volna, de számomra mégis különös volt, sőt egy jó
negyed évszázad múlva is elmosolyodom, ha
eszembe jut: „be a városba”. A Tudor negyedbeli
nagy csomópontnál történt ez a rövid, pár szavas
dialógus. Akkor még az átkosból átörökölt üzlet nevéről Fortuna névvel illettük a helyet. Értettem én,
hogy miért kellett „bemenni a városba”, hiszen
abban az időben az új lakónegyedekben egy-két
vendéglőn és földszinti üzleten kívül nemigen volt
valamilyen intézmény, így az ott lakók számára is
a főtér jelentette a várost.
Mert mi is volt akkor a főtéren?
Még működött a Maros vendéglő, sőt a ’80-as
évek végére beszűkült halhúsos ebédek után a régi,
feledhetetlen, igazi vásárhelyi Maros vendéglőt láttuk magunk előtt. Szemközt vele ott volt a nagy
könyvesüzlet, s bármennyire cenzúrázták az elvtársak a Kárpátoktól délre,
mi itt, Erdély szívében
azért hetente vásároltunk
egy-egy magyar nyelvű
könyvet, mi több: akkor
azokat rendesen el is olvastuk. És volt a főtéren
négy működő mozi is
(ideszámoltam a Haladás
filmszínházat is, amely a
Nyomda utcai volt zsidó
kultúrházban működött).
Mekkorát fordult ez a
város egy jó emberöltőnyi
idő alatt! Most mi, a főtér
környékén lakók „megyünk ki” a városból heti
vagy kétheti nagy bevásárlásokhoz a város szé-
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Január 4-i rejtvényünk megfejtése: A madár röptében, a ló futtában, a vitéz a csatában ismerszik meg.

u
ÁBEL
PÁRATLAN!
AMPER
(RöV.)

q

u
l.n.j.

2019. január 10., csütörtök ______________________________________________ SPORT_______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Elek Ákos visszatért a Vidihez

A 48-szoros magyar válogatott
Elek Ákos hét év után visszatért
kedden a labdarúgó OTP Bank Ligában címvédő MOL Vidi FC-hez.
„Sosem zártam ki annak a lehetőségét, hogy egyszer majd visszatérjek a Vidibe, ezért is tartottam
annak idején fontosnak azt, hogy
korrekt körülmények közt távozzak
Székesfehérvárról – mondta a klub
honlapján. – Sosem titkoltam, még
a DVTK csapatkapitányaként sem,
hogy nagyon sokat jelent számomra
a Vidi, hiszen itt lett belőlem gyerekből felnőtt, itt váltam élvonalbeli
játékossá, válogatott labdarúgóvá.
Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy
tagja lehettem a klub első bajnokcsapatának, és arra is büszke vagyok, hogy a Vidi első gólját a
BL-ben én szereztem” – tette hozzá
a 30 éves középpályás, aki kijelentette, nem levezetni tért haza,
hanem komoly célokért szeretne
küzdeni.
Kovács Zoltán sportigazgató azt
emelte ki, komoly fegyverténynek
tartja, hogy újabb magyar válogatott futballistát tudott „hazahozni” a
klub. „Bizonyos szempontból más
típusú játékos, mint a posztriválisai,
ez bővíti a vezetőedző lehetőségeit,
egyben pedig tovább növeli a versenyhelyzetet a középpályán. Ebből
minden játékosunk profitálhat, s
nem utolsósorban természetesen a
csapat is előbbre léphet” – mondta
a sportvezető, aki elárulta, az új
szerzeménynek voltak külföldi és
magyar lehetőségei is, de a tárgyalások során végig azt érezte rajta,
hogy erős kötődése miatt a Vidiben
szeretne játszani.
Elek Ákos 2008-ban Kazincbar-
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M4 Sport
– Év Sportolója Gála 2018:
Kezdődik a szavazás, a jelöltek

A magyar válogatottban (b1) a Horvátország elleni mérkőzésen, 2016. március 26-án, a budapesti Groupama Arénában. Zimbio Fotó

cikáról került a székesfehérvári csapatba, amelytől 2012 januárjában
előbb kölcsönbe a török Eskisehirsporhoz, majd nyáron végleg a Dióstávozott.
Később
győrhöz
megfordult a kínai Csangcsun Jataj
együttesében, 2017 márciusától
mostanáig pedig a kazah Kajrat Al-

