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Az erdélyi arisztokrácia emlékére

Rövidesen elkezdik a bonyhai Bethlen-kastély felújítását

Anyanyelvi jegy
nélkül nem
felvételizhetnek
magyar középiskolába a magyar
nyolcadikosok!

Felhívjuk a kedves szülők, osztályfőnökök és tanintézményvezetők figyelmét arra, hogy az említett miniszteri
rendelet 6-os számú cikkelye értelmében ebben az esetben a diák nem felvételizhet kisebbségi (magyar)
nyelven működő középiskolai osztályokba, vagyis ennek az opciónak a
bejelölésével a felvételi elosztás során
a számítógép átugorhatja a kisebbségi
tanintézmények osztályainak kódszámait.

____________4.
Időszerű urológiai
kérdésekről
tanácskoztak

Nyolcadik alkalommal rendeztek tanácskozást az elmúlt hét végén a marosvásárhelyi urológiai klinikán végzett
tevékenység időszerű aspektusairól,
ami azért fontos, mivel olyan kórképeket kezelnek a klinikán, amelyek mind
a férfi, mind a női lakosság igen nagy
hányadát érintik.

A bonyhai kastélynap közeledtével, amikor az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetsége nagyszabású rendezvényt szervez, ismét időszerű a kérdés: mikor kezdik el a
kastély felújítását, lévén, hogy már tavaly szó esett a munkálatok megkezdéséről. Tekintettel arra, hogy a műemlék
épület az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonában
van, Kató Béla püspököt kérdeztük, hogyan alakul a kastély
további sorsa?

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Konferenciaközpont és szálloda is épül
– A kastély felújítása, reméljük, rövidesen elkezdődik. Várjuk az építkezési engedélyt, aminek kibocsátása, úgy látszik, mint mostanában a
hazai ügyintézés, nehezebben megy. Komplex építkezésről van szó, ami
több szakaszban fog történni. Egyrészt felújítjuk a régi kastélyépületet,
s mellette egy új részt is kialakítunk, amely konferenciaközpontként fog
működni. Az épületegyüttes mellett felújítjuk a kastélyparkot, pontosabban azt, ami megmaradt belőle. Nem lehet úgy átalakítani egy kastélyt,
átszabni egy műemléket, hogy minden követelménynek, az elképzelt
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Hazatérés

2019. május 4-én az ótordai Adorjánné Weress Margit viszontagságos
út után emlékiratainak második kötetével – Magyar szó Erdélyben. Visszaemlékezés II. – újból „hazaérkezett”. A
Kriterion és a Polis könyvkiadók közös
munkája nyomán az Unipán Helga tervezte elegáns borítóval megjelent
könyveket Józsa Lajos István unitárius
lelkész ajánlotta a tordai közönség figyelmébe.

____________6.

Kötelező, de nem túlzottan

Antalfi Imola

Az elmúlt napok politikai eseményei miatt kisebb visszhangot
kapott a Pénzügyi Felügyelet alelnökének május 20-i bejelentése,
miszerint módosulni fog a kötelező lakásbiztosításokról szóló törvény, olyan értelemben, hogy a kötvény a jövőben a földrengés, a
földcsuszamlás és az árvíz mellett fedezni fogja a viharkárokat is.
Cristian Roşu azt is közölte, hogy a kötvényeket nemcsak a Katasztrófák Elleni Biztosítási Alap (PAID), hanem a biztosító is értékesítheti. Márpedig – a korábbi gyakorlathoz visszatérve – ha
megengedik a biztosítótársaságoknak, hogy saját nevükben is forgalmazhassák a kötvényeket, akkor a biztosítási kockázatok körének bővítése ellenére sem drágulnának a kötvények. A korábbi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a biztosítók rámenősebbek, és
legalább háromszor annyi kötelező kötvényt adhatnának el. Ez
pedig azt jelenti, hogy még ha többet is kellene kifizetni a károsultaknak, nem jelentene gondot, hiszen több pénz folyna be a
kártérítési alapba. Ugyanakkor az is érdekes, hogy a PAID-részvénybirtoklási arányt 15 százalékról 25-re emelnék (de ez az
arány nem haladhatja meg a törzstőke 30 százalékát), és bármely
magán- vagy jogi személy PAID-részvényes lehet.
Kötelező ide vagy oda, a statisztika szerint április végén 1,7
millió aktív kötvény volt Romániában – az aktív kötvények régiók
szerinti megoszlását tekintve megállapítható, hogy ebben is Erdély vezet –, ami, bár enyhe növekedés a két évvel ezelőtti
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 34 perckor,
lenyugszik
21 óra 5 perckor.
Az év 150. napja,
hátravan 215 nap.

Ma JANKA, ZSANETT,
holnap ANGÉLA és PETRONELLA napja.
ANGÉLA: a latin Angelus női
párja, jelentése: angyal, követ,
hírnök.

IDŐJÁRÁS

Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 130C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. május 29.

1 EUR

4,7607

100 HUF

1,4553

1 USD

1 g ARANY

4,2678
176,0611

III. Marosvásárhelyi Mesevásár

A Pro-Kaart Kulturális Egyesület és az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház közös szervezésében immár harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a III. Marosvásárhelyi Mesevásár. A három napig tartó ifjúsági és gyermekfesztiválon
koncertek, mese- és bábelőadások, kreatív foglalkozások,
ügyességi versenyek és számos meglepetés várja a kicsiket és nagyokat június 7-9. között az Ariel színházban. A
fesztivál ideje alatt a mesekönyvvásár mindennap 10-től 19
óráig nyitva tart.

Fesztiválzáró hangverseny

Május 30-án, ma 19 órakor rendkívüli vokálszimfonikus
hangversennyel zárul a XLIX. Marosvásárhelyi Zenei
Napok koncertsorozata. A Kultúrpalota nagytermében Junping Qian kínai karmester vezényel, hegedűn közreműködik
Dragoş Mânza, Németországból érkező művész, énekel
Ştefan von Korch tenor és Köpeczi Sándor basszus, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes
kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: L. van Beethoven
– D-dúr hegedűverseny, Puccini – Messa di Gloria. A hangversenyre a 30-as számú bérletek érvényesek.

Rendkívüli hangverseny
az operafesztivál megnyitóján

A Virginia Zeani Királyi Operafesztivál megnyitóján, május
31-én, pénteken 19.30 órakor rendkívüli hangversenyre
kerül sor Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Kolcsár Péter, fellép Nely Miricioiu londoni szoprán, hegedűn közreműködik Leonard Furda bécsi művész.
Június elsején, szombaton 19.30 órakor a Kolozsvári Magyar Opera balettelőadása tekinthető meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A belépés a helyek
függvényében ingyenes.

Gyermeknapi fotókiállítás

Körtesi Sándor Gábor fotóiból nyílik kiállítás a gyermeknap
alkalmából május 30-án, ma délután 6 órától a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében (Bolyai tér
13.). A kiállítást Szigeti Szenner Szilárd méltatja.

Ez Van – koncert

Az András Lóránt Társulat május 31-én este 7 órától rendhagyó koncertre hívja a nagyérdemű közönséget. A már nevében is különlegesnek mondható EZ VAN zenekar a
társulat marosvásárhelyi székhelyén, a Brăila utca 10. szám
alatt található régi zsinagóga épületében mutatja be produkcióját. A zenekar tagjai: Bíró Jenő – gitár, ének, Hána
László – gitár, ének, dob, Sándor Vilmos – billentyűs hangszerek, gitár, Vitályos Lehel – nagybőgő. Meghívott: Fülöp
Ábel – dob. Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni, előzetes
jegyfoglalás a 0754-782-216-os telefonszámon.

Az Atacama-sivatagtól
a Magellán-szorosig

Az Atacama-sivatagtól a Magellán-szorosig címmel nyílik
meg Vida István (nagykárolyi Vénig László Fotóklub) fényképkiállítása a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub székhelyén (Szűcsök bástyája) május 30-án, ma 18 órakor.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Nyárkezdés a Teleki Tékában

Június 3-án a Teleki–Bolyai Könyvtár
különleges kínálattal várja a vásárhelyi
közönséget: lesz könyvturkáló az udvaron, meseolvasás és kézművessarok
gyerekeknek, du. 6-tól Beszélő Könyvek
a freskós teremben, valamint bemutatjuk a BrExLibris kiállítás új médiaanyagait.

Délután 3-kor indul az udvaron a Könyvturi,
a Teleki Téka egyik legnépszerűbb közösségi
könyvnépszerűsítő eseménye, mely főként az
iskolásokat és az egyetemi ifjúságot célozza, de
színessége és jó hangulata sokakat vonzott be a
Tékába tavaly tavasszal és ősszel is. Az immár
harmadszorra megszervezett esemény a Téka
kapuja alatti nyitott polcot szeretné népszerűsíteni a diákok körében, azt a polcot, ahova egész
évben lehet hozni könyveket, illetve válogatni
róla olvasnivalót. Tehát, ha jó könyveket szeretnél válogatni ingyen, vagy csak egyszerűen kellemesen, könyvek közt szeretnél egy laza nyári
délutánt eltölteni, várunk 3 és 6 óra között a Teleki Téka udvarára! A szervezők, a Teleki–Bolyai Könyvtár és a Művészeti Egyetem
impresszárió szakos diákjai gyermeksarkot is
kialakítottak, hogy a kisgyerekes szülők nyugodtan olvasgathassanak az udvaron, az óvodából, iskolából hazafele menet.
Ezen a hétfőn kivételesen a Téka időszakos
kiállítása, az angol könyveinket bemutató BrExLibris is nyitva tart délután 3 és 6 óra között,
mivel ekkor kerül sor a tárlat érdekességeit felvillantó kisfilmek bemutatására. Ezek a médiaanyagok kifejezetten diákok számára készültek.
A délután 6 órától kezdődő Beszélő Könyvek-est címe Robinson Crusoe, az offline
ember. Mit jelent a Robinson a 21. században, amikor már
attól is elszigeteltnek érezzük magunkat, ha otthon felejtettük a telefont? Mitől lett ez a könyv bestseller a 18. századi
Angliában? Minek köszönhető az, hogy pszichológusok, szociológusok, irodalmárok és történészek újabb és újabb felfedeznivalókat találtak sorai közt a 20. században? A különböző

Robinson-olvasatokról beszélget Győrffy Ákos József Attiladíjas költővel Lázok Klára, az est házigazdája. Szeretettel várjuk nyárkezdő délutánunkon a Teleki Téka udvarára, eső
esetén pedig az árkádok alá: könyvet válogatni, olvasni, videókat nézegetni angol könyvekről és egy egészen különleges
Robinson-olvasatot megismerni! (közlemény)

A Rocksuli júniusi rendezvényei

Hangszerválasztó
Június 1-jén a Rocksuli próbatermében, a marosvásárhelyi Posta
utca 2. szám alatt, a bábszínház
egykori épületében, 10 és 16 óra között hangszerválasztó lesz. Ez olyan
nyílt nap, amikor lehetőség van bepillantást nyerni a Rocksuli mindennapjaiba. Ha valaki úgy érzi,
hogy szeretne zenélni, de még nem
tudott dönteni, hogy milyen hang-

szert válasszon, az oktatók segítenek ebben. Ki lehet próbálni a hangszereket.
Gálaműsor
Június 11-én 18 órától a Kultúrpalota nagytermében lesz a gálaműsor, a Rocksuli legjelentősebb
eseménye. Ekkor mutatkoznak be a
nagyközönség előtt a diákok, a
félév végén alakult zenekarok. Az
egy hónapos próbaidőszak után

nyilvános vizsgakoncerten szerepelnek a diákok, ennek ad teret a
gálaműsor. Meghívott előadóművész: Homonyik Sándor. Június 12én 18 órától az Apolló-palotában
azok a diákok és zenekarok is bemutathatják produkciójukat, akiknek nem volt lehetőségük fellépni a
Kultúrpalotában, így ez az előadás
is legalább olyan színvonalas lesz,
mint a 11-i.

Májusi nyerteseink

Harminc hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került a
Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására.
A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről 294 levél érkezett, vidékről 60. A két vidéki nyertes:
Jánosi Sándor (Marosszentgyörgy, Márton Áron u.) és
Bóni Rozália (Marosszentgyörgy, Tófalvi u.). Marosvásárhelyi nyerteseink: Tóth Tünde (Armoniei u.) – aki boldogan

vette át nyereményét a helyszínen –, Kecskés Lajos (Jeddi
út), Faragó Anna (Vajdahunyad u.) és Kész Ferenc (Vajdahunyad u.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Sebestyén
János (Mimozelor u.) előfizetőnk.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8–14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742828-647. (Borbély Ernő)

Ferenc pápa csíksomlyói látogatása mérföldkő az erdélyi katolicizmus történetében. Hogy erről az ünnepi
eseményről az is tájékozódjon, akinek nincs lehetősége
Csíksomlyón lenni június 1-jén, az Erdélyi Magyar Televízió élő közvetítéssel jelentkezik aznap a Somlyónyeregből. Az ünnepi szentmise előtt pedig

stúdióbeszélgetéssel várja a nézőket Sajó Norbert, a Hitélet műsorvezetője és meghívottja, Jakab Péter, a
Bonum TV főszerkesztője. A június elsejei élő ünnepi
műsor délelőtt 10 órakor kezdődik az Erdélyi Magyar
Televízióban, valamint az interneten, a tv Facebook-oldalán.

Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról
az Erdély TV-ben június 1-jén 10 órától
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Úzvölgyi katonatemető

Megtámadja a közigazgatási bíróságon a prefektus
a temető lezárását

Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa törvénytelennek találja a csíkszentmártoni önkormányzat úzvölgyi katonatemető lezárására vonatkozó határozatát, és megtámadja
a közigazgatási bíróságon.
A prefektus szerdán kijelentette: a déli órákban iktatják a
bírósági keresetet, ami automatikusan felfüggeszti a kifogásolt
önkormányzati határozat hatályát.
A prefektus szerint a kormányhivatal jogászai szigorúan
jogi vizsgálatnak vetették alá a szentmártoni határozatot, és
nem egyéb szempontok szerint mérlegeltek.
„A határozat sérti az alkotmány 25. cikkelye és a Románia
EU-csatlakozási szerződése által is garantált mozgásszabadságot” – idézte az Agerpres a prefektust, aki szerint a jogalkotás technikáját szabályozó 2000/24-es törvényt is
megsértette Csíkszentmárton a határozat meghozatalakor.
A csíkszentmártoni önkormányzat május 23-i rendkívüli
ülésén hozott határozatot arról, hogy harminc napra bezárja a
temetőt, melybe csak a karbantartási munkálatokat végzők belépését engedélyezi. A határozat szerdától lépett volna hatályba.
Korábban nyilvánosságra került egy ortodox egyházi szervezet beadványa, mely arról tájékoztatja az osztrák–magyar
temető román parcelláját kialakító Bákó megyei Dormánfalva
polgármesterét, hogy június 6-án 17 órától az egyesület az úzvölgyi katonatemetőben ünnepli a hősök napját, és felkéri a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a román
parcella katonai ceremónia keretében történő felavatására.
Az Agerpres hírügynökség a védelmi minisztérium alárendeltségében működő Hősök Emléke Országos Hivataltól szár-

mazó adatokat is közölt, melyek szerint az úzvölgyi temetőben
149 ismert és nyolc ismeretlen román katona van eltemetve.
A hatóság szerint a temető a román katonák mellett 1155 idegen hadsereg katonáinak a hamvait őrzi. Utóbbiak közül 794
magyar, 108 német, négy orosz, három szerb, két osztrák, két
olasz és 242 azonosítatlan.
Az erdélyi magyarság április végén szembesült azzal, hogy
Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az első világháborús osztrák–magyar sírkertben, ahol
félszáz betonkeresztet és egy emlékművet állított fel. Ezek felavatását a moldvai kisváros önkormányzata május 17-ére hirdette meg, de – miután a hatóságok törvénytelennek
nyilvánították az emlékműállításra kibocsátott építési engedélyt – Constantin Toma polgármester bejelentette, elhalasztották az avatást.
A Csíkszentmárton község leltárában szereplő temetőt az
elmúlt években az önkormányzat forrásaiból, a magyar Honvédelmi Minisztérium és magánszemélyek adományaiból újították fel. A bekerített, székely kapuval ellátott emlékhelyen
mintegy hatszáz fakeresztet állítottak. A román katonákra emlékező kereszteket részben a temető sétányára, részben a még
meg nem jelölt magyar katonasírokra állították.
Úzvölgye közigazgatásilag a 33 kilométerre fekvő Csíkszentmártonhoz tartozik, de Hargita és Bákó megye kataszteri
hivatala 2001-ben megállapodott arról, hogy a település területe a 25 kilométerre fekvő Dormánfalvához tartozik. A Bákó
megyei kisváros polgármestere április közepén e megállapodás alapján betábláztatta a temető területét. A településről
2017-ben költözött el az utolsó lakos. (MTI)

Ország – világ
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Új elnöke van a képviselőháznak

A Szociáldemokrata Párt jelöltje, Marcel Ciolacu lett
a képviselőház új elnöke. A képviselőház plénuma
titkos szavazással, 172 támogató vokssal választotta
meg Ciolacut a törvényhozó testület alsóházának
élére, 120-an szavaztak ellene. A PNL, az USR és a
PMP közös jelöltje, Raluca Turcan 100 támogató és
192 ellenszavazatot kapott. Az RMDSZ jelöltjére,
Kelemen Hunorra 20 képviselő szavazott, 272-en ellene voksoltak. (Agerpres)

Fokozódhat az iskolaelhagyás

A 2019–2020-as tanévre vonatkozó beiskolázási keretszámokról szóló miniszteri rendelet az iskolaelhagyás fokozódásához fog vezetni – figyelmeztet a
Spiru Haret szakszervezeti szövetség. Az érdekvédelmi szervezet szerint ezzel a rendelettel Ecaterina
Andronescu tanügyminiszter gyakorlatilag lakatot
tesz az ország több líceumára, és szakiskolákká alakítja ezeket az intézményeket. A szakszervezeti szövetség képviselői szerint többek között Szeben,
Kolozs, Brassó, Temes, Dolj, Olt, Brăila, Vâlcea, Iaşi
és Teleorman megyében is arra kényszerülnek a
tanfelügyelőségek, hogy az eleve csökkentett líceumi helyek számát még inkább visszavágják, 34
osztályig. Emellett fennáll annak is a veszélye, hogy
meneszteni kell majd több pedadógust – hívja fel a
figyelmet az érdekvédelmi szövetség elnöke, Marius
Ovidiu Nistor. Amennyiben a szaktárca nem vizsgálja felül a rendeletbe foglaltakat, a szakszervezet
– a szülői és diákszervezetekkel közösen – tiltakozó
megmozdulásokat kezdeményez – áll még a közleményben. (Agerpres)

Viharos idő országszerte

Egyébként Párizs

Naponta 10-12 kilométert is gyalogoltunk. Legalábbis a telefonba beépített lépésszámláló szerint. A lábfájás, a
gyakori leülések és bámulások kávéházi
teraszokon az utcafolyam felé fordított
székeken, páros padokon ebbe beleszámítandók. De hát nem kirótt penzumot
teljesítettünk, hanem egész egyszerűen
csámbolyogni, sétálni, újra felfedezni
és leltárba venni korábbi emlékeinket
mentünk a fény és Ady Párizsába. Eljutottunk a Rue de Constantinople 15.
szám alá, ahol a Nagy Európa Hotel
(ma Best Western vagy valami hasonló,
Európát homályosító néven) működik,
és ahol megleltük a régi kávéházat,
amely ma inkább Marcel Proust kultuszában tündököl – ragyogóan berendezve könyvtárral, olvasósarkokkal,
irodalomtörténeti tárlókkal (levelek,
könyvek, fényképek), elegánsan terített
damasztabroszokkal. Azért Ady is jelen
van a párizsi Magyar Intézet jóvoltából: a költő hatalmas, közismert képe,
Czigány Dezső festménye tekint le ránk
az egyik szeparé faláról, és Deák Árpád
plakettje magyar és francia felirattal a
belépéskor. Utána elsétáltunk a Rue
Levis 48. szám alá is, ahol Lédáék
éltek, miután Brüll úr elmenekült Bulgáriából a hitelezői elől, egyenesen Párizsba, és itt húzták meg magukat, pl.
képeslapeladásból éltek. Itt volt Ady állandó vendég, és a Place Pigalle (a közelben) mondén mulatóiba jártak
esténként. (A Moulin Rouge környékén
szexshopok sopánkodnak.)
És ellenőriztük újra a Sorbonne, a
Pantheon és a Hegyi Szent István(Saint Étienne du Mont) templom felé

kaptatva, hegynek felfelé a Rue Cujast, ahol tényleg még mindig „kissé lejt a
járda”. De a Radnóti-versben mondott
péküzlet már régen bezárt, azt csak a
magyar irodalmi emlékezet őrzi, amíg
Radnótit fognak olvasni.
Párizs hetedíziglen is meglepett, fellelkesített. Megbocsátható, ha az ember
37 éve jár Párizsba, amikor csak teheti.
Mindig csak magánemberként, ameny-

nyiben ez lehet mentség azok előtt, akik
még nem próbálták fel minden franciák
és világból bevándorlók Párizsát. Reggel presszókávét ittunk és croissant-t ettünk, este kiséttermekben söröztünk és
boroztunk, sőt egy alkalommal a Latin
negyedben odáig vetemedtünk, hogy
még egy fonduval és raclette-tel – olvasztott forró sajtok vegyülete, kenyérrel mártogatható ínyencség – és
savoyai borral és szalámival, pácolt
sonkaszeletekkel, héjában főtt krumplival hívogató kisvendéglőt is felkerestünk, „egyszer élünk, kisapám!”
önvigasztaló felkiáltások közepette. A
kisboltok minden sarkon arabok, indiaiak kezében. Finom sajtok, kiváló ízesítésű olajbogyó, borok és egyéb
szem-szájnak ingere – olcsón.
A múzeumot sem hagytuk ki: hevertünk a Louvre gyepén, és megmártottuk
a kezünket az üvegpiramis előtti medencében, a Musée de Clunyban láttuk
a nevezetes XV. századi kárpitokat a talányos egyszarvúakkal és az Orsay mú-
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zeumban az impresszionistákkal újra
művészettörténet-órán jártunk, mint
egykor a kolozsvári képzőben.
Ami a változásokat illeti, eleddig
minden turisták által kedvelt célpont
környékén a kirakodó feketék néha afro
„népművészeti tárgyakat”, takonylabdát, világító, feldobható labdacsokat és
szelfibotokat kínáltak előszeretettel.
Mára ez kiment divatból, csak villogó
Eiffel-tornyok vásárolhatók minden
méretben és mennyiségben. Változnak
az idők. A szuvenírboltokban hűtőmágnesek, kendők, sálak, ceruzák, újabban
kis tálcák nagy festmények repróival,
babák, mütyürök, képeslapok milliárdjai, sapkák és polók.
Korábban a reptértől a belvárosig
vezető országút mentén nyomortanyák
sorakoztak. Mára a környékbeli rendőrségek felszámolták a tanyákat, eltűntek, vagy élősövény mögé bújtatva
láthatatlanok az idegenek szeme előtt.
Azért előfordulnak bőven a hon szorgalmas és tehetséges képviselői. Egyikük, egy rámenős rr-asszony lejtett
előttem egy aranygyűrűs táncot, majd
kérdőre vont, hogy az enyém-e a földről felkapott ékszermény. Miután fejemet ráztam, felkínálta eladásra. A
hamisított alpakkagyűrűvel perceken
át követett, lerázhatatlannak bizonyult, amíg rá nem szóltam egy eres
nyelven: Ia mai slăbeşte-mă, dragă.
Azonnal visszakozott. Lám, minő
öröm, ha az ember beszéli a nagylelkű
nemzeti és európai állam(unk, -otok)
nyelvét.
A Place du Tertre a Montmartre tetején az éttermekről szól, és a mindenkiről portrét rajzolni, fösteni akaró
amatőrökről. Modigliani vagy Picasso
halott. Az utánzók virágzanak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat újabb figyelmeztetést adott ki szerdán légköri instabilitás miatt,
és bejelentette, szombatig záporok, zivatarok várhatók, amelyeket villámlás, erős széllökések, szélvihar
és jégeső kísér. A lehulló csapadék meghaladja a
15-25 litert négyzetméterenként, elszórtan pedig a
35-50 litert négyzetméterenként. Érintett Szatmár,
Máramaros, Szilágy, Suceava, Beszterce-Naszód,
Neamţ, Hargita, Maros, Brassó, Kovászna, Prahova,
Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Mehedinţi, Gorj, Szeben,
Fehér, Kolozs, Bihar, Arad, Temes, Krassó-Szörény,
Hunyad, Botoşani, Iaşi, Bákó, Vrancea és Buzău
megye. (Mediafax)

Baleset a Csalhó-hegységben

Súlyos sérüléseket szenvedett egy francia turista a
Csalhó-hegységben, a hegyimentők kérték a
SMURD rohammentő szolgálatot, hogy küldjön helikoptert a helyszínre. Raul Papalicef, a Neamţ megyei Salvamont vezetője elmondta, hogy a francia
turista a Csalhó Nemzeti Parkban lévő Márton-patak
völgyében lezuhant, és számos sérülést szenvedett.
Fennáll a gyanú, hogy gerinctörése van. A hegyimentők Durău üdülőtelepig szállították, onnan kellett
helikopterrel továbbvinni. A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. (Agerpres)

Kötelező,
de (Folytatás
nem aztúlzottan
1. oldalról)

adatokhoz képest, igen kevés a mintegy 9 millió lakáshoz képest. Az ugyanis, aki nem köt fakultatív lakásbiztosítást, valószínűleg a kötelezőt sem fizeti meg, és
igazából senki nem kéri számon. Pár évvel korábban
megpróbálták a polgármesteri hivatalokat arra kényszeríteni, hogy a helyi adók bevételezését a kötelező lakásbiztosítási kötvény kifizetéséhez kössék, erre kísérleti
programot is indítottak néhány városban. A kísérletezés
nem járt sikerrel, mint kiderült, a biztosítási törvény
nem teszi lehetővé ezt a fajta „huncutságot”. Az illetékesek egyrészt más eljárást kellene kitaláljanak a „kötelezőség” betartatására, másrészt átgondoltabban,
„lakásraszabottabban” lehetne kialakítani a biztosítási
kockázatok körét. Hiszen a tömbházak felsőbb emeleti
lakóit miért érdekelné oly nagyon az árvíz-, illetve földcsuszamlásveszély? Vagy az erdélyieket a földrengésveszély, amikor itt gyakoribbak a viharkárok? De szinte
mindenkit érdekel a tűzeset, a közműhálózat meghibásodása, ikerházak esetén a szomszéd által okozott károk
megtérítése stb. No de majd kiderül, a két évvel ezelőtti
sikertelen módosítások után ezúttal komoly-e a szándék,
sikerül-e változtatni a kötelező lakásbiztosítások rendszerén, vagy csak választások előtti kampányszöveg volt
ez is.
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Az erdélyi arisztokrácia emlékére

