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Koncepció hiányában káosz

Marosvásárhelyen átláthatatlan a távolsági tömegközlekedés

Prof. dr. Leonard
Azamfirei harmadszor is rektor

Mint azt korábban közöltük, a marosvásárhelyi egyetem újonnan megválasztott szenátusa január utolsó
hetében „érdemi vita nélkül” szavazta
meg a tisztségre versenytársak nélkül
jelentkező rektor jelöltségét és a vizsgabizottság tagjait, akik döntöttek a
rektor személyéről.

____________4.
Elkezdődött
a beiratkozás
az előkészítőbe

A Voiajor buszpályaudvar

Az európai nagyvárosokban a távolsági buszok buszpályaudvarokról indulnak, áttekinthető a közlekedés még akkor is,
ha százával indulnak a járatok. Azok az idősebb emberek is
könnyen eligazodhatnak, akik nem járatosak a világhálón, s
nem tudnak interneten tájékozódni. Marosvásárhelyen – és
általában Romániában – a harmincéves piacgazdaság más
helyzetet idézett elő. A város nem arra törekedett, hogy egységes koncepció mentén tovább üzemeltesse a régi buszpályaudvart az újonnan alakult szállítócégekkel. Három évtized
alatt a piacgazdaság szétzilálta a távolsági közlekedést és új
térképet rajzolt, amelyen csak azok tudnak eligazodni, akik
nap mint nap igénybe veszik a távolsági járatokat. A turistáknak és a véletlenszerűen utazóknak már nehezebb dolguk van.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Ahány cég, annyi buszállomás
Marosvásárhelyen több távolsági autóbusz-állomás van. Körülbelül
annyi, ahány szállítócég működik. A Niraj Transnak például a Sinaia utcában, a Karinconnak a Kövesdombon, a terelőúton – de buszait általában
nem a saját autóbusz-állomásáról indítja –, a Dudatransnak és a Minibus
Tournak az Állomás téren, a Siletinának a Béga utcában, a TAM-nak a
Bodoni utcában van az állomása, s ezenkívül ott van a Voiajor buszállomás is, ami valamikor távolsági buszpályaudvarként működött. Sorra vettük az általunk ismert állomásokat, elsőként a Bálint Trans Béga utcai
modern állomását kerestük fel, ugyanis ez olyan, ahová szívesen tér be
az ember. Rendezett környezet, digitális kijelzőtáblák tájékoztatnak a buszok menetrendjéről, a szép és ízléses épületben kényelmes váróterem,
tisztaság fogad. Az illemhelyek korszerűek, minden ragyog. Persze, ez a
személyzetnek nem kevés munkájába kerül, ha olyan utasok fordulnak
(Folytatás a 4. oldalon)

Tegnap, március 4-én elkezdődött az
előkészítő osztályba való iratkozás
első szakasza. Mit is jelent pontosan
az iskolaérettség, érdemes-e erőltetni,
hogy minél előbb menjen iskolába a
gyerek, illetve mire kell figyelni az iratkozásnál?

____________5.
Halálos veszély
Románia
edzőtermeiben

A visszafordíthatatlan hajhullás, az impotencia, a meddőség, a szorongás
vagy a pattanásos bőr csak az enyhébb mellékhatásai a szteroidok és
növekedési hormonok szedésének;
súlyosabb esetben májdaganatot, paranoiát, hepatitiszt vagy akár halált is
okozhatnak. Romániában sok edzőterembe járó – főleg fiatal – előszeretettel használja ezeket a szereket.

____________6.

Kísértetjárás

Mózes Edith
Emlékezzünk és ünnepeljünk nyelvünkért, kultúránkért és nemzeti jelképeinkért! címszó alatt az RMDSZ Maros megyei szervezete
mindenkit szeretettel hív és vár a magyar szabadság 172. évfordulójára, hogy közösen ünnepeljék a szabadságot, testvériséget, nemzeti összetartozást. A rendezvénysorozat a Könyv és gyertya ünnepi
gálával kezdődik Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében
március 14-én este 6 órától. Március 15-én, vasárnap délután 4
órától a Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél koszorúzással egybekötött emlékünnepséget tartanak.
Téved, aki azt gondolná, hogy harminc évvel a rendszerváltozás
után nyugodtan ünnepelhet a romániai magyar közösség. Hogy
mást ne említsünk, idén március 14-én a székelyföldi románokkal
való szolidaritás napját ünnepli Sepsiszentgyörgyön a Kovászna,
Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma a Románok a
románokért című rendezvénysorozattal.
Ezen megvitatják többek között annak a beadványnak a helyzetét, amelyben a fórum a kormány, a parlament és az elnöki hivatal
segítségét kérte a székelyföldi románok megmaradásához és az etnikumközi viszonyok normalizálásához a térségben.
A rendezvényen többek között beszédet mond a térség ortodox
püspöke, a három megye prefektusa. A románok civil fóruma szerint a rendezvényen egy olyan „Sepsiszentgyörgyi nyilatkozat” elfogadását tervezik, melyben a románok megmaradásának
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 53 perckor,
lenyugszik
18 óra 15 perckor.
Az év 65. napja,
hátravan 301 nap.

IdŐJÁrÁS

Ma ADORJÁN, ADRIÁN,
holnap LEONÓRA és INEZ
napja.
LEONÓRA: az Eleonóra önállósult rövidülése, arab eredetű,
jelentése: Isten az én világosságom.
INEZ: az Ágnes spanyol formája, jelentése: szent, tiszta,
szemérmes.
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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
Tekintet a múltból

Régészeti kiállítás nyílik Tekintet a múltból címmel március
6-án 18 órától a Kultúrpalota kistermében. A megnyitót magyar nyelvű szakmai előadások követik. A kiállítást megnyitja Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. A
megnyitót követően dr. Biró András, a Magyar Természettudományi Múzeum antropológusának előadása következik
A hunok embertani jellegei a csontvázleletek tükrében címmel. Dr. Kustár Ágnes antropológus A hun kori lovas arcrekonstrukciója címmel, majd dr. Török Tibor, a Szegedi
Tudományegyetem genetikusa Régészeti genetika, az eredetkutatás új módszere című előadása hangzik el.

Könyv és gyertya gála

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének március 15-i rendezvénysorozata a március 14-én 18 órakor kezdődő
Könyv és gyertya ünnepi gálával veszi kezdetét Marosvásárhelyen. A gálán olyan Maros megyei személyeket tüntetnek ki, akik életük, munkásságuk során kiemelkedő
módon segítették a magyar közösséget. A gálát a Csík zenekar, Kossuth-díjas, részben népzenét, részben népzenei
elemeket is felhasználó könnyű- és világzenét játszó együttes ünnepi koncertje zárja. A rendezvényre a belépés díjtalan, jegyeket a Maros megyei RMDSZ-székházban
igényelhetnek az érdeklődők, a Dózsa György utca 9-es
szám alatt március 12-ig, hétköznaponként 9–15 óra között. A helyek száma korlátozott!

Rendkívüli szimfonikus hangverseny

Március 5-én, ma 19 órakor rendkívüli szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Shinya Ozaki, zongorán játszik Demény Balázs magyarországi művész. Műsoron: Rossini-,
Dohnányi-, Beethoven-művek. A hangversenyt a Kolozsvári
Operabarátok Köre és a Communitas Alapítvány
támogatta. A hangversenyre a 20-as számú bérletek érvényesek.

3. Peron tehetségkutató

Március 7-én ismét könnyűzenei tehetségkutatónak ad otthont a Jazz&Blues Club. A 2018-ban útjára indított és azóta
hagyománnyá vált marosvásárhelyi Peron Music tehetségkutató az Öröm a zene rendszerében, az NKA Hangfoglaló program támogatásával valósul meg. A szervezők
szándéka, hogy az erdélyi zenekarok is bekapcsolódjanak
a magyarországi tehetségkutatók rendszerébe, ezzel az
ottani zeneiparba. Erdélyi együttesek is jelentkezhetnek;
élő zenei, hangszeres produkciókat várnak; a jelentkező
ne rendelkezzen lemezkiadói és országos rádiós múlttal;
saját dallal kell benevezni; bármilyen stílusú előadó indulhat; nem fogadják el olyan zenekarok jelentkezését, amelyek az NKA Hangfoglaló program induló zenekari
alprogramjának támogatottjai voltak 2 millió forinttal. Jelentkezni a Peron Music tehetségkutató Facebook-oldalán
lehet.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Balázs Zoltán újra Marosvásárhelyen rendez

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar
Kara március 7-én, szombaton 19 órától bemutatja Susan Sontag Alice az ágyban című művéből
készült előadását. Rendező: Balázs Zoltán.

Balázs Zoltán színész, rendező immár másodjára dolgozik marosvásárhelyi színisekkel, a néhány éve nemzetközi
visszhangot kiváltó Augusztus című előadást követően. A
budapesti Maladype Színház alapító igazgatója a budapesti
rendezésein kívül dolgozott Franciaországban, Szlovákiában, Szlovéniában, az Egyesült Államokban, Romániában,
de olyan produkciók is kötődnek nevéhez, mint az Anna
and the Barbies fennállásának 10. évfordulóját ünneplő
koncert. Az évek során több kitüntetéssel ismerték el munkáját, megkapta a Jászai Mari-díjat, a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjét, a legkiemelkedőbb magyar
színházi teljesítményekért odaítélt Színikritikusok Díját. A
Román Színházi Szövetség (UNITER) a legjobb előadás
kategóriában jelölte nagyszebeni A mester és Margarita
rendezését.
A marosvásárhelyi színi diákjaival most Susan Sontag
Alice az ágyban című színművét mutatják be nyolc képben. A produkciót Balázs Zoltán rendezői lendületessége
és játékossága jellemzi, amely Susan Sontag csodálatos
szövegének – Porogi Dorka, egyetemünk volt rendező szakos hallgatójának fordításában – különleges színt kölcsönöz. Susan Sontag így fogalmaz: „Azt hiszem, egész
életemben készültem rá, hogy az Alice az ágyban-t megírjam. Színdarabot a nők gondjairól és indulatairól, és –
végső soron – színdarabot a képzeletről. A szellem börtönének valóságát. A képzelet diadalát. De a képzeletbeli
győzelem nem elég.”
Az előadásban Rákosy L. Anikó, Vadász Bernadett,
Zádor Fanni, Barkó Judit Réka, Czüvek Loránd, Ádám
Kornél, Pál Zoltán végzős színészhallgatók játszanak. Aszszisztens: Juraszek Zsuzsa rendező szakos hallgató. A bemutatót követően március 10-én látható újra az előadás. A

Stúdió Színház műsoráról bővebb információt a www.studioszinhaz.ro honlapon találnak.
Jegyek vásárolhatók a Stúdió Színház jegypénztárában
minden kedden 14–18 óra között, vagy az előadás helyszínén, kezdés előtt egy órával. Jegyeket foglalhatnak a 0736350-686 telefonszámon vagy a jegy@studioszinhaz.ro
címen. Kérjük nézőinket, hogy a lefoglalt jegyeket legkésőbb az előadás előtt fél órával legyenek szívesek átvenni.
(közlemény)

24. alkalommal szervez a Kis-Küküllő Menti Szőlészeti
Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend március 4–7. között a balavásári Romantik vendéglőben nemzetközi borversenyt. A versenyfelhívás szerint tegnap adták le a

benevezők a bormintákat, 5-én és 6-án van az elbírálás. Az
ünnepi díjkiosztás díszebéddel együtt március 7-én 10 órától lesz. Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227369, 0745-358-548-as telefonszámokon.

24. nemzetközi borverseny Balavásáron

rEndEZVényEK

A kő marad – Szászrégenben

Dalok és versek az összetartozás szellemében: március
6-án, pénteken este 7 órai kezdettel a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési ház nagytermében kerül sor a Kormorán zenekar tagjainak A kő marad című dalos-verses
előadására. Fellép: Fehér Nóra, Szűts István, Vadkerti
Imre, Jónás Csaba és vendégük, Bardócz Péter. Jegyek
munkanapokon 9 és 17 óra között a művelődési házban
vásárolhatók. Elővételben helyek foglalhatók a 0757-109450 és 0741-024-882-es telefonszámokon. Egy jegy ára
25 lej.

Aranypénz

Március 11-én, szerdán délután 5 órakor mutatják be a
Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében
Székely Ferenc újabb beszélgetőkönyvét, az Aranypénzt.
Meghívottak: a kötetben szereplő Farkas Árpád Kossuthdíjas költő, író, Kilyén Ilka színművész, Kuti Márta szerkesztő-publicista és Székely Szabó Zoltán színművész,
író. A kötetet Gáspár Sándor rádiós szerkesztő ismerteti.
Az esemény házigazdája Nagy László unitárius lelkész.

Szakmai nap
a mesemondás varázsáról

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete március 8-án
délelőtt 9 órától Hamuban sült pogácsa címmel a mesemondás varázsáról szervez szakmai napot a Kultúrpalotában. Előadók: Zámborszky Eszter miskolci mesemondó,
mesepedagógus, Kádár Annamária marosvásárhelyi pszichológus, Szabó Enikő sepsiszentgyörgyi mesemondó,
meseterapeuta. A részletes program, illetve a jelentkezési
űrlap a Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete honlapján
található meg.