mati színeiben futballozott. Tagja
volt a 2016-os Európa-bajnokságon
nyolcaddöntős nemzeti együttesnek, melyben júliusban lépett pá- A tavalyi díjazottak az Euronews felvételén
lyára legutóbb, mivel augusztusban
magánéleti okokra hivatkozva leMegkezdődött az internetes szamondta a szereplést az év hátralévő
2018 legjobb sportolóira – a
vazás
részére.
Magyar Sportújságírók SzövetségéEurópai focikörkép
nek tagjai 61. alkalommal voksol* Angol Premier Liga, 21. forduló: Arsenal – Fulha 4-1, Bourne- hatnak. Szöllősi György, az
mouth – Watford 3-3, Cardiff – Tottenham 0-3, Chelsea – Sout- MSÚSZ elnöke kedden az M4
hampton 0-0, Everton – Leicester 0-1, Huddersfield – Burnley 1-2,
Manchester City – Liverpool 2-1, Newcastle United – Manchester Sporton ismertette a listákat. Az
United 0-2, West Ham United – Brighton & Hove Albion 2-2, Wol- MSÚSZ elnöksége és a Magyar Paverhampton – Crystal Palace 0-2. Az élcsoport: 1. Liverpool 54 ralimpiai Bizottság 11 kategóriában
pont, 2. Manchester City 50, 3. Tottenham 48.
tízes jelöltlistát állított össze.
* Spanyol Primera División, 18. forduló: Alavés – Valencia 2-1,
Az év góljára az M4 Sport honEibar – Villarreal 0-0, Espanyol – Leganés 1-0, Real Madrid – Real lapján január 14-től voksolhatnak a
Sociedad 0-2, Celta Vigo – Athletic Bilbao 1-2, Sevilla – Atlético
Madrid 1-1, Getafe – FC Barcelona 1-2, Huesca – Betis 2-1, Levante szurkolók. Az MLSZ életműdíjasát
– Girona 2-2, Valladolid – Rayo Vallecano 0-1. Az élcsoport: 1. Bar- a labdarúgó-szövetség elnöksége,
az MSÚSZ-MOB életműdíjast
celona 40 pont, 2. Atlético Madrid 35, 3. Sevilla 33.
pedig a két szervezet választja meg.
Az M4 Sport – Az Év Sportolója
gálát élő televíziós közvetítés keretében február 14-én, csütörtökön 21
órától a Nemzeti Színházban rendezi meg a Magyar Sportújságírók
Az első hét közé kerülés a mini- találkozik (valamennyi mérkőzést valahol félúton van” – mondta a Szövetsége.
mális elvárás a magyar férfikézi- élőben közvetíti az M4 Sport), a ha- szakember. Hozzátette, nem lesz
Az esemény sajtótájékoztatója
könnyű dolga együttesének már a február 4-én, csütörtökön 11 órakor
labda-válogatottal szemben a ma tosból az első három jut tovább.
Az MKSZ alelnöke, Marosi csoportkörben sem. „A csoportunkkezdődő német–dán közös rendezésű olimpiai kvalifikációs világ- László elmondta, sokszor beszél- ból egyedül Angola nem jelentette lesz szintén a Nemzeti Színházban,
nek „álomsorsolásról” a vb kap- még ki, hogy tovább akar jutni. amelyen a szervezők ábécérendben
bajnokságon.
A Magyar Kézilabda-szövetség csán, de nagyon jó játékra lesz Nehéz dolgunk lesz, a középdöntő- ismertetik, hogy az egyes kategórielnöke, Kocsis Máté a keddi sajtó- szüksége a csapatnak a továbbju- ben pedig gyilkos mérkőzések vár- ákban kik kerültek az első három
nak ránk.”
tájékoztatón azt is bejelentette, táshoz.
Csoknyai István beszélt a 37 közé.
A középdöntő herningi II. csohogy az elnökség a prémiumot is
A jelöltek:
ehhez igazította, az első hely 120 portjában minden bizonnyal az éves Nagy László szerepeltetéséről
millió, a második 90 millió, a har- olimpiai bajnok Dánia, az előző vb- is: „Sok jó játékosunk van jobbát* férfiak: Bácsi Péter (birkózó),
madik 60 millió, a negyedik 40 n ezüstérmes Norvégia, valamint lövő poszton, de van, aki csak vé- Berecz Zsombor (vitorlázó), Fucsomillió, az ötödik 30 millió, a hato- Ausztria vagy Tunézia vár majd a dekezik, van, aki a támadásból
dik 20 millió, a hetedik pedig 15 magyarokra. Ebből a hatosból az veszi ki a részét, mint Ancsin vics Márton (teniszező), Halász
millió forintot ér. „A végső cél ter- első kettő a hamburgi elődöntőbe Gábor, akinek a könyökével van Bence (kalapácsvető), Liu Shaoang
mészetesen az olimpia, a világbaj- jut, a harmadik az ötödik helyért, a probléma. Ebben a helyzetben Laci (rövid pályás gyorskorcsolyázó),
nokság pedig egy nagyszerű negyedik pedig a hetedik helyért szerepe felértékelődik, a ki-ki Liu Shaolin Sándor (rövid pályás
meccseken nagy hiba lenne, ha egy
lehetőség arra, hogy ehhez köze- játszhat, ugyancsak Herningben.
A válogatottat két szövetségi ka- ilyen kiváló játékosnak a segítségét gyorskorcsolyázó), Lőrincz Tamás
lebb kerüljünk” – mondta Kocsis
(birkózó), Milák Kristóf (úszó), Rapitány, Csoknyai István és Vladan mellőznénk.”
Máté.
Vladan Matics megjegyezte, sovszky Kristóf (nyílt vízi úszó),
A torna győztese kijut a 2020-as Matics irányítja, előbbi arról betokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek szélt, hogy a felkészülés kétharma- kulcsfontosságú lesz, hogy a cso- Veres Roland (kick-boxos)
pedig 2020 tavaszán részt vehetnek dán túl van már a csapat, amely a portkört követően – miután hét nap
* nők: Babos Tímea (teniszező),
a selejtezőtornákon. A magyar csa- múlt héten Dániában játszott két alatt öt meccset játszott a csapat –
Bodonyi
Dóra (kajakos), Dévai
pat a koppenhágai D csoportban mérkőzést az olimpiai bajnokkal. milyen gyorsan tudnak majd regeBoglárka (tornász), Érdi Mária (vipénteken Argentínával (19 óra), va- „Azt gondolom, hogy az első mér- nerálódni a játékosok.
Nagy László kijelentette, jól érzi torlázó), Háfra Noémi (kézilabsárnap Angolával (19), hétfőn kőzésen elszenvedett tizennégy
Katarral (16.30), szerdán Egyip- gólos vereség nem reális, mint aho- magát, és úgy számíthat rá a szak- dázó), Hosszú Katinka (úszó),
tommal (19), jövő csütörtökön gyan az sem, hogy mi a másodikon mai stáb a világbajnokságon, ahopedig az Európa-bajnoki ezüst- a félidőben már nyolc góllal vezet- gyan azt elképzelik. Lékai Máté Késely Ajna (úszó), Kovacsics
érmes Svédországgal (21.30) tünk. A két csapat közti különbség elmondta, a közelmúltban játszott Anikó (kézilabda), Kozák Danuta
felkészülési mérkőzések közül (kajakos), Márton Anita (atléta,
Chile ellen simán nyert a csapat, a súlylökő)
dánok elleni két összecsapás vi* edzők: Bánhidi Ákos és Csang
szont szerinte sem tükrözte a valódi
Csing Lina (férfi és női rövid pályás
különbséget.
Kocsis Máté kitért arra a hely- gyorskorcsolyaváltó),
Eperjesi
zetre is, hogy a csapaton belül László (Márton Anita), Golovin
három játékosnak, Balogh Zsoltnak, Bodó Richárdnak és Lékai Vlagyimir (junior női kézilabda-váMáténak is várhatóan gyermeke logatott), Märcz Tamás (férfivíziszületik majd a torna ideje alatt. labda-válogatott,
szövetségi
Hangsúlyozta, a család a legfonto- kapitány), Ambros Martín (Győri
sabb, ezért mindegyiküket hazaengedik majd, persze a lehető Audi ETO KC), Marko Nikolic
legrövidebb időre. „Ezek megismé- (MOL Vidi FC), Sávolt Attila (Futelhetetlen pillanatok egy ember csovics Márton), Sike András (köéletében, nem szeretnénk válogatott töttfogású
birkózószakág,
Lékai Máté (j) és a szlovén Blaz Blagotinsek a Magyarország – Szlovénia férfikézilabda világ- játékosainkat ettől megfosztani” –
szövetségi
kapitány),
Somogyi Béla
bajnoki selejtező visszavágó mérkőzésen, 2018. június 13-án. MTI Fotó: Bodnár Boglárka
fogalmazott.

