
Szenzációként terjedt a hír, hogy a marosvásárhelyi Vár-
templomban Szent Lászlót ábrázoló freskórészletek kerültek
elő. A nagyszabású felújítási munkálatok alkalmával Kiss Ló-
ránd restaurátor a többcentis vakolat alatt bukkant a falfest-
ményekre. Az eddig feltárt leglátványosabb részlet az északi
falon, a karzat magasságában található. A feltárás nem zá-
rult le, ami azt jelenti, hogy további meglepetések várhatók.
A freskó feltárásáról tegnapi lapszámunkban röviden beszá-
moltunk, részletesebben maga Kiss Lóránd tájékoztatott.
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója a régészeti
leleteket ismertette, míg Henter György, a Vártemplom lel-
kipásztora a restaurálás további menetét vázolta fel. 

Újabb meglepetésekre lehet számítani
A felújítás alatt álló templomban állványok, majd a helyéről elmozdí-

tott és megbontott bútorzat között „lavírozva” érjük el a karzatra vezető
csigalépcsőt, ahol a feltárt freskórészlet legnagyobb felülete látható. 

A restaurátor szerint a múlt héten nyílt lehetőség arra, hogy a temp-
lomhajót is részletesebben kutassák Pál Péter kollégájával.

Akkor kerültek elő a falképek. Úgy néz ki, hogy a gótikus terem felőli
teljes északi falon vannak még képfelületek, nem csak a Szent László-
legenda, hanem más jelenetek is előbukkanhatnak. 

– Az igazság az, hogy nem számítottunk arra, hogy ekkora felületen
találunk falképeket. Ami most került elő, a laikusok számára nem túl lát-
ványos, azonban bizonyos dolgok egyértelműsíthetők: egy nagyméretű,

Gyulladás-
csökkentő 
vagy kezelés?
Azt szokták mondani, hogy január a
depresszió, a lehangoltság hónapja. A
napfény hiánya, a borús, hideg napok
nem használnak az amúgy is gondok-
kal bajlódó emberek kedélyállapotá-
nak. Ha jól körülnézünk a fizioterápiai
rendelőkben, a zsúfoltság láttán úgy
tűnik, hogy a csontrendszeri, reumás
bántalmak időszaka is az új év kez-
dete, amiben a lelki okoknak is sze-
repe lehet.
____________6.
Két újabb korosztály
csapatai játszottak
az Üvegcentrum
Kupáért
Akárcsak az előző két héten, a mér-
kőzéseknek az ákosfalvi és a maros-
szentannai sporttermek adtak otthont.
A 2008-as korosztályban 10 csapat
nevezett be, míg a 2010-ben születet-
teknél 16 együttes méretkezett meg.
____________9.

Kézügyesség és diploma

Hogy ki a felelős? Az olasz csaló, aki nyolcosztályos végzettség-
gel világhírű sebészként magánklinikákon műtött egy éven át Ro-
mániában, az egészségügyi minisztérium – amelynek
közegészségügyi részlege a hamisított dokumentumok alapján, il-
letve a hiányzó iratok ellenére 2018 márciusában kibocsátotta az
engedélyt az áldoktornak –, a magánklinikák, amelyek az orvosi
kamarai engedély hiányában megelégedtek a közegészségügyi ha-
tóság jóváhagyásával, az ügyvéd, aki eljárta az ügyintézést, a biz-
tosító, amelynél – micsoda előrelátás! – az álorvos malpraxis-
(orvosi műhiba) biztosítást kötött, vagy az(ok) az orvos(ok), akik-
hez a csaló által operált páciensek a „sikeres” műtéteket követően
fordultak korrigáló kezelésért. Mindenki felelős a felsoroltakból,
és remélhetőleg meg is történik a felelősségre vonásuk. Az is jó
kérdés, hogy az áldoktor által műtött páciensek közül hányan tettek
feljelentést orvosi műhiba miatt a szóban forgó csaló ellen. 

A Matthew Mode néven doktorkodó büntetett előéletű, olasz
Matteo Politi ügye botrányos: 2018-ban Romániában öt magánkli-
nikán végzett plasztikai műtéteket, elsősorban mellrekonstrukciós,
ajak-, arcplasztikai operációkat, a klinikák egyike rangos bukaresti
intézmény. Senkit nem aggasztott, hogy a magát az amerikai Johns
Hopkins orvosi egyetem végzettjének hazudó egykori parkolófiú
nem tudott felmutatni minden, a jogszabályok által megkövetelt
iratot. Valószínűleg senki nem ellenőrizte a priuszát, ellenkező
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Négy településen korszerűsítik
az iskolaudvart, hogy kellemes
környezet várja majd a gyere-
keket – ezzel a céllal indította
el Jedd község önkormányzata
a napokban idei első beruházá-
sát. 

Jedd, Marosagárd, Kebeleszenti-
vány és Kebele iskolaudvarait teljesen
felújítják, új kerítések épülnek, játszó-
terek létesülnek, kis sportpályák, úgy-
nevezett street-ball pályák készülnek,
amelyeken főleg a kosárlabdázást
gyakorolhatják a gyerekek. Az udva-
rokat rendezik, feltöltik, gyepesítik és
padokat is elhelyeznek – értesültünk
Bányai István polgármestertől.

Az elöljáró kiemelte, szeretnének
lehetőséget biztosítani a gyerekeknek
a mozgásra, ezért azt latolgatják, hogy
az iskolaudvarokat délután is nyitva
hagyják. Kérdésünkre leszögezte: mű-
füves kispályák nem épülnek, ugyanis
nagy igény nincs rájuk még Jedden
sem, ahol ugyan néhány éve van már

egy pálya, de annak kihasználtsága is
csökkent, így nincs értelme beruházni
egy újabba. 

A hétfőn elindított munkálatokra
mintegy 100 ezer eurónyi összeget
költ az önkormányzat, a beruházás
egy európai támogatottságú pályázat
része.

„A tervek szerint június 1-re befe-
jezzük, úgy gondoljuk, így méltókép-
pen ünnepeljük meg a gyereknapot”
– emelte ki a polgármester. Az ön-
kormányzat tavaly az iskolákhoz ve-
zető utcákban aszfaltozott és járdát
épített, hogy civilizált, biztonságos
körülményeket teremtsen a tanulók-
nak.

A községi önkormányzat tavaly
nyáron indította el a Bármit tanulsz,
magadért teszed – megálljt az iskola-
elhagyásnak! nevű projektet, amely-
nek általános célja a korai
iskolaelhagyás visszaszorítása és
megelőzése Jedd községben, integrált
oktatási-nevelési programok megva-
lósításával és a helyi közösség bevo-
násával. 

A projekt révén a jeddi Benedek
Elek általános iskolával integrált és in-
terdiszciplináris tevékenységekkel
szeretnének javítani a jelenlegi hely-
zeten, iskolán kívüli zenei és színpadi
programok révén. Ezekkel növelik a
tanulók önbizalmát, lehetőséget bizto-
sítanak számukra az önkifejezésre,
arra, hogy megtapasztalják a tanulás,
a fejlődés eredményeit. Ezek révén
várhatóan visszaesik az iskolát elha-
gyók száma – vélik a kezdeményezők,
akik főleg a roma közösségből szár-
mazó diákok helyzete miatt indították
a projektet.

A program keretében felújítják és
felszerelik a községbeli iskolák udva-
rait, 240 gyerek számára biztosítanak
táborozási lehetőséget, 157 óvodás
gyereknek szerveznek kirándulást, 20
gyereknek és családjának nyújtanak
támogatást ahhoz, hogy visszakerülje-
nek az iskolába, anyagilag is támogat-
ják a veszélyeztetett réteget. A projekt
kifutási ideje 36 hónap, értéke pedig
5.345.972,76 lej (vissza nem térítendő
támogatás).

Farsangi bál
Az Erdélyi Magyar Baloldal farsangi bált tart február 15-
én 18 órai kezdettel. Jelentkezni a Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyen (I. emelet) lehet naponta 9-11 óra
között. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon. 

Lemezbemutató a Kövesdombon
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban
február 9-én, szombaton 12 órakor istentisztelet lesz, azt
követően bemutatják a Ditsérjétek Istent… Unitárius zsol-
tárok a 16–17. századból című lemezt. Ismertetőt tart

Tőkés Lóránt csókfalvi-erdőszentgyörgyi unitárius lel-
kész, a lemez megjelentetésének ötletgazdája. Bogáti
Fazekas Miklós és Thordai János eredeti zsoltárait elő-
adja Kátai Zoltán magyarországi énekmondó. A zsoltárok
lant és koboz kíséretében szólalnak meg. 

Gyerekfoglalkozás 
a Kobak könyvesboltban
A Kobak könyvesbolt új programsorozatának keretében
legközelebb február 9-én, szombaton délelőtt 11 órára
várják elsősorban az 5–7 éves korosztályt egy drámajáté-
kokkal és beszélgetésekkel tarkított foglalkozásra, melyet
Brassai Eszter dramaturg vezet.

Gerinces őslények világa 
A Maros Megyei Múzeum őslénytani gyűjteményének egy
rendkívüli, tudományos értékű tárgyát tették közszemlére a
marosvásárhelyi Horea utca 24. szám alatti természettudo-
mányi részlegen. A februári kiállítást a gerinces őslények
bemutatásának szánták, a hónap kiállítási tárgya egy rég
kihalt cápafajhoz tartozó óriáscápa, az Otodus (Megasela-
chus) megalodon (AGASSIZ, 1835) foga. A Romániában ta-
lálható cápafogak közül ez a legnagyobb és a legrégebbi
lelet. A hónap folyamán várják mindazokat, akik meg sze-
retnék ismerni az ősóceánok ezen hatalmas ragadozóját. 

Jubileumi hangverseny 
Shinya Ozaki karmester 25 éves tevékenysége alkalmából
rendkívüli vokálszimfonikus hangversenyt tartanak február
7-én, ma este 7 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezé-
nyel Shinya Ozaki, zongorán Mutsuko Tominaga japán mű-
vész, orgonán Molnár Tünde játszik, közreműködik a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szim-
fonikus zenekara. Műsoron: Mozart- és C. Saint-Saens-
művek. A hangversenyre a 15-ös számú bérletek
érvényesek.

Tegnap a Gyimesben jártam 
– Gyulakután

Tegnap a Gyimesben jártam című néptáncelőadásával feb-
ruár 8-án, pénteken 19 órakor először vendégszerepel a
gyulakutai művelődési házban a Maros Művészegyüttes.
Koreográfus: Varga János és Sára Ferenc, zenekarvezető:
Moldován Horváth István, tánckarvezető: Farkas Sándor
Csaba és Törzsök Zsuzsánna, énekel Kásler Magda. 

Könyvbemutató Szovátán
A Bernády Közművelődési Egylet és Szováta önkormány-
zata a Lector Kiadó közreműködésével könyvbemutatót
szervez február 7-én, ma 18 órai kezdettel a városháza
dísztermében. Bemutatásra kerül Nagy Miklós Kund 
Felemás című publicisztikakötete. A szerzővel Gálfalvi
Ágnes, a kötet szerkesztője beszélget. 

68 házkutatás adócsalás ügyében
Szerda reggel a Maros megyei rendőr-felügyelőség 68 ház-
kutatást tartott Bukarestben, valamint az ország 14 megyé-
jében, cégek székhelyein, illetve olyan személyek
otthonában, akiket adócsalással gyanúsítanak. Az eddigi
vizsgálatokból, amelyeket a Maros Megyei Ügyészség irá-
nyít, kiderült, hogy 2012–2016 között egy Maros megyei,
áruszállítással foglalkozó cég képviselői fiktív ügyleteket bo-
nyolítottak le, valamint bizonyos szállításokat nem vezettek
be a könyvelésbe, ezáltal törvénytelenül részesültek bizo-
nyos adókedvezményekben. Tettükkel több mint 1,3 millió
lejjel károsították meg az államkasszát. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma RÓMEÓ, TÓDOR,
holnap ARANKA napja.
ARANKA: az arany szó kicsi-
nyítése, amely minden nyelv-
ben előfordul keresztnévként és
vezetéknévként egyaránt. Má-
sok szerint az Aurélia kicsinyí-
tése.

7., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 38 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 34 perckor. 
Az év 38. napja, 

hátravan 327 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR 4,7427

1 USD 4,1619

100 HUF 1,4889

1 g ARANY 175,7614

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 60C
min. 10C

Megyei hírek

Megújulnak az iskolaudvarok

Gligor Róbert László

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Hétfőn elkezdődtek a munkálatok, elsőként Agárdon bontják le a kerítést (Fotó: Bányai István)

Munkában való kiégés: hogyan előzhető meg, vagy ha
már bekövetkezett, hogyan kezelhető, mi a teendő? –
ezekre a kérdésekre ad választ a Pszichotrillák műsorban
dr. Kádár Annamária és Badics Petra 20 órától. Kulturális
körképpel várja nézőit a képernyők elé Kányádi Orsolya

20.30 órától a Kultúrcseppben. A Mérlegen vendége
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke. A 21.30
órakor kezdődő adásban szó esik az EP-választásokról, a
kormány és önkormányzatok viszonyáról, Székelyföld jö-
vőjéről, valamint az RMDSZ–FIDESZ-kapcsolatról.

Kiégésről, kultúráról és aktuálpolitikáról 
az Erdély TV műsoraiban
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Friss gyümölcs és zöldség 
a diákoknak 

Elfogadott szerdán a képviselőház egy törvényter-
vezetet, ami lehetővé teszi, hogy a megyei taná-
csoknak az iskolai programok keretében friss
zöldségre és gyümölcsre kiutalt pénzt szét lehessen
osztani a községek és városok önkormányzatai kö-
zött. A jogszabályjavaslat célja az iskolai program al-
kalmazásának felgyorsítása a 2018/2019-es
tanévben azáltal, hogy olyan megoldásokat találnak,
amelyekkel operatívabbá válik a gyümölcs és zöld-
ség, a tej/tejtermékek beszerzésének folyamata, le-
hetővé téve az összegek leosztását megyei szintről a
települési önkormányzatoknak, amelyek nem tudják le-
bonyolítani a programot a hozzájuk tartozó iskolákban.
A jogszabályjavaslatot a szenátus tavaly ősszel elfo-
gadta, így a hatályba lépéshez már csak Klaus Iohan-
nis államfőnek kell kihirdetnie. (Mediafax)

Elkapták az olasz álorvost
A kürtösi határrendőrök szerdán elkapták a nyolc
osztállyal több bukaresti magánklinikán is praktizáló
olasz álorvost, amikor megpróbált elmenekülni az or-
szágból. A határrendészet szerdai közleménye sze-
rint a kürtösi határátkelőnél a határőrök fedezték fel
a román hatóságok által csalás miatt körözött olasz
állampolgárt. Az olasz állampolgárt átadják a rend-
őrség operatív egységének. A bukaresti 1. kerületi
törvényszék mellett működő ügyészség bűnvádi el-
járást indított, miután a fővárosi orvoskamara pa-
naszt nyújtott be, amelyben jelezte, hogy az olasz
származású álsebész műtéteket végzett Romániá-
ban. (Mediafax)

Listeriával szennyezett lazacfilé
Listeria monocytogenes baktériummal szennyezett
lazacfilét hív vissza az Auchan: a 100 grammos ki-
szerelésben árusított Pouce File füstölt lazacról van
szó, amelynek EAN-kódja 5949084000153., 2019.
január 16-án gyártották, és ez év március 1-jén jár
le. Mint az Országos Állategészségügyi és Élelmi-
szerbiztonsági Hatóság szerdai közleményéből ki-
derül, az öt vizsgált mintából kettőnél
megállapították, hogy Listeria monocytogenes bak-
tériummal szennyezett. Az Auchan arra kéri azokat,
akik ilyen terméket vásároltak, hogy ne fogyasszák
el, hanem vigyék vissza a boltba, ahol visszakapják
a kifizetett árat. (Mediafax)