(Folytatás az 1. oldalról)
rendeltetésnek megfeleljen, ezért építenénk
a kastély kertjében, az út mellett egy konferenciaközpontot, és ezt kiegészítve egy 60
férőhelyes szállodarészt is. A felújított kastéllyal, a múzeumi termek berendezésével
az a célunk, hogy emléket állítsunk az erdélyi arisztokráciának. Ahogy az építkezési
engedély meglesz, azonnal elkezdjük a
munkát, hiszen minden feltétel megvan
hozzá, az anyagiak is. A kastély felújítását
és a konferenciaközpont építését elsősorban
a magyar állam támogatja, a Bethlen Gábor
Alapkezelőn keresztül, de saját forrásokat is
felhasználunk – tájékoztatott Kató Béla, az
Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.
Elsősorban a nőszövetség lesz a kedvezményezett
– Kinek szánják, milyen rendeltetése lesz
az épületegyüttesnek?
– Ha elkészül ez a központ, elsősorban a
nőszövetség lesz a kedvezményezettje
ennek az intézménynek. Marosvásárhelynek
és környékének egy minden szempontból
megfelelő, korszerű intézménye lesz, amelyet nagyon sokan fognak használni. Köztudott, hogy egy ilyen intézmény
fenntartása igen költséges, hiszen az épületet fűteni kell, személyzetet kell alkalmazni,
s ezért bizonyos fokig vállalkozásként kell
működtetni. Aki vezeti majd, arra kell törekednie, hogy minimálisan önfenntartóként
működjön. Nem a profitszerzés a lényeg, de
azon túlmenően, hogy az intézmény létrehozását támogatják, arra senki nem tett ígéretet, hogy az elkövetkező évtizedekben
támogatják a fenntartását és az itt folyó tevékenységet is. Tehát arra kell gondolni,
hogy a fenntartási költségeket elő kell teremteni. Ellenkező esetben az épület tönkremegy, hiábavaló volt az igyekezet, kárba
vész a támogatás és a befektetett munka –
nyilatkozta a püspök. Hozzátette: – Nem a
bonyhai kastély az első, amit felajánlottak
az egyházunknak, viszont mindig visszafogott vagyok a tekintetben, hogy mit lehet elfogadni és mit nem, hiszen a felújítás után
nagyobb gond a fenntartás.
A Bánffy család egyik tagjától hallottam,
hogy a kastély egy négyzetméterének fenntartásához egyhektárnyi erdő kell. Ezt ők
tudják, s igazuk is van, mert a kastélyok úgy

épültek, úgy létezhettek, hogy mögöttük birtok és gazdasági erő volt. Ma az egyháznak
egy kastélyt felvállalni, ha nincs mögötte
valamilyen gazdasági koncepció, lehetetlen.
Bonyhán van még ötven hektár erdőnk,
ötven hektár kaszálónk, ami egy kis pótlást
jelent, viszont ez nem elégséges ahhoz,
hogy a kastélyt üzemeltessük. Úgy kell
megszervezni az egészet, hogy mindenki
számára nyitott intézmény legyen, elsősorban a mi közösségeinknek, de bárki használhatja majd, hogy az ebből származó
jövedelemből fenn lehessen tartani –
mondta Kató Béla.
Kérdésünkre, hogy milyen költségvetésű
beruházásról van szó, a püspök elmondta,
addig nem beszélhetnek számokról, amíg a
végleges tervek nem készültek el, hiszen a
vállalkozónak ennek alapján kell kiszámítania az építkezés költségeit.
– Nem tudjuk, mennyibe kerül. Egy kastély felújítása és egy komplexum megépítése nem olcsó dolog, de reméljük, hogy
elégséges lesz rá az erre szánt pénzünk –
nyilatkozta a püspök.
Idén is lesz kastélynap
Az Erdélyi Református Egyházkerület
Nőszövetsége évről évre megszervezi a
nagy népszerűségnek örvendő kastélynapot,
amelyen több száz nőszövetségi tag vesz
részt. A Bethlen-kastélyról tudni kell, hogy
elődjét 1545-ben Bethlen Farkas építtette,
ezt alakíttatta át idős és ifjú Bethlen Elek
1679 és 1719 között. Ekkor a kastélyt egy
négyszög alakú kőfal vette körül, sarkain
nyolcszög alakú bástyatornyok álltak. Itt
született Árva Bethlen Kata.
A kastély 42 helyiségből áll, háromszintes épület, alagsorral és emelettel. Az erődítmények mára eltűntek. Az 1948-as
államosítás után állaga rohamosan romlott,
közintézmények működtek benne.
Az 1989-es rendszerváltást követően ifj.
Bethlen Ádám lánya, Bethlen Fruzsina viszszaigényelte az épületet, majd az Erdélyi
Református Egyházkerületnek adományozta. Az épületen állagmegőrzést végeztek, de a felújítás egyre sürgősebbé vált. A
romos épület köré, a kastélyparkba a nőszövetség erőfeszítései révén próbáltak eddig
életet lehelni, rendezvényüket idén július
13-án is megtartják.

Anyanyelvi jegy nélkül nem
felvételizhetnek magyar középiskolába
a magyar nyolcadikosok!

A
Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
felhívja a romániai magyar tannyelvű
vagy
magyar tagozatos
általános iskolák
tanintézmény-vezetőinek, pedagóg u s a i n a k
(különösen végzős
osztályok osztályvezető pedagógusainak),
a
nyolcadikos diákok pályaorientálásával foglalkozó
nevelési tanácsadó
szakemberek, valamint a végzős diákok szüleinek a
figyelmét a középiskolai felvételi eljárást szabályzó 2018. augusztus 30-i 4829. számú miniszteri rendelet
6. paragrafusának előírásaira. Ennek értelmében az idéntől a felvételi eljárás keretén belül
lehetőség adódik a kisebbségi oktatásban részt
vevő és a nyolcadikos országos értékelésen
magyar nyelv és irodalom tantárgyból vizsgázó
diákoknak a felvételi űrlap egyik fejezetében
(lásd a csatolt illusztrációt) történő bejelöléssel kérni, hogy a felvételi médiának a kiszámításában ne vegyék figyelembe az
anyanyelvi vizsgán elért érdemjegyet.
Felhívjuk a kedves szülők, osztályfőnökök
és tanintézményvezetők figyelmét arra, hogy
az említett miniszteri rendelet 6-os számú cikkelye értelmében ebben az esetben a diák nem
felvételizhet kisebbségi (magyar) nyelven
működő középiskolai osztályokba, vagyis
ennek az opciónak a bejelölésével a felvételi
elosztás során a számítógép átugorhatja a kisebbségi tanintézmények osztályainak kódszámait. (ART. 6 Candidaţii care au urmat
cursurile gimnaziale în limba maternă şi au
susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru
stabilirea mediei la evaluarea naţională fără

Városfejlesztésről a költségvetés tükrében

Mint ismeretes, a központi költségvetés elfogadásának megkésése miatt
az önkormányzatok is később tudták
összeállítani és elfogadtatni a helyi
költségvetést. A szászrégeni tanács is
az áprilisi soros ülésén döntött arról,
hogy miből gazdálkodik a város. Erről
beszélgettünk Márk Endre alpolgármesterrel.

Vajda György
Az alpolgármester szerint gondot okozott
az, hogy a központi költségvetésből kevesebb
pénzt kapott a város a szociális háló fenntartására, ugyanakkor az építkezésben dolgozók
bérét megnövelő 114/2018-os sürgősségi kormányrendelet is azt idézte elő, hogy több beruházási terv költségeit újra kellett számolni,
a kivitelezéshez szükséges hiányzó pénzt a
helyi büdzséből pótolták, ami azt jelenti,
hogy máshonnan kellett pénzösszegeket elvenni.
Az idén Szászrégen 66 millió 270 ezer lejből gazdálkodik. Ebből a polgármesteri hivatal személyzeti költsége 22 millió 200 ezer
lej, ez a kiadások 33%-át teszi ki. Az anyagi
kiadások, az iskolák fűtése, a fogyóeszközök,
stb. 18 millió lejbe kerülnek, ez a kiadások
27,8%-a. A kulturális intézmények fenntartására és különböző események támogatására
1,6 millió lejt (2,4%) különítettek el. Az idén
az egyházi ingatlanok felújítására egyforma
arányban összesen 250.000 lejt (0,3%) kapnak a felekezetek. A szociális kiadások öszszege 4,6 millió lej (fűtéspótlék,
beteggondozók bére stb.). A központi költségvetésből átutalt összeget 600.000 lejjel
pótolták ki a saját költségvetésből. Beruházásokra 17,54 millió lejt (25%) szánnak. Ez
nagyrészt az országos alapból elkezdett vagy
az uniós támogatások által finanszírozott
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projektek önrészét fedezi. A legfontosabb,
hogy az idén elkészül és a helyi tanács elfogadja az általános városrendezési tervet
(PUG). Ami a projekteket illeti, úgy tűnik,
hogy az idén – harmadik próbálkozásra –
hozzáfoghatnak a hajdani Patria mozi átalakításához. A kivitelezést az Országos Beruházási Alapból (CNI) támogatják, az önrész
150.000 lej. Ugyancsak a CNI támogatásával
nemsokára a jelenlegi városi kórház udvarán
– a polgármesteri hivatal tulajdonában levő
telekre – három modulból álló, a sürgősségi
rohammentő szolgálatnak helyt adó konténert helyeznek ki. A kórház és a hozzá tar-

tozó telek az ortodox egyház tulajdona. A
polgármester perben áll az egyháziakkal,
eddig nem sikerült tisztázni a helyzetet. A
konténerek felállítása 1,6 millió lejbe kerül.
Mintegy három héten belül hozzáfognak a
munkálatokhoz, amelyeket a tervek szerint
három hónap alatt befejeznek. Az alpolgármester közbenjárására, Budai Barna segítségével rendbe teszik az egykori Metalul
labdarúgópályát. A Román Labdarúgó-szövetség műgyepet ajándékoz a városnak, de
előbb az önkormányzat kell rendbe tegye a
területet. A komplex munkálatok 900.000
lejbe kerülnek. Ugyanakkor rendbe teszik a
lelátókat és az öltözőket is, az ígéretek szerint
második ligás csapat használatára alkalmas
stadion lesz.
A helyi tanács döntésének köszönhetően az
idén a város megvásárolja a műjégpálya hűtőrendszerét. Ez 350.000 lejbe kerül. A korcsolyapályát télen a strand melletti
zöldövezeten működteti majd a strand személyzete.
A kivitelező ígéretet tett arra, hogy a nagypiac vásárcsarnokát az idén szeptemberben
befejezik. A munkálatok kivitelezésében volt
fennakadás, de most már teljes gőzerővel haladnak – állítja az alpolgármester –, a főberuházó az Országos Beruházási Alap (CNI),
ez esetben az önrész 569.000 lej.
A már említett 114/2018-as törvény miatt
aktualizálni kellett a tervezett szociális lakások kivitelezési költségeit. Az építkezés 2,3
millió lejbe, 700.000 lejjel többe kerül, mint
az eredetileg kiszámított összeg, az önkormányzat 300.000 lejjel kell hozzájáruljon.
Hasonlóképpen napirendre kellett hozni az
Akácos út aszfaltozási költségeit. Ezt a helyi
fejlesztési alapból (PNDL) 910.000 lejjel támogatják. Az előző versenytárgyalásokra
nem jelentkezett kivitelező, így a helyi költ-

a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi
literatură maternă. În acest sens, părinţii sau
reprezentanţii legali ai acestor candidaţi
completează o declaraţie, semnată de părinte
sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării
computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat
pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională
fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă
şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu
predare în limbile minorităţilor naţionale.)
Ilyen körülmények között úgy ítéljük meg,
hogy fennállhat a veszélye annak, hogy számos
magyar diák középiskolai hely nélkül marad,
vagy a számítógép román tannyelvű
osztályba/iskolába sorolja. Ugyanakkor úgy értékeljük, hogy számos magyar tannyelvű középiskola beiskolázási száma is valós
veszélybe kerülhet.
Ennek szellemében ismételten kérjük a magyar tannyelvű tanintézmények vezetőit és tagozati felelőseit, valamint az érintett
osztályok osztályfőnökeit, hogy sürgősen tájékoztassák a szülőket és diákokat a fent leírt
helyzetről. (közlemény)

ségvetésből kellett kiegészíteni a kiadásokat.
Szintén saját pénzből finanszírozzák az
Axente Sever utcában levő útkereszteződés
kiszélesítését. Erre halad a teherforgalom
nagy része. A munkálatokra 500.000 lejt különítettek el. Az idén néhány oktatási intézmény is megújul. A Ceuşeanu líceum két
épületrésszel bővül ki, amelyekben osztálytermeket alakítanak ki. Megújul a Mihai Viteazul
utcában levő óvoda, amire 5,9 millió lej van,
az önrész 120.000 lej, a radnótfáji 3-as
számú óvoda teljes felújítására 4 millió lejt
költenek, az önrész 83.000 lej. Rehabilitálják
a Petru Maior líceumot is, a munkálatok
összértéke 5,6 millió lej, amiből az önrész
113.000 lej.
Uniós támogatásból a város mobilitási
terve alapján felújítják az Axente Sever, a
Herbus, az Akácos és a Mező utcákat, emellett 10 hibrid buszt is vásárolhat a város. A
beruházás értéke 33 millió lej.
Nem a város költségvetéséből ugyan, de a
Román Vízügyi Igazgatóság beruházásaként
25 millió lejből mederrendezési munkálatok
lesznek a Szászrégent átszelő Malomároknál
és a Rózsa-patakon. A lakott területen kívül
kitakarítják a patakokat, míg az épületek között betonfalat húznak fel mindkét partra, s
ezáltal megszüntetik az illegális csatornabefolyásokat. Ami a magyar vonatkozású költségeket illeti, az idén is sikerült –
partnerkapcsolat alapján – 25.000 lejt elkülöníteni a szeptember 6–8. között megszervezendő
szászrégeni
magyar
napok
támogatására. S még egy magyar vonatkozású projekt: a városlakók életminőségét feljavító projekt keretében – a regionális
operatív program révén – 27 millió lejjel támogatják az Ifjúsági park felújítását, és ennek
köszönhetően megújulhat a Kohl István egykori ornitológus gyűjteményének otthont adó
múzeum is. Ez esetben az önkormányzat
466.000 lejjel járul hozzá a terv kivitelezéséhez.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Időszerű urológiai kérdésekről tanácskoztak

Nyolcadik alkalommal rendeztek tanácskozást az elmúlt
hét
végén
a
marosvásárhelyi
urológiai
klinikán végzett tevékenység
időszerű aspektusairól, ami
azért fontos, mivel olyan kórképeket kezelnek a klinikán,
amelyek mind a férfi-, mind a
női lakosság igen nagy hányadát érintik. Az eseményről dr. Mártha Orsolya egyetemi
kérdeztük,
aki
tanárt
a már közölt jó hírek mellett – amelyek a klinika
épületének befejezésére és
eszközparkjának a felújítására vonatkoznak –, a szakmai
újdonságokat
is
ismertette.