György (basszusgitár), Schneider Zoltán (gitár) és Berdisz
Tamász (dob).

Évszakok – táncházi előadás
Szovátán

A szovátai Sirülők néptáncegyüttes március 8-án, vasárnap 18 órától bemutatja Évszakok című előadását a helyi
Domokos Kázmér művelődési házban. Az előadás a tánc
nyelvén, táncszínházi elemek közvetítésével jeleníti meg
az idő múlását, az évszakok változását. A táncos jelenetek között Márai Sándor, Wass Albert, Fekete István gondolatait idézik meg az életről, az ünnepekről, a természet
iránti rajongásról. Rendező-koreográfus: Tőkés Lóránt és
Tőkés Csilla, dramaturg: Prezsmer Boglárka, jelmez és
díszlet: Kiss Enikő, narráció: Csontos Levente. Egy belépő 15 lejbe kerül, kedvezményes jegyár: 10 lej. Jegyek
elővételben a Kusztos Endre-emlékházban Kiss Jánosnál
kaphatók. Telefonszám: 0762-254-729.

Világimanap Marosvásárhelyen

A keresztény nők egyetemes világimanapját Marosvásárhelyen, március 6-án, pénteken 17 órai kezdettel tartják a Szabadi úti (Egyesülés negyed) református
templomban, ökumenikusan. Az idei liturgikus anyagot a
zimbabwei keresztény nők állították össze, közölte az
imanapi szervezőbizottság nevében Menyhárt Katalin és
Páter Gyöngyvér.

Bolyai Farkas országos multidiszciplináris tantárgyverseny

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum 15. alkalommal szervezi
meg a magyarul tanuló IX–XII. osztályos diákok részére a
Bolyai Farkas országos multidiszciplináris tantárgyversenyt. A részvétel regisztrációhoz kötött, a bejelentkezéshez felhasználói nevet és jelszót kell kérni
(bolyaifarkas.liceum@gmail.com),
amely alapján minden
Falusi Mariann lemezbemutató
jelentkező iskola kapcsolattartó tanára regisztrálni tudja
koncertje
az intézmény diákjait a https://bolyai.ro/bolyaikupa/ oldaFalusi Mariann Királyok és királynők című lemezbemutató lon a megyei fordulóra. A jelentkezés határideje és egyben a megyei forduló időpontja március 20. Az országos
koncertjére kerül sor március 5-én, ma 20 órakor a marosvásárhelyi, Sinaia/Sörház utcai Jazz&Blues Clubban. A forduló időpontja május 8-10. A megyei szakasz eredmékoncerten közreműködik Révész Richárd (zongora), Frey nyeit március 30-án közlik.
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Magyar politikus támadta meg a Székelyudvarhelyért Ország – világ
Párt bejegyzését Bukarestben
Újabb koronavírusos beteg

A Magyar Polgári Párt (MPP) egyik politikusa szeparatizmussal és autonómiapártisággal vádolta meg
az alakuló Székelyudvarhelyért Pártot, hogy így
akadályozza meg annak bejegyzését Bukarestben –
közölte egy közösségi portálon Székelyudvarhely
polgármestere kedden. Az MPP kedd este cáfolta,
hogy a pártbejegyzést támadó személy a politikusa
volna, és elhatárolódott az akciótól.

Gálfi Árpádot tavaly kizárták a Magyar Polgári Pártból, ezután határozta el, hogy függetlenként pályázik a következő
önkormányzati választáson a polgármesteri posztra. Az új párt
bejegyzését azért kezdeményezte, hogy támogatói bekerülhessenek a helyi tanácsba.
A pártalapítási folyamatot – állítása szerint – Koszta Attila,
az MPP politikusa támadta meg a törvényszéken, arra hivatkozva, hogy a leendő párt politikai irányvonala szeparatista
és autonómiapárti.
„Bizonyára mindenki arra tippel, hogy ezt csakis a magyarellenes jelentgetéseiről elhíresült Dan Tănasă tehette. Csalódniuk kell! Ezt az az MPP-s Koszta Attila tette, aki egykor az
RDE Hargita (a székelyudvarhelyi szeméttárolót működtető
cég) igazgatója volt, akivel nem tudtam szót érteni, hogy a városunk érdeke azt kívánja, hogy extraprofit miatt ne hordják
ide az ország minden régiójából a szemetet, hogy annak csurgaléka majd mind a mi folyóinkba csorogjon” – írta Gálfi
Árpád.
A polgármester tudni vélte, hogy a pártbejegyzést megtámadó helyi politikus Szász Jenő korábbi székelyudvarhelyi
polgármester háttérből leadott „megrendeléseinek” egyik végrehajtója. Gálfi állítása szerint Koszta Attila a rokonaival és
barátjaival azért lépett be az MPP-be, hogy többségbe kerüljenek azok, akik el akarták őt távolítani a pártból.
Az MPP kedd este közleményben tudatta: Koszta Attila
nem tagja a polgári pártnak, és elhatárolódott a szeméttároló
volt igazgatójának a bírósági akciójától.

A Székelyhon.ro portál által megszólaltatott Koszta Attila
kijelentette, tavaly szeptemberben lépett ki az MPP-ből. Hozzátette: ügyvédre bízta a beavatkozási kérelem megfogalmazását, és nem is tudta, hogy az ügyvéd milyen
törvénycikkelyekre hivatkozik a beadványban. Úgy vélte: egy
helyi párt megjelenése megosztottságot és félrevezetést
okozna a helyhatósági választásokon, és nincs szükség a székelyudvarhelyi magyarság megosztására.
Székelyudvarhelyen tavaly júliusban bolydult fel a helyi
politika, amikor az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) közös jelöltjeként megválasztott Gálfi Árpád polgármestert az MPP önkényes vezetéssel vádolta meg, leváltotta
politikai tisztségéről, és a pártból is kizárta.
Gálfi úgy vélte: azzal vonta magára a párt vezetőinek haragját, hogy felbontotta a város számára előnytelennek talált
szolgáltatói szerződéseket, amelyeket Szász Jenő, a budapesti
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke még Székelyudvarhely
polgármestereként kötött. Szász Jenő 1996 és 2008 között volt
Székelyudvarhely polgármestere, valamint 2003-tól 2012-ig
az MPP elnöke.
Január közepén az EMNP és az MPP létrehozta az Erdélyi
Magyar Szövetséget (EMSZ), és döntött arról, hogy a két párt
e politikai szövetségben vesz részt a nyári önkormányzati választásokon. A megegyezés azt is tartalmazta, hogy nem lehet
az EMSZ jelöltje az, akit a két párt valamelyike kizárt a soraiból.
Gálfi Árpád és támogatói tavaly decemberben bejegyezték
a Tiszta Kezekkel Székelyudvarhelyért Mozgalom nevű egyesületet, és január végén kérvényezték a Romániában egyedül
illetékes Bukaresti Törvényszéken a Székelyudvarhelyért Párt
bejegyzését.
A 34 ezer lakosú Székelyudvarhelyen a lakosság 95,6 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláson.
A székelyföldi várost az 1989-es rendszerváltozás után többnyire a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltjei ellenében megválasztott ellenzéki polgármesterek vezették. (MTI)

Egy gyermekrajz mélyrétege

Ha rápillantasz egy gyermekrajzra,
az első, ami szemedbe ötlik, kedves városlakó, Blokkházy Tihamér, az, hogy a
gyerek még véletlenül sem rajzol tömbházat, lakótelepi magas épületet. Holott
bizonyosan abban lakik ő, családja, barátai rokonsága, óvodás társai és szomszédai, már senkije sincs, vagy soha
nem is volt falun/falusi ember. Kőkorlátok közé szorítva vagy tágas, csinált
játszótéren halad tova léte nap mint
nap.
A gyermekrajz házikója – erre tanítja
őt az óvoda, a szülők, az, aki mellé
ereszkedik rajzot mutatni, erről áradoznak a meséskönyvek, melyekben ő még
csak a képeket nézi, nézegeti, ez az első
esztétikai élménye, ami olykor, legtöbbször szebb, színesebb, izgalmasabb,
mint a közvetlen környezete – apró, kétablakos, füstölgő kéménnyel és sátortetős. Nem lapos. Nem napozóteraszos,
nem olyan tető, amelyen Liam Neeson
könnyedén szaladgál, ugrabugrál
Konstantinápolyban (jó, legyen Recsep
Erdogány, a nagy vagány kedvéért Isztambul). Nem rajzol felhőkarcolót és
hegyi villát, királyi palotát, holott a
mesék kilencven százaléka még mindig
royalista ihletésű. A karcsú kémény,
mint virág, pávatoll a kalap szélén, kiemelkedve füstöl, bodor füstöt ereget –
mondjuk szakközhellyel, bár a képen
ragyog a nap, a rajzlap sarkából rézsútosan süt le a nyári nap sugára a ház
mellett húzódó virágoskertre, amelyben
magyaros tulipánok és egyéb fantáziavirányok virulnak, álldogálnak leszegett fejjel szertehajladozva, holott a szél
nem ábrázoltatik. A házhoz andalgó
szerpentines ösvény vezet. Olyik képen
feltűnik egy autó is, mint a modern kor
státusszimbóluma. Ebben viszik a gyereket az óvodába, avagy az iskolába,
ezzel járnak kirándulni, ezenközben tanulja meg a gyermek az élet fontos szavait, midőn apuci/anyuci nem talál
parkolót, vagy egy barom jobbról előz
a keskeny kétsávos sikátorban.
Ha most már szociálpszichológiai

síkra tereljük a szót, akkor a rajztanító
tulajdonképpen nem kizárólag didaktikai célból választja a könnyebb ábrázolásmódot, mutat ily házikót a
gyereknek; sörtés Pepa malacék nem
azért laknak dombon egyensúlyozó viskóban, mert a pepák jobban szeretik a
dombot, mint az ólban, a mezőgazdasági ipartelep tenyészdéjében, hanem
mert a rajzoló felnőtt vágyait vetíti ki
az ártatlan kisded elé, és réved vissza
öntudatlan (sohavolt) múltjára, a tudatalattijából feltörő parancsra rajzol kis
házat kanyargó ösvénnyel, bodor-fodor

füstölgő kéménnyel, napsütést és virágoskertet, amit neki tulajdonolni soha
nem adatott meg.
Ott szeretne lakni, nem a zajos tömbházban, ezért költözik ki várostövi faluba, vagy adja fel kisvárosi létét, hogy
a nagyvárosban anyagi lehetetlenség
miatt be nem tudván költözni, olcsóbb
falusi lakot vesz, vidéki lakossá válik.
Szabadul a szomszédságtól, pörpatvartól, zsivajtól és lármától, penészes faltól
és beázó közös tetőtől, mulatós duhajtól, mindegyre temetésre, esküvőre,
házkezelési díjakra gyűjtő, becsengető
szélhámosoktól, számlásoktól, koldusoktól, ügynököktől, reklámszemetet
hintő notórius környezetszennyezőktől.
A kis házban végre önmaga, nincs
csendóra és nincs zajdélután, éjszakai
műszak a Fusibárban, csak csend és kutyaugatás, végtelen tér, nagy hegyek,
távol a város lilán villózó éjszakai ege
és a sár. A gumicsizma és a ház örökös
javítása, mindig hiányzik valami, be
kell autózni a fontosabb és megszokott,
de falvakon még nem kapható dolgokért, a városban kell bevásárolni a
nagyáruházakban (ámbátor egyre
csökken a távolság az igények között),
biztosítást kell kötni, mert nem mehet

úgy el az ember külföldre, hogy ne
bízná rá a házat valakire, e célból össze
kell ismerkedni a falu összes lakójával,
és mindenkinek köszönni kell, név szerint ismerni a falu bolondját és az önkormányzatiakat, óhatatlanul bele kell
csusszanni a falu, a kisközség életébe,
ahol nem lehet büntetlenül ötletelni és
újításokat bevinni. Respektálni kell a
tekintélyhierarchiát, a szokásokat, a rutint, a helyi hagyományokat; jól teszi az
ember, ha olykor vasárnap elmegy istentiszteletre, bár ő inkább a magánvallás-gyakorlás híve; késik a posta, ha
megrendelted a napilapot, ezért internet/Facebook a mindened, olykor kimarad az áram, nincs térerő, gyertyának
mindig lennie kell otthonodban, az
elektromos fűtés drága, a tűzifát idejében be kell szerezni, tudj fát aprítani,
begyújtani, még szerencse, hogy a kút
nincs messze, sőt egy kis ügyességgel
hidroforos fürdőszobád is lehet, de ezt
magad kell megcsináld; bár a falu tele
van székely és nem csak székely ezermesterrel, azért a kocsit mégsem bíznád
Tajkoló Ábrahám gazdára, be kell vinni
néhanap a városi szervizbe, és akkor
kénytelen vagy autóbusszal hazagyötrődni, az autóbusz fix órában (nem)
indul, ha nincs durrdefekt és elegendő
a gépkocsi, a buszon az ülőhely, a gépkocsivezető nem sprőd és pimasz, nem
telefonál útközben szeretőinek, és nem
borít be az árokba retyével és rutyával
együtt, össze kell ismerkedni a többi ingázóval, és velük felváltva fuvaroztatod
ki-be magad, családodat, gyermekeidet
a városi oskolába-óvodába, egyetem
még nincs minden faluban, ámbár ez a
világtendencz, és ma már csak az egyetemet végzett falusiak a menők, a többiek elmenők Németbe, Spanyolba,
Magyarba keresménygyűjtőknek… szóval van dolog/baj elég.
Vagy, ahogyan a rabbi bácsi mondta,
mikor bölcs kinyilatkoztatását, hogy az
élet olyan, mint egy mély kút, az ezt cáfolónak könnyedén kijelentette: akkor
nem olyan, édes fiam.
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Újabb személyt diagnosztizáltak koronavírussal –
közölte szerdán Victor Costache ügyvivő egészségügyi miniszter. Costache szerint olyan személynek
lett pozitív a COVID-19 teszteredménye, aki kapcsolatba került az egyik temesvári koronavírus-fertőzöttel. A miniszter azt mondta, nagyon hasznosnak
bizonyulnak a járványtani ankétok, mert ezek eredményeképpen gyorsan azonosítani tudják a megfertőződött személyeket, és azonnal elkezdhetik a
kezelést. (Agerpres)

Nincs tanítás Olaszországban

Azonnali hatállyal leállítják a tanítást egész Olaszországban a koronavírus-járvány miatt. Az intézmények március 15-éig zárva lesznek – értesült az
olasz sajtó csütörtökön. (MTI)

A legnagyobb illegális erdőirtás

Costel Alexe ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerdai sajtótájékoztatóján bejelentette, felfedezték a
legnagyobb illegális erdőirtást: Máramaros megyében, a máramarosszigeti erdészet területén 100 000
köbméter fát taroltak le. Mint rámutatott, az említett
területen nyolc évig folyamatosan vágták ki az erdőt
anélkül, hogy valaki is észrevette volna. Az én üzenetem: bilincsben akarok látni mindenkit, aki illegálisan vág ki fákat – szögezte le.

