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Az összefogás csodákra képes

Újjáépítik a héderfájai haranglábat
Rönkszállító és
személyautó
karambolozott

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség tájékoztatása szerint a
baleset helyszínén megpróbálták újraéleszteni a személyautó vezetőjét, de
nem sikerült.

____________2.
Gyors elsősegély
esetén háromszorosára nő
a túlélés esélye

A magyar kormány felvállalta az elolvadt harangok újraöntetését

Megmozdult a világ – összegezte tömören lapunknak az elmúlt napok történéseit Nagy Csaba héderfájai református
lelkipásztor annak kapcsán, hogy vasárnap a gyülekezet úgy döntött, visszaépíti a szombaton hajnalban leégett
haranglábat.

Gligor Róbert László

Szombatra virradóra tűz martalékává vált a
héderfájai református gyülekezet haranglába az
éjszaka 2 óra után történt szándékos gyújtogatás
következtében; harangjai megolvadtak, a faépítményből csupán néhány üszkös gerenda és a harangok tartószerkezete maradt meg. Az előzetes
becslések szerint a gyülekezetet ért anyagi kár
értéke eléri a 100 ezer eurót.
Az első megdöbbenésből felocsúdó héderfájai reformátusok vasárnap rögtönzött közgyűlést

Fotó: Facebook.com/Vetési László

tartottak, ahol a gyülekezet megfogalmazta azon
óhaját, hogy a haranglábat eredeti állapotában
szeretnék újjáépíteni. Tekintettel a közösség
korlátozott anyagi helyzetére, úgy döntöttek,
adománygyűjtést szerveznek.

Óriási az együttérzés

Az elmúlt néhány nap alatt hihetetlenül megmozdult a világ a héderfájai borzalmas látvány
(Folytatás a 4. oldalon)

A szakorvos elsősegélynyújtási tanfolyamokon használt bábukkal illusztrálta, hogy miként is kell helyesen
szívmasszázst és lélegeztetést végezni egy olyan felnőttön vagy gyereken, aki nem lélegzik, és leállt a szíve.

____________5.
Láncok az időben

A marosvásárhelyi vár kupolatermében kedden este bemutatott Láncok
az időben című kiadvány Csata Évának immár a negyedik kötete, egy
élethű történet egy evészavarral küszködő fiatal lányról.

____________6.

Mennyit ér az ajánlás?

Antalfi Imola

Ez bizonyára ki fog derülni azokból az intézkedésekből, amelyeket az egészségügyi minisztériumnak meg kell(ene) tennie annak
érdekében, hogy alkalmazható legyen a kórházi anyanyelvhasználati törvény Romániában. A két éve hatályos jogszabály ellen a
PNL által benyújtott alkotmányossági óvást az alkotmánybíróság
elutasította, így aztán az ombudsmani hivatal az idei február 7-i,
Renate Weber kézjegyével ellátott ajánlásában a kórházi anyanyelvhasználati törvény alkalmazására szólította fel az egészségügyi tárcát. A legfontosabb és legsürgősebb a törvény alkalmazási
normáinak kidolgozása lenne, ám ezekhez elengedhetetlen a kórházakban a nyelvhasználattal kapcsolatos információk gyűjtése,
ezek feldolgozása, szükség esetén az egészségügyi fordítói állások
meghirdetése, a fordítói tevékenység finanszírozásához szükséges
pénzalapok igénylése. Az ombudsmani hivatal ajánlása erre is vonatkozik. A szaktárca szerint a nyelvhasználattal kapcsolatos információk gyűjtése a páciensektől, illetve feldolgozásuk
folyamatban van. Már vagy két éve – tehetjük hozzá. A kérdés az,
hogy mennyit ér egy ombudsmani ajánlás/ felszólítás, amikor
éppen az a párt van kormányon, amelyik alkotmányossági óvást
emelt az RMDSZ által kezdeményezett azon jogszabály ellen, amely
a kisebbségek anyanyelvét ismerő személyzet alkalmazására kötelezi a kórházakat és szociális egészségügyi intézményeket azokon
a településeken, amelyekben az illető kisebbség számaránya eléri
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 30 perckor,
lenyugszik
17 óra 44 perckor.
Az év 44. napja,
hátravan 322 nap.

Ma ELLA és LINDA,
holnap BÁLINT
és VALENTIN napja.

BÁLINT:a latin Valentin családnévből vált kedvelt magyar
keresztnévvé. Jelentése: erős,
egészséges.

IdŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLyAM
BNR – 2020. február 12.

Részben napos

Hőmérséklet:
max.60C
min.-20C

1 EUR

4,7662

100 HUF

1,4069

1 USd

1 g ARANy

4,3661
219,9792

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Márciusban kezdődik a beiskolázás

Nyugdíjazták Neagoe Eugeniát,
a megyei nyugdíjpénztár igazgatóját

Miután az Országos Nyugdíjpénztár elfogadta Neagoe
Eugenia kérését, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése után egy
évet még a Maros Megyei Nyugdíjpénztár élén maradjon,
s a jóváhagyást írásban is közölték, végül mégsem hagyták
tisztségében. Az erről szóló rendeletet hétfőn a délutáni
órákban kapta kézhez az igazgató, aki jogi úton szándékszik megtámadni az Országos Nyugdíjpénztár döntését,
mert szerinte törvénytelenül jártak el vele szemben.
Addig, amíg le nem jár az ügyvezető igazgatói tisztségre

Rönkszállító és személyautó karambolozott
Pálosy Piroska

A gépkocsivezető szörnyethalt

Elhunyt annak a személygépkocsinak a 30 éves
vezetője, amely kedden este frontálisan ütközött
egy rönkszállító nyergesvontatóval Körtvélyfája
és Petele között.

Február 11-én, kedden 21 órakor értesítették a megyei
rendőrséget a DN 15 országúton a 99+600 km-nél történt
balesetről Körtvélyfája és Petele között.
A rendőrségi jelentés szerint a Maros megyei rendszámú
gépkocsi Marosvásárhelyről Szászrégen irányába tartott,
amikor eddig ismeretlen okokból áttért az ellentétes for-

A Tanügyminisztérium közzétette az idén ősszel előkészítő
osztályt kezdő gyermekek beiskolázásának ütemtervét. A
tanintézeteknél és a megyei tanfelügyelőségek honlapján
február 24-én függesztik ki az iskolai körzeteket, valamint
az induló előkészítő osztályok számát. Február 25. – március 9. között az iskolákban nyílt napokat tartanak, amikor
a szülők betekinthetnek a tanintézetek életébe, és tájékozódhatnak az előkészítő osztályt kezdő pedagógusokról. A
beiratkozás első szakasza március 4–23. között zajlik, a
beiskolázott kisdiákok jegyzékét április elsején függesztik
ki. Az első szakaszból kimaradt gyermekek számára április
23–30. között választhatnak a szülők iskolát a fennmaradt
helyekből, a felvett gyermekek névsorát május 7-én teszik
közzé.

Fotó: ISU

galmi sávba, és ütközött egy Beszterce-Naszód megyei
rendszámú rönkszállító teherautóval, amely Szászrégen
irányából tartott Marosvásárhely felé. Az ütközés következtében a személyautó totálkáros lett, a járműbe szorult
30 éves marosvásárhelyi gépkocsivezető a helyszínen
életét vesztette, a jármű roncsai közül a szászrégeni tűzoltóalakulat csapata emelte ki az áldozatot. A rönkszállító az
út menti sáncba borult, járművezetője enyhébb sérüléseket szenvedett, a helyszínen egészségügyi ellátásban részesült.
A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a baleset helyszínén megpróbálták újraéleszteni a személyautó vezetőjét, de nem sikerült. A
helyszínelés alatt a forgalmat a petelei régi országútra terelték, a baleset körülményeinek kivizsgálását folytatják.

Farsangi esztendő kereke

Idén is folytatódnak a marosvásárhelyi Világló Egyesület és
a Maros megyei Néprajzi és Népművészeti Múzeum hagyományőrző gyermekrendezvényei. A Farsangi esztendő
kereke című foglalkozásra február 15-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor a Maros Megyei Múzeum
néprajzi és népművészeti részlegén, a Rózsák tere 11.
szám alatt. A rendezvényre az elemi osztályos gyermekeket várják szüleikkel, nagyszüleikel együtt. Lesz zene,
tánc, farsangi mulatozás, játék és kézműveskedés. A belépő 5 lej. A foglalkozásra előzetesen be kell jelentkezni a
virginasemese@yahoo.com e-mail-címen vagy a 0720671-640-es telefonszámon. A program szakmai partnere a
Hagyományok Háza.

A Református Kollégium
szalagavatója

Február 16-án, vasárnap 18 órától a Kultúrpalotában tartják
a Marosvásárhelyi Református Kollégium szalagavató ünnepségét. Az esemény különlegessége, hogy ez alkalommal nemcsak a végzős diákok nagykorúsítását, hanem a
2001-ben önállósodott tanintézet felnőtté válását is jelzi.

Kirándulás a kibédi farsangra

A Maros Megyei Nyugdíjasok Klubja és az Erdélyi Magyar
Baloldal Platform február 22-én, szombaton a farsangi ünnepség alkalmából kirándulást szervez Kibédre. Jelentkezni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám
alatt lehet (I. emelet), bővebb tájékoztatás a 0744-928-299es telefonszámon naponta 9–11 óra között.

Méhészbál

A romániai méhészek egyesületének Maros megyei fiókja
február 29-én, szombaton ismét megtartja hagyományos
méhészbálját. Az eseményre a marosszentkirályi Aranyhalacska (Peştişorul de aur) vendéglőben kerül sor 16 órától.
Feliratkozni az Apicola üzleteiben lehet február 25-ig.

Madárgyűrűzés a Milvusnál

A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület csatlakozik a február 14–17. között zajló nemzetközi madárszámlálási megmozduláshoz (Great Backyard Bird
Count). Február 16-án, vasárnap 9–12 óra között az egyesület székhelyének kertjében (Marosvásárhely, 1918. December 1. út 121. szám) madárgyűrűzéses bemutatót tartanak az érdeklődőknek.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

kiírt versenyvizsga, a munkaköri feladatok leírásának megfelelően Chiorean Manuela, a Maros Megyei Nyugdíjpénztár gazdasági aligazgatója veszi át ideiglenesen az
ügyvezető igazgatói teendőket.
Mint Stoica Stelian, a megyei nyugdíjpénztár másik aligazgatója elmondta, az ügyvezető igazgatói tisztség betöltése két hónapig is elhúzódhat, sőt akár tovább is, hiszen
Kolozs megyében több mint két éve nincs ügyvezető igazgatója a nyugdíjpénztárnak. (mezey)

Novák Levente az Erdély TV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című műsorának vendége Novák Levente, az RMDSZ területi szervezetekért
felelős ügyvezető alelnöke. Kövessék Jakab Orsolya műsorát ma, csütörtökön este 8 órától!

RENdEzVéNyEK

Akiket fog a figura – Farsangi
szokások egykor és napjainkban

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete február 17-én, hétfőn 19 órától Barabás
László néprajzkutató Farsangi szokások egykor és napjainkban című előadására és könyveinek bemutatójára
várja az érdeklődőket a Maros Művészegyüttes kövesdombi termébe. A Maros Művészegyüttes tematikus táncokat, helyi népszokásokat mutat be. Az előcsarnokban a
Marx József fotóklub témához illő tárlatát lehet megtekinteni. A belépés díjtalan, a szervezők adományokat köszönettel elfogadnak.

Népdalest Marosszentgyörgyön

Csak tiszta forrásból XVIII. címmel február 15-én, szombaton 18 órától népdalestet tartanak a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében. A népdalénekeseket Székely Szilárd kultúrigazgató kíséri hegedűn.

Rendkívüli vokál-szimfonikus
hangverseny

Rendkívüli vokál-szimfonikus hangversenyre várják a
klasszikus zene kedvelőit február 13-án, ma 19 órakor a
marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe. A Marosvásárhelyi Filharmónia szimfonikus zenekarát valamint a filharmónia vegyes karát Nicolae Moldoveanu svájci

karmester vezényli, zongorán közreműködik Naoko Anzai,
szintén Svájcból érkező művész, szólót énekel: Lorena
Puican szoprán, Stefan von Korch tenor és Ardelean Cristian basszus. Műsoron: Liszt Ferenc – Magyar rapszódia,
E. Grieg – á-moll zongoraverseny, Ludwig van Beethoven
– Krisztus az Olajfák hegyén (a 250 éve született zeneszerző oratóriuma). A hangversenyre a 17-es számú
hangversenybérletek érvényesek.

Zsiga és a nők

Február 14-én, pénteken 19 órától a Móricz Zsigmond
naplói és meséi alapján készült Zsiga és a nők című
darab lesz műsoron a marosvásárhelyi Spectrum Színházban. A következő előadásra február 23-án, vasárnap
17 órától kerül sor. Jegyek a biletmaster.ro honlapon vagy
a színház jegypénztárában válthatók munkanapokon 9–
12 óra között, illetve előadások előtt.

A Szent Márton Borlovagrend 40.
borversenye

Február 15-én, szombaton 17 órától Dicsőszentmártonban, a Három Fenyő vendéglőben kerül sor az Alsó-KisKüküllő menti 40. borversenyre. A Szent Márton
Borlovagrend által megszervezett díjkiosztási ceremónián
a talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar húzza, fellép
a Kökényes néptáncegyüttes és a marosvásárhelyi Tűzvarázs régizene-együttes, ugyanakkor lesz tombolahúzás
is, a nyertes borokat pedig árverésre bocsátják. A verseny
és a díjkiosztó ünnepség részleteiről Orbók Ferenc nyújt
bővebb felvilágosítást a 0721-093-402-es telefonszámon.
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Alkotmányosnak bizonyult az új közigazgatási kódex Ország – világ

Alkotmányosnak bizonyult és így
továbbra is érvényben marad Romániában az a sürgősségi rendelet, amellyel a – kisebbségi
anyanyelvhasználatot is szabályozó – közigazgatási kódexet
léptette hatályba tavaly nyáron az
akkori szociáldemokrata kormány.