Az első hétbe kerülés a minimális elvárás
a férfikézilabda-vb-n

(Kozák Danuta), Szokolai László
(Rasovszky Kristóf)
* csapat (hagyományos csapatsportokban): Békéscsabai Röplabda SE, Dunaújvárosi Egyetem
Maarsk Graphics (női vízilabda),
FTC-Telekom Waterpolo (férfivízilabda), férfivízilabda-válogatott,
Győri Audi ETO KC (női kézilabda), junior női kézilabda-válogatott,
MOL-Pick
Szeged
(férfikézilabda), MOL Vidi FC (labdarúgás), női kosárlabda-válogatott,
Sopron Basket (női kosárlabda)
* csapat (egyéni sportágak csapatversenye): férfi kajak kettes, 200
m (Balaska Márk, Birkás Balázs),
férfi kardválogatott (Szilágyi Áron,
Szatmári András, Gémesi Csanád,
Decsi Tamás), rövid pályás férfigyorskorcsolya-váltó (Liu Shaoang,
Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor,
Burján Csaba, tartalék: Oláh
Bence), kötöttfogású birkózó-válogatott, női kajak kettes, 500 m
(Kozák Danuta, Kárász Anna), női
kajak kettes, 1000 m (Csipes Tamara, Medveczky Erika), női kajak
négyes (Kozák Danuta, Kárász
Anna, Bodonyi Dóra, Medveczky
Erika), női öttusacsapat (Kovács
Sarolta, Alekszejev Tamara, Földházi Zsófia), rövid pályás női gyorskorcsolyaváltó (Jászapáti Petra,
Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia,
Keszler Andrea, Heidum Bernadett), tenisz, Davis-kupa-csapat
(Piros Zsombor, Valkusz Máté, Borsos Gábor, Nagy Péter)
* labdarúgás (férfiak): Gulácsi
Péter (Lipcsei RB), Juhász Roland
(MOL Vidi FC), Kalmár Zsolt (Dunaszerdahelyi AC), Davide Lanzafame (Bp. Honvéd, FTC), Nagy
Ádám (Bologna FC), Loic Nego
(MOL Vidi FC), Willi Orbán (Lipcsei RB), Sallai Roland (APOEL
Nicosia, Freiburg), Sallói Dániel
(Sporting Kansas City), Szalai
Ádám (Hoffenheim)
* labdarúgás (nők): Csányi Diána
(MTK Hungária FC), Csiszár Henrietta (Bayer 04 Leverkusen), Fenyvesi Evelin (Ferencváros), Jakabfi
Zsanett (VfL Wolfsburg), Rácz
Zsófia (Philips SV, Haladás Viktória FC), Süle Dóra (ETO FC
Győr), Szabó Viktória (Ferencváros), Szőcs Réka (MTK Hungária
FC), Turányi Lilla (MTK Hungária FC), Vágó Fanny (SKN Sankt
Pölten).
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Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Magyar Művészeti Kar
Audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás,
média szak

