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Folyamatban a hálózatépítés

Agenda 2030

Képek
a múlt jelenéről

Két szám, két szomorú emlékű dátum.
Április 24. és május 14. Előbbi az örmény genocídium kezdetét jelzi,
utóbbi a kommunista börtönökben elhunyt romániai mártírok emléknapja. E
két évforduló alkalmából szervezett
kettős tárlatot a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület.

____________2.
A gyermekkori
túlsúly és elhízás
2018. november végén a kormány elfogadta Románia fenntartható fejlődési stratégiáját 2030-ig, amely előirányozza a
2015-ben tartott ENSZ-közgyűlésen 193 ország által vállalt
Agenda 2030 keretstratégia gyakorlatba ültetését. Ennek 17
nagyobb célkitűzése és ezen belül 169 – a társadalom minden rétegét felölelő – célja van. A dokumentum a kormány
hatáskörébe tartozó fenntartható fejlődésért felelős főosztály irányításával készült el, ennek a gyakorlatba ültetése is
a főosztály hatáskörébe tartozik, amelyet Borbély László volt
környezetvédelmi miniszter irányít. Korábban ismertettük az
Agenda 2030 fontosabb elképzeléseit. Arra voltunk kíváncsiak, a stratégia elfogadását követően milyen konkrét lépések történtek az intézményépítés terén.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Borbély László elmondta, hogy a stratégia kidolgozása alatt, majd elfogadását követően a főosztály munkatársaival együtt számos olyan találkozón vett részt, amelynek célja Románia fenntartható fejlődési
stratégiájának gyakorlatba ültetése. Ennek első lépése a hálózatépítés.
Az egyik irány az intézményes keret létrehozása, amely felülről lefelé
történő építkezés. A múlt heti ülésén a kormány létrehozta a fenntartható
fejlődésért felelős minisztériumközi bizottságot, amelyet a miniszterelnök vezet. Ezzel párhuzamosan minden minisztériumban lesz egy-két
szakértő, aki a fenntartható fejlődésért felel. Ugyanakkor a főosztály
másik fontos intézménye a szakemberekből álló konzultatív tanács lesz,
amelyben szakterületenként összesen mintegy 25–30 személy dolgozik
különböző stratégiákon, illetve már a konkrét lépéseken. Ugyanilyen
fontos az alulról jövő építkezés is, a civil társadalom szervezeteinek képviselőiből álló koalíció létrehozása.
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

Bár dicsérni szokták a szép hurkás
csecsemőket, a gömbölyű kisgyermekeket, sajnos ez nem jó jel. Ha súlygyarapodásuk nem áll meg, a
gyermekkori elhízás felnőttkorukban
rossz hatással lesz az egészségükre.

____________6.
Gyógyterápia zenével
és lovaglással

Gyermekekkel és szülőkkel népesedett be május 11-én, szombaton az Art
Equest Egyesület lovasiskolája. A
Szentgyörgyi család vajdaszentiványi
birtokán levő lovardában jókedv, nevetés töltötte be a helyet.

____________7.

Kettőt hátra

Mikor az ember már-már komolyan kezdte volna venni az adóhatóságot, kiderül, hogy sem virtuálisan, sem papíron nem lehet
bízni abban, hogy a törvény szavát betartják. Kitalálhatják, a virtuális adóbevallásokról van szó, ezzel kapcsolatban tavaly márciusban Eugen Teodorovici pénzügyminiszter bejelentette, hogy
2019-től az adóbevallásokat online fog kelleni benyújtani, 2019.
március 30-ig. Nem számít, hogy fiatal, idős, van-e internet-előfizetése, van-e számítógépe, tudja-e használni a gépet, a világhálót. Kötelezően online, vagyis elektronikusan kell kitölteni a
nyilatkozatot, aki pedig nem boldogul, majd segítenek neki az
adóhivatal alkalmazottai.
Az intézkedés célja a tárcavezető szerint a költségcsökkentés,
a személyzetleépítés.
Aztán nem pont úgy történtek a dolgok, ahogy Bukarestben
megálmodták. Kétségtelen, hogy jó gondolat a virtuális térbeli
ügyintézés, hiszen hatékony, és ha nyugatabbra működik, miért
ne működhetne itt is? Miért ne tudná a romániai adófizető használni a korszerű kommunikációs eszközöket? Miért ne tudna az
Adó és Pénzügyi Hivatal idejében, egy év alatt felkészülni az általa kötelezővé tett adóbevallási eljárásra?
Mint kiderült, a hivatal informatikai rendszerével gondok vannak, az embereknek pedig – főként az idősebb korosztályhoz tartozóknak – gondot okoz az online módon történő ügyintézés,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 47 perckor,
lenyugszik
20 óra, 50 perckor.
Az év 136. napja,
hátravan 229 nap.

Ma BOTOND és MÓZES,
holnap PASZKÁL napja.
PASZKÁL: a héber eredetű
latin Paschalis név rövidülése,
a jelentése: húsvéti (régen a
húsvétkor született gyerekek
kapták ezt a nevet).
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2019. május 15.

Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 100C

1 EUR

4,7615

100 HUF

1,4653

1 USD

1 g ARANY

4,2506
177,4524

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Bolyais tehetségnap

Május 16-án, ma zajlik a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban 7. alkalommal megszervezett bolyais tehetségnap. A megnyitóünnepség reggel 9 órakor kezdődik
az iskola dísztermében, ezt követően a Mindentudás iskolája előadásai hangzanak el. 11.10 órától díjazzák a megyei,
országos, nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményt
elért V–XII. osztályos bolyais diákokat. 13 órakor egy multiplikációs rendezvényen a Kristálytiszta elektronika tananyag kerül bemutatásra. 13.30 órakor kiállítás nyílik a tanári
előtti folyosón, ezzel egy időben előadás lesz a tanáriban.
14.30 órakor a fizikumban bemutató foglalkozást tartanak.

Országos felmérések

Ezen a héten elkezdődött a negyedik osztályosok országos
felmérése. Kedden román nyelvből, szerdán matematikából
adhattak számot tudásukról, ma anyanyelvből mérettetnek
meg a diákok. A hatodikosok felmérésére jövő héten kerül
sor, május 22-én, szerdán A nyelv és kommunikáció, 23-án,
csütörtökön a Matematika és természettudományok című
multidiszciplináris felmérőt írják meg.

Vasárnap zárva lesz az ócskapiac

A Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozata miatt május
19-én, vasárnap zárva lesz az ócskapiac – közölte a piacigazgatóság vezetősége.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára június 14–
15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez
szerveznek kirándulást. Ellátogatnak Ocnele Mari-ba, és
megtekintik az Isten hídját, amely Románia legnagyobb természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni Illyés Claudia
könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve a
0748-741-507-es telefonszámon.

Fényképkiállítás a kommunizmus és az örmény népirtás áldozatainak emlékére

Képek a múlt jelenéről

Kaáli Nagy Botond

Két szám, két szomorú emlékű dátum. Április 24. és
május 14. Előbbi az örmény genocídium kezdetét jelzi,
utóbbi a kommunista börtönökben elhunyt romániai mártírok emléknapja. E két évforduló alkalmából szervezett kettős
tárlatot a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület, a fényképkiállítás megnyitójára hétfő délután került
sor a Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének Köztársaság tér 9. szám alatt lévő székhelyén. A galéria falain dr.
Ábrám Zoltán fotóit láthatta a teljes telt házas közönség: az
egyik oldalon a Periprava című tárlat a címadó, ezen isten
háta mögötti, a Duna-delta eldugott rejtekében, az ukrán
határ mellett fekvő és csak hajóval megközelíthető falut ábrázoló képek kaptak helyet, míg azzal átellenben a szerző
Örmény múlt és jelen című, örményországi utazásakor készített fotótárlata tekinthető meg. E kettős tárlattal állítanak
emléket a szervezők a kommunizmus által a Duna-delta hírhedt munkatáboraiba száműzött ártatlanul elítélteknek, valamint a Törökországban 1915. április 24-én elkezdődött
örmény genocídium áldozatainak.
A tárlatnyitó és megemlékező ünnepség kezdetén
Székely Levente hegedűművész
és művészetis tanítványai léptek fel, majd Ábrám Noémi ceremóniamester üdvözlő szavait
követően László Márton, a
Román Állami Levéltár Maros
Megyei Igazgatóságának levéltárosa szólalt fel, és emlékezett
az 1948 májusában elkezdődött hazai letartóztatások, illetve az ifjútörök mozgalom
hívei által elkövetett népirtás
áldozataira. Ugyancsak rájuk
emlékezett dr. Puskás Attila, a
MÖMKE elnöke, aki az egyesület gondozásában három

évvel ezelőtt megjelent és e sorok szerzője által lefordított
memoárkötet – Baruir Nercessian A halál völgyében jártam
című önéletrajzi regénye – utolsó bekezdését idézte: „Miután utoljára megöleltem anyámat, a halál völgyén keltem
át. És most, ahogyan megöleltem apámat, újra életre keltem. Milyen csodálatos és titokzatos a sorsunk! Rettegés,
elkülönítés, magány, egymásra találás, boldogság és legvégül: élet…”
A házigazda Czirjék Lajos festőművész üdvözlő szavait
követően a képek készítője, Ábrám Zoltán beszélt azok keletkezéséről, a hírhedt munkatábornak helyet adó Peripraváról, ahol abban az épületben, amelyből a tömeggyilkos
Ion Ficior parancsnok osztogatta rendeleteit, most sokcsillagos szálloda van, és a tábor nyomait, romjait alig lehet
már látni, valamint Örményországról, a világ legelső keresztény államáról, amelyen hiába hagyta lenyomatát a
szovjet megszállás, az ősi, több ezer éves örmény kultúra
ismét utat tört magának.
A tárlatnyitó ismét muzsikával – énekléssel – ért véget,
a kettős tárlat a galériában továbbra is megtekinthető.

Óvodát avattak Búzásbesenyőben

Múlt vasárnap új óvodát avattak a Kerelőszentpálhoz
tartozó Búzásbesenyőben. A szalagátvágást követően Kedei
Pál Előd igazgató különleges pillanatnak nevezte ezt az alkalmat, és örömét fejezte ki, amiért az önkormányzat a faluközösség számára fontos oktatást támogatta, és közel 500
ezer euró értékű ingatlant adhatnak át, illetve azért is, hogy
hamarosan újabb 1,8 millió euró értékű iskolakorszerűsítés,
beruházás kezdődik a község tanintézményeiben. Simon
István polgármester úgy véli, ha az oktatásba, nevelésbe

Fotó: Nagy Tibor

fektetnek be, a község és a közösség valós fejlődését biztosítják. A község mintegy négymillió euró támogatást tudott szerezni a községi iskolahálózat korszerűsítésére,
fejlesztésére; az iskolahálózatra a községi költségvetés 35
százalékát fordítják. Az avatási ünnepségen részt vett Mircea Duşa prefektus és Péter Ferenc megyei tanácselnök is,
ez utóbbi az általa vezetett intézmény támogatásáról biztosította
a
polgármestert
és
csapatát.
(gligor)

Babakiállítás Radnótfáján

Május 19-én, vasárnap 17 órakor babakiállítás nyílik a radnótfáji református kistemplom kiállítótermében. Az érdeklődők a magyarói Gagyi Erzsébet babagyűjteményét
tekinthetik meg. A bevétel egy részét a gyűjtő a havadtői
gyermekotthon lakóinak táboroztatására ajánlja fel. A kiállítás szervezői a radnótfájai református nőszövetség és az
RMDSZ szászrégeni nőszervezete.

Népdalvetélkedő

Május 20-án, hétfőn 18 órai kezdettel a szászrégeni Eugen
Nicoară Művelődési Ház nagytermében kerül sor a XIII. Hagyományőrző rügyecskék népdalvetélkedőre, amelyen
szászrégeni második, harmadik és negyedik osztályosok
vesznek részt. Meghívottak: Hornung Helga, a vetélkedő
kétszeres győztese, Bondor Anna-Renáta, Gorbai Eszter,
valamint a Florea Bogdan Általános Iskola Gyöngyvirág és
az Eugen Nicoară Művelődési Ház Vadrózsa néptánccsoportja. A belépés ingyenes. Szervezők: az Eugen Nicoară
Művelődési Ház, Humana Regun Egyesület.

Kis tehetségek vetélkedő
Vámosgálfalván

Május 21-én, kedden délelőtt 9 órai kezdettel Vámosgálfalván, a művelődési házban megszervezik a népi gyermekjátékok kategóriájának megyei szakaszát, a Kis tehetségek
vetélkedőt. A szervezők, Dicsőszentmárton körzet óvónői, a
vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel Általános Iskola és a Vámosgálfalvi Polgármesteri Hivatal minden érdeklődőt várnak.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ezentúl új, tágas, korszerű épületben tanulnak a besenyői kisgyerekek

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató Szászrégenben

Május 20-án, hétfőn 18 órakor a szászrégeni DIO Házban Nagy Miklós Kund Felemás című publicisztikai kötetét mutatják be. A könyvet Gálfalvi Ágnes, a Lector Kiadó
főszerkesztője méltatja. Szervező: a Petru Maior Városi
Könyvtár.

Műemlékeink sorsa

Fotó:www.facebook.com

A Kemény Zsigmond Társaság május 21-én, kedden 18
órakor tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban soron
következő összejövetelét, melynek címe: Eltűnt, eltüntetett, lappangó, megőrzött vagy helyreállított műemlékeink. Meghívott: Soós Zoltán régész-történész, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója.
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EP-választás

Winkler: feladatunk biztosítani a vállalkozóknak
és az önkormányzatoknak a gyarapodás lehetőségét