Az alkotmánybíróság többszöri halasztás után szerdán utasította el az ombudsman tavaly augusztusban emelt
alkotmányossági óvását. Az alapjogi biztos szerint semmilyen sürgősség nem indokolta, hogy a kormány a rendkívüli
helyzetekre kitalált jogalkotási módszerrel avatkozzék be a törvényalkotás folyamatába, de az alkotmánybíróság nem
adott neki igazat.
Korábban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is bírálta
a közigazgatási törvénykönyv kormányrendelettel elfogadott változatát, arra hivatkozva, hogy csorbítja a kisebbségi
jogokat, és visszalépést jelent a korábban

hatályos anyanyelvhasználati rendelkezésekhez képest.
A teljes központi és helyi közigazgatás működését egységes keretbe foglaló
kódexet hosszas parlamenti egyeztetés
után eredetileg 2018-ban, az akkori szociálliberális kormánytöbbség és az
RMDSZ szavazataival fogadta el a parlament. A jogszabály azonban elbukta az
előzetes normakontrollt, ezért a Dăncilăkabinet, hogy „időt nyerjen”, tavaly nyáron sürgősségi rendelettel léptette
hatályba a törvénykönyv kiigazított – kisebbségi szempontból hiányos – változatát.
Az RMDSZ a visszalépések közé sorolta a megszerzett jogok védelmének eltörlését, azt, hogy a helyi tanács
dokumentumait ezután kizárólag románul hozzák nyilvánosságra, és azt is,
hogy a kisebbségek által lakott településeken is kötelezik a közintézményeket,
hogy az állam nyelvén is kommunikáljanak.
A közigazgatási kódex tavaly nyáron

hatályba léptetett változatából hiányoznak olyan, a nyelvi jogokat bővítő rendelkezések is, amelyeket az RMDSZ-nek
a törvénykönyv parlamenti előkészítése
során sikerült elfogadtatnia a kormánytöbbséggel. Egyebek mellett azok a pontosítások sem szerepelnek már benne,
amelyek szerint a kisebbségi anyanyelvhasználati jog kiterjed az utcák, terek és
parkok elnevezéseinek többnyelvű feliratozására, illetve a közüzemekkel és a kormányzati szervek helyi képviseleteivel
történő kommunikációra.
A megszerzett jogok tekintetében nem
került be a hatályos kódexbe az a 2006
óta érvényes előírás, hogy egy közösség
akkor sem veszíti el megszerzett anyanyelv-használati jogait, ha egy adott településen számaránya a jövőben 20
százalék alá esik. A sürgősségi kormányrendelet szerint ez csak a következő népszámlálás jóváhagyásáig érvényes.
Az azonnal hatályba lépő sürgősségi
kormányrendeleteket utólag a parlament
is megvitatja, és módosíthatja. (MTI)

karantén hazai folytatása érdekében.
„Imádkozunk egészségükért, és hogy békében hazaérjenek” – ígérték szerda reggel a már több mint egy hete
szobafogságban élő, és a koronavírusfertőzéstől rettegő izraeli nyaralóknak,
miután az utóbbi időkben naponta több
tucat újabb utasról derült ki, hogy elkapta a betegséget.
Az izraeli miniszter kapcsolatba lépett
érdekükben a külügyminisztérium tisztviselőivel, valamint a japán hatóságokkal és Izrael tokiói nagykövetségével. A
hajón rekedt, egyelőre egészséges utasok
attól tartanak, hogy a közös konyhán ké-

szülő ételek, vagy a közös, központi klímarendszer révén hamarosan ők is megfertőződhetnek. „Egyre kellemetlenebb
a helyzetünk, az emberek egyre jobban
aggódnak a betegek növekvő száma
miatt. Nem vagyunk benne biztosak,
hogy biztonságban vagyunk. Attól tartunk, hogy bármit is teszünk, az rosszul
sül el számunkra. Ez nem valódi karantén. Egymást támogatjuk, de nem egyszerű a helyzetünk” – nyilatkozta Nicole
Ben David, a hajó egyik izraeli utasa egy
izraeli rádiócsatornának.
A Diamond Princess fedélzetén 15 izraeli tartózkodik. (MTI)

Elszállításukat kérik egy hajóról az izraeliek

Hazaszállításukat és otthoni karanténba helyezésüket kérik az izraeli kormánytól a koronavírusmegbetegedések miatt Jokohamánál vesztegzár alá helyezett
hajó izraeli utasai – jelentette a
katonai rádió szerdán.

A Diamond Princess üdülőhajón lévő
izraeliek egyik családtagja azt mesélte a
rádiónak, hogy Jákov Licman egészségügyi miniszter és Móse Bar Szimantov,
a minisztérium igazgatója is beszélt a
japán városnál veszteglő óceánjáró izraeli utasaival, és megígérték, hogy mindent elkövetnek hazaszállításuk és a

A zöld ernyős lámpa

Úgy fél évszázaddal ezelőtt Londonban jártam. Az öcsémmel együtt kipergettek bennünket, érett magvaknak
hittek, pedig fiatalok voltunk és becsvágyók. Vagy fogalmazzunk szerényebben: tettre készek. De nem egészen,
hiszen nem választottuk az akkor nagyon is logikus lépést, nem tagadtuk
meg a hazatérést. Nem ragadtunk kint
a nyugati csábítás kellős közepén, nem
engedtünk a könnyebb-nehezebb lehetőségnek, hazatértünk. Nekem még volt
egy évem, amíg lediplomázom, öcsém
pedig éppen azon őszön jutott be az
akkor még orvostudományi és gyógyszerészeti főiskolára, amely éppen a házunk szomszédságában magasodott a
Kosárdombon. Nem annak tervezték,
hanem katonai alreáliskolának, kadétnevelő intézetnek, és azt a hivatást töltötte be harminchét éven át, két
országnak termelt katonatiszteket, durvákat és művelteket, harcedzetteket és
gyávákat, tehetségeseket és tehetetleneket, és olykor kiváló írót is (lásd Székely
János). Az egyenruhára nem tudok példát, de talán nem is fontos a fő mondanivaló szempontjából, hiszen amikor
minket kieresztettek a nyugati világba,
már közel negyedszázada orvosokat és
patikáriusokat eregetett ki a kis- és
nagyvilágba. Kit Moldvába helyeztek,
ki pedig Londont vagy Tel-Avivot, Miskolcot vagy Buenos Airest választotta,
igaz, ez utóbbi helyek nem szerepeltek
a bukaresti tan- és egészségügyi minisztérium szabad orvosi állások kínálatában. Valamilyen megmagyarázhatatlannak tűnő ideológiai okból. Pl.
vasfüggöny, horror vacui, diktatúra,
mozgáskorlátozás.
Szóval ott álltunk a Victoria Station
hihetetlenül forgalmas és tágas csarnokában, nagybátyánk tanácsát követve
taxiba ültünk, melynek kormánya a
másik oldalon volt. Igaz, a mi kormányunk is (Ion Gheorghe Maurerrel az
élen – ő is szász volt, mint Klaus Johannis, de ezt soha nem hangsúlyozták, és

soha nem írták le úgy, hogy Johann
Georg (von) Maurer, és nem mondták,
hogy Schässburgban élt, mielőtt Ion
Gheorghe lett volna) a Londonnal ellenkező oldalon manőverezett, mint a
londontaxi volánja, és elhajtattunk a
nagyváros északi felébe, közel a High
Gate temetőhöz, ahol Marx nyugszik,
de nem ez volt úti célunk. Sokfelé jártunk, megtapasztaltuk, milyen nemzetközi város Londinum, hiszen jártunk
vallásos zsidók negyedében, épp újév
volt (szeptemberben – ez nekünk, akik

vallástalanul nőttünk fel – totál új volt),
és beültünk egy kínai étterembe, ahol
legyőztük a kínai kaja iránt belénk ojtott előítéleteket, láttuk az Eros kútnál
tanyázó hippiket, ez volt a korszak csúcsa, a Hair világsikere, a Beatlesek
kora és a miniszoknya látványparádéja,
amilyet akkor még senki nem mert viselni a mi kis kelet-európai városunkban. Voltunk revüszínházban, találkoztunk magyar ’56-os emigránsokkal,
és elegáns klubokban ebédeltünk válogatott angol üzletemberekkel. Fiatalok
voltunk, hittük, hogy mi vagyunk a bűntelen nemzedék. (Na azért Párizsban lázadtunk egy sort… idehaza csupán
elméletben).
És eljutottunk Oxfordba, ahol magukra hagyatva, kísérő nélkül, minimális, de elégséges nyelvtudással
csatangoltunk kollégiumról kollégiumra, katedrálisokat láttunk, megbámultuk őszinte csodálattal az angol
gótikát, amit A. M., a kolozsvári képző
művészettörténet-tanára szamárhátas
gótikának nevezett. És benéztünk vesztünkre/vesztemre egy csodás, meghitt,
pompásan gazdag és távolról sem hűvös
kollégiumi könyvtárba, ugyanazt láttuk

a cambridge-i templom karzatán is, csodás zöld ernyős lámpákat, melyek oly
meghitt és bizalmas légkört árasztottak.
Fénykörükben minden olyan közvetlen,
bizalomgerjesztő, tudósi munkára, kutatásra, lapozásra, olvasásra gerjesztő,
felemelő és sikert ígérő. Távol a világ
zajától (ja, ez egy filmcím, de most ide
idézhető bocsánatos plágium), csöndes
és megnyugtató elmélyülés kiváltója.
Akkor döntöttem el, ha törik, ha szakad, nekem is kell egy ilyen lámpa. Valószínűleg nagyon közönséges vágy,
sokak gondolkodtak ugyanígy a történelem villanyfényes korszakaiban, az idők
folyamán, de nekik talán sikerült egy
nagyáruházban be is szerezni. Legyűrhetetlen anglomániából vagy kozmopolitizmusból fakad. Nos, ötven évig tört
és szakadt, megvalósíthatatlan volt, ha
betértünk egy villamossági boltba – még
ha rendszerváltás utáni lubickolás közepette – nem volt található a boltok kínálatában. Volt csiptetős, és kínáltak
mindenféle színű, formájú, árú, harántés kubista fekvésű, felfüggesztésű fényszórót, lámpát íróasztalra, dolgozószobába, halószobába, irodahelyiségbe,
olvasólámpát, hangulatkörtét, biztonsági fényt, padlóbűvölőt, varázsolót,
gerjedelemfokozót, de zöld ernyőst,
olyan, a körte (égő) fölé hajló bölcsős,
teknős, védernyőst nem. Nem és nem.
Ha kérdezősködtünk, a vállvonás volt a
legudvariasabb válasz kudarcunk fokozására. Ócska, mondták, nem gyártják,
kinek kellene, nem fogynak, tájékoztattak derűs arccal félre. Míg egy szép születésnapon Mary T. Jacobs barátunk
felvilágosított, az online katalógusokban kell keresgélni.
Kutakodásunkat siker koronázta
ötven év után. Most pesze az olvasó azt
várja a magyar irodalmi kánon szerint,
a szokásos kishitűség jegyében, hogy
ennyi terméketlen vágyódás dacára csalódtam, kiábrándultam („anyám, nem
ezt a lovat akartam”), késő, szertefoszlott az ideálkép. Juszt sem. Nem löktem
el. Szívből örülök, büszkélkedem vele, és
hiszek a fölös idő zsugorodásában. Nem
minden a fizika, barátaim.
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Kötelezettségszegés miatt indult
eljárás

Az Európai Bizottság (EB) felszólító levelet küldött
szerdán Romániának és további hét államnak (Ciprusnak, Hollandiának, Magyarországnak, Portugáliának, Spanyolországnak, Szlovákiának és
Szlovéniának), amiért nem jelentettek be az ötödik
pénzmosási irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedést – tájékoztatott az EB szerdai közleménye. Az
egy-egy tagállamban tapasztalható joghézagok hatással vannak az EU egészére, ezért a bűnözés elleni fellépés és a pénzügyi rendszer védelme
megköveteli az uniós szabályok hatékony végrehajtását és felügyeletét. 2020. január 10-éig valamennyi
tagállamnak át kellett ültetnie az ötödik pénzmosási
irányelv szabályait. Amennyiben a szóban forgó
nyolc tagállam két hónapon belül nem ad kielégítő
választ, az Európai Bizottság úgy határozhat, hogy
indoklással ellátott véleményt küld nekik. A felszólító
levél a kötelezettségszegési eljárás első hivatalos
lépése. (Agerpres)

Népszámlálás 2021-ben

Megjelent a szerdai Hivatalos Közlönyben a 2021-es
népszámlálásra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet, amelyet február 4-én fogadott el az Orban-kabinet. A rendelet szerint a népszámlálás célja, hogy
statisztikai mutatók formájában országos és európai
hivatalos statisztikákkal szolgáljon a lakosság számát és területi eloszlását, demográfiai és társadalmigazdasági szerkezetét, a háztartásokra vonatkozó
adatokat, valamint a lakásalapot illetően, felmérje a
lakhatási körülményeket és az épületek állagát, amelyekben a lakások találhatók. A jogszabály hatályba
lépésétől számított 15 napon belül felállítják a népszámlálást lebonyolító központi bizottságot. A népszámlálásra szakaszonként kerül sor 2021 júliusa és
novembere között. A népszámlálás referencia-időpontja 2021. május 1-je. (Agerpres)

Ismét tisztítószer-mérgezés
gyanúja

A helyi kórházba szállították szerdán a Dolj megyei
Dăbuleni település iskolájának kilenc negyedikes diákját, akiknél hányinger és légúti panaszok álltak
elő, miután osztályukban fertőtlenítést végeztek bárányhimlő miatt. A Dolj megyei katasztrófavédelem
sajtószóvivője, Florin Cocoşilă szerint a gyermekek
állapota stabil, egyiket közülük a craiovai kórházba
szállították. Ugyancsak szerdán egy másik Dolj megyei településen 16 iskolást vittek a helyi orvosi rendelőbe, miután rosszullétre panaszkodtak. A
feltételezések szerint tüneteiket tisztítószerek miatti
mérgezés okozta. (Agerpres)

Bálint-napi medve-örökbefogadás a zernyesti rezervátumban

Idén is Bálint-napi meglepetésekkel készül a zernyesti medverezervátum. Virtuálisan örökbe lehet fogadni a rezervátumban lakó medvéket, az
összegyűlt pénzt pedig az állatok ellátására fordítják.
A rezervátumban jelenleg 106 medve él, az állatbarátok kétféle, általános örökbefogadási igazolást
válthatnak ki, de a medvét magát nem választhatják
ki. Paula Ciotloş, a rezervátum képviselője azt
mondta, a virtuális örökbefogadást igazoló okiratok
már el is készültek. Egy medve örökbe fogadása
150 lejbe kerül. Tavaly a szerelmesek napján 30
medvét fogadtak örökbe az érdeklődők. Szintén 150
lejes adománnyal kiskutyát is örökbe fogadhatnak
az állatbarátok. (Mediafax)

Mennyit ér az ajánlás?

(Folytatás az 1. oldalról)
a 20 százalékot, vagy tagjainak száma meghaladja az
ötezret. Mivel a jogszabály nem tartalmaz szankciókat,
az ombudsmani felszólítás/ajánlás pedig határidőket,
igencsak kérdéses, hogy mennyire veszi komolyan a
szaktárca, a kórházak, szociális intézmények (idősotthonok, elhelyezési központok) az adatgyűjtést, illetve a
minisztérium az alkalmazási utasítások kidolgozását.
Mert a bevett gyakorlat az, hogy a normák hiányában
az egyébként hatályos törvényt a közintézmények nem
alkalmazzák, nehogy utólag értelmezési problémák
adódjanak, és felelősséget kelljen vállalniuk.
Az illetékeseknek tehát alkalmazási utasításokba kell
foglalniuk az egészségügyi fordítói stratégiát, e szolgáltatás költségvonzatát. Addig is, a kórházak és szociális
intézetek elkezdhetnék szaporán alkalmazni az anyanyelvhasználatra vonatkozó közigazgatási törvényt,
úgymint a kétnyelvű feliratozást, vagy a betegek jogairól szóló tájékoztatást a beteg anyanyelvén. Ez lenne a
máris megvalósítható minimum.
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Újjáépítik a héderfájai haranglábat

(Folytatás az 1. oldalról)
hatására – mondta el lapunknak a
lelkész. Számtalan bátorító szót kapott ismerősöktől és ismeretlenektől, lelkésztársaktól, kolozsvári
teológusoktól, egyházi és világi intézményektől, a magyar kormánytól. Természetesen a jó szó mellé
sokan anyagi felajánlásokat is tettek: hazai és magyarországi személyektől kezdve Amerikáig, ahová
ugyancsak eljutott az őket ért csapás híre. A Maros megyei RMDSZ
felvállalta a harangláb újjáépítéséhez szükséges terv elkészítését, már
egyeztettek is egy marosvásárhelyi
tervezőirodával – adta hírül Péter
Ferenc elnök, aki arra hívott fel
mindenkit, csatlakozzon az adománygyűjtéshez.
„Közösségünk összefogó ereje
megkérdőjelezhetetlen. Mindig újrakezdjük, mindig újjáépítjük,
sosem adjuk fel” – üzente a világhálón a politikus. Ehhez kapcsolódóan egy ácspallércsoport, amely
nyári jótékonysági célú munkatáborokat szervez, felajánlotta, hogy
idén Héderfájára jönnének, és segítenének a harangláb építésében. Segítséget ígért Küküllőszéplak és a

testvértelepülések, az anyaországi
Szászberek és Hédervár, valamint a
szlovákiai Éberhárd is. A legnagyobb eddigi felajánlás azonban a
magyar kormány részéről érkezett,
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár irodavezetője arról értesítette a héderfájai
lelkészt, hogy a kormány felvállalja
a két harang újraöntetését, ehhez a
lelkésznek egy székelyudvarhelyi
öntödétől hamarosan árajánlatot
kell kérnie, és költségvetést kell készítenie, és azt fel kell terjesztenie
az államtitkárhoz. Így a harangok
kérdése megoldottnak látszik, de
még rengeteg részletre kell figyelni,
hiszen nem valószínű, hogy akad
olyan vállalkozó, aki minden munkafázist (alapozás, építkezés, toronysisak, harangok elhelyezése, villamosítás) meg tud majd oldani.
Nagy az együttérzés – fogalmazta meg a lelkész, sosem hitte
volna, hogy ekkora összefogásnak
lehetnek tanúi. Ők csak az Erdélyi
Református Egyházkerülettől és a
Küküllői Református Egyházmegyétől reméltek némi támogatást,

de a jelenleg körvonalazodó helyzetkép minden várakozást felülmúlt.