Rablások Nagy-Britanniában
és Franciaországban

Hat év szabadságvesztésre ítéltek két román állampolgárt Nagy-Britanniában, mert betörtek egy boltba
London központjában, és onnan közel 300 000 font
sterling értékben loptak el ékszereket – írja a
dailymail.co.uk. A 46 éves Florin-Cristin Neaguţ és
a 44 éves Sorin Munteanut bűnösnek ítélték a 2019ben a George Attenborough & Son ékszerboltnál történt rablás ügyében. Az ékszereket máig nem
sikerült visszaszerezni. Gyémántrablásért viszont
négy év szabadságvesztésre ítéltek három román
állampolgárt Franciaországban. Nagyjából egymillió
euró értékű gyémántot loptak el – tájékoztat a
France 24. A három román állampolgár egy francia
ékszerészt és indiai üzlettársát károsította meg még
2017-ben. Ebben az esetben sem sikerült a drágaköveket visszaszerezni. (Mediafax)

Kísértetjárás

(Folytatás az 1. oldalról)
a biztosítására, az etnikumok közötti együttélés normalizálására kérik a kormányt, a parlamentet és az államelnöki hivatalt. A dokumentumban azt is kérik,
akadályozzák meg, hogy „Magyarország társszuverenitást gyakoroljon az úgynevezett Székelyföld fölött”.
Köztudott, hogy a székelyföldi románok civil fóruma
rettenetesen aggódik az új közigazgatási törvénykönyv
miatt, mert ezáltal szerintük „komolyan sérülni fog a
három székelyföldi megyében élő románok nyelvi joga”,
az etnikai alapon szerveződő területi autonómiának
kedvez, és oda vezet, hogy a magyar nyelv kötelezővé
válik a minisztériumoknak alárendelt helyi közintézményekben és a prefektusi hivatalokban. Véleményük szerint alkotmányellenes, hogy a hivatalos ügyintézésre
kétnyelvű űrlapokat biztosítana a törvény, mivel az alkotmány szerint a hivatalos okmányokat csak és kizárólag az ország hivatalos nyelvén lehet megszövegezni,
és a beadványnak csupán fordítás jellege lehet.
Ezek mellett kifogásolja a magyar kormány támogatási programját, amely nyomán „az RMDSZ szinte függetlenül vezeti Hargita és Kovászna megyét”, semmibe
véve az itt élő románok érdekeit.
Szinte szó szerint ismétlik azokat a jelszavakat, amelyeket a rendszerváltás utáni napokban hangoztattak.
Mindenki emlékszik még, hogy az 1990. március 15i ünnepléseket tüntetések zavarták meg, élen a Vatra Româneascăval, amit majd a marosvásárhelyi véres
március követett.
Tanulság: a diktátor bukása után mind a mai napig
a háttérben szinte folyamatosan keverik a „magyar kártyát”. A suttogó propaganda hamis híreket terjesztett és
terjeszt ma is Erdély elcsatolásának szándékáról. Tegyük hozzá: sikerrel.
Remélhetőleg senki és semmi sem fogja megzavarni
az idei ünnepségeket. Ám tudatában kell lennünk, hogy
a diktatúra kísértete ma is közöttünk bolyong.
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Koncepció hiányában káosz

(Folytatás az 1. oldalról)
itt meg, akiknek nem szívügyük a
tisztaság és a higiénia. S ilyen szemetelő utasból akad elég. Bálint
Józseffel, a cég tulajdonosával beszélgettünk a marosvásárhelyi távolsági járatokról, arról, hogy mi
lehet az oka, hogy nálunk nem lehetett kivitelezni a városi pályaudvart úgy, ahogyan évtizedekkel
ezelőtt az Állomás téren, majd a Voiajornál működött.
Minden cégnek érdeke
saját buszállomást létesíteni
– Piacgazdaságban élünk, minden cégnek joga van saját buszállomást létesítenie. A magánvállalkozó
célja, hogy csökkentse a működési
költségeit, s ne fizessen másnak.
Ezért van minden cégnek autóbuszállomása. Amikor elindultunk, pontosabban, amikor a szállítási
cégeket létesítettük, Marosvásárhelyen a mostani Voiajornál volt a
város buszpályaudvara. Ez a hely
mindenkinek megfelelt, de egyik
napról a másikra megemelték az
árakat, 1 euróról 2 euróra, majd 3
euróra. A Bálint Transnak naponta
több mint 150 járata indul, s ha ezt
a számot megszorozzuk 3 euróval,

A Bálint Trans modern buszállomása

akkor 500-600 euró napi költséget
kapunk. S ha ezt is megszorozzuk
30-cal, akkor havonta 18.000 eurós
költséget jelent csak a buszok indítása. Emiatt van az, hogy minden
cég anyagi megfontolásból saját állomásáról oldja meg a távolsági buszok indítását – fogalmazott Bálint
József.
De van más ok is, ami amellett
szól, hogy a cégek saját állomásról
indítsák a járataikat.

Előrelátó szervezés, biztos győzelem

– Az az igazság, hogy ha valaki
saját autóbusz-állomást épített ki,
nem szívesen „enged be” más cégeket. Vagy ha beengedi, akkor nagyon megkéri az árát. Például
Nagyszebenben 10-20 euróba kerül
egy beállás addig, amíg az utasok
felszállnak. És nincs mit tenni, ki
kell fizetni, mert Szebenben csak
két buszállomás van, egyik 10,
másik 20 eurót kér, miközben nálunk egy euró egy beállás. A kolozsvári buszállomást két szállítócég
üzemelteti, tulajdonképpen kétfelé
osztva a városi buszpályaudvart.
Kolozsváron az történt, hogy
nem kaptak megfelelő területet,
hogy egy korszerű és kellő befogadóképességű autóbusz-állomást
építsenek. Ha volna egy ilyen telek,
biztos építenének. Így a két cég
egymással konkurál – mondta Bálint József.
Nem érdektelen megjegyezni,
hogy elég lepusztult állapotok uralkodnak itt, ami nem méltó Erdély
fővárosához.
De térjünk vissza a marosvásárhelyi helyzethez. Az egészben
annyi a jó, hogy a buszállomásokat
érintik a helyi közszállítás járatai, s

Prof. dr. Leonard Azamfirei
harmadszor is rektor

A következő mandátum során továbbra is prof. dr. Leonard Azamfirei
tölti be a marosvásárhelyi George
Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetem rektori tisztségét – tette közzé
március 3-án a hírt a felsőoktatási
intézmény sajtóosztálya az egyetem
honlapján.

Bodolai Gyöngyi

A döntést a rektort kiválasztó vizsgabizottság hozta meg, amelyben öt más romániai és egy izraeli egyetem tanárai, valamint
a MOGYTTE hat képviselője vett részt:
prof. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu (Bukaresti
Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem),
prof. dr. Gigel Paraschiv (Temesvári Műszaki Egyetem), prof. dr. Ioan Abrudan
(Brassói Transilvania Egyetem), prof. dr.
Marilen Pintea (Temesvári Nyugati Egyetem), Mihnea Costoiu (Bukaresti Műszaki
Egyetem), prof. dr. Gabriel Gurman (Ben
Gurion University of the Negev, Beer
Sheva, Izrael), továbbá prof. dr. Horaţiu
Suciu, prof. dr. Constantin Copotoiu, prof.
dr. Klara Brânzaniuc, prof. dr. Szabó Zsuzsanna Katalin, prof. dr. Jung János és Andrei Manea a marosvásárhelyi egyetemről
(MOGYTTE) – olvasható a honlapon, amelyen a bizottság póttagjait is felsorolják.
Mint azt korábban közöltük, a marosvásárhelyi egyetem újonnan megválasztott
szenátusa január utolsó hetében „érdemi
vita nélkül” szavazta meg a tisztségre versenytársak nélkül jelentkező rektor jelöltségét és a vizsgabizottság tagjait, akik
döntöttek a rektor személyéről. Bár a ma-

Fotó: Nagy Tibor

rosvásárhelyi egyetemen az évek során közvetlen szavazással választottak rektort, az új
választási szabályok értelmében az egyetem
alkalmazottainak többségi szavazata alapján
változtattak a korábbi eljáráson, és a közvetlen választás helyett a rektor versenyvizsgával való kiválasztásáról döntöttek.
Bár a közoktatási törvény előírásai értelmében egy személy két teljes mandátum idején vezethet rektorként egy egyetemet.
Leonard Azamfirei harmadik jelöltsége azon
alapult, hogy a második megbízatása nem volt
teljes, ugyanis 2018-ban két hónapra felfüggesztette rektori állásának betöltését külföldi
tartózkodás miatt.
Amint a Libertatea napilapban közölt riportból kiderül, nem ő volt az egyetlen,
ugyanis hat rektortársával együtt megtalálták a módját annak, hogy egy harmadik
mandátumra is pályázhassanak. A Rektorok
Országos Tanácsának elnöke és az akkori
külügyminiszter, Teodor Meleşcanu között
aláírt egyezség alapján a hat rektor két hónapig távoli egzotikus országokban népszerűsítette a romániai oktatási lehetőségeket
és ügyködött az országimázs javításán, és
ezáltal csonkává tette a második megbízatását, így lehetővé vált, hogy harmadszor is
pályázzanak. Egyébként többségében ezek
a rektortársai voltak a Leonard Azamfireit
rektornak kijelölő bizottság más egyetemekről érkező tagjai.
Következő lépésként a szenátus kell jóváhagyja a nyílt versenyvizsga eredményét,
majd az egyetem vezetősége továbbítja az
oktatási minisztériumnak a rektori kijelölés
érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, amelyek alapján a miniszter március
23-án dönt a rektor kinevezéséről.

így ezek elég könnyen megközelíthetők.
Mindig minden a pénzről szól
– A város vezetőségével próbáltak-e egyeztetni egy nagy buszpályaudvar koncepciója kapcsán, ami
végső soron az utasok érdekeit szolgálná? – tettük fel a kérdést Bálint
Józsefnek.
– Az ötlet kivitelezése mindig
pénzről szól. Ez hiányzott. Viszont
a tanács nem tehette meg, hogy
nekem, a másik vagy a harmadik
szállítócégnek ne adjon engedélyt,
mert ez korlátozásnak minősült
volna. A városnak mindegy, hogy
hány autóbusz-állomása van, a lényeg, hogy mindenik befizesse az
adót. Gondolkodtam rajta, hogy lehetne egy szép és korszerű városi
buszpályaudvart építeni, hogy mindenki onnan indítsa a buszait, de
senkit sem érdekel, mert senkinek
nem éri meg, hogy minden busz indításáért 2 eurót fizessen. Száz indulásnál ez már 200 euró. A
vállalkozó úgy gondolja, hogy ha
már van egy helyisége, mellette kialakítja a buszállomást. Elég egyszerű engedélyt szerezni, ugyanis
egy váróterembe behelyez húsz széket, kialakít két illemhelyet, egy
csomagmegőrzőt, kell legyen egy
jegyiroda – fogalmazott a cégvezető.
A Bálint Trans 2008-ban vásárolta meg a területet a Béga utcában, 2012-ben építette fel a
korszerű buszállomását. Sajnos, a
megálló területe kicsi, a cég csak a
saját buszait indíthatja innen, a
hosszabban várakozó járműveknek
már nem marad hely. Kivételt képeznek a bukaresti járatot üzemeltető CDI buszai, amelyek azért
indulnak innen, mert a két cég régóta együttműködik.
A Bálint Trans jelenleg 27 megyeközi járatot és több mint száz
megyei járatot üzemeltet. A megyeköziek közül megemlítjük a craiovai, a csíkszeredai, a kovásznai, a
brassói, a sepsiszentgyörgyi, a

Kilátások

A MOGYTTE-n folyó rektorválasztásról,
annak előzményeiről és lehetséges következményeiről dr. Szilágyi Tibor professzort,
a
szenátus
alelnökét
kérdeztük.