89 haláleset
Az influenza által okozott halálesetek száma elérte
a nyolcvankilencet – közölte szerdán az Országos
Közegészségügyi Intézet (INSP), miután beigazoló-
dott, hogy egy 51 éves férfi és egy 94 éves nő is a
vírus miatt vesztette életét. Február 3-án regisztrál-
ták egy 93 éves bukaresti nő halálát, akinél az A tí-
pusú influenzavírus H3-as altípusát diagnosztizálták.
Az áldozat más betegségekben is szenvedett. Az 51
éves Prahova megyei férfi február 5-én hunyt el, ha-
lálát az A típusú influenzavírus H1-es altípusa
okozta. Az áldozatnak nem voltak más egészségi
gondjai – mutat rá a szakhatóság. A hivatalos tájé-
koztatás szerint egyik áldozat sem volt beoltva inf-
luenza ellen. (Mediafax)

esetben kiderült volna, hogy hasonló csalást már elkö-
vetett Olaszországban. Szépen beengedték a műtőkbe,
ahol több tíz páciensen „dolgozott”. A hírek szerint volt,
hogy az egyórás sebészeti beavatkozás nála négy órát
tartott, és elképzelni is nehéz, hogy hogyan folytatta le
az orvosi beavatkozást úgy, hogy senkinek nem szúrt
szemet a hozzá nem értése. A betegeiről, azok egészségi
állapotáról még nincsenek információk, mindössze
egyetlen orvos kezdett bátortalanul arról beszélni a saj-
tónak, hogy a valósággal csonkításnak nevezhető műtét
után nála jelentkezett a páciens, hogy próbálja meg
helyrehozni azt, amit Matthew Mode elrontott. Ilyen
esetekre bizonyára az elkövetkező napokban fény derül,
hiszen az oknyomozó újságírók nem tétlenkednek, az
ügyészség pedig már vizsgálódik, aminek egyes ma-
gánellátók bizonyára nem örülnek, hisz kiderülhet még
egy s más… 

Úgy gondolom, hogy a hihetetlennek tűnő botrányos
eset nem egy egyszerű csalási ügy. Nem csupán egy
csaló ügyeskedéséről van szó, hanem emberi életek ve-
szélyeztetéséről is. Ugyanakkor ismét rávilágít az egész-
ségügyi rendszer sérülékenységére, a korrupció
lehetőségére, arra, hogy az állami és a magán egész-
ségügyi ellátórendszerek bizonyos kérdésekben nem
azonos alapszabályok mentén működnek. De talán a
legsúlyosabb: a betegek bizalmának megrendülése, és
ezt lesz a legnehezebb visszaszerezni. A Hexi- és a Co-
lectiv-botrány után e miatt az újabb csalásügy miatt is
magyarázkodni kell, felelősségre vonni és főleg intéz-
kedni a jogszabályi keret módosítása érdekében. 

Kézügyesség és diploma
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus szerdán az
RMDSZ által beterjesztett törvénytervezetet, amely
lehetővé tenné a nemzeti kisebbségek számára,
hogy polgári peres bírósági eljárásokban is használ-
hassák anyanyelvüket.

A polgári eljárásjog módosítását célzó tervezet indoklásá-
ban a kezdeményezők rámutatnak, hogy Romániában a bün-
tetőperekben szabályozott és működő gyakorlat az, hogy a
románul nem tudó félnek hivatalos tolmácsot biztosítanak,
akinek a munkabérét az igazságügyi minisztérium költségve-
téséből fedezik. Ezt a joggyakorlatot akarja bevezetni a terve-
zet a polgári perrendtartásba is, ennek hiánya ugyanis
hátrányos megkülönböztetést jelent a románul nem tudó peres
felek számára, akiknek ily módon sérülnek a méltányos eljá-
ráshoz való alkotmányos jogaik.

A hatályos jogszabály szerint a román nyelvet nem ismerő
külföldieknek, hontalanoknak és a nemzeti kisebbségekhez
tartozó román állampolgároknak joguk van hivatalos tolmács-
hoz a bíróság előtt, hogy megismerhessék az ellenük felhozott
vádakat, a másik fél álláspontját, illetve ismertethessék saját
álláspontjukat.

A törvénymódosítás arról rendelkezik, hogy a hivatalból ki-
rendelt tolmács munkabérét az igazságügyi minisztérium költ-
ségvetéséből kell fedezni. Ha a felek egyetértenek, a fordítói
feladatokat hivatalos tolmács helyett a bírósági jegyző is el-
láthatja.

A parlamentben mindkét háznak el kell fogadnia a törvény-
tervezeteket ahhoz, hogy hatályba lépjenek. Ezeket témájuk
alapján osztják el, és mindig a második házé a végső döntés
joga. A jogalkotás felgyorsítása érdekében az első háznak nem
kötelező megvitatnia minden törvénytervezetet, ezért ameny-
nyiben a házbizottság elé terjesztésétől számított másfél (adott
esetben két) hónapon belül nem tűzik napirendre a ház plená-
ris ülésén, hallgatólagosan elfogadott tervezetként kerül to-
vább a döntő házhoz.

A szokásjog szerint azoknak a tervezeteknek a megvi-
tatását „spórolják meg” az első házban, amelyek elfoga-
dását vagy elutasítását nyilvánvalónak tekintik a
törvényhozók.

A bírósági anyanyelvhasználatot a polgári peres eljárásokra
is kiterjesztő RMDSZ-es törvényjavaslat ügyében a képvise-
lőház a döntő kamara. (MTI)

A bírósági anyanyelvhasználat lehetőségét kiterjesztő 
törvénytervezetet fogadott el hallgatólagosan a szenátus

A pokolban van egy külön hely
azok számára, akik az Egyesült
Királyság európai uniós kiválásá-
ért kampányoltak anélkül, hogy
bármiféle tervük lett volna arra
nézve, miként lehet ezt biztonsá-
gosan végrehajtani – jelentette ki
az Európai Tanács elnöke szerdán
Brüsszelben.

„Ötven nap van hátra a kilépésig.
Tudom, hogy még mindig nagyon sokan
reménykednek a folyamat visszafordítá-
sában, és én is velük vagyok teljes szív-
vel, azonban a tények nyilvánvalóak. A
brit kormányfőnek, illetve az ellenzék
vezetőjének Brexit-párti kiállása jelenleg
kizárja ennek a lehetőségét” – mondta
Donald Tusk, miután Leo Varadkar ír
miniszterelnökkel egyeztetett.

Reményét fejezte ki, hogy Theresa
May brit kormányfő csütörtökön új, mű-
ködőképes javaslatokkal áll elő a rende-
zetlen kiválás elkerülése érdekében,
valamint ismét leszögezte, hogy nem tár-

gyalható újra a brit EU-tagság megszű-
nésének feltételrendszeréről szóló szer-
ződés, ahogy benne az úgynevezett
ír-északír tartalékmegoldás sem.

Tusk rámutatott, hogy a legfontosabb
cél jelenleg a kemény Brexit elkerülése
kell legyen, amihez a londoni parlament
elutasítása miatt holtpontra jutott folya-
mat felélesztésére van szükség.

Hangsúlyozta, hogy a brit belpolitikai
konfliktus alapját képező, úgynevezett
backstop-záradék az ír-szigeti béke fenn-
tartásának biztosításához szükséges. 

„Nyújtsanak hiteles garanciákat az
észak-írországi béke fenntartására, és
akkor megbízható barátként távozhat az
Egyesült Királyság” – közölte.

„Egyébként azon tűnődtem, hogyan
nézhet ki a pokolban azok számára fenn-
tartott külön hely, akik a Brexit mellett
kampányoltak anélkül, hogy bármiféle
tervük lett volna arra nézve, miként lehet
ezt biztonságosan végrehajtani” – fogal-
mazott Donald Tusk.

Szakemberek szerint az Egyesült Ki-
rályságban minden bizonnyal nagy fel-
háborodást keltő kijelentés nem
rögtönzés volt, mert azt azonnal közzé is
tették az Európai Tanács elnökének
Twitter-oldalán.

Leo Varadkar azon véleményének
adott hangot, hogy a ratifikálásra váró
kiválási szerződés a „lehető legjobb
megoldás”, a brit belpolitika instabilitása
pedig jól demonstrálja, miért is van
szükség az ír tartalékmegoldásra.

A közös sajtótájékoztatón mindkét ve-
zető figyelmeztetett, hogy folytatni kell a
felkészülést az Egyesült Királyság megál-
lapodás nélküli „kizuhanásának” esetére.

Nigel Farage brit európai parlamenti
(EP-) képviselő, a Brexit-párti tábor
egyik vezéralakja azonnal reagált Tusk
megjegyzésére. „A kilépés után megsza-
badulunk a hozzá hasonló, senki által
meg nem választott, arrogáns zaklatók-
tól. Számomra úgy hangzik, mint a pa-
radicsom” – írta. (MTI)

Tusk: a pokolban van egy külön hely 
a brit kilépéspárti kampány szervezői számára

Egyre többször hallani a híradóban – jelen sorok írója
ahhoz az elmaradott fajtához tartozik, amely még a híradó-
kon, a tévés hírbeszámolókon csügg aggályokkal és aggodal-
maskodva, ettől magas a vérnyomása, és az utóbbi időben
gyatrán alszik, de ezek természetesen magánemberi, tipikus
nyugdíjaspanaszok, amelyeket el is dughatnánk, nem kellene
a felszínre hozni, mert kit érdekel a családon és a háziorvoson
kívül, legfennebb a népegészségügyi statisztikát és végső soron
a bűnüldöző szerveket, de a szerveket folyton
üldözi a balszerencse, bár ők is üldözik a
bűnt, és olykor sikerül is utolérni, elkapni a
gazfickót/nénit, na de akkor sem teljes a
nyíltság, mert az elkapott drog- és lánykeres-
kedőnek, galócáspizzát hordó futárnak, szív-
és szervrablónak és makarónicsempésznek kikockázzák az or-
cáját, így aztán nem lehet felismerni, nem vethetjük meg teljes
bizonyossággal, nem mutogathatunk ujjal reájuk a forgalmas
utcán – szóval ott hagytam abba az egyenes vonalú ábrázolást,
hogy mind gyakrabban értesülünk arról, hogy „adásunkig nem
kaptunk választ” a feltett kérdére, a kikért közérdekű adatkérés
kapcsán ránk se hederítettek a szervicsek, a közpénzek herdá-
lóinak névsora rejtett, bizalmasan kezelendő, a közbeszerzési
csalások kedvezményezettjei csak sejthetők, hetvenkilenc és fél
évharmadra titkosítva van, levéltárak mélyén fürdik vaksötét-
ben és porban a perdöntő adat stb.

Tehát egyre több titokkal vagyunk körülszegezve, miköz-
ben azzal riogatnak bennünket másfelől botránybugrisok,
hogy a szibériai medve nem alszik téli álmot, Másenyka nem
játszik a medvével, hanem titkos szolgálatai teljesen behá-
lózták a honi erdőket és mezőket, falvakat és városokat, őr-
tornyokat és bombabiztos fedezékeket. A helyieket megosztja
a tétova kormány, a becsvágy, az acsarkodás és az ostoba
versengés, uralg a széthúzás, a hiúság, a kicsirevágyás és
semmirekellés. Farkasvakság a javából.

Az adatok titkolása nem azért folyik, mert annyira bizal-
masak lennének, hanem azért, mert köszönő viszonyban sin-
csenek a nyilvánosságra kerültekkel, amelyeket a hatalom
időről időre kibuktat szép metszésű ajkai közül nesztek nek-
tek, mihasznák, demokrácia! felkiáltással. Azt gondolja a
hatalom az ő nagyra dagadt fejével, hogy ennyi tökéletesen

elég, ily módon eleget is tesz alkotmányos felvilágosító,
adatszolgáltató kötelezettségének. Legyen ennyi elég, a töb-
bit tessék kitalálni.

Tulajdonképpen találós kérdéseket fogalmaz meg, homá-
lyos, hiányos, csonkolt fogalmakból kell megalkotni a való-
ság halovány képét. Vagy azt, amit a hatalom jónak lát
valóságként láttatni, mutogatni. Ha aztán valamiből kiszi-
várog némi fény, többletigazság, tény, töredékinfó, ami cá-

folhatja a hivatali valóságot, az egyetlen
eredőre vezethető vissza a hatalom szóvi-
vői szerint. Az olyan, mint a negyvenes
évek férfizakódivatja: dupla soros.

Nem felelnek a kényelmetlen riporteri
kíváncsiskodóknak, ellenzéknek, gyanús

egyénnek, milliomosügynöknek, civil szervezetnek, mert tud-
ják, hogy semmiféle következménye nem lesz. A törvényi elő-
írásokat nyugodtan kapcsos zárójelbe lehet bekulcsolni.
Holnap már más kérdések fognak felhorgadni a média me-
zőnyéből, és azokra sem lőn felelet, az előzőt pedig gyorsan
elfelejtik. A botrányok direkt jótékonyan vonják feledésbe a
korábbi gubancos titkokat. A mikrofonszorongató szegény
ürge, a túlkíváncsi Fáncsi, a kotnyeles hírkaparó hasztalan
nyújtja nyakát, karját, kérdez, ír levelet, tesz fel sajtótájon
okos kérdést. Elütik (szóval, viccel, hümmögéssel, kitérő el-
csusszanással – más földrészen gépkocsival, tankkal, drón-
nal, novicsokba mártott nyíllal) a dolog élét, és tudják, a
nem válasz az egyetlen jó válasz. Abból nem lehet semmi
baj.

Ja, és még vannak az álhírek, amelyeket egy vagy több
erre szakosodott cég, bizalmi férfiak és nők névtelen és lát-
hatatlan csoportja, nagyüzemek, hírkonszernek, belső ko-
mornyikok (ugyanis nagyon komorak) gyártanak és tesznek
fel a világhálóra. Azzal a céllal, hogy belegabalyodjunk.
Ha már mindenképpen szükség lenne valami kevés butí-
tóra. Folyik az ellenség gyártása, kiszínezése, ördögi vo-
násokkal való felszerszámozása. A kiplakátolás. Ha nem
volna, nagy baj lenne. Szakértőkhöz kellene fordulni, hogy
találjanak már ki egyet-kettőt az információszabadság és
félretájékoztatás nevében. Jól meg lesznek fizetve és persze
letagadva.

A válasz akár el is maradhat



Az RMDSZ választási bizott-
sága jóváhagyta a február el-
sejei határidőig beérkezett öt
jelölési dokumentációt. Esze-
rint a május 26-ai európai
parlamenti választásokon He-
gedüs Csilla, Oltean Csongor,
Sógor Csaba, Vincze Loránt és
Winkler Gyula indul. 

A jelöltek rangsorolásáról a Szö-
vetségi Állandó Tanács (SZÁT) ha-
tároz március elsején, a döntést a
Szövetségi Képviselők Tanácsának
kell megerősítenie. 

Az RMDSZ február 22-23-i ko-
lozsvári kongresszusán indul az eu-
rópai parlamenti választások
kampánya: sor kerül a jelöltek vitá-
jára, bemutatják az RMDSZ válasz-
tási programjának legfontosabb
elemeit, és elkezdik gyűjteni a támo-

gatói aláírásokat. Az öt jelölt mind-
egyike bemutatkozott már a Szövet-
ségi Képviselők Tanácsa minapi
marosvásárhelyi ülésén, illetve a
Maros megyei küldöttgyűlésen és a
marosvásárhelyi választmány ülé-
sén, és az RMDSZ támogatását kér-
ték. Ezekből a beszédekből idézünk
röviden.