Küküllőszéplak község polgármesteréről, Szakács Bélától megtudtuk, számos visszajelzés érkezett
hazai és külföldi ismerősöktől és
külföldön dolgozó helyiektől, hogy
adományozni szeretnének a nemes
célra, ezért az egyházközség közzétette azokat a számlaszámait, amelyekre bárki adományokat juttathat
az 1862-ben épült és szombaton leégett harangláb újjáépítése céljából.
A felajánlásokat a Román Kereskedelmi Bank dicsőszentmártoni egységében nyitott számlákra lehet
utalni. Az ehhez szükséges adatok:
Parohia Reformată Idrifaia, Banca
Comercială Română, Sucursala
Târnăveni, RO83 RNCB 0194 1488
9651 0001 (RON), RO56 RNCB
0194 1488 9651 0002 (EUR),
RO45 RNCB 0194 1488 9651 0006
(HUF). Mindenki adományát elfogadják, akit a lélek erre indít, hiszen
nem kevés pénzbe fog kerülni a
helyreállítás, az első becslések 50
ezer euróra tették a kárt, valójában
azonban ennek a kétszereséről van

szó – tudtuk meg a lelkésztől. Jó hír
az is, hogy kiszállt Héderfájára a
biztosító is, felmérte a helyzetet, a
gyülekezet pedig kártérítésben reménykedik, hiszen az egyházkerület minden épülete biztosítva van –
tette hozzá.
Hogy a romok eltakarítása mikor
történik meg, azt még nem tudják.
Egyrészt meg kell várni, hogy a tervező megvizsgálja, megmérje a harangláb
megmaradt
üszkös
gerendáit, szarufáit, a csillagot, sisakot, hogy ezek alapján állapítsák
meg a leendő új építmény magasságát. Sajnos nem készültek felmérések a haranglábról, csupán néhány
fénykép és Debreczeni László
1920-as években készült ceruzarajzai alapján kezdhetik el az építkezést.
A templomot néhány éve alaposan felmérték, hiszen felújításba
kezdtek, de az azelőtt tatarozott haraglábat nem dokumentálták, hiszen
nem gondolták volna, hogy ilyen
helyzetbe kerülnek – részletezte
Nagy Csaba. Másrészt jelenleg a
helyszínt nem lehet gépjárművekkel
megközelíteni, ezért vagy alaposan
le kell kövezni az oda vezető kijárót, vagy meg kell várni a tavaszt. A
polgármester hozzátette: a nagy
összefogás bizakodással tölti el

Kincses Előd
A marosvásárhelyi Népújság
2020. február 4-i száma beszámol
arról, hogy Novák Csaba Zoltán politikus, történész a Magyar Nyugdíjasok Klubja vendégeként felidézte
Marosvásárhely fekete márciusát,
ok-okozati összefüggéseket taglalt.
Szerinte elszabadultak az indulatok,
mivel 1990. „február 8-án megalakult a Vatra Românească, február
10-én kerül sor a könyves-gyertyás
tüntetésre, amelyen százezer magyar ember vett részt. Majd következik március 15–16. és a gyógyszertár története, és március 19.,
amikor a leitatott hodáki románok
megtámadták az RMDSZ-székházat, kiverték Sütő András fél szemét,
majd március 20., amikor a magyarok visszavágtak”.
Aki ezt az okfejtést elolvassa, azt
gondolhatja, kölcsönös adok-kapok
folyt, ahogy létrejött a Vatra, a magyarok két napra rá százezres tüntetéssel válaszoltak, március 20-án
pedig ugyanők az előző napi román
atrocitásra vágtak vissza. Egy szó
sincs arról, hogy huszadikán a főtéren békésen tüntető, Ion Iliescu elnököt és Király Károly alelnököt
Marosvásárhelye hívó/váró több
mint tízezres magyar tömeg elleni
újabb román támadásra rendőrségi
autó vezette fel a Görgény-völgyi
agresszorok autóbuszait és teherautóit. A buszokat már március 15-én
megrendelte a Vatra, a megrendelést
számtalan esetben közzétettem, a
(nem)nyomozó hatóságoknak átadtam! A megtámadott magyarok
jogos önvédelmet gyakoroltak,
ezért jogállami körülmények között
nem őket, hanem a „hodáki” agresszorokat kellett volna börtönbe
juttatni!
Azt állítani, hogy a Vatra csak
1990. február 8-án alakult meg, a
valóság meghamisítása, szerecsenmosdatás! Kíváncsi lennék arra,
mire alapozza az adatközlő ezt az állítást. Valójában a magát „kulturálisnak” becéző szervezet már 1989.
december 27-én megalakult, méghozzá a Papiu Ilarian líceum tanári
szobájában. Ezt már a Marosvásárhely fekete márciusa legelső, 1990.
decemberi kiadásában is leírtam (románul egy évvel később jelent
meg). Könyvem öt évvel ezelőtti

harmadik kiadásából beemelem az
erre vonakozó szöveget (105. oldal):
„Egész nap mintegy 60 MADISZ-os magyar fiatal védte a Vatra
Românească főtéren lévő székházát,
nehogy bosszúból valaki kárt tegyen
benne. A román támadás után ezek
a fiatalok is elmenekültek, s a támadás megállítása után a feldühödött
tömeg betört az irodákba. A zsákmányolt iratokba néhány percre beletekintettem. Akkor olvastam kézzel írt
jegyzőkönyvüket, amelyből kiderült, hogy ez a magát kulturálisnak
álcázó politikai szervezet már december 27-én megalakult! X úr, aki
áttanulmányozta a Vatra Românească székházából származó iratokat, elmondta, hogy a titkos programon kívül többek között megtalálták
a szervezet és Iliescu elnök levelezését is. Megkerült a vatrás rendőrök
(300!), jogászok stb. névsora, s a
Cuvântul liberrel kötött szerződés,
melynek értelmében a „független,
demokratikus napilap” vállalja a
Vatra propagandájának közlését. Alelnökként jegyzett valamennyi iratom fénymásolata is birtokukban
volt. Kaján elégtételként szolgál:
semmi kifogásolhatót nem találtak
munkámban.
Még aznap éjjel valamennyi vatrás dokumentumot Borbély Lászlóra bíztam azzal, hogy gondosan
rejtse el és őrizze meg őket. Évekkel
később az RMDSZ egyik Maros
megyei küldöttgyűlésén elmondta,
hogy a dokumentumokat átadta az
ügyészségnek… Az ügyészség a bizonyítékokkal olyan jól gazdálkodott, hogy a közismert tettesek azóta
is szabadlábon vannak. Sohasem derítették ki azt, hogy ki használta az
1-MS-3155 rendszámú Dacia gépkocsit, amelyből parancsokat osztogattak: ki merre induljon megtámadni a magyarokat.” A történethez
az is hozzátartozik, hogy miután
március 21-én reggel hazamentem,
„ismeretlen tettesek” feltörték íróasztalomat és szekrényemet azért,
hogy visszaszerezzék a vatrás dokumentumokat. Akkor nem jártak sikerrel.
Feltört
íróasztalomat
megmutattam Gelu Voican-Voiculescu miniszterelnök-helyettesnek,
aki az RMDSZ–Vatra Româneascătárgyalások létrehozáséért leküldött
kormánydelegációt vezette. Sajnos
hiába tiltakoztam az ellen, hogy

csak a Vatrával üljünk le tárgyalni,
azt a látszatot keltve, hogy ők az erdélyi románok egyedüli és hiteles
képviselői, a Budapestről időközben
hazaérkező Markó Béla, valamint
Borbély László, Béres András stb.
félresöpörték aggályaimat. Álláspontom azóta is változatlan, ez a
lépés az RMDSZ történetének egyik
legnagyobb baklövése volt, mert
megemelte és országosan ismertté
tette az ultranacionalista szerveződést. Smaranda Enachéval azt vallottuk, hogy valamennyi román
pártot be kellett volna vonni a
román–magyar ellentéteket csitító
tárgyalásokba. Nagyon meglepett,
hogy az RMDSZ megalakulásának
harmincadik évfordulóján Markó
Béla exelnök azzal dicsekedett,
hogy milyen kiváló, toleráns lépés
volt az, hogy csak a Vatra Românească küldöttségével tárgyalt a szövetség a fekete március feszültségének csökkentése érdekében. Ez
a laudáció azt is jelenti, hogy Markó
szerint a Görgény-völgyiek szervezett beszállítása, büntetőjogi felelősségre vonásuk elmaradása helyi
történet, szent Ion Iliescu, VoicanVoiculescu, Virgil Măgureanu szekuritáté-visszacsempésző, Victor
Stănculescu tábornok hadügyminiszter ártatlan bárány, semmi közük
az egész pogromhoz. Feltennék egy
kérdést: a Zsil-völgyi bányászokat
ki vonatoztatta Marosvásárhely közelébe, Székelykocsárdra (Războieni), és ki fordította vissza? A választ Formanek Ferenc mérnök, volt
RMDSZ országos alelnök rég megadta: Gelu Voican-Voiculescu miniszterelnök-helyettes, aki a diktátor
házaspár, Nicolae és Elena Ceauşescu kivégeztetésének is aktív részese volt.
Arról is írtam, hogy a sajnálatosan feledésbe merült: az 1989. december 26-án magyar és román értelmiségiek által elfogadott Barátság
platform román aláírói közül többen
másnap, vagyis december 27-én létrehozták a Vatrát (Radu Ceontea, aki
a hírhedt PUNR elnöke is lett, Lazăr
Lădariu, a Cuvântul liber főszerkesztője, Grigore Ploieşteanu szerkesztő és folytathatnám a sort).
Ezenkívül az általam elolvasott
jegyzőkönyv szerint a Vatra Românească küldöttsége január folyamán
Bukarestben tárgyalt Ion Iliescu elnökkel. A korabeli sajtó is beszámolt

arról, hogy a Vatra régeni fiókszervezete, a Frăţia Românească január
25-én feldúlta az RMDSZ ottani
székházát. Novák mindezek ellenére
február 8-ra teszi a Vatra megalakulását, mivel aznap tartották a marosvásárhelyi sportcsarnokban uszító
magyarellenes nyilvános gyűlésüket. A rendezvényt filmező Farkas
István operatőr azt mondta nekem,
hogy a vatrás szónokokhoz képest
Ceauşescu ártatlan bárány volt…
A február 10-i gyertyás-könyves
tüntetés megtartására vonatkozó
döntést Jakabffy Attila és dr. Kikeli
Pál február 6-án (Domokos Géza
RMDSZ országos elnök ellenkezését kijátszva) Bukarestben forszírozta ki az országos vezetésből, és a
felvonulás hivatalos bejelentése február 7-én megtörtént. Ennek ellenére
a román propaganda, akárcsak
Novák, azt a hazug állítást szajkózza, hogy ez a február 7-én bejelentett és engedélyezett tüntetés a
február 8-i vatrás megmozdulásra
adott magyar válasz volt(??)
A könyveimben leírtakat a román
illetékesek követik, de nem tudják
megcáfolni – nyilvánosan sohasem
vitatták azt, hogy már 1989. december 27-én létrejött a „román tűzhely”. Sokatmondó, hogy miután
lelepleztem, hogy a marosvásárhelyi
ortodox katedrálisban található, keresztényi „szeretettel” átitatott freskón,
amelyen
vitézkötéses
magyarok korbácsolják a szerencsétlen, térdepelő román parasztot,
akinek glória van a fején, rosszul
írták Cserey Farkas krónikás keresztnevét, kijavították a bakit. Jelenleg tilos fényképezni az
„alkotást”, de senkinek nem jut
eszébe az, hogy ilyen történelemhamisító és gyűlöletkeltő „ikon”-nak a
történelem szemétdombján lenne a
helye!
Ha már megszólaltam, Novák
Csaba Zoltánnak a Népújság tavaly
december 23-i számában közölt interjúját is pontosítanám (Harminc
éve történt a rendszerváltás). A
szerző szerint már december 23-án
megalakult az új vezető szerv
(Király Károly elnök, Man Nistor
alelnök és Sorin Moldovan). Tulajdonképpen a legelső szervezési kísérlet 1989. december 22-én
megtörtént, hiszen Ceauşescuék helikopteres elmenekülése előtt Király
Károly Avram Iancu szobránál már

Kevés a pénz, de az adat is

őket, így elindítják a szükséges eljárásokat, és remélik, nem lesz bürokratikus akadálya a harangláb
újjáépítésének.

Még mindig sokkhatás alatt

A lelkész azt is bevallotta: sem
ő, sem a gyülekezet nem tudott magához térni az elmúlt napokban,
annyira hatással volt rájuk a hétvégi
tragédia. Rengeteg munka van mögöttük, templomot és parókiát javítottak, ravatalozót építettek, mégis
nyugodt időszak volt a gyülekezet
életében, de a békés napokat megzavarta egy eszelős helyi személy
tette. Az addig csendes faluban a
szombat hajnali gyújtogatás gyanúsítottjának letartóztatása után sem
csillapodtak a kedélyek, az emberek továbbra is félnek, a településen pedig rengeteg rendőr és csendőr próbálja biztosítani a nyugalmat.
Ezt megerősítette lapunknak a
polgármester is: hiába próbálja
nyugtatni a lakosságot, és hiába tartoztatták le a gyújtogatás gyanúsítottját, az emberek még mindig
tartanak valamitől, a településen
pedig állandóan járőröznek a rend
őrei, mert nem lehet tudni, hogy
volt-e tettestársa a gyanúsított fiatalembernek.

bejelentette a Frăţia–Testvériség
Fórum megalakulását. A Fórum felhívását a Népújság első száma közölte. A politikai vezetés, vagyis a
Nemzeti Megmentési Front Maros
megyei tanácsa csak harmadik nekifutásra alakult meg. Második alkalommal a december 25-én, a régi
Városháza (jelenleg prefektúra)
dísztermében tartott gyűlésen kellett
volna megválasztani a Nemzeti
Megmentési Front (NMF) Maros
megyei tanácsát. Ezen az összejövetelen Nistor Man volt politikai elítélt megpróbált egy, a valós
nemzetiségi összetételt nem tükröző, a régi rendszer egyes kiszolgálóit átmentő tanácsot megválasztatni. Király Károly huszárvágással válaszolt: kivonult a teremből, kijelentvén: a megyei, municípiumi, városi és egységenkénti tanácsok bizonyos tagjaival kapcsolatban ellenvetések merültek fel, s
ezért helyzetüket majd azokban a
munkaközösségekben vitatják meg,
amelyekbe tartoznak. Ha leszavazzák őket a munkahelyeiken, nem
kerülhetnek be a januárban megválasztandó tanácsba. Végül is január
3-án, hosszas vita után, a Nemzeti
Megmentési Front gyűlésén, amelyen részt vettek a munkahelyek
által kijelölt küldöttek is, a következő Maros megyei vezetést választották meg:
Király Károly
közgazdász, a kommunista rendszer
nemzetközileg ismert ellenállója,
elnök; Ioan Scrieciu tartalékos tábornok, első alelnök; Valer Gâlea
mérnök, alelnök; Kincses Előd
ügyvéd, alelnök; Dan-Eugen Baculea közjegyző, titkár.
Király Károly mint országos alelnök felutazott Bukarestbe, január
9-én pedig súlyos arczsábája miatt
Budapestre ment, ahol megműtötték, és január 25-ig ápolták.
Így kerültem egyből a mélyvízbe, illúzióktól sem mentesen.
Akit érdekel illúzióim, illúzióink
szertefoszlásának, a magyar kártya
előrángatásának története, az „originális” román demokrácia kezdete,
és meg szeretne emlékezni a fekete
március áldozatairól, jöjjön el március 20-án délután 6 órakor a Bolyai
téri unitárius templomba. A megemlékezés után megkoszorúzzuk Cseresznyés Pál, Jakabffy Attila és Sütő
András sírját.