Sajtófotó-pályázat

Két megnyert pályázat még
nem indult be Makfalván

Vass Imre, Makfalva polgármestere szerint az önkormányzatnak
két
olyan
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó- ereje előnyben részesül a képek technikai kivitelezé- megnyert pályázata is van,
pályázatot hirdet
sével szemben.
amelyek még nem indultak
MI ÉS A KÖRNYEZETÜNK
A pályázatra elküldött képek ajánlott mérete: a be.

címmel, amelyre XI. és XII. osztályos tanulók jelentkezését várjuk.
A pályázóktól egy 3-6 képből álló, sajtófotó jellegű
sorozatot várunk, amelynek egy történetet kell elmesélnie, eseményt rögzítenie vagy illusztrálnia (például
hír-esemény fotó, képriport, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia).
Benevezési határidő: 2019. március 17.
A pályázatra való jelentkezés menete:
A pályaműveket e-mailben
kell eljuttatni a következő címekre: jakabtibor@hotmail.
com és kos.anna@yahoo.com.
Az e-mail tárgy rovatában
fel kell tüntetni:
1. A pályázó nevét, elérhetőségét (e-mail, telefonszám);
2. Az iskola nevét, címét, a
pályázó osztályát;
3. A képsorozat címét, az
egyes képek aláírását;
4. Adatokat arról, hogy hol,
milyen eseményen és mikor
készült a képsorozat.
Formai
és
technikai
követelmények
A képek készülhetnek analóg vagy digitális fényképezőgéppel vagy akár telefonnal.
Az analóg géppel készült fotók
esetén ezeket digitális formában lehet elküldeni.
Manipulált képek nem indulhatnak a pályázaton. Nem számít manipulációnak
a hagyományos fotográfiai korrekció, vagyis a színek,
tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít – és kizárást von maga után – a képek
tartalmának megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltávolítása vagy hozzáadása, továbbá effektszűrők vagy más képmanipulációs eljárások alkalmazása.
Elbírálásnál a képek történetet közvetítő (elmesélő)

Új beruházások

képek hosszabbik oldala nem haladhatja meg a 3000
pixelt. Pályázni kizárólag JPG (Joint Photographic Experts Group) formátumú képpel lehet.
Képek elnevezése (fájlnév)
A feltöltött képsorozat fájlneve egyezzen a képsorozat címével, valamint tartalmazza a sorozaton belül elfoglalt helyét. Pl: koncertre_varva 1.jpg,
koncertre_varva 2.jpg...
Képaláírás
Tekintettel arra, hogy a képaláírás a sajtófotó műfaj igen
fontos eleme, kérjük a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag
korrekt
képaláírást
csatoljanak képeikhez a nevezés során. (A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a
képaláírás a következő kérdésekre válaszol: Mikor? Ki?
Mit? Hol? Miért? Ha a kérdések közül egy vagy több nem
tehető fel a konkrét képpel kapcsolatosan, akkor természetesen a választ sem kell a
képaláírásban megfogalmazni.)
Zsűrizés
A beküldött pályaműveket a
Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem szakbizottsága fogja
elbírálni.
Az első három helyezett díjban részesül. A legjobb pályázó
könnyített felvételt nyer egyetemünk AUDIOVIZUÁLIS
KOMMUNIKÁCIÓ – FORGATÓKÖNYV- ÉS REKLÁMÍRÁS, MÉDIA SZAKÁRA.
A zsűrizés eredményét e-mailben fogjuk közölni a
pályázókkal.
A nyertes pályamunkákból kiállítást szervezünk,
amelynek megnyitójára idén április 12-én, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem minden évben megrendezett médiatudományi konferenciájának keretében kerül
sor.

Kibéd: gyarapodó közösség

A tavalyi év második felében
három szerződést írt alá a kibédi önkormányzat, mindegyikük nagyobb beruházást
tesz lehetővé a küküllőmenti
községnek. Azóta már a megvalósítás folyik.