– Összességében hogyan értékeli a történteket?
– Az országban rendhagyó módon azon
egyetemek közé tartozunk, ahol nem közvetlen szavazással, hanem dossziévizsga alapján
jelölik ki a rektort. Egyetlen jelöltként a korábbi rektornak március 3-án volt a bizottsági
meghallgatása, ahol alkalmasnak találták az elkövetkező négyéves mandátum betöltésére.
– Azt megelőzően a szenátusnak kellett beleegyeznie, hogy a bizottság elé állhasson, ez
hogyan történt?
– A januári ülésen, mivel az egyetlen jelentkező volt, a szenátus jóváhagyta a volt rektor
újbóli jelentkezését. Március 4-én a szenátusnak a versenyvizsga-bizottság döntését kellett
validálnia (érvényesítenie), amire nem hívtak
össze ülést, hanem elektronikus szavazást rendeltek el, ami szerda délben le is zárult. Ez
ellen tiltakoztam, mert baj, ha az új vezetőség
úgy tervezi a mandátumát, hogy a szenátus,
amelynek a legmagasabb döntéshozatali fórumnak kellene lenni, csak másodlagos, sok
esetben megkerülhető tényező lesz, amelyik
érdemi vita nélkül rábólint mindenre, amit az
igazgatótanács vagy a rektor előterjeszt. Amiatt is rendes ülésen kellett volna döntést hozni,
mert személyi kérdésről volt szó. Nincs kétségem afelől, hogy a szenátus ne szavazott volna
kedvezően, de szerintem nem jó irányba haladunk, ha az oktatók nem tudnak beleszólni
sem a rektor megválasztásába, sem annak érvényesítésébe. Ilyen módon a rektornak még
a szenátus elé sem kellett kiállni, hogy vállalja
a programját, holott a következő mandátumának hitelessége szempontjából ez számára is
hasznosabb lett volna.
– Az elhangzottak szerint az egyetem a versenybizottság határozatát és a szenátusi jóváhagyást kell továbbítsa az oktatási
miniszternek, aki ezek alapján dönt a rektor kinevezéséről. Közismert prof. dr. Leonard

bákói járatokat, a besztercei, szebeni járatokat, továbbá a CDI bukaresti járatát.
nem minden autóbusz-állomás
utasbarát
Körutunkat a Siletina–Helyi
Közszállítási Rt. buszállomásánál
folytattuk, ahonnan éppen a Rocada
kolozsvári járata indult. Enyhén
szólva elég mostoha körülmények
uralkodnak ebben a megállóban,
színvonaltalan és kopott a környezet. Az utasnak más választása
nincs, itt kell várakoznia.
A Voiajornál egypár induló kisbusz volt beállva, itt még lehangolóbb volt a kép. A járdaszélek
széttörve, az aszfalt gödrös, tócsák
éktelenkedtek mindenhol. A szemeteskosarakból kifolyt a szemét. A
tulajdonos semmit sem tett a
Ceauşescu-korszakban kialakított
buszpályaudvar korszerűsítéséért.
Semmit sem cseréltek ki, még a padokat sem. Csak a várótermet alakították át.
Az Állomás téren a Duda Trans
is szép buszmegállót alakított ki,
ahol civilizált körülmények között
szolgálják ki az utasokat. Innen is
sok megyeközi járat indul, például
Tordára, Gyulafehérvárra, Nagyenyedre, Tövisre, Szászvárosba,
Dévára, Lugosra, Temesvárra, Szebenbe. Ugyaninnen indulnak a Minibus Tour járatai is, ez a cég
megyén belüli járatokat üzemeltet,
például Szovátára, Erdőszentgyörgyre, Székelyvéckére vagy
Bonyhára.
Tehát, aki busszal szeretne utazni
vagy kirándulni, jobb, ha időben tájékozódik, hogy a város melyik
pontjáról indul a jármű. Erre elég
megbízható honlapok állnak rendelkezésükre. Az Autogari.ro honlapot
ajánljuk, ahol a menetrend, időpontok, az árak és az indulás helye is fel
van tüntetve. Ami biztos, biztos,
nem árt, ha a megadott telefonszámon személyesen is érdeklődünk a
cég diszpécserénél.

Azamfirei kedvezőtlen viszonyulása a magyar
oktatás ügyéhez, milyenek a kilátások, miután
további négy évre bebiztosította magát az
egyetem élén?
– Nem különösebben fényesek, mert egyrészt az ő programjában nem szerepel, hogy
változtatni kívánna korábbi magatartásán, és
kéréseinkből bármit is megvalósítana. Sajnos
a magyar oktatás és a magyar örökség felőrlésének a nehezén már túl van. Az elmúlt években megtörtént az egyetemek egyesítése,
bevezették a vizsgatételek fordítását és a közös
vizsgáztatást, a magyar tagozat által javasolt
Miskolczy Dezső akadémikust kihagyták az
egyetem nevéből, és még folytathatnám...
Ezek után akár enyhíthetne is az eddigi intézkedéseken, mert még mindig lefele haladnánk
a lejtőn. Annak alapján, ahogyan a szenátust is
figyelmen kívül hagyva indul, nem látom azt
a fórumot, ahol kifejthetnénk a véleményünket, és bele tudnánk szólni a dolgok menetébe.
Az álláspontok pedig nem közeledtek, ő nem
szándékszik többet biztosítani, mint eddig, nekünk pedig nincs szándékunkban kevesebbet
kérni. Nem mondhatunk le a törvény biztosította jogaink igényléséről, mint az önálló magyar
oktatás
megszervezése
külön
főtanszékekkel, önálló álláskerettel, külön magyar csoportokkal… Mindezt akkor is fenntartjuk, ha az elmúlt három év eseményei nem
megoldást hoztak, hanem mind távolabbra
csúsztatták ezek megvalósítását. Nem vagyok
optimista, hogy – ha ez csak az egyetem belső
erőviszonyaitól függ – az elkövetkező négy
évben számottevően változna akár a hangulat,
akár a magyar tagozat helyzete az egyetemen.
– Következik a rektorhelyettesi és az alsóbb
szinteken való vezetői állások betöltése. Mire
számíthatunk, jelen lesznek a magyar tagozat
képviselői ezekben a tisztségekben?
– Egy rektorhelyettesi tisztség biztosítását
törvény írja elő. Mi három személyt kell jelöljünk, akik közül a rektor választja ki, hogy kit
sorol be a csapatába. Reméljük, hogy sikerül
megegyezni, hogy a magyar tagozat által első
helyen javasolt személyt jelölje rektorhelyettesnek, de elvileg jogában áll a másik két személy közül választani – nyilatkozta Szilágyi
professzor. (b. gy.)
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Iskolaérett-e vagy sem a gyerek?

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Elkezdődött a beiratkozás az előkészítőbe

Tegnap, március 4-én elkezdődött az előkészítő osztályba
való iratkozás első szakasza.
Mit is jelent pontosan az iskolaérettség, érdemes-e erőltetni, hogy minél előbb
menjen iskolába a gyerek, illetve mire kell figyelni az iratkozásnál? – többek között
ezekre a kérdésekre kaptak
választ azok a szülők, akik
részt vettek a marosvásárhelyi Védem Egyesület által kezdeményezett
és
Cseke
Erzsébet tanítónő által moderált tanulságos beszélgetésen,
amelyen
Szepessy
Brigitta, Gyarmati HarmatKatalin és Csizmadi Csilla tanítónők,
Molnár
Andrea
iskolapszichológus, valamint
Körtesi Sándor iskolaigazgató
járták körbe a szülőknek nem
kis fejtörést okozó témát.

Menyhárt Borbála

Csizmadi Csilla szerint nem kell
tartani az előkészítő osztálytól,
ugyanis ez nem az iskolai első osztály, hanem maga a nagycsoport,
gyerekközpontú és elfogadó. Tankönyv sem íródott az előkészítő
osztály számára, csupán segédanyagok vannak, amelyekből válogathat
a tanítónő.
Szepessy Brigitta vidéken tanító
pedagógus elismerte: nagy falatnak
érezte, amikor először kezdett előkészítő osztályt, felmerült benne,
hogy rendelkezik-e kellő kreativitással, lendülettel ahhoz, hogy szépen átvigye az óvodából az iskolába
a gyerekeket, hiszen köztudott,
hogy másként készül egy tanító és
másként egy óvónő. Utóbbinak nagyobb a szabadsága, olyan témákat,
verseket, meséket visz be, amelyek
a lelkéhez közel állnak, és azokon
keresztül közelít meg egy adott
témát.
– Már két előkészítő osztályon
vagyok túl, és így utólag úgy érzem,
hogy ez igenis egy nagyon hasznos
év, és azokat a gyerekeket is sikerül
valamelyest felzárkóztatni, akik

hátrányos környezetből jönnek. Ez
alatt az év alatt nincs az a stressz,
hogy minősítést kell adni, nem kell
mérni a gyerekeket, van idő felzárkóztatni őket – jegyezte meg a pedagógus.
Gyarmati Harmat-Katalin szerint
az előkészítőbe különböző korú
gyerekek kerülnek, van 5 éves és 8
hónapos, de majdnem hétéves is. Az
iskolaérettséget mindenki az értelmi
intelligenciához köti, és az érzelmi
intelligenciára igen kevés hangsúly
kerül, annak ellenére, hogy a pedagógus szerint van annyira fontos,
mint az előző. Mint mondta, a nulladik év igazából abban segít, hogy
a gyerekek megismerjék egymást, a
pedagógusok felfedezzék, kinek mi
az erőssége, illetve gyengébb
pontja, és próbálják felkészíteni a
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gyerekeket arra, ami majd első osztályban fog történni. Ez az első év
úgymond az összeszokásról szól, a
korábban félénkebb gyereknek is
lehetősége adódik arra, hogy bátrabbá, magabiztosabbá váljon, tehát
mire jön a nehezebb rész, az írás,
olvasás, már ezeken a kezdeti nehezebb időszakokon túl lesz.
Készségek és képességek,
amelyeket nem lehet erőltetni
Az iskolaérettség annyit jelent,
hogy a gyerek készen kell álljon
arra, hogy fizikailag, érzelmileg, értelmileg és szociálisan megfeleljen
az iskolai elvárásoknak – véli
Molnár Andrea iskolapszichológus,
aki szerint az előkészítő osztály
kapcsán eléggé megoszlanak a vélemények. – Azt tapasztalom, hogy
a nulladik valójában egy első osz-