Bodolai Gyöngyi

– Azért nagyon fontos számunkra ez a rendezvény, mert lehetőséget nyújt, hogy elmondjuk
megvalósításainkat, bemutassuk a
korszerű kezelésekkel, műtétekkel
kapcsolatos újdonságokat, és nem
utolsósorban találkozzunk a régióban dolgozó kollégákkal és a családorvosokkal,
mivel
tevékenységünk alapját egyértelműen a velük való együttműködés
képezi.
Ami az újdonságokat illeti, a
múlt évtől elkezdtük a laparoszkópos beavatkozásokat, és ma már
rendszeresen végezzük a laparoszkópos prosztataeltávolítást, a daganatos veseeltávolítást, a különböző
fejlődési rendellenességek megoldását, továbbfejlesztettük az urodinamiás (vizeletáramlás meghatározására vonatkozó) kivizsgálásokat. Szerveztünk egy kétnapos tanfolyamot is, amelyre az ország
minden részéről jöttek fiatal szak-

orvosok, urológusok és nőgyógyászok is, hogy a funkcionális urológia vonatkozásában sajátítsanak el
új módszereket, amelyeket kivizsgálásként bevezethetnek a mindennapi gyakorlatba. Az idén
nőgyógyászokat is meghívtunk,
hisz számos alkalommal igyekeztem felhívni a figyelmet, hogy a
korszerű modern orvostudományban, főleg az urológiában és a nőgyógyászatban
nem
lehet
funkcionális medicina nélkül gondolkodni. Nem minden kórkép oldható meg műtéttel, hiszen sokszor
működésbeli okok rejlenek a betegség kóroktanában.
– Mostanában gyakrabban emlegetik a nőgyógyászati urológiát,
egész pontosan mit fed?
– Immár öt éve van egy továbbképzési lehetőség országos viszonylatban: az uroginekológia,
ami tulajdonképpen egy szakot jelent, fejlettebb országokban vannak orvosok, akik nemcsak
nőgyógyászok, hanem urogineko-

A paradigmaváltók közöttünk járnak

lógusok, ami azt jelenti, képesek a
női kismedencében elhelyezkedő
szervek komplex műtéteinek elvégzésére. Ide tartozik általában a
vizeletvesztés és ezen belül az akaratlan vizeletvesztés. A modern felfogás szerint ez a kórkép az
urológushoz tartozik, de a nők még
mindig nőgyógyászhoz fordulnak
először, és utólag kérik ki az urológus véleményét. Az ideális az
lenne, hogy olyan szakorvos kezelje ezeket a komplex eseteket,
aki nőgyógyász, de rendelkezik bizonyos urológiai szakképesítéssel,
vagy akár fordítva is, és aki természetesen valamilyen szinten urodinamikai kivizsgálásokat is végez.
A képzést Nagyváradon dr.
Gheorghe Bumbu professzor, a
nagyváradi megyei kórház urológiai klinikájának a vezetője tartja,
aki a leghíresebb szaktekintély ezen
a területen. A tanfolyamokon urológusként Călin Chibelean doktorral
mi is részt veszünk, és a funkcionális részt oktatjuk a jelentkezőknek.
– A bevezetőben elhangzott,
hogy egyre népszerűbb a marosvásárhelyi orvosi karon tartott szexuális medicina kurzus.
– Három éve született meg az
elképzelés, hogy van egy olyan
része az urológiának, amivel tulajdonképpen mindenki foglalkozik,
de nincsen előadás, ami komplexitásában vizsgálná ezt a területet. A
diszciplína szintjén hozott döntés
alapján kértük az egyetem vezetőségét, hogy véleményezze, hasznos
lenne-e a diákok szempontjából.
Nagyon meglepődtünk, mert rendkívüli volt az érdeklődés. Először
a negyed-, ötöd- és hatodéves magyar orvostanhallgatóknak tartottuk az előadásokat, amire 150-en
jelentkeztek. Rá egy évre bekapcsolódott a román tagozat, és az

A másképpen tudásról Jakab Istvánnal

A megőrzött egészség többet
ér, mint a legyőzött betegség
– hangzott el Jakab István TVproducer, ezoterikus író, természetgyógyász előadásában
május 25-én este a marosvásárhelyi vár üvegaulájában,
ahol sokan voltak kíváncsiak
szavaira. Hosszan beszélt
testi, majd lelki dolgainkról is.

Bodolai Gyöngyi

A mikrobiomról például, testünk
virtuális szervéről, amelyet a bőrünkön és a szervezetünkben élő mikrobák
dzsungele
alkot,
és
egyensúlyuktól függ az egészségünk. Mi az oka az egyensúly megbomlásának, és hogyan lehet azt
helyreállítani? Milyen természetes
készítményeket ajánl erre az előadó
Zöldvér programja?
Emberként a legmagasabb energiaszintű állapotunk az, hogy képesek vagyunk befogadni, felerősíteni
és kisugározni a szeretetet. És
mégis miféle erők térítenek el ettől,
hogyan veszi át a szeretet helyét a
félelem, a harag, a gyűlölet, ami
olyan mérgeket termel, amelyek

megbetegítik szervezetünket? –
foglalhatnánk nagyon röviden össze
a két előadás lényegét, amelyet követően néhány kérdést tettem fel az
előadónak.
– Annyi mindennel foglalkozol,
kiválóan ismered a gyógynövényeket, a gyógygombákat, és ezt a tudást előadásokon, az általad
alapított és működtetett Viva Natura
tévéadáson (a másképpen tudás
csatornáján), valamint a Természetgyógyász magazinon keresztül népszerűsíted. De nem maradsz meg a

szavak szintjén, mert segíteni szeretnél, ezért a Viva Natura filozófiájának megfelelően adalékmentes,
természetes hatóanyagokat kínálsz
azoknak, akik szeretnének egészségesebben élni. Hiszel a szeretet
mindent legyőző erejében, és azt
hirdeted, hogy az ellenségeskedéstől zajos világból ez az egyetlen
kiút. Ezek után ki is valójában
Jakab István, természetgyógyász,
feltaláló, tévériporter, ezoterikus
író, próféta, vagy mindez egy személyben?
– Régen voltak polihisztorok,
akik értettek az íráshoz, a verseléshez, a különböző tudományokhoz,
az alkímiához, és sorolhatnánk tovább azokat a területeket, amelyekben
jártasak
voltak.
Gyermekkoromban rengeteg verset,
regényt írtam, ezért inkább a lelki út
vonzott. A sorsom azonban úgy alakult, hogy a szüleim elváltak, és
nekem szakmát kellett tanulnom,
így lettem híradásipari gyártástechnológus. A gépek összeállításához
szükséges logikus gondolkodás,
amit a szakmával együtt sajátítottam el, nagyon hasznos ebben a világban, ahol 33 éves koromra
mindent elértem, amire egy földi
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Speciális kismetszésű nyitott
szívműtét háromdimenziós
endoszkóppal

Szolnoky Jenő orvosigazgató-helyettes speciális billentyűrekonstrukciós nyitott szívműtétet végez a budapesti Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézetben 2019. május 28-án. Az intézetben jelenleg az
összes nyitott szívműtét 20-25%-a már ilyen módszerrel történik, amely
nem csak esztétikailag nyújt kiváló eredményt, hanem a rehabilitáció is
sokkal gyorsabb utána. (MTI/Mónus Márton)

idén angol nyelvű kurzus is indult.
A visszajelzés rendkívül pozitív, és
reméljük, hogy az előadás bekerül
a tantervbe, és új fiatal oktatókat
tudunk felvenni. Ahogy a bevezetőben is elmondtam, a mi klinikánkon, függetlenül attól, hogy kinek
milyen az anyanyelve, a tudomány
nyelvét beszéljük. Büszke vagyok
arra, hogy nagyon jó a hangulat, jól
tudunk együttműködni, a beteg és
a hallgatók érdekét tartva szem
előtt.
– Az antibiotikum-rezisztenciáról is szólt a nyitóelőadás, pontosabban arról, hogy húgyúti
fertőzések esetében mivel lehet helyettesíteni az antibiotikumokat.
– Az egyik téma, amiről az idén
több szó esett, a visszatérő multirezisztens vizeletfertőzések és a tünetmentes baktériumürítés (bakteriuria).
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a vizeletvizsgálatban százezer fölött van a
csíraszám, az urokultúra pozitív, de
a betegnek semmi panasza nincsen.
Ilyenkor műhiba antibiotikumot
adni, mert esetleg előfordulhat egy
szövődmény (tüdő vagy valamilyen más góc), amire már nem fogunk antibiotikumot találni, olyan

nagy lesz a szervezet ellenállása az
antibiotikumokkal szemben. Éppen
ezért rendkívül fontos, hogy a korszerű irányvonalakat szem előtt
tartva kezeljük a beteget. Aláhúztam annak a fontosságát, hogy
évente fel kell újítani a kezelési útmutatókat, mivel változik az antibiotikumokkal szembeni ellenállás,
viszont olyan új táplálékkiegészítők
vannak, amelyek rendelkeznek tudományos háttérrel. Ezek olyan növényeket tartalmaznak, amelyek
megváltoztatják a vizelet savasságát,
és meggátolják, hogy a baktérium
letapadjon a hólyagnyálkahártyához, és szaporodni tudjon. A tanácskozáson
szó
volt
a
prosztataspecifikus antigén helyéről
a prosztatarák szűrésében, arról,
hogy milyen esetekben ajánlottak a
laparoszkópos beavatkozások, továbbá a női vizeletvesztésről, a hiperaktív hólyagról, a vesekövek
korszerű kezeléséről, amibe beletartozik a testen kívüli (extrakorporeális) kőzúzás, ami már nem
újdonság, és a flexibilis ureteroszkópia is kisméretű kövek eltávolítására – nyilatkozta Mártha
Orsolya professzor.

ember vágyik. Volt házam, autóm,
feleségem, három gyermekem, de
ahogy elkezdtem vágyakozni, megjelentek azok az emberek az életemben, akik egy más utat tudtak
mutatni. Ausztriában találkoztam az
ezotériával, és ez a világ beszippantott engem.
– Hogyan, mivel kezdődött ez a
második életed?
– Az első dolog, amivel foglalkoztam, a vízerek, a földsugárzás
mérése volt, majd a víz lett a szerelmem. A víznek teljesen más tulajdonságai vannak, mint amiről
valaha is álmodtunk. Van egy új,
másik halmazállapota, ami az élőlényekben található, és amit élő víznek neveztem abban a könyvben,
amelyet 2002-ben írtam A teremtés
titkai/ Víz-vázú világegyetem címmel. Ez a könyv a spirituális életembe nyújt betekintést.
– Honnan eredt az érdeklődésed
a természetgyógyászat iránt?
– A természetgyógyászati ismereteket dr. Török Szilveszter professzortól tanultam, akit 15 évig
kísértem. Szervetlenkémia-profeszszorként a magyar természetgyógyászat doyenje volt, sajnos a múlt
évben elhunyt. Azt a csodálatos
rendszert, amit magyar természetgyógyászatnak hívnak, Oláh Andor
tanítása nyomán építette fel. A termékkombinációk, a biokémiai öszszetevők
stb.
–
hosszan

sorolhatnám azokat az ismereteket,
amelyeket tőle kaptam. Azt is bevallom, hogy termékfejlesztés közben, amikor több anyag kerül
egymás mellé, és nem tudom, hogy
mi az ellenjavallata két anyagnak,
elő merem venni az ingát, és megkérdezem tőle, hogy barátokként
összerakhatók-e, vagy vannak közöttük ellenségek. Ezen a pályán
sokan dolgoznak hasonló eljárásokkal a gyógynövények párosításakor,
és őseink ugyanígy tudták az ingát
használni. Ezt a tudást el kell fogadni, és be kell integrálni a munkánkba,
ugyanakkor
a
legkorszerűbb kutatások eredményeit is figyelemmel követjük.
– Nagyon sok különböző terméket ismertettél a marosvásárhelyi
előadás során, ezek mind saját fejlesztésűek?
– Kilencven százalékban igen.
Évek óta szándékomban állt gyógygombákkal foglalkozni. Tíz évvel
ezelőtt dr. Babulka Péter jó barátommal A XXI. század gyógyítói: a
gombák címmel írtunk egy könyvet,
amelyben bemutattam a ganoderma
gombákat és kombucha jó hatását
is, majd vártam a lehetőséget. Évek
elteltével találtam egy olyan beszerzési forrásra, ami lehetővé tette,
hogy csodálatos hatású készítményeket tudjak összeállítani. Vannak
olyan elképzeléseim, amelyeknek
(Folytatás a 8. oldalon)
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Hazatérés

Megjelent Weress Margit emlékiratainak második kötete

2019. május 4-én az ótordai Adorjánné
Weress Margit viszontagságos út után
emlékiratainak második kötetével –
Magyar szó Erdélyben. Visszaemlékezés II.
– újból „hazaérkezett”. A Kriterion és
a Polis könyvkiadók közös munkája
nyomán az Unipán Helga tervezte
elegáns borítóval megjelent könyveket Józsa Lajos István unitárius lelkész
ajánlotta a tordai közönség figyelmébe.