Winkler Gyula EP-képviselő: A
RMDSZ megbízásából, az erdélyi
magyar emberek által megválasztott
európai parlamenti képviselőként
azon dolgozom, hogy megjelenít-
sem Erdélyt Európában, hogy haza-
hozzam az unió előnyeit
szülőföldünkre, hogy az erdélyi ér-
dekeket érvényesítsem az Európai
Parlamentben. Azon dolgozom nap
mint nap, hogy az európai közpoli-
tikák kialakításában vegyék figye-

lembe az erdélyi magyar közösség
érdekeit, hogy megkeressem azokat
a szövetségeseket, akikkel azonosak
az elképzelések, akikkel egy fronton
tudunk harcolni.

Sógor Csaba EP-képviselő: Azért
dolgozunk Európában – és ez az a
munka, amit folytatni kívánunk –,
hogy Európa keleti és nyugati fele
között csökkenjenek a különbségek,
szűnjön meg a kettős mérce jelen-
sége és a gyakorlatban is érvénye-
süljenek a kisebbségek jogai. „Mi
egy olyan Európát szeretnénk,
amelyben a keresztény ember
hangja, a diszkrimináció ellen és a
kisebbségi jogokért fellépők
hangja erős. Számunkra nem lehet
erős az az Európa, amely a széthú-
zóktól, a közösségeket szétverőktől
zajos”.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ
ügyvezető alelnöke, miután hivata-
losan is benyújtotta dossziéját az eu-
rópai parlamenti választásokon való
részvételte, kijelentette: „Köszönet-
tel tartozom azoknak a megyei
RMDSZ-szervezeteknek, a MIÉRT-
nek, a Nőszervezetnek, a Keresz-
ténydemokrata Platformnak és
azoknak a civil szervezeteknek,
amelyek támogatták jelöltségem. Ez
a támogatás és bizalom minden ed-
digi kitüntetésemnél többet ér.
Ilyenkor erősödöm meg a hitemben,
hogy igenis, lesz egy erős Erdély,
lesznek szövetségesek, lesz jövője
itt gyermekeinknek, és érdemes
ezért küzdenem”. 

Vincze Loránt, a FUEN elnöke,
az RMDSZ külügyi titkára emlékez-
tetett, hogy az erdélyi magyarok az
élére álltak annak az erőfeszítésnek,
amelynek célja európai törvényt te-
remteni a kisebbségi jogok védel-
mére. A Minority SafePack sikeres
aláírásgyűjtésével azonban nem feje-
ződött be ez a munka. „Az EP-man-

dátum által nyújtott lehetőségeket ki-
használva kell olyan szövetségeket
kötni, olyan feltételeket teremteni,
hogy az EU végre szakítson azzal az
évtizedes hagyománnyal, hogy a sző-
nyeg alá söpri ezt a kényes témát. Ezt
tudom és ezt szeretném tenni az Eu-
rópai Parlamentben”.

Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke
szerint Romániában a 18–34 év kö-
zötti fiatalok aránya közel 30 szá-
zalék, a szavazati joggal
rendelkező erdélyi magyarság egy-
harmadát tehát a Magyar Ifjúsági
Értekezlet tudja megszólítani hite-
lesen. Éppen ezért fontos, hogy az
RMDSZ EP-listáján súlyuknak
megfelelő helyet kapjanak a fiata-
lok, mert nemcsak az ő mozgósítá-
suk, hanem problémáik, igényeik
felmérése és a megoldások javaso-
lása is az ő feladatuk. Az EP-vá-
lasztás, a jelöltség és maga a
képviselői mandátum ennek haté-
kony eszköze. „Az erdélyi magyar
fiatalok hangja kívánok lenni a
kampányban” – mondta. (mózes)

monumentális Szent László-le-
genda töredékeit találtuk meg. A
képek az északi falon mintegy 15-
20 méter hosszúságban futnak
végig. Nyilván töredékesen. Ezen-
kívül még más jelenetek is előbuk-
kanhatnak, meglepetésre lehet
számítani. A templomban vannak
olyan falak, amelyeket nem volt
módunkban kutatni. Tanulság, hogy
ne higgyünk a szóbeszédnek, hogy
a vakolat alatt semmi sincs, mert
úgyis mindent levertek az évszáza-
dok során, nincs miért kutatni, mert
ez sok esetben nem így van – ma-
gyarázta Kiss Lóránd. 
A falképeket közkinccsé kell tenni

A restaurátor elmondta, hogy a
karzat szintjén a lefejezés jelenete
látható, amint a lány a kun fejét
veszi, ezenkívül Szent László attri-
bútuma, a bárd, a lándzsahegyre tű-
zött kun feje, illetve a nagyváradi
székesegyház. Az üldözés és a bir-
kózás jelenetéből is találtak részle-
teket. A feltárt freskórészletek
sürgősségi állagmegóváson esnek
át, hiszen nagyon rossz állapotban
vannak. Ezt követően restaurálásra
készítik elő. Mindemellett a többi
felülettel is foglalkozni kell. 

– Olyan felületek ezek, amivel
eddig nem számoltunk. Reméljük,
hogy a freskórészletek láthatóvá
válnak. Töredékesek ugyan, de lát-
ványos felületeket lehet kialakítani.
Ez egy új fejezet a Vártemplom res-
taurálásában, olyan többletmunka,
amire előre nem lehetett számítani.
De ha mérlegre tesszük, a mérleg
nyelve arra billen, hogy érdemes a
freskók látványát közkinccsé tenni.
A freskó nem lesz annyira egységes
és összefüggő, mint például a ge-
lencei, de lesz olyan, mint a bögözi
vagy az oklándi templomi falképek
– fogalmazott a szakember. 

A falképek a XIV. század végén,
a XV. század legelején készültek.
Érdekes, hogy ezek a képek gyakor-
latilag visszadatálják a templomépí-
tést, eddig azt hitték, hogy a XV.
század közepén épülhetett. Úgy
tűnik, hogy ez az istenháza, ami ko-
lostortemplomnak épült, az 1300-as
évek végén már állt. 

– Ami még izgalmas, hogy a
szentélyben sikerült megtalálni a
két építési periódus nyomát. Előke-
rült két résablak az északi falon,
amiről nem tudtunk. Ez azért érde-
kes, mert egyértelműen a torony
épülte előttiek, a torony takarásában
vannak. A torony utólag épült, va-
lószínűleg a XV. század közepe
táján – erre van adatunk. Megtalál-
tuk a szentély első díszített vakola-
tát is, ami szürke alapon fehér
kváderfestés, s ami valószínűleg
XIV. századi. Ezt a vakolatot be is
fogjuk mutatni. Még vannak kisebb,

mára már értelmezhetetlen freskó-
töredékek, fali fülkék, egyebek,
amit be fogunk mutatni a felújítás
során – mondta Kiss Lóránd, aki
visszatérve a felfedezésre, kifejtette,
semmi nem utalt arra, hogy freskók
lennének a fehérre meszelt falak
alatt. „Életem során többször javí-
tották a templomot, de sohasem me-
rült fel, hogy megnézzék, mi van a
rétegek alatt – fogalmazott.
Szent László – szász és ortodox
templomokban is

– Sok templomban megtaláljuk a
Szent László-legendát, hiszen  Er-
dély védőszentje volt, a kultusza eu-
rópai szintű volt, Nagyvárad
Európában ismert búcsújáró hely
volt. Érdekes, hogy egyre több he-
lyen kerülnek elő olyan Szent
László-legendát ábrázoló falképek,
ahol a lakosság nem magyar volt,
hanem szász. Ilyen például Somo-
gyom vagy Szászivánfalva, ahol az
evangélikus templomok falán buk-
kantak fel ezek a freskók. Ez azzal
magyarázható, hogy a szászok is
katolikusok voltak, s Erdélyben
Szent László köztiszteletnek ör-
vendő szent volt. De középkori or-
todox templomokban cirill betűs
feliratokkal is megtaláljuk Szent
Lászlót, például Hunyad megyében,
a Nyugati-Kárpátok környékén –
fogalmazott a restaurátor. 

Jó hír, hogy a templom külső
falán a déli kapu fölötti freskót is
restaurálták. Ez azért érdekes, mert
késő gótikus falkép, s alatta van egy
korábbi kép. Ezt az igényes munkát
is a Kiss Lóránd vezette Imago
Picta Kft. munkatársai végezték. 
Sem városon, sem ferences 
kolostorban nem jellemző 
a Szent László-ábrázolás 

– A marosvásárhelyi Vártemp-
lom a középkori Székelyföld legje-
lentősebb egyházi épülete. A

ferences kolostor zarándokhely volt
az 1400-as évek elejétől, és ennek
megfelelően várható volt, hogy
olyan falképek kerülnek elő, ame-
lyek ezt a jelleget megerősítik. Kü-
lönlegesség, hogy városi
környezetben nemigen vannak
Szent Lászlót ábrázoló falképek. A
marosvásárhelyi példa annál is in-
kább kirívó, mert ferences kolostor-
ban ez nem volt jellemző. A
középkorban voltak a legnépszerűb-
bek a Szent László-falképek, ami
összeköthető a székely nép katonai
szerepvállalásával. Így érthető,
hogy Székelyvásárhelyen is volt.
Feltehetően olyan képek is előbuk-
kannak majd, amelyek a ferences
jelenléthez  köthetők – fogalma-

zott Soós Zoltán.
Hozzátette: a régé-
szeti feltárások javá-
ban zajlanak a
Vár templomban. 
– Száz éve nem vé-
geztek ilyen komoly
felújítási munkát.
Most végre falkép-,
bútor- és kőrestaurá-
torok dolgoznak. A
felújításhoz hozzá-
tartoznak a belső ré-
gészeti feltárások is.
A Vártemplom kö-
rüli területeket több
mint tíz évig kutat-
tuk, jelentős lelete-
ket hoztunk
felszínre a közép-
kori Vásárhely ide-
jéből. A
V á r t e m p l o m b a n
azok a temetkezési

helyek kerültek elő, amelyek a XV–
XVII. századból származnak. A
templomba, mint szent helyre, a
módosabb polgárok temetkeztek.
Háromszáz évet átölelő temetkezési
periódusról beszélünk. A szentély-
ben leginkább újkori temetkezése-
ket találtunk, hiszen a szentélyt a
középkorban a szerzetesek használ-
ták, s ide világi ember nem temet-
kezhetett. A hajót a középkorban
világiak is használták, innen közép-
kori és újkori temetkezések is elő-
kerültek, jóllehet csak azokat a
részeket tárjuk fel, ahol mélységi
munkálatok vannak, a falak mellett,
a drének körül. A templomban elő-
került egy XVII. századi szószéka-
lapozás, illetve a barokk pillérek

alapozásai is. Jóllehet a középkori
temetkezési helyeken kevés a mel-
léklet, többnyire ezüst pénzérmék
bukkantak elő. Az újkorban már
megjelennek a ruhakapcsok, párta-
maradványok, több ruházati kellék.
Ezeknek találtuk meg elszórtan a
nyomait. A szentélyből újkori,
Bethlen Gábor-kori pénzérmék ke-
rültek elő – tájékoztatott a múzeum-
igazgató. 

A régészeti munkálatokat áprili-
sig lezárják. 
Az istentiszteleteket az egykori 
bábszínház épületében tartják 

Henter György, a Vártemplom
lelkésze elmondta, hogy a feltárá-
sokkal párhuzamosan zajlik a szent-
ély ablakkőkereteinek, osztóinak és
a mérműveknek a restaurálása.
Nagy Béni kőrestaurátor dolgozik
rajta. Ezzel párhuzamosan elkezdő-
dik a hajó padlózatának és a padok,
valamint a teljes bútorzat restaurá-
lása, amit Márton Ferenc műbútor-
asztalos végez. A padlót felszedik,
eltávolítják az alatta levő földréte-
get, helyébe kavicsréteget helyez-
nek el. A járófelületekre kőburkolat
kerül. A kőlapokat egy kézdiszent-
léleki szakember vágja ki. 

A padok javítása és a pódiumok
elkészítése júniusig kell befejeződ-
jön. A városi tanács 50 ezer eurós
támogatásával újítják fel a teljes bú-
torzatot. A magyar állam 750 ezer
euróval támogatta a templom felújí-
tását – fűzte hozzá a lelkész, aki
arról is beszámolt, hogy az isten-
tiszteleteket a 150 férőhelyes egy-
kori IKE-épületben, a volt
bábszínházban tartják, vasárnap
délelőttönként két alkalommal, 10
és 12 órakor, hogy mindenki részt
vehessen rajtuk.
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Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Szent László-legenda a vakolat alatt

A választási bizottság jóváhagyta a jelölési dokumentációt
Öten pályáznak az EP-képviselőségre



Február 1-jén a BBTE Klinikai
Pszichológia és Pszichoterá-
pia Intézetének Avalon-köz-
pontjában tartott sajtótájé-
koztatót dr. Daniel David és ku-
tatócsapata azzal a 2014 óta
zajló projekttel kapcsolatban,
melynek keretében autista
spektrumzavarral küzdő gye-
rekek humanoid robotok segít-
ségével történő kezelési
lehetőségeit vizsgálják. A ku-
tatás egyik utolsó fázisában,
2019. február 10-e és március
31-e között azt tesztelik nyolc
autista gyerekek kezelésére
szakosodott kolozsvári köz-
pontban, hogy a Nao-robotok
mennyire hatékonyak a labo-
ratóriumi körülményektől el-
térő, mindennapi kondíciók
között.

Daniel David, a BBTE kutatásért
felelő rektorhelyettese, a projekt 
koordinátora elmondta, az az elkép-
zelés, miszerint a humanoid robo-
tok alkalmazásával előrelépést
lehetne elérni az autista spektrum-
zavarok kezelésében, korántsem új
keletű, azonban csak 2014-ben si-
került egy európai projekt keretében
megszerezniük a kutatásokhoz a
szükséges támogatást, illetve meg-
szervezniük az informatikusokból,
pszichológusokból, mérnökökből

álló csapatot. A Nao-robotokat évek
óta teszteli az Avalon-központban
berendezkedett kutatócsoport.
Eddig 75 autista spektrumzavarral
küzdő gyerek bevonásával végeztek
klinikai vizsgálatokat. A gyerekek
egyik csoportját a hagyományos
módszerrel kezelték, a másik cso-
port a hagyományos kezeléssel pár-
huzamosan robotokkal támogatott
kezelésben is részesült. A klinikai
eredmények feldolgozása és köz-
lése folyamatban van, ugyanakkor
a kutatócsoport nem éri be a labo-

ratóriumi és a klinikai vizsgálatok
eredményeivel, február 10-étől
március végéig – intenzív foglalko-
zássorozatok keretében – azt is ki-
próbálják, hogy „élesben” mennyire
hatékonyak a robotok. Daniel
David elmondása szerint a hosszú
távú cél az, hogy a Nao-robotok el-
jussanak iskolákba, óvodákba, au-
tista spektrumzavarral küzdő
gyermekek otthonaiba. A következő
hetekben zajló tesztidőszakban a
nyolc kolozsvári központban azokat
a gyerekeket is fogadják, akiknél
nem föltétlenül diagnosztizálták az
autista spektrumzavart, mégis au-
tisztikus tüneteket mutatnak. 