Fotó: Facebook

„Két fontos feladat áll az RMDSZ európai parlamenti képviselete előtt ebben az időszakban. Az első az, hogy mindent
megtegyünk annak érdekében, hogy az Európai Unió jelenlegi
támogatási rendszere megmaradjon, hogy folytathassuk a
megkezdett fejlesztéseket, és hogy biztosítsuk a vállalkozók
és az önkormányzatok számára a gyarapodás lehetőségét. A
másik feladat az, hogy az előre látható változásokról tájékoztassuk a vállalkozóinkat, hiszen olyan új kihívásokra is választ kell
adnia az Európai Uniónak, mint a klímaváltozás, a környezetvédelmi elvárások, vagy éppen a hulladékgazdálkodás, a körkörös gazdaság kialakítása” – mondta Winkler Gyula azon a
vállalkozótalálkozón, amelynek Édler András György, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt a
házigazdája. A beszélgetésen Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Fehér László Ödön szenátor és Grüman
Róbert, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke is részt vett.
Winkler Gyula az Európai Unió 2021 utáni költségvetéséről
és az ezzel kapcsolatos jövőbeli kihívásokról beszélt. Elmondta, az új költségvetésről szóló döntés 2019 végén fog
megszületni, tehát nyilvánvaló, hogy azok fognak dönteni a
következő évtized fejlesztési lehetőségeiről, akiket május 26án választanak meg az európai polgárok. „Csak magyar összefogással tudjuk azt elérni, hogy a következő években is
hatékonyan tudjunk fellépni vállalkozóink és önkormányzataink érdekében az Európai Parlamentben. Feladatunk tehát
az, hogy megerősítsük a brüsszeli magyar képviseletet!” –
hangsúlyozta az EP-képviselőjelölt.
Az EP-képviselő elmondta, most az a tét, hogy a középkelet-európai országok számára továbbra is megmaradnak, lehetőség szerint növekednek-e a támogatások, vagy kevesebb
pénz áll majd a rendelkezésünkre. „Tudomásul kell venni,
hogy a költségvetésben lesznek olyan új támogatási irányvonalak, amelyekre érdemes lesz idejében felkészülni. Az egyik

ilyen irányvonal a klímaváltozás és az ezzel kapcsolatos fejlesztések, például a hőszigetelés, energiatakarékos megoldások,
vagy megújuló energia megtermelése terén. Egy másik kiemelt
téma a körkörös gazdaság, az újrahasznosítás, ebben a témakörben rengeteg támogatás lesz majd elérhető. Egyetlen példát
említek: másfél hónapja, április közepén fogadtuk el azt az
irányelvet, amely betiltja az egyszer használatos műanyag eszközöket. Itt egy óriási piaci rés keletkezett, hiszen ezeket az eszközöket környezetbarát megoldásokkal kell pótolni. Érdemes a
kereskedelmi kamarákon és tanácsadó cégeken keresztül idejében beszerezni ezekkel az új pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információkat” – mondta az EP-képviselő.
Antal Árpád András szerint a politika helyi és országos
szinten is egy olyan eszköz, amellyel mindennapjainkat alakítani tudjuk. A politikai döntéseket Brüsszelben is befolyásolni kell, hiszen ezek a döntések is hatással vannak a
mindennapi életünkre, például ott dől el, hogy milyen támogatások lesznek elérhetők. Ezért lesz szükség arra, hogy egy
olyan képviselő is bekerüljön a brüsszeli EP-képviseletben,
akivel régóta sikeresen dolgoznak együtt: például Sepsiszentgyörgyről Winkler Gyulával együtt indították el a Szórvány–
Székelyföld együttműködést is.
A Kovászna megyei vállalkozók vázolták azokat a problémákat, kihívásokat, amelyekkel szembenéznek. Elhangzott:
Kovászna megye országos szinten élen jár a klaszterek és a
startupok terén, de ezek támogatását meg kellene oldani. További problémát jelent a vállalkozásokra vonatkozó törvénykezés instabilitása, a termőföldek árának kontrollálatlan,
ugrásszerű növekedése, a szakképzett munkaerő hiánya.
Winkler Gyula szerint ez utóbbi probléma úgy hidalható át,
ha a vállalkozói szféra idejében tájékoztatja az önkormányzatokat és az oktatási intézményeket arról, hogy milyen szakemberekre van szüksége, az oktatásnak pedig a piacra kell
munkaerőt termelnie, és hangsúlyt kell fektetnie a duális képzésre. Winkler elmondta, a következő időszakban tevőlegesen
támogatni fogja egy strukturált párbeszéd kialakulását és állandósulását az RMDSZ gazdasági szakpolitikai képviselete
és a háromszéki vállalkozói szféra között.
Az EP-képviselő kedden Sepsiszentgyörgyön a szépmezői
ipari parkba is ellátogatott, ahol Miklós Zoltán igazgatóval beszélgetett. Az igazgató elmondta, az EU-s támogatásból létrehozott ipari park 29 hektáros területen egyelőre 18 ügyféllel
működik, még nem teljes kapacitással, hiszen csak a terület
egyharmada van belakva. Viszont az irodaházat már 95%-os
arányban foglalták el a cégek. Ilyen a marosvásárhelyi székhelyű Pro Economica Alapítvány is, amely idén, február közepén nyitotta meg sepsiszentgyörgyi területi irodáját a
szépmezői ipari parkban. Az alapítvány a magyar kormány
székelyföldi gazdaságélénkítő programjának lebonyolításával
foglalkozik. (RMDSZ-tájékoztató)

Veszélyes, hogy Timmermans a 7-es cikk szerinti
eljárással fenyegette meg Romániát

Helytelennek és veszélyesnek nevezte Viorica Dăn- hatalmazták fel arra, hogy törvényeket hozzon, a kormány
cilă miniszterelnök szerdán, hogy az Európai Bizott- pedig nem avatkozott be a büntetőjog módosításába, és nem
ság (EB) első alelnöke a 7-es cikk szerinti eljárással is kérhetik ezt tőle.
A kormányfő szerint az EB által 12 éve megfigyelés alatt
fenyegette meg Romániát.

Dăncilă egy kampányrendezvényen az európai parlamenti
választásokkal hozta összefüggésbe azt a hétfőn nyilvánosságra került levelet, amelyben Frans Timmermans, aki az európai szocialisták csúcsjelöltje is, jogállamisági eljárást
helyezett kilátásba Románia ellen, ha hatályba lépteti a büntetőjog áprilisban elfogadott módosításait.
„Politikai indíttatású lépésnek tűnik, hogy (Timmermans)
két héttel a választások előtt ilyen levelet küld a román kormánynak” – méltatlankodott a szociáldemokrata miniszterelnök. Hozzátette: a bukaresti parlamentet a választók

tartott Romániával szemben Brüsszel kettős mércét alkalmaz.
Dăncilă a többi uniós polgárral való azonos elbánást sürgetett
a román állampolgárok számára.
A szankciókat korábban is kilátásba helyező Timmermans
a román vezetőknek múlt hét végén küldött levelében első
ízben fenyegette meg Romániát a 7-es cikk szerinti eljárással.
Úgy értékelte: a büntetőjog áprilisban megszavazott módosításaival a román parlament gyakorlatilag büntetlenséget biztosít az elkövetőknek egy sor – köztük korrupciós –
bűncselekmény esetében. (MTI)

Nem jutott a döntőbe a Magyarországot képviselő Pápai
Joci Az én apám című dallal a 64. Eurovíziós Dalfesztiválon
kedd este Tel-Avivban.
A dalfesztivál első elődöntőjében 17 ország előadója mutatta be produkcióját. A legjobb 10 mezőnye, így a szombati
elődöntőbe jutottak listája a szakmai zsűri pontjai és a közönségszavazatok kombinációja alapján alakult ki.
Pápai Joci hetedikként mutatta be Az én apám című, Molnár Ferenc Caramellel közösen írt dalát. Produkcióját egyedül adta elő a színpadon, a két vokalista, Katona Petra és
Feng Ya Ou Ferenc a színfalak mögül támogatta. Az én apámat Pápai Joci édesapja ihlette, a dal üzenete, hogy a jelenben szeressük a számunkra fontos embereket.
A show-műsor végén nem sorolták fel Magyarországot a
továbbjutók között. Bekerült viszont a szombati fináléba a
ciprusi Tamta, a szlovén Zala Kralj és Gasper Santl, a cseh

Lake Malawi, a fehérorosz Zena,a hat év után visszatérő
szerb Nevena Bozovic, az ausztrál Kate Miller-Heidke, az izlandi Hatari, az észt Victor Crone, a görög Katerine Duska,
valamint a másodszor induló San Marinó-i Serhat.
A csütörtöki második elődöntőben Örményország, Írország, Moldova, Svájc, Lettország, Románia, Dánia, Svédország, Ausztria, Horvátország, Málta, Litvánia, Oroszország,
Albánia, Norvégia, Hollandia, Észak-Macedónia és Azerbajdzsán képviselője mutatja be produkcióját.
Pápai Joci azzal vívta ki a jogot az Eurovíziós Dalfesztiválon való részvételre, hogy februárban megnyerte a magyarországi válogatóversenyt, A Dal 2019-et. Ő az első
magyar előadó, aki kétszer is kijutott az Eurovízióra.
Az idén Dare to Dream (Merj álmodni!) szlogennel zajló
dalfesztivál döntőjét szombaton rendezik, amelyet a Duna
Televízió 22 órától élőben közvetít. (MTI)

Eurovíziós Dalfesztivál –
Pápai Joci nem jutott a döntőbe

Ország – világ

3

Emelik a nyugdíjpont értékét

Függetlenül attól, hogy érvénybe lép-e az új nyugdíjtörvény, szeptember 1-jétől 1.100 lejről 1.265 lejre
emeljük a nyugdíjpont értékét – jelentette be szerdán Marius Budăi munkaügyi miniszter. Márciusban
az alkotmánybíróság a nyugdíjtörvény két cikkelyét
nyilvánította alkotmányellenesnek, miután a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) a jogszabály több előírását megtámadta. (Agerpres)

Csökken a bioélelmiszerek héája

A legkisebb, ötszázalékos szintre csökken a bioélelmiszerek és az agrártárca által hagyományos termékeknek minősített élelmiszerek, illetve a
hagyományos, alkoholt nem tartalmazó italok hozzáadottérték-adója (héa). Erről keddi ülésén hozott
sürgősségi rendeletet a kormány. Viorica Dăncilă miniszterelnök szerint az intézkedéssel az egyre népmagas
minőségű,
egészséges
szerűbb,
élelmiszereket akarják hozzáférhetőbbé tenni a vásárlók számára. Romániában négy éve terjesztették
ki valamennyi élelmiszerre a 9 százalékos kedvezményes héát az akkor még 24 százalékos általános
héakulcs helyett, tavaly novemberben pedig bevezették az 5 százalékos héakulcsot a turisztikai és
közétkeztetési szolgáltatások számára. (MTI)

Kevesebb
ingatlant értékesítettek

Áprilisban országos viszonylatban 40 811 ingatlant
értékesítettek, 3755-tel kevesebbet, mint előző hónapban – derül ki az országos kataszteri ügynökség
által szerdán nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az
előző esztendő negyedik hónapjához mérten 3295tel kevesebb ingatlan talált gazdára. 2019 áprilisában a legtöbb ingatlant Bukarestben – 7012, Ilfov
megyében – 3336, valamint Temes megyében –
2499 értékesítették. Eközben országos viszonylatban 24 284 jelzálogot jegyeztek, 2150-nel többet,
mint egy évvel korábban. A legtöbb termőföldet
Temes – 744, Teleorman – 443 és Bihar megyében
– 434 értékesítették. (Mediafax)

Madagaszkár kiadta Mazărét

Május 20-án hozzák haza Madagaszkárról Konstanca volt polgármesterét, Radu Mazărét – közölte
szerdai közleményében az Országos Rendőr-főkapitányság. A dokumentum szerint román rendőrökből álló fegyveres kíséret utazik Madagaszkárra,
hogy hazahozza Radu Mazărét, miután a madagaszkári hatóságok jóváhagyták a nemzetközi körözés alatt álló volt polgármester kiadatását.
(Agerpres)

Lezuhant egy kisméretű repülő

A hatóságok megerősítették: lezuhant egy kisméretű
repülőgép Buzău megyében. Két személy életét
vesztette. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) tájékoztatása szerint a két elhunyt
áldozatot azonosították. A Buzău megyei hatóságok
azt követően lendültek akcióba, hogy egy nehoiui
helyi lakos tárcsázta az 112-es sürgősségi hívószámot, és jelentette, hogy egy nehezen megközelíthető
környéken
repülőgépdarabokat
talált.
Rendőrök, tűzoltók, csendőrök és mentősök indultak
el a megjelölt hely irányába. (Mediafax)

Kettőt
hátra
(Folytatás az 1. oldalról)

illetve nem áll rendelkezésükre az ehhez szükséges eszköztár. Így aztán első lépésben az adóbevallási határidőt kitolták július 31-ig.
Kedden aztán a pénzügyminiszter bejelentette: idén
papíron is elfogadhatják az egységes adóbevallást. Ezek
után eszembe jut az év eleji kapkodás, a virtuális térben
való online fiók létrehozásával járó bonyodalmak, az
órákon át lefagyott informatikai rendszer okozta kellemetlenség, az időveszteség, az ingerült hivatalnokok
kapkodása, és nem utolsósorban a kizárólag román
nyelvű, egyáltalán nem egyszerű nyelvezetű adóbevallási ív kitöltésével járó bosszúság… tudhattam volna,
hogy az egy lépést előre előbb-utóbb kettő hátra követi.
A pénzügyi tárca vezetője hiába vigasztalja magát:
lám-lám, már 700 ezer adófizetőnek van online fiókja a
virtuális térben. Ez a szám kevés. Arról nem ejt szót,
hogy a nem megfelelően előkészített informatikai rendszer miatt, illetve a papíralapú adóbevallás lehetősége
hiányában az adóbevallási nyilatkozatok benyújtásának
elmaradása mekkora összegektől foszthatja meg az államkasszát. No de, ha későn is, a szaktárca „felébredt”,
és amint Eugen Teodorovici mondta, számításba veszik,
hogy egy ideig papíron is be lehessen nyújtani ezt az
egységes adóbevallást, amíg a dolgok véglegesen helyre
nem kerülnek, a határidő pedig „minimum” az év vége.
Azért látni kell: még ez is elég bizonytalan két lépés
hátra…
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Folyamatban a hálózatépítés

(Folytatás az 1. oldalról)
– Jó jel az is, hogy a nagyszebeni csúcstalálkozón elfogadott
nyilatkozattal az EU vezetői elkötelezték magukat aziránt, hogy Európa felelős globális vezető legyen.
Ennek az elvnek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni
küzdelem terén is érvényesülnie
kell, ezért az uniós intézmények
fokozottabb részvételére van szükség a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásoknak a teljesítésében. Románia elnöksége alatt az EU tanácsa elfoegy
dokumentumot,
gadott
amelyet a Lőrincz Csilla kollégám
elnöksége alatt működő munkacsoport dolgozott ki, ennek alapján
kell az EU egy új fenntartható fejlődési stratégiát véglegesítsen –
mondta Borbély László.
Hozzátette: – Az intézményesített rendszer felépítése mellett fontos a mentalitásváltás, hiszen
enélkül nem képzelhető el a stratégia gyakorlatba ültetése. Azon túl,
hogy minden ország meg kell vizsgálja, hogyan áll ezen a téren,
ennek alapján pedig fel kell állítania saját stratégiáját, meg kell határoznia a prioritásokat és össze
kell hangolnia az erre vonatkozó
gyakorlati tevékenységet – az internet, a szociális média globális
világában fontos, hogy egy mozgalmat is elindítsunk a társadalmak
szintjén, ami nemcsak a döntéshozatalt jelenti, hanem elsősorban a
civil szférát érinti, a különböző
szakterülethez kapcsolódó szereplőket, a szakszervezetek képviselőit és másokat is.
Cselekvési tér és civil koalíció
Borbély László szerint a különböző országokban elindított – a klímaváltozást előidéző káros hatások
csökkentésére irányuló – mozgalmak kapcsán kiderült, hogy nincs
párbeszéd a társadalom különböző
rétegeit képviselők és a politikum
között.
– Ezért a stratégia elfogadását
követően a főosztály tevékenysége
is arra irányul, hogy ennek megteremtsük az intézményes és a kevésbé formális fórumát. Megalakul
a szakmai konzultatív tanács is,
amely összegyűjti szakterületenként a tudományos dolgozatokat,
stratégiákat dolgoz ki és követ. A
különböző találkozások eredményeként létrejött egy 2500 e-mailcímet tartalmazó lista, ezekre a
címekre rendszeresen hírlevelet
küldünk, és visszajelzéseket várunk. Szorgalmaztuk, hogy létrejöjjön a már említett civil koalíció
is, reményeink szerint két-három

Borbély László

hónapon belül elindul az alulról
jövő kezdeményezés is.
Dolgozunk egy gyors cselekvési
terven is. Ezért minden minisztériumhoz küldtünk egy átiratot, hogy
mit kellene lépniük ezen a téren,
milyen saját stratégiát kell kidolgozniuk a kormányprogram alapján. Az elkövetkezendő időszakban
minden minisztériumban lesz találkozó, aminek célja egy határidőnapló elkészítése. Ebben már a
konkrét teendőket foglaljuk össze
2030-ig.
Még egy fontos lépés, hogy a
stratégiában foglalt elvek alapján
legyenek követendő mutatók, adatok, amelyekkel igazolni lehet,
hogy előrelépés történt bizonyos
téren. Mintegy másfél évvel ezelőtt
a kormány főtitkársága egy számítógépes program segítségével készített egy felmérést Starea naţiunii
– Az ország állapota címszó alatt,
amellyel különböző társadalmigazdasági téren 110 adatot rögzített
és követ. Ezeket nem a már említett 17 nagyobb és 169 kisebb célkitűzés alapján csoportosították,
viszont az adatokat kiegészítjük a
fenntartható fejlesztési stratégiát
követő mutatókkal – foglalta össze
a teendőket Borbély László.
Közös célokat kell megfogalmazni
– Megnyertünk egy 5 millió
eurós projektet, amely az intézményhálózat mellett az információközvetítést
is
támogatja.
Kommunikációs tréningeket tartunk, és megpróbálunk olyan
konkrét üzeneteket megfogalmazni, amelynek alapján mindenki
megérti, hogy mit is akarunk, és
ezzel
hozzájárulhatunk
az

Kulisszajárás, közönségtalálkozó
és kedvezményes színházjegyek
a Múzeumok Éjszakáján

Fotó: Facebook

életszemlélet megváltoztatásához.
Az is kérdés, hogy miként „jövünk
le” az önkormányzatok felé. Vannak különböző környezetvédelmi
városfejlesztési stratégiák. Meg
kell vizsgálnunk, hogyan állnak a
települések a gyakorlatba ültetéssel, és hogy miben segíthetünk, hol
lehet közös célokat kialakítani, kivitelezni. A konkrétumokhoz tartozik az is, hogy május 28-án
Kolozsváron lesz egy találkozó,
amelyre meghívtuk minden romániai egyetem képviselőit. Azt próbáljuk megbeszélni, hogy miként
lehet egyetemi szinten tanítani –
nem csak különböző területeken,
mint a gazdaság, mezőgazdaság,
egészségügy stb. – a fenntartható
fejlődés egészét tantárgyként.
Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy Romániában – pártállástól függetlenül – egyöntetű az
akarat a stratégia gyakorlatba ültetésére, viszont csak az intézményes
keret, hálózat kialakítását követően
kezdődik el a munka neheze, amikor már meg kell tenni a konkrét
lépéseket, és ebben számítunk
mind a civil szervezetek, mind a
társadalom minden rétegének a támogatására, hiszen láthatjuk, hogy
az intézkedések olyan globális kérdésekre keresnek megoldást, amelyeket sajnos már lokálisan a
klímaváltozás, a fosszilis energiahordozók drágulása, az egyre nagyobb
méretű
környezetszennyezés terén is tapasztalhatunk. Ne maradjunk közömbösök a
környezetünket érintő gondok rendezésében!
–
hangsúlyozta
Borbély László.