Mikor alakult meg Marosvásárhelyen a Vatra Românească
és a Maros Megyei Nemzeti Megmentési Front?

2020.február13.,csütörtök ___________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

5

Gyors elsősegély esetén
háromszorosára nő a túlélés esélye

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Rendkívül fontos, hogy a laikusok, azaz azok is elsajátítsák az elsősegélynyújtás
alaplépéseit, akik nem az
egészségügyben dolgoznak,
hiszen bárki kerülhet olyan
helyzetbe, hogy ezzel megmentheti egy embertársa
életét. A statisztikák szerint
ugyanis megduplázódik, sőt
akár megtriplázódik a túlélés
esélye azoknál a betegeknél,
akiknél a szívleállást követően azonnal elkezdik a szívmasszázst és lélegeztetést,
amíg a mentő a helyszínre ér
– hívta fel a figyelmet dr.
Turucz Emília, a marosvásárhelyi SMURD sürgősségi szakorvosa, aki a Védem Egyesület
meghívására az elsősegélynyújtási eljárásokról tartott
igen hasznos és gyakorlatias
előadást a zsúfolásig telt Bernády Házban.

Menyhárt Borbála

Az agy hat percen belül elhal,
de lehet, hogy a mentő tíz
percen belül érkezik

Dr. Turucz Emília sürgősségi
szakorvos, az Európai Újraélesztési
Társaság akkreditált kiképző tanára
már az elején hangsúlyozta: az információk, amelyeket megoszt a
hallgatósággal, megfelelnek a társaság ajánlásának. Előfordulhat, hogy
a világhálón különféle variánsok
látnak napvilágot, viszont Európában ez a protokollum.
– Nagyon fontos a mi szakmánk
számára, hogy az elsősegélynyújtás
alapjait minél többen elsajátítsák,
minél több laikus ember, aki nem
egészségügyi közegben dolgozik,
tudjon szükség esetén elsősegélyt
nyújtani. Sokéves kutatás támasztja
alá ennek a jelentőségét, elsősorban
azt vizsgálták, hogyan lehetne
azoknak a túlélési esélyét növelni,
akiknek éppen szív-légzési stopja
van. Az egyik legfontosabb mérföldköve, eleme a túlélési esélynek
az, hogy aki megtalálja az eszmélet
nélküli felnőttet vagy gyereket,
minél hamarabb felismerje, hogy
annak az embernek leállt a szíve, és
minél előbb segítséget hívjon, és
amíg a szakképzett segítség megérkezik, addig szívmasszázst végezzen. Hiszen megduplázódik, sőt,
vannak olyan kutatási eredmények,
amelyek szerint megtriplázódik a
túlélési esélye annak, akit egy nem
szakképzett személy időben elkezd
újraéleszteni a mentő érkezéséig –
mutatott rá a szakorvos.
Dr. Turucz Emília szerint városon belül az átlagidő, amíg a mentő
a riasztás helyszínére ér, újabban
5–7 perc, ez azonban ideális körülmények között történik, azaz amikor nem kerülnek az útjába
felelőtlen gépkocsivezetők, akik
nem adnak elsőbbséget a szirénázó
mentőkocsinak. Sajnos ezek miatt
gyakran tíz percbe is beletelik, amíg
eljutnak a riasztás helyszínére. Az
emberi agy – felnőtté, gyereké
egyaránt– azonban hatpercnyi oxigénhiány után elhal. Ezért rendkívül fontos, hogy az első személy,
aki megtalálja a rosszul lett beteget,
tudjon megfelelőképpen szívmaszszázst alkalmazni. Ez ugyanis biztosít egy minimális keringést, egy
minimális „levegőztetést” az agynak. Tulajdonképpen átvesszük a
szív funkcióját azzal, hogy megfe-

lelőképpen nyomogatjuk a mellkast, és ez életben tartja a beteget,
amíg a szakember megérkezik.
Nagyon fontos az idő, az, hogy
gyorsan cselekedjünk – figyelmeztetett a szakember.

Ártani nem tudunk, de életet
menthetünk

A szakorvos elsősegélynyújtási
tanfolyamokon használt bábukkal
illusztrálta, hogy miként is kell helyesen szívmasszázst és lélegeztetést végezni egy olyan felnőttön
vagy gyereken, aki nem lélegzik, és
leállt a szíve.
Mint mondta, egyszerű lépésekről
van szó, amelyekkel ártani nem tudunk, de életet menthetünk. A protokollum szerint a legelső lépés,
amikor összeesve találunk valakit, és
úgy tűnik, hogy nincs eszméleténél,
az, hogy megnézem, biztonságban
vagyok-e. Ha fennáll a veszélye,
hogy én magam is sérülök, nem
tudok segíteni. Ugyanakkor azt is
megnézem, hogy az egyén biztonságban van-e. Mindez pár másodpercet vesz igénybe. Ha meggyőződtem, hogy nincs külső veszély, közeledek az eszméletlenül fekvő
beteghez, kiáltok egyet, és megrázom. Ha erre a kétféle stimulációra
nem reagál, akkor két lehetőség áll
fenn: vagy mély kómában van, vagy
pedig leállt a szíve, a légzése, ami
még nagyobb bajt jelent. Ha az illető
egy mozdulattal vagy hanggal reagál, esetleg kinyitja a szemét, vagy
felemeli a kezét, akár kiejt egy szót,
az azt jelenti, hogy ugyan valami
gond van vele, de biztos nincs leállva a szíve, és nincs kómában.
Ilyenkor megkérdezem, tudok-e segíteni, hívom a mentőket, és mellette
maradok, amíg megérkezik a segítség. Ellenben ha rászóltam, megráztam, de semmi reakció nincs, akkor
minden bizonnyal mély kómában
van, vagy le van állva a szíve. Úgy
tudom megállapítani, hogy le van-e
állva a szíve vagy sem, hogy megnézem, lélegzik-e. Ha leáll a légzés,
másodperceken belül leáll a szív, ha
leáll a szív, másodperceken belül
leáll a légzés. Még az orvosok számára is könnyebb a légzést keresni,
mint a pulzust.
Ehhez az első lépés az, hogy
mindig fel kell tárni a légutakat: a
fejet és az állkapcsot megemelem,
finoman hátranyomom, és kinyitom
a száját. Kiegyenesítem a légutakat,
az arcommal közelítek a szájához,
és figyelem, érzem-e az arcomon,
hallom-e a lélegzetét. Ugyanakkor
figyelem a mellkasát, hogy emelkedik-e vagy sem. Tehát tulajdonképpen három érzékemmel próbálom
kideríteni, hogy lélegzik-e. Teszem

ezt tíz másodpercig, nem több ideig.
Ha a beteg nem reagált, de lélegzik,
akkor több mint valószínű, hogy
mély kómában van, de nincs leállva
a szíve. Epilepsziás krízis után, időseknél agyvérzés esetén, cukorbetegeknél, ha leesik a vércukorszintjük, előfordulhat, hogy mély
kómába esnek.
Ez esetben nem kell elkezdeni a
újraélesztési manővereket, viszont
oldalt kell fektetni az illetőt, hogy
ha véletlenül hányik, ne fulladjon
meg: felemelni az egyik karját, a
másikat betenni a feje alá és így oldalra fordítani.
Ha viszont nem lélegzik az előttünk fekvő egyén, azt jelenti, hogy
megállt a szíve. Ez esetben két fontos teendő van: a lehető leggyorsabban segítséget kell hívni, a 112
segélyhívó számon válaszoló diszpécsernek el kell mondani, hogy az
egyén nem lélegzik. Ez kulcsszó,
amiből tudni fogják, hogy nagyon
gyorsan intenzív terápiás mentőre
van szükség. Dr. Turucz Emília
megjegyezte, nem kell felháborodni
amiatt, hogy a diszpécser kérdezősködik, kéri a telefonáló adatait,
ezzel nem veszítenek drága perceket, ugyanis ők ezzel párhuzamosan
már küldik a mentőt. Ha nem vagyunk biztosak, hogy mit kell tennünk a mentő érkezéséig, a
diszpécser ebben is segíteni fog –
jegyezte meg a sürgősségi szakorvos.
Amíg a szakember személyében
a segítség a helyszínre ér, fontos,
hogy a szív funkcióját átvegyük
azáltal, hogy külső mellkaskompressziót, szívmasszázst végzünk,
így biztosítva egy minimális keringést, minimális oxigénhez juttatva
az agyat, ami nagyon fontos, hiszen
ellenkező esetben hat percen belül
elhal.
A legfontosabb tudnivaló, hogy
30 mellkasi nyomást követően kétszer fújunk be levegőt az eszméletlen állapotban található beteg
szájába, és ezt addig próbáljuk csinálni, amíg megérkezik a szakképzett segítség.
Ha felnőtt a bajbajutott, akkor a
tenyerem csontos részét ráteszem a
mellkas közepére, a szegycsontra, a
másik kezem rá, a páciens fölé hajolok, és próbálom minél erőteljesebben
nyomni,
4-5
cm-t
összenyomni a mellkast. Ahhoz,
hogy értelme legyen a lélegeztetésnek, a levegőbefújásnak, fontos,
hogy kiegyenesítsem a légutakat,
kinyitom a száját, az orrát becsippentem, veszek egy mély lélegzetet,
és befújok.
A szakorvos hozzátette, ha teIllusztráció

dr. Turucz Emília

gyük fel egy hajléktalan szorul újraélesztésre, aki koszos, szagos,
nem muszáj lélegeztetni, elegendő
a mellkasi nyomás, mert ezáltal is
megduplázhatom a túlélési esélyét.
Újraélesztésnél lehet zsebkendőt
vagy kis zacskót használni, aminek
kilyukasztjuk a közepét, így nem
érintkezünk az illető szekréciójával.
Oda kell figyelni, hogy ha például
érezzük, hogy valamilyen bűzös kémiai anyag van az illető körül, vagy
látszik, hogy sérülései vannak a
szája körül, akkor nem lélegeztetünk, nehogy sérüljünk.
Az újraélesztéssel akkor állunk
le, ha érezzük, hogy már nagyon
nem bírjuk, vagy amikor megjött a
mentő, illetve ha a beteg elkezd köhögni, mozogni, rendes légzésszámmal szuszogni. Ha csupán
egyet-egyet pislog, vagy elvétve
szuszog, ne álljunk le, nem jelenti
azt, hogy helyrejött, hanem, hogy
jól tesszük a dolgunkat. Ha megállunk, egy-két percen belül újra leáll
a légzése.
Dr. Turucz Emília rámutatott, a
felnőtteknél a szívmegállás leggyakoribb oka valamilyen szívprobléma, valamiféle ritmuszavar. A
gyerekeknél viszont az esetek nagy
részében a légzés leállása miatt áll
le a szív, és azért lesz szükség újraélesztésre. Ha a páciens gyerek,
akkor tizenötöt nyomok a mellkasára, kettőt fújok, azaz gyakrabban
adok neki oxigént, mert nagyobb
szüksége van rá, ugyanis természetes állapotban is gyorsabban lélegeznek, mint a felnőttek. De az sem
gond, ha valaki a harminc mellkasi
nyomás, két levegőbefújás módszert alkalmazza gyerekeknél is.
Mint mondta, gyakran, ha a gyereknek adok öt levegőbefújást, már
ettől helyrejön. Ha mégsem kezdett
el szuszogni, akkor következik a 15
szívmasszázs – 2 lélegeztetés módszer. Egy másik különbség, annak
függvényében, hogy felnőtt-e vagy
gyerek a beteg, hogy a felnőtt esetében két kezemmel, teljes erőmmel
ránehezedek, és nyomom a mellkasát. Gyereknél, ha kevesebb mint 45
kiló a testsúlya, csak egy kézzel
végzem az újraélesztést, hogy ne legyen túl nagy az erő, amivel nyomom a mellkasát. Egy év alatti
babáknál a mellkast két ujjal nyomom, a lélegeztetés pedig ugyanúgy
zajlik.
A
szakorvos
figyelmeztetett, ne tartsunk attól,
hogy összetörjük a csontokat, előfordulhat, hogy tegyük fel, a kilencvenéves betegnek eltörjük néhány
bordáját, de a fontosabb az, hogy
keringést biztosítsunk, és életben
maradjon, a borda majd meggyógyul. Nem kell félni, az újraélesztéssel rosszat nem tudunk tenni –
hangsúlyozta a szakember.
Elsősorban időseknél, gyerekeknél elég gyakori, hogy félrenyelnek,
vagy idegen test kerül a légutakba,

Fotó: Menyhárt Borbála

és fulladozni kezdenek. Hogy ezen
esetekben mi a teendő, arra is kitért
előadása során dr. Turucz Emília.
– Amíg a gyerek vagy a felnőtt
magánál van, és erőteljesen köhög,
nem teszünk semmit, mert amúgy is
nagyon agitált, erős halálfélelme
van, és emiatt még több oxigént fogyaszt. Ezért próbáljuk nyugtatni,
bátorítani, hogy köhögjön erőből,
próbálja kiköhögni az idegen testet
a légutakból. Abban a pillanatban
lépünk közbe, amikor látjuk, hogy
a köhögése már nem erőteljes, már
erőtlen, kezd kékülni, de még magánál van. Ekkor van helye a következő módszernek: ötször megütöm
a hátát, majd ötször megnyomom a
hasát, és megpróbálom kilökni az
idegen testet a légutaiból. Előrehajtom az illetőt, és a kezemmel erőteljesen a két lapocka közé ütök, ha
nem jött ki, öt nyomás az öklömmel
a gyomorszájba. A rekeszizmot
megütöm, és ezáltal egy pozitív
nyomást fogok létrehozni a mellkasban, és ez próbálja majd kilökni
az idegen testet. Addig csinálom,
amíg kiköpi, vagy magánkívüli állapotba kerül, és akkor elkezdem az
újraélesztést. Amikor még magánál
van, és még köhög, már akkor
hívom a mentőt, ha időközben
kiköpi, szólok, hogy már nem aktuális a riasztás, de inkább időben érkezzen a segítség – hangzott a jó
tanács.

Lázgörcs, a szülők rémálma

A sürgősségi szakorvos az édesanyák kérésére a szülők „rémálmáról”, a lázgörcsről is szólt; mint
mondta, ha a láz 39 fok fölé szökik,
és a gyereknek valamelyik végtagja
furcsán rángatózik, akkor feltételezhetjük, hogy görcs áll fenn. Tipikus
lázgörcs esetén nincs eszméleténél
a gyerek, nyitva van a szeme, de
nem reagál, és rángatózik. Amíg a
görcs tart, nemigen van mit tenni a
szülőnek, arra kell vigyázni, hogy
rángatózás közben ne üsse meg
magát, ne sérüljön a gyerek, így
ajánlott, hogy ne legyen a földön,
hanem lehetőleg ágyra, egy puha
paplanra kell helyezni.
– A lázat minél előbb csillapítani
kell, de nem akkor, amikor rángatózik, és legfennebb kúppal vagy
hideg vizes borogatással; a szájába
semmit ne tegyünk, mert megfulladhat. Egy tipikus lázgörcs nem
tart tovább egy percnél, ha tovább
tart, az már egy komolyabb komplikáció – mutatott rá a szakorvos,
aki szerint a lázgörcs után általában
mélyen elalszik a gyerek, és ajánlott
oldalt fektetni, nehogy hányjon.
Mint mondta, gyakran a második,
harmadik lázgörcsnél már nem riasztják a mentőt a szülők, mégis
ajánlott bemenni a kórházba, hogy
lássa szakember, és megbizonyosodhassanak róla, hogy valóban
csak egy egyszerű lázgörcsről volt
szó.
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Az anorexiáról élethűen, tabuk nélkül
Láncok az időben címmel
immár negyedik könyvével
örvendezteti meg olvasóit
Csata Éva pszichológus, a Hifa
Románia Egyesület igazgatója, aki ezúttal egy újabb tabunak számító témához, a
táplálkozászavarhoz nyúl, egy
fiatal lány történetén keresztül láttatja – rendkívül élethűen – az anorexiások
önpusztító világát. A könyv
létrejöttének a történetéről,
valamint a sajnos sok fiatal
lányt érintő táplálkozászavarról a szerzővel, valamint
Lukács-Márton Réka pszichológussal, a Sapientia Egyetem
adjunktusával Szőcs Blanka beszélgetett.