A Nao-robotok 3–10 éves gyere-
kek kezelésére alkalmasak. 54 cen-
timéter magasak, 5 kilogrammot
nyomnak, egy töltéssel nagyjából
fél órán keresztül képesek intenzí-
ven üzemelni, ami megegyezik egy
ülés időtartamával. Számos szen-
zorral, videokamerával és mikro-
fonnal szerelték fel őket, hogy
feldolgozhassák a környezetükből
érkező információkat. Megértik az
emberi nyelvet, intelligensen rea-
gálnak rá, és érzékelik az érintést
is. Próbálták úgy fölépíteni őket,
hogy külalakjuk bizalmat ébresz-
szen a gyerekekben. A robotok
román, illetve angol nyelven is be-
szélnek, tudnak táncolni, és ismer-

nek egy sor olyan éneket, kifeje-
zést, ami megkönnyíti a gyerekek-
kel való nyelvi érintkezést. Egy
Nao-robot nagyjából 5 000 euróba
kerül.

Az eddigi eredmények alapján
elmondható, hogy az autista spekt-
rumzavarral kezelt gyermekek po-
zitívan reagálnak a robotokkal
támogatott kezelésre. Ezeknek a
gyerekeknek ugyanis nehezére esik
az emberekkel való érintkezés, ami
hátráltatja az imitációs képességük
fejlődését, a robotokra viszont in-
kább játszótársként tekintenek,
mintsem stresszforrásként. Olyan
partnert látnak bennük, akivel kel-
lemes érintkezniük, és ez motiválja
őket a kapcsolatteremtésben. A
robot párbeszédet folytat a gyerek-
kel, arra ösztönözi, hogy megszó-
lítsa, köszönjön neki, válaszoljon a

kérdéseire, sétáljon és érintkezzen
vele. A rektorhelyettes arra is fi-
gyelmeztetett, hogy 5-6 ülést köve-
tően nem szabad csodákat várni, a
robottal támogatott terápia nem fogja
felszámolni az autista spektrumzava-
rok főbb tüneteit. Ugyanakkor szá-
míthatunk arra, hogy a gyerekek
agresszivitása csökken, nyugodtabbá
válnak, kevesebb sztereotípiás meg-
nyilvánulásuk lesz a terápiás ülése-
ket követően. A központokban a
kutatócsoport tagjai segítik az egész-
ségügyi dolgozók munkáját, illetve
tájékoztatják a szülőket a robotokkal
támogatott módszerről.

Elérhetőségek: 
tel.: 0264-40.53.00, fax: 0264-

59.19.06, Universităţii (Egyetem)
utca, 7–9. szám Kolozsvár, RO-

400091, www.ubbcluj.ro/hu,
www.news.ubbcluj.ro/hu

Rengeteg szenvedésnek va-
gyunk szemtanúi az utóbbi
hetekben. Kutyák szöknek
meg és válnak súlyos balese-
tek áldozataivá. Szerencsé-
sebbek azok az állatok,
amelyeket állatkedvelő em-
berek megszánnak, ölbe vesz-
nek, kocsijukba raknak, nem
hagyják az út szélén kimúlni,
hanem állatorvosi rendelőkbe
szállítják őket, ahol szakem-
berek küzdenek az életükért.
Ezt a feladatot az önkormány-
zatoknak kellene ellátni, a
gyakorlat azonban azt mu-
tatja, hogy a hétköznapi em-
berek segítőkészsége egye-
lőre hatékonyabb. 

A közösségi oldalakon megosz-
tott számtalan baleset közül ezúttal
kettőt említünk. Egyik gazdátlannak
tűnő ebet hétfőn szállították gerinc-
töréssel a Noé Bárkája kisállatklini-
kára. Ő is egyike a gázolások
áldozatainak. Kedden este a Cuza
Vodă és a Tusnád utca sarkán elütött
kutya fotóját osztotta meg a Face-
bookon egy nő, aki az út szélén
szenvedő állatot a Săvineşti utcai
állatorvosi rendelőbe vitte.

– Mi lehet a jelenség oka,
ugyanis most már nem lehet a tűzi-
játék-pukkanásokra fogni a sok
megszökött ebet – kérdeztük a Noé
Bárkája kisállatklinikán dr. Pálosi
Csabát.

– Január-február a tüzelések idő-
szaka, a fiúkutyák mindent elkövet-

nek, hogy megszökhessenek, a köz-
lekedési szabályokat azonban nem
ismerik, így főleg városon minden-
naposak az autók kerekei alatt kikö-
tött pácienseink. Ebben az
időszakban fokozódik a párosodási
ösztön, és ezzel párhuzamosan a
balesetek száma. Aki nem ivartala-
nította a kutyáját, az jobban kellene
figyeljen ebben a periódusban, mert
az állatok ösztönösen cselekednek.
Génjeikben van, hogy őszire saját
lábon megélni tudó utódaik legye-
nek, és a túlélési ösztön átsegíti őket
minden elképzelhető akadályon
(kerítés, úttest, emelet stb.) Túl sok
balesetnek és szenvedésnek va-
gyunk tanúi ebben az időszakban.
Szenved az állat, de szenved a ked-
vencéhez ragaszkodó gazda is, aki
elhunyt társállatát siratja.

– Miként lehetne megelőzni az
említett baleseteket?

– A legfontosabb, hogy a gazda
ebben a periódusban fokozottam
felügyelje a kutyáját, a legbizto-
sabb, ha megköti vagy szökésbiztos
kennelbe zárja. Sajnos, ilyenkor
még az ivartalanított kutyák is meg-
bolydulnak, ezért mindenik kan ku-
tyára, de még a szukákra is figyelni
kell. A másik fontos teendő az ál-
latok ivartalanítása.

– Mikor ajánlott ivartalanítani a
kutyákat?

– A fiúkutyáknál egyéves kor
körül, a szukáknál ivarérettség előtt,
6–8 hónapos korban ajánlott az
ivartalanítás.

– A megszökés mellett milyen jó-
tékony hatásai vannak az ivartala-
nításnak? 

– A kan kutya ivartalanításával
nagyban csökkenthető az idős ebek-
ben viszonylag gyakran kialakuló
prosztatadaganatok és prosztata-
megnagyobbodás kialakulásának
esélye. Ugyanakkor csökkennek a
nemihormon-termeléssel össze-
függő kórképek, például a végbél-
daganatok kialakulásának
valószínűsége, megelőzhető a here-
daganat kialakulása, és megszűnik
a szukák tüzelésével egyidejűleg
beinduló kóborlás, valamint az
ebből adódó veszélyhelyzetek, kel-
lemetlenségek.

– Valóban csökken az ivartalaní-
tott kan kutyák agresszivitása?

– Igen, nyugodtabbakká válnak
mind a nőstények, mind a hímek,
csökken a kanokkal szembeni ag-
resszió, illetve az ivartalanított kan
kutyát rendszerint más kanok sem
támadják meg, mivel nem érzik az
ivari szagot, így nem tekintik rivá-
lisnak. Az ivartalanítás után pár hét
elteltével a legtöbb esetben nyugod-
tabb és kiegyensúlyozottabb állat-
okká válnak, mint amilyenek
azelőtt voltak, mivel a műtétet kö-
vetően pozitív irányú hormonális
változás következik be.

– A szukák esetében mi a pozitív
változás?

– A szuka ivartalanításával meg-
előzhető a nem kívánt szaporulat és
a tüzelés okozta kellemetlenségek.
Az ivartalanított szuka nem szökik
el, nem vonzza a házhoz a környék
kanjait, melyeknek távoltartása sok-
szor lehetetlennek tűnik. Nem sza-
bad megfeledkezni arról sem, hogy
a kiskutyáknak egyre nehezebb fe-

lelős, lelkiismeretes gazdát találni,
ráadásul egy alom kölyök felneve-
lése nagyobb költséggel jár (oltá-
sok, féreghajtás, kutyatáp,
állatorvosi költségek stb.), mint az
egyszeri műtét. Az optimális időben
elvégzett ivartalanítással számotte-
vően csökken a kutyákban nagyon
gyakori emlődaganatok kialakulá-
sának esélye, megelőzhetők a pete-
fészek- és méhdaganatok, de nem
alakul ki a sokszor életveszélyes ál-
lapotot jelentő gennyes méhgyulla-
dás sem. Ez utóbbi betegségnek a
gyógykezelése szintén a petefészek
és a méh műtéti eltávolításából áll,
ilyen esetben azonban a műtét jóval
kockázatosabb és költségesebb.
Ivartalanítás révén megelőzhető az
álvemhesség is, ami kellemetlen tü-
netekkel járhat, akárcsak a külön-

böző hormonális beavatkozások
(hormonális fogamzásgátlás, külön-
böző „esemény utáni” kezelések a
nem kívánt párzás esetén), melyek
nagyon károsak, mivel sokszor
gennyes méhgyulladáshoz vezet-
hetnek.

– Miként védekezhet az, aki nem
ivartalanította szukáját, és a tüze-
lési periódusban falkákba verődve
követik az általa pórázon sétáltatott
nőstény kutyát a hímek?

– Sétáltatás előtt a kutya gazdája
ha erős kölnivel bespricceli a szuka
hátsó felét, ideig-óráig megtéveszt-
heti a kanokat, mert a parfüm illata
elnyomja a szagokat, igaz, a vize-
letével úgyis nyomot hagy maga
után.

– Mi a teendő, ha valaki elütött
gazdátlan ebet talál, ugyanis egyér-
telmű, hogy az állatorvosi rendelők
szakemberei sem vállalhatják a vég-
telenségig az ingyenes jótékonyko-
dást.

– Ha elütött, gazdátlan ebet talál-
nak, a helyi rendőrséget vagy a pol-
gármesteri hivatal területrendezési
osztályát kell értesíteni telefonon.
Sajnos, van rá eset, hogy a helyi
rendőrök semmibe veszik a hasonló
esetek bejelentését, annak ellenére,
hogy az önkormányzat feladata
gondoskodni a közterületen megsé-
rült gazdátlan ebek összegyűjtésé-
ről, elvégre azért fizeti a lakosság a
lakás- és területadóval egyidejűleg
a környezetünk tisztántartásáért,
fertőtlenítéséért kivetett illetéket
(taxa de habitat) is.

*
Egyébként az önkormányzat alá-

rendeltségében működő helyi rend-
őrség marosvásárhelyi központi
székhelye a Dózsa György utca 9.
szám alatt, a földszinten található,
telefonszáma: 0265-250-760.Fotó: Crina Micheu
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Ember és állat harmóniája 
Tavaszi bezsongás és négylábú kedvencek tragédiái 

BBTE-s pszichológusok 
humanoid robotokkal kezelnek 

autista spektrumzavarral küzdő gyermekeket

Nő a légúti fertőzések száma
Csökkent, de nem szűnt meg 

a hepatits-A előfordulása 
Összesen 24 személyt diagnosztizáltak influenzával megyénk-

ben, és az idén a fertőzésnek három halálos áldozata volt. Január
kezdetén egy 47 és egy 70, a hónap végén egy 59 éves férfi halt bele
a betegségbe. 

A légúti fertőzések száma folyamatosan nő, január 21–27. között
4.822-en fordultak orvoshoz, 52-en közülük kórházi ápolásra szo-
rultak, január 28. – február 3. között 6.160-ra nőtt a légúti fertő-
zések száma, 52, majd 71 személyt az esetek súlyossága miatt
kórházba utaltak. A betegek száma valamivel kevesebb, mint a
múlt év hasonló időszakában. 

Tüdőgyulladással az említett két hét alatt 1920 és 2365 személyt
kezeltek, akik közül az első héten 129-en, a múlt héten pedig 107-
en szorultak kórházi ápolásra. 

Oltóanyag nincsen, de várják – tájékoztatott dr. Stelian Cara-
ghiaur, a közegészségügyi hatóság sajtóreferense. 

Amint elmondta, a fertőző májgyulladással nyilvántartásba vett
betegek száma folyamatosan csökken. Decemberben 98 személynél
állapítottak meg sárgaságot, ami kevesebb, mint a csúcsidőszak-
ban regisztrált 316 eset, de kevésnek sem mondható. Még három
gócpontot tartanak nyilván (Hidegvölgy, Maroskeresztúr és Sár-
patak) a korábbi 15-ből, de egy-egy eset máshol is előfordul. 

A kórházak többségében karantén van, a megyei sürgősségi kór-
házban a beutalt betegek fogadását is átütemezték. (b.gy.)



Azt szokták mondani, hogy január a
depresszió, a lehangoltság hónapja. A
napfény hiánya, a borús hideg napok
nem használnak az amúgy is gondok-
kal bajlódó emberek kedélyállapotá-
nak. Ha jól körülnézünk a fizioterápiai
rendelőkben, a zsúfoltság láttán úgy
tűnik, hogy a csontrendszeri, reumás
bántalmak időszaka is az új év kez-
dete, amiben a lelki okoknak is sze-
repe lehet.

– A borús, hideg napok okozzák, vagy az
ünnepek idején hárított problémák kapnak
erőre? – kérdeztem dr. Székely-Varga 
Margittól, a marosvásárhelyi Rheum Care
Egészségügyi és Rehabilitációs Központ re-
habilitációs szakorvosától.

– A mozgásszervi bántalmak már ősztől
megszaporodnak, és a tavasz kezdetéig tarta-
nak. Ahogy beáll a hőmérséklet- és légnyo-
másváltozás, megnő a levegő
nedvességtartalma, egyre nagyobb számban
jelentkeznek a betegek. Másrészt a téli ünne-
pek alatt nem fordultak orvoshoz, ezért na-
gyobb januárban a kezelésre szorulók száma.
Ezenkívül sokan térnek haza külföldről ebben
az időszakban, és veszik igénybe a fizioterá-
piai kezelést. 

– Melyek a fő bántalmak, amelyekre eny-
hülést remélnek?

– A reumás kórképek, a kopásos gerincbe-
tegségek, a spondilózisok, idegbecsípődések,
nagyízületi kopások. Az előbb említett pana-
szok mellett a téli idényben sokan elsősorban
kéz- és lábtörés utáni rehabilitációra szorul-
nak.

– Gyakori előfordulásából kiindulva,
megkérem, beszéljünk a spondilózisról,
amit csigolyameszesedésként is emleget-
nek.

– A nyakat és derekat érintő kisízületi ko-
pásos elváltozások a gerincidegek nyomásá-
val és gerinc körüli lágyszövetek
gyulladásával járnak. Aki nyaki fájdalommal
fordul hozzánk, az általában arra hivatkozik,
hogy spondilózisa van, függetlenül attól,
hogy tudja-e a fájdalom pontos okát. 

– A nyaknál maradva, milyen jellegzetes
tünetetek alapján lehet megállapítani a nyaki
spondilózist?

– Az első és leggyakoribb tünet a nyaki ge-
rinctájék fájdalma, amelyhez mozgásbeszű-
külés társulhat. Szédülés, hányinger,
ritkábban akár hányás is előfordulhat. A fáj-
dalom kisugározhat a fejbe, a lapockák közé,
és egyik vagy akár mindkét karba.További
tünet a felső végtagok különböző szintjén je-
lentkező zsibbadás, de a pontos diagnózis
alapos klinikai vizsgálat, képalkotás (rönt-
genfelvétel vagy mágneses rezonancia) alap-
ján állapítható meg. 

– A nyaki merevség is lehet a spondilózis
tünete?

– Lehet, de más betegségekben is jelent-
kezhet. Gondoljunk például egy olyan sze-
mélyre, aki napi nyolc, esetenként még több
órát számítógép előtt tölt, és egyszer-kétszer
tart pihenőt, ilyenkor jelentkezhet az izmok
begörcsölése okozta merevség anélkül, hogy
spondilózisról lenne szó.

– Melyikre mi a megfelelő kezelés?