Minimalizációs ajánlat

Olvasom, hogy japán tudósoknak sikerült kifejleszteniük – a hadiipari megrendeléseknek is eleget
téve – egy olyan robotrepülőgépet,
amely egy közönséges karórában is
elfér. Felcsillant a szemem, hiszen
akkor itt a nagy lehetőség: bárki
feltűnés nélkül besétálhat bárhová,
karján e miniatűr ketyerével, és információkat szerezhet, titkos légifelvételeket készíthet a szomszéd
kenyérpirítójáról, kávéautomatájáról vagy Icuka matekdolgozatáról
a hetedik cében, az iskolapadból
rárepülhet ellenséges bandákra, és
kihallgathatja, hogyan akarják
meghódítani a játszóteret és a
Marsot, vagy az idei világkupát.
Zsebdrónnal pedig akár meg is vakarhatja feltűnés nélkül a hátát.
Mint közismert, az utóbbi fél évszázadban a kicsinyités folyamatának lehettünk tanúi a gépiparban,
az elektronikában és a fizetések-

ben, nyugdíjakban, valamint egyéb
juttatásokban és kegydíjakban. A
kicsinyités terén soha nem látott,
hallott és tapasztalt mélységeket és
csúcsokat lehetett elérni. Van miniszoknya és miniszámítógép, tévé és
mini minimax gyufaláng eloltására.
Van minibár és van minimálbér. Ez
utóbbi már egyenesen népbetegség
a munkadók körében, ettől azonban
a bérezettek szoktak rosszul lenni,
sőt egyre rosszabbul élni.
A minibárban ülnek a minisörözők és -wiskizők; kiszolgálnak a
minicsaposok. Minimális a fogyasztás és az árak. Minirúdon vonaglanak a minitáncosnők, és
minimális öltözetben hagyják megcsodálni a miniidomaikat.
Létezik hasonnevű tévécsatorna
románul és magyarul, mint a hordozható tűzoltókészülék (Minimax), amelynek kinyitásával a
gyermeki fantázia felkelthető és

megfékezhető egyaránt. A kiskorú
és fogékony gyermeki lélek megismerheti ennek révén a Barbie
babák rózsaszínű erőszakszervezetét, vetélkedését és lovas kultúráját,
a virágröptetést, miáltal az ízlésrombolás hathatós eszközei vannak
bevetve.

A kicsinyítés elérte az egyéni és
kollektív teljesítményeket is. Az ellenfelek rendszeresen és nagy műgonddal igyekeznek miniatürizálni
a másik megmoccanásait, kiemelkedéseit, rekordjait, erőfeszítéseit.
Az erőbedobást azonban még nem
sikerült parányi méretűvé csökkenteni, az ellenfelek ellenállása egyenesen arányos a ráfordított
minienergiával.
És akkor még semmit sem szól-

A 2019-es Múzeumok Éjszakája
rendezvénysorozat érdekes programjának ígérkezik a kulisszajárás
színészekkel. A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház belső tereibe bepillantást kínáló séta alkalmával
szokatlan szemszögekből lehet
megtekinteni az ismerős helyszínt.
Mi van a színpadi díszletek mögött?
Honnan jön a hang? Miből készülnek a kellékek? Ehető-e a sok kívánatos gyümölcs a tálakon? Kik azok
a színészek, akik a 40-60 évvel ezelőtt készült, a folyosón kifüggesztett képeken szerepelnek? Ilyen és
ehhez hasonló kérdéseket lehet
majd feltenni a sétán részt vevő színészeknek, a közönség kedvenceinek.
A május 18-án, szombaton 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 és 23.00 órakor
(magyar nyelvű túravezetés) valamint 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 és
22.30 órakor (román nyelvű túravezetés) kezdődő kulisszajárások a
színház főbejáratától indulnak.
A belépés Múzeumok Éjszakájakarkötővel lehetséges, a helyek
száma korlátozott! Jelentkezés a
pr.office@nemzetiszinhaz.ro
címen, Facebook -> @tompamiklos, tel. 0365 806 862
Ugyanaznap a Nagyteremben
19.00 órától Agatha Christie A láthatatlan hóhér című krimije tekinthető
meg
Gáspárik Attila

rendezésében. A Tompa Miklós
Társulat előadását 21.10-től közönségtalálkozó követi, melynek keretében az előadásról fognak
beszélgetni a résztvevőkkel az alkotók.
Az előadásra Múzeumok Éjszakája-karkötővel 5 lejes jegyet lehet
váltani!
A Liviu Rebreanu Társulat Vaszilij Szigarjev: Hazugságvizsgáló/Detectorul de minciuni (rendező:
Laura Moldovan) című, készülő
premierjének nyílt próbáját illeszti
a Múzeumok Éjszakája programjába 19.00 órától a Kisteremben.
Az előcsarnokban Dubb Vasile
CARTooNS Anthology Collection
című karikatúraalbumának bemutatójára kerül sor 17.00 órától. A kötetet Cornel Sigmirean, Király
István, Gáspárik Attila, Gabriel
Rusu és Radu Iaţcu-Iatzco ismerteti.
Múzeumok Éjszakája-karkötőt
elővételben is lehet vásárolni a színházban működő jegypénztárában.
Ráadás! Aki május 18-án, szombaton Múzeumok Éjszakája-karkötővel jelentkezik a jegypénztárnál,
aznap a Nemzeti Színház bármely
májusi előadására 5 lejes jegyet
válthat (a fennmaradó helyek függvényében). Május 18-án, szombaton a színházban működő
jegypénztár 14.30–00.00 óra között
tart nyitva. (pr.-titkárság)

Erdélyről szóló videoblogról és májusi kulturális
eseményekről csütörtökön az Erdély TV-ben

Az első erdélyi magyar doku-reality videoblog szerzőjével utazzuk
körbe a tágabb értelemben vett Erdélyt. Lépten-nyomon nevű blogjáról Márkus Éva mesél a Mozaik
nézőinek ma 18.20 órakor.
Két könyves ünnepnek is otthont

tam a miniatűr lakásokról, amelyekben eltörpülnek az igények, vágyak és a mozgás, kiságyakban
alszanak, kiskonyhákban főznek,
papírvékonyított falakon át élvezik
hasonló törpítettek testzajait.
A kicsinyités és miniatűrgyártás,
-teremtés és folyamat/tendencia
rendszerint a kultúrát érinti és az
egészségügyet. Erre szokták a világ
összes költségvetési szakemberei
(minisztériumok és kormányzatok)
a legspeciálisabb erőfeszítéseiket
koncentrálni. Hogyan s miként
lehet ezt úgy eljelentékteleníteni
költségszinten és összegszerűen,
hogy ne terhelje az egyéb felesleges kiadások, a népesség szemében
mégis úgy tűnjön, hogy gondoskodás történt szellemiekben és testápolásban,
kórházfejlesztésben,
betegellátásban.
A kultúra iránti érzék visszafogása, csökkentése, miniatürizálása
már az iskolában megtörténik. Erre
valók az érdektelen, teljesítményt
fékező, az extrakíváncsiskodást, tu-

adott Erdély az elmúlt héten. A Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten, valamint a Csíkszeredai Könyvfesztiválon is járt a Kultúrcsepp
stábja, de más májusi kulturális eseményekről is beszámol a műsor ma
20.30 órakor.

dásszomjat megtiltó tanárok, akiknek a tankönyv szent betűihez való
ragaszkodása által sikerül teljesen
miniatürizálni a gyermek érdeklődését a tantárgy tárgya iránt, s magukból a törekvő, lelkes tanulókból
robotnövendékeket képezni.
Olvastam azt is, hogy a miniatürizálás révén az optikusok, maga
az optikai ipar és kereskedelem
egyre tetemesebb bevételekre tesz
szert, hiszen egyre inkább fogynak
a szemüvegek, nagyítók, különleges
infra-, ultralencsék és mikroszkópok, teleszkópok, horoszkópok. (Ez
utóbbiak révén könnyen megjósolható, hogy a miniatűrgyűjtők hány
éves korban rendelhetik meg az
első okulárét.) Egykor a szemüveges minitudós csúfolkodás tárgyát
képezte az iskolákban, ma az, akinek nincs szemüvege, eleve gyanús,
akinek pedig nincsen miniokostelója vagy miniatűr robotrepülőgépe, azzal nem is érdemes
minicsúszdázni.
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Meghalt az 1984 óta
más szívével élő cseh férfi

Urológiai szimpózium

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Az urológia időszerű kérdéseiről tartanak szimpóziumot május 24-25-én a marosvásárhelyi Grand Hotelben a Prof. Dorin Niculescu Urológiai Egyesület
szervezésében. A tanácskozás idején zajlik a Hólyagnyomás a nőgyógyászati urológiában című tanfolyam, amelynek helyszíne május 22-24-én a megyei
klinikai kórház urológiai klinikája.
Május 24-én, pénteken a reggel 8 órakor kezdődő
ünnnepélyes megnyitó után kezdődik a tanácskozás.
Az előadások témája: a vesekő felnőtteknél és gyermekeknél, a prosztatamegnagyobbodás, a hólyagda-

ganatok, a laparoszkópos műtétek és sok egyéb urológai probléma.
A szimpóziumot szervező egyesület partnerei a
megyei klinikai kórház, a MOGYTTE, a Román Urológiai Társaság, a Romániai Orvosi Kollégium, az
egészségügyi asszisztensek és bábák rendjének marosvásárhelyi szervezete.
A tanácskozáson rezidens és szakorvosok, családorvosok, onkológusok, nefrológusok, nőgyógyászok,
patológusok, egészségügyi asszisztensek és orvostanhallgatók részvételére számítanak.

Ügynökségek tucatja jött létre Kínában egy
olyan szolgáltatás online forgalmazására,
amelynek lényege, hogy állapotos nők Hongkongba csempésztethetik vérmintájukat laboratóriumi vizsgálatra magzatuk nemének
megállapítása céljából.

kötik engedélyhez a vérminták behozatalát, ha felmerül annak a gyanúja, hogy a minta fertőző anyagot tartalmaz. A kínai megrendelők Hongkongban
elvégeztetik a vizsgálatot, majd ha számukra nem
kedvező az eredménye, Kínában abortusznak vetik
alá magukat, mert ott erre vonatkozóan sokkal enyhébbek a szabályok. A Human Rights Watch nemzetközi jogvédő szervezet egy márciusban közzétett
jelentéséből kiderül: Kínában az 1979 és 2015 között
érvényben lévő egykepolitika, valamint a hagyományosan a fiúgyermekeket előnyben részesítő gondolkodás együttes hatására erőteljesen felborult a
társadalomban a nők és a férfiak aránya, aminek következtében kutatói becslések szerint a kínai társadalomból 30-40 millió nő hiányzik. Rengetegen
döntöttek ugyanis úgy, hogy ha csak egy gyerekük
lehet, az fiú legyen, és ennek érdekében sok esetben
még a csecsemőgyilkosságtól sem riadtak vissza.
Bár az egykepolitikát 2015-ben beszüntették, és ma
már páronként két gyermeket engedélyeznek Kínában, a gyakorlat mégsem változott jelentős mértékben, mert a hagyományos felfogás szerint a
lánygyermek kiházasodik a családból, vagyis nevelése jövendőbeli férje családjának hoz hasznot, míg a
fiúgyermek tovább viszi a család nevét, ráadásul az ő
feladata, hogy felnőttként gondoskodjon a szüleiről.
(MTI)

Hongkongba csempésztetik a vérmintákat

A 3000 és 4000 jüan közötti árakon (2000 lej) kínált szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek általában egy
vérminta levételére alkalmas készletet kapnak, a mintát pedig az ügynökségek tanácsára plüssjátékba vagy
csomagolt élelmiszerek közé rejtve adják át az
ügynökség embereinek, hogy ők eljuttassák egy
hongkongi laboratóriumba.
Kínában 2003-ban betiltottak minden olyan tesztet,
amely a magzat nemének megállapítását szolgálja
nem orvosi célból, viszont a különleges gazdasági
övezetnek számító Hongkongban nincs ilyen tiltás. A
kiskapu kihasználására létrejött ügynökségek tevékenységére az utóbbi években a kínai hatóságok is
felfigyeltek, ezért 2015 óta szigorúbban lépnek fel a
vérminták illegális kivitelével szemben. Márciusban
például egy 12 éves diákot tartóztattak fel a vámhatóságok, mert a dél-kínai Kuangtung tartományból
142 vérmintát próbált meg hátizsákban Hongkongba
csempészni.
Míg Kínában törvény tiltja a vérminták engedély
nélküli kivitelét, Hongkongban csak abban az esetben

Óvjuk gyermekünk gerincét!

A mozgásszegény, ülő életmód ma
már gyermekkorban is gyakori jelenség, és sajnos a rossz testtartás mára
már szinte népbetegséggé vált. Szűrővizsgálatok is kimutatják, hogy már
az óvodáskorban 62 százalékban fordul elő tartáshiba, a középiskolások
között viszont 80 százalékra tehető
azon tanulók aránya, akiknél vagy
tartáshiba, vagy kezelendő fiatalkori
gerincbetegség (Scheuermann vagy
gerincferdülés) állapítható meg.