Bodolai Gyöngyi

A könyvekért Szabó Gyula, a Kriterion
Könyvkiadó vezetője mondott köszönetet a
hódmezővásárhelyi dr. Berényi Károlynak,
aki felesége (Weress Margit Ilona húgának
unokája) révén ismerte meg a családi ereklyeként őrzött 900 oldalnyi, kilenc kötetet kitevő
emlékiratot,
amelyet
annyira
megkedvelt, hogy segítőtársakat keresett és
talált a rendkívül érdekes és értékes kordokumentumokat tartalmazó írást közkinccsé tételére. Munkájában Liktár Katalin fiatal

Liktár Katalin beszél, a háttérben dr. Berényi Károly

budapesti kutató személyében talált értő segítőtársra, aki Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezésének feldolgozása és kiadása
során találkozott Weress Margit nevével. Ő
vállalta a kötetek gondozását, és a dr. Berényi
Károly előszavával ellátott első kötet után a
második előszavának a megírását.
Ótordai Weress Margit hazaérkezése egy
szép tavaszi napon történt, amikor a Torda
patinás régi házakat őrző központjából nyíló
kis parkban – amelyet a református templom
hatalmas tömbje, a magyar középiskola épülete és a történelmi múzeumnak helyet adó
reneszánsz stílusú egykori fejedelmi palota
határol – kinyílt a rózsaszínű gyertyáikkal
ékes gesztenyefa. Különleges virágaival,
sudár törzsével, amely mélyen gyökerezik
Torda földjébe, az volt az érzésem, hogy az
emlékirat főhősét jelképezi, a szép tanárnőt,
aki erős hittel, rendkívüli szorgalommal, bátorsággal, őszinte lelkesedéssel vállalta a felekezeti tanítók képzését, mert tudta, hogy
tőlük függ erdélyi létünk jövője.
Az első kötet az 1894-ben született emlékíró
gyermek- és ifjúkorát mutatja be. Weress Margita
Torda főterének 41. szám alatti
emeletes polgári házában született, amely a vármegyének és
a városnak jeles személyiségeket adó nemesi család lakhelye
volt közel száz éven át. Ott látták vendégül a Torockón anyagot gyűjtő Jókai Mórt is.
Manapság hiába keressük a
csinos főtéri házak között, az
1944-es tordai csatában lebombázott családi házak helyén jellegtelen tömbházak
épültek.
A memoáríró édesapja,
Weress Ferenc a vármegye
köztiszteletben álló, kedélyes
főállatorvosa volt, akit olyan
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nagyszerű embernek ír le lánya, hogy hozzá
hasonló jellemet csupán enyedi tanártársában,
jó barátjában, Jékely (Áprily) Lajosban ismert
meg. Édesanyja, a Szegeden született Jeney
Adrienne a korabeli feminizmus híve volt, és
ebben a szellemben akarta nevelni nagyobbik
lányát is, ami több-kevesebb sikerrel járt. Holott a mozgalom hatása tette lehetővé, hogy
magántanulóként végezve középiskolai tanulmányait, Weress Margit jelesre érettségizzen, és elvégezze a kolozsvári Ferenc József
Tudományegyetem bölcsészkarának magyarnémet szakát, s közben egy-egy szemesztert
Grazban, majd Budapesten töltsön. Bár kitűnően szakvizsgázott mind a két tantárgyból,
és a kötelező gyakorlótanítást is elvégezte, a
pedagógiai szakvizsgát a magyar egyetem
1919-es felszámolása miatt már nem tehette
le, csak később, 1922-ben Szegeden, majd
1923-ban a kolozsvári egyetemen. Itt a felekezeti oktatás szükségességéről vitába keveredett pedagógiatanárával, aki ezt feltehetően
megbosszulta.

sal végzett. Enyeden kötött barátságot az
akkor még Jékely, később Áprily házaspárral,
ami egész életén át elkísérte, és emlékiratában beszámolt arról is: hogyan derült ki, hogy
az egyre népszerűbb költő Áprily Lajos valójában a nagyenyedi kollégium tanára. Általuk került kapcsolatba Áprily Lajos
leghűségesebb barátjával, Reményik Sándorral. Az iránta érzett rajongása már-már szerelem volt, de mivel érzelmei viszonzás nélkül
maradtak, kapcsolatuk tartós barátsággá alakult, sűrű levélváltással kísérve.
A kötetben megismertet az alakuló erdélyi irodalom eseményeivel, részletesen bemutatja a korabeli irodalmi folyóiratokat,
amelyeknek lelkes népszerűsítőjévé válik.
Meghatározó élményt jelent számára a
nagyenyedi kollégium 300. évfordulójának
a megünneplése. Mivel szépen szaval, a két
költő barát szívesen bízza rá verseit a kortárs irodalmat, az erdélyi irodalmi lapokat
népszerűsítő rendezvényeken, kiszállásokon.

Az első kötet dokumentumértékű színes leírás a magyar Torda mindennapi életéről, lakosairól, kereskedőiről, orvosairól, híres
vásáráról, egyházi, iskolai, társadalmi életéről, irodalmi kaszinójáról, majd a későbbiekben az 1910-es évek kolozsvári egyetemi
életéről. Az első szerelem ideje ez Weress
Margit számára, az idillnek azonban az első
világháború kitörése vet véget, amelyet testvére, Ákos mellett szerelme is végigharcol.
A május 4-én bemutatott második kötet a
szerző pályakezdéséről szól, a nagyenyedi
Református Tanítóképzőben induló tanári
munkáról, amit a nemzete iránti elkötelezettséggel, példamutató szorgalommal, odaadás-

Emlékírásából megismerjük a kollégium
életét, tanárait, a korabeli pedagógiai követelményeket, és a kezdő pedagógus igyekezetét, hogy a benne lobogó hazafias
lelkesedést továbbadja tanítványainak, akikkel bensőséges kapcsolatot alakít ki. A második évet a kolozsvári katolikus Marianum
által befogadott volt sepsiszentgyörgyi Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézetben
tölti, ahol magyart, németet, lélektant tanít töretlen lelkesedéssel. Ebből az időből tudósít
szemérmes látogatásairól a Pásztortűz szerkesztőségében. A lapban Reményik Sándor
az anyaság utáni vágyról szóló két versét
közli a szerző kérésére Fehér Magda álnéven.
Ebből az időből származik a Weress Margitnak dedikált Magasan című Reményik-vers,
ami az emlékiraton kívül a szerző egyetlen
versgyűjteményében sem szerepel.
A második kötet érdekes képet rajzol a hajdani mozgalmas fürdőélet utolsó pillanatairól,
ugyanis a vérhasból felgyógyult Weress Margit
térdízületi bántalmai miatt orvosnő barátnőjével hat hetet tölt Herkulesfürdőn, ahonnan távozásuk előtt vonulnak ki a megszálló francia
alakulatok afrikai születésű közlegényeikkel,
akik botrányosan bántak a lányokkal.
A kötetben Weress Margit a nála húsz
évvel idősebb sztánai pappal való jegyességének kellemetlen pillanatairól és a kapcsolat
felbontásáról is beszámol. Mivel hazafias
szavalatai miatt a sziguránca megfigyelése
alá kerül, tanári állásából időlegesen eltanácsolják. Hivatásának gyakorlásától megfosztva 1924 nyarán – szülei örömére –
házasságot köt Adorján Jenő gimnáziumi tanárral; a kötet a Brassóban töltött mézeshetekkel ér véget.
A háborút követő évek zűrzavaros politikai
eseményei sem maradnak ki a kötetből. Tanúi
vagyunk, ahogy édesapja már nem tud felülkerekedni az 1919 utáni impériumváltáson,
nemzedéktársaival együtt elfogadhatatlannak
érzi az új világot, és a csalódás szellemi és
testi leépüléséhez vezet.
Hogy milyen jövő várt „a tenni akarás vágyától vezérelt tanárnőre”, erre a várva várt
harmadik és egyben utolsó kötet ad majd választ.
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Anyagkrónika (4.)

Textíliatípusok

Ki emlékszik még a jó meleg
flanelpizsamára? Hát az orvosok kórházi moltonköpenyére,
melyet ma már talán fleeceből készítenek? A flokon ruhadarabok viselete kellemes
nyáron, viszont nagy hátrányuk, hogy erősen gyűrődnek.
Törülközőnk frottírból van, a
múltidéző gabardinszövetből
pedig kényelmes ruhák, nadrágok, férfiöltönyök készülnek. A gore-tex viszont egy
széleskörűen alkalmazott modern műanyag.

Casoni Szálasi Ibolya

A FLANEL vászon- vagy sá-

volykötésű, színes fonalból készített, könnyű vagy közepesen nehéz
szövet, melynek egyik vagy mindkét oldala bolyhozott. Készülhet
gyapjúból vagy pamutból különböző vastagságban. Fehérneműk,
felsőruházat, ing, ágynemű, blúz és
bélés készítésére is használják. Kellemes, puha, nagyon finom anyag.
A gyapjúflanel kötése vászon, a pamutflanelé sávolykötés. A két természetes anyag keverésével is
előállítanak flanelt.
A FLEECE (gyapjúfleece, polarfleece, mikrofleece) egy jó minőségű és nagyon kellemes tapintású,
alacsony száltakarójú, bolyhos, körkötött anyag.
Hurkos plüss kötött kelme, akár
így is lehet jellemezni. A készítése
során mindkét oldalát felbolyhozzák és nyírják, meglehetősen magas
szakítóerőt képeznek így. Készülhet

alkalmas. Legismertebb változata
az orvosok kórházi moltonköpenye.
A FLOKON vékony (rendszerint

tiszta gyapjúból, de ha különösen
mérettartó anyagra van szükség,
15% mennyiségben poliamid vagy
poliészter fonalat is bekötnek az
alap-kelmeszerkezetbe.
Meleg
sportos kabátokat készítenek belőle.
Olyan konstrukcióval rendelkezik,
mely a nedvességet kivezeti a
kelme felületére, de ugyanakkor a
szél behatolását is megakadályozza.
Leggyakrabban poliészter mikroszálakból készítik. A mikroszál olyan
szintetikus szálból készül, amely finomabb bármely természetes szálnál
vagy szokványos mesterséges alapanyagú szálas anyagnál. Ezen tulajdonságoknak köszönhetően a
fleece-anyag rendkívül finom, puha
és meleg. Nagyszerűen használható
takarók, párnák vagy egyéb textilkiegészítők varrására. Készíthető belőle szabadidőruha, sportfelső és
plüssjáték. Nagyon strapabíró anyag,
és gyorsan szárad. Az elnevezésben
szereplő angol fleece (ejtsd: flísz)
szó jelentése bolyhozott plüss.
Betűrend szerint nem ide tartozna, viszont hasonlósága miatt itt
említjük meg a MOLTONT is,
melynek anyaga 100 százalékban
pamut, mindkét oldalán bolyhos,
puha anyag. Rugalmassága, jó szigetelő és nedvszívó képessége miatt
felhasználhatósága széles körű (pl.
matracvédő, gumis lepedő, pelenkabetét, ruhabélés, vendéglátás). Dekorációs célokra is kiválóan

Ember és állat harmóniája

nyomott) vászonkötésű pamutszövet. Női ruhák, blúzok, tunikák,
nyári nadrágok készítésére ajánlott.
30 fokon mosható, avatandó!
A FRENCH TERRY bolyhos ha-

Az időskor beköszöntével az állat
szervezete, akárcsak az emberé, sok
változáson megy keresztül. Ezért idősödő kedvencünkre kiemelt figyelmet
kell fordítani. Egyesek sorsára hagyják öreg állatukat, az igazi gazdi
azonban felkarolja, és próbálja
széppé tenni utolsó éveit is.

Szer Pálosy Piroska

„Túl sok idős állatunk van, ez sok fájdalommal és állandó készenléti állapottal jár.
Hol nehezen ébred, hol nyöszörög álmában,
nehezen jár, köhécsel, nem eszik, ahogy elvárnánk. Folyton erősítgetjük, vitaminok,
táplálékkiegészítők, méhpempő, fürjtojás,
csirkemáj, marhahús… Az áprilisban készült fotón látható Brumi 17. évében van,
kölyökkorában találtuk a Budai negyedben.
Egész életében főnök volt a kertben lakó
kutyáink között. Szeptember óta gyengélkedik, azóta behoztuk a lakásba” – meséli
szeretettel és aggodalommal Nemes Gabriella, aki a gazdátlan állatok sorsát is szívén
viseli.
– Miként változik az idősödő állatok szervezete, és milyen tünetek a jellemzők? – kérdeztük dr. Pálosi Csabát, a Noé Bárkája
kisállatklinika szakorvosát.
– Az öregkor nem betegség. Az állatorvostudomány fejlődésének, a jobb tartási körülményeknek és táplálásnak köszönhetően a
társállatként tartott kutyák hosszabb ideig és
egészségesebb életet élnek. De, akárcsak az
embereknél, az idő felettük sem múlik el
nyomtalanul, és egyszer csak a valaha vir-

sűrű szövésű, kemény és tartós. A
függőleges csíkozással készített változata a szövésnek köszönhetően rugalmas tulajdonsággal bír, így
huzatoknak, rendezvénytextileknek
(például székekre) kiválóan alkalmas.
Sokan azt mondják, hogy a gabardin minimatt, ami nem igaz. A
gabardin a minimattnak egy sűrűbb
szövésű, rugalmas szálat tartalmazó
változata. Keresztirányban rugalérdemes választani. Legjobb a száz- mas, kötésében más, sávolyszövésű.
százalékos pamut alapú textília.
A GINGHAM tarkán szőtt, fesGyakran eltérő színű fonallal mintázzák, a sima alapszövet motívum
szerint váltakozik a hurkos felülettel. Vannak színes mintájú frottírszövetek is. A frottírszövetnek jó
nedvszívó és dörzsölő hatása van.
Fürdőlepedőt, törülközőt, mosdókesztyűt, játékfigurákat készítenek
belőle.
tett, sima szövésű, könnyű, jól mosA FUTTER szabadidőanyag. Ha- ható, erős alapanyag, melyet
pamutból készítenek kockás vagy
csíkos szövéssel.
A GORE-TEX anyag egy hártya-

sonlít a french terryhez. Bolyhos és
bolyhozatlan (futter) kötött anyag,
vastag plüssfelülettel, rugalmas változatban. Összetétele: pamut-műszál keverék, 40 °C-on mosható.
Nadrágok, pulóverek, szabadidőruhák, gyerekruhák készülnek belőle.
A GABARDIN sűrű szövésű
gyapjúszövet, amely kiválóan szabható, kényelmes viselet. Közepes
tású szövet és zseníliaszövet, mely erősségű, finom gyapjú- (v. pamut-)
gyapjúból, pamutból vagy szinteti- fonalból szőtt, gyakran impregnált,
kus szálból készülhet. Kellemes, sávolykötésű szövet. A napjainkban
használt garbadinanyag gyakran
puha tapintású textilféle.
A belső fele bolyhos, a külső meg
sima. Főleg sportruházat (tréning)
és téli fehérnemű készül belőle.
A FROTTÍR pamutból vagy
szintetikus szálakkal keverten készül, lágy, mindkét oldalán hurkos
felületű szövet. Fontos szempont,
hogy gyerekruhák, ágyneműk készítésénél, ha a ruhaanyag közvetlenül érintkezik a testfelülettel,
mindenképpen természetes alapút