tály előtti első osztály, vannak munkafüzetek, ki kell bírni az ötvenperces órákat – jegyezte meg. Mint
mondta, vannak szülők, akik nagyon siettetik a gyerekük iskolakezdését, mivel él bennük egy tévhit,
hogy minél előbb megy iskolába,
annál okosabb lesz. Ellenben statisztikailag nincsen olyan kutatás,
ami alátámasztaná, hogy azok a
gyerekek, akik hamarabb elkezdték
az iskolát, sokkal jobban haladnak
utólag, azt viszont igen, hogy ha idő
előtt kezdik el az iskolát, az akár
káros is lehet a továbbiakban – mutatott rá a szakember. A 45 perces
pszichoszomatikus felmérés során
olyan alapvető, a szakirodalomban
az iskolaérettség kapcsán előírt
készségeket és képességeket vesznek figyelembe az iskolapszichológusok, mint a szociális készségek,
figyelem, logikai gondolkodás, koordináció, számfogalom, memória,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy
a gyerek helyt tudjon állni az iskolában.
A szakember szerint gyakran fordul elő, hogy elhozza a szülő a gyereket
a
pszichoszomatikus
felmérésre, megtanulják előzőleg a
számokat, a gyerek elszámol egytől
tízig, akár visszafelé is számol, de
amikor megkérdezi a szakember,
hogy melyik a nagyobb, a három
vagy a nyolc, kiderül, hogy a számfogalom még nincs kialakulva nála.
Ameddig a gyermekek nem jutnak
el ebbe a fejlődési szakaszba, teljesen fölöslegesen próbáljuk nekik
megtanítani a halmazokat, az összeadást, számolást. Az iskolapszichológus hozzátette: az is előfordul,
hogy a szülő megszidja a gyereket,
ha nem tudta elérni a szükséges minimális pontszámot, annak ellenére,
hogy otthon sokat gyakoroltak.
– Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ezek készségek és képességek, amelyek egyszer csak ott
lesznek, egyszer csak összeáll minden. Ez egy fejlődési folyamat, nem
a gyerek a hibás. A szülőnek azonban gyakran teljesen más elképzelése van erről a dologról, mondván,
bezzeg a szomszéd gyereknek sike-
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rült, az övének miért nem, pedig
semmivel sem butább, mint a
másik.
A hatéves és a hétéves között óriási a különbség. Bekerül az iskolába egy olyan hétéves, aki már
mehetett volna hatévesen, és egy
olyan hatéves, aki még nem kellene
menjen, és ez gondot okoz a tanítónak és a gyereknek egyaránt. Hiába
biztatja a tanítónő, hogy ügyes, a
gyerek érzi, hogy a többiek sokkal
ügyesebbek.
– Ugyanakkor, ha már mérjük a
hatévest, akkor miért nem mérjük a
hétévest is, hiszen megtörténik,
hogy a kognitív képességei megvannak, de érzelmileg szorongóbb
– vetette fel a kérdést a pszichológus. Jelenleg ugyanis az a szülő,
aki vissza szeretné tartani még a
gyerekét, holott az életkor szempontjából már iskolaköteles, klinikai szakpszichológushoz kell
forduljon, a tanfelügyelőségen ezt
kérelmeznie kell, tehát sok utánajárással jár, és nem biztos, hogy
sikerül.
Oda kell figyelni a részletekre
Körtesi Sándor iskolaigazgató a
beiratkozás menetével kapcsolatos
tudnivalókról tájékoztatta a szülőket, illetve a tévedési lehetőségekre
is felhívta a figyelmet. Mint
mondta, egy tévhit szokott keringeni, miszerint a beiratkozás első
szakaszában csak azok a szülők
írathatják be a gyerekeiket, akik az
adott körzetbe tartoznak. Sok szülő
azért marad le, mert tegyük fel
Nagyernyében lakik, de vásárhelyi
iskolába íratná a gyerekét, és megvárja türelmesen a második szakaszt, mondván, hogy nem oda
tartoznak. Ennek azonban semmiféle valóságalapja nincs, ajánlott
mindenkinek az első szakaszban a
beiratkozási procedúrát megejteni.
Ugyanakkor ajánlott a beiratkozási
űrlapot otthon alaposan áttanulmányozni, majd amikor megerősítik a
már kitöltött űrlapon szereplő információkat, akkor is résen kell lenni
és átolvasni, mielőtt ellátjuk a kézjegyünkkel. Az igazgató szerint van
ugyanis egy kijelölhető négyzet,
amely mellett az áll, hogy ha a beiratkozási kérést a helyek betelte
miatt elutasítják, akkor a szülő beleegyezik abba, hogy a gyerek a
körzeti iskolába kerüljön, ahová valójában tartozik. Ha tegyük fel, a
búzásbesenyői iskolába szeretnénk
adni a gyereket, viszont Sáromberkén lakunk, és beikszeljük ezt a
négyzetet, amennyiben nem jut be
a gyerek a besenyői iskolába, mert
beteltek a helyek, akkor a rendszer
automatikusan beírja a sáromberki
iskolába, ahonnan kiiratkozni már
nagyon nehéz. Ezt a négyzetet csak
akkor szabad beikszelni, ha szerintünk nem a legrosszabbik opció a
körzeti iskola – hívta fel a figyelmet Körtesi Sándor. Hozzátette, ha
ezt nem ikszeljük be, akkor a gyerek az első szakaszban esetleg nem
lesz beírva sehová, de ez nem világvége, hiszen ott a második szakasz, és az előző évek tapasztalata
az, hogy ha a sztáriskolákban nem
is, de sok vásárhelyi tanintézetben
maradnak meg helyek.
Az igazgató megjegyezte, a beiratkozásra bőven van idő, teljesen
mindegy, hogy első vagy utolsó nap
íratjuk be a gyereket, ugyanakkor a
szülőknek nem kell elkérezni a
munkahelyről, délután hatig minden iskolának kötelessége fogadni a
beiratkozókat.
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Szteroidok
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»nem becsületesen« szereztem? Vagyis valami más szteroidot, ami lecsökkenti a szervezet vízveszteségének hatásait, vagy bármi
mást, ami segít, csak szájon át lehessen bevenni. Van itt valaki, aki
már kipróbálta az Anapolon 50-es
kúrát? Mi az eredmény? Vagy tudtok ti valami hatásosabb kúrát? Figyelmeztetéseket nem kérek!!!” –
írta 8 évvel ezelőtt egy 19 éves fiatalember. Ha azóta gyakorlatba ültette terveit, akkor jó eséllyel mára
egy olyan 27 éves férfi vált belőle,
aki pattanásokkal, gyakori fejfájással, hasmenéssel, hányingerrel, hajhullással, a szemek és körmök
besárgulásával vagy akár májrákkal
küzd. Az általa keresett szer ugyanis
rendkívül mérgező a májra nézve.
A kereskedők közben csaknem
teljesen háborítatlanul forgalmazhatják e szereket, legfennebb bírságtól kell tartaniuk.
A doppingellenes ügynökség vezetője szerint az általa vezetett intézmény mindaddig tehetetlen,

remben halt meg: ez történt például
Remus Mihăiţă balkáni testépítő
bajnokkal is.
Florin Băeţii, az Országos Doppingellenes Ügynökség egyik igazgatója az Agerpres hírügynökség
megkeresésére felidézte, hogy amikor a brassói Remus Mihăiţă meghalt a fitneszteremben, a biológiai
mintavétel során négyfajta szteroidot mutattak ki a testében. „Nem állíthatjuk, hogy ez volt a halál oka,
de harmincvalahány éves volt. Rengeteg eset van, hogy emberek súlyos állapotban kerülnek a
sürgősségre, és ott bevallják, hogy
szteroidokat szedtek” – mondta az
igazgató.
A doppingszerek két úton érkeznek Romániába: a Moldovai Köztársaságból és Bulgáriából. Mindkét
ország engedélyezi a szteroidok és
növekedési hormonok előállítását.
Băeţii elmondása szerint a Moldovai Köztársaságban jelenleg hét
gyár is van, ahol szteroidokat állítanak elő. A szereket könnyű beszerezni az internetről, és mivel ezek
forgalmazása nem jelent bűncselekményt, eljárást sem lehet indítani –
magyarázta a szakember, hozzátéve: sem a Moldovai Köztársaság-

amíg a jelenséget nem szabályozza
törvény. Legutóbb – 2019 márciusában – a giurgiui határátkelőnél, a
kikötőben koboztak el 3999 fiola
növekedési hormont, amelyek értéke 800.000 euróra rúgott. Az illetőt, akinél megtalálták, csak bírság
kifizetésére tudták kötelezni a hatóságok, és elkobozták az áruját –
idézte fel Balaj.
Romániában arra is volt már
példa, hogy a testépítő az edzőte-

ban, sem Bulgáriában nem minősül
törvénybe ütközőnek a szteroidok
előállítása, és Romániában is csak
az engedély nélküli előállítás jelent
bűncselekményt.
Az ANAD néhány százezer euró
értékben kobozott el és semmisített
meg olyan szteroidokat és növekedési hormonokat, amelyek a feketepiacon cseréltek gazdát. A forgalmazók nagyon sok esetben
éppen a fitnesztermek tulajdonosai.

Halálos veszély románia edzőtermeiben

A visszafordíthatatlan hajhullás, az impotencia, a meddőség, a szorongás vagy a
pattanásos bőr csak az enyhébb mellékhatásai a szteroidok és növekedési hormonok
szedésének; súlyosabb esetben májdaganatot, paranoiát,
hepatitiszt vagy akár halált is
okozhatnak. Romániában sok
edzőterembe járó – főleg fiatal – előszeretettel használja
ezeket a szereket.

A testépítők közösségét néhány
évvel ezelőtt sokkolta a hír, hogy
meghalt a sportág egyik legjelentősebb képviselője. Dallas McCarver
tragédiája előtt már több neves testépítő haláláról érkezett hír, de az
amerikai fiatalember korai eltűnése
különösen megdöbbentette a közvéleményt: mindössze 26 évesen halt
meg, és a boncolás egyértelművé
tette, hogy a szteroidok és növekedési hormonok okozták a vesztét.
Szíve a normális háromszorosára, a
mája a kétszeresére nőtt.
A szteroidok és növekedési hormonok lenyelésének vagy beinjekciózásának célja az izomtömeg-növelés és zsírégetés, hogy a
sportoló vagy amatőr testépítő elérje a szoborszerű testformát.
Ennek megvalósításához azonban
doppingszereket használnak, és
rendkívül igénybe vevő fizikai gyakorlatokat végeznek.
Romániában aggasztó méreteket
öltött a szteroidok és növekedési
hormonok fogyasztása, és ennek
egyik oka, hogy a törvény nem sorolja a bűncselekmények közé ezeknek a szereknek a forgalmazását.
Cristian Balaj, az Országos Doppingellenes Ügynökség (ANAD)
elnöke arról számolt be az Agerpres
hírügynökségnek, hogy a közpénzből finanszírozott romániai sportolók között is vannak olyanok, akik
növekedési hormonokat vagy szteroidokat használnak. A szakértő
szerint világszerte minden fogyasztónál visszafordíthatatlan hatásokkal jár ezen anyagok szedése, a
következmények súlyossága pedig
az elfogyasztott szerek mennyiségétől és a fogyasztás időtartamától is
függ. „Férfiaknál impotencia, pattanások vagy más súlyos bőrproblémák léphetnek fel, vannak
ismerőseim, akik már úszómedencébe se mehetnek, van, akit elhagyott a kedvese, és a sort
folytathatnám. Rákos megbetegedé-

sek, daganatok üthetik fel a fejüket,
amelyek kezelésére azután a román
állam költ jelentős összegeket.
Egyes haláleseteket bizonyítottan
ez okozott: infarktust vagy a vér besűrűsödését, megtörtént, hogy vérmintát sem tudtak tőle venni,
annyira besűrűsödött a vére. A nőknél előfordult, hogy fejlődési rendellenességgel született gyereket
hoztak a világra, vagy medőkké
váltak. Mindezek dacára vannak
szülők, akik engedik fitneszterembe
járni a gyermeküket, még örülnek
is, hogy a gyerek végre nem a kocsmában ül. Az edzőterem tulajdonosa aztán kijátssza őket” – mondta
Balaj.
Az egészséges test illúzióját biztosító szteroidokat Romániában nagyon könnyű beszerezni az
internetről. Fiatalok, sőt, néha tinédzserek is online fórumokon kapnak olyan tanácsokat, hogy szereket
használjanak izomtömegük növeléséhez vagy a zsírszövetek csökkentéséhez.

Illusztráció

„Jó napot. Mi a véleménye a
szteroidokról? 19 éves vagyok, 1,85
méter magas, de jelenleg csak 65
kiló. Három hónapja járok edzőterembe, most azon agyalok, hogy
nyeljek némi szterót. Azon gondolkodom, hogy végzek egy öthetes
Anapolon 50-es kúrát, az első öt
napon egy-egy pasztillával, aztán a
harmincötödik napig kettővel. (…)
Meg tudná mondani, mit vegyek,
hogy ne veszítsek sokat abból, amit

A kezdő testépítő, akinél néhány
hónapi edzés még nem hozta meg a
várt eredményt, sokszor ajánlatot
kap hatásfokozóra. „2014-ben történt, hogy egy fitneszterem vezetője rajtakapott egy edzőt, hogy
szteroidokat forgalmaz. Kihívta a
rendőrséget, azonosították az edzőt,
akit aztán megbírságoltunk. Ez viszont csak azért történhetett meg,
mert a menedzser ismerte a törvényt.
Sok esetben viszont a terem tulajdonosának vagy menedzserének
jól jön ez a gyakorlat, hisz csak az
üzleti érdekeket tartják szem előtt,
és amíg az ügyfél elégedett az eredménnyel, addig jól megy az üzlet,
függetlenül attól, hogy a bérlettulajdonosok milyen úton fejlesztették
ki izomzatukat” – vélekedett Florin
Băeţii.
Előfordul, hogy a fitneszteremtulajdonosok nem is titkolják: szteroidok befecskendezésével növelik
izmaikat.
„Megtörtént, hogy szteroidos fiolát találtam egy edzőterem szemétés
amikor
kosarában,
megkérdeztem a menedzsert, hogy
kié a fiola, azt felelte, az övé. Arra
a kérdésemre, hogy miért fogyaszt
ilyen szereket, azt felelte, hogy
mesterkiképzésre készül. Azt hiszem, nagyon hosszú időn át szedte,
mert 50 év körüli volt, és már egyszerűen nem tudta koherensen kifejezni magát, amellett pedig erősen
reszketett. Megbírságoltam, mert a
teremnek nem volt erre engedélye,
de arról nem tudtam kifaggatni,
honnan vásárolta a szert. Csak anynyit mondott, hogy egy moldovai
állampolgártól. Az ilyen embereket
csak a vágy hajtja, hogy feljebb kerüljenek, és nem gondolnak a következményekre, nem jut eszükbe,
mi történhet a szerek fogyasztása
után. Csak arra gondolnak, hogy
bajnokok akarnak lenni. Találkoztam olyan szteroidfogyasztóval, aki
csak azt hajtogatta: bajnok akar
lenni, a gyerekeinek el akarja mondani, hogy az apjuk bajnok, és ezért
szteroidot szedett. Nem érdekelték
sem az egészségi problémák, sem
az, hogy esetleg meghal, semmi
nem érdekelte, csak az, hogy bajnok
legyen” – mondta az ANAD igazgatója. A súlyos mellékhatások
mellett egyik-másik szer ezek közül
függőséget is okozhat, és a fogyasztó olyan örvénybe kerül bele,
mint egy megszállott: újabb és
újabb adagokat vesz be, attól a céltól vezérelve, hogy mindenáron bajnokká váljon. (Agerpres)