Bartha Zsuzsa vezető gyógytornász,
ADT-terapeuta, Procardia Alapítvány

A tartáshiba persze még nem betegség, de
ha úgy marad, akkor a gerinc fiatal felnőttkori
porckopásának az előhírnökévé válhat, amire
a szülőknek időben oda kell figyelni.
Tudnunk kell, hogy nem az iskolatáska
okozza a gyerekek hanyag tartását és gerincproblémáit, hanem inkább a mozgáshiány, a
hátizomzat gyengesége áll a gerincfájdalmak
hátterében. Attól, hogy a gyerek egy órát rohangál az udvaron, a hátizmai még nem erősödnek meg. Sajnos a mai gyerekek több
mint napi három órát töltenek mobiltelefon
és további három-négy órát képernyő előtt.
Nagyon fontos figyelembe venni, hogy
gyerekkorban az egyenetlen talajon való járás
időtartama határozza meg a gerinc későbbi
görbületeit, ami az elkövetkezendőkben befolyást gyakorol a mozgásszervrendszer
egészségére.
Ahhoz hogy a gerincgörbületek kialakuljanak, a gyermeknek mozognia kell. Az
egészséges gerinc szoros összefüggésben áll
a járni tanulással. Amikor a kisgyerek elkezdi
emelgetni a fejét, az egyre erősödő nyakizmok kezdik kialakítani a nyaki homorulatot,
és amikor járni kezd, akkor a gerinc ágyéki
szakaszát stabilizáló izmok kapcsolnak be, és
kezdik kialakítani az ágyéki görbületet. A
gyermek növekedésével párhuzamosan ta-

nulja meg az idegrendszer, hogy egymáshoz
képest milyen sorrendben kell megfeszíteni
az izmainkat a járáshoz vagy más tevékenységekhez. Körülbelül 7 éves korra a test megtanulja úgy mozgatni, tartani magát, hogy a
legkevesebb energiát használja fel, a lehető
legkevesebb terheléssel. A talaj egyenetlenségeit viszont a lábnak kell követnie, ez pedig
folyamatos izommunkát igényel, ha viszont
sima felületen kezdi a gyerek az ágyéki homorulat (lordózis) kialakulását, akkor a lábboltozat inaktivitása miatt a derék izmai sem
úgy és akkor fognak megfeszülni, amikor
kell. Testünkben tehát minden mindennel
összefügg. A járás egy olyan minta, amit kis
korban megtanulunk, és ami egyben folyamatosan karbantartja a helyes mintát az izmok
megfelelő használatára. Az idegrendszernek
minden lépésnél alkalmazkodnia kell a talaj
egyenetlenségeihez, az egyensúly és a test
tengelyének megtartásához, tehát minden
lépés igénybe veszi a tartásért felelős izmok
együttműködését.
A helytelen mozgásmintát akkor kezdjük
el kialakítani, amikor 6 évesen beülünk az iskolapadba. Üléskor egész másképp, más izmokkal kell tartanunk magunkat, mint járás
közben. Mivel az izmok
képtelenek túl hosszú
ideig aktívak lenni, így elkerülhetetlen a görnyedés, ami maga után vonja
bizonyos lágyrészek zsugorodását. Ahogy az
ember leül, az egy teljesen testidegen pozíció, és
innen minden testrészünk
kitér abból a helyzetből,
ahol lennie kell. Más
izmok kapcsolnak be,
ezek elviszik a csigolyákat más helyzetbe, így a
porckorongok, kisízületek
terhelés alá kerülnek.
Amikor van egy olyan Hol a probléma?
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Rudolf Sekava, akinek 1984. október
23-án adtak új szívet
a prágai orvosok,
május 15-én töltötte
volna be 83. életévét
– közölte Monika
Zachrlová, a jihlavai
szóvivője,
kórház
ahol Sekava pénteken elhunyt.

A volt középiskolai
tanár 1984-ben beteg
szíve miatt már két éve
rokkantnyugdíjas volt, és
eredetileg nem értett
egyet a neki felajánlott
szívátültetéssel, amelyet a prágai
Klinikai és Kísérleti Orvostudományi Intézet (IKEM) orvosai végeztek el. Az orvosok szerint
transzplantáció nélkül Sekava csak
néhány hónapot élt volna, míg a
mellkasába átültetett új szívvel több
mint 34 évet élt még jó kondícióban, bár rendszeres orvosi felügyelet mellett. A műtét után egy évvel
az akkor 49 éves Sekava visszatért
a munkahelyére, és egészen 71 éves
koráig tanított. Az IKEM-ben ez
volt a harmadik szívátültetés, és
eddig a legsikeresebb. Az első sikeres prágai és egyben kelet-európai
szívátültetésre 1984. január 31-én
került sor, a páciens, Josef Divina
még 13 évig élt.
Csehországban 35 év alatt összesen 1770 szívátültetést végeztek,
ebből több mint 1100-at az IKEMben, míg mintegy 600-at a brnói
speciális transzplantációs orvosi intézetben.
Korábban az új szívre váró páciensek mintegy harmada elhunyt,
mert nem sikerült időben donort találni. Az IKEM 2017-ben ezért bevezette az új szívre váró betegek

pozíció, ami nem természetes számára, alkalmazkodik, de sokszor pont ezzel ártunk. Például ülésnél az előrehelyezett 5-6 kg-os fejet
a nyak mögött elhelyezkedő izmok, szalagok
pillanatok alatt segítenek megtartani, de zsugorodnak. Így ülünk hónapokon, éveken át,
és ha felállunk, akkor sem leszünk jó helyzetben, mert ha a fej elöl maradna, orra esnénk.
Ezt valahogy kompenzálni kell, ezért a medencét előre fogjuk tolni, és innen kezdve testünk egyik ízülete sem ott terhelt, ahol kell,
és ez előbb-utóbb kopásokhoz vezet. Elkezdünk távol kerülni a kis korban felépített tökéletes képtől, feszültségek, túlterhelések
kezdenek felhalmozódni.
A sok ülés már kisiskolás korban képes
tönkretenni a tartást, erős túlterhelést okozva
a csigolyák közti ízületekben. A csigolyák
közti távolságot nem egyedül a porckorongnak kell megtartani, hanem az izmokból és
lágyrészekből álló fűzőnek, ami körülöleli a
törzset. Nagyon fontos, hogy az idegrendszer
tudja ezt a fűzőt jól működtetni, de a legnagyobb baj, hogy az ülőmunka pont ezt teszi
tönkre.
A gerincproblémák valódi okát nem feltétlenül a genetikában, a sportsérülésekben kell
keresnünk, hanem inkább azt kell megnéznünk, hogy mit csinál egy mai gyermek egy
átlagos nap során. Iskolába megy, valószínű-

szívének mechanikai, műszeres támogatását. A betegek mintegy 40
százaléka veszi igénybe ezt a módszert, és a megfelelő új szív hiányában elhunytak aránya a tavalyi év
végén már öt százalékra csökkent.
„A beteg szív gépi támogatásával a
páciens több évig is képes várni az
új szívre” – jegyezte meg Jan Pirk
szívsebész.
Tavay Prágában 39, Brnóban
pedig 35 szívátültetést végeztek. Az
idei év elején 83 páciens várt szívátültetésre.
A cseh egészségügyi tárca szerint
a vonatkozó törvény módosításával
növelni lehetne a szívdonorok számát. Eddig például nem volt lehetséges, hogy a Csehországban
elhunyt külföldi állampolgárok
hozzátartozói felajánlhassák az
érintett szerveit további felhasználásra. Egy törvénymódosítás, amelyet a parlamenti alsóház már
jóváhagyott, ezt lehetővé teszi.
„Becslések szerint évente mintegy
15 emberről lenne szó, akiknek
mintegy 100 szervét lehet felhasználni más betegek megsegítésére” –
mondta Adam Vojtech egészségügyi miniszter újságíróknak. (MTI)

leg autóval, az iskolában görnyed a rossz ergonómiájú székeken, az iskola után pedig általában nem a játszótérre megy, nem focizik,
verekszik, bújócskázik a többiekkel, hanem
az internet és a playstation előtt ül, majd órákon át írja a házi feladatát, természetesen
szintén ülő pozícióban. A görnyedő ülés, ami
a gyermekeinket jellemzi, hatalmas túlnyomást generál a porckorongok belsejében,
meggátolja azok tápanyagfelvételét, a csigolyatestek elülső része közelebb kerül egymáshoz, és idővel egyre több gerincproblémás
gyerek lesz.
Gerincvédelmi tanácsok
1. Minél kevesebbet ülni. Mozogni,
amennyit csak tudnak! Az izmokat sokoldalúan kell fejleszteni, ideális mozgás az úszás
és azok a sportágak, amelyeknél figyelni kell
a tartásra (a lovaglás és a különféle küzdősportok), valamint kiváló mozgásforma a
túrázás, járás egyenetlen talajon.
2. Ha már ülni kell, legalább ne csináljuk
rosszul!
Ahhoz, hogy helyesen üljünk, a láb alátámasztása mellett fontos, hogy a medencénk
enyhén előrebillenjen, mert ez segíti, hogy a
fiziológiás görbületek megtartásával tudjunk
ülni. Ehhez segítséget nyújt az ékpárna, mely
bármely székre ráhelyezhető.
3. Fontosak az életkornak megfelelő ismeretek a gerincről.
4. Szülőként elengedhetetlen a
példamutatás. Gyermekünk egészsége érdekében ismernünk kell, hogyan
tudjuk
megelőzni
a
gerincproblémák kialakulását, a gerinc helyes használatát. Ha sikerül
a gyermek számára olyan aktív tevékenységet biztosítani, ami izgalmasabb, mint a telefon, laptop,
akkor azt fogja választani.
Sajnos a mozgásszegény, ülő
életmódnak ma már a gyermekek is
áldozatai. Emiatt csak MA előzhető
meg a kb. húsz év múlva jelentkező
gerinckatasztrófa. Akkor már nem
lehet bepótolni a hiányzó alapokat,
csak foltozgatni lehet.
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Murillo-angyalkák?

A gyermekkori túlsúly és elhízás

Magyarország negyedik helyen áll világviszonylatban az elhízott emberek számát illetően, ami a lakosság kétharmadát jelenti; Romániában, ha hinni lehet a statisztikáknak, a
lakosság egynegyede túlsúlyos vagy elhízott. Bár dicsérni
szokták a szép hurkás csecsemőket, a gömbölyű kisgyermekeket, sajnos ez nem jó jel. Ha súlygyarapodásuk nem áll
meg, a gyermekkori elhízás felnőttkorukban rossz hatással
lesz az egészségükre. Sajnos, a tévé előtt chipset majszoló,
kólát fogyasztó, és lefekvés után is a mobiltelefonjukat simogató gyermekeknek, fiataloknak nehéz ezt megmagyarázni.
Néha a szülőknek is.

Bodolai Gyöngyi

Dr. Molnár Dénes professzor, az
MTA doktora éveken át a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinikáját vezette, ahol megvalósította a gyermekellátás egységesítését, többek
között a korszerű gyermeksürgősségi fekvőbeteg- és intenzív osztály
létrehozása fűződik a nevéhez.
Nemzetközi téren a gyermekkori elhízással kapcsolatos európai tanulmányokban való részvételével
szerzett hírnevet. A Magyar Gyermekorvosok Társaságának az élén a
gyermekkori elhízás elleni küzdelem és a megelőzés szószólója volt.
Ismeretterjesztő tevékenységéhez
tartozik, hogy fő kutatási témájáról
Marosvásárhelyen is tartott előadást.
– Professzor úr, hogyan lett
gyermekgyógyász, és azon belül
miért összpontosított a gyermekkori elhízásra, ami 40-50
évvel ezelőtt korántsem volt
olyan időszerű, mint manapság?
– 1975-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi Karán. Vonzott az élettan, az
endokrinológia, majd a szülészet,
végül a gyermekgyógyászatot választottam, mert nagyon szimpatikus volt a professzor, és arra
gondoltam, hogy jól tudok dolgozni
vele. Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát, majd később
gyermekintenzív szakorvosi vizsgát
tettem, de mivel endokrinológusnak,
diabetológusnak készültem, amikor
gyakornokként megkérdezték, hogy
mivel szeretnék foglalkozni, a gyermekkori elhízást választottam. Bár
az 1970-es évek végén, a ’80-as
évek kezdetén ezt mindenki fölöslegesnek tartotta, egy-másfél évtized
elteltével
a
legnépszerűbb
tudományág nőtt ki ebből, ami nemzetközi elismertséggel, kongresszusokon való részvétellel járt.
Vezetésemmel négy nagyon nagy
európai tanulmányban vett részt a
klinika: a HELENA, az ENERGY,
az IDEFICS és az I. FAMILY. Ezek
tulajdonképpen a kétévestől a 18
évesig mérték fel a lakosságot Európa nyolc-tíz államának egy-két
központjában Svédországtól Ciprusig, Franciaországtól Magyarországig, ahol a Pécs volt az egyetlen
közép-európai központ.
– Miből álltak a felmérések?
– Rengeteg értékes adatról volt
szó, az elhízás, az életmód, a táplálkozás mellett családi vonatkozásokat
vettünk számba, végeztünk antropometriai (várható testmagasság,
testalkat, testtömeg) és akcelerometriai mérést, ami a fizikai aktivitás
mértékét mutatja. Több módszerrel
vizsgáltuk a táplálékfelvételt, és az
elemzéssel egészen a nyomelemekig
jutottunk el. Ezenkívül nagy számban vettünk biológiai mintákat: vizelet-, nyál- és vérmintát. Ezekből
rengeteg laboratóriumi vizsgálat készült, felmértük a szív- és érrendszeri
kockázati tényezőket, a hormonműködést, a genetikai jellemzőket. A
feldolgozás folyamán cikkek egész
sora született.
– Milyen következtetésekre jutottak?
– Kiderült, hogy európai viszonylatban magas a túlsúly és az
elhízás a gyermekek körében. Ez

kortól is függ, óvodáskorban tíz
százalék körüli, iskoláskorban megugrik, kamaszkorban meghaladja a
húsz százalékot. Országa is válogatja. Fiatal felnőttkorra a lakosság
egynegyedét érinti. Érdekes, hogy
minden mutató sokkal jobb az
északi, mint a déli országokban. Ez
összefügg azzal, hogy északon többet, délen kevesebbet alszanak.
Északon, ahol nem nagyon terem
meg, több gyümölcsöt és zöldséget
fogyasztanak, Olaszországban, Cipruson vagy Kréta szigetén kevesebbet. Bár tudjuk a mediterrán
diétáról, hogy mennyire előnyös, az
új generáció sajnos nem ezt eszi.
Felépültek az új gyorséttermek, és
a helyi kutatók egyértelmű állítása
szerint az ott kínált ételeket részesítik előnyben.
Az is kiderült, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a
napi ötszöri gyümölcs- és zöldségfogyasztásra vonatkozó ajánlását
csak a lakosság töredéke, 10-15
százalék teljesíti. Az európai gyermekek másfél liter körüli cukrozott
italt, tejterméket isznak naponta,
ami igen nagy mennyiség, és ilyenkor a diétákat kár is elkezdeni.