Gligor Róbert László

Dósa Sándor polgármester lapunknak elmondta, hogy a község
három beruházási projektje közül
az egyik decemberben le is zárult,
Kibéd egy gyors beavatkozásokra
használható terepjáró tűzoltóautót
vásárolt. Ennek beszerzéséről még
2017-ben döntött a helyi tanács, így
a kistérségi LEADER akciócsoport
egyik kiírására nyújtottak be pályázatot, és meg is kapták a támogatást,
így megvásárolhattak egy Romániában erre a célra felszerelt vadonatúj
Ford terepjárót. A 352 ezer lej értékű
jármű kisebb tüzek oltásánál vagy a
nagyobbak megfékezésénél használható, amíg megérkeznek a nagyobb tűzoltó tartályautók. Így
ebben a járműben két különálló, de
szükség esetén egybekapcsolható
motorpumpa van, amely vizet tud
felszippantani, és tömlőkön oltásra
küldeni, szabályozható, hogy vízzel
vagy porral oltsa a tüzet. A községben hagyománya van az önkéntes
tűzoltásnak, de a meglévő régi autó
használhatatlanná vált, így jelenleg

ez az egyetlen ilyen eszköze a kibédi alakulatnak.
Orvosi rendelő épül
Többfunkciós orvosi rendelő építése kezdődött el az ősz folyamán,
amelyben gyógyszertár, fogászati,
szemészeti rendelő lesz, továbbá
egy rendelőben felváltva vizsgálják
majd a betegeket városról érkező
szakorvosok. Egyéb távlati terveik
is vannak, de egyelőre az épület befejezése a fontos – magyarázta az
elöljáró. A művelődési otthon mellett elkezdett beruházás során 450

A tűzoltóautó már meg is érkezett Kibédre

négyzetméter alapfelületű, kétszintes épületet emelnek, decemberben
a tetőzet elemeit is elkezdték felrakni, de jelenleg szünetel a munka.
A kivitelező három évet kapott az
építésre, de reményeik szerint az
idei év végére befejezi, ha továbbra
is az eddigi ütemben halad, és a
pénzforrások sem akadoznak. Az
1,4 millió lejes beruházást a kormány támogatja.
új híd a Kis-Küküllőn
Ugyancsak kormánytámogatással az idén végre elkezdődik az új

Mózes Edith
Az egyik a hármasfalusi iskolának a felújítása. Itt is teljes felújítást
terveznek tetőcserével, szigeteléssel, kicserélik a nyílászárókat, a bútorzatot, új padlót raknak le. „Itt is
szinte csak a négy fal fog megmaradni. Ez egy 2 millió 800 ezer lejes
beruházás, jelenleg ki van írva a
közbeszerzés. Amint kiderül, ki a
nyertes, és ha nem lesz fellebbezés,
akkor ott is elkezdjük a munkát. Remélem, hogy a nyári szünidőben
hozzáfoghatunk, és az őszig nagyot
tudunk haladni.”
– Ez egy régebbi projekt?
– Igen, csak nagyon lassú volt a
közbeszerzési folyamat. Kormányalapokról van szó, remélem, lesz rá
pénz. Sok helyen a kormánypénz
hiánya miatt nem tudták befejezni a
munkát. Megemlíteném, hogy amikor az iskola tetőszerkezetét lebontjuk, ami felhasználható lesz, azzal
Cséjében – ahol 30–40 személy
lakik – felújítjuk az ottani tönkrement iskolát.
A másik pályázat Makfalva és
Hármasfalu utcáinak az aszfaltozására vonatkozik, ez egy egymillió
eurós befektetés, tudtuk meg a továbbiakban. Lezárult a közbeszerzés, két cég maradt versenyben, és
a pályázatírók azt ígérték, hogy kb.
január 15-én közlik, hogy ki lett a
nyertes. A tervek szerint a tavasszal,
nyár elején, ahogy az idő engedi, ha
nem lesznek óvások, hozzá tudnak
fogni a munkához.
A továbbiakban megtudtuk, hogy
az önkormányzatnak még három
pályázata van benyújtva a helyi fej-

híd építése a Kis-Küküllőn. A falut
és a folyón túli mezőgazdasági területeket jelenleg egyetlen híd köti
össze, de ennek állapota nem engedi meg, hogy nehézgépek közlekedjenek rajta.
Márpedig ma már csak úgy gazdaságos a földművelés, ha erős,
nagy gépekkel végzik, ezért van
szükség olyan hídra, amely nehézjárművek átjárását is lehetővé teszi.
Az új, 52 méter hosszú, 5,5 méter
széles hidat a falu felső szélén építik
meg, a projekt révén további 1,8 kilométer földutat javítanak meg a sóváradi közigazgatási határig. A
nyertes cég készíti el a terveket és
végzi az építést, ehhez közel négymillió lej áll rendelkezésre.