– Az első és legfontosabb a pontos
diagnózis megállapítása. Egyre több
páciensünk van, aki akkor jön hozzánk,
amikor a szomszédok vagy ismerősök
ajánlásai alapján a gyógyszertárban
kapható gyulladáscsökkentőket és fáj-
dalomcsillapítókat sorra kipróbálta.
Vannak páciensek, akik a családorvos
által javasolt kezelés eredménytelen-
sége miatt keresnek fel. Kísérletezés
helyett fontos lenne mielőbb szakor-
voshoz fordulni, hogy a diagnózis és a
társbetegségek figyelembevételével
döntsük el, hogy mivel kezeljük a be-
teget. Vannak, akiknél ellenjavallt a
gyulladáscsökkentők szedése. A gyul-
ladáscsökkentő szerek felerősítik a vér-
hígítók hatását olyan betegeknél,
akiknél ez jól be van állítva. A szív- és
érrendszeri betegségekben szenvedők-
nél a gyulladáscsökkentők emelhetik a
vérnyomást. A gyomorfekély, vesebán-
talmak, májbetegség esetén is fontos az
óvatosság. Egyre több gyulladáscsök-
kentő hatóanyagú ragtapasz jelenik
meg, amit helyileg lehet alkalmazni, és
ami hatékonyan enyhíti a tüneteket
azoknál, akiknek szájon át vagy injek-
tábilis formában nem adhatunk gyulla-
dáscsökkentőket.

– Van néhány alapvető szabály, ame-
lyekkel a betegek többsége nincsen
tisztában. Megkérem, sorolja fel eze-
ket!

– A kezelést annak függvényében kell
megállapítani, hogy milyen szakaszban van
a betegség. Heveny fázisban, amikor egyik
napról a másikra előáll az erős fájdalom, a fi-
zioterápia ellenjavallt. Sokan ilyenkor jönnek

azzal a panasszal, hogy tegnap még nem fájt
semmim, mára „leblokkolt” a nyakam, dere-
kam, és azt várják, hogy valamilyen csoda-
módszerrel minél hamarabb meggyógyítsuk
őket. Ha fáj egy testtájék, nem ajánlott még
a masszírozás sem, amitől a legnagyobb ha-
tást várják el, függetlenül attól, hogy bénu-
lásról, gerincbántalomról van-e szó.
Szeretném még egyszer kiemelni, hogy erős,
heveny fájdalom kezdetén nem ajánlott a fi-
zioterápia sem. Igazából az lenne jó, hogy
akinek gerincbántalma van, évi rendszeres-
séggel akkor vegye igénybe a kezelést, ami-
kor a legjobban érzi magát, hogy megelőzzük
a fájdalom kialakulását. Egészségi és anyagi
szempontból sem mindegy, hogy felírok öt-
hat elektroterápiát, vagy felírom a masszíro-
zást és a gyógytornát a fájdalom
megelőzésére.

– A heveny fájdalomnál maradva, mikor
jelenthet megoldást a fizioterápiai kezelés?

– Pár napig a gyulladáscsökkentők ajánlot-
tak, és ha enyhültek a fájdalmak, akkor indo-
kolt a fizioterápiai kezelés.

– És ha nem enyhülnek?
– Akkor további kiegészítő kivizsgálásokat

kell végezni a fájdalom kiváltó okának a fel-
derítésére. Mindig fontos kezdettől eldönteni,

hogy adott esetben melyik módszer vezethet
eredményre, hogy ne terheljük fölöslegesen
a beteg szervezetét olyan gyógyszerrel, ami-
ről sejteni lehet, hogy nem fog hatni. Ha éj-
szaka vagy pihenésre jelentkezik, akkor
gyulladásos jellegű, ilyenkor hatásos a gyul-
ladáscsökkentő. Ha a mozgásra kialakuló
nappali fájdalmat kopásos betegség okozza,
a gyulladáscsökkentő szert fájdalomcsillapí-
tóval és porcvédő táplálék-kiegészítővel ér-
demes társítani. Neurogén és neuropátiás
fájdalom esetén akár antidepresszáns szerek
alkalmazása is szükséges lehet. Ezt mindig a
szakorvosnak kell eldöntenie.

– Milyen tünetei vannak a már kialakult a
nyaki porckorongsérvnek?

– A spondilózis általában egy helyileg je-
lentkező fájdalom, bár néha a felső végta-
gokba vagy a lapockák közé sugározhat. A
sérv komolyabb betegség, ugyanis a csigo-
lyák közti porckorong kisérvül, és nyom egy
idegszálat, ami egyoldali, végtagba sugárzó
fájdalmat okoz. Sérvben nincs szédülés, 
hányinger, csak az erős, sugárzó, villámlász-
szerű fájdalom. Ha tudjuk, hogy a kéz melyik
ujja zsibbad, akkor megállapítható a sérv
helye, de pontos diagnózist a mágneses rezo-
nancia vizsgálat nyújt. Ha a tünetek sérvre
utalnak, a betegeimet elküldöm egy idegse-
bészi konzíliumra, hogy megállapítsák, kell-
e műteni vagy sem. A nyaki sérv ritkább, mint
a deréksérv, és a műtét sokkal nehezebb. 

– Ha a szakember megállapítja, hogy nem
kell műteni a beteget, sérv esetén is érvényes
a kezelési útmutató a gyulladáscsökkentő el-
sőbbségére vonatkozóan?

– Igen. Általánosan érvényes, hogy ha egy
anatómiai régió tapintásra meleg, vörös, duz-
zadt és nyomásérzékeny, nem kezdjük fizio-
terápiával, gyógytornával a kezelést. Ha
kezelés közben erősödik a fájdalom, akkor
szólniuk kell az orvosnak, mert általában vál-
toztatni kell, vagy adott esetben akár abba
kell hagyni a kezelést. Ha csökken a fájda-
lom, az elektroterápiák egyre szélesebb ská-
lája áll rendelkezésünkre, amit a vizsgálat és
a társbetegségek figyelembevételével sze-
mélyre szabottan választunk ki. Akinek a kór-
előzményében rosszindulatú daganat
szerepel, vagy akár csak a gyanúja merült fel,
nagyon óvatosan kell bánni a fizioterápiával.
Ha azt mondja a beteg, hogy éjszaka erősebb
a fájdalom, akkor érdemes laborba is elkül-
deni, hogy kizárjuk az esetleges krónikus ízü-
leti betegségek, autoimmun gyulladásos
betegségek vagy belső szervi betegségek je-
lenlétét. Ha súlyvesztésről is beszámol, bel-
gyógyászhoz küldöm kivizsgálásra, nehogy
rosszindulatú folyamat legyen a gyulladásos
tünetek hátterében, amit a magas vérsüllye-
dés is igazol.Vannak kezelési módszerek,
amelyek daganatos betegség gyanúja esetén
ellenjavalltak. Nagyon nehezen értik meg a
betegek, hogy például a masszírozás is az, to-
vábbá a betegek által kedvelt olyan procedú-
rák, amelyek meleget visznek át a
szervezetbe. A kardiológiai társbetegségek
közül például egyes szívritmuszavarok esetén
is ellenjavallt a fizioterápiai kezelés, és ha
mégis ahhoz folyamodunk, pontosan kell kö-
vetni a beteg állapotát. A vízben végzett terá-
piával is óvatosan kell bánni. Sajnos a
betegek egy része, mert bizonyos procedúrá-
kat szeretne, próbálja eltitkolni a társbetegsé-
geit, holott például az ártalmatlannak tűnő
paraffinpakolást és a közkedvelt ultrahangot
is nagyon komolyan kell venni. Ha valakinek
volt egy rosszindulatú daganata és kikezelték,
de ezt eltitkolja, ha egy rákos sejt maradt a
szervezetében, egy olyan kezeléstől, amely
meleget visz át a szervezetbe, ez a sejt szapo-
rodásnak indulhat. Szerencsére a többség
megmondja, és látjuk a betegen is.

– Vannak nem szteroid és szteroid gyulla-
dáscsökkentők, mi a különbség közöttük?

– A fő különbség a hatásmechanizmusuk-
ban nyilvánul meg. Továbbá a nem szteroid
gyulladáscsökkentők könnyen hozzáférhetők
vény nélkül is. Mindenki szedi, holott az ál-
talános javallat nem több mint tíz nap egy
hónap alatt. A szteroid gyulladáscsökkentőket
nem adják vény nélkül, azokkal nagyon óva-
tosan kell bánni, a betegek nem is ismerik
annyira. Ez utóbbiak mindig orvosi utánkö-
vetést igényelnek, mert nem megfelelő ada-
golás esetén súlyos mellékhatásokat
válthatnak ki. Ritkán írom fel, csak akkor, ha
a helyzet megkívánja. Fontos tudni, hogy
mind a nem szteroidok, mind a szteroid gyul-
ladáscsökkentők csupán a tüneteket enyhítik,
a kiváltó okot nem szüntetik meg. 
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Még tart a tél, úgyhogy nem késő be-
szerezni egy-két divatos darabot
azoknak, akik eddig elmulasztották,
hiszen lényeges változásra a tavasz
kezdetén sem számíthatunk. 

2019 hideg napjaiban főleg az elegáns tás-
kák, mell- és övtáskák divatosak, melyekben
csak a legszükségesebb dolgok férnek el. A
legjobb díszítési ötlet – mindenféle formájú
táskán – a számtalan bőr, műbőr vagy se-
lyemszálból készült ROJT. Minél kisebb a
táska, annál hosszabb rojtdíszítést igényel.
Emellett fonatok, bojtok és pomponok is ké-
szülhetnek rájuk, ugyanabból az anyagból.
A kisebbek megfelelnek estére, a nagyobbak
pedig a country és bohó stílus kiegészítője-
ként jól találnak a motoros dzsekivel, maxi-
ruhával és katonabakancs típusú lábbelivel.

A nem túl nagyméretű NÉGYSZÖGLE-
TES TÁSKÁK esztétikusak, praktikusak,
mivel így a legszükségesebb dolgok a ke-
zünk ügyében vannak.

A HÚZOTT TÁSKÁK ráncai egy másik
eredeti díszítési ötlet, mely bármilyen egy-
szerű táskát feldob, és jól mutat a nagy és a
miniatűr estélyi táskákon is. 

A táskák színe is fontos, ha kontrasztos
színt szeretnénk, válasszunk főleg a tenger-
kék, cseresznyepiros és lila darabokból, ha
semleges színűre esik a választásunk, az le-
gyen világosszürke, kókusztej, levendula
vagy más pasztellszín árnyalatú.

A ZSÁKOCSKA FORMÁJÚ TÁSKÁK
régebb az estélyi táska szerepét töltötték be,
ma már multifunkcionális, mindennapi da-
rabbá váltak. A zacskó formájú darabnak
kerek vagy négyszögletes alapja van, felül
egy szíjjal van behúzva. Általában erős fo-
gantyúval látják el, valamint vállra is vehető
hosszú pánttal.

A szezon slágere a MINIATŰR TÁSKA,
melyben csak a legszükségesebb dolgok fér-
nek el, és lehet négyzet vagy téglalap alakú,
de kerek vagy félkör formájú is. Ideális es-
tére, gyaloglásra vagy más olyan alkalomra,
ahova nem kell terjedelmes darab. Általában

láncon, vagy vékony, hosszú szíjon lóg, így
viselhető kézben, de főleg vállon.

A MINILÁDÁCSKA formájú táskák is
csak a legszükségesebbeket rejtik. Kemény
vázú darabok, rövid nyél tartozik hozzájuk.
Készülhetnek bármilyen anyagból – bőr,
műbőr, velúr, farmer vagy bármilyen más,
vastag szövésű anyag –, díszítésük változa-
tos: díszek, hímzések, intarzia, fém kiegészí-
tők. Főleg esti eseményekre viseljük ezeket.

A MELLTÁSKÁK nagyon praktikusak,
mivel szabaddá teszik mindkét kezünket.

Egyik változatuk az övtáska, szintén mi-
nimalista, praktikus darab. 

Ha a táskák pántja láncból vagy nagy
szemű gyöngyből készül, ékszert is helyet-
tesíthet.

A LEKEREKÍTETT TÁSKA nyereg for-
májú, lekerekített sarkokkal, hosszú, a vál-
lon is átvethető fogantyúval, főleg erős

színekben, fém kiegészítőkkel – gyűrűk,
láncok, nittszegek, különleges formájú csa-
tok – díszítve a legdivatosabb.

A 90-es évek divatjára emlékeztető ÖV-
TÁSKÁK idén vastag övön viselt, a katonai
stílusra emlékeztető, férfias formájú, mini-
malista, praktikus darabok. Nyugodtan vi-
seljük ezeket egy túlméretezett pulóver,
selyemruha, szoknya fölött, vagy akár
styletto cipővel társított nadrágkosztümmel.

A SZOKATLAN ZÁRAK főleg az ele-
gáns, estélyi táskákon mutatnak jól.

A legdivatosabbak a keretzáras, hímzett
nemes bársony, fényes atlasz vagy más csillogó
anyagból készített, vagy glitterrel díszített, vin-
tage láncfogantyúval ellátott alkalmi táskák.

A vad dzsungelre emlékeztető HÜLLŐ-
(főleg kígyó-) MINTÁS TÁSKA, legyen az
matt vagy fényes, idén egyetlen divatked-
velő hölgy kelléktárából sem hiányozhat.

Főként az élénk színek divatosak, mint az
élénksárga, világoskék vagy tűzpiros.

A KIGÉPELT TÁSKÁK tűzése teljesen
átalakítja például egy egyszerű formájú egy-
színű bőrtáska struktúráját is. Ezúttal is
főleg az élénk színű, fémdíszítésű, külön-
böző bojtokkal, rojtokkal, csüngőkkel ellá-
tott darabok a trendik.

A TÉGLALAP ALAKÚ TÁSKÁK egyike
a legpraktikusabb, legkényelmesebb dara-
boknak. Mind nappalra, mind különleges
eseményekre viselhetők, színük az öltözet
alapszínétől függ.

A HENGER FORMÁJÚ TÁSKÁT Louis
Vuitton találta fel a 60-as években.

Idén a függőlegesen elhelyezett henger-
formájú táskák divatosak. Ez a forma nap-
palra, estére és a business-stílus
kiegészítőjeként is ideális, sőt övtáskákat és
miniatűr retikülöket is készítenek ilyen for-
mával. Ha skót kockás, leopárd- vagy geo-
metrikus mintás anyagból készül, még
szembetűnőbb.

Közép-Amerikában, Venezuela, Guatemala, Mexikó te-
rületén elterjedt növény a féregűző szabadilla, más néven
tetűmag. Európai ember először Sevillában (Spanyolor-
szág) használta 1572-ben, a dél-amerikai indiánokhoz ha-
sonlóan a bőr parazitái (tetvek) elpusztítására, majd a
17-18. században egyre szélesebb körben alkalmazták ro-
varirtóként. A segesvári múzeumban kiállított patikai edé-
nyek egyikén a SEMEN SABADILLAE felirat tanúsítja,
hogy tájainkon is használatos volt a 18. századtól.

A növény teljes latin neve a Sabadilla officinalis, ma-
gyarul szabadillamag, erősen mérgező hatóanyaga a fehér
zászpa alkaloidjához hasonló veratrin nevű vegyület. A bá-
zikus alkaloidát P. Meissner erdélyi patikus állította elő el-
sőként a világon 1819-ben.

A növény kivonatát vagy az abból készült kenőcsöket
mind a hivatalos, mind a népi gyógyászatban emberi és ál-
lati bőrférgek elpusztítására, de idegzsába ellen, ízületi és
izomfájdalmak, gyulladások enyhítésére is használták. Az
állatgyógyászatban féregűzőként, paraziták ellen alkal-
mazták. A mag ecetsavas kivonatát szabadill-acetátnak ne-
vezték, gyógyszertárakban állították elő. Az említett
gyógyszerekből a hatóanyag felszívódhat, mérgezési tüne-
teket okozhat, ma már nem használatosak, csak homeopá-
tiás készítményekben: központi idegrendszer, szem,
vérerek, légzőutak, a gyomor-bélrendszer megbetegedése-
iben, végtagok betegségeiben, allergiában.