Előnyben a gyorséttermek kínálata

Egyértelművé vált, hogy a gyermekeknek óvodáskorban legalább
12 órát, kisiskoláskorban tíz órát
kell aludniuk. Ennél kevesebb alvás
miatt az elhízás rizikója lényegesen
növekedett. Megfigyelték és az
1980-as évek elején leírták a kevés
alvás és az elhízás összefüggését, de
akkor mindenki mosolygott rajta.
Az is kiderült, hogy ebbe a folyamatba a stressz egyértelműen belejátszik. Megfogalmazták azt az
ajánlást is, hogy minden nap 60
perc fizikai aktivitással töltendő,
amit az európai gyermeklakosságnak csak a töredéke teljesít.
– Elhangzott, hogy a gyermekkori elhízás egy sor egészségi
problémának áll a hátterében.
Melyek ezek?
– Minden szervrendszert érinthet.
Pszichoszociális téren önértékelési
zavarhoz, depresszióhoz vezethet, a
légzőrendszert illetően alvási
apnoé, asztma alakulhat ki. Gyomor- és bélrendszeri következmény
az epekövesség, a zsírmáj, a vese
szintjén a hajszálerek meszesedése,
a szív- és érrendszerben a magas
vérzsírszint, magas vérnyomás, alvási zavarok, krónikus gyulladás.
Hormonális téren a 2-es típusú cukorbetegség, policisztás petefészek,
a nemi érés zavara, a váz- és izomrendszerben a lúdtalap, ízületi ko-

Prof. dr. Molnár Dénes

pások, a combnyak, combfej elhalása.
– Régen úgy tartották, hogy az
elhízáshoz hajlam is kell.
– A biológiai okok mellett, ha valaki olyan környezetbe kerül, a hajlam fokozottan érvényesül. Az
érelmeszesedéshez úgyszintén hajlam is kell, de ha ehhez egészségtelen életmód társul, a hatás még
erősebb lesz. Hasonlóan történik a
cukorbetegség kialakulásával is.
Nyilván az nem fordul elő, hogy
soha senki nem kap szívinfarktust,
nem lesz cukorbeteg, mert akkor
örökké élnénk. De ezeknek a kockázatát csökkenteni lehet, amit elsődleges
prevenciónak,
megelőzésnek nevezünk. Vannak
betegségek, amelyeket nem tudunk
megelőzni, de az ötszörös hajlamot
az egészséges életmóddal például a
kétszeresére lehet csökkenteni, és
ezzel rengeteget érünk el. Ha népességi szinten a vérnyomást átlagosan
öt higanymilliméterrel csökkentjük,

Illusztráció

akkor körülbelül 35 százalékkal
lehet az agyvérzés előfordulását
csökkenteni, ami népegészségügyi
szempontból hatalmas eredmény,
gazdasági szempontból pedig rengeteg pénzt jelent. Ugyanez érvényes a szívinfarktusra is a
koleszterin egy bizonyos százalékkal való csökkentésével, ami egy
egyénnél nem olyan sok, a szívinfarktus esélye 20-30 százalékkal kisebb. A hajlamot nem tudjuk
megváltoztatni, azt viszont igen,
hogy a betegség kialakuljon, vagy
később alakuljon ki.
A fejlődő, átmeneti országokban
a javuló életminőség következménye a fizikai aktivitás drámai lecsökkenése,
miközben
az
energiabevitel nem lett kevesebb.
Sokat ülünk, keveset mozgunk, s
akinek sok pénze van, amiatt étkezik egészségtelenül, akinek nincs
pénze, az pedig azért.
– A kisgyermekek rapszodikusan étkeznek, falnak egy-két falást, aztán abbahagyják. A
szülők erre kétféleképpen reagálnak: tűzzel-vassal belediktálják a gyermekbe az ételt,
vagy hagyják, hogy felálljanak
az asztaltól. Az említett szülői
magatartás nem befolyásolja a
később kialakuló túlsúlyt? Hol
kezdődik ez a folyamat?
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– Az 1980-as évekbeli kutatási
eredmények szerint a méhen belül
sorvadt gyermekeknél, akik a méhvagy lepény-rendellenesség miatt
nem jutnak elég táplálékhoz, és
korán, kis súllyal születnek, ötvenhatvan éves korban a szívinfarktus,
az agyvérzés, a cukorbetegség veszélye lényegesen magasabb. Valószínű, hogy méhen belül, amikor
kialakulnak a regularizációs mechanizmusok, ők megpróbálják azt a
keveset is a legjobban hasznosítani.
Ezt az ösztönt korai programozásnak nevezik. Ezek a kis súlyú csecsemők nagyon gyorsan fejlődnek,
és egyéves korukra behozzák a lemaradást. Ahhoz viszont kétszer
annyit kell hízniuk, hogy utolérjék
normál súlyú társaikat. Ennek mindenki örült, kiderült viszont, hogy
ez nem jó. De nem csak a kis súlyúaknál van baj, hanem a normál súlyúaknál is, aszerint, hogy
anyatejen vagy tápszeren vannak.
Most már nem háromszorozzák,
hanem megnégyszerezik a súlyukat
egyéves korra, ami szintén programváltást okoz, és fokozza az elhízás kialakulásának a valószínűségét. A méhen belüli élet és a
tápláltság, illetve a korai születés
utáni táplálás, a súlygyarapodás
mértéke nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy kiből lesz kövér vagy nem,
ami már csecsemőkorban eldől.
Ezért próbálják meghatározni, hogy
mennyi az a súlygyarapodás, ami
még nem okoz elhízásra való hajlamot. Ezt nagyon nehéz lesz betarEurópában
a
szülők
tani.
kétségbeesnek, ha nem eszik a csecsemő, és a szomszédé két dekával
több. Szeretik a kis hurkás Murilloangyalokhoz hasonló csecsemőket,
holott ez az állapot nem jó. Számos
vizsgálat bizonyította, hogy a csecsemőkori gyors súlynövekedés
összefüggést mutat a felnőttkori elhízással.
Egy másik fontos életidőpont
három-hét éves kor között van.
Normálisan egy csecsemő kicsit sok
zsírral rendelkezik, de amikor elkezd mászni, futni, láthatóan lecsökken a testzsírtartalom, vékony,
magas, nyúlánk lesz, amire iskolába
megy. Van egy másik időszak, a
korai iskoláskor, amikor megint elkezdődik egy visszacsapás, a testtömegindex megint elkezd nőni, és
szép lassan eléri a felnőttkori értéket. Azok, akiknél korán jön ez a
visszacsapás, fiatal felnőttkorban
szinte mind túlsúlyosak lesznek.
– Milyen okai vannak?
– Francia kutatók jöttek rá, és
sokan megerősítették, hogy ezt a
csecsemő-, illetve kisdedkori magas
fehérjefogyasztás okozza. Régebben a tehéntejből készült csecsemőtápszerek legalább két-háromszor
annyi fehérjét tartalmaztak, mint az
anyatej. Pár éve a vizsgálatok hatására a gyártók lecsökkentették a
tápszerek fehérjetartalmát, hogy a
piacon maradhassanak, ami kéthárom évtized alatt „átment” a gyakorlatba.
– Mit kell, mit lehet tenni a
gyermekkori elhízás ellen? Melyek a megelőzés legfontosabb
szempontjai?
– Már a fogamzás időszakától figyelni kell az anya és a magzat súlyát. A várandós nőnek nem
tanácsos 8-10 kilónál többet gyarapodnia a terhesség alatt. Fontos,
hogy kiegyensúlyozott életet éljen,
kerülje a stresszt, táplálkozzon
egészségesen, és helyezzen hangsúlyt a fizikai tevékenységre. Az
anyatejes táplálás tartson legalább
hat hónapig, ami elegendő fehérjebevitelt biztosít. Ha nincs rá mód, a
tápszerekből az alacsony fehérjetartalmúakat kell választani.
Figyelembe kell venni a gyermek
étvágyát, anélkül hogy a szülő a
saját elképzeléseit a gyermekre
kényszerítené. Nagy hangsúlyt kell
fektetni az egészséges ételek fogyasztására, a gyümölcs- és zöld-

ségfogyasztást helyezve előtérbe
már a hozzátáplálás kezdetétől. Kerülni kell a túl sós, mesterségesen
édesített ételeket, a későbbiekben az
édes üdítőkkel szemben a vízfogyasztást kell előnyben részesíteni.
A szülők, nagyobb testvérek példát
kell mutassanak, hiszen a gyermek
őket utánozza. És nem szabad megfeledkezni a rendszeres testmozgásról, a nyugodt, pihentető alvás
fontosságáról sem.
– Említette, hogy az európai tanulmányokban a probléma
népszerűsítésére és a felsorolt
tennivalókra is volt recept.
– Az egyik vizsgálatban egy nagy
méretű intervenció is történt, iskolai, egyéni, családi szinten próbáltunk beavatkozni az életmódjukba.
Elsősorban olyan üzeneteket közvetítettünk, amelyek nem tiltanak,
hanem tanácsokat adnak, hogy mit
tegyenek. Például növeljék a vízfogyasztást, hogy csökkenjen a cukros üdítők szerepe, fokozzák a
zöldség- és gyümölcsfogyasztást,
többet mozogjanak. A képernyő
előtt töltött órák számának csökkentésére biztattuk őket, és a stressz kezelése terén a nyugodt és
kiegyensúlyozott családi élet és a
megfelelő óraszámú alvás fontosságát hangsúlyoztuk.
Hogy a kutatásnak eredménye legyen, a részt vevő központok polgármestereit kétszer is összehívtuk,
hogy megbeszéljük, melyek azok a
teendők, amelyek egy-egy településen megállíthatnák a rossz irányokat, és csökkenteni lehetne az
életmóddal járó következményeket,
amelyek fiatal felnőtt- és középkorban már betegségként jelentkeznek.
Az Európai Parlamentben is gyűlést
szerveztünk, és bemutattuk a kutatási eredményeket, hogy európai
szinten is ismertek legyenek.
– Milyen eredmények születtek
Pécsett, Magyarországon és a
kutatásban részt vevő országokban?
– A gyermekkori elhízást illetően
jobb helyzetben vagyunk, mint a
felnőtteknél. Magyarországon megtörtént az iskolai étkeztetési rendszer reformja, és bevezették a heti
öt testnevelésórát. Bevezették továbbá a chipsadót, amit az egészségtelen ételekre kell fizetni. Az
iskolai étkeztetésben előírták, hogy
mit kell tartalmaznia a napi menünek, szigorúan ellenőrzik a zsír-, sóés fehérjetartalmat, és azt, hogy a
gyermekek megfelelő mennyiségű
gyümölcsöt és zöldséget kapjanak.
Sótartót pedig nem szabad az asztalra tenni.
Az IDEFICS programban egy
nagy átfogó közlemény dolgozta fel
kilenc ország 112 jelentése alapján
több mint 500.000 gyermek adatait.
Ezekből arra lehetett következtetni,
hogy az elhízás nagymérvű fokozódása a vizsgált időszakban ezekben
az országokban megtorpant, sőt helyenként megállt, és pár országban
csökkent. Ilyen például Svájc, Franciaország, Svédország és az Egyesült Királyság. Vannak, akik azt
állítják, hogy ez a tendencia a több
éven át végzett munkánk eredménye, a pesszimisták szerint mindenki
elhízott, aki akart, és most beállt az
egyensúly, ahogy a nagy járványok
idején történt. Úgy gondolom, hogy
az optimistáknak van igazuk, és ezt
a küzdelmet a tömegkommunikációs eszközökön keresztül lehet fokozni, csakhogy az életmód és a
szokások átalakítása évtizedeket
vesz igénybe. Aki elkezdi, a következő nemzedékben látja meg, hogy
mit sikerült változtatni. Hiszek
abban, hogy többévi munkánkkal
hozzájárultunk a sikerhez.
Ilyen témával érdemes foglalkozni, ami emberektől indul el, és
oda is tér vissza. Azt szokták mondani, hogy egy kutatás akkor jó, ha
a betegágynál kezdődik, és visszatérve ott hasznosítja az eredményeket.
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Gyógyterápia zenével és lovaglással

Gyermekekkel és szülőkkel népesedett
be május 11-én, szombaton az Art
Equest Egyesület lovasiskolája. A Szentgyörgyi család vajdaszentiványi birtokán levő lovardában jókedv, nevetés
töltötte be a helyet. A Marosvásárhelyi
2-es Számú Inkluzív Oktatási Központ
diákjai szüleik kíséretében zene- és
mozgásterápián vettek részt.

A Halmen Emese vezette zenei foglalkozás
során, kihasználva a zene feszültség- és szorongásoldó hatását, ritmusfejlesztő gyakorlatokat
végeztek, énekeltek. Aztán a lovaglás, a lovas
terápia következett, ami lehetőségeket teremt a
különböző fogyatékossággal élő gyermekek
életminőségének javítására, a közösségi élmény
megtapasztalására, egészségük megőrzésére –
nyilatkozta Gál Kinga, aki kiemelte a programokért felelős kollégái, Halmen Emese, Molnár
Mária, Pokorny Emese gyógypedagógusok., a
2-es Számú Inkluzív Oktatási Központ tanárai,
és Jankovits Ferenc, az Art Equest lovasiskola
vezetőjének valamint Szabó Fruzsina lovasoktatónak a közreműködését a gyermekekkel való
foglalkozásban. A rendezvényen jelen levő és a
programokba bekapcsolódó szülők számára kellemes újdonságot jelentett a részvétel, valamint
az is, hogy gyermeküket lovagolni látták.
– A lovaglással megtanulnak helyesen ülni,
fejleszti a finommechanikai mozgásokat,
egyensúlyérzéküket, már önállóan dőlnek
jobbról balra, ha kell, visszahúzzák magukat.
Akinek még nem sikerül, azokat a „lovasokat”
kétoldalt két pedagógus kíséri – egészítette ki a
mondottakat Jankovits Ferenc.
A hétről hétre 12 alkalommal zajló gyógypedagógiai lovas tevékenységet egy nyertes pályázat tette lehetővé. 2018-ban a MOL Románia a
tizedik alkalommal hirdetett pályázatot élményés művészetterápiás foglalkozások támogatására, hogy fogyatékos vagy krónikus betegségből lábadozó gyermekek rehabilitációját
megkönnyítse. Akkoriban beszámoltunk arról,
hogy Marosvásárhelyről a Gecse Dániel Alapítvány által benyújtott Patadallam elnevezésű
projekt is nyertes lett. A tevékenységeket úgy
szervezték meg, hogy a részt vevő diákok gya-

Ember és állat harmóniája

Vesebetegség a macskáknál

A vesebetegség szinte minden macskát érint kisebb-nagyobb mértékben.
Minél idősebb az állat, annál nagyobb
arányú lehet a vesekárosodás foka. Az
utóbbi időben egyre több vesekárosodással diagnosztizált állattal keresik
fel a gazdák a Noé Bárkája kisállatklinikát – tájékoztatott dr. Pálosi Csaba.

Szer Pálosy Piroska

A vesebetegség a macskáknál idősebb korban jelentkezik. A kisebb mértékű vesekárosodást sokáig nem lehetett kimutatni, mivel a
karbamid-, a kreatininszint a szokásos laboratóriumi vérvizsgálatok során csak akkor
mutat emelkedést, ha a vesefunkciónak több
mint felét elvesztették. A vesék tisztítják meg
a vért azoktól a mérgező anyagoktól, amelyek az elhalt sejtek és a táplálék lebontásából
keletkeznek. A vesék csak a megfelelő menynyiségű vizet tartják vissza, épp annyit,
amennyi a macska hidratálásához szükséges,
szabályozzák a vérnyomást azáltal, hogy eltávolítják a felesleges nátriumot, megtartják
a kalciumot és a D-vitamint, ösztönzik az új
vörösvértestek termelését.
A vese több ezer nefronnak nevezett mikroszkópikus egységből áll. Kiscicakorban a
vese nem minden nefronja működik, a leg-

több helyettesíteni fogja az idő során elhasznált és elpusztult nefronokat. Sajnos, ha egyik
nefron elhal, csak másik működő nefron helyettesítheti, ameddig a készlet kimerül,
mivel a nefronok nem regenerálódnak.
– Mi okozhat veseelégtelenséget? – kérdeztük a szakembert.
– Mindenekelőtt a mérgezések (növények,
vegyszerek, mivel a macska szívesen beleiszik a különféle folyadékokba, ösztönszerűen
megrágja a növényeket, gyógyszereket), de
az autoimmun megbetegedések, fertőző
macskabetegségek, örökletes hajlam, daganatok, pajzsmirigy-túlműködés, tartós vízhiány stb. is okozhatja.
– Milyen tünetek jelzik a megbetegedést?
– A túlzott szomjúság és vizelés, hányás,
levertség, a tisztálkodási szokás elmaradása
mind a vesebetegség előrehaladásának tüneteiként jelentkezhet. A vesebetegség visszafordíthatatlan, és mivel többnyire az idős
macskákat érinti, azok veséi általában felmondják a szolgálatot. De jelentkezhetnek
olyan tünetek is, amelyek más betegségek velejárói. Ilyen az étvágytalanság, a testtömegvesztés, a fénytelen, hulló szőrzet,
izomsorvadás, vérszegénység, kedvetlenség,
nyálkás öklendezés, hányás, hasmenés, szájfekély, bűzös szájszag, lazult fogazat, csontvelő-károsodás.
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Női utak –
tematikus
alkalmak nőknek