Fotó: Dósa Sándor

Fotó: Nagy Tibor

lesztési program keretében, ezeket
még nem bírálták el. Az egyik a
makfalvi járda kiépítése, ha nem sikerül, önerőből is meg fogják valósítani.
A polgármesteri hivatal tetőszerkezete is tönkrement. „Az ősszel kijavítottuk egy kicsit, megerősítettük, hogy ha a télen nagy hó
lesz, ne szakadjon be” – mondta
Vass Imre.
Nagyon régi az épület, itt sem
voltak komolyabb javítások. Tetőteret szeretnének kialakítani, ahová
irodákat rendeznének be, szükség
lenne egy ülésteremre is...
Sok pénzt költenek útjavításra
Egy másik pályázat a szolokmai
út. „Két kilométert sikerült az előző
vezetésnek leaszfaltozni, de pénz
hiányában nem tudták folytatni. Nagyon szükség lenne rá, mert jelenleg 21 kilométer utunk van
Hármasfaluban, Cséjében, Makfalván, Szolokmában és Székelyabodban. Nagyon sok pénzt költünk
útjavításra, ezért szeretnénk leaszfaltozni.”

Januári
Korunk

Színház van a színházban, de van
a világban is, mindenütt, hiszen a
színházi struktúrák, eszközök, képességek, helyzetek felfedezhetők a
tárgyalóteremben, a pszichológus
kabinetjében és máshol. A Korunk
januári száma színház a világban
helyzeteket elemez egy-egy szakavatott szerző segítségével. Azonkívül természetesen a „megszokott”
színházról is olvashat az érdeklődő,
a megfejthetetlen, mégis folyamatosan megfejtésre csábító Hamletről, a határon túli társulatok
magyarországi bemutatkozásáról, a
bábszínházról, a lakásszínházról. A
tematikus összeállítás szerzői: Kiss
Csaba, Turbuly Lilla, Kötő Áron,
Magyari Sára, Lázok János, Jakabffy Tamás, Beretvás Gábor,
Szabó R. Ádám, Czékmány Anna,
Kuti Csongor és Kónya Zoltán.
Mint általában, a folyóiratszám
szépirodalmat is közöl, ezúttal Denisa Duran és Fehér Imola szövegeit. A rovatokban többek közt Gaal
György, Seregi Tamás, Demény
Péter, Dávid Gyula, Vallasek Júlia
írásai olvashatók. A számot Biró Istvánnak a kolozsvári színház előadásairól
készült
fényképei
illusztrálják.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
3 SZOBÁS LAKÁS eladó a Rodniciei

utcában, földszinten, a Diamant piac

mellett – 63.000 euró. Tel. 0755-469694. (10/683-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK:

csatornatakarítást,

te-

tőjavítást. Tel. 0751-471-965, Székely
János. (14/587)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5/647)

BETEGÁPOLÁST vállalok. Tel. 0754482-276. (16/689)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 10-én a szeretett édesapára,

a nyárádkarácsonyfalvi MAGOS

IMRÉRE halálának 7. évforduló-

ján. Emlékét örökre megőrzi két
fia, menyei, unokái és azok csa-

ládja. (9/638)

SÍTÁBOR GYEREKEK SZÁMÁRA!
Az Outward Bound sítábor azoknak a gyerekeknek szól, akik kezdő
vagy középhaladó szinten síelnek. A síoktatást szakképzett oktatók
biztosítják, felosztva a résztvevőket csoportokba a sítudásuk
szerint.
9-14 éves iskolások jelentkezését várjuk, akik kezdő vagy
középhaladó szinten síznek.
Időpont: január 31. – február 4. (Ebben a periódusban haladó
síelőket is várunk, akiket a Bogdán pályára viszünk síelni.)
További információk:
Barabás Tünde:
0769-224-290
info@outwardbound.ro (sz.-I)
*
ÚJ ÉV, ÚJ KIHÍVÁSOK!
Kezdd az évet egy igazán egyedi élménnyel! A „Hótalpat fel!” – mint
minden Outward Bound program – megfelelő kihívást biztosít
számodra. A hó és a fagyos időjárás, bár megerőltető, mégis
izgalmas kihívásokat nyújt a hótalpas túrához. Nemcsak az
érintetlen hó és a hegyoldalak meghódítása, de saját képességeid
feltárása, korlátaid átlépése erőt és önbizalmat ad a jövőbeli
kihívások leküzdéséhez.
Célcsoport: 18 éven felüliek
Periódus: január 31. – február 3.
Helyszínek: Szováta, Outward Bound Ifjúsági Központ és a
Görgényi-havasok.
Érdeklődni az info@outwardbound.ro címen és a 0769-224-290-es
telefonszámon lehet. (sz.-I)
Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 10-ére, amikor 12 éve, hogy

itt hagyott örökre a legdrágább

férj, apa, nagyapa, barát, volt

szomszéd, após és sporttárs,

SCHMIDSFELDEN LUDWIG. Em-

léked örökké élni fog szívünkben.

Nyugodjál csendesen! A gyá-

szoló család. (1/652)

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel

emlékezünk

id.