A homeopátiás szabadillagolyócskák használata leg-
gyakrabban a rohamszerűen jelentkező nátha, szénanátha
kezelésében eredményes. Bőséges orr- és szemváladék,
külön-külön elduguló orrlyukak, forró arc, kivörösödött
szemhéjak, homloktájéki tompa fájdalmak, szédülés,
nyugtalanság enyhítésére kiválóan alkalmas napi 2-5 go-
lyócska bevétele.
A mételykóró

A gyógyszertári múzeumban látható a SEMEN PHEL-
LANDRII feliratos edény is. Ebben is növényi magvakat

tároltak. A növény magyar neve mételykóró, de nevezik
bősövénymagnak, lóköménymagnak is, latinul Oenanthep
hellandrinum, termése a Phellandrii fructus (semen).

A mételykóró honos Európában, a mérsékelt égövi Ázsi-
ában, vízparti, mocsári lágyszárú növény, néha vastag szár-
ral. Az egész növény, de különösen a fűszeres illatú, csípős
ízű termése illóolajat, zsíros olajat, gyantát, viaszos anya-
got tartalmaz. Gazdag hatóanyag-tartalma miatt besorolása
egy gyógyszercsoportba az elmúlt évszázadokban nem
volt egységes. Egyesek a keserű anyagok csoportjába tar-
tozó, mások bódító vagy idegre ható gyógyszernek tekin-
tették. Fontos tudni, hogy mérgező növény, könnyen
összekeverhető más, a konyhakertben fellelhető növények-
kel.

A 18-19. században élt elődeink köhögéscsillapító, nyál-
kaoldó hatása okán hörghurutban, asztma esetén alkalmaz-
ták, ezenkívül izzasztó, szélhajtó és vizelethajtó
gyógyszerként is. A 18. században írott orvosló könyvek
tuberkulózis miatt megnagyobbodott nyirokcsomók (gör-
vélykór) vagy éppen a tüdőbaj gyógyításában tartották ha-
tásosnak. Ajánlották női nemi szervek betegségei
gyógyítására is. Az állatgyógyászatban lovak golyvája és
influenzája ellen porkeverékekben használták.

Napjainkban már csak a homeopátiában alkalmazzák
(Phellandrium 30 C) köhögéscsillapítóként vizes oldat
(cseppek) vagy golyócskák formájában.
A sáfrányos mételykóró

A mételykóróval rokon növény a sáfrányos métely-
kóró, amelynek erősen mérgező kivonatát az ókori gö-
rögök és a Szardínia szigetén élők öngyilkosság
elkövetéséhez, az önmagukról gondoskodni képtelen
egyének elpusztítására használták. A növényben lévő
méreg ellazítja az arcizmokat, egyfajta mosolyra kész-
tet, amit szardonikus, kaján mosolynak nevezünk. Ezt
a jelenséget már az ókor nagyjai leírták.

A mai orvostudomány a sáfrányos kóró hatóanyagának
izomlazító tulajdonsága miatt nagy jövőt jósol, például az
arcon látható ráncok eltávolításában.

Casoni Szálasi Ibolya

Gyógyító magvak (3.)
A szabadillamag 
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Kínai új év 
A szerencse, a békesség 

és a szorgalmas munka éve? 
A világ lakosságának egynegyede, első-

sorban ázsiai országok lakói, a február 4-
hez legközelebb eső újhold
idején ünnepelik a holdnaptár
szerinti új évet, és egyben a ta-
vasz kezdetét. Az idén február
5-re esett ez a nap, így tegnaptól
immár az egész földkerekség be-
lépett 2019-be. A kínai szoká-
sok némileg eltérnek, némileg
hasonlítanak a mieinkhez. Az
óév utolsó éjszakáját, az új év
hajnalát a hagyományok szerint
a szélesebb családi körben töltik,
új ruhát öltenek erre az alkalomra, és
megajándékozzák egymást. A lakást kita-
karítják, de seperni csak befelé szabad, ne-
hogy a szerencsét kiseperjék ki a házból,
hogy csak egyet említsünk a hasonló hiedel-
mek közül. A piros díszek, lampionok, zász-
lók, amelyekkel a lakásokat és a külső
tereket díszítik, szintén a szerencsét és a bő-
séget jelképezik.

Bár sikeres évnek tartják, a 12 állatövi
jegyet záró föld disznó éve az idén rossz elő-
jelekkel kezdődött Kínában is, ahol a múlt
év őszétől az ország nyugati felében egyre
több településen pusztít a sertéspestis, ahogy
Romániát sem kíméli. A jóslások szerint a si-
keresség ellenére 2019 nem a meggondolat-
lan vállalkozások ideje lesz. Amit úgy
értelmezhetünk, hogy nem kell fejest ugrani
az új, bizonytalan lehetőségek kínálta hely-
zetekbe, jól meg kell gondolni, mérlegelni
kell, hogy mi a célravezető megoldás. Ez a
pénzügyekre is vonatkozik. A jóslások óva
intenek a hebehurgya költekezéstől, a meg-
gondolatlan nagylelkűségből vállalt kezes-
ségtől, amin nagyot lehet bukni. A békesség
évében a szerencsének örülni kell, és a biztos

megélhetést jelentő anya-
giakat sem szabad felcse-
rélni a kecsegtető, de
bizonytalan ígéretekkel.
2019 a szorgalmas

munka éve lesz, és aki ezt
tartja szem előtt, sike-
res lehet.  

A disznó jegyhez
tartoznak mindazok,
akik az 1971, 1983,
1995 és a 2007-es
évben születtek. Az
elsőnek említett évből
12-t levonva mehe-
tünk 1971-től vissza-

felé az időben. 
A jegy szülötteit a gondolkodásbeli egy-

szerűség, az egyensúlyra való törekvés jel-
lemzi. Sok barátra tesznek szert, de nem
tudják közösséggé kovácsolni őket. A disznó
jegyben születettek idealizmusra hajlamo-
sak, jó férjek, feleségek, társukat megbecsü-
lik, ha az kitart mellettük. A föld disznó
érzékeny, érzelmes, a békességet és a nyu-
galmat kedveli. Határozottan, pontosan tart
a cél felé. Feladatainak megoldásában az
észszerűség jellemzi. Sikeres az üzleti élet-
ben. 

Ha hihetünk a jóslásoknak, ez az év a
disznó jegy szülötteinek kedvez elsősorban,
vágyaik, elképzeléseik, számításaik megva-
lósulnak. Rajtuk kívül a majom és a kecske
jegyben születetteknek tartogat kellemes
meglepetéseket, sikert. Bizalommal nézhet-
nek 2019 elébe a kutya, ló, nyúl jegy szülöt-
tei. Hidegre és melegre is számíthatnak a
sárkány, kígyó, bivaly és a kakas jegybeliek,
kihívásokat jósolnak a tigris és a patkány
jegyűeknek. 

Január 31-i rejtvényünk megfejtése: Előbb figyelj, tájékozódj, mérlegelj, gondolkodj, és csak aztán beszélj.

Miquel de Cervantes 
Saavedra spanyol író 
(XVI-XVII. század) 

egyik szentenciáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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Krónikások szerint a színház jó két évszá-
zada a főtéren kereste állandó helyét. Mivel a
marosvásárhelyiek igazán színházkedvelő em-
berek, nem is csodálkozom ezen. Egyébként
hasonlóan történt mindez más Kárpát-meden-
cei régi magyar városokban is. Emlékeim sze-
rint éppen az egykori koronázási városban,
Pozsonyban esett meg velem, amint hazafelé
utazva a széles autópályán, egyszer csak a
mostani szlovák főváros belvárosában találtuk
magunkat, éppen az ötsávos széles úton, ahol
a belső sávon taxik álltak le, hosszú estélyibe
öltözött szlovákok (magyarok?) szálltak ki be-
lőlük, és lépkedtek fel a lépcsőn opera- vagy
színházi előadásra.

Ez a kép azért maradt meg bennem évtize-
dek múltán is, mert pontosan abban a pilla-
natban vettem észre az irányítótábla jelzését,
mely szerint Budapest – és ezáltal az erdélyi
Póka – felé a jobb oldali külső sávról kell le-
térni. Ma is hallom azt a szlovák fővárosi au-
tódudálási szimfóniát, ami
hirtelen négysávos jobbra
fordulásom után Pozsony-
ban fölzúgott, de baleset és
büntetés nélkül hazaértem
Erdélybe.

A marosvásárhelyi szín-
ház főtéri helyfoglalása
egybeesik annak történeté-
vel. Feljegyzések szerint
közel egy évszázadig a Te-
leki Sámuel kancellár által
építtetett főtéri palotában
működött. Igaz, a könyvtár-
alapító széki gróf a téka
fenntartásának a támogatá-
sára találta ki az épületet,
lévén mindkettő kultúránk
szolgálólánya. Aztán a fő-

téri Apolló palotát új tulajdonosa, Bürger Al-
bert átalakíttatta, kaszinót működtetett
benne, s akkor a színház átköltözött a szem-
közti oldalra, a Transzilvánia Szállóba. Az
újabb „tulajdonoscserével”, amit már álla-
mosításnak nevezett el a történelem, onnan
is kivonult, és helyet kapott a Kultúrpalotá-
ban (mert mégiscsak kultúra hordozója),
hogy aztán a múlt század 70-es éveiben vég-
leges helyére, a Színház térre kerüljön – ön-
álló épületbe. 

Hála Istennek, Marosvásárhelyen nemcsak
az állami színháznak van létjogosultsága,
mellette kedvenc helyünkké vált a Spectrum
Színház az egykori mészárosok céhének szék-
házában. A „második vonalban” (a főtérrel
párhuzamos utcákban) pedig ott látható, néz-
hető a Stúdió Színház meg az Ariel. Bizony,
amíg négy magyar színház működik egy erdé-
lyi városban, addig kulturális nagyhatalom
vagyunk, még ha nem is olyan szép ez a meg-
jelölés. S amíg itt a központban kapnak helyet
a színházi előadások, addig „főtér” szá-
momra a Rózsák tere. 

Kilencvenharmadik nyelvlecke
Színház a főtéren

Ötvös József



Önkéntesek jelent-
kezését várja a 
Magyar Labdarúgó
Szövetség a Női
Bajnokok Ligája
döntőjének szerve-
zési munkájában
való közreműkö-
désre. Az ezzel kap-
csolatos tájékoztató
anyagot az alábbi-
akban olvashatják.

Magyarország egyre
professzionálisabb a
nagy sportrendezvé-
nyek szervezésében,
ugyanis a magyar fővá-
ros évről évre több és
több kiemelt sportese-
ménynek ad otthont.
Egy sikeres rendezvény
megvalósítása ugyan-
akkor jelentős mérték-
ben függ az önkéntesektől, akik a
rendezvény arcai és mozgatórugói,
szerepük megkérdőjelezhetetlen.

Budapest még előzetesen el-
nyerte a 2019 – Európa Sportfővá-
rosa címét, amelynek
köszönhetően rengeteg sportese-
mény kerül majd megrendezésre a
magyar fővárosban, mindemellett
a labdarúgás is címlapot érdemel
ebben az évben, hiszen a Női Baj-
nokok Ligája döntőjét is Budapes-
ten játsszák le. Ez a rendezvény
egyben az egyik felvezető esemé-
nye lesz a következő labdarúgó Eu-
rópa-bajnokságnak, amelynek
egyszerre 12 különböző város lesz
a házigazdája – köztük Budapest
(és Bukarest – a szerk.) is.

A női BL-döntő megrendezése
nagyszerű lehetőség arra, hogy erő-
sítsék és a fiatalabb generációk szá-
mára vonzóvá tegyék a női
labdarúgást, továbbá a magyar fő-
várost a figyelem középpontjába
helyezzék Európa-szerte.

A női BL-döntőt május 18-án,
18 órai kezdettel rendezik a buda-
pesti Groupama Arénában. A ren-
dezvényre a szervezők 130 lelkes,
elkötelezett, 18. életévét betöltött
és angolul minimum kezdő társal-
gási szinten beszélő önkéntes je-
lentkezését várják, összesen 11
különböző feladatterületre (akkre-
ditáció, ceremónia, transzport, VIP
és protokoll, média, projektme-
nedzsment, jogvédelem, társadalmi
felelősségvállalás és fenntartható-
ság, szponzoráció, tévéközvetítés,
önkéntesmenedzsment).

Az Önkéntes Program célja,
hogy egy olyan sportszerető, a lab-
darúgáshoz kötődő önkéntes kö-
zösséget hozzon létre, amelynek
tagjai szívesen látnak bele 
a sportágba, valamint szívesen sajá-
títanak el új képességeket és kihívá-
sokat. Mindezek mellett szeretnék
felhívni a figyelmet a női labdarú-
gásban és általában a sportban jelen
és jelen nem lévő nőkre, a szere-
pükre és ennek fontosságára. Az ön-
kéntesek nemcsak egy kiemelkedő
rendezvény és egy elhivatott, nyitott
közösség részévé válhatnak, hanem
amennyiben bizonyítják rátermett-
ségüket az eseményen, közvetlenül
bekerül- hetnek a 2020-as Eb Ön-
kéntes Programjába is.

A program minden olyan ango-
lul kezdő társalgási szinten beszélő

és nagykorú érdeklődő előtt nyitva
áll, aki egy sokszínű, jó hangulatú
közösség tagjaként szeretne életre
szóló élményeket és új képessége-
ket szerezni. Az Önkéntes Program
mottója is erre utalva hívja a jelent-
kezőket: Élmény vár Rád – Önkén-
tesként is!

Amennyiben Ön is érdeklődik
az Önkéntes Program iránt, ezen a
linken jelentkezhet: https://appli-
cantportal.enterprise.uefa.com

Fontos: az említett linken tudnak
az érdeklődők regisztrálni, a re-
gisztráció után egy visszaigazoló
emailben kell megerősíteni a létre-
hozott fiókot. A fiókaktiválás után
vissza kell menni a kezdő linkre és
az ott történt bejelentkezés után
lehet jelentkezni önkéntes prog-
ramra.

Az elmúlt hét végén a 2008-ban
és a 2010-ben születettek korosz-
tályai méretkeztek meg a gyermek-
labdarúgó Üvegcentrum Kupáért a
Marosvásárhelyi MSE labdarúgó-
klub szervezésében. Akárcsak az
előző két héten, a mérkőzéseknek az
ákosfalvi és a marosszentannai
sporttermek adtak otthont. A 2008-
as korosztályban 10 csapat nevezett
be, míg a 2010-ben születetteknél
16 együttes méretkezett meg. 

A benevezések alapján két külön-
böző rendszerben játszottak, a
végén azonban minden résztvevő
oklevelet kapott, és minden játékos
érmet vihetett haza. A legjobbak
serleget is kaptak a szervezőktől.

A 2008-as korosztályban a csapa-
tokat két csoportba osztották, majd
az eredmények alapján a csoportok
5. helyezettjei helyosztót, míg az 1-
2. és 3-4. helyezettek keresztben
elődöntőket, majd döntőket játszot-
tak. Ezek az alábbi eredményekkel
végződtek:

* a 9. helyért: Radnót – Csík-
szentmihály 0-2;

* az 5-8. helyért: MSE/ Bordó
csapat – Szováta 0-5, Nyárádsze-
reda – MSE/ Fekete csapat 2-1; a
7. helyért: MSE/ Bordó csapat –
MSE/ Fekete csapat 1-2; az 5.
helyért: Szováta – Nyárádszereda
1-0;

* az 1-4. helyért: Marosszent-
györgyi Kinder/ Fehér csapat – Ma-
rosludas 0-1, Nyárádtő –
Marosszentgyörgyi Kinder/ Piros
csapat 0-1; a 3. helyért: Kinder/
Fehér csapat – Nyárádtő 5-0; az 1.
helyért: Marosludas – Kinder/ Piros
csapat 4-0.