Az öregkor nem betegség (I.)

gonc, örökmozgó kutya lelassul. Ez az életkorral járó természetes változás, a gazdi
pedig sokat tehet annak érdekében, hogy kedvence a lehető legjobb állapotban élvezhesse
élete utolsó időszakát. Az állatok öregedésének tünetei a levertség, fáradtság, étvágytalanság, és csökken az aktív időtöltésre,
mozgásra való hajlandóságuk is. A szőrzetük
deresedni kezd, „hangosan” alszanak, és kevésbé éberek. Gyengébbekké válnak, izomtömegük csökken, esetleg hízásnak indulnak,
ugyanakkor lelassul a szívműködésük,
anyagcsere-problémák jelentkeznek, és az
agyi funkciók is romlanak.
– Hogyan nyilvánul meg a kutyáknál a demencia, a szenilitás?
– Az emberek gyakran meglepődnek, hogy
az állatoknál is megjelenhet az Alzheimerkór. A kognitív diszfunkciós szindrómaként
is emlegetett betegség a 11 évesnél idősebb
kutyák felét érinti, 15 éves kor felett pedig
már a kutyák 70 százalékánál jelentkezik
legalább egy tünet. A demencia tünetei kutyáknál: alvászavar éjszakai járkálással társítva,
szorongás,
nyugtalanság,
a
szocializációtól való elzárkózás vagy nehezen barátkozás, tájékozódási zavar, étvágytalanság, esetenként szokatlanul sok ugatás,
túlzott nyáladzás, agresszió. Bármelyik
tünet észlelése nyomán érdemes minél előbb
állatorvoshoz fordulni, néhány közülük
ugyanis kezelhető, és nyugodtabb idős kort
élhet meg a házi kedvenc. Figyelni kell a
kutya hallását és látását, mivel az érzékek
elvesztése megnehezíti az életét. Ha gond
adódik a hallásával, érdemes kézjeleket társítani a hangutasításokhoz, ha pedig a látása
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romlik, semmiképp nem ajánlott átrendezni
a lakást annak érdekében, hogy az állat kényelmesebben megtalálhassa a megszokott
helyét. Olykor a szürkehályogműtét is segíthet. Egyes állatok szorongását oldja a zene,
de csökkentheti egy hosszú séta is, ugyanakkor megeshet, hogy kennelbe zárva nagyobb
biztonságban érzi magát. Vannak már elérhető kezelések a demenciára kutyáknál, de
csakúgy, mint az embereknél, akkor a leghatékonyabbak, ha idejében elkezdik alkalmazni.
Az
időskori
megbetegedés
diagnózisának felállítása után a legtöbb állatorvos javasolja az ómega-3-ban gazdag
egészséges étrendet és a sok mozgást, hogy
mentálisan aktív maradjon az állat. A demencia önmagában nem halálos betegség, de fizikai egészségi problémákkal párosulva
(időskori arthritis, veseelégtelenség, vakság,

vékonyságú fólia, ami a korszakalkotó teflonszálból készül (a teflont
1958-ban Wilbert L. Gore és felesége egy kísérlet során fedezte fel),
amin mikroszkopikus lyukak találhatók. Ez a membrán 1 cm2-en 1,4
milliárd pórussal rendelkezik, amelyeken keresztül a vízgőz el tud távozni. A nagyon vékony (0,02 mm)
poli-tetrafluor-etilén fólia (PTFE
fólia), azaz teflon, erősségét tekintve a normál háztartási fóliával
vethető össze, mégis egy high-tech
termék, amelyet többek között az
orvosi világban, az űrutazásnál és
szűrőként az iparban is alkalmaznak. Kiváló tulajdonságainak köszönhetően egyre nagyobb a
térhódítása a ruhaiparban.
Ahhoz, hogy a gore-tex ruhák
funkciójukat megőrizzék, rendszeresen kezelni kell őket egy speciális
impregnáló szerrel.

süketség, egyensúlyvesztés stb.) már az állat
elaltatásához vezethet.
– Milyen életmód-változtatás szükséges
idős kutyák esetében?
– Mivel sok állat idősebb korban kevesebbet mozog, csökkenteni kell az ételadagját is
ahhoz, hogy ne hízzon el, ami befolyásolhatja
az egészségi állapotát. Ha hirtelen fogyás jelentkezik, feltétlenül az állatorvoshoz kell
fordulni, mivel ez akár egy komoly betegség
tünete is lehet. Ha idős korára megromlik a
hallása, sétáltatásnál kiemelten figyelni kell,
hogy ne essen baja. Mivel a matuzsálemi
korú kutyák gyakran szenvednek ízületi fájdalmaktól, érdemes számukra puha fekhelyet
biztosítani. A legcsekélyebb mozgási nehézség tapasztalásakor is állatorvoshoz kell fordulni, mivel a megfelelő kezeléssel
megelőzhető a komolyabb betegség.

Fotó: Nemes Gabriella
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A másképpen tudásról Jakab Istvánnal

Főtéri történet

Angol ernyő alatt románul

mot: nulla-hét-negyvenegy…, mire
az állam hivatalos nyelvén rám
szólt: „románul!” Hirtelenjött zavaromban nem jutott eszembe a további hat szám román megfelelője,
s ezért édesanyám ékes nyelvén írószert meg papírt kértem. Egyből
megértette, és készségesen kiszolgált, én meg ráírtam a telefonszámom a tőle kapott írószerrel az
általa átnyújtott papírszeletre, ő
pedig unalmas elégedettséggel beütötte a számítógépbe, még félhangosan le is ellenőrizte: én vagyok-e
én? Legalábbis a nevem szép magyar hangsúllyal ejtette ki, nemcsak
a személynevem helytelen román
beírását (Zsószíf), hanem vezetéknevem két ö betűjét is. Ezek után
mindketten ragaszkodtunk álláspontjainkhoz, elveinkhez: én megköszöntem a kiszolgálást magyarul
úgy, ahogy egykor szüleim megtanítottak, ő pedig viszontlátást kívánt nekem hivatalos államnyelven.
Aztán hazaérve láttam meg az általa
kitöltött és átadott fizetési szelvényen a magyar betűkkel írt nevét.
És történik mindez egy olyan erdélyi városban, amelynek meghatározó városképét mi, magyarok
alakítottuk ki, és ma is kultúra-, jövőteremtő tényezői vagyunk ennek
a százezres lakosú településnek.
Történik abban az erdélyi városban,
amelynek egykori magyar nyelvű
orvosi egyetemén önálló angol kar
működhet, de magyar nem, hogy
végül a román mellett csak az angol
nyelvű oktatás maradjon. Furcsa
hasonlóságot láttam a kettő között.

ötvös József

Az egyik telefonszolgáltató főtéri
nagy üzletében vásároltam pár éve
maroktelefont és kötöttem velük
szerződést. Azóta is rendszeresen,
havonta küldik a számlát, jelezve
kötelezettségem teljesítését, én
pedig ugyanolyan rendszeresen
megjelenek az üzlethelyiség fizetőpultjánál tartozásom lerovásáért. A
számlát a modernül átalakított és
berendezett üzlethelyiség hátsó részében lehet kiegyenlíteni, ahol
három alkalmazott ülhet, és szolgálhatja ki a bérletes ügyfeleket egyszerre. De azt én még sosem fogtam
ki, hogy mindhárom helyen dolgozott volna valaki, inkább egy-egy
tábla fogadott: jelenleg a másik
kasszánál dolgoznak. Alapjában
véve el sem kell olvasnom az ékes
egynyelvű szöveget, mert a sorban
állás úgyis egyértelműsíti a szolgáltatás és kiszolgálás „tisztes” állapotát.
Történt a minap, hogy havi bérletem törlesztése kapcsán újból felkerestem a szolgáltatót, és
egyszerre két kasszánál is folyt a kiszolgálás. Az egyik széken ülő hölgyet látásból már ismertem, s mivel
hetvenhez közeledő életkoromban
nem igazán hallom és értem meg az
idegen nyelvű kérdéseket, ezért a
másik széken ülő – eddig még nem
látott – fiatalember előtt álltam be a
sorba, inkább kivárva még kéthárom személy kiszolgálását a jó
megértés reményében. Sorra kerülve már mondom is a telefonszá-

A rejtvény fősoraiban az
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olasz tudós és művész,
Leonardo da Vinci
egyik gondolatát idézzük.
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lök, hogy az Erdélyben élő magyaroknak is sok információt sikerült átadni, ami a legnagyobb élmény. Amikor eljövök Erdélybe, kiderül, hogy a megkérdezettek
60-70 százaléka nézi a VNTV-t. Amit keresek a tablettáimmal, azzal biztosítani tudom, hogy ne függjek
senkitől. Székelyföldről is eljönnek hozzám különböző
foglalkozású emberek, köztük természetgyógyászok
is, és nagyon örülök, hogy teret tudok biztosítani számukra. Megismerheti őket is a világ, mert úgy érzem,
hogy Erdélyben még mindig létezik egyfajta bezártság.
– Bár az elmondottak szerint minden tevékenység
egy helyen működik, hogyan győzöl valamennyi feladatnak eleget tenni?
– Reggel bemegyek, elkészítem a riportokat, délután átmegyek a cégbe, ahol az új termékeket állítjuk
elő, majd a hároméves kislányommal vagyok. Járok
úszni, reggel és este meditálok. Azért fontosak számomra az előadások, mert a hétköznapok során kevés
emberrel találkozom. A kiszállások során viszont nemcsak Székelyföldre jövök el, hanem Felvidékre és Kárpátaljára is, ahol nagyon fogékonyak a
természetgyógyászatra, és sok orvos barátom is a segítségemre van.
– Mit üzensz azoknak, akik nem jutottak el az előadásaidra?
– Azt, hogy a másképp gondolkodás igazából nem
ördögtől való, mert a történelem során mindig az újat
felfedezők, a másképp gondolkodók vitték előre a világot. Ezt nevezzük paradigmaváltásnak. Mindenki a
saját életében, a saját környezetében kell a változásokat létrehozza ahhoz, hogy azok embertársai életében
is megvalósuljanak. A hitvallásom az, hogy a természet receptúrájához sem hozzáadni, sem abból elvenni
nem szabad. A paradigmaváltás pedig nem egy új dolgot talál ki, hanem a régi, ősi értékekhez való visszatérést jelenti.
Szeretném elmondani még, hogy Székelyföld szerelmese lettem, és ígérem, hogy gyakran ellátogatok
még Erdélybe.

(Folytatás az 5. oldalról)
nekifogok, de nem lesz belőlük semmi. A gombák esetében viszont megvolt az „aha-élmény”, hogy olyan
dolgot tudtam készíteni, amivel sok embernek a hasznára válhatok.
– Vannak segítőtársaid is az ötletelésben?
– Látszólag spirituális gondolkodás kell ehhez a
munkához, de a gyakorlati életben nem feltétlenül
ilyen emberekkel lehet dolgozni, viszont olyan munkatársakat gyűjtök magam köré, akiket nem beosztottaknak, hanem a családtagjaimnak érzek, mert csak így
tudok lelkesedést elvárni tőlük, és azt, hogy felvegyék
az én „fordulatszámomat”.
– Hol működik a cég, ahol a táplálékkiegészítők készülnek?
– Sok céget alapítottam, a rendszerváltás után,
1988-ban hoztam létre az első magánvállalkozásomat,
1989-ben az első cégemet Aquapool néven. 1991-ben
egy irodát nyitottam Nagyváradon ugyanazzal az elnevezéssel, ami ma is működik, és nemrég volt harmincéves, a Viva Natura később jött létre. Az üzemünk
jelenleg Fóton van, ahol a kombuchát is kapszulázzuk
vagy tasakoljuk. A nyílt kereskedelmen kívül nagyon
szeretem a multilevel hálózatokat, nem az áraik miatt,
hanem azért, mert mindent el lehet mondani a termékekről. A suttogó propaganda sokkal népszerűbbé teszi
őket, mert a kliensek meg tudják beszélni, hogy kinek
mi segített, a nyílt kereskedelemben viszont nincs
ilyen visszajelzés.
– Végignézni is hosszú a természetgyógyászati termékek listáját. Mi volt eddigi pályádon a legnagyobb
elégtétel?
– Soha nem volt elég raktáram, és amikor felépítettem a fóti üzemet, amelynek aljába nagy raktárakat
alakítottunk ki, akkor született meg a gondolat, hogy
miért nem alakítok egy „másképpen tudás” tévét. Az
évek során a velem készült riportok minőségével
ugyanis nem mindig voltam elégedett, mert nem tudtak elég jól kérdezni. Az ötletet tett követte, és tíz
évvel ezelőtt jött létre a Viva Natura Televízió
(VNTV), amit 62 országban néznek, és nagyon örü-
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A győzelem a Veszprém célja
a Bajnokok Ligája négyes döntőjében

A győzelem a Telekom Veszprém célja a férfikézilabda Bajnokok Ligája hétvégi, kölni négyes döntőjében – nyilatkozta David Davis, a
csapat vezetőedzője az MTI-nek.
A tréner a klub médiatalálkozóján azt mondta,
a keretből a sérült Jamali Imanon és René Toft
Hansenen kívül mindenki rendelkezésre áll, a
balszélső Dejan Manaszkov combsérüléssel bajlódott, de a szerdai edzésre már ő is csatasorba
állt.
A Szeged ellen megnyert bajnoki döntő után
jó a hangulat a csapatnál, és a spanyol vezetőedző is elégedett a finálé meccseivel. Minden játékos remekül összpontosított a mérkőzéseken –
emelte ki. Mint mondta, kemény meccsekre számított, de a Szeged elleni két elveszített alapszakasz-mérkőzés és a Magyar Kupa-döntő után
kellően motiváltak voltak a játékosai.
Nagy László, a Veszprém csapatkapitánya
hangsúlyozta, „jót tett a fejeknek”, hogy veretlenül nyerték meg a bajnoki finálét – múlt csütörtökön 35-24-re győztek, vasárnap 27-27-es
döntetlenre játszottak –, és nagy önbizalommal
várják a BL négyes döntőjét. A kölni szereplés
azt jelenti, hogy a Veszprém ismét a Bajnokok
Ligája – és egyben a világ – legjobb négy csapata között van – tette hozzá.
„Rengeteget dolgoztunk, a csapat készen áll

és mindenki hadra fogható” – emelte ki. Hozzátette: amióta hivatalosan is bejelentette visszavonulását, megkönnyebbült. Minden percét
élvezi az edzéseknek, a mérkőzéseknek, mint
mondta, a csapatban is jó a hangulat. A csapatkapitány azonban figyelmeztetett, nem szabad
előreszaladni, most az a legfontosabb, hogy a
lengyel Vive Kielce elleni meccset hozzák, és
bejussanak a vasárnapi döntőbe.
Mikler Roland, a veszprémiek nyáron Szegedre igazoló válogatott kapusa a bajnoki döntő
első mérkőzésén hivatalosan elköszönt a Veszprém Arénától, a héten még nem tapasztalta a változást, mivel mindennap a megszokott módon
járt edzeni. Az egyre jobb formába lendülő
kapus a szezon közbeni edzőváltásnak tudja be
saját javulását is. „Mindig is abban hittem, hogy
a munkából lesz az eredmény” – mondta, majd
hozzátette: a jó meccsek is magabiztossággal
töltik el.
A Veszprém a Bajnokok Ligája kölni négyes
döntőjében először szombaton 21 órakor a lengyel Kielce ellen lép pályára az elődöntőben
(TV: DigiSport 4). Győzelme esetén másnap a
spanyol Barcelona és a macedón Vardar Szkopje
összecsapásának győztesével találkozik a fináléban, a bronzmeccset a két elődöntő vesztese
vívja majd.