Fotó: Tóth Timea

korlati készségének a kialakítását és megszilárdítását segítsék elő.
Érdeklődésünkre Jankovits Ferenc huszárkapitány, a lovarda vezetője elmondta, hogy 2015ben kezdték el működésüket, jelenleg 21 lovuk
van, és tisztavérű spanyol lovakat tenyésztenek.
Az Art Equest Egyesületnél rendszeres lovasoktatás folyik hétfőtől szombatig gyermekeknek és felnőtteknek, szünidőben lovastáborokat
szerveznek. Már a lovak látványa is lenyűgöző,
kedvesek, szelídek, szeretik a simogatást, békésen viszik hátukon a gyermekeket és a profi lovasokat is, ahogy azt a helyszínen
megtapasztaltuk. Aki egyszer megfordult a vajdaszentiványi lovardában, biztosan visszavágyik. (bodolai)

– Miként diagnosztizálható a betegség?
– A diagnózis laborvizsgálattal történik: vizelet- és vérminta alapján. Manapság már a
biomarker (SDMA) emelkedése jóval a tünetek előtt jelzi a vese érintettségét.
– Milyen kezelés alkalmazható?
– A kezeléseknek általában két módja van:
az intravénás terápia és a speciális étrend bevezetése. A diagnózis mellett a macskát általában ideiglenesen kórházba utalják, hogy
megtisztítsák a szervezetét az olyan mérgező
anyagoktól, amelyeket a vesék nem képesek
eltávolítani, és helyreállítsák a hidratálást és
az elektrolit-egyensúlyt.
– Mire kell figyelni a
már vesebeteg állatnál?
– Az állatnak könnyen
emészthető, magas tápértékű
ételeket kell adni, azonban
gyakrabban és kevesebbet.
Az egyszeri nagy adag
ugyanis urémiás krízishez
vezethet. Ezért speciális diétára kell fogni, hogy a vesék
megterhelése csökkenjen. Az
állatorvos által felírt étrend
alacsony foszfor- és fehérjetartalmú kell legyen. A kezelésben nagyon fontos a friss
víz állandó jelenléte, akár
több edényben és több helyen
is. A bélflórát folyamatosan
magas aktivitási szinten kell
tartani pre- és probiotikumok
révén. Támogatni kell a szer-

Beharagoztuk már, hogy a Família Családsegítő Centrum szervezésében
tematikus,
ötalkalmas
sorozatra kerül sor. Erre olyan nők
jelentkezését várják, akik nők társaságában szeretnének női témákról
hallani és beszélgetni, önmaguk
lenni, mások és önmaguk tapasztalataiból erőt meríteni.
Az alkalmakon dr. Kovács Réka
Rozália pszichológus tart bevezető,
gondolatébresztő előadást, melyet
interaktív megbeszélés követ. A csoport zárt lesz, és a későbbiekben
nem tudnak új tagokat fogadni. Fontos, hogy a jelentkezők az alkalmakon következetesen legyenek jelen.
A minimális csoportlétszám 8, a maximális 14 fő. A helyszín: Marosvásárhely, Rózsák tere 61. szám.
A sorozat témái:
Az első találkozáskor (május 17.,
16–20 óra) az ismerkedést és a keretek rögzítését követően a kislánynak születtem, az életem kezdete,
nőnek lenni, a női identitás napjainkban; a női lét testi-lelki-szellemi
vonatkozásai témák lesznek napirenden.
A második alkalom (május 24.,
16–20 óra) témái: énkép/testkép,
nőiességünk megélése, önbizalom,
önelfogadás; félelmek, szégyen, elfojtások; intimitás, szexualitás.
A harmadik alkalom során (június 7., 16–20 óra) a női
szerepek/társadalmi elvárások; családi minták; generációk témákról
szól majd a beszélgetés.
A negyedik találkozás (június
21., 16–20 óra) témaköre: meghatározó kapcsolataink; jelentős nők az
életemben, női példaképek, fontos
kapcsolatok anyák és lányaik,
anyós és meny, nővérek, sógornők,
barátnők, munkatársnők stb. között.
Az ötödik találkozás (június 28.,
16–20 óra) tematikája: meghatározó
kapcsolataink; jelentős férfiak az
életemben, párban vagy egyedül,
párkapcsolati problémák.
Ősszel a sorozat további témákkal folytatódik.
Pici babát lehet vinni, a szoptatáshoz, a baba egyéb szükségleteihez igazítják a szüneteket.
A részvételi feltételekről a
kovacsrekarozalia@yahoo.com
címen vagy a 0742-080-704-es telefonszámon lehet érdeklődni ma
(csütörtök) estig.

vezet méregtelenítő folyamatait, főleg a vesekárosító nehézfémek (higany, ólom, kadmium),
gombatoxinok, enterotoxinok, antioxidánsok
stb. megkötésével. A máj méregtelenítési folyamatai, a nyomelemek pótlása a megfelelő immunrendszer és enzimrendszer működéséhez,
magas vitamintartalmú és antioxidáns kiegészítők adagolása jöhet szóba, fertőzéses eseteknél
(vírusos, bakteriális vesegyulladások) immunerősítők adagolásával kezelik a beteg állatokat.
Amennyiben a gazda az orvos előírásait betartja, vesebetegként is még sokáig élhet a
macska.

Fotó: Mezey Sarolta
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Az asztrológus gondolatai

Századik nyelvlecke

Mottó: „A fény mindig utat mutat törvénye. Mi, magyarok a bölcsességünket sok esetannak, ki a mélyben kutat.” ben közmondásainkba rejtettük: Amilyen az adjonisten, olyan lesz, a fogadjisten. Persze az ember, akit
Tóth Sándor
időnként elragadnak indulatai, képtelen megfékezni
Kedves Olvasók!
a rossz gondolatokat. Néha káromkodunk. Ki jár
Az idén május 21-től június 21-ig tartózkodik a pórul? Kinek lesz kárára, ha káromkodik? Ha káromNap az Ikrek jegyében. A tavasz utolsó hónapját kodom, előbb-utóbb ebből nekem származik károm.
jelző levegős zodiákus jegyet a változó minőséghez
E hónap végén választások lesznek. Szavak és
sorolja az asztrológia. Aki ebben a hónapban szüle- gondolatok erejével történő folyamatos rombolásnak
tett, magában hordozza ezt az energiarendszert, mely lehetünk szem- és fültanúi. Sok a negatív energia.
akár szellemi-gondolati, akár fizikai síkon manifesz- Odajutottunk mi, emberek, hogy a szépre, a jóra, az
tálódik, egy sajátos mozgékonyigazra már fel sem figyelünk? Egyes
ságot mutat.
médiamunkások,
közszereplők,
Az Ikrek a legkíváncsibb
„szakértők” szerepe tényleg az, hogy
jegy. Minden érdekli, ami a szűegymásra lövöldözzenek fröcsögő
kebb környezetében vagy a
szavakkal, gyűlöletet szító kifejezénagyvilágban történik. Informásekkel? Már csak azért sem hasonlíciókat gyűjt, melyeket mielőbb
tanám a versenytársaimat undorító
továbbít. Olyan, mint egy humán
állatokhoz, mert ugyebár a népi böladó-vevő készülék. Legerősebb
csesség szerint mindenki magából
oldala a közvetítési képessége. A
indul ki. Véleményem szerint valami
kérdés többnyire az lesz, hogy
megvalósításáért kellene harcolnunk,
mit közvetít és milyen módon?
és nem valami vagy valakik ellen.
Éles eszét, furfangos logikáját
A veszély, mely a jövőben öreg
bármire használhatja. Sokan előkontinensünkre leselkedik, egyérítélettel viseltetnek a mágia iránt,
telmű. Csak az nem látja, aki bepedig mindannyian mágusok vagyunk. Van egyfajta hunyja a szemét. Az állandó változások ellenére
tudásunk vagy képességünk, mellyel hatást fejtünk különféle hitrendszerek összevegyítése nem műköki valakire. Gondoljunk csak a szülő-gyerek vi- dik. Ha egy edénybe vizet és olajat öntünk, majd beszonyra vagy egy tanár-diák kapcsolatra. A gondo- lehelyezünk egy vasszöget, kevergethetjük
latainknak teremtő ereje van. Akárcsak a Teremtőnek ítéletnapig, nem lesz belőle egy új elem. A Merkúr
a kezdetekben, mindannyiunknak felelőssége van bolygó, ami az Ikrek jegyét uralja, a földi embernél
abban, hogy milyen gondolatokat teremtünk. Főleg a gondolkodást jelöli. Azt javaslom, hogy merjünk
akkor nő a gondolat ereje, ha azt ki is mondjuk. A gondolkodni, és olyan döntéseket hozni, melyek előföldi világ bipoláris, és ez a gondolatokra is vonat- revisznek bennünket. Abban reménykedni, hogy egy
kozik. Vannak jó, pozitív, segítő gondolatok, és bi- puskaporos hordón üldögélve nem robbanunk fel,
zony vannak rossz, negatív, ártó gondolatok is. Nem miközben készülünk rágyújtani egy cigarettára, oskell bizonygatnunk, micsoda minőségi különbséget tobaság. A jelen időben tehetünk a jövőnkért. Lejelent egy őszinte elismerés vagy egy negatív becs- gyünk szereplők az életünk színpadán, és ne csak
mérlés. Már csak azért is megfontolandó, hogy mi- nézők! Ehhez kívánok Önöknek tetterőt és bölcseslyen minőségű gondolatoknak adunk teret, mert akár séget!
építünk, akár rombolunk, végső soron – akár egy töVigyázzanak magukra és egymásra!
kéletesen elhajított bumeráng – vissza fog térni a felVéleményeiket, gondolataikat megírhatják az
adóhoz. Ezt Keleten úgy nevezik, hogy a karma asztros@yahoo.com címre.
François La
Rochefoucauld herceg,
francia író, aforizmaszerző
(XVII. század) egyik
maximáját idézzük.
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roskép, terveztek mélygarázst, ami
felháborította az itt élők többségét,
utólag elálltak a főtér építőteleppé
alakításától, s így a térre jellemző
rózsák megmenekültek. Nem úgy a
román katona szobra mögötti nagy
nyír- és juharfák, amelyekből ma
csak kettő-három emlékeztet a korábbi főtéri városképre.
Mondhatnók/írhatnók, hogy az
élet megy tovább, új emberek, új fák,
új arcok jönnek, s így időnként megújul a főtér arca is. A tavaszi tulipánok helyén már muskátli és törpe
dália virágzik, a XXIII. Marosvásárhelyi Napok rendezésében kézművesés virágkiállítás színezi széppé a városközpontot. Ennek az írásnak megjelenésekor újból elindul a virágóra,
ami egy kicsit Marosvásárhely jelképévé formálódott az évek során. Sietve vagy sétálva várjuk a Rózsák
terén a rózsák színpompás nyílását,
az árnyékos padokon ülő nagymamák unokákat vigyázó tekintetét,
boldog szerelmesek egymásra figyelését, kézen fogva sétálását, mert a
főtér a város szívdobogása, ezért
óvjuk, szeretjük, őrizzük, védjük.
Erről szólt száz nyelvleckés elmélkedés, rövid leírás, amely így együtt
egy százoldalas pillanatfelvétel volt
e közép-erdélyi város 21. századi városképéről. S ha akad majd valaki,
aki egy-két emberöltő múlva ugyanígy végigjárja a városközpontot,
akkor mérhető le majd igazán, hogyan és merre változik a világ, a mi
világunk. Mert a főtér is halad a korral, változik a változó időben, csak
mi maradunk hűségesek hozzá, maradunk, mint a kövek.
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Félig bosszantó, félig fájdalmas
felfedezésből pattant ki és indult útjára négy és fél évvel ezelőtt ez a
nyelvleckés sorozat. 2014 decemberében ott álltunk a város közepén egy
százéves épület előtt, bámulva és
büszkén mutogatva a város szép és
emblematikus értékét, majd elolvasva feliratát – Kultúrpalota –, lassan elindultunk felfelé, a főtér többi
épületeit szemügyre venni, megcsodálni, s akkor vettük észre, a Mészárosok Ipartársulatának székházáig
egyetlen magyar nyelvű felirat sem
volt látható az épületek falán.
Mintha nem is egy olyan erdélyi
város főterén sétálnánk, ahol a lakosság fele magyarul beszél, és a
szép régi épületek építtetői között kizárólag magyar nevű és magyarul
beszélő családok szerepeltek.
Ez a keserű felismerés indította el
ezt a sorozatot, amely négy és fél év
alatt századik megjelenéséhez érkezett. Ennyi idő alatt is változott Marosvásárhely központi kinézete, jó és
rossz irányba egyaránt. Leginkább
az épületek főtérre néző oldalán cserélődtek ki a nevek, elnevezések,
cégtáblák, valamint a főtéri sétányon
a fák, füvek és virágok. No, meg az
emberek, mert akiket akkor gyermekkocsiban sétáltattak a rózsák között,
ma galambokat etetnek a színház
téren, s akik akkor a galambokat
etették, ma már okostelefonnal a kezükben oda sem figyelnek, mi történik a főtéren. Közben megtervezték a
városközpont szakszerű átalakítását,
bontottak és néhol javítottak, majdnem észrevétlenül alakulgatott a vá-
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Május 9-i rejtvényünk megfejtése: Az az igazán buta, akinek még ahhoz sincs elegendő esze, hogy önhitt legyen.
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Nyárádtő kiütéses győzelme a Románia-kupában

Gligor Róbert László

Ismét nagy arányú gólkülönbséggel lépett
tovább a Nyárádtői Unirea a Románia-kupa
megyei küzdelmeiben; a 4. fordulóban Harasztkerék volt a kihívója.
Az 5. liga déli csoportját vezető Harasztkerék több alapemberét volt kénytelen nélkülözni a mérkőzésen, így szinte tartalékcsapattal
kényszerült pályára lépni a jó formát mutató,
több volt felsőbb ligás és külföldi klubot megjárt játékost felvonultató 4. ligás nyárádtői
gárda ellen.
A nyárádtőieik fölénye már az első percben
megmutatkozott, a hazai csapatnak számító
Harasztkeréket csupán a kapufa mentette meg
attól, hogy Bungărdean lövése betaláljon. Erre
gyorsan válaszolni is tudtak, ám Iakob elcsípte
Ormenişan labdáját. Ezután ismét a vendégeken volt a sor, de az üres helyzetben maradt
Orban 10 méterről a kapu mellé küldte a labdát.
Ennek ellenére csakhamar örvendhetett a nyárádtői csapat, mert a 10. percben Ignat fordult
meg a harasztkeréki védők között, és bevette
Bálint kapuját (0-1). Ezzel át is vették az irányítást, a szélesre nyitott és gyors játékkal
szemben a hazaiak ritkán tudtak kapuhelyzetbe
kerülni, ám amikor Józsa beadását Sărmăşannak mégis szépen átvéve sikerült rálőnie, Iakob
kitornászta a labdát a léc alól. A vendégek
ismét sebesebbre váltottak, és a 26. percben
egy gyors támadás nyomán ugyancsak Ignat talált be (0-2), majd a 29. percben Arion (0-3).
A hideg zuhanyt követően a harasztkeréki
csapat kimozdult a térfeléről, és szünetig
szinte csak játékosai dolgoztak ki helyzeteket,
ám Józsa lövése a léc fölött szállt el, Szöllősi
30 méteres bombája a kapufát találta el, majd
Berecki kapu fölé lőtt.