Az egyéni díjakat Moldovan
Raul – Kinder (legjobb játékos) és
Bucur Raul – Marosludas (legjobb
kapus) kapták.

A 2010-es korosztályban négy
négyes csoportot alakítottak ki,
majd a rangsor alapján négy újabb
négyes értékcsoportban folytatódtak
a küzdelmek. A négy értékcsoport-
ban az alábbi végeredmény alakult
ki:

* Champions Cup: 1. Kolozsvári
Sporting/ Narancs csapat, 2. Maros-

vásárhelyi Academia Mureşul, 3.
Marosvásárhelyi Torpi, 4. Kolozs-
vári Sport;

* Golden Cup: 1. Segesvári Liviu
Antal, 2. Marosvásárhelyi MSE, 3.
Szováta. 4. Marosludas;

* Silver Cup: 1. Marosszentgyör-
gyi Kinder, 2. Nagyszebeni Demian,
3. Marosvásárhelyi Sportlíceum, 4.
Marosvásárhelyi Vulturii;

* Bronze Cup: 1. Kolozsvári Vii-
torul, 2. Kolozsvári Sporting/ Fe-

kete csapat, 3. Erdőszentgyörgy, 4.
Marosújvár.

A legjobb játékos Tizian Klein a
Kolozsvári Sportingtól, míg a leg-
jobb kapus címet az MSE játékosa,
Molnár Bence érdemelte ki.
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Elindult az Önkéntes Program 
a Női Bajnokok Ligája budapesti döntőjére

Két újabb korosztály csapatai játszottak az üvegcentrum Kupáért

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 24. forduló: Bournemouth – Chelsea 4-0, Sout-

hampton – Crystal Palace 1-1, Liverpool – Leicester 1-1, Tottenham –
Watford 2-1; 25. forduló: Manchester City – Arsenal 3-1, Leicester – Man-
chester United 0-1, Cardiff – Bournemouth 2-0, Tottenham – Newcastle
United 1-0, Crystal Palace – Fulham 2-0, Burnley – Southampton 1-1,
Chelsea – Huddersfield 5-0, Brighton & Hove Albion – Watford 0-0, West
Ham United – Liverpool 1-1, Everton – Wolverhampton 1-3. Az élcsoport:
1. Liverpool 62 pont, 2. Manchester City 59, 3. Tottenham 57.

* Spanyol Primera División, 22. forduló: FC Barcelona – Valencia 2-
2, Celta Vigo – Sevilla 1-0, Eibar – Girona 3-0, Huesca – Valladolid 4-0,
Real Madrid – Alavés 3-0, Real Sociedad – Athletic Bilbao 2-1, Betis –
Atlético Madrid 1-0, Villarreal – Espanyol 2-2, Levante – Getafe 0-0,
Rayo Vallecano – Leganés 1-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 50 pont, 2.
Atlético Madrid 44, 3. Real Madrid 42.

* Olasz Serie A, 22. forduló: Cagliari – Atalanta 0-1, Inter – Bologna
0-1, Empoli – Chievo 2-2, Udinese – Fiorentina 1-1, Frosinone – Lazio
0-1, AS Roma – AC Milan 1-1, Juventus – Parma 3-3, Napoli – Sampdoria
3-0, Genoa – Sassuolo 1-1, SPAL – Torino 0-0. Az élcsoport: 1. Juventus
60 pont, 2. Napoli 51, 3. Inter 40.

* Német Bundesliga, 20. forduló: Eintracht Frankfurt – Borussia Dort-
mund 1-1, Hannover 96 – RB Leipzig 0-3, Schalke 04 – Mönchenglad-
bach 0-2, FC Nürnberg – Werder Bremen 1-1, VfB Stuttgart – Freiburg
2-2, Augsburg – Mainz 3-0, Hertha BSC – Wolfsburg 0-1, Hoffenheim –
Fortuna Düsseldorf 1-1, Bayer Leverkusen – Bayern München 3-1. Az él-
csoport: 1. Borussia Dortmund 49 pont, 2. Mönchengladbach 42, 3.
Bayern München 42.

* Francia Ligue 1, 22. forduló: Nantes – St. Etienne 1-1; 23. forduló:
Angers – Dijon 1-0, Lille – Nice 4-0, Lyon – Paris St. Germain 2-1, AS
Monaco – Toulouse 2-1, Nimes – Montpellier HSC 1-1, Reims – Olym-
pique Marseille 2-1, Stade Rennes – Amiens SC 1-0. Az élcsoport: 1. Paris
St. Germain 56 pont, 2. Lille 46, 3. Lyon 43.

Röviden
* A labdarúgó Európa-ligában szereplő Salzburg magyar légiósát, Szo-

boszlai Dominikot is nevezte a sorozat egyenes kieséses szakaszára. A Ju-
ventusszal is hírbe hozott magyar középpályás ebben az idényben az
osztrák élvonalban négyszer állt be csereként, a Red Bull másodosztályú
fiókcsapatában, a Lieferingben kilenc bajnoki mérkőzésen hat gólt szerzett
és négy gólpasszt adott. A Salzburg a nyolcaddöntőbe jutásért a belga FC
Bruges-zsel csap majd össze.

* Vlad Chiricheş játékára is számít az Európa-ligában Carlo Ancelotti,
a Napoli trénere a román légióst is nevezte az egyenes kieséses szakaszra.
Miután az olasz klub nem jutott tovább a Bajnokok Ligájában, így a má-
sodik számú kupasorozatban folytatja, ahol a tizenhatoddöntőben az FC
Zürich lesz az ellenfele.

* Megműtötték a Jászvásári CSM Politehnica 1. ligás labdarúgócsapat
támadójának, William Kizitónak a térdét. A klub tájékoztatója szerint a
futballista mintegy három hétig hiányzik majd az alakulatból.

* Betegség- és sérüléshullám sújtja a német labdarúgó-bajnokságban él-
lovas Borussia Dortmundot, a csapatkapitány Marco Reus is lesérült a Wer-
der Bremen elleni, kedd esti kupameccsen. A 3-3-as döntetlent követően a
BVB 11-esekkel maradt alul, Reust a szünetben le kellett cserélni. A talál-
kozót Jadon Sancho, Marcel Schmelzer és a két kapus, Roman Bürki és Mar-
vin Hitz influenza miatt hagyta ki. Lukasz Piszczek lábsérüléssel bajlódik,
így lehet, ő sem lesz bevethető a Hoffenheim elleni, szombati bajnokin.

* A férfikézilabda SEHA Liga 15. fordulójában: Meskov Breszt (fehér-
orosz) – Bukaresti Steaua 35-21. A román csapat zsinórban a hetedik ve-
reséget szenvedte el, 15 ponttal a ranglista hetedik helyén áll.

* Fucsovics Márton és játékostársa, Marius Copil az első fordulóban bú-
csúzott párosban a szófiai, 524 ezer euró összdíjazású keménypályás tenisz-
tornától. Az eredmény: Cseng-peng Hszie, Christopher Rungkat (tajvani,
indonéz) – Fucsovics Márton, Marius Copil (magyar, román) 7:6 (7-4), 6:1.

* Az eddigiektől teljesen eltérő festést kaphat a Forma-1-ben szereplő
Mercedes. A világbajnoki címvédő hivatalosan csak jövő héten mutatja
be a 2019-es versenygépét, de előzetesen megosztott egy részletet a W10-
es kódjelű autójáról. A közösségi felületekre kitett kép alapján nem zárható
ki, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas négykerekűje a tavalyitól eltérő
külcsínt kap majd.

Együtt a díjkiosztó ünnepség után a Champions Cup és a Golden Cup csapatai. Fotó: Muzsnai Zoltán

Tavaly Kijev volt a házigazda, a képen a hosszabbítás után a Wolfsburg ellen 4-1-re diadalmaskodó Lyon
csapatának tagjai. Fotó: AS

Nagyobb szerepet vállal a 2022-es vb szervezésében a FIFA
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) közös céget hozott

létre a 2022-es katari világbajnokság szervezőbizottságával, ez-
által az eddiginél nagyobb szerepet vállal az előkészületekben.

A FIFA keddi közleménye szerint a szervezet 51, míg a helyi
szervezők 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek a hatéko-
nyabb rendezés reményében létrehozott vállalatban.

Mostanáig a vb-k szervezőbizottságai nagyrészt önállóan és
függetlenül dolgoztak, s csupán bizonyos időközönként kellett
beszámolót tartaniuk az előkészületek állásáról, s ez alkalman-
ként feszültséghez vezetett a felek között. Gianni Infantino elnök
emiatt 2016-ban úgy nyilatkozott, a FIFA jobban irányítása alatt
akarja tartani a jegyértékesítést és a szervezést is, melyet nem a
rendezőkkel szembeni bizalomhiánnyal indokolt, hanem a na-
gyobb hatékonyság elérésével.

A katari vb-t a megszokott nyári időpont helyett novemberben
és decemberben rendezik majd 32 csapat részvételével, bár ezt
Infantino szeretné 48-ra emeltetni, azonban végleges döntés még
nem született erről.



Egy személy elhunyt, négyen
megsérültek abban a szerda esti bal-
esetben, amely Segesvár közelében
történt. Február 6-án 20.10 órakor a
DN 13 E 60-as országút 118+450
km-es szakaszán, Segesvár Maros-
vásárhely felőli külterületén egy 74
éves fehéregyházi illetőségű férfi
Marosvásárhely irányából Segesvár
felé tartott, amikor egy kanyarban
elvesztette a jármű feletti uralmát. 

Azt követően, hogy a balra ívelő
kanyarban kisodródott, áttért az el-
lentétes sávra, és frontálisan ütkö-
zött a szemből érkező
személygépkocsival, amelyet egy
44 éves Kolozs megyei sofőr veze-
tett. A nagy erejű becsapódás követ-
keztében a Kolozs megyei jármű
egy Segesvár irányába tartó jármű-

vel ütközött, amelyet egy 28 éves
Vrancea megyei sofőr vezetett. 

A 74 éves járművezető elhunyt,
további négy személy – a másik két
sofőr és a három járműben utazók –
enyhébb sérüléseket szenvedett. A
helyszínelés időtartamára lezárták
az útszakaszt, a katasztrófavédelmi
felügyelőség tájékoztatása szerint
22.06 órakor egy sávon megnyitot-
ták a forgalmat. A rendőrség a bal-
eset körülményeinek kivizsgálására
nem szándékos emberölés és nem
szándékos testi sértés gyanújával
indított eljárást – tájékoztatott a
Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség sajtószóvivője, Emanuela 
Rugină. (pálosy) 

Fotó: ISU
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Halálos áldozat is van
Hármas karambol 

Segesvár közelében

Az Európai Bizottság  (EB)
ajánlásokat terjesztett elő
egy olyan biztonságos rend-
szer létrehozására, amely le-
hetővé teszi, hogy az Európai
Unió tagországaiban más
tagállamokból is hozzá lehes-
sen férni az elektronikusan
tárolt egészségügyi doku-
mentációkhoz – közölte 
Marija Gabriel, a digitális
gazdaságért és társadalo-
mért felelős biztos szerdán.

Elmondta, hogy a jelentősen el-
térő tagállami szabályozásokat
összhangba hozó új rendelet az ál-
talános adatvédelmi rendelettel is
teljes összhangban áll. Lehetővé
teszi, hogy másik tagállamba tör-

ténő utazáskor, költözéskor vagy
akár vészhelyzetben bárki egy kat-
tintással hozzáférjen saját orvosi
adataihoz, és biztonságos körülmé-
nyek között megossza azokat egy
helyi orvossal.

Az új szabályozás, amellett,
hogy javul az ellátás minősége, po-
zitív hatást gyakorolhat az egész-
ségügyi költségvetésekre is,
ugyanis kevésbé valószínű, hogy
költséges orvosi vizsgálatokat, pél-
dául képalkotást vagy laboratóri-
umi vizsgálatokat meg kell
ismételni – mondta.

Gabriel tájékoztatása szerint a
bizottság által elfogadott ajánlások
arra is javaslatot tesznek, hogy a
tagállamok az elektronikus feldol-

gozás és tárolás munkáját terjes-
szék ki az egészségügyi nyilvántar-
tás három új területére,
nevezetesen a laboratóriumi vizs-
gálatokra, a kórházi zárójelen-
tésekre, valamint az orvosi kép-
alkotásra és képalkotási jelentés-
ekre.

Mint közölte, az információ-
csere továbbfejlesztése érdekében
közös koordinációs folyamat kiala-
kítása kezdődik meg az uniós bi-
zottság és a tagállamok között. A
tagállamok az e-egészségügyi há-
lózaton belül gyakorlati iránymuta-
tásokat fognak kidolgozni a
végrehajtásra és az előrehaladás
nyomon követésére vonatkozóan –
közölte. (MTI)

Az EB javaslatot tett az egészségügyi adatok
határon átnyúló hozzáférésére az EU-ban

A posztnatális kórházi képzés
kötelezővé tételéről szóló
törvénytervezetet fogadott el
szerdán hallgatólagosan a
szenátus.

A jogszabályjavaslat kötelezővé
tenné, hogy a baba megszületését
követően a szülészeten tartsanak
egy képzést a szülőknek vagy
gyámszülőknek az alapvető csecse-
mőgondozási tudnivalókról. A kez-
deményezés célja az
újszülött-halálozás kockázatának,

valamint a csecsemő nem megfe-
lelő gondozásából eredő egészség-
ügyi kockázatok csökkentése –
magyarázzák az indítványozók.

A képzést a kórház vezetősége
által kijelölt orvosnak vagy egész-
ségügyi asszisztensnek kell tarta-
nia, legfeljebb húsztagú
csoportnak.

A tervezet többek között előírja,
hogy a képzésnek kötelező módon
ki kell térnie a megrázott baba
szindrómával (SBS) járó kockáza-

tokra, a félrenyelés esetén alkalma-
zandó Heimlich-manőverre, a ful-
ladásos balesetek elkerülését célzó
alapvető intézkedésekre, a csecse-
mők nem megfelelő utaztatásával
járó kockázatokra, a láz esetén ja-
vasolt teendőkre és az első életév-
ben esedékes oltásokra. 

A javaslatot Ovidiu Raeţchi
nemzeti liberális párti képviselő
nyújtotta be, és a képviselőház sza-
vaz majd róla döntő kamaraként.
(Agerpres)

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus a szülés
utáni kötelező csecsemőgondozási képzést

A romániai törvények nem te-
szik lehetővé, hogy az OMV
döntést hozzon a fekete-ten-
geri földgáz kitermeléséről –
közölte az OMV-Petrom oszt-
rák olajipari vállalat szerdán a
Bukaresti Értéktőzsde hon-
lapján.

A jogi keretek bizonytalansága
arra kényszerítette a vállalatot,
hogy felülvizsgálja beruházási ter-
veit, ugyanis a jelenlegi törvények
nem biztosítják az előfeltételeket
egy több milliárd euró értékű beru-
házás végrehajtásához – közölték.
A társaság továbbra is ki szeretné
termelni a Fekete-tenger talapzatá-
ban rejlő ásványkincseket, ezért
folytatja a párbeszédet a hatósá-
gokkal. Leszögezték: a stabil 
adókörnyezet és kitermelést szabá-
lyozó jogi keretek alapvető fontos-
ságúak a további szárazföldi és
tengeri kitermelő beruházások el-
végzéséhez.