Menyhárt Borbála

Láncok az időben

ahhoz, hogy a történetek papírra kerüljenek.
– Önmagukat szülik meg ezek a
történetek, azon a ponton, amikor
leülök írni, életre kel a történet,
ezért szoktam mondani, hogy nem
élem meg sem tehetségként, sem
nehéz munkaként az írást, hanem
üzenetet próbálok közvetíteni –
vallja Éva.
A főhős, Júlia története fikcióval
ötvözött valóság, amelyben maga a
szerző is benne van.
– Ezt a történetet szinte napra
pontosan egy évvel ezelőtt ültem le
írni, kezdetben csak annyit tudtam,
hogy egy táplálkozászavaros fiatalról szeretnék írni, és olyan tartalmakhoz nyúltam a múltamból,
amikkel dolgom volt. Ijesztő volt,
amikor ezekkel szembesültem, viszont minden egyes alkalommal,
amikor egy ilyen történetet papírra
vetek, valamit sikerül lezárni. Ez a
könyv a megélések könyve. Egy
olyan állapotról írok, amiben éltem.
Hatalmas különbség van az olyan
regények között, amelyeket a

A marosvásárhelyi vár kupolatermében kedden este bemutatott Láncok az időben című kiadvány Csata
Évának immár a negyedik kötete,
egy élethű történet egy evészavarral
küszködő fiatal lányról. Dénes Ildikó irodalomkritikus szerint Csata
Éva új könyve korunk egyre fenyegetőbb pusztító betegségét, az anorexiát láttatja a maga szörnyű
valóságában. A szerzőre jellemző
sallangoktól mentes, kegyetlenül
őszinte írás ennek a hamis énképet
okozó betegségnek a dokumentuma.
– Egy fiatal lánynak elég néhány,
a külsejére vonatkozó elejtett megjegyzés („Anyu szerint örököltem
apuék génjeit. Ott erősek és nagydarabok a nők”; „Kicsikét nem ártana innen hasból letornázni,
kedves Julcsi”), hogy szinte halálos
kimenetelű fogyókúrába kezdjen.
És ez a fogyókúra olyan, akár egy
lidérces álom. Igazán kis halál. Ezt
a könyvet olvasva az önpusztítás ismeretlen, feneketlen mélységeiben
járunk. És amikor a csodával határos megmenekülés után a főszereplő napfényes ideje következne,
ami minden fiatalnak kijár, mint
szerelem, anyaság, életcél, újra jön
a kálvária: a gyerek agyvérzéssel
születik, a fiatal anyának mellrákja
van... és újrakezdődik harc a betegség ellen, a halál ellen. Ez a fájdalom könyve. És a mindent
szerző képzeletben él át, illetve
győzedelmesen áthidaló szereteté –
azok között, amihez személyes tafogalmaz a könyv kapcsán az irodapasztalat fűzi.
lomkritikus.
Bízom benne, hogy sikerült vele
olyan lelki harangokat megszólalA megélések könyve
Csata Éva szerint a könyveket tatni, amelyek egyénenként elvezetnem ő írja, ő csak egy eszköz nek a megoldáshoz. Hiszem és

gyócsomafalvi Veresvirág kilátónál
készült fotót álmodta meg legújabb
könyve fedőlapjául.

Őszintén nyúl egy tabunak
számító témához

vallom, hogy amiről beszélni merünk, ahhoz előbb-utóbb a kulcsaink is meglesznek, amelyek
elvezetnek a megoldáshoz – jegyzi
meg Éva. Elismerte, azért tartja fontosnak beszélni erről a témáról,
mivel saját gyerekei is részei annak

Fotók: Muresan Bereczki Vilmos György

a generációnak, amelyet érint ez a
probléma.
– Amikor az embernek gyerekei
lesznek, akkor átértékel mindent,
nemcsak róla szól a történet, hanem
elsősorban a gyermekeiről és arról
a társadalomról, amelyben ők kiteljesednek. Ezért fontos számomra a
következő generáció testi-lelki
egészsége – mutatott rá.
Éva azt is elárulta, hogy nagyon
szeret olvasni, igazából egy
„könyvkórház” van a lelkében, ahol
vannak olyan félig, negyedig, háromnegyedig kiolvasott könyvek,
amelyekkel pillanatnyilag nem tud
mit kezdeni. Belefog egy másikba,
és tízet elolvas esetleg, mire újra
előveszi azt, amit félretett. Mert
akkor jött el az ideje.
– Akkor tud hozzám szólni egy
adott könyv és az abból visszaköszönő történet, ha dolgom van vele
– vallja be.
Az előző könyvek fedőlapjai Magyarosi Zsuzsa alkotóművész keze
munkáját dicsérték, ezúttal azonban
kissé más elképzelés ihlette a borítót. Simon Judit, a szerző kollégája
és barátja tervezte, és mivel a történet egy kamaszlányról szól, kézenfekvő megoldásnak kínálkozott,
hogy Éva a saját lányáról a gyer-

Lukács Márton Réka pszichológus elmondta: megdöbbentette,
hogy mennyire élethű az, amit Éva
a könyvében leír, hiszen benne van
mindaz, amit az evészavarok bibliográfiája megfogalmaz a tünetekkel
kapcsolatosan, és az is, amiről a páciensek beszámolnak. Elismerésre
méltó, hogy mennyire őszintén nyúl
Éva ehhez a témához, ugyanis ezekről a dolgokról az emberek nemigen
beszélnek, tabuként kezelik.
A szakember rámutatott, az evészavarokkal küszködőkkel leggyakrabban az a legnagyobb probléma,
hogy nincs betegségtudatuk. Meggyőződésük, hogy ők valójában
csak egészségesebben szeretnének
élni, tudatosabban odafigyelni a
táplálkozásra, a mozgásra, és gyakran már csontsoványra fogynak, de
még mindig kövérnek látják magukat. Különösen nehéz páciensek,
mivel többnyire igen intelligensek,
tudják, hogyan kell átverni a terapeutát, megvannak a módszereik, mit
kell mondani, mit kell tenni, hogy
pár kilóval többnek tűnjenek – fogalmazott a pszichológus. Mint
mondta, sajnos manapság az emberek önértékelése mások visszajelzéseitől függ, fénykorát éli a
like-vadászat. A mai gyerekek
pedig folyamatosan posztolnak a
közösségi oldalakon, gyakorlatilag
mindegy, hogy mit tesznek ki, csak
mások jelezzenek rá vissza.
Lukács Márton Réka hozzátette:
alkalomadtán, amikor meghívják
anyukás csoportokba, hogy a táplálkozásról beszéljen, azt tapasztalja,
hogy az édesanyák igen hajlamosak
arra, hogy az evés körüli dolgokat
eltúlozzák. Aggodalmaskodnak,
hogy a gyermekük miért nem eszik,
s ha eszik, akkor miért annyit, miért
azt. Valójában azt kellene szem előtt
tartani, hogy a gyerek mindig tudja,
hogy mit és mennyit kell ennie – állítja a szakember, aki szerint van
egy úgynevezett tízparancsolat,
amely arról szól, mit kellene tennie
a szülőnek, hogy amennyire lehet,
elkerülje azt, hogy evészavarossá
váljon a gyereke. Az egyik legfontosabb ajánlás ehhez az, hogy ne
csináljunk nagy dolgot az evésből –
hangzott a megfontolandó jó tanács.
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Könnyed fogások a hideg napokra

Rózsa Enikő

Sajttekercs

A tepsit (a ler lapos tepsijét használtam)
sütőpapírral kibélelem. Picit lefújom olajsprayjel, de megteszi az ujjunkkal való kenegetés is. (Most szeletelt trappista sajtot használtam, szorosan egymás mellé helyezve
beborítottam a tepsit velük.) 15 dkg reszelt

zöldpetrezselymet, snidlinget (metélőhagymát) szórok, majd betakarom sonkaszeletekkel (én préselt pulykasonkát használtam). Erre
jön a maradék finom krém. Következő lépésben erre piros kápia vagy kaliforniai paprikakockák kerülnek. Elkezdjük felcsavarni, jó
szorosan. Én fóliába téve, 4-5 órára a hűtőbe
tettem, majd szeleteltem. A sonka helyett füstölt lazacot is használhatunk, illetve vagdalt
olajbogyót is szórhatunk a kívánt rétegre.

Húsleves (marhalábszárral, velős
csonttal)

A marhalábszárat többször leforrázom,
alaposan megmosom, a velős csontot szintén.
Öt nagy darab murkot, két petrezselyemgyökeret, egy paszternákot, egy kisebb karalábét, egy friss paprikát, egy jókora cikk
káposztát, egy ökölnyi zellergumót, egy fej
hagymát (csak a külső héjától tisztítom meg),
két cikk fokhagymát, egy mokkáskanál szemes borsot, ízlés szerint sót (van, amikor 2-3
tyúkhúsleveskockát is) adok hozzá, egy kis
karika chilit, valamint egy kis darabka gyömbért héjastul előkészítek, és az egészet körülcheddarral megszórtam, és körülbelül 1-2
percre a forró sütőbe toltam, amíg szépen
megolvadt. Kiveszem, picit hűlni hagyom,
egyben dermedni is mintegy 5-6 percig. A
tölteléket előre elkészítem, ehhez szükséges:
20 dkg vaj, 5 főtt tojás lereszelve, só, bors,
egy kávéskanál mustár, egy érett avokádó jó
krémessé nyomva, 2 doboz fűszeres krémsajt
(én Philadelphiát használtam), egy kacsamájkrém, 2 cikk zúzott fokhagyma, bors, só.
Mindezeket alaposan kidolgozom. A sajtrétegre kenem a massza felét, amire vagdalt

Bogdán Emese

A tetkók divatja

Régóta foglalkoztat, és nem hagy nyugodni, úgyhogy muszáj papírra vessem ezt az
érdekes, számomra visszataszító divatjelenséget, mely akkora tért hódított napjainkban,
hogy nem állhat útjába semmiféle józan magyarázat, egészségügyi figyelmeztetés vagy
feddés. Gyermekkorom tetováltjai a katonaságnál vagy a börtönben szerezték tetoválásukat, s legtöbb esetben a kedvesük nevét
tűzették bőrük alá egy átszúrt szív mellé, vagy
valamilyen számukra jellemző szimbólumot
hordtak alkarjukon. Más testrész nem volt alkalmas akkor még a tetoválásra, ami abban a
korban primitív aktusnak számított. A tengerészek egy horgot vagy szirént, a katonák szabadulásuk dátumát stb., a szerelmesek szívük
választottjának nevét viselték életük végéig,
akkor is, ha az imádott nő időközben helyet
cserélt egy másikkal. Viselőjét le is nézte a
társadalom, pedig akkor egy kis méretű diszkrét rajz jelentette a tetoválást, amit csak férfiak
viseltek. Ma már óriási méreteket öltött, a
gyerekek körében is, és a nők is feltűnnek
vele, kidomborítva testük különböző tájékait.
Hiába hivatkozunk arra, hogy milyen következményeket okozhat a bőrben, egyre többen
viselik. Egyik magyarországi ismerősöm újságolta a minap, hogy hetedikes kislánya tetkót kért szülinapi ajándékba.
Lássuk mit ír a Wikipédia a témával kapcsolatban: (Gozner Gertrud: A tetoválás
kultúrtörténete, 2003) »A tetoválás mint művészeti ág éppolyan mulandó, mint az élet
maga. Viselőjével együtt tűnik el, ezért, ellentétben a festészettel, szobrászattal vagy építészettel, nem tud egykori kultúrákról mesélni.
Tulajdonosáról viszont mindent elárul. A tetoválás mindig vitatott tevékenységnek számított, nem a technikáját, hanem a jelentését és
a célját tekintve, szándékát, amely a megértés
legfontosabb mozzanata, a legtöbbször felszínesen vagy egyáltalán nem érintik, még a legalaposabb etnográfiai munkákban sem. De,
ahogy Darwin is megjegyezte, „nincs olyan
nemzet a Földön, aki ne ismerné ezt a jelenséget”. A festék bőr alá juttatásának technikája
nem sokat változott az idők folyamán. Az
alapkövetelmény, hogy a tetoválás vékony,
egyenletes, és fekete színű vonallal kell történjen. A festéket megfelelő mélységig kell bejuttatni, hogy ne maradjon heg utána. De miért
teszik ki az emberek magukat ennek a cseppet
sem fájdalommentes procedúrának, vagyis
mire szolgál ez a fajta testdíszítés? A tetoválás

érzelmeket képes megjeleníteni, győzelmet,
vereséget, vidámságot, szomorúságot, része
lehet egy ceremóniának vagy rituálénak. Kifejezhet élvezetet, szadizmust, kínzást és babonát. A tetoválások egy része rejtőszínezetként szolgált a vadászatok alatt, és valószínűleg a testfestésből alakult ki. Ebben az
esetben gyakran a trófeát ábrázolják, és vele
gyakran a zsákmányállat kiengesztelésére törekednek. A kannibalizmus és a fejvadászat
szintén gyakori témája a végleges testrajzoknak. A tetoválások egy másik csoportja vallásos indíttatásból születik: az illető
biztosítani akar magának egy helyet a túlvilágon, és úgy dönt, szétkürtöli a világnak az
elkötelezettségét. Indiában és Tibetben a tetoválások segítenek az embereknek, hogy átvészeljék életük nehézségekkel teli időszakait.
A lelki gondokat gyakran testi fájdalmakkal
próbálják meg enyhíteni, e célból gyakoriak a
csonkítások, égetett sebek és az amputálások.
A leggyakoribb funkciója a tetoválásnak a beavatás. Azt jelzi, hogy viselője az élete egy új
fázisába lépett, változáson ment keresztül,
mondhatni újjászületett. A tetoválást gyógyászati célokra is lehet használni, és akkor úgy
működik, mint egy oltás. A berberek például a
reuma ellen tetováltak. Az észak-amerikai in-

belül 7-8 liter vízzel feltöltöm. Lassú tűzön
négy órát főzöm. A habtól én nem szabadítom
meg, szépen háttérbe fog vonulni. A zöldségeket, ami vékonyabb, mindig egészben teszem bele, a nagyon vastag murkot kettőbe
vágom, ezt a levessel együtt tálalom. A zöldségek vásárlására alaposan odafigyelek, szeretem, ha a murok jóízű, édes. A nyárádmenti
termelők értik a dolgukat. Miután minden
puha, és a levesünk aranysárga, leszűrjük.
Most házi laskát, vastagabb cérnametéltet
főztem bele. Számomra ez gyógyszer, épp
ezért jó forrón szeretem fogyasztani. Darált
borssal, csípős paprikával!

7

szeres krémes masszába tesszük. Egy tasak
(15 dkg) szezámmagot (lehet fehér-fekete is,
én most fehéret használtam) liszttel összekeverek. A csirkemelleket picit lecsepegtetjük
a masszától, majd a szezámmagos lisztbe forgatjuk, és forró olajban szép aranysárgára sütjük. Szalmakrumplival, párolt zöldséggel,
parasztkrumplival vagy rizzsel fogyaszthatjuk.