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, alsóházi 10. forduló: Dunărea Călăraşi – FC Botoşani 0-2,
Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári CSM Politehnica 1-1. Az állás: 1. Medgyes 39 pont/10
mérkőzés, 2. Dinamo 37/9, 3. Botoşani 32/10,
4. Jászvásár 29/10, 5. Voluntari 23/9, 6. Nagyszeben 22/9, 7. Călăraşi 21/10, 8. Chiajna
16/9.
* 2. liga, 34. forduló: Kolozsvári Universitatea – Aradi UTA 3-0; 35. forduló: Zsilvásárhelyi Pandurii – Chindia Târgovişte 0-2. Az
élcsoport: 1. Târgovişte 79 pont/35 mérkőzés,
2. Clinceni 77/34, 3. Kolozsvári Universitatea
72/34.
* Románia-kupa, Maros megyei 4. forduló:
Segesvár – Szováta 3-0, Csittszentiván – Ma-

A térfélcsere után ismét a hazaiak próbálkoztak Sărmăşan lövésével, azonban a vendégek komolyra vették a játékot, és két gyors megmozdulással Dan 05-re növelte a nyárádtőiek előnyét. Mivel
Harasztkerék nem tudta blokkolni a gyors
ellentámadásokat, az 58. percben Hang is
feliratkozott a góllövők névsorába (0-6),
a 66. percben pedig Bungărdean szúrt be
egy 25 méteres szabadrúgást Bálint kapujának jobb alsó sarkába (0-7). A hazai
csapatnak a szerencse sem kedvezett, a
75. percben a nyárádtői védők Sărmăşant
buktatták a kapu előtt, de az általa rúgott
büntetőt Iakob kivédte. Annál szerencsésebb volt a vendégek részéről Ignat, akinek a 78. percben végzett 30 méteres
szabadrúgásánál Bálint tehetetlen volt (08), öt perc múlva pedig Dan is megszerezte a harmadik
találatát (0-9).
A harasztkerékieknek Téglás és
Mureşan kihagyásai
után a 90. percben
sikerült megszerezniük a becsülettalálatot
Ormenişan
révén (1-9), és bár a
vártnál több gólt
kaptak, a mérkőzés
végén úgy nyilatkoztak, hogy számukra nem jelentett
prioritást a kupában
való továbbjutás,
inkább egy újabb
címet szeretnének
megszerezni az 5.
ligában.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, Maros megyei 4. forduló: Harasztkeréki Farel – Nyárádtői Egyesülés
1-9 (0-3)
Nyárádgálfalvi sporttelep, mintegy 50 néző. Vezette: Andrei Florin, Albu Bálint, Moldovan
Radu. Ellenőr: Raţiu Ioan (mindannyian Marosvásárhelyről).
Gólszerzők: Ormenişan (90.), illetve Ignat (10.,
26., 73.), Arion (29.), Dan (49., 52., 83.), Hang
(58.), Bungărdean (66.)
Sárga lap: Bungărdean
Harasztkerék: Bálint – Bari, Berecki, Duka, Sărmăşan, Szöllősi, Bodó, Pintilia, Józsa (55. Mureşan), Ormenişan, Calo (46. Téglás)
Nyárádtő: Iakob – Ardelean (67. Oprea), Arion
(67. Nicoară), Stoica, Hang, Bungărdean, Pop
(46. Cotoară), Ignat, Aldea, Orban, Dan

rosvásárhelyi Atletic 0-4, Mezőrücs – Marosludas 1-0, Harasztkerék – Nyárádtői Egyesülés 1-9.
* 4. liga, 18. forduló: Mezőzáh – Magyaró 14, Gernyeszeg – Küküllődombó 1-6, Marosvásárhelyi MSE II – Mezőrücs 5-0,
Mezőceked – Radnót II 3-5; a Kerelő – Görgénysóakna mérkőzést elhalasztották. Az élcsoport: 1. Radnót II 39 pont/17 mérkőzés
(75-36), 2. Magyaró 39/16 (60-25), 3. Mezőceked 32/18.
* 5. liga, Északi csoport, 15. forduló: Nyárádremete – Lövér 5-3, Szászrégeni Înfrăţirea –
Alsóidecs 3-0, Köhér – Marosfelfalu 7-0 (a
48. percben félbeszakadt, a vendégcsapat sérülések miatt nem tudta teljesíteni a minimális
játékoslétszámra vonatkozó szabályzati köve-

Futballozni hatvan fölött is kellemes

Egy baráti társaságba tartozó több hajdani
marosvásárhelyi labdarúgó hosszú évek óta
kispályázik heti két alkalommal, időjárástól
függetlenül.
Hogy ebben mi az érdekes?
Az, hogy zömük túl van a hatvanon, vagy
éppen afelé tart. Dacára annak, hogy technikájuk megkopott és a gyorsaságuk sem a régi,
kedvenc játékszerük mégis a laszti maradt –
és marad talán mindörökre. Számukra nem
csak a „harmadik félidő” fontos (bár tény,
hogy mindegyikük születésnapját megünneplik), ennek jele, hogy a pályán „életre-halálra”

megy a játék... no persze, csak a sportszerűség
határain belül.
A baráti társaságba tartozik többek közt
Ruszi József (Dicsőszentmártoni Chimica),
Muntean Tibor, Petroleon Sándor, Dudás József (mind Metalotehnica), Sikó Ferenc (Imatex), Vultur György (IRA, Balánbányai
Minerul és Gyergyószentmiklósi Viitorul),
Aurel Morar (Sănătatea és Gloria), Sorin Panaite (Unirea Slobozia), Kiss Csaba (AS Armata serdülő) és Kiss Albert (Monaco,
kispályás foci).
A minap utóbbi 62. születésnapját is megünnepelték, persze egy látványos kispályás
futballmérkőzés után – akkor készült a cikkünkhöz mellékelt felvétel.

* Angol Premier Liga, 38. forduló:
Brighton & Hove Albion – Manchester
City 1-4, Burnley – Arsenal 1-3,
Crystal Palace – Bournemouth 5-3,
Fulham – Newcastle United 0-4, Leicester – Chelsea 0-0, Liverpool – Wolverhampton 2-0, Manchester United –
Cardiff 0-2, Southampton – Huddersfield 1-1, Tottenham – Everton 2-2, Watford – West Ham United 1-4. Az
élcsoport: 1. (bajnok) Manchester City
98 pont, 2. Liverpool 97, 3. Chelsea 72.

* Spanyol La Liga, 37. forduló: Athletic Bilbao – Celta Vigo 3-1, Atlético
Madrid – Sevilla 1-1, FC Barcelona –
Getafe 2-0, Betis – Huesca 2-1, Girona
– Levante 1-2, Rayo Vallecano – Valladolid 1-2, Valencia – Alavés 3-1, Villarreal – Eibar 1-0, Leganés – Espanyol
0-2, Real Sociedad – Real Madrid 3-1.
Az élcsoport: 1. (bajnok) FC Barcelona
86 pont, 2. Atlético Madrid 75, 3. Real
Madrid 68.

* Olasz Serie A, 36. forduló: Inter –
Chievo 2-0, Sampdoria – Empoli 1-2,
Atalanta – Genoa 2-1, AS Roma – Juventus 2-0, Cagliari – Lazio 1-2, Fiorentina – AC Milan 0-1, SPAL – Napoli
1-2, Bologna – Parma 4-1, Torino –
Sassuolo 3-2, Frosinone – Udinese 13. Az élcsoport: 1. (bajnok) Juventus 89
pont, 2. Napoli 76, 3. Inter 66.

Fotó: Gligor Róbert László

telményt), Galambod – Tuson 3-0 (játék nélkül). Az élcsoport: 1. Nyárádremete 29
pont/13 mérkőzés, 2. Szászrégeni Înfrăţirea
25/13, 3. Köhér 25/14.
* 5. liga, Déli csoport, 15. forduló: Balavásár
– Mezőméhes 5-4, Marosludas II – Harasztkerék 4-0, Mezőgerebenes – Mezőtóhát 5-3.
Az élcsoport: 1. Harasztkerék 33 pont/13
mérkőzés, 2. Magyarsáros 26/12, 3. Balavásár 25/12.
* 6. liga, 18. forduló: Jedd – Egrestő 3-0, Somosd – Hármasfalu 4-0, Sáromberke – Nyárádgálfalva 2-2, Kibéd – Csíkfalva 0-4,
Mezőpanit – Küküllőszéplak 4-1, Székelybere – Csittszentiván 1-6. Az élcsoport: 1.
Csíkfalva 45 pont/17 mérkőzés, 2. Somosd
43/18, 3. Nyárádgálfalva 38/18.

* Német Bundesliga, 33. forduló: Lipcsei RB – Bayern München 0-0, Bayer
Leverkusen – Schalke 04 1-1, FC
Nürnberg – Mönchengladbach 0-4,
Augsburg – Hertha BSC 3-4, Hoffenheim – Brémai Werder 0-1, Hannover
96 – Freiburg 3-0, Eintracht Frankfurt
– Mainz 0-2, VfB Stuttgart – Wolfsburg 3-0, Borussia Dortmund – Fortuna
Düsseldorf 3-2. Az élcsoport: 1. Bayern
München 75 pont, 2. Borussia Dortmund 73, 3. Lipcsei RB 66.

* Francia Ligue 1, 36. forduló: Amiens
SC – Toulouse 0-0, Angers – Paris St.
Germain 1-2, Caen – Reims 3-2, Dijon
– Strasbourg 2-1, Lille – Bordeaux 10, Olympique Marseille – Lyon 0-3,
Nice – Nantes 1-1, Nimes – AS Monaco 1-0, Stade Rennes – Guingamp
1-1, St. Etienne – Montpellier HSC 01. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 88
pont, 2. Lille 72, 3. Lyon 66.

Dan Leorda asztalitenisz-emlékverseny
Szászrégenben – tizenegyedszer

Szabó Antal-Loránd

Czimbalmos Ferenc Attila

Európai
focikörkép
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Az elmúlt hét végén a hegedűk városában immár a XI. alkalommal tartottak Dan
Leorda emlékének szentelt sporteseményt.
A nagyszabású rendezvénynek a helyi Ifjúsági Parkban található sportterem adott otthont. A mindössze 47 éves korában elhunyt
közismert és közkedvelt szászrégeni sportember emléke előtt nem kevesebb mint 182
lelkes, ám ugyanakkor remek felkészültségű asztaliteniszező tisztelgett.
Az emlékversenyre a helybéliek mellett
az ország számtalan településéről érkeztek,
így Marosvásárhelyről, Marosludasról, Dicsőszentmártonból, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról,
Parajdról, Kolozsvárról, Besztercéről,

Nagyváradról, Nagybányáról, Máramarosszigetről, Nagyszebenből, Karácsonkőről. Az elmúlt évek hagyományához hűen
a szervezők ezúttal is három kategóriában
hirdettek megmérettetést: elit, nyílt, valamint haladó amatőr. A párharcok délelőtt
kezdődtek és a késő esti órákig tartottak. A
magas szintű, kiélezett, látványos és fordulatokban gazdag küzdelmek 22 profi színvonalú játékasztalnál zajlottak.
A szervezők az emlékverseny végén az
élmezőnyben végzett sportolókat oklevelekkel, gyönyörű kivitelezésű serlegekkel,
valamint érmekkel díjazták. A rangos sportesemény Rareş Leorda, valamint Kántor
Imre-Zoltán köztudott, elismert és odaadó
szervezési munkájának köszönhetően ezúttal is kiváló körülmények közepette
zajlott.

Eredményjelző
A hosszadalmas és fizikailag erősen kimerítő nap végén a három versenykategóriában
a következő végső rangsorok születtek:
* elit kategória: I-IV. hely: Simon Csaba (Marosvásárhely), Cristian Moldovan (Beszterce), Cezara Boeriu (Marosvásárhely), Dorel Nistor (Beszterce); * V-VIII. hely: Cristian Savu (Nagyvárad), Călin Gălban (Visa), Andrei Hagatiş (Dornavátra), Gabriel
Gogu (Kolozsvár);
* nyílt kategória: I-IV. hely: Ovidiu Nicolaiciuc (Jászvásár), Dénes Ferenc (Parajd),
Gecse Alpár (Kibéd), Ştefan Poloţca (Erdőszentgyörgy); V-VIII. hely: Korabián Tamás
(Kolozsvár), Vlad Codău (Nagyvárad), Pop Zoltán (Dés), Dorin Motorga (Marosvásárhely);
* amatőr kategória: I-IV. hely: Cătălin Horoţan (Nagybánya), Bogdan Chibulcutean
(Dicsőszentmárton), Călin Rusu (Kolozsvár), Lovász Vilmos (Gyergyószentmiklós);
V-VIII. hely: Petru Piper (Kolozsvár), Nicu Bendriş (Szászrégen), Mircea Damian
(Beszterce), Mircea Sabău (Dicsőszentmárton).
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25. Vályi Gyula matematikai emlékverseny

Hivatása a tehetséggondozás

Negyed évszázados a Vályi
Gyula matematikai emlékverseny és az emlékversennyel
egybekötött csapatverseny,
melynek idén is a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum adott otthont
május 10-én és 11-én. A jubileumi emlékversenyre marosvásárhelyi és a könyékbeli
falvak Vályi-körös tanulói, illetve csíkszeredai, csíkszentkirályi,
kovásznai,
gyergyóalfalvi és szovátai IV-VIII.
osztályos tanulók neveztek
be. Összesen 79-en mérték
össze matematikai tudásukat.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Megéri matematikát tanulni!
Az ünnepélyes megnyitón Mátéfi
István, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója elmondta, büszke
arra, hogy egy nagy matematikus
nevét viselő iskola adhat helyet az
emlékversenynek. Örvendetesnek
nevezte azt a tényt, hogy a városban
működik a Vályi Gyula matematikakör, amely a tehetségfejlesztésre
fókuszál, és segíti a matematikus
gyermekeket. Az elért eredmények
annak a lelkes csapatnak köszönhetők, amely hétről hétre vállalja a
gyermekek felkészítését.
– Megéri dolgozni, megéri mate-

matikát tanulni! – fogalmazott az
igazgató.
Dr. Weszely Tibor, a Sapientia
EMTE nyugalmazott matematikatanára őszintén bevallotta, hogy 37
évvel ezelőtt, amikor a Vályi Gyuláról szóló kötetet megírta, nem is
gondolta, hogy Marosvásárhely legnagyobb matematikusának ekkora
kultusza lesz. Kali István, egykori
Vályi-körös, diákkori emlékszilánkjait villantotta fel, és kitért arra,
hogyan járult ez hozzá közéleti személyiséggé válásában.
– Higgyétek, hogy meg tudjátok
váltani a világot! – mondta jó tanácsként a diákoknak.