Arany nanorészecskék segítségével észlelik a rákos sejtek jeleit ausztrál kutatók

Arany nanorészecskék segítségével ismeri
fel a rákot egy új vérvizsgálat, amely a tumoros sejtek által kibocsátott jelek észlelésére is
képes – számoltak be legfrissebb eredménye-

ikről az ausztrál Queenslandi Egyetem kutaAz intézmény szakemberei által kifejtói, akiknek úttörő technológiája elősegítheti lesztett nanotechnológia lehetővé teszi az
a korábbi betegségfelismerést és a hatéko- úgynevezett extracelluláris vezikulák
nyabb kezelést.
(EVk) észlelését és monitorozását a véráramban – írja az EurekAlert tudományos
hírportál.
Az Ausztrál Biotechnikai és Nanotechnológiai Intézet (AIBN) munkatársa, Jing Wang
szerint a felfedezés a jelenleginél hatékonyabb, személyre szabottabb rákkezelést
eredményezhet azáltal, hogy az onkológusok
azonnali visszajelzést kapnak a kezelések
eredményességéről.
„Az extracelluláris vezikulák a vérben lévő
potenciális biomarkerek egy izgalmas következő nemzedéke” – mondta a szakember,
hozzátéve, hogy az egészséges és a rákos sejtek által egyaránt folyamatosan kibocsátott
nanorészecskék fontos szerepet játszanak a
sejtek közötti kommunikációban.
„A rákos sejtek arra használják az extracelluláris vezikulákat, hogy manipulálják a körülöttük lévő sejteket, illetve, hogy
elnyomják és befolyásolják az immunrendszert. A kutatók szerint a tumorsejt eredetű

extracelluláris vezikulákat nehéz megkülönböztetni az egészséges sejtek által kibocsátott
EVk-től, amelyekből jóval több van a véráramban.
A szakemberek egy speciális arany nanorészecskét használtak, amely kizárólag a tumorsejt eredetű extracelluláris vezikulák
felszínén megtalálható molekulákhoz kapcsolódik.
Az arany nanorészecskék egyedi jelet bocsátanak ki lézerfény hatására, ami lehetővé
teszi a páciens egyedi „EV-ujjlenyomatának”
detektálását.
Az új technológiát 23 melanomás pácienstől vett vérmintákon tesztelték, amely során
sikerült észlelni a tumorsejt eredetű extracelluláris vezikulákat, továbbá a rákkezelés közben és azt követően végbemenő kritikus
változásokat.
Az új technológia tehát lehetővé teszi
annak megállapítását, hogy egy kezelés hatékony-e vagy sem, vagy, hogy kialakult-e
gyógyszerrezisztencia.
A kutatók a Science Advances című folyóiratban publikálták az eredményeiket.

2020.március5.,csütörtök____________________________________________ HARMÓNIA ___________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Manikűrdivat

Casoni Szálasi Ibolya divattervező

A rendezett haj, divatos frizura, kifogástalan öltözék és
megfelelő lábbeli mellett, a tökéletes megjelenéshez elengedhetetlen az ápolt, divatos manikűr.
Idén a klasszikus mellett divatos minden szokatlan, színes
és eredeti mintájú változat: a narancssárga árnyalatok, a nőies
vonások, a finom nude árnyalatok, a pasztellszínű árnyalatok,
a konfettivel és más csillogó részletekkel díszített fényűző
textúrájú körmök.
A klasszikusok közül a nude manikűr rafinált bézs árnyalatai a szezon slágere.

Hogy ne legyen egyhangú,
a fehér, bézs vagy nude alapszínt kontrasztos, színes díszítésekkel
kombinálták,
mint a szürke, kék, barna és
fehér.
A pasztellárnyalatú manikűr a karamell meleg árnyalatával hódít.
Más pasztellszínű változatok a világoskék, sápadtrózsaszín, sárga, világoszöld,
pisztácia és kajszibarack árnyalatok.
Hogy érdekesebb legyen,

Állatorvosi ügyelet Marosvásárhelyen

díszítsük flitterekkel, straszszokkal vagy egy egyszerű
rajzzal.
Az eredeti mintákkal díszített manikűr virág- és geometrikus mintákat, nyári és tengeri
támájú rajzokat (egzotikus
levél, kék és fehér csíkok stb.),
eredeti foltokat, vicces feliratokat és pszichedelikus rajzokat
tartalmaz.
A csillogó részlet általában
csak egy vagy két körmöt dí-

Házi kedvencek sürgősségi ellátása

A társállatokat tartók számára hiánypótló szolgáltatást
álmodott és szervezett meg
néhány állatorvos, így Marosvásárhelyen is működik sürgősségi állatorvosi ügyelet.
Az este nyolc órától reggel
nyolc óráig, illetve hétvégén
hívható sürgősségi ügyelet
zavarmentes működésének
feltétele, hogy csak a valóban
sürgősségnek tűnő esetekkel
keressék a szolgálatot. Egy
aprócska pötty, fogfájás, étvágytalanság nem sürgősségi
eset.

szít, vagy pedig a körmök alapját. Ez lehet még aranylapocska, gyöngy vagy strassz is.
A matt fedésű körmök (matt sellak) is könnyű színárnyalatúak. Ezt is lehet csak egy-két körömre vagy az összesre alkalmazni.
A tükörköröm a tavaszi-nyári időszak sztárja, a kifejező,
sötét árnyalatoktól az igazán extravagánsakig mind divatos.
A narancssárga árnyalatú manikűr lesz a meleg szezon legdivatosabbja.
Az élénk vátozatok főleg tengerpartra és éjjeli bárokba,
klubokba valók, míg a narancssárga pasztellárnyalatai és a
kajszibarackszínűek a casual stílus tökéletes kiegészítői lehetnek.

Példaként eszméletvesztést, szédelgést, állandó epilepsziás görcsöt,
autóbalesetet, súlyos vérzést, kutyák közötti verekedést említett sürgősségi esetként, de ide sorolta a
nagyobb idegen tárgyak lenyelését,
vagy ha vemhes állatnál elfolyt a
magzatvíz, és két órán belül nem
indul be a szülés, akkor császármetszéssel segítik világra a kölyköket.
Amennyiben idegen tárgyat nyelt le
a kutya, az első órában még hánytatással eltávolítható, ezért az olyan
esetek sem tűrnek halasztást. A sürgősségi szolgálatban a nyílt töréseket rögzítik, másnap következik a
röntgenfelvétel készítése, a műtéti

Szer Pálosy Piroska

Amint dr. Pálosi Csaba, a szolgálat egyik alapítója elmondta, az
állattartó gazdák megnyugtatására
és saját éjszakai nyugalmuk végett
hozták létre a sürgősségi ügyeletet,
és a visszajelzések igencsak pozitívak. Kezdetben öt állatorvos és
három rendelő vállalta fel ezt a hiánypótló kezdeményezést, utólag
még négy állatorvosi rendelő csatlakozott, így jelenleg tíz szakember
látja el a társállatokkal hozzájuk
forduló sürgősségi eseteket. Mint
elmondta, az ügyelet, mely különböző rendelőkben zajlik, egyetlen
telefonszámon – 0733-44-99-66 –
hívható este nyolc órától reggel
nyolc óráig, szombaton 13 órától
hétfőn reggel nyolc óráig. Egyetlen
orvos látja el az ügyeletet, ezért
neki nem áll módjában házhoz kiszállni, mivel ha egyazon időpontban két sürgősségi eset adódna, az
orvos helyben, fontossági sorrendben kell beavatkozzon, ezért az állatnak a rendelőbe szállításáról a
gazdának kell gondoskodnia. A
szolgálat egyik alapítójaként a szakember a sürgősség fogalmát hangsúlyozta,
amit
szeretnének
megértetni az állattartókkal. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az állatorvosi szolgálat nem ingyenes, egy
sürgősségi vizsgálat díja százötven

lej, ugyanis a szakemberek szabadidejüket áldozzák fel azért, hogy a
késő esti és éjszakai órákban adódó
gondokat megoldják. Az orvos a türelmetlenkedő telefonálókat is szeretné megnyugtatni afelől, hogy az
ügyeletes orvos, amint lehetősége
adódik, felveszi a telefont.
„Amennyiben valaki egy órán
belül sokadszor hívja az ügyeletet,
és a rendelőben nem veszik fel a telefont, biztosra vehető, hogy műtéti
beavatkozás zajlik, de amint végeztek, visszahívják a telefonálót” –
hangsúlyozta. Mint jelezte, az állattartókban tudatosítani szeretnék,

hogy olyan esetekben vegyék
igénybe a sürgősségi szolgálatot,
amikor valóban nagy a gond. Nem
egy esetben megtörtént, hogy a sürgősségi ügyeletet olyan jellegű hívásokkal keresték meg, hogy
„harmadik napja nem eszik a
kutya”, régóta hasmenése van, vagy
látják, hogy hetek óta gond van a
kutya fogával, mégis a sürgősségi
ügyeletet hívják. De volt már olyan
sürgősségi hívásuk is, amikor a
gazdi egy pici piros foltot észlelt a
kutya hasán, és azért hívta az ügyeletest, hogy megkérdezze, az sürgősségnek számít-e.
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beavatkozás. Nagy testű kutyáknál
(de nem csak) a gyomortágulatot,
illetve gyomorcsavarodást is sürgősségi beavatkozással kell megoldani, ugyanis ha az első hat órában
nincs beavatkozás, elpusztulhat az
állat.
Időnként, például az ünnepi petárdázások idején, vagy nagyobb
vihar alkalmával futószalagon indulnak el a sürgősségi beavatkozások. Az állatok félelmükben
menekülve önmagukat sebesítik
meg, mivel kerítéseken átugorva
vagy réseken átbújva saját bőrüket
nyúzzák le, vagy törik el a lábukat.
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A várandósság hossza összefügghet
a gyerek dnS-ének kémiai változásaival

A várandósság hossza és a gyerek DNSének kémiai változásai közötti kapcsolatot térképezte fel egy nemzetközi
kutatócsoport svéd tudósok vezetésével
több mint hatezer újszülött adatait vizsgálva.