BOGDÁN INCZÉRE halálának 5.
évfordulóján. Öt éve már, hogy

nélküled kell élnünk, de te itt élsz

szívünkben, ez ad erőt nekünk.
Gyertyákat gyújtunk és mécsese-

ket, ezek fénye világítson neked,

örök világosságban, békében

nyugodj! Soha nem feledünk el,
ezt biztosan tudod. A szív sajog,

a fájdalom nő, nem hoz enyhülést

a múló idő. Évre év jön, az idő to-

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FÉMCSARNOK GYÁRTÁSÁHOZ és SZERELÉSÉHEZ alkalmazunk LAKATOST, HEGESZTŐT, BÁDOGOST. Tel. 0744-511215. (2/644-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. 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 az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro
(63170)

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

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz BIZTONSÁGI ŐRÖKET. Tel. 0731340-144. (20833)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (sz.-I)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az
átkot, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan
garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

varepül, de mi téged nem fele-

dünk soha. Nyugodj békében! A
szerető család. (9/382-I)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk PAP SÁNDORRA halálá-

nak 20. évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei, felesége, két lánya, veje

és az unokák. (13/686)
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Fájó szívvel emlékezünk január 10-én
HÉJJA FERENC VILMOSRA, a Maros
Művészegyüttes volt táncművészére
halálának 21. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7/650-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama, dédnagymama és
rokon,
ÉLTETŐ ANNA
tanítónő
életének 84. évében Budapesten
meghalt. Drága halottunk temetése 2019. január 11-én 14 órakor
lesz a nagyernyei temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédi, nagynéni,
rokon és jó szomszéd,
özv. SZOTYORI EMMA
szül. Papp
hosszú szenvedés után 87 éves
korában csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 10-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a
gernyeszegi ravatalozóból a református temetőbe. Pihenése legyen csendes!
A gyászoló család. (6/658-I)
Mély megrendüléssel értesültünk
dr. KISS VERA
fogorvos
hosszan tartó betegsége után
bekövetkezett haláláról. Élt 76
évet. Temetése január 11-én 13
órakor lesz a református temetőben, római katolikus szertartás
szerint.
A rokonság nevében:
Gáspár Márta. (8/660-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama, testvér, sógornő, rokon, jó szomszéd,
BALÁZS-KERCSÓ MARGIT
született Ölvedi
2019. január 8-án, életének 79.
évében, méltósággal viselt betegség után csendesen megpihent. Temetése 2019. január
11-én, pénteken 13 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben.
A gyászoló család. (14/687-I)
Mély fájdalommal és bánatos
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, gyermek, testvér, vő,
SZABÓ GYULA,
a Mozgássérültek
Egyesületének volt elnöke
életének 51. évében elhunyt. Búcsúztatása január 13-án, vasárnap
13
órakor
lesz
a
marossárpataki ravatalozóból,
ezt követően a vajdaszentiványi
temetőben helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. ( 5/697-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, keresztanya,
nagynéni,
ENYEDI ERZSÉBET
életének 85. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2019. január 11-én,
pénteken 14 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református temetőben.
Szerettei. (7/699-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett, kedves évfolyamtársunktól, dr. KISS VERA fogorvostól.
Őszinte
együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A MOGYE
1966-ban végzett fogorvos-,
orvos- és gyógyszerészhallgatói. (8/981-I)
„A fájdalomtól szenvedőknek
a hit ad menedéket.”
Mély együttérzéssel osztozunk kolléganőnk, Sárosi
Tímea óvónő fájdalmában, aki
szeretett ÉDESAPJÁT gyászolja. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Az Arlecchino napközi otthon munkaközössége. (15/688-I)
Őszintén együttérzünk kolléganőnkkel, Mihály Annamáriával
ÉDESANYJA
elhalálozása okozta fájdalmában. A
közjegyzői iroda munkaközössége. (4/696-I)
Megrendülten
értesültünk
drága SZABÓ GYULA barátunk, a mozgássérültek emblematikus személyiségének
elhunytáról. Osztozunk Enikő
mély fájdalmában. Tőkés
Jutka és László Kati. (6/698-I)
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A diákok, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

Felhívjuk a diákok, egyetemisták és 55 év fölötti
nyugdíjasok figyelmét, hogy a 2018. december 31-ig érvényes bérletek felhasználási idejét meghosszabbítottuk
2019. január 31-ig. Eddig a dátumig lehet velük utazni!
A Siletina – Helyi Közszállítási Vállalat
igazgatótanácsa

A leginkább rászorulók számára…

Étel, meleg és hajlék
a hideg időszakban
az éjszakai menedékhelyen!