Sebestyén Júlia, a Vályi Gyula
Matematikai Társaság alapító tagja
és tiszteletbeli elnöke az első húsz
év eseményeire reflektált, s arra
kérte a hallgatóságot, hogy egypercnyi csenddel adózzanak mindazok emlékének, akik hozzájárultak
a társaság létrejöttéhez és folyamatos működéséhez.
Dr. Domokos József, a Vályi
Gyula Matematikai Társaság jelenlegi elnöke a társaság utóbbi öt évében bekövetkezett változásokat,
újdonságokat mutatta be.
A rendezvénysorozat megnyitóján a Művészeti Líceum tanulói teremtettek ünnepi hangulatot. Robert
Schumann Wiegenlied darabját Tri-

Huszonnyolcadik alkalommal
szervezett Szabédi László emlékére rendezvénysorozatot
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet (EMKE), ezúttal
ismét két napon és helyszínen.

irodalomtörténész egyetemi tanárra
emlékeztek születése 112., halálának 60. évfordulóján. A kolozsvári
Szabédi-emlékháznál koszorúztak,
majd emlékező beszédet mondott
Tóth-Guttman Emese, az EMKE elnökségi tagja, a Romániai Magyar
Dalosszövetség elnöke, ezt követően a Házsongárdi temetőben megkoszorúzták a költő sírját, ahol
Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius
Egyház főjegyzője mondott beszédet. A Györkös Mányi Albert-emlékházban Bartha Katalin Ágnes
irodalom- és színháztörténész meg-

nyitója után előadást tartott Vetési
László lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület szórványügyi
előadója a Mezőség – Szabédi választott szülőföldje témában, Berki
Tímea, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem irodalomtörténeti intézetének tanára a kétnyelvűség
otthonosságáról, Antal Róbert-István Jordáky Lajos és Szabédi
László kapcsolatáról, míg Cseke
Péter az otthonosság és illetékesség
fogalompár erkölcsi értékdimenzióiról értekezett. Az eseményt a
Communitas Alapítvány és a Bethlen Gábor Alap támogatta.
Tragikus sors és üzenethordozás
Vasárnap délelőtt a mezőségi
Szabédon folytatódott az ünneplés,
a költő édesapjának szülőfalujában.
Az unitárius templomban a közel
húsz éve itt szolgáló Jenei Sándor
emlékezett azokra a költőkre,
írókra, filozófusokra, akik a faluban
megfordultak az elmúlt évtizedek
során, hiszen 1991 óta Szabéd közössége is emlékezik „fogadott”
fiára, otthont akar nyújtani emléke
számára. Fiatalon sokan elköltöznek faluról, de deresedő fejjel egyre
erősödni kezd az a szál, amely a
lélek mélyéről tör elő, és az embert
szülőfalujához köti, érzi a hiányt, jó
lenne hazamenni, bebarangolni az
ismerős tájat, felkeresni a fejfákat.
Szabédi is bejárta az idegent, de
szíve hazavitte a szabédi Nagyrétre
– fejtegette szószéki beszédében a
lelkész.
Dr. Ábrám Zoltán, az EMKE
Közép-Erdély térségének alelnöke
Szabédi László 52 éves földi pályafutásáról és a halála óta eltelt 60
évről beszélt. Szabédi közössége
sorsát szívén viselő, aggódó, áldozatot hozó erdélyi értelmiségi volt.
Tragikus, jelképes sors hordozója,
aki a Babeş és Bolyai egyetemek
összeolvasztása miatti tiltakozásként 1959. április 18-án vonat elé
vetette magát, a szó szoros értelmében életét áldozta a közösségért.
Élete és halála üzenet számunkra:
egyrészt azt üzeni, hogy legyünk mi

Fiára emlékezett a Mezőség

Szabédi Napok Kolozsváron és Szabédon

Gligor Róbert László

Múlt szombaton a 9. Kolozsvári
Ünnepi Könyvhét keretében kezdődött az idei Szabédi Napok, amelylyel Szabédi (Székely) László
költőre, műfordítóra, nyelvészre,

Minden évben fejet hajtanak a templomfalon álló Szabédi- féldomborműnél

fan Teodora és Baciu Elisei énekelte
Fodor Levente zongorakíséretével,
majd
Mendelssohn-Bartholdy
Volkslied zenedarabját Dumitru Denisa és Mărginean David énekelték
Fabian Anita zongorakíséretével.
Bencze Mihály Vályi Gyula emlékére című verse Ilyés Dániel, a
Dacia Általános Iskola tanulójának
tolmácsolásában hangzott el.
Díjazták
a legjobb matematikus diákokat
A szombati díjátadó ünnepélyen
részt vett dr. Dávid László egyetemi
tanár, a Sapientia EMTE rektora.
Vályi Gyula munkásságát és emberi
méltóságát dr. Kása Zoltán, a Sapientia EMTE professzora, az egyetemi szenátus volt elnöke méltatta.
A negyedikesek versenyét PávaiMarossy Kinga, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja nyerte,
tanítója Szitai Tünde-Klára, második lett Márton Zsófia, szintén a
Szitai Tünde-Klára diákja, harmadik helyezett Siklódi Csongor Áron,
a Liviu Rebreanu Általános Iskola
tanulója, tanítója Papp Ildikó.
Az ötödikesek közül Bartha
Előd, a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum diákja
érte el a legjobb pontszámot, tanára
Nagy Éva, második Domokos
Anna-Mária, a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola diákja, Balogh Enikő tanítványa, harmadik
Brassai Csanád, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja, Szilágyi
Emőke diákja.
A hatodikosok mezőnyében
Barta Zágoni Csongor, a Bolyai

Farkas Elméleti Líceum diákja lett
a nyertes, tanára Szilágyi Emőke;
Vitos Viktória, a csíkszentkirályi
Vitos Mózes Általános Iskola diákja, Ambrus Erna tanítványa lett a
második, míg Kerekes Máthé Éva,
az Európa Általános Iskola tanulója, Secăreanu Éva diákja harmadik helyezést ért el.
A hetedikesek között Simon
László, az Európa Általános Iskola
tanulója, Secăreanu Éva tanítványa
került az élre, Ludescher László, a
Művészeti Líceum diákja, Bálint
Attila Sándor tanítványa a második
legjobb lett, harmadik Bodó Bence
az Európa Általános Iskolából, felkészítő tanára Secăreanu Éva.
A nyolcadikosok között, amint
várható volt, a bolyais Barta Zágoni
Bernadette, Mátéfi István tanítványa érte el a legjobb eredményt. A
második helyezett Nagy Zsuzsa, a
Dr. Bernády György Általános Iskola diákja, Bartos Honorea tanítványa; Vajda Péter, az Európa
Általános Iskola tanulója, Secăreanu Éva tanítványa harmadik lett.
A díjazott tanulókat dicsérő oklevéllel és a Sapientia EMTE támogatásával
emléktárgyakkal
jutalmazták.
A csapatversenyt a kovásznai
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola csapata nyerte, második lett a
gyergyóalfalui Sövér Elek Szakközépiskola csapata, a harmadik a Dr.
Bernády György Általános Iskola
Bézsé csapata, dicséretben szintén
a Bernády iskola Bernádyák csapata
részesült.

A Szabédi nevét viselő iskolában berendezett emlékszobánál is koszorút helyeztek el
Fotó: Gligor Róbert László

is közösségünkért aggódó és áldozatot hozó értelmiségiek, másrészt
cselekedete egyfajta kiáltó szó is,
amely ma is visszhangzik – taglalta
az egyetemi tanár, párhuzamot
vonva az akkori kolozsvári és a tavalyi marosvásárhelyi egyetemegyesítések között is.
Bartha Katalin Ágnes emlékeztetett: Farkas Ernő magyar szakos tanárnak köszönhetően 28 éve
Szabédon is kultusza van Szabédi
Lászlónak. Elmondta: sokan vizsgálták a költő szabédivá válását, kolozsvári idegenségét és dolgozták
fel Szabédi gazdag életpályáját. Az
otthontalanság és idegenség állandó
alapélménye volt Szabédinak, de
nem csak neki, egy egész nemzedéknek is az impériumváltás után.
Vetési László azokról az emberekről szólt a helyieknek, akik magukénak vallották a Mezőséget,
itteni helységneveket vettek fel előnévként, ami a messzi Amerikában
számukra kapaszkodót jelentett, a
gyökerek keresését. Bár nem itt
született és nem is lakhatott itt, Székely Lászlónak is fontos volt ez a
falu, családnevéről lemondva felvette a Szabédi nevet, ami az otthontalanságot, a gyökerek keresését
jelenti. A korábban a Mezőségen is

szolgáló lelkész arra hívta fel a figyelmet, hogy a szülőföldhöz való
kötődést meg kell tanulni az ilyen
emberektől. Szabédi László öröksége azt is jelenti, hogy nem hagyjuk azt, ami a miénk, amit az
őseinktől kaptunk: az anyanyelven
való tanulást, az iskolát és a mi
nyelvünkön szólaló házastársat.
Szabéd nagyon nagy feladatot is kapott, különös kegyelmet, hiszen
majdnem utolsó végvárként még
magyar falu a Mezőség szélén, ezt
pedig meg kell őriznie – intette a
helyieket Vetési.
Főhajtás, tisztelgés
A templomi emlékezést követően
a gyülekezet fiataljai Szabédi verseiből szavaltak, szolgált az énekkar
is, majd a templomkertben, az épület falán álló Szabédi-féldomborművet koszorúzták meg az EMKE
és a helyi nőegylet és kórus képviselői. Ezután a Szabédi nevét viselő
helyi iskolában is koszorút helyezett el az EMKE és az ifjak, majd a
Farkas Ernő által egykor létrehozott
és az iskolába költöztetett Szabédigyűjteményt, emlékszobát is meglátogatták a vendégek és a helyiek.
Az emlékezés szeretetvendégséggel
zárult.
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AgroMania-program

A Pro Economica Alapítvány
és Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács (MIET)
május 18–19-én rendezi meg
az AgroMania mezőgazdasági
kiállítást és vásárt a Sáromberke és Sárpatak közötti út
mellett (a kastély mögött) kialakított téren.

A vásáron több mint 50 termelő
állítja ki termékeit, ezenkívül mezőgazdasági gépeket, különböző munkaeszközöket, műtrágyát is lehet
vásárolni. Lesz egy gyereksarok,
ahol játszóteret, állatsimogatót alakítottak ki, és egy minifarmmal is
várják a gyerekeket. A nagyobbak
Mercedes-tesztvezetésen vehetnek
részt. Iratkozni szombaton és vasárnap 12 órától lehet, a vezetés 13
órakor kezdődik. Lesz „zabasarok”,
ahol a Petry cég kínálja majd a legfinomabb falatokat. Kurkó János
gyűjteményén keresztül a látogatók
visszatekinthetnek mezőgazdaságunk múltjába.
A rendezvény kapuit május 18án, szombaton 10 órától nyitják
meg. Az ünnepi avató 13 órától
lesz. Az erre külön berendezett sátorban szakmai előadásokat is tartanak. 14 órától bemutatkozik az
Azomureş Rt., majd ezt követően a
kolozsvári CENTI központ igazgatója az üzleti lehetőségeket vázolja
fel. 16 órától bemutatják a Club România kiadó gondozásában román

nyelven megjelent mezőgazdasági
könyvet, amely összefoglalja mindazt, amit a korszerű mezőgazdálkodásról tudni kell. 17 órától a
Nucifere Regia Kft. képviselője a
gyümölcsösgondozásról tart előadást, ezután dr. Kentelky Endre, a
Sapientia EMTE adjunktusa a dísznövénytermesztés Maros megyei
helyzetét ismerteti.
Május 19-én, vasárnap 10 órától
kezdődnek az előadások. Az erdőlibánfalvi Mirdatod Prod Kft. képviselői elmesélik, hogyan érték el azt,
hogy az unióban védett termékként
forgalmazzák az erdőlibánfalvi sós
túrót. Ezután a szászrégeni IRUM
RT. bemutatja legújabb traktorát. 11
órától Benedek Alpár, az UBM
Feed Romania Kft. szarvasmarhaszaktanácsadója a borjú korszerű takarmányozásáról értekezik. 13
órától Roxana Vidican, a kolozsvári
állategészségügyi és állatorvosi
egyetem dékánja Hagyomány és
modernitás címmel tart előadást az
állattenyésztésről. Ezután Rácz Attila a mezőgazdaság digitalizálásával kapcsolatos információkat
osztja meg az érdeklődőkkel, majd
a Milvus Group a mezőgazdaság és
a környezetvédelem közötti kapcsolatot taglalja, és szó lesz a vadkárokról is. 17 órától pedig két
sikertörténetet is meghallgathatnak
a gazdák arról, hogy miként lehet
eredményeket elérni a mezőgazdaságban. (v.gy.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG CSOMAGOLÓKAT és BETANÍTOTT PÉKEKET alkalmaz. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745111-103-as telefonszámon. (21245)

Szomorú szívvel emlékeztünk
május 15-én a legdrágább
édesanyára és nagymamára, a
marossárpataki
VARGA
ANNÁRA
halálának
13.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott! Szerettei. (1/2720-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT, TAKARÍTÓNŐT.
Nyolcórás munkaprogram, előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21220)

ELHALÁLOZÁS

FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)

PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST alkalmazunk pékségbe. Előnyös munkabér, nyolcórás munkaprogram,
étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)

MAROSVÁSÁRHELYI HENTESBOLTJAINKBA ELADÓKAT
alkalmazunk. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban részesül! Amennyiben kedves, mosolygós vagy, nyitott az új
dolgok megtanulására, Rád van szükségünk! Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen vagy telefonon a 0733-990-055 számon. (sz.-I)

KAMIONSOFŐRÖKET alkalmazunk NEMZETKÖZI KÖZÚTI
FUVAROZÁSRA. Érdeklődni a 00-36-20-852-7873 vagy 0745-111103-as telefonszámon. (21256)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab lemezből, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, szigetelést
kartonból, festést stb. Tel. 0759-467356. (3/2639-I)
VÁLLALUNK: tetőfedést, külső-belső
munkát, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0744-227-906. (15/2608-I)
FUVAROZOK építőanyagot, homokot,
követ, törmeléket, földet stb. Eladó erdei
tűzifa, gyertyán, cserefa. Tel. 0754-899512. (18/2712)
VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.
0746-540-008.
(21/2715-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa (gyertyán). Tel. 0749-707713. (2/2643)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740832-007. (8/2663)

BÜKKFA eladó, 140 lej. Tel. 0756-528049. (8/2663)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740570-753, 0745-793-465. (9/2664)

ELADÓ
I. osztályú, 3 szobás
tömbházlakás a Rozmarinului utcában.
Tel. 0751-684-604. (13/27ö7)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (2/2330)
AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (15/2171-I)
VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)

VÁLLALUNK: tetőfedést, cserépcserét,
cserépforgatást, bádogosmunkát, csatornaszerelést, -javítást. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0745-866-619.
(2/2721)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és örökös fájdalommal emlékezünk május
16-án drága jó édesapámra és
szerető tatánkra, a volt
marosszentgyörgyi NAGY VID
GÁBOR egykori férfiszabóra
halálának 36. évfordulóján.
Szép
emlékét,
szeretetét
szívünkben hordozzuk egy
életen
át.
Nyugodjon
békében! Szerető családja.
(2414)
Fájdalomtól megtört szívvel
emlékezünk a szerető férjre,
KÁNTOR
GYÖRGYRE.
Negyvenkét éve, 1977. május
16-án szűnt meg a szíve
dobogni.
Emlékét
őrzi
bánatos felesége, Anikó és
leánya. (17/2692)
Fájó
szívvel
emlékezünk
május
16-án
BAKÓ
GÁSPÁRRA halálának második évfordulóján. Pihenése
legyen
csendes,
emléke
legyen
áldott!
Gyászoló
szerettei. (6/2661)
Szomorú szívvel emlékezünk
május 16-án drága nővéremre,
HALMÁGYI ANNÁRA sz. Papp
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető testvére
és
családja.
Nyugodjon
békében! (5/2699)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa és dédnagyapa, a nyárádszentbenedeki
id. MORÉH JENŐ
életének 89. évében visszaadta
életét Teremtőjének. Temetése
2019. május 16-án, csütörtökön
14 órakor lesz a nyárádszentbenedeki református ravatalozóháztól.
A gyászoló család. (1/2694-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, rokon és szomszéd,
PAPP JÓZSEF
május 14-én, életének 71. évében
hosszas betegség után eltávozott szerettei köréből. Temetése
május 16-án 15 órakor lesz a marosszentkirályi ortodox temetőben.
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(6/2700-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága testvérünk, a székelybői
születésű
id. PAPP JÓZSEF
marosszentkirályi lakos életének
70. évében hosszú szenvedés
után megpihent. Temetése 2019.
május 16-án 15 órától lesz a marosszentkirályi ortodox temetőben. Nyugodjon békében!
Búcsúzik három testvére:
Anti, Magdolna és azok
családja. (14/2708-I)

Búcsúzunk drága nagybátyánktól,
id. PAPP JÓZSEFTŐL.
Isten nyugtassa békében!
Unokahúga és unokaöccse,
Kinga, Robi és családjuk.
(14/2708-I)

Szomorú szívvel értesültünk szeretett osztálytársunk,
BOGÁTI
született GYŐRFI EMMA
haláláról.
Búcsúznak tőle az 1966-ban
végzett volt osztálytársak
és az osztályfőnök, Bagdi Béla.
(9/2703-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
rokon és szomszéd,
PÁPAY ZOLTÁN
május 14-én, életének 71. évében
hirtelen eltávozott szerettei köréből. Temetése május 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben.
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(20/2714-I)
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