Egy éve Nagy József diszkoszvető
nélkül (1946–2018)

2018. március 20-án hunyt el a hazai
atlétika egyik legkiemelkedőbb képviselője, Nagy József diszkoszvető, aki Románia minden idők legsikeresebb
diszkoszvető rekordere és legjobb Balkán-bajnoka volt, és két olimpiai játék
résztvevője is. Mindezek mellett ő tartotta a diszkoszvető rekorder címet az
országban, minden idők legkiválóbb
férfi atlétája volt.
Nagy József 1946-ban született Marosvásárhelyen, ahol a néhai Kacsó
Tibor testnevelő tanárnak köszönhetően
ismerkedett meg az atlétikával a Bodoni
utcai volt 11-es általános iskolában, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum sportosztályában végzett 1964-ben. A néhai
Mircea Buhlea keze alatt formálódott,
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aztán a Bukaresti Steaua atlétája lett,
ahol Serafim Dan érdemes edző tanítványa volt, 44 évesen hagyta abba az aktív
versenyzést. A marosvásárhelyi Testnevelési és Sportegyetemen szerzett oklevelet, Bukarestben a válogatott
dobóatlétáit edzte.
Nagy József sportpályafutásának legsikeresebb időszakában többszörös
román bajnokként 1976-ban a montreali
olimpiai játékokon, aztán 1980-ban a
moszkvai olimpiai játékokon vett részt
diszkoszvetőként a Bukaresti Steaua
csapatának tagjaként. Ifjúsági és felnőttkategóriában többszörös országos bajnok volt, 21 alkalommal javította meg a
diszkoszvetőrekordot
Romániában.
(czimbalmos)

Megyei labdarúgó-bajnoki eredmények

Magyar Kupa-győzelmet ünnepel Mirsad Terzic, a győztes Veszprém játékosa. Nagy László csapatkapitány szerint „jót tett a
fejeknek”, hogy veretlenül nyerték meg a bajnoki finálét.
MTI/Ujvári Sándor

Gennaro Gattuso benyújtotta
lemondását

Bejelentette távozását Gennaro Gattuso, az olasz élvonalbeli AC Milan vezetőedzője, miután csapata az 5. helyen
végzett a Serie A legutóbbi kiírásában,
így nem indulhat a Bajnokok Ligájában.
A 41 esztendős szakember – aki játékosként 1999 és 2012 között a Milan
alapembere volt – hétfőn este közölte
döntését Ivan Gazidisszal, a klub ügyvezető igazgatójával, számolt be az NSO.
„Nem könnyű elhagyni a Milan kispadját, de nem volt más választásom –
idézi a La Repubblica Gattusót. – Az elmúlt másfél év számomra felbecsülhetetlen emlék marad. Óriási szenvedéllyel
dolgoztam, sohasem felejtem el ezt az
időszakot. Fáj a búcsú, de alaposan átgondoltam.”
Gattusónak 2021-ig szóló szerződése
van a Milannal, ám úgy tudni, a szakember lemond a hátralévő fizetése jelentős
részéről (több mint ötmillió euróról),
hogy megkönnyítse a szakítást. „A Milan
számomra nem lehet pénz kérdése” –
mondta az olasz edző.
A játékosként világbajnok középpáA Valencia legyőzte a Barcelonát
a döntőben
A Valencia nyerte a labdarúgó Spanyol Király Kupát, miután a szombati
döntőben 2-1-re legyőzte a címvédő
FC Barcelonát. A sevillai fináléban a
Valencia az első félidőben Kevin Gameiro, valamint Rodrigo találataival
szerzett magabiztos előnyt, s bár a fölényben futballozó katalánok a 73.
percben Lionel Messi révén szépítettek, egyenlíteni nem tudtak. A Valencia története során a nyolcadik
alkalommal hódította el a trófeát.

Fotó: AFP

lyás 2017 novemberében Vincenzo
Montellát váltotta a Milan kispadján. Irányításával az együttes 83 tétmérkőzésből
negyvenet megnyert, 23-on ikszelt. Az
előző idényben a 6., a mostaniban az 5.
helyre vezette a csapatot.
Eredményjelző
Olasz Serie A, 38. forduló: Frosinone
– Chievo 0-0, Inter – Empoli 2-1,
Fiorentina – Genoa 0-0, Sampdoria –
Juventus 2-0, Torino – Lazio 3-1,
SPAL – AC Milan 2-3, Bologna – Napoli 3-2, AS Roma – Parma 2-1, Atalanta – Sassuolo 3-1, Cagliari –
Udinese 1-2. Az élcsoport: 1. (bajnok)
Juventus 90 pont, 2. Napoli 79, 3. Atalanta 69.
Francia Ligue 1, 38. forduló: Amiens
SC – Guingamp 2-1, Angers – St. Etienne 1-1, Caen – Bordeaux 0-1, Dijon
– Toulouse 2-1, Olympique Marseille
– Montpellier SC 1-0, Nantes – Strasbourg 0-1, Nice – AS Monaco 2-0,
Nimes – Lyon 2-3, Reims – Paris St.
Germain 3-1, Stade Rennes – Lille 3-1.
Az élcsoport: 1. (bajnok) Paris St. Germain 91 pont, 2. Lille 75, 3. Lyon 72.

* 4. liga, 20. forduló: Kerelő – Küküllődombó 0-1, Mezőzáh – Kerelőszentpál
4-3, Görgénysóakna – Magyaró 4-1, Gernyeszeg – Mezőrücs 3-4, Marosvásárhelyi
MSE II – Mezőceked 3-1. Az élcsoport: 1. Radnót II 42 pont/18 mérkőzés (7838), 2. Magyaró 42/18, 3. Görgénysóakna 34/17.
* 5. liga, Északi csoport, 17. forduló: Nyárádremete – Mezőkirályfalva 7-2,
Szászrégeni Înfrăţirea – Marosfelfalu 3-0, Galambod – Lövér 2-3, Tuzson – Alsóidecs 0-3 (játék nélkül). Az élcsoport: 1. Nyárádreteme 35 pont/15 mérkőzés, 2.
Szászrégeni Înfrăţirea 29/15 (63-22), 3. Alsóidecs 29/16 (58-31).
* 5. liga, Déli csoport, 17. forduló: Balavásár – Hadrév 6-2, Harasztkerék – Magyarsáros 3-0 (meg nem jelenés), Marosludas II – Mezőméhes 3-2. Az élcsoport:
1. Harasztkerék 33 pont/13 mérkőzés, 2. Magyarsáros 29/14, 3. Balavásár 25/13.
* 6. liga, 20. forduló: Somosd – Küküllőszéplak 5-2, Kibéd – Székelybere 1-2,
Sáromberke – Egrestő 4-2, Nyárádgálfalva – Hármasfalu 9-1, Mezőpanit –
Csittszentiván 2-2. Az élcsoport: 1. Csíkfalva 51 pont, 2. Somosd 49, 3. Nyárádgálfalva 44.

A 2017-es Európa-liga-döntő bírója vezeti
a Spurs – Pool finálét

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a
szlovén Damir Skominát jelölte ki a Tottenham
Hotspur – Liverpool Bajnokok Ligája-döntő játékvezetőjének.
A 42 éves szlovén bíró ebben az idényben
eddig öt BL-meccset vezetett, köztük az Ajax –
Real Madrid (1-2) és a Paris Saint-Germain –
Manchester United (1-3) találkozót. A 2013-as
Bajnokok Ligája-döntőben – amelyet a Bayern
München és a Borussia Dortmund vívott – negyedik játékvezetőként működött közre.
Az UEFA a hivatalos honlapján megjegyzi,
azzal, hogy Skomina fújhatja a sípot az idei BLdöntőben, „mesterhármast” ér el, hiszen korábban Európa-liga-finálét (Ajax – Manchester
United, 2017) és európai Szuperkupa-mérkőzést
(Chelsea – Atlético Madrid, 2012) is vezetett
már. A tavalyi világbajnokságon három meccsen
dirigált.
A két partjelző a szlovén játékvezető két honfitársa, Jure Praprotnik és Robert Vukan lesz, negyedik bíróként a spanyol Antonio Mateu Lahoz

Fotó: AFP

segíti Skomina munkáját. A videobírói teendőket
a holland Danny Makkelie látja el.
A Tottenham – Liverpool BL-döntőt június 1jén 22 órától (TV: M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1) rendezik az Atlético Madrid
stadionjában, a Wanda Metropolitanóban.
Lineker szerint van favoritja
a madridi döntőnek
Gary Lineker szerint a Liverpool a toronymagas esélyese a labdarúgó Bajnokok Ligája
június elsejei, madridi döntőjének, amelyben
a Tottenham Hotspur lesz a „vörösök” ellenfele. A jelenleg televíziós szakértőként dolgozó, volt válogatott Lineker – aki egyébként
1989 és 1992 között a Spurs játékosa volt –
felhívta a figyelmet a 26 pontos különbségre,
amely az angol bajnokság tabelláján kialakult
a két együttes között (a Liverpool a második,
a Tottenham a negyedik helyen zárta a Premier
League-et). A volt futballista ugyanakkor hozzátette: „De ahogy mindannyian tudjuk, a labdarúgásban nem mindig a jobb csapat nyer,
ezért is olyan különleges ez a sportág.”
Az 58 éves szakember dicsérte a Liverpool
vezetőedzőjét, Jürgen Kloppot, amiért a saját
képére szabott egy csapatot, és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a Tottenhamnek
mindenképpen költenie kell, hogy lépést tartson a mester, Mauricio Pochettino ambícióival. A Tottenham az előző két átigazolási
időszakban senkit sem szerződtetett, részben
azért, hogy a tavasszal átadott új stadion munkálataira elegendő forrás jusson. Az argentin
tréner ezzel együtt többször utalt arra, hogy távozhat, amennyiben a befektetések elmaradása miatt a csapat nem lesz képes trófeákért
harcolni. Pochettino vezetésével az észak-londoni gárda az elmúlt négy szezont egyformán
az első négy között zárta a bajnokságban.
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Tíz tucat diák volt részese

Határtalanul mozogni és tanulni

A napokban Nyárádszeredában tartózkodott
egy mezőkovácsházi szakközépiskola küldöttsége, amely hamarosan otthon fogadja erdélyi vendéglátóit. Mindenkinek rendkívüli
lehetőség részt venni a Határtalanul programban.

Gligor Róbert László

majd megcsodálni Vajdahunyad várának mását, sétálni
a világörökség részét képező Andrássy úton, megtekinteni az Országházat és a Szent Koronát, majd tömegközlekedési eszközökkel bejárni a fővárost, a
Gellért-hegyet, a Margit-szigetet, meglátogatni a
Zwack család Unikum-gyárát és hajóval utazni a
Dunán. Természetesen emellett a vendéglátó iskolában
órákat látogattak, előadást tartottak, kiállítást újrahasznosítható tárgyakból készült játékokból, és sokat tanultak a környezetvédelem és az újrahasznosítás
fontosságáról is. Magyari István Barna kísérő tanár azt
tette hozzá, hogy a nyárádmenti diákok túlnyomó részének ez volt élete első magyarországi kirándulása,
hiszen szerényebb körülmények között élő családok
gyermekei.
Jelentős eredmény
Ebben a tanévben a mintegy 350 fős szeredai diáksereg egyharmada, 120-an lehetnek részesei a Határtalanul programnak, ami egy ilyen kisebb
középiskola esetében jelentős eredménynek számít
– mondta el a Népújságnak az igazgató. Többet
megtapasztalnak a világból, tanórákon vesznek
részt, megismerik a magyarországi iskolai körülményeket és megtapasztalják, hogy miben erősebbek
vagy kevesebbek, mint az ottani gyerekek, miben
kell fejlődniük. Ugyanakkor a tanárok számára is
fontosak ezek a kapcsolatok, a hosszú beszélgetések
során megosztják egymással tapasztalataikat, s ez
mindkét felet segíti abban, hogy nyissanak az új irányában, mivel az oktatás folyamatosan fejlődik és
állandó rugalmasságot feltételez – fogalmazott
Fülöp László.