Jelenleg
154 hajléktalannak biztosítanak szállást a marosvásárhelyi
Rozmaring
utca 36. szám
alatti éjszakai
menedékhelyen. Tekintettel a hideg
időre, minden
feltétel adott az intézmény megfelelő működéséhez. A 120 férőhelyes intézmény célja, hogy meghatározott időre menedéket nyújtson azoknak a hajléktalan embereknek, akiknek utolsó
nyilvántartott lakcíme Marosvásárhelyre szólt. A rászorulóknak
a polgármesteri hivatal csereruhát és szociális tanácsadást biztosít, azokat pedig, akiknek nincs étkezésre lehetőségük, a szociális
menzára (kantin) irányítják, hogy ebben az időszakban meleg
ételhez jussanak. „Mint mindig, a mostani hideg időben is felkészültünk a sors által sújtottak befogadására, ételt, meleget és menedéket biztosítva számukra” – mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.
A hivatalos nevén Szociális központ – Éjjeli menedékhely intézmény az 1997. 12. 16-ai 103-as helyi tanácsi határozat alapján
jött létre a Szociális Igazgatóság keretében. A közszolgálat célja,
hogy éjszakára szállást, tájékoztatást, szociális beilleszkedést segítő tanácsadást, valamint egyéb adminisztratív tevékenységet
biztosítson a szállás nélküli felnőtteknek, akiknek utolsó bejelentett és nyilvántartott állandó lakhelye Marosvásárhelyre szólt, és
a szociális ellátás igénylésekor saját erejükből képtelenek maguknak szállást biztosítani, nincsenek hozzátartozóik, akik befogadnák őket. A szociális központ tevékenysége nyilvánosságra kerül
a médián keresztül, a közösség tájékoztatása és tudatosítása érdekében, a hajléktalanok sérülékeny szociális csoportjával, valamint
az általuk igényelhető szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban.
A bel- és külkapcsolati osztály

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
- 0265/210-110
kapcsolatos információk)
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
- 0265/263-351
• Optolens szemsebészet
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
- 0733-553-976
• Dora Optics
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
- 0265/266-801
• Prefektúra
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

Január 9–11. között 8-tól 18 óráig a marosszentgyörgyi lőtéren
lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles lőszert használnak
a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között
kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár
az elhalálozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.
A 2019. 01. 07-ei 298-as számú átirat kivonata, kibocsátó: a marosvásárhelyi 01010 katonai egység
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

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

Közlemény

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az
adófizetőket, hogy a helyi adókat és illetékeket készpénzzel
január 10-től fizethetik be.
Azok az adófizetők, akik 2019. március 31-ig törlesztik az egész
évi ingatlan-, telek- és járműadójukat, 10%-os kedvezményben részesülnek.
A magánszemélyek a helyi adókat és illetékeket kifizethetik online is, bankkártyával a www.ghiseul.ro portálon keresztül elektronikus pénzátutalással, valamint készpénzzel és bankkártyával
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóosztályának ügyfélszolgálatánál és a Tudor lakónegyedbeli irodában is.
A jogi személyek a hivatal honlapján, a www.tirgumures.ro internetes elérhetőségen a Globalpay applikáció segítségével megtekinthetik az adóügyi nyilvántartásban szereplő befizetési
kötelezettségeiket, a bankkártyával elektronikus kifizetésre is lehetőség nyílik. Mindehhez előzetesen belépési jelszót kell igényelniük. Ugyanakkor a helyi adókat és illetékeket kifizetési
megbízással is törleszteni lehet, készpénzzel és bankkártyával, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóosztályának ügyfélszolgálatánál.
Az ingatlanok értékelő (felmérő) jelentését legkésőbb 2019. március 31-ig kell benyújtani.
A helyi adókra és illetékekre vonatkozó összes formanyomtatvány, a szükséges okiratok, a kifizetési kötelezettségeknek megfelelő IBAN-kódok (bankszámla-azonosítók), az adójogszabályok,
valamint az ügyfélfogadási program megtalálható intézményünk
www.tirgumures.ro honlapján, az Adók, illetékek és bírságok
gombra kattintva.
Szövérfi László jogász, ügyvezető igazgató
Románia
Maros megye
Szászrégen
545300
Petru Maior tér 41. sz.

Adószám: 3675258
Web: www.primariareghin.ro
Telefon: 0265-511112
Fax: 0265-512542
E-mail: office@primariareghin.ro

Közvita

A helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységek vissza nem térítendő finanszírozása a helyi költségvetésből című szabályzatról
szóló határozattervezet elfogadásáról
A 2003/52-es, módosított és újrakiadott, a közigazgatási döntések
átláthatóságára vonatkozó törvény előírásainak értelmében Szászrégen város polgármestere tudatja a közvéleménnyel, hogy közvitát
tartanak annak a határozattervezetnek az elfogadásáról, amely a
helyi költségvetésből a helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységek
vissza nem térítendő finanszírozására vonatkozik.
A közvitára január 16-án 16.30 órakor kerül sor a szászrégeni
polgármesteri hivatal gyűléstermében.
A felszólalások egy, a civil társadalom képviselője által a közvita
elején összeállított lista alapján történnek, egyenként 10 percben.
A közvita akkor ér véget, amikor mindegyik felszólaló kifejtette
a tervezetre vonatkozó konkrét javaslatait.
A tájékoztató anyagokat Szászrégen Polgármesteri Hivatalának
hirdetőtábláján és az intézmény www.primariareghin.ro weboldalon A döntések átláthatósága címszónál lehet tanulmányozni.
Maria Precup polgármester
Rădoi Mirela Minodora titkár