Brokkolilepény

Omlós, szezámmagos csirkemell

A csirkemellet tetszés szerint felszeleteljük. Nem potyolom, csupán kézzel kicsit
megütögetem. Mustárral vékonyan bekenem,
sózom, borsozom, zúzott fokhagymapasztával is jól bedörzsölöm. Három tojást, egy tojássárgát alaposan felverek, egy pohár
krémes görög joghurtot, két evőkanál zsíros
tejfölt, egy evőkanál tejszínt, egy kávéskanál
paradicsompürét, egy kávéskanál mézet, fél
fej reszelt sárga hagymát alaposan kikavarunk. A bekent csirkemelleket 3-4 órára a fű-

A brokkolit félig megfőzöm, utána gyorsan
jeges vízbe teszem, így megtartja a szép színét, majd villával szétnyomkodom. Egy kisebb brokkolihoz három tojást, három kanál
zabpelyhet, egy szelet olvasztott vajat, egy
evőkanál lisztet kavarok.
Két cikk zúzott fokhagymával, sóval, borssal fűszerezem. Kevés snidlinget, egy kávéskanál kapribogyót keverek még hozzá. Kevés
olajon sütöm, merítőkanállal kanalazom bele
a serpenyőbe. Körülbelül két perc után fordítom a másik oldalára.
Ha kisebb lepényt szeretnénk, kisebb kanál
legyen a mérce. Miután kiszedtük, szórjuk
meg reszelt parmezánnal.
Jó étvágyat!

diánok mágikus jelekkel borították testüket,
hogy megvédjék magukat a betegségektől. Afrikában kis sebeket ejtenek a bőrön, hogy erősítsék a szervezet immunrendszerét, és ennek
egyben dekoratív funkciója is van. De sokkal
kézenfekvőbb az a funkció, amikor a tetoválás
célja az ellenfél elrettentése. Fizikai konfliktus
esetén egy megfelelő ponton elhelyezett tetoválás a másodperc töredékéig elvonhatja az ellenfél figyelmét, amit az ügyes harcos
gyorsan ki is használ. A japán gengszterek, a
jakuzák, harc előtt leveszik a kimonójukat,
hogy gazdag testfestésük látványával is hatást
gyakoroljanak az ellenfélre. A tetoválás a tiltakozás legextrémebb formáját is jelentheti.
Erőt nyújt viselőjének, hogy átvészelje a mindennapos megaláztatásokat. A gulágokban a
meghurcoltak gyakran tetováltatták a hátukra,
válltól vállig, hogy „Vörösök nélküli Oroszországot!”. A tetkók a szexuális figyelem felkeltésére is szolgálhatnak, ilyenkor a cél a test
vonzóbbá tétele a másik nem számára. A bőr,
latex és piercing fétisiszták, valamint a szadomazochisták tetoválásaikon gyakran keverik
a képi és szöveges üzeneteket, hogy az érdeklődőkben ne maradjon kétely szexuális beállítottságukat illetően. Más bőrüzenetek a
viselőjük meggyőződéseire világítanak rá: hazaszeretetről, illetve nacionalizmusról árulkodhatnak, mint pl. a skinheadek „Made in

Germany”, vagy „Made in England” feliratai.
Az anarchisták pedig gyakran sokkolni akarnak az erőszakot, perverziókat vagy drogfogyasztást jelző szimbólumokkal. Különböző
népszerű cégek logói is gyakran kerülnek a
bőrbe, amit a reklámcégek gyakran fel is
használnak ötletként. A legelterjedtebb márka
természetesen a Harley-Davidson, utána következik a Jack Daniels, a Gauloises, a Lucky
Strike vagy a Lacoste krokodil. A tetoválás orvosi információkat is nyújthat viselőjéről,
amit az amerikai és az angol katonaságnál fel
is használnak. A bűnözők és rabszolgák kényszerű tetoválását már jó ideje nem használják.
Kivételt jelentenek náci koncentrációs táborok, ahol (mivel a zsidó törvény tiltotta a tetoválást) a rabok karjára vésett számokkal is
megfosztották őket emberi mivoltuktól. A
nyugati kultúra a tetoválást az alacsony szociális helyzetben levőkkel, bűnözőkkel, tengerészekkel, prostituáltakkal, katonákkal,
kalandorokkal és perverzekkel hozta mindig
összefüggésbe. De megtalálhatók voltak az excentrikus arisztokraták és művészek körében
is. Napjainkban már nem kötött egy bizonyos
társadalmi csoporthoz, az utca emberétől megkezdve a filmsztárokig bárki viselheti. A tetoválások életünk összetettségéről mesélnek,
azokról a kihívásokról és hierarchiákról, amelyekkel minden pillanatban szembesülünk.«
Illusztráció
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zenész az űrben (1.)

Szilágyi Mihály

A zene mindenhol jelen van.
Része, alkotóeleme az életünknek.
Laikusok gyakran arról szónokolnak, hogy énekből mindenki tízes
kell legyen, mert énekelni mindenki
tud – csak próbára ne tegyük! Valahogy úgy állunk a zenetanulással,
mint Mátyás király udvari bolondja
az orvoslással – azt mondta a királynak, inkább őt kérdezze, mert a
gyógyításról mindenki sokat tud.
Valamelyik nagy tudós össze is foglalta, hogy az a nagyobb baj, amikor
valaki sokat tud, csak az nem is úgy
van… A zenével is ez a helyzet, azt
hisszük, értünk hozzá, és makacsul
ragaszkodunk ahhoz, hogy csakis
nekünk lehet igazunk.
Sokak számára tantárgyként mellékes dolog a zene, viszont szerencsére többen vannak azok, akik
másképp látják a zenét és magát a
tanulást.
Nemrég akadt a kezembe egy
igencsak lebilincselő könyv. Egy
csillagok között sétáló ember írta,
elszakadva a gyarló földi gondolkodástól. A könyv címe: Egy űrhajós
tanácsai földlakóknak. Bevallom,
nem arról olvastam a könyvben,
amire számítottam, de sokkal többet
kaptam, mint reméltem.
Chris Hadfield, a könyv szerzője
többek között kitűnő író – és ne feledjük el, zenész is. Könyvét olvasva csak hüledeztem, hogy mi
mindent meg kell tanulnia annak,
aki pilótának, majd űrhajósnak készül. Valóban átlagember feletti
akaraterőt, képességeket és tehetséget igényel egy ilyen pálya. Matematikát, fizikát, mechanikát,
gépészetet, elektronikát, orvoslást,

François de La
Rochefoucauld herceg
(XVII. sz.) egyik erkölcsi
maximáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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A középiskola után katonai főiskolán tanult tovább. Ezt követően
pilótaiskolába járt. Sugárhajtású és
harci repülőkre szerzett kiképzést.
Ez még mindig nem jelentette azt,
hogy a szakma csúcsán állt volna.
Újabb képzéssorozat következett:
berepülőpilótává fejlődött, ami egy
újabb szint a pilóták körében, amolyan doktori fokozatszerűség. A berepülőpilóták mindig az új
géptípusokat tesztelik, tehát ők az
elsők, akik megismerik ezeket a gépeket és azok technikai titkait. A kiképzés egyik éve alatt 32 repülőgéptípuson gyakoroltak, melyeket a
legapróbb részletekig meg kellett
ismerniük. „A sikereim megkoronázásaként 1991-ben az Egyesült Államokban az év berepülőpilótája
címre is jelöltek. Kiküldetésem már
a vége felé járt, és én megvalósítottam az amerikai álmot – idegen állampolgárságom ellenére. Úgy
terveztem, hogy egy kicsit lazítok,
és kiélvezem az utolsó marylandi
évünket, több időt töltök a gyerekekkel, és többet gitározom. Akkor
azonban a Kanadai Űrügynökség
hirdetést jelentetett meg a lapokban.
Űrhajósokat toboroztak.”
Az „amerikai álom” csábító lehet
bárki számára, de ami mögötte, a
színfalak mögött rejtőzik, arra már
kevésbé gondolunk. „Ha azonban a
legkiválóbbak akarunk lenni – akár
a gitározásban, akár a repülőgépvezetésben –, akkor nem létezik túlzott felkészültség. A felkészülés a
legjobb lehetőség saját esélyeink
növelésére.” Ha nincsenek nagy álmaink, nem akarunk eljutni a világűrbe, még nem jelenti azt, hogy
nem kell tanulnunk, de ha az álmainknak nem lesz kellő tudástámasza, nem jutunk fel a magasba,
földhözragadtak maradunk…
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se merte mondani – űrhajós szeretett volna lenni. „Bár még csak tízékémiát, számítógép-programozást láttára javította meg a traktort. Ami- ves voltam, rájöttem, hogy sok
és ki tudja még, mi mindent kell – kor másodszor is megtörtént a törés választási lehetőségem van, és a
nem csak felületesen – tudnia egy egy hibás manőver miatt, a fiú már döntéseim fontosak. Amit nap mint
asztronautának. Ezek mind fonto- szégyellt ugyanazzal a tévedéssel nap teszek, az meghatározza, misak, de akkor mit keres egy űrhajós ismét az apja elé állni, inkább meg- lyen emberré válok.” Vajon hány
diák gondolkodik hasonlóan makarrierjében a zene, az ének és a hegesztette ő a traktort.
hangszerjáték? Hadfield szerint
A döntő pillanat 1969. július 20- napság? Hadfield a tanulás mellett
nem mellékes, sőt, ami mindennél án este történt Chris életében. A te- döntött – nem a szelektív tanulás
meglepőbb, neki semmi sem mellé- levíziók élőben közvetítették a mellett, hanem a minden megtanukes. Pedagógiája nem hasonló a mai holdra szállás pillanatait. A távoli lása mellett. Még zenélni is megtaáltalános gondolkodásmódhoz, ami kerek, egyeseknek sajtnak tűnő nult. Gyerekkora óta gitározott, és
sok mindent fölöslegesnek, értel- kerek folt immár közelebb került az nem is akárhogyan.
A farmról hosszú út vezetett az
metlennek, haszontalannak tart. emberiséghez, mert ember járt rajta.
űrhajó
indítóbázisáig. Legtöbben
„Igen, talán megtanulod, hogyan A fiú nagyot álmodott azon az éjjekell csinálni ezt-azt, amire valójá- len, olyan nagyot, hogy egy ideig el már az első próbánál feladnánk a
küzdelmet, de Hadfieldet
ban soha nem lesz szüksémás fából faragták, ő tudott
ged, de ez még mindig
küzdeni azért, hogy eljusson
sokkal jobb, mint az, amikor
a magasba – saját álmai mameg kellene valamit csinálgasságába. A farmon megtanod, de fogalmad sincs róla,
nulta a munkafegyelmet.
hogyan kezdj hozzá.” EgyNaponta négy órát utazott
szerűbben szólva, legyen kéautóbusszal
tehetséggonszenlétben több fogódzó az
dozó körre. Az utazás alatt
életünkben.
mindig tanult és olvasott. TiAz űrhajós útja is valamizenhárom évesen belépett a
kor lenn a földön, talán
légikadétok társaságába. Ez
éppen egy háromkerekű kis
a szervezet a légierő cserjátékszerrel kezdődik. Gyakkészcsapatának számított,
ran hajlamosak vagyunk
ahol leginkább fegyelemre
csak a sikert látni mások
tanították a fiatalokat. Tiéletében, és nem figyelni
zenöt
évesen vitorlázórearra, hogyan jutott magasra.
pülő-oklevelet szerzett, rá
Chris Hadfield 1959-ben
egy évre pedig elkezdhetett
született Kanadában, az Onmotoros géppel is repülni.
tario állambeli Stag-szigeAmikor éppen nem repült,
ten. Édesapja pilóta volt, de
akkor tanult, olvasott, gitászabadidejében farmerként
rozott és sízett. Egy ideig sídolgozott a család birtokán.
oktatással is foglalkozott, de
Gyerekeit is kicsi koruktól
hamar rájött, hogy bár élvekedve hozzászoktatta a
zetes a sízés, a lejtőkön való
munkához és a problémacsászkálás nem a világűr
megoldáshoz. Chris még
gyerek volt, amikor munka chris Hadfield 1964-ben, ötévesen saját űrhajója kabinját tesz- felé vezető út, csupán pillaközben eltört valamit a trak- telgette (forrás: chris Hadfield Egy űrhajós tanácsai földlakóknak natnyi pénzszerzésre alkalmas foglalatosság.
toron. Édesapja a fiú szeme című könyve)
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Magabiztos veszprémi siker Portóban,
döntetlen Szegeden

A Telekom Veszprém 31-24-re győzött a portugál FC Porto
otthonában a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11.
fordulójában, szombaton.
A hazaiak már az ötödik perc elején időt kértek, mert a Veszprém remekül kezdett, és lendületes, pontos játékkal 4-0-ra elhúzott. Vladimir Cupara bravúros védéseinek köszönhetően a
portugálok csak a tizedik percben tudták megszerezni első góljukat. A Porto ezt követően átállt a specialitásának számító létszámfölényes támadójátékra, némileg felzárkózott, de a jól
védekező Veszprém hamar megtalálta az ellenszert, és a szünetben ismét öt góllal jobban állt. A házigazdák három találattal
kezdték a második felvonást, és gyors játékukkal, illetve az osztrák Thomas Bauer kapus bravúrjaival felzárkóztak egy gólra,
mivel ellenfelük hat percig nem talált be. Ezt újabb fordulat kö-

A képen támadó Szeged óriási küzdelem árán tudott pontot szerezni az Aalborg
ellen. Fotó: NSO

vette, a Veszprém tíz perc alatt 7-1-es szériát produkált, mivel
ismét pontosan lőtt és hatékonyan védekezett, és bár a Porto a
hajrában némileg csökkentette a hátrányát, a magabiztos vendégsiker nem volt veszélyben.
Szegeden a MOL-Pick 26-26-os döntetlent játszott az Aalborg
csapatával, ugyancsak szombaton. Juan Carlos Pastor vezetőedzőnek a 13. percben időt kellett kérnie, mert a dánok jobban
kezdtek, és a norvég Kristian Saeveras kapus bravúrjaira alapozva 6-3-ra vezettek. A folytatásban felzárkózott a Szeged, és
bár az olimpiai bajnok Henrik Möllgaard Jensen lövéseit rendre
semlegesíteni tudta, az Aalborg a balszélső Buster Juul-Lassen
találataival őrizte előnyét, és a szünetben 15-13-ra vezetett. A
második félidő elején sorozatban háromszor voltak eredményesek a vendégek, ám a csongrádiak lendületbe jöttek, egy négyes
gólsorozattal egyenlítettek. Ezután a dánok ismét elléptek kettővel, mert távoli átlövésből és betörésből is hatékonyak voltak.
A hajrában a szegedieknek több lehetőségük is volt a fordításra,
de hibáikat gólokkal büntette ellenfelük, így az utolsó percben
kétgólos hátrányban voltak. Mario Sostaric egyetlen találatra
csökkentette a hátrányt, majd az Aalborg időkérése és labdaeladása után Dean Bombac betalált, ezzel a Szeged – bár egyszer
sem vezetett a mérkőzésen – egy pontot megmentett.
Eredményjelző
Férfikézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 11. forduló:
* A csoport: Szeged – Aalborg 26-26, Elverum – Barcelona 26-30, Celje – PSG 29-33, Zágráb – Flensburg 25-26.
A csoport állása: 1. Barcelona 20 pont, 2. Szeged 18 (323277), 3. PSG 18 (347:306), 4. Aalborg 11, 5. Flensburg 9, 6.
Celje 6, 7. Elverum 3 (284-324), 8. PPD Zágráb 3 (263-320).
* B csoport: FC Porto – Veszprém 24-31, Zaporozsje –
Brest 33-36, Montpellier – Kielce 25-24, Kiel – Skopje 3423.
A csoport állása: 1. Kiel 18 pont, 2. Veszprém 16, 3. Montpellier 13, 4. Kielce 12, 5. Porto 10, 6. Skopje 9, 7. Brest 6,
8. Zaporozsje 4.