Az OMV-Petrom 3,7 milliárd lej
(779,9 millió euró) értékű beruhá-
zást tervez 2019-ben a kitermelési
szektorban.

Emlékeztettek, hogy a kormány
tavaly év végén fogadta el a 114-es
sürgősségi kormányrendeletet,
amely a bankokat, az energia- és a
telekommunikációs cégeket adóz-
tatná meg. Az OMV-Petrom szerint
ez a rendelet kedvezőtlenül érinti
őket, mivel három évre kiterjeszti a

földgáz és a villamos energia álla-
milag szabályozott árát, illetve
megnöveli a gázkitermelésből szár-
mazó árbevételre kivetett adót is.

A rendeletet bíráló jegybank ve-
zetősége tárgyalásokat folytat a kor-
mánnyal a jogszabályról, amely
akkor marad hatályos, ha a parla-
ment is megszavazza. A törvényho-
zói testület akár el is utasíthatja a
rendeletet.

Klaus Iohannis államelnök ta-
valy novemberben hirdette ki a fe-
kete-tengeri földgáz kitermelését
szabályozó törvényt, amelyet októ-
ber végén szavazott meg a parla-
ment. E jogszabály alapján kellene
kitermelnie az OMV-nek és az
amerikai ExxonMobilnak a Fekete-
tenger Neptun talapzatában levő
gázt, amelynek mennyiségét 42 és
84 milliárd köbméter közöttire be-
csülik. Az OMV már tavaly októ-
berben nehezményezte, hogy a
hatóságoknak túl sok időt vett
igénybe, hogy elfogadják és tisz-
tázzák a kitermelést szabályozó tör-
vényt.

A fekete-tengeri földgáz megvá-
sárlásában Magyarország is érde-
kelt, miután magyar vállalatok
kötötték le a földgáz Ausztria felé
szállítása céljából épülő BRUA
(Bulgária – Románia – Magyaror-
szág – Ausztria) gázfolyosó teljes,
évi 4,4 milliárd köbméteres szállí-
tási kapacitását. (MTI)

OMV–Petrom: felülvizsgálják
beruházási terveiket

Forrás: e-energia

Illusztráció Forrás: ActiveNews



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLOK lakást életjáradékkal.
Tel. 0747-597-160. (16/1134-I)

ELADÓ ház telekkel Panitban, a 124.
szám alatt. Tel. 0752-164-084. (17/1038)

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (8/1018)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0747-566-
430. (8/1018)

ELADÓ 400 literes vegyszerező, 400
literes műtrágyaszóró, krumplikidobó.
Tel. 0745-404-666. (27/1114-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, tökmagolaj,
lucernabála. Tel. 0747-480-255,
0746-090-353. (4/1143-I)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (5/969-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

KIADÓK irodák és üzlethelyiség Ma-
rosszentgyörgy központjában. Tel.
0744-505-710. (19/1041-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3/823)

TETŐJAVÍTÁS, csatornajavítás, fes-
tés. Tel. 0743-512-168. (16/1037)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből, Lindab lemezből, teraszkészítést
fából és bármilyen kisebb javítást stb.
Tel. 0758-639-258, Csaba. (15/1133-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk édesapánkra, a kutyfalvi
születésű TÓTH MÁTYÁSRA halá-
lának 20. évfordulóján, valamint
édesanyánkra, TÓTH ROZÁLIÁRA
szül. Piros halálának 13. évfordu-
lóján. Áldott emléküket szívünk-
ben őrizzük. Lányaik, vejeik,
unokáik és dédunokáik. Nyugod-
janak békében! (21/1108)

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 7-én NEMES NÁNDORRA
halálának 3. évfordulóján. Nyu-
godjál békében! Szerettei.
(2/1079-I)

Az életünk csendesen megy to-
vább, de emléked elkísér egy
életen át.
Fájó szívvel emlékezünk február
7-én id. GÁL DOMOKOSRA halá-
lának 31. évfordulóján. Emléked
legyen áldott és nyugalmad
csendes! Lányod és kicsi fiad a
családdal együtt. (2/1120-I)

Könnyes szemmel nézünk az
égre, kérjük a Jóistent, nyugtas-
son békében. Jóságos  szíved
pihen a föld alatt, minden könny-
csepp nyugtassa álmodat. Szá-
munkra nem vagy halott, örökké
élni fogsz, mint a csillagok. Útja-
ink elváltak, nincs mit tenni, mi
maradunk, neked pedig el kellett
menni. Úgy tűnik, mintha csak
tegnap történt volna, de sajnos
már tíz év telt el azóta.
Fájó szívvel emlékezünk DÓSA
ILONÁRA február 7-én, halálának
10. évfordulóján. Áldott, szép em-
lékét megőrzi két bánatos fia:
Csabi és Jenci, menyei: Babika
és Noémi, valamint egyetlen uno-
kája, Nikici. (1/1140)

Istenem, súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne za-
varjam!
Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd
öleljem.
Nem szólnék róla, mélyen gyötör
a bánat.
Hadd legyen nekem ez a leg-
szebb álmom,
Súgd meg neki halkan, én min-
dennap várom.
Szomorú szívvel emlékezünk a
legdrágább édesapára, az ákos-
falvi születésű JUNGLING 
MIHÁLYRA halálának 11. évfordu-
lóján. Szép emlékedet megőrzi
bánatos lányod, Manyi, unokáid:
Csilla, valamint Bella és családja.
(20/1138)

Elmentél, s veled együtt a re-
mény,
De lelkünk egy darabja utadon el-
kísér.
Veled vagyunk most is, te pedig
velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly vég-
telenül nagy.
Szomorú szívvel emlékezünk a
legdrágább testvérre, az ákos-
falvi születésű JUNGLING 
MIHÁLYRA halálának 11. évfordu-
lóján. Köszönjük, hogy éltél, és
minket szerettél. Bánatos húga,
Zéfi és családja. (20/1138)

KOVÁCS ANDRÁS zenetanár-
karnagy egy évvel ezelőtt távo-
zott szerető családja és barátai
köréből. Drága emléke szívünk-
ben mindig élni fog. Hiánya pótol-
hatatlan számunkra. Családja és
barátai. (10/1097-I)

Fájó szívvel emlékezünk 
DEMETER ERZSÉBETRE szül.
Ungvári halálának első évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Bánatos
gyermekei és azok családja.
(3/1149)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nagyon szeretett édesanya,
nagymama, testvér, unokatest-
vér, kománé, rokon, szomszéd, a
remeteszegi születésű 

GYÖRFI MÁRTA 
született Kiss 

életének 72. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Drága halot-
tunk temetése február 7-én 13
órakor lesz a remeteszegi teme-
tőben, római katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2/1148-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após,
nagytata, dédnagytata, testvér,
sógor, keresztapa, 

VÁRADI GÁSPÁR 
életének 90. évében 2019. feb-
ruár 5-én visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Drága halottunk
földi maradványait február 8-án,
pénteken 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temető cinter-
méből. 

A gyászoló család. (3/1142-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér és rokon, 

TESZLER OTTILIA VIORICA 
szül. Mărcuş 

nyugalmazott zenetanár
életének 77. évében 2019. feb-
ruár 4-én elhunyt. Drága halot-
tunk búcsúztatása szűk családi
körben egy későbbi időpontban
történik.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (4/1150-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-
retett édesanyánk, 

BARTOS MÁRIA 
szül. Ignác 

86 éves korában csendesen
megpihent. Temetése február 9-
én, szombaton 13 órakor lesz a
marosugrai temetőkertben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (10/1156-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága halottunk,
dr. KISS ERVIN temetésén részt
vettek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(4/1090-I)

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
drága halottunk, özv. OLTEAN
ESZTER temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család. (8/1154)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A PETRY CÉG CONTROLLER/PÉNZÜGYES MUNKATÁRSAT keres. Feladatok: stratégiai tervezésben
való részvétel, operatív tervezés támogatása; rendszeres havi, féléves és éves beszámolók készítése és fel-
ügyelete; adatgyűjtésben és elemzésben való részvétel; teljesítménybeszámolók készítése és kiértékelése;
költséghely elemzése és kiértékelése; nyereségesség és hatékonyság vizsgálata és potenciálok bemutatása;
részvétel a vezetői információs rendszerhez szükséges controlling adatok előállításában; cashflow-tervezés.
Elvárások/előnyök: felsőfokú végzettség, számítógépes ismeretek, OFFICE haladó szinten való kezelése;
előnyt jelent a SAGA- vagy valamilyen ERP-rendszer ismerete; gyártásban és/vagy kereskedelemben való
pénzügyi kontrollerként szerzett tapasztalat előnyt jelent; jó kommunikációs készség; proaktív szemlélet-
mód, pontos munkavégzés, strukturált gondolkodásmód, jó együttműködési készség, rugalmasság. Fény-
képes önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel./fax: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén  nyilvános árverésen 2019. február 28-án 11 órakor értékesítik az
alábbi javakat:
– 5.810 négyzetméter belterület/szántóterület – Marosvécs község, Disznajó falu
szám nélkül, telekkönyvszáma 50540, kataszterszáma 142/1, helyrajzi száma
426/3/1, kikiáltási ár 100.695 lej; 
– 3.000 négyzetméteres belterület/szántóterület – Marosvécs község, Disznajó falu
szám nélkül,  telekkönyvszáma 50543, kataszterszáma 142/2, helyrajzi száma
426/3/2, kikiáltási ár 52.620 lej; a kikiáltási ár a becsérték 75%-a (második licit). A
javak terhelve vannak Patria Bank-jelzáloggal.
A törvényes előírások alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot
formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637 –, vagy
mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2019. február 7. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. 
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Összehívó 
A marosvásárhelyi Rosenberg Rt. ügyvezetője a 2019. február 

4-i 1-es számú határozatával 2019. április 5-én 11 órára, a Rózsák
tere 43. szám alatti székhelyre összehívja a Rosenberg  Rt. részvé-
nyeseinek soros közgyűlését, illetve 13 órára a rendkívüli ülést.
Részt vehetnek mindazon részvényesek, akik legkésőbb öt nappal
a közgyűlés előtt (referencia-időpont: 2019. április  1.) a társaság
székhelyén benyújtották bemutatóra szóló részvényeiket, és erről
jegyzőkönyv készült. 

Napirenden: 
A soros közgyűlésen:
1. Az ügyvezető 2018-ra vonatkozó jelentése.
2. A 2018-as cenzori jelentés ismertetése.
3. A 2018. december 31-én lezárt pénzügyi, valamint a nyereség-

és veszteségmérleg ismertetése. 
4. A 2019. évi költségvetés jóváhagyása.
5. A cenzori bizottság mandátumának meghosszabbítása.
6. A 2018-as osztalék elosztásának jóváhagyása. 
7. Az osztalék negyedévenkénti elosztásának jóváhagyása, az

elért nyereség keretében, 2019 első negyedévétől kezdve.
8. Ingatlanok vásárlásának jóváhagyása. 
9. Egyes ingatlanok eladása a cég vagyonából. 
10. Különfélék.
A rendkívüli ülésen:
1. Az új haszonbérleti szerződés jóváhagyása.
2. Különfélék
A napirendhez kapcsolódó dokumentumokat a cég székhelyén a

részvényesek rendelkezésére bocsátják, ezek tanulmányozhatók és
kiegészíthetők az összehívó közzététele után. 

Amennyiben első alkalommal létszámhiány miatt a közgyűlés
nem lesz határozatképes, azt 2019. április 6-án 11 órára, a rendkí-
vüli ülésre pedig 13 órára, ugyanarra a helyszínre és ugyanazzal a
napirenddel újra összehívják.  

Gorea Grigore jogász, ügyvezető

Összehívó 
A marosvásárhelyi Nordland Rt. ügyvezetője a 2019. február 4-

i 1-es számú határozatával 2019. április 5-én 15 órára, a marosvá-
sárhelyi Rózsák tere 43. szám alatti  székhelyre összehívja a
Nordland Rt. részvényeseinek soros ülését, 17 órára pedig a rend-
kívüli ülést. 

Részt vehetnek mindazon részvényesek, akik legkésőbb öt nap-
pal a közgyűlés előtt (referencia-időpont: 2019. április 1.) a társa-
ság székhelyén benyújtották bemutatóra szóló részvényeiket, és
erről jegyzőkönyv készült. 

Napirenden: 
A soros közgyűlésen:
1. Az ügyvezető 2018-ra vonatkozó jelentése.
2. A 2018-as cenzori jelentés ismertetése.
3. A 2018. december 31-én lezárt pénzügyi, valamint a nyereség-

és veszteségmérleg ismertetése. 
4. A 2019. évi költségvetés jóváhagyása.
5. A cenzori bizottság mandátumának meghosszabbítása.
6. A 2018-as osztalék elosztásának jóváhagyása. 
7. Az osztalék negyedévenkénti elosztásának jóváhagyása, az

elért nyereség keretében, 2019 első negyedévétől kezdve.
8. Ingatlanok vásárlásának jóváhagyása. 
9. Egyes ingatlanok eladása a cég vagyonából. 
10. Különfélék.
A rendkívüli ülésen:
1. Az új haszonbérleti szerződés jóváhagyása.
2. Különfélék.
A napirendhez kapcsolódó dokumentumokat a cég székhelyén a

részvényesek rendelkezésére bocsátják, ezek tanulmányozhatók és
kiegészíthetők az összehívó közzététele után. 

Amennyiben első alkalommal létszámhiány miatt a közgyűlés
nem lesz határozatképes, azt 2019. április 6-án 15 órára, a rendkí-
vüli ülést 17 órára, ugyanarra a helyszínre és ugyanazzal a napi-
renddel újra összehívják. 

Gorea Grigore jogász, ügyvezető

Földmérés a Mezőpanit 
községhez tartozó 

Mezőbergenye faluban 
2019. február 11-én, hétfőn Mezőpanit Polgármesteri Hivatala

az országos kataszteri és telekkönyvezési program keretében föld-
mérési munkákat végez Mezőbergenyében a KINCSÁSÓ- (NYÍL-
) dűlőben (a 149, 150, 151 kataszteri szektorokban).

A területtulajdonosok hétfőn reggel 9 órakor szíveskedjenek
megjelenni a sóspataki útnál.

Az említett kataszteri szektorokban a mérések és a bizonyító do-
kumentumok ellenőrzésének határideje 2019. március 8. 

Fontos: aki ez után az időpont után nem tudja bizonyítani, hogy
ő az adott terület jogos tulajdonosa, a parcella visszakerül a községi
földalapba.

További információk: Mezőpanit Polgármesteri Hivatalánál, e-
mailen: office@panit.ro vagy a 0265-322-112-es telefonszámon.

Útjavítás 
Marosvásárhely 

több övezetében
Ezekben a napokban a város több övezetében, amelyek

közül megemlítjük az 1848 utat, a Kosárdomb/Kornisa
sétányt, az 1989. December 22. utat, a Dózsa György, a
Mihai Eminescu, a Predeal, a Budai Nagy Antal, a Mă-
gura, a Ion Buteanu, a Băneasa, a Szabadság stb. utcát,
az útburkolatot felmarják és kijavítják, megtakarítják. 

„Kijavítjuk az utakat a város összes olyan övezetében,
ahol a fagyás-olvadás következtében ez szükséges. Ez a
szeszélyes időjárás következménye, és muszáj volt
elkezdeni a gödröknek a betömését” – mondta Cla-
udiu Maior, a polgármester tanácsadója. A munká-
latokat a Citadin Prest és az Astor Com vállalatok
végzik.

A bel- és külkapcsolati osztály