Múlt héten ismét Nyárádszeredába érkezett a mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskolának egy negyvenfős diákcsapata. Egyhetes ittlétük alatt elsősorban
a helyi Bocskai István Középiskola diákjaival ismerkedtek. Mivel a vendégek művészeti profilú intézményben tanulnak, nagy érdeklődéssel látogatták meg
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházat, a próbákra is
betekintettek, és a Kultúrpalotát sem hagyták ki. Vendéglátóiknál a Bekecs együttes munkájába is bepillantottak, néptáncot tanított nekik Lovász Zsuzsánna
tanárnő. Nem maradtak el a focimeccsek és az esti néptánc sem, Szováta és Parajd természeti látványosságait
is megtekintették. A mezőkovácsháziakkal többéves a
kapcsolat, immár harmadszorra utaztak Erdélybe a Határtalanul program keretében, két hét múlva egy negyvenfős nyárádmenti diákcsapat viszontlátogatását
fogadják.
Nem ez az egyetlen iskola, amellyel a szeredaiak
kapcsolatban állnak: a tavaly szeptemberben a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskola és Kollégium diákjai egy hetet töltöttek itt – tudtuk meg Fülöp
László igazgatótól.
Sokuknak az első külföldi útja volt
Április végén
egy harmadik iskolával közösen
volt részük hasonló tapasztalatban a szeredai
szakiskolás diákoknak, akik a
Harsányi János
Gazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola vendégeiként utaztak Budapestre.
Májai Evódia
diák lapunknak
adott beszámolójában részletesen kitér arra,
milyen
érzés
volt a Hősök
terén dicső uralkodóink sorában
az iskolájuk névadója, Bocskai
szobrát
látni,
Sok diák a Határtalanul program révén jutott el először Magyarországra

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság
versenyvizsgát hirdet megüresedett állások
betöltésére

A megüresedett szerződéses állások betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell az utólag módosított
és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3. cikkelyében előírt feltételeket.

– egy szakfelügyelői állás (szociális munkás feladatkörrel)
az éjszakai menedékhely szociális központba

Sajátos feltételek:
– felsőfokú végzettség licencoklevéllel a szociális segítségnyújtás szakterületen
– legalább 3 év szakmai régiség

– két referensi állás (éjszakai szociális felügyelői feladatkörrel)
az éjszakai menedékhely szociális központba

Sajátos feltételek:
– középfokú végzettség érettségi oklevéllel
– legalább 3 év és 6 hónap szakmai régiség
A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén
tartják, és írásbeli vizsgából, valamint interjúból áll.
Versenynaptár:
– 2019. június 14., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje
– 2019. június 24., 10 óra – írásbeli vizsga
– 2019. június 28., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az intézmény honlapján,
a www.tirgumures.ro honlapon.
További információk a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság (Dózsa György út 9. szám) székhelyén,
a versenybizottság titkáránál kaphatók a 0365-430-859-es telefonszám 110-es mellékén.
Maier Mihaela ügyvezető igazgató

Szováta Város
Polgármesteri Hivatala

Álláshirdetés

A 286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra
meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket
teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állás betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében:
– egy I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú felügyelő a közkapcsolati, közigazgatási és jogi osztályra
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155. szám,
4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek, iratok
másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata,
amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül,
hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében előírtaknak.
Sajátos részvételi feltétel:
– felsőfokú végzettség licenc- vagy annak megfelelő diplomával – földrajz-turizmus szak
– tapasztalat nem szükséges.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő
lejárta után;
2. írásbeli vizsga június 20-án 11 órakor, a polgármesteri hivatal székhelyén;
3. állásinterjú június 21-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú utáni három munkanapon belül
függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2019. június 12-én 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
– Volkswagen Crafter, 2006-os, MS-02-RAP, kikiáltási ár 36.150 lej
– Volvo haszonjármű, 2007-es, MS-03-NES, kikiáltási ár 57.331 lej
– Samsung tablet, kikiáltási ár 475 lej
– videoprojektor, kikiáltási ár 1159 lej
– Fiat Doblo személygépkocsi, 2004-es, MS-10-NAP, kikiáltási ár 9.100 lej
– Mercedes Benz Atego személygépkocsi, 1998-as, MS-14-NAP, kikiáltási ár
16.380 lej
– Mercedes Benz Sprinter furgon, 2009-es, MS-67-RAP, kikiáltási ár 4.004 lej
– MAN TGL8 1801 haszonjármű, 2007-es, MS-87-NAP, kikiáltási ár 47.776 lej
– MAN TGL8 12240 haszonjármű, 2008-as, MS-02-NAP, kikiáltási ár 68.252 lej
– tachográf, kikiáltási ár 592 lej.
A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es
törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. május 30. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén, és megjelenik a
Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe
felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.
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értesítés

Szállítási rendellenességek miatt 300 előfizetőnknek nem tudta
kézbesíteni a posta a szerdai Népújságot, amit ma kapnak kézhez.
Szíves elnézésüket kérjük, köszönjük a türelmüket!
Népújság

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Ön MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKEZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs logisztikai területen
tapasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: Képzés a
munkahelyen • Modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása • Meghatározatlan időre kötött szerződés • Fix fizetés és
teljesítménybónuszok • Ételjegyek • Munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk: https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Budiului utca 68.
szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak telefonon a 0372–759-230 számon. (63709-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe –program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14,
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej) és 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT.
Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám
alatt. (63675-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63699I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0734-123-877.
(21268-I)
FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT. Előnyös munkabér, étkezési
jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT (expert contabil) alkalmazunk.
Érdeklődni a 0723-244-200 telefonszámon lehet. (sz.-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21264)

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, I. osztályú tömbházlakás a Rozmarinului utcában. Tel. 0751-684-604. (4/2886-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713. (2924)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (2924)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654. (2924)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8/2786-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (9/2834)
GYORSHITELEK. Tel. 0762-561052. (16/2864-I)
VÁLLALOK bádogosmunkát, szemétleöntő
készítését
tömbházaknál,
bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0771-705441. (6/2831)
VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javítást (lemezből és cserépből) és bármilyen kicsi javítást stb. Tel.
0745-680-818. (2/2902-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk drága
szüleinkre, édesapánkra, a volt
csibai
MÁTHÉ
GYÖRGYRE
(Gyula) halálának első évfordulóján, valamint édesanyánkra,
MÁTHÉ IRMÁRA szül. Diós halálának közelgő nyolcadik évfordulóján. Drága szép emléküket
örökre szívünkben őrizzük. Nyugodjanak békében! Két lányuk és
azok családja. (2935-I)
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„Múlnak az üres, magányos

évek,

Elkopik

gyászruha,
De

a

hiányod

fájdalma

megfakult
kegyetlen

Nem múlik el soha.”

Mély fájdalommal, egy életre

összetört szívvel emlékez-

tünk május 29-én szeretett
férjemre, édesapára, kedves
gyermekre, testvérre, rokonra

és igaz, jó barátra, az 59 éves
korában elhunyt

BERECZKY TIBORRA halálának harmadik évfordulóján.

„Nem halt meg Ő,

még mindig él nekem,

csak messze távozott,

hol meg nem érinthetem.”

Mosolyod, jóságod, vidámságod, önzetlen szereteted örökké
velünk

marad.

Nyugodjál

Gyászoló szeretteid. (13/2896)

békében,

lélek!

ELHALÁLOZÁS

Emléke él, és élni fog, míg az én

szívem e földön dobog. Őrzöm a

drága

képét, a mosolyát és minden

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

melyek bennem élnek mind a mai

sógornő, nagynéni és rokon, a

gesztusát. Őrzöm a mozdulatait,
napig. Őrzöm a felém közvetített

gondolatait, a nekem elsuttogott

szavait. Mert nem halt meg ő,

még mindig él nekem, csak

messze távozott, hol meg nem

érinthetem.

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk az ákosfalvi ÚJFALVI
BENJÁMINRA, aki 2016. május

30-án itthagyott minket örökre.

Nyugodj

csendesen,

legyen

békés álmod, találj odafenn örök

boldogságot drága édesanyánk

a drága jó édesanya, nagymama,

szászrégeni születésű

özv. SZEDLÁCSEK IRÉNKE
szül. SZABÓ IRÉNKE

2019. május 27-én, életének 91.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2019. május 30-án 14

órakor lesz a marosvásárhelyi re-

formátus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (17/2920-I)

mellett, ki oly hamar hozzád sie-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Drága szép emlékét őrzik gyá-

sógornő, anyós, anyatárs, rokon

tett.

szoló lányai, Melinda és Anikó,

vejei: Jenő és Attila, szerető uno-

kái: Linda, Csenge és Laura.

Emléked legyen áldott, pihené-

sed csendes! (mp.)

Közlemény
a besorolási szakaszra
vonatkozó döntésről

Marosvásárhely megyei jogú város – Műszaki Igazgatóság –, a
„Három lakóház építése fiatalok számára, bérbeadási céllal” elnevezésű projekt tulajdonosa, tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség meghozta a besorolásra vonatkozó döntést: nincs szükség környezeti hatásvizsgálatra
a „Három lakóház építése fiatalok számára bérbeadási céllal, Marosvásárhelyen, a Raktár utcában” elnevezésű projekt kivitelezése
érdekében.
A besorolási határozat tervezete és az azt alátámasztó indoklás
megtekinthető a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőn 9
és 15 óra között, keddtől péntekig 9 és 12 óra között, valamint a
következő internetes elérhetőségen: http://apmms.anpm.ro.
Az érdeklődők a besorolási határozat tervezetéhez megjegyzéseket, észrevételeket nyújthatnak be e közleménynek a környezetvédelmi ügynökség honlapján történő közzétételét követő 10 napon
belül.
Popistan Dorin mérnök, ügyvezetőigazgató-helyettes

a drága jó édesanya, nagymama,

és jó szomszéd, a kisadorjáni

születésű

özv. BERECKI MARGIT

szül. ADORJÁNI MARGIT

2019. május 28-án, életének 83.
évében hosszú szenvedés után

csendesen megpihent.

Temetése 2019. május 31-én 15

órakor lesz a Jeddi úti temető-

ben. Fájó szívvel búcsúzik a gyá-

szoló család. (2929-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak a sze-

retett

édesanya

és

nagy-

mama, SZEDLACSEK IRÉNKE

elhunyta alkalmával. A Psalmus kórus tagjai. (1/2922-I)
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.

Veterán járművek szemléjét
Marosvásárhelyen
május 31-én és június 1-jén

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
ötödik alkalommal szervezi meg a Retromobil
Club Románia naptárában és a FIVA nemzetközi eseményei között is szereplő veterán járművek felvonulását, kiállítását.
A veterán járművek szemléjén a marosvásárhelyi várban ismét megtapasztalhatjuk a
történelmet írt automobilok varázsát és nosztalgiáját, és új fejezet nyílik a rendezvény történetében azáltal, hogy felkerült a világ
rangos szakeseményeit összegyűjtő nemzetközi FIVA-naptárba. „Az autók iránti szenvedély, a helyi idegenforgalom fellendítése és a
szakmai képzések jelentik azt a három tényezőt, amely arra késztetett, hogy itt megszervezzük az immár hagyományossá vált veterán
járművek parádéját, és a rendezvény miatt a
város felkerült a veterán automobil-bemutatók nemzetközi térképére” – nyilatkozta dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere.
A rendezvény keretében idén megszervezik az első nemzetközi szimpóziumot Veterán járművek: kultúra, oktatás és készségek a következő évtizedben címmel. Az értekezletre a marosvásárhely várban
kerül sor június 1-jén 15–17 óra között, bel- és külföldi egyetemi oktatók, FIVA-hivatalosságok, valamint a marosvásárhelyi Művészetek és Mesterségek Iskolája képviselőinek részvételével.
A szimpózium főbb céljai a következők:
– a marosvásárhelyi Művészetek és Mesterségek Iskolája láthatóságának növelése, aminek keretében
hamarosan veteránjármű-restaurátor részleget hoznak létre
– kerettörvény-javaslat megalkotása annak érdekében, hogy a járműrestaurátor szakma felkerüljön
az országos szakmajegyzékbe
– Európa és Románia között a knowhow-transzfer csatornák kialakítása
– hangsúlyozni a veterán járművek védelmének, megőrzésének, népszerűsítésének fontosságát a következő évtizedben, a kulturális világörökség részeként
– a veterán járművek gazdasági fontosságának, valamint az országos és helyi gazdaságra gyakorolt
hatásának hangsúlyozása, munkahelyeket teremtve egy fejlődő ágazatban.
„A szimpózium a történelmi járművek rajongóinak, a szakembereknek, a műszaki felsőoktatásban
részt vevő hallgatóknak és tanároknak szól, de azoknak is, akik véleményt kívánnak nyilvánítani a
veterán járművek mozgalmának jövőjét illetően” – fogalmazott dr. Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere.
A veterán járművek szemléjét a művészetek és mesterségek vására égisze alatt rendezik meg,
amelyre kedden, május 28-án került sor a Rózsák terén.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

Felújítás a Gheorghe
Şincai Líceumban

M a ro s v á s á rhely Polgármesteri
Hivatala
–
az
iskolaigazgatóság révén – befejezte a Gheorghe Şincai
Szakképző Líceum belső udvarának és bejáratainak leaszfaltozását.
A
korszerűsítési és felújítási
munkálatok folytatódnak
ennél az oktatási intézménynél, javában zajlik a mellékhelyiségek felújítása.
„Folytatjuk a beruházásokat a város iskoláinál, így a
marosvásárhelyi Gheorghe
Şincai Szakképző Líceum
több mint ezer diákja hamarosan használatba veheti a
felújított mellékhelyiségeket.
Ezúton is elnézést kérünk a munkálatok ideje alatt okozott kellemetlenségekért – tekintettel arra, hogy a munkálatok a tanév folyamán zajlottak, de azt szeretnénk, hogy az összes diák számára
mihamarabb megfelelő iskolai körülményeket teremtsünk. A számos oktatási intézménynél folyó munka ezt bizonyítja. Ezúton az
iskola vezetőségének is köszönetet mondok a támogatásért és az
együttműködésért” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
bel- és külkapcsolati osztálya