dobogós helyen az íjászok

Néhány dobogós helyezéssel tértek haza a marosvásárhelyi íjászok a Jász megyei Grădinari-ban rendezett fedett pályás országos bajnokságról. Az
olimpiai szakágat is magába foglaló Nemzetközi
Íjászszövetség romániai tagszervezete, a Román Íjászszövetség égisze alatt, FITA-szabályok szerint megrendezett versenyen a marosvásárhelyiek egy része a
Dévai SCM színeit, mások a Marosszéki Íjászok
sportklubot képviselték.
A legjobb helyezést Moréh Zoltán, a Marosszéki
Íjászok versenyzője érte el, aki a csupaszíj kategóriában a második helyet szerezte meg. Olimpiai íjban a
felnőttek között Kacsó Sándor a harmadik helyen végzett, ő egyelőre dévai színekben versenyez. Ugyancsak a Dévai SCM leigazolt sportolója a mindössze
14 éve Moréh Tamás is, Moréh Zoltán fia, aki felnőtt
csapatversenyben Kacsó Sándorral és Denis Habiannal a bronzérmet érdemelte ki olimpiai íjban, illetve
az ifjúsági csapatversenyben két dévai társával aranyérmes lett. (bálint)

czimbalmos Ferenc Attila

A 38 éves marosvásárhelyi Karda
Attila édesapjának, Karda Mártonnak – a Szászrégeni Avântul és az
AS Armata hetvenes években volt
játékosának – köszönhetően lett futballista, hátfájdalmai miatt azonban
idejekorán, 26 évesen kénytelen
volt szögre akasztani a futballcsukát. Idővel menedzseri szakmát tanult, majd Romániában és
Magyarországon játékosügynökként és klubigazgatóként kamatoztatta tudását.
Karda Attila labdarúgóként előbb
a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklubnál bizonyított, majd a Bukaresti Rocar, a Besztercei Gloria, a
Kisinyovi Zimbrul (az együttessel
2002-ben az UEFA-kupa első körében is érdekelt volt a Betis Sevilla
ellen), valamint a Marosvásárhelyi
Tran-Sil csapatában szerepelt. Idővel magyarországi alacsonyabb
osztályú együtteseknél (Békéscsaba, Kecskemét, Kiskunhalas) is
megfordult, mielőtt visszatért volna
szülővárosába, ahol a 2010–2011es idényben az FCM-mel feljutott
az élvonalba. Egy fránya sérülés
miatt határozta el, hogy bár admi-

Illusztráció: Ziarul de Iasi

Távozott posztjáról a Hertha BSc vezetőedzője: Jürgen Klinsmann
novemberben vette át a berlini csapat irányítását Ante covictól (aki
tavaly nyáron dárdai Pált váltotta a kispadon), és bár a Hertha a téli
átigazolási szezonban az összes európai bajnokságot figyelembe
véve a legtöbb pénzt (78 millió eurót) áldozta új játékosokra, legutóbbi öt mérkőzéséből csak egyet nyert meg, és a 14. helyen áll a
Bundesligában, hat pontra a kiesőzónától. érdekesség, hogy a télen
csaknem kétszer annyit költöttek, mint amennyit dárdai Pál négyéves ténykedése alatt összesen (!) új futballisták igazolására fordíthatott. Fotó: AP

* Spanyol La Liga, 23. forduló: Alavés – Eibar
2-1, Atlético Madrid – Granada 1-0, Betis – FC Barcelona 2-3, Celta Vigo – Sevilla 2-1, Espanyol –
Mallorca 1-0, Getafe – Valencia 3-0, Levante – Leganés 2-0, Osasuna – Real Madrid 1-4, Real Sociedad – Athletic Bilbao 2-1, Valladolid – Villarreal 1-1.
Az élcsoport: 1. Real Madrid 52 pont, 2. FC Barcelona 49, 3. Getafe 42.
* Olasz Serie A, 23. forduló: Fiorentina – Atalanta
1-2, AS Roma – Bologna 2-3, Genoa – Cagliari 1-0,
Hellas Verona – Juventus 2-1, Parma – Lazio 0-1,
Napoli – Lecce 2-3, Inter – AC Milan 4-2, Torino –
Sampdoria 1-3, SPAL – Sassuolo 1-2, Brescia – Udinese 1-1. Az élcsoport: 1. Inter 54 pont (48-20), 2.
Juventus 54 (44-23), 3. Lazio 53.
* Német Bundesliga, 21. forduló: Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 4-3, Bayern München –
Lipcsei RB 0-0, Freiburg – Hoffenheim 1-0, Wolfsburg – Fortuna Düsseldorf 1-1, Hertha BSC – Mainz
1-3, Eintracht Frankfurt – Augsburg 5-0, Mönchengladbach – 1. FC Köln elhalasztva, Schalke 04 – Paderborn 1-1, Brémai Werder – Union Berlin 0-2. Az
élcsoport: 1. Bayern München 43 pont, 2. Lipcsei
RB 42, 3. Borussia Dortmund 39.
* Francia Ligue 1, 23. forduló: St. Etienne –
Olympique Marseille 0-2, Toulouse – Strasbourg
0-1, Montpellier HSC – Metz 1-1, Nimes – Dijon 20, Lyon – Amiens SC 0-0, Brest – Bordeaux 1-1,
Reims – Nice 1-1; 24. forduló: Dijon – Nantes 3-3,
Metz – Bordeaux 1-2, Montpellier HSC – St. Etienne 1-0, Nice – Nimes 1-3, Olympique Marseille –
Toulouse 1-0, Paris St. Germain – Lyon 4-2, Strasbourg – Reims 3-0, Amiens SC – AS Monaco 1-2,
Angers – Lille 0-2, Stade Rennes – Brest 0-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 61 pont, 2. Olympique
Marseille 49, 3. Stade Rennes 41.

Sikeres játékosügynökké vált Karda Attila

nisztrációs téren, de megpróbálja
túlszárnyalni édesapját.
Még játékos-pályafutása alatt ismerte meg Andrei Zolotkót és Nicolae Pârnău játékosügynököket –
utóbbi többek közt Dan Petrescu érdekeit is képviseli – , akiktől sokat
tanult, aztán Anamaria Prodannal is
dolgozott, így sikerült kellőképpen
megismernie a hazai focisták
zömét, a 10–12 éves korúaktól az
élvonalbeliekig.
Említésre méltó, hogy a 2016–
2017-es idényben klubelnöke volt a
Szatmárnémeti Olimpia 2. ligás
együttesének – akkor Karda Románia legfiatalabb klubelnöke volt a
hazai első két ligából – , sőt az évek
során számos ismert hazai labdarúgót is menedzselt. „Kemény, sokszor idegtépő munka ez, ezért is
úgy döntöttem, magamnak kaparom ki a gesztenyét” – így fogalmazott a minap az erdelysport.hu
sportportálnak.
Tavaly nyáron húsz tehetséges
labdarúgó szerződtetésében vállalt
szerepet, legtöbbüket az OTP Bank
Liga NB I-be (a magyarországi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságba)
juttatta, de más élvonalbeli európai
bajnokságokban szereplő futballis-

ták érdekeit is képviseli. Itt megemlíthetjük többek közt a Kisvárda
Master Good csapatában futballozó
Claudiu Bumba (ex-Marosvásárhelyi ASA, Hapoel Tel- Aviv, Bukaresti
Dinamo, Adanaspor), Cornel Ene
(ex-Kolozsvári CFR, Zsilvásárhelyi
Pandurii, Marosvásárhelyi ASA), továbbá Constantin Gâlcă (a dán Vejle
edzője, korábban bajnokságot nyert
az FCSB-vel, majd edzette a spanyol
Espanyolt), a transfermarkt.de által
750.000 euróra becsült brazil Fernando Viana Jardim Silva (ex-Botev
Plovdiv), a Voluntari-on futballozó
moldáviai Igor Armaș (ex-Kuban
Krasznodar és Anzsi Mahacskala), a
Jászvásári CSM Politehnica együttesét erősítő litván válogatott Linas
Klimavicius (ex-Zalgiris, Dnyepr), a
Hapoel Haifa 400.000 eurót érő izraeli játékosa, Ness Zamir (ex-Getafe, Real Zaragoza, Albacete), a
Sepsi OSK alakulatában szereplő
Hugo Konongo (ex-Bordeaux,
Sedan, Cerno More Varna), a Kaposvári Rákóczi horvát utánpótlás-válogatottja, Antun Palic (ex-Dinamo
Zágráb, Bukaresti Dinamo, Sheriff
Tiraszpol), vagy az algériai Aymen
Tahar (ex-Steaua, Medgyesi Gaz
Metan, Boavista) nevét is.

9

„Nemrég Olaszországban aláírtam egy szerződést, amely szerint
én képviselhetek Romániában és
Magyarországon izlandi, norvég és
Sierra Leone-i játékosokat... Ezen a
szinten az ügynökök ajánlják be a
játékosokat. Sokat számít, kinek
milyen kapcsolatai vannak. Csak

akkor tudsz előrelépni, ha jó játékosokat viszel a csapatokhoz. Én
pedig szeretnék minél jobb lenni,
ezért járom a meccseket, keresem a
fiatalokat Erdélyben és másutt is”–
mondta el nemrég Karda Attila az
erdelysport.hu-nak adott egyik nyilatkozatában.

Karda Attila (j.) a Kisvárda brazil gólvágójával, Fernando Vianával. Fotó: Sport Határok Nélkül
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Jacqueline Auriol, az első női berepülőpilóta 20 éve halt meg

Húsz éve, 2000. február 11-én
halt meg a francia Jacqueline
Auriol, a világ első női katonai
berepülőpilótája.

Jacqueline Marie-Thérése Suzanne Douet a Vendée megyei
Challans-ban egy gazdag hajógyáros lányaként látta meg a napvilágot
1917. november 5-én. A nantes-i
egyetemen diplomázott, majd képzőművészetet tanult Párizsban, a
Louvre iskolájában. 1938-ban feleségül ment Paul Auriolhoz, a kor
jeles szocialista politikusa, Vincent
Auriol fiához.
A második világháborúban, a
német megszállás idején férjével
együtt álnéven bujkálva segítették a
francia ellenállást. Apósa 1947-ben
köztársasági elnök lett, ő pedig a
társasági élet ünnepelt szépségeként
reprezentatív funkciókat látott el az
Élysée palotában. Egy unalmas estélyen egy háborús pilóta mellé került, akinek történetei annyira
lenyűgözték, hogy megkérdezte:
adna-e neki órákat. A repülésbe
azonnal beleszeretett, első pilótaengedélyét 1948-ban kapta meg.
Még abban az évben részt vett az
Algír–Dakar hosszú távú repülőversenyen, 1949 júliusában Párizsban
légi bemutatón kápráztatta el mutatványaival a közönséget. Néhány
nappal később – utasként – súlyos
légi balesetet szenvedett, gépe a
Szajnába csapódott. Csaknem telje-

sen összetört arcát három év alatt
harminchárom operációval hozták
helyre, ezek egy részét hazájában,
egy részét az Egyesült Államokban
végezték, állítólag ez alatt az idő
alatt két fiát sem láthatta. A plasztikai műtétek után azt írták róla:
lehet, hogy az orra amerikai lett, de
a mosolya hamisítatlan francia maradt.
A baleset nem vette el a kedvét,
repülés utáni vágya még erősebb
lett. A kényszerű betegszabadság
idején Amerikában megtanult helikoptert vezetni és katonai pilótatanfolyamra járt. Hazatérve elhatározta, hogy vadászpilóta lesz, és
jelentkezett Franciaország legjobb
kiképzőbázisán, az Org melletti
Brétignyben. Ott engedélyezték
neki, hogy a légierőnél frissen rendszeresített brit de Havilland „Vámpír” vadászgépeken repüljön, s
1954-ben ő lett a világ első női katonai berepülőpilótája.
Az 1950-es és 1960-as években
több rekordot is felállított. 1951.
május 12-én a Marseille melletti Istres repülőteréről felszállva egy
Vámpírral 100 kilométeres távon
818,181 kilométeres sebességet ért
el, amivel a világ leggyorsabb nője
lett. Ezzel az amerikai Jackie Cochran rekordját döntötte meg, aki
1947-től 755,5 km/h sebességgel
tartotta a csúcsot. A következő
évben francia nemzeti hősnővé lé-

A Bálint-napról

pett elő, amikor előző évi teljesítményét egy francia gyártmányú Mirage géppel 855 kilométeres
sebességre tornázta fel. Cochran
1953-ban egy időre megfosztotta a
rekordtól, de Auriol 1962-ben viszszaszerezte az elsőségét, egy Mirage III vadászgéppel elérte az 1850
kilométer/óra sebességet.
Versengésük furcsa módon a legjobb barátnőkké tette őket, olyanynyira, hogy Cochran javasolta
riválisát a Nemzetközi Pilótaszövet-

Február 14. Szent Bálint, avagy Valentin napja, a szerelmesek ünnepe, amikor az emberek világszerte virággal, apró ajándékkal
lepik meg kedvesüket, szeretteiket.

A Bálint-nap pontos eredete a homályba
vész, a pogány természetkultusz, a római
életszeretet, a népszokások és a keresztény
hit hagyománya egyaránt nyomot hagyott
rajta. A korai társadalmakban a termékenység ünnepe szorosan kötődött a természeti
jelenségekhez. Február közepe a madarak
párosodási időszakának kezdete a mérsékelt égövön, talán ez a megfigyelés szolgálhatott a hiedelem alapjául, hogy ez a
nap kedvez a házasságjóslatoknak és a szerelmi varázslatoknak. Az ókori Rómában
február 15-én tartották a Lupercaliát, a mezőkön legelésző nyáj istenének szentelt termékenységi, engesztelési és tisztulási ünnepet. Ezen az éjszakán a
fiatal nők felírták és egy kerámiakorsóba helyezték
nevüket, a férfiak húztak, és az így kialakult párok
az ünnepség idejére vagy egész életükre együtt maradtak.
A katolikus egyház legalább három különböző
Bálint (Valentin, Valentinus) nevű szent vértanút
tart nyilván. A legismertebb Bálint az ókori Rómában volt pap, amikor II. Claudius császár (268-270)
megtiltotta a fiatal férfiaknak a házasodást, mert
úgy vélte, hogy az egyedülállók a családosoknál
jobb katonák. Bálint megtagadta a rendelet teljesítését, titokban továbbra is esketett, amiért kivégezték. Egy másik legenda úgy tartja, hogy azért kellett
meghalnia, mert segített a keresztényeknek elkerülni a biztos halált hozó börtönt. A legelterjedtebb
legenda szerint a börtönben visszaadta a foglár vak
lányának látását, majd kivégzése előtt levelet küldött neki ezzel az aláírással: „A Te Valentinod.” (A
közhiedelemmel ellentétben egyik Valentinus személye, élete sem hozható közvetlen kapcsolatba a
Bálint-napi szokásokkal, az viszont feltehető, hogy
megünneplésében szerepet játszhatott a pogány Lupercalia „keresztényesítése”.) Bálintot 489-ben Gelasius pápa avatta szentté, tette ünnepét február
14-re, egyben betiltotta a Lupercaliát, és helyébe
Szűz Mária megtisztulásának, Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának megünneplését rendelte el.
Bálint napját igazolhatóan először Geoffrey
Chaucer angol költő kötötte a romantikus szerelemhez 1382-ben Madárparlament című költeményében. Néhány évtizeddel későbbről datálódik egy
újabb, a Valentin-naphoz kötődő börtönüzenet, ezt
a verset a százéves háborúban angol fogságba esett,
a londoni Towerben raboskodó Charles orleans-i
herceg küldte feleségének 1415-ben. Hat évvel később V. Henrik király már költőt fogadott fel, hogy
Bálint napján versbe szedett üzenetet írjon feleségének, Valois Katalinnak. Ezt a napot Angliában

1446-tól széles körben megülték: a lányok nevét
szív alakú papírra írták, edénybe tették, majd a fiatalemberek kihúzták leendő kedvesük nevét, és a
szíveket néhány napig kabátjukra tűzve hordták. Az
első angol nyelvű Bálint-napi levél 1477-ből származik, ma a The British Library őrzi. Valentinnapra hamarosan verseskötetek jelentek meg, a
fiatalok úgynevezett „valentine”-okat, szerelmes levélkéket küldözgettek egymásnak. Ezek tekinthetők a mai Bálint-napi képeslapok és általában az
üdvözlőkártyák őseinek, amelyek küldése a 19. századra vált szokássá.
Nagykereskedelmi méretekben elsőként 1840ben az amerikai Esther Holland dobott piacra e
napra szánt képeslapot, ezért nevezik őt „a valentine-ok anyjának”. Az érzelmek kimutatását fölöttébb rosszalló viktoriánus korban a szerelmesek az
előre gyártott kártyákkal üzentek, a szokás elterjedését az alacsony postai díjszabás is elősegítette.
Hamarosan már a gyerekek is küldtek üzeneteket
szüleiknek, tanítóiknak, a felnőttek hozzátartozóiknak, barátaiknak.
Jóllehet a Bálint-napot ma már a világ szinte minden országában megünneplik, legnagyobb kultusza
angolszász és francia nyelvterületen van, ahol Bálintot, avagy Valentint a különböző hiedelmek öszszemosódása révén a szerelmesek védőszentjének
tartják. Magyarországon 1990-től terjedt el megünneplése. Ezen a napon számtalan ajándék is gazdára
talál, a legnépszerűbb a virág, a csokoládé szív alakú
dobozban és az ékszer. Az internet elterjedésével természetesen már digitális üdvözlőlapok és kuponok
millióit küldik az emberek szeretteiknek.
Magyarországon az egyetlen Szent Bálintnak
szentelt, 1771-ben emelt barokk stílusú kápolna a
Baranya megyei Bólyban található.
Ma már Magyarországon is egyre több vendéglátóhely, szálloda és kulturális intézmény kínál romantikus programokat e nap alkalmából, s több
városban tartanak kifejezetten Valentin-napi koncerteket és futóversenyt is.