A Svéd Királyi Orvostudományi Egyetem vezette kutatást a Genome Medicine szakfolyóirat
közölte.
Minden egyes héttel, amellyel a várandósság
tovább tartott, több ezer gén DNS-metilációjának
– biokémiai folyamat, a DNS kémiai módosulása
– változását állapították meg a köldökzsinórvérben – írta a medicalxpress.com.
A világon a gyerekek 5-10 százaléka koraszülött, vagyis a várandósság 37. hete előtt érkezik.
Többségük normálisan fejlődik és növekszik,
azonban a koraszülöttség, valamint a légzőszervi
és tüdőbetegségek, a látásproblémák és idegrendszeri zavarok között összefüggést találtak.
Különösen igaz ez a nagyon korán világra jött
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a DNS szekvenciájának változásával – a fejlődés
és a növekedés irányítása miatt fontosak. Egyik
ilyen epigenetikai tényező a metiláció, amely befolyásolja a gén kifejeződését és azt, hogy egy
adott fehérjéből mennyi képződik.
„Eredményeink azt jelzik, hogy ezek a DNSváltozások befolyásolhatják a magzat szerveinek
fejlődését” – mondta Simon Kebede Merid, a tanulmány vezető szerzője, a svéd egyetem PhDhallgatója.
A születéskor megfigyelt metilációk nagyobb
része nem folytatódott a gyerekkor során, de 17
százalékuk állandó volt a serdülőkorig.
Az epigenetikát izgalmas új kutatási területnek
tartják, a modern biológiában a gének, a környezet és az egészség kapcsolatát vizsgálja, amely
nem jár együtt a DNS szekvenciájának megváltozásával. (MTI)
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Valamikor szebb napokat látott marosvásárhelyi labdarúgócsapat egykori szurkolói számára minden kétséget kizáróan a virágóra és környéke. Igaz, van annak
negyven éve is, amikor a Kolozsváron pontot szerzett, az országos élvonal második
helyén tanyázó futballcsapat helyi rajongói többen voltak a főtér közepén, mint a
rivális város sportpályájának lelátóin. Majd’ minden épkézláb, magára valamit adó
szurkoló ott állt esőben és szélben a virágóra körül, akadályozva a főtér egyik oldaláról a másikra átgyalogolókat, de a véleményét mindenki el kellett mondja, mert
azokban az években a marosvásárhelyi férfiak mindent tudtak a futballról és a nőkről.
Téli ünnepek és iskolai vakáció idején a virágóra helyén álló karácsonyfa jelzi a
főtér közepét, mert innen indul a Mikulás-szán, és itt kezdik a kisgyermekes családok
a bevásárlósétát. Március elején pedig egy jó hétig tulipánszínűvé és jácintillatúvá
válik a városközpont, ahol már nincs zöld karácsonyfa, és még nincs színes virágóra.
Nyári turistacsoportok látogatásánál figyeltem meg, milyen előszeretettel készítenek csoportos fényképet a román templom előtt vagy a virágóra körül. Előbbi lépcsős feljárója mintha éppen erre készült volna. Bizony, a város szimbólumaként
számontartott tornyos városháza előtt nincs akkora szabad tér, ahol egy negyvenfős
lengyel turistacsoport kényelmesen felállhatna marosvásárhelyi látogatásának megörökítéséhez, és városunk másik büszkesége, a Kultúrpalota előtt sincs hely ittjártuk
maradandó fényképes dokumentálásához. Maradna a Színház tér nemzeti színházunk hátterével, de ilyen vagy ehhez hasonló látvány náluk is van. Talán még szebb
is. Így vált szimbólumértékűvé a főtér közepére álmodott és megszokott virágóra.
Számtalan európai városnak jelképévé vált egy-egy érdekessége. A városunkkal
nagyjából egyforma nagyságú németországi Göttingen kellős közepén áll egy közepes méretű szobor: Libás Lizi (Gänseliesel), amelyről az hírlik, hogy a világ legtöbbet csókolt alkotása, s így az alsó-szászországi egyetemi város jelképe (egyébként
ott tanult Bolyai Farkas és Kőrösi Csoma Sándor).
A szobor 120 évvel ezelőtt került a göttingeni főtérre, amikor ugyan csak második
lett a kiírt pályázaton, de a város lakóinak nyomására a kút tetején álló, mezítlábas,
kezében libát tartó lányról készült alkotást állították fel. Az egyeteméről híres német
városban aztán elterjedt a szokás: az újonnan beiratkozott hallgatók felmásztak a
csúszós szökőkútra, hogy megcsókolják Lizi (bronz)arcát. 1926-ban a lárma és rongálás miatt csóktilalmat vezettek be az egyetemi városban, de titokban úgyis folytatódott a szokás. Aztán a szoborállítás századik évfordulóján – 2001-ben –
hivatalosan is feloldották a csóktilalmat, és azóta a doktori vizsgát sikeresen letett
végzősök, barátok gyűrűjében, feldíszített szekéren járulnak Libás Lizihez egy csókért.
P.S.
1992-93-ban Göttingenben tanultam én is, de ez még a csóktilalom feloldása előtt
volt, így csak Lizi mellett állva örökítettek meg.
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Február 27-i rejtvényünk megfejtése: A szemétdombon lévő gyémánt még mindig értékes gyémánt.
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Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 28. forduló: Bournemouth – Chelsea
2-2, Brighton & Hove Albion – Crystal Palace 0-1, Everton –
Manchester United 1-1, Newcastle United – Burnley 0-0,
Norwich – Leicester 1-0, Tottenham – Wolverhampton 2-3, Watford – Liverpool 3-0, West Ham United – Southampton 3-1. Az
élcsoport: 1. Liverpool 79 pont, 2. Manchester City 57, 3. Leicester 50.
* Spanyol La Liga, 26. forduló: Athletic Bilbao – Villarreal
1-0, Eibar – Levante 3-0, Espanyol – Atlético Madrid 1-1,
Granada – Celta Vigo 0-0, Leganés – Alavés 1-1, Mallorca – Getafe 0-1, Real Madrid – FC Barcelona 2-0, Real Sociedad – Valladolid 1-0, Sevilla – Osasuna 3-2, Valencia – Betis 2-1. Az
élcsoport: 1. Real Madrid 56 pont, 2. FC Barcelona 55, 3. Sevilla
46.
* Olasz Serie A, 26. forduló: Lecce – Atalanta 2-7, Lazio – Bologna 2-0, Cagliari – AS Roma 3-4, Napoli – Torino 2-1. Az élcsoport: 1. Lazio 62 pont/26 mérkőzés, 2. Juventus 60/25, 3. Inter
54/24.
* Német Bundesliga, 24. forduló: Hoffenheim – Bayern München 0-6, Lipcsei RB – Bayer Leverkusen 1-1, Augsburg – Mönchengladbach 2-3, Union Berlin – Wolfsburg 2-2, Fortuna
Düsseldorf – Hertha BSC 3-3, Borussia Dortmund – Freiburg
1-0, 1. FC Köln – Schalke 04 3-0, Mainz – Paderborn 2-0. Az élcsoport: 1. Bayern München 52 pont, 2. Lipcsei RB 49, 3. Borussia Dortmund 48.
* Francia Ligue 1, 27. forduló: AS Monaco – Reims 1-1,
Nantes – Lille 0-1, Toulouse – Stade Rennes 0-2, Bordeaux –
Nice 1-1, Montpellier HSC – Strasbourg 3-0, Lyon – St. Etienne
2-0, Nimes – Olympique Marseille 2-3, Paris St. Germain – Dijon
4-0, Amiens SC – Metz 0-1, Brest – Angers 0-1. Az élcsoport:
1. Paris St. Germain 68 pont, 2. Olympique Marseille 55, 3. Stade
Rennes 47.

daniel Sturridge június 17-éig nem játszhat: az FC Liverpool korábbi, jelenleg klub
nélküli játékosát a fogadási szabályok megsértése miatt a labdarúgással kapcsolatos
mindennemű tevékenységtől eltiltották. A futballistát tavaly meggyanúsították, hogy
esetleges Sevillába igazolásáról 2018 januárjában információkat szivárogtatott ki
családtagjainak és közeli barátainak, akik ezeket az információkat felhasználták
sportfogadások kötésekor
Fotó: AP
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nemzetek Ligája: Kisorsolták a csoportok összetételét

A magyar labdarúgó-válogatott a
török, a szerb és az orosz csapattal
került azonos csoportba kedden a
Nemzetek Ligája (NL) amszterdami
sorsolásán. Az ugyancsak B divíziós
Románia egy másik kvartettben
Észak-Írország, Norvégia és Ausztria
társaságában igyekszik majd helytállni. A csoportgyőztesek feljutnak az
élvonalba, az utolsók kiesnek a C
osztályba.
Az NL a 2022-es, katari világbajnokság európai selejtezősorozatának kezdetét is jelenti, mert
a 12 pótselejtezős helyből kettőt a
két legjobb olyan csoportgyőztes szerez meg, amely a jövő tavasszal rajtoló világbajnoki selejtezőből nem jut
ki automatikusan vagy nem zár a
Fotó: FRF
szintén pótselejtezőt érő második heangol
kapus,
David
Seaman
működönt
a
sorozat
második
győzteséről.
lyen.
A kvartettek küzdelmeit szeptem- dött közre. Az élvonal négy csoport- A címvédő az Európa-bajnok portuberben (3–5.; 6–8.), októberben győztese jövő nyáron egy minitornán gál válogatott.
(8–10.; 11–13.) és novemberben
rossi: Ez a B divízió legerősebb csoportja
(12–14.; 15–17.) egy-egy duplafor„Nem lehetett volna nehezebb ellenfeleket kapni, ez a B divízió legerődulós körben rendezik.
Az A divízió csoportösszetételeit a sebb csoportja” – jelentette ki a közmédiának a sorsolást követően a maportugál Luis Figo sorsolta ki, a B gyar válogatott olasz szakvezetője. Úgy fogalmazott, hogy nem gondol
osztályét a holland Rafael van der még az NL-re, most csakis a márciusban esedékes Európa-bajnoki pótseVaart, a C jelűt a svájci Philippe Sen- lejtező érdekli, hogy a nemzeti együttes kijusson a részben hazai rendezésű
deros, míg a D osztály esetében a volt kontinensviadalra. Annyit mondott, hogy „a három riválisunk a csoport
esélyese, de szeretnénk felnőni a feladathoz, fejlődni és jó meccseket játszani ilyen kiváló ellenfelekkel is”.
rădoi: Ausztriát inkább
elkerültem volna
A második helyre esélyesnek
C osztály:
A nemzetek Ligája
tartja a román csapatot az alakulat
1: Azerbajdzsán, Luxemburg, Cipcsoportbeosztása
edzője, a csoportgyőztesi cím váA osztály:
rus, Montenegró
rományosa azonban egyértelműen
1: Lengyelország, Bosznia-Herce- 2: Örményország, Észtország,
az osztrák válogatott Mirel Rădoi
govina, Olaszország, Hollandia
Észak-Macedónia, Georgia
szerint. A szakember részt vett az
2: Izland, Dánia, Belgium, Anglia 3: Moldova, Szlovénia, Koszovó,
amszterdami sorsoláson, ott nyi3: Horvátország, Svédország, Fran- Görögország
latkozta, hogy Ausztriát szíve szeciaország, Portugália
4: Kazahsztán, Litvánia, Fehérrint elkerülte volna. „Űgy tűnik,
4:
Németország, Ukrajna, Spanyol- oroszország, Albánia
nagy formában vannak az osztráország, Svájc
D osztály:
kok, velük nem szerettem volna
B osztály:
1: Málta, Andorra, Lettország, Feösszekerülni. De ha már így tör1: ROMÁNIA, Észak-Írország, röer szigetek
tént, meg kell majd próbálnunk elNorvégia, Ausztria
lenük is a magunk játékát játszani,
2: Izrael, Szlovákia, Skócia, Cseh- 2: San Marino, Liechtenstein, Gibraltár
amint az ifjúsági válogatottnál is
ország
tettük volt. A csoport kiegyensúA D osztályból két csapat jut fel,
3: MAGYARORSZÁG, Törökorlyozott, esélyeseknek tartom maígy
a C osztály négy csoportutolszág, Szerbia, Oroszország
gunkat arra, hogy az első két hely
4: Bulgária, Írország, Finnország, sója a bennmaradásért játszik osztáegyikén végezzünk“ – mondta.
lyozót.
Wales

Kű Lajos Marosvásárhelyen

Czimbalmos Ferenc Attila
A nemrég Szovátán rendezett XI.
Országos Educatio Kupán részt vett
a torna fővédnöke, a 72 éves, nyolcszoros magyar válogatott labdarúgó, Kű Lajos is – ő többek közt az
Aranycsapat Alapítvány elnöke, a
Kárpát-medence diáksportjának felemeléséért indított mozgalom kezdeményezője is egyben – , aki a
Bethlen Gábor Vagyonkezelő Zrt.
vezérigazgatóját, Erdélyi Rudolf
Zalánt, valamint a tornán meghívottként résztvevő BGA csapatának
játékosait kísérte el. Marosvásárhelyre is ellátogattak, ahol megtekintették a Szász Albert Sportlíceumot:
a sporttermet, a készülőben lévő
műfüves pályát, de betekintettek az
iskola osztályai mellett az informatikalaborba, az orvosi rendelőbe és
a tanári szobába is.
Csiki Zsolt vendége volt
a sportlíceumban
Kű Lajos a torna során készségesen nyilatkozott többek közt a rendezvényről, ugyanakkor az itteni
baráti kapcsolatainak fejlesztéséről
is:
– A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége hívott meg újra a
tornára, ahová mindig nagy örömmel és szeretettel jövök. Elismerésem, hálám és köszönetem a
szervezőknek, hogy már a tizenegyedik országos Educatio Kupát
rendezhették meg, amit nem egyszerű megvalósítani. Ideutazásomkor egy csodálatos kulturális
délutánt töltöttem Nagybányán,

ahol meglátogattuk a festői Németh
László Elméleti Líceumot, aztán ellátogattunk a helyi Krisztus Királyplébániára, ahol Szmutku Róbert
esperessel találkozhattam. Utána
Marosvásárhelyen jeles barátomnál,
Csiki Zsoltnál jártam, az általa igazgatott Szász Albert Sportlíceumhoz
is eljuthattam. Csikivel egyébként
már több éve találkozgatunk az
Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságon, amelyen diákjaival rendszeresen részt vesz. Tesszük tehát a
dolgunkat a nemzeti összetartozás
évében is – mondta el a Népújságnak Kű Lajos, aki 1972. május 14én Bukarestben szerzett gólt a
románok ellen, aztán egy hét múlva
Belgrádban is pályára lépett magyar
válogatottként a Románia elleni Ebselejtezőn, végül az együttessel kijutott az Európa-bajnokságra.
– Mintegy 7 éve ismerkedtem
meg közelebbről Kű Lajossal, azóta
kiváló kapcsolatot ápolunk, ami azt
jelenti, hogy iskolánk diákjaival
évente részt veszünk az Összmagyar
Diákbajnokságon, ugyanakkor két
éve testvérintézményi kapcsolatot is
kialakíthattunk a vajdasági Ada
város Cseh Károly nevét viselőt általános iskolájával, így a két település diákjai azóta közös tantárgyversenyeken és sportrendezvényeken
vettek részt – mondta el a Szász Albert Sportlíceum igazgatója.
Csiki Zsolt egyébiránt tavaly
márciusban részt vett az adai Cseh
Károly Általános Iskola fejlesztésére a Hope For School civil szervezet pártfogásával negyedik ízben

megrendezett jótékonysági bálon,
ahol szép gesztust tett: miután megnyerte a tombola főnyereményét,
felajánlotta a tanév legjobb végzős
diákjának.
Pályafutása legszebb éveit
a Fradinál töltötte
Kű Lajos 1972-ben a 4. helyen
végzett Magyarország válogatottjával az Európa-bajnokságon, ugyanabban az évban olimpiai döntőt
játszott, és ezüstérmes lett. Kű
Lajos a Ferencvárosnál Albert Flórián, míg az Egyesült Államokban
a Buffalo Stallions együttesében
Eusébio csapattársaként rúghatta a
bőrt, aztán 1978–1980 között az FC
Bruges-nél a belga Georges Leekens, a volt magyar szövetségi válogatott csapattársa volt, az
alakulattal pedig BEK-döntőt játszott a Liverpool ellen. 1968 és
1974 között az FTC színeiben pályafutása legszebb éveit élte, ahol
UEFA-kupa-elődöntőben is szerepelt, 4 bajnoki ezüstérmet és 2 kupagyőzelmet szerzett.
1972-ben 8 alkalommal szerepelt
a magyar válogatottban és egy gólt
szerzett, háromszor játszott az olimpiai válogatottban. A müncheni
olimpia ezüstérmese, majd a belgiumi labdarúgó-Európa-bajnokság
negyedik helyezettje, ahol a magyar
alakulat egyetlen gólját ő szerezte
(11-esből). 2004-ben az Aranycsapat Alapítvány elnökeként meghirdette a Kárpát-medence diáksportjának felemeléséért indított
mozgalmat.