Forrás: FranceArchives

ség a világ legjobb pilótáinak járó
Harmon-érdemrendre. A lapokban a
két Jacqueline párbajaként emlegetett „versenyfutás” során a világrekord kilenc alkalommal cserélt
gazdát kettejük között, ötször Auriol javára. A francia hölgy több
mint száz géptípussal repült, a
hangsebességet első európai nőként 1955-ben törte át 1151 kilométer/óra sebességgel, 1963. június 14-én egy Mirage III R géppel
állította fel utolsó világcsúcsát, ami-

kor 2038 km/h szuperszonikus sebességet ért el, a férfiakat is legyőzve. Ő volt az első nő, aki a
Concorde-ot is navigálhatta, igaz,
csak segédpilótaként. Hidegvérét a
legveszélyesebb helyzetekben is
megőrizte, amikor 1956-ban tesztgépe fölött elvesztette az irányítást,
és csak az utolsó pillanatban sikerült kényszerleszállást végrehajtania, így kommentálta az esetet:
„Azt hiszem, némi kárt tettem a
fűben.”
Az ENSZ megbízásából légi felderítő módszereket dolgozott ki,
öntözővizet keresett, feltérképezte
az ültetvényeken a termésfajtákat és
az esetleges növénybetegségeket,
tevékenységéért megkapta a világszervezet Ceres-díját. Férjétől
1967-ben elvált, de 1987-ben újra
összeházasodtak.
Jacqueline Auriol 2000. február
11-én hunyt el Párizsban. Teljesítményéért négy alkalommal nyerte
el a Harmon-díjat, kitüntette Truman és Eisenhower amerikai elnök
is. Megkapta a francia Becsületrendet, 1997-ben a Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjét, halála
után Jacques Chirac akkori köztársasági elnök „a francia bátorság
megtestesítőjeként” méltatta. Önéletrajza 1970-ben Életem a repülés
címmel jelent meg, 2003-ban Franciaországban bélyeget bocsátottak
ki emlékére. (MTI)

Az ember még azelőtt megváltoztatta
a himalájai gleccsert, hogy eljutott oda

Az ember több száz évvel azelőtt
megváltoztatta a Himalája egyik
legmagasabb gleccserét, hogy
eljutott oda, amerikai kutatók
szerint, akik az ipari forradalom
több mint kétszáz évvel ezelőtti
kezdetének bizonyítékaira bukkantak a gleccserből vett jégmintában.

Az amerikai tudományos akadémia
folyóiratában (PNAS) közzétett tanulmányukban az Ohiói Állami Egyetem
Byrd Sark- és Klímakutató Központjának szakemberei kimutatták, hogy a
szén európai égetéséből származó melléktermékek a 18. század végén eljutottak egészen a Himalája középső
részén elterülő Dasuopu-gleccserig,
amely mintegy tízezer kilométerre van
Londontól, az ipari forradalom szülőhelyétől.
„Az ipari forradalom az energiahasználat forradalma volt. És a szén
égetése emissziót idézett elő, amelyet
a szelek egészen a Himalájáig repítettek” – idézte az egyetem közleménye
Paolo Gabrielle-t, a tanulmány vezető
szerzőjét. A kutatócsoport része volt
annak a nemzetközi tudóscsoportnak,
amely 1997-ben utazott a Himalájába,
hogy a gleccserből jégmintákat vegyen. A jégmagok „feljegyzik” a havazás nagyságát, a légköri áramlásokat és
más környezeti változásokat az elmúlt
időkben. Az Ohio Egyetem Byrd központjában őrzik a világ egyik legnagyobb jégmaggyűjteményét.
A himalájai Sisapangmán mintegy
7200 méter magasságban lévő Dasuopu a világ legmagasabb olyan pontja,
ahol a kutatók jégmintákból a klíma
változásaira utaló adatokhoz jutottak.
(Forrás: qubit)

Tanulmányukhoz az 1979-ben vett jégminták egyikét elemezték.
A jégmag, amely a régmúltban felgyűlt, majd idővel újrakristályosodott
hó és jég tömegéből vett minta, minden egyes szelete a múltról szolgál bizonyítékokkal. A benne lévő levegőbuborékok összetétele, különösen az
oxigén- és hidrogénizotópok aránya
segít a minta keletkezési idejében uralkodó klíma meghatározásában.
A kutatók megállapították, hogy az
általuk vizsgált jégminta 1499 és 1992
között formálódott. Elemzésük megmutatta, hogy 1780-tól, az ipari forradalom kezdetétől megnőtt a mérgező
anyagok, mint a kadmium, a króm, a
nikkel és a cink szintje a mintában.
Ezek a szennyező fémek mind a szénégetés melléktermékei, amelyeket a
kutatók szerint a téli szelek vittek el
nyugatról a Himalájába.
A kutatók szerint lehetséges, hogy
bizonyos fémek – különösen a cink –
a nagyméretű erdőtüzekből származnak, amelyeket az 1800-1900-es években mezőgazdasági területek nyerése
céljából gyújtottak.
A jégminták szennyeződése az 1810
és 1880-as évek közötti időszakban
volt a legerőteljesebb.
Gabrielle elmondta, ennek az lehet
az oka, hogy akkor a tél az átlagosnál
csapadékosabb volt a gleccser térségében, és jóval több jég és hótakaró keletkezett.
A tudós megjegyezte, a szennyezés
már jóval azelőtt elérte a Dasuoput,
hogy az ember feljutott volna a hegyre.
A Mount Everestet 1953-ban, a Sisapangmát 1964-ben mászták meg először. (MTI)
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A Marosvásárhelyi Helyi Közszállítási Rt.

alkalmaz

AUTÓ-VILLANYSZERELŐT

Követelmény:
–autó-villanyszerelőiszakképesítés
–előnytjelentazautó-villanyszerelőiszakismeretéstapasztalataszakmában

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA SOFŐRÖKET

Követelmények:
–Dkategóriáshajtásijogosítvány
–érvényesszakmaitanúsítvány(attesztát)
Akérvényönéletrajzzal,avégzettség/szakképzés,hajtásijogosítvány
ésaszakmaitanúsítvány(attesztát)másolatával,esetlegesajánlásokkal
acégMarosvásárhely,Bégautca2.számalattiszékhelyén,atitkárságonnyújthatóbehétfőtőlpéntekig9–15óraközött.Tel.0265/269-077
vagy0733-090-691.
Aközszállításivállalatvezetősége

Árverés

Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám
alatti székhelyén 2020. március 3-án 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi javakat:
– 760 négyzetméteres beltelek és ipari építmények, raktár, vendéglő
és motel, kikiáltási ár 904.058 lej, a becsérték 50%-a (harmadik licit), nem
tartalmazza a héát.
– 128 négyzetméteres kültelek, kikiáltási ár 17.120 lej, a becsérték
50%-a (harmadik licit), nem tartalmazza a héát.
– ccT S 3726 típusú üvegvágó gép, ScV SySTEM-gyártmány, 2014es, kikiáltási ár 90.533 lej,
– TMPB 200 típusú poliszulfidos pumpa, ScV SySTEM-gyártmány,
2014-es, kikiáltási ár 49.370 lej
– PKM típusú profilvágó, ScV SySTEM-gyártmány, 2014-es, kikiáltási
ár 8.524 lej, a becsérték 75%-a (második licit), nem tartalmazza a héát.
– benzines, 2006-os, zöld színű daewoo Matiz személygépkocsi, kikiáltási ár 1.294 lej, a becsérték 75%-a (második licit), nem tartalmazza a
héát.
– 1995-ös, piros dízel Ford Mondeo személygépkocsi, kikiáltási ár 945
lej, a becsérték 75%-a (második licit), nem tartalmazza a héát.
A törvényes előírások alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen
címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót
az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően
nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Marosvásárhelyi Kincstárba az IBAN RO62TREz4765067xxx014298 számlára kell
átutalni, adószám 4322637, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
–, vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a
megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2020. február 13. Jelen hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén,
a Petru Maior utca 33. szám alatt, Görgényoroszfalu, Marosvécs és Szászrégen Polgármesteri Hivatalának székhelyén, az adós cégek székhelyén,
valamint megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján.
Bővebb felvilágosítás a 0265-512-592-es telefonszámon
(adóbegyűjtő és végrehajtó iroda).
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ÉPÍTKEZÉSICÉGGÉPKEZELŐT alkalmaz teleszkópos targoncára.
Tel. 0744-511-215. (21913-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel. 0744403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113). (21886)
KFT.SOFŐRT alkalmaz (3,5 t-s autóra) árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)
APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég
székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265-313-888as telefonszámon. (-I)
APCHOUSERAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a
0265-313-888-as telefonszámon. (-I)

Álláshirdetés
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A Szovátai Polgármesteri Hivatal – adószám: 4436895 – a 286/2011-es számú, módosított és utólagosan
kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében a meghatározott/meghatározatlan időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket teljesítő jelentkezőknek versenyvizsgát hirdet egy I.besorolású,szerződésesszakképzetlenmunkásiállás
betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében a köztisztasági ügyosztályhoz.
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.
A beiratkozási iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
– beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
– a személyazonossági irat másolata;
– a tanulmányokat, a szakképesítést, továbbképzést igazoló oklevelek, iratok másolata;
– a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai
gyakorlat;
– erkölcsi bizonyítvány;
– a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat;
– a születési bizonyítvány és a házasságlevél (ha van) másolata
– a katonakönyv másolata (ha van)
– önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3. cikkelyében előírtaknak.
Részvételi feltételek:
– legalább 10 év szolgálati idő.
– általános iskolai végzettség
A versenyvizsga három szakaszból áll:
1. Dossziéválogatás (legtöbb két nappal az iratkozás lejárta után);
2. Írásbeli vizsga (a polgármesteri hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt, 2020. március 9-én 10 órakor);
3. Állásinterjú (március 10-én 10 órakor a hivatalban).
Az eredményt az állásinterjú után három munkanapon belül kifüggesztik a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészet jegyzékét a polgármesteri hivatalban függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

LAKÁS
ELADÓ a régi Tudorban kétszobás
lakás. Tel. 0740-093-951. (6552-I)
ELADÓ 2 szobás, földszinti tömbházlakás a Tudorban, az 1918. December 1. úton. Ára: 52.000 euró. Tel.
0755-336-901. (6581-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javításokat; készítünk teraszt fából. Tel.
0735-288-473. (6526-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, festést, szigetelést.
Készítünk teraszt fából. Tel. 0748-859149, István. (6519)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825-502.
(6540-I)
KÉSZÍTÜNK háztetőt bármilyen
anyagból, vállalunk kisebb javítást.
Tel. 0745-680-818. (6550-I)
VÁSÁROLUNK ócskavasat, takarítunk udvart, kertet, erdőt és tömbházat. Tel. 0743-512-168. (6579)
JAVÍTUNK teraszt, ablakredőnyt,
tetőt, kerítést, vállalunk festést és bármilyen építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 25% kedvezmény. Tel.
0747-816-052. (6579)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Nem vársz már minket minket ragyogó
szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Szeretnénk még egyszer megfogni áldott,
munkás két kezed, és megköszönni
végtelen szereteted.
Fájó szívvel emlékeztünk február 12-én a szeretett férjre,
édesapára, nagyapára, a magyarói NAGY ISTVÁNRA (Pityu)
halálának 2. évfordulóján. Élt 64 évet.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi bánatos felesége, fiai: Csaba, Ferenc István és
családjuk. (6590-I)

MEGEMLÉKEZÉS
A szív már nem dobog, az arc
már nem mosolyog, csak az
emléketek maradt, amely
áldott,
de
szívünkben
gyógyíthatatlan
sebet
hagyott.
Mint a szép virágok tavasszal
megújulnak, vidám nyílásukkal ékesen virulnak, de
hamar elhullnak. Elhervadt
virágotok
nyíló
idejében,
kialudt életetek mosolygós
fényében, legszebb idejében.
Szép életetek már csak emlék
maradt, drága testetek pihen a
föld alatt, de a mi szívünkben
a fájdalom örökké megmarad.
Tavaszunk
voltatok,
de
örökös lett a tél, eltűnt
boldogságunk, többé vissza
nem tér.
Fájdalommal
emlékezünk
február
13-án
férjemre,
GYÖRFI JÁNOSRA halálának
5. évfordulóján, húgomra,
KOVÁCS
szül.
NAGY
GYÖNGYIKÉRE február 14-én,
halálának 10. évfordulóján.
Őrködjön
felettetek
mélységes szeretetünk.
Szeretteik. (6557)
Fájó
szívvel
emlékezem
február 13-án drága jó
testvéremre, bátyámra, id.
BIRÓ ZOLTÁNRA halálának 6.
évfordulóján. Bánatos öccse,
Laci és fiai: Zoltán és Levente.
(6390-I)

Mint egy gyertyaláng, úgy
fogy el az élet, mint egy gyors
folyó, rohannak az évek. Az
idő bárhogy is halad, a
fájdalom a szívünkben örökre
megmarad.
Hiányod
fájdalmas, elviselni nehéz,
örökké tart szívünkben a
megemlékezés.
Így emlékezünk február 13-án
drága
testvérünkre,
a
szentgericei
RÁDULY
SÁNDORRA halálának
2.
évfordulóján. Emlékét őrzi két
testvére és azok családja,
valamint akik őt nagyon
szerették. (6447)
„Minden elmúlik, minden
elvész,
Csak egy él örökké: az
emlékezés.”
Szomorú szívvel emlékezünk
február
13-án
a
nyárádszentbenedeki BUKUR
PÉTERRE
halálának
2.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége
és
két
lánya
családjukkal.
Nyugodjon
békében! (6525)
Fájó
szívvel
emlékezünk
február
13-án
INCZE
MIHÁLYRA halálának második
évfordulóján.
Emlékét
szívünkben
őrizzük,
míg
élünk. Nyugalmad legyen
csendes, emléked áldott!
Felesége, Ica, fia, László és
családja. (6554)
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FONTOS TELEFONSzÁMOK

TÁJéKOzTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.
Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra
között.

Várjuk Önöket!

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
- 0265/212-304
• Optika-Optofarm
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
- 0751-114-307
Labor
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
- 0722-885-851
• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
- 0758-047-604
és halottszállítás
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