Kű Lajos (j) látogatóban a marosvásárhelyi sportlíceumban, Erdélyi rudolf Zalán BGA-vezető
(b) és Csiki Zsolt iskolaigazgató társaságában

A neves labdarúgó e sorok írójának 2018-ban elmondta egy beszélgetés alkalmával, hogy jól ismeri a
marosvásárhelyi Bölöni Lászlót:
– Boldogok voltunk mi, magyarok, amikor hallottuk, hogy Laci
játszott 1986-ban a BEK-döntőben,
s a Barcelonát büntetőkkel sikerült
legyőznie a Steauának. Örvendek,
hogy sikerült egy magyarnak folytatnia ezt a hagyományt, mi több,
győztes alakulat tagja is volt,
ugyanis Puskás volt az első magyar
nemzetiségű labdarúgó, aki 1960ban négy góllal vette ki a részét
abból a BL-döntőből (hármat Di
Stefano ért el), amikor a nagynevű
Real Madrid a a glasgowi Hampton
Parkban 135 ezer néző előtt 7-4-re

leiskolázta az Eintracht Frankfurtot.
Az a mérkőzés volt minden idők
leggólgazdagabb, egyik legnagyszerűbb összecsapása, aztán 26 évre
rá Bölöni Laci volt az utolsó magyar futballista, aki hasonló találkozón győztesként hagyhatta el a
pályát BL-mérkőzésen. Én is játszottam BL-döntőt, amely a disszidálásom utáni eltiltásomat követő
második találkozót jelentette: a FC
Bruges színeiben 1977-ben a
Wembley stadionban a Liverpool
ellen léptem pályára, amely akkor a
világ legjobb csapata volt. Így óriási
élményt jelent számomra az a találkozó, mindamellett, hogy elveszítettük – emlékezett vissza akkor Kű
Lajos.
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Kedvenc úti cél: a tengerpart

rMdSZ: nem értünk egyet a háztáji
sertéstartást szabályozó miniszteri rendelettel

A Mezőgazdasági Minisztérium által közvitára bocsátott állategészségügyi miniszteri rendelet ellehetetleníti a háztáji sertéstartást. Ezzel nem ért egyet az
RMDSZ. A rendelet az afrikai sertéspestis terjedésére
hivatkozva új előírások szerint szabályozná a sertéstartást.
Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetője elmondta: a szövetség elfogadhatatlannak tartja ezt a módszert, amelyet most alkalmazna a minisztérium, ezért az RMDSZ
szakemberei mindent megtesznek azért, hogy ezt
megakadályozzák. „Meggyőződésünk, hogy ez az
intézkedés nem tesz jót a romániai gazdáknak, hiszen
jelenleg a hazai mezőgazdaság mintegy 70 százalékát

A romániai nők 63%-a számára a tengerpart a kedvenc
helyszín a nyaralásra – derül
ki egy utazással kapcsolatos
keresőprogram adataiból.

Idén is a tengerparti lazítás kapta
a legtöbb szavazatot a nyaralási
célok közül: a tanulmányban részt
vevő romániai nők 63%-ának ez az
óhaja. A romániai utazások még
mindig második helyen állnak, de
már nem annyira népszerűek, mint
tavaly. Ugyanakkor – az általános
hiedelemmel ellentétben –, több
más opció megelőzi az élményfürdőben való vakációzást, ezt csak a
nők 20%-a óhajtja – olvasható a tanulmányban.
A momondo.ro keresőprogram
arról is beszámol, hogy a munkaügyben utazó nők 81%-a összekapcsolja a hivatali tennivalókat
néhány nap vakációzással.
A romániai nők 72%-a néhány
napos, 74%-a egyhetes kiruccanásra a szállodát választja, jóval kevesebben döntenek szoba vagy
apartman bérlése mellett (30%, il-

letve 34%). A nyaralásra szánt
pénzt a szállás és utazás költségei
mellett ruhákra, szuvenírekre,
házon kívüli étkezésre és kulturális
élményekre (például múzeumlátogatásra) költi a legtöbb nő.
A tanulmányból az is kiderül,
hogy a nyaraló nők 73%-a okostelefonon tájékozódik, 71% az időjárásról szerez információkat, 60%-a
turisztikai látványosságok után
kutat mobileszköze révén. 58%-a
telefonról tölti fel a közösségi oldalra a vakációs fotókat, ugyanakkor a felmérésben részt vevő nők
41%-a már azt vallotta, hogy nyaralás alatt tudatosan távol tartja
magát a közösségi oldalaktól.
A válaszadók 2%-a állította azt
magáról, hogy sem vakáció alatt,
sem máskor nem használja a közösségi médiát.
A felmérést 24 országban készítették el online egy 25.200 fős mintán, január folyamán. Romániában
ezer 18 és 65 év közötti, különböző
tájegységekben élő nő válaszait
összesítették. (Agerpres)

a háztáji sertéstartással is foglalkozó családi gazdaságok alkotják”.
A szövetség parlamenti képviselői ezt az álláspontot
képviselték Nechita-Adrian Oros mezőgazdasági miniszterjelölt szerdai meghallgatásán.
Magyar Loránd, az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képviselője a meghallgatáson elmondta: egy
olyan rendeletre van szüksége a romániai mezőgazdaságnak, amely nem tesz keresztbe a sertéstartóknak,
hanem megoldást nyújt a sertéspestis okozta károkra.
Ugyanakkor rendezi a jelenlegi rendeletben előíró tiltásokat olyan formában, hogy a szaporítást és az eladást is egyaránt lehetővé tegye a háztáji
gazdaságoknak. (RMDSZ-tájékoztató)

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ disznó Mezőbergenyében.

Tel. 0752-030-394. (6924-I)

MINDENFÉLE
INGYENES FOGHÚZÁS a fogorvosi

egyetemen. Tel. 0745-758-648, 0754-

480-977. (6953)

VÁLLALOK tetőfedést, kisebb javítá-

sokat; készítünk teraszt fából. Tel.

0735-288-473. (6912-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6900-I)

TERMOPÁN ajtó, ablak javítását vállalom. Tel. 0771-383-725. (6928-I)

A NAGYERNYEI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti
tagjait, hogy 2020. március 24-én 10 órától tartja rendes évi és
rendkívüli közgyűlését a székhelyen. A napirend a székhelyen
van kifüggesztve. Abban az esetben, ha a gyűlések nem
lesznek határozatképesek, összehívják a következő napra,
ugyanarra a helyre, ugyanabban az órában. (22005)
A marosvásárhelyi ELECTROMECANICA KSZT
vezetőtanácsa 2020. március 27-én 9 órára soros közgyűlésre
hívja a szövetkezet tagjait.
A közgyűlés helyszíne és napirendje a cég székhelyén van
kifüggesztve.
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, újra összehívják
április 3-án 9 órára, ugyanarra a helyszínre.
A vezetőtanács. (22003)

szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.

0742-344-119. (6957-I)

ÁCSMESTER vállal tetőfedést bármilyen
cseréppel, tetőjavítást, ácsmunkát, belső

és külső munkát. Tel. 0758-737-660.
(6958)

A Transilvania repülőtér
pontosít

a február 28-án megjelent, biztonsági részlegre meghirdetett
állás kapcsán
A minőségbiztosítási menedzseri állás megpályázásához
felsőfokú végzettség szükséges, a COR-kód száma a
meghirdetett 112029 helyett 121919.
A jelentkezési dossziék leadásának határideje: március 6.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265-328-888-as telefonszámon.
FOnTOS TELEFOnSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 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
Labor
- 0751-114-307
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
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• 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
- 0265/929
• 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

MEGEMLÉKEZÉS

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát

Az idő elmúlhat, szállnak az évek,

míg élünk, velünk lesz szeretett

emléked.

Elmentél

közülünk,

mint lenyugvó nap, de szívünk-

ben élsz, és örökké megmaradsz.
Szomorú

március

szívvel
5-én

emlékezünk

TEREBESI

SÁNDORRA halálának 15. évfor-

dulóján. Kérjük mindazokat, akik

ismerték és szerették, gondolja-

nak rá kegyelettel. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! Sze-

Szomorú szívvel emlékezünk március
5-én PAKUTS ERZSÉBETRE halálá-

nak 3. évfordulóján. Emlékét mindig

megőrizzük. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Akik ismerték,
gondoljanak Rá szeretettel.
Férje,

Dezső,

unokája,

Noémi,

menye, Marika, a rokonok és ismerősök. (6937)

(6964)

Mély megrendüléssel búcsúzik MÁTHÉ LÁSZLÓ agrár-

mérnöktől a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének el-

nöksége, melynek tagja volt megalakulásától alelnöki

tisztségben. Hasonló érzéssel és elismeréssel búcsúzik

„A szeretet soha el nem fogy.”
(1.

Kor.

a nagy műveltségű szakembertől, a gazda-érdekvédelmi

13/8)

szférában önzetlenül cselekvőtől, az Erdélyi Gazda

Szívünkben örökké tartó mély fáj-

szerkesztősége. Őszinte részvéttel kívánnak vigaszta-

dalommal emlékezünk a drága jó

férjre, édesapára, apósra, nagyta-

- 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

felesége, Magdolna, lánya, Éva,

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FOnTOS TELEFOnSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Oly szomorú egyedül nélküled élni,
Sok év után még mindig hazavárni.
Feledni valakit lehetetlen csoda,
Mert akit szeretünk, nem feledjük
soha.
A temető csendje ad neked nyugalmat,
Emléked szívünkben örökké megmarad.
Életed oly váratlan és gyorsan ért
véget,
Itthagytál minket, kik úgy szerettünk téged.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem tudjuk elhinni, hogy hiába várunk.
Adhat az élet márványból palotát,
Csak egyet nem adhat kétszer:
Drága jó férjet és édesapát.
Fájó szívvel emlékezünk március 5-én a mezőbergenyei születésű, marosvásárhelyi PETE ZOLTÁNRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos szerettei. (6897-I)

rető testvére, Magdi és családja.

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• 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
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lódást családja, valamint mindazok számára, akiknek

szerető, barátságos személye csak emlékként él tovább.

tára, rokonra, a teremiújfalui szü-

letésű

KELEMEN

(sz.-I)

MIHÁLY

(Karcsi) volt nyárádtői lakosra

ELHALÁLOZÁS

halálának hatodik évfordulóján.
Hiányod nem pótolja semmi. Em-

léked tovább él szívünkben. Nyu-

godj békében! Felesége, fia,
leánya, menye és két unokája.

(6926)

Őszinte részvétünket, együttMély fájdalommal tudatjuk, hogy

évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked.

Fájó szívvel emlékezünk március

5-ére, amikor tíz éve eltávozott tő-

lünk NAGY ATTILA. Emlékét őrzi

unokái: Kinga, Elemér. Nyugodj
békében! (6930)

érzésünket

fejezzük

kolléganőnknek,

ki

Bodó

a szeretett édesapa és nagy-

Gyöngyvérnek és családjá-

MÁTHÉ LÁSZLÓ

Az OrtoProfil munkaközös-

bácsi,

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

agrármérnök

életének 85. évében elhunyt. Te-

metése március 6-án, pénteken

11 órakor lesz a Jeddi úti temető-

ben.

A gyászoló család. (6956-I)

nak, ÉDESAPJA elvesztése

miatt. Nyugodjon békében!

sége. (sz.-I)

Őszinte részvétem fejezem ki
OSVÁTH KARCSI elhunyta al-

kalmából, vigasztalódást kívánok a gyászoló családnak.

Nyugodjál békében! Ozsváth
Éva. (6949)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

NYÁRÁDTŐIBÚTORGYÁR a szerelőrészlegére alkalmaz előnyös feltételekkel csiszolásban és natúrban,
fehérben a hibák kijavítására szakosodott NŐKET. Tel. 0724-989-092. (22001)

APCHOUSE MUNKATÁRSAKAT 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 elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64591-I)
APCHOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64591-I)

ATORDAICÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Érdeklődni a 0744-681-130-as telefonszámon. (22006-I)
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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 márciusra! 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!

