
Mai világjárványos világunkban, ami-
kor minden téren beszűkültek a lehe-
tőségek, jóleső érzés a mások
örömében osztozni. Erre nyújtott al-
kalmat az Áder János köztársasági
elnök által adományozott magyar ál-
lami kitüntetések ünnepélyes átadása
április 13-án a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Marosvásár-
helyi Karának épületében. A Magyar

Érdemrend lovagkeresztjét dr. Kelemen
András rektori tanácsosnak, volt dé-
kánnak, egyetemi adjunktusnak, a Ma-
gyar Arany Érdemkeresztet Buksa
Éva-Mária nyugalmazott magyartanár-
nak Tóth László főkonzul, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának veze-
tője adta át. 

A Perczel László konzul vezette ünnepségen
jelen volt prof. dr. Dávid László, a Sapientia
EMTE Szenátusának elnöke, prof. dr. Tonk
Márton rektor, doc. dr. Domokos József dékán,
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke, dr. Soós
Zoltán, Marosvásárhely polgármestere és más
meghívottak. 

Tízéves a Sóvidék
Televízió
Tíz évvel ezelőtt pontosan ezen a
napon indult a Szovátán működő Sóvi-
dék Televízió első műsor-összeállí-
tása. A járványhelyzetre való
tekintettel az egyik szovátai szálloda
teraszán, szerényebben ünnepelték
meg a munkatársak a stúdió fennállá-
sának 10. évfordulóját.
____________2.
Válságban 
a koalíció 
Dan Barna kormányfőhelyettes szer-
dán arra kérte a koalíciós partnereket,
hogy egyeztessenek esetleges biza-
lommegvonásról. Az USR-PLUS társ-
elnöke szerint „felelős párbeszédre”
van szükség Ludovic Orban liberális
és Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel,
akikkel egyeztetni akar arról, hogy
vonják meg a bizalmat Florin Cîţu kor-
mányfőtől. 
____________4.
Partnerség a jövőért 
Egy kormány egyaránt felelős a jelen
társadalomért és a jövő generációiért.
Intézményközi együttműködésre van
szükség Románia fenntartható fejlő-
dési stratégiájának megvalósításához,
és a megállapodás a civil társadalom
képviselőivel egy újabb lépés ennek
érdekében. 
____________10.(Folytatás a 5. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi

A vérükben van

Hétfőn, április 12-én jelent meg az újságosbódék
standjain egy könyv, amely az egyik, magát gazdasá-
ginak nevező újság szerint „leleplezi Magyarország
titkos szándékát”, amely – „természetesen” – nem
más, mint Erdély leválasztása Romániáról. A lap sze-
rint 1990 márciusában csupán egy lépés választotta el
az országot ettől a szörnyűségtől.

A cikk szerint most derült fény az úgynevezett Vir-
radat (Aurora zorilor) elnevezésű titkos tervre. A
könyv címe Véres hajnalok (Zori însângerate) – etni-
kumközi konfliktusok 1989–1990-ből. A kötet szerzői
Tudor Păcuraru tartalékos ezredes és dr. Florian Bi-
chir egyetemi professzor. A szerzők szerint a könyv a
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanácsnak
(CNSAS) az 1990. márciusi marosvásárhelyi esemé-
nyeket tanulmányozó anyagaiból ihletődött. Megálla-
pítják, hogy a „hihetetlen valóságra” – vagyis arra,
hogy csupán egy lépés választotta el a magyarokat
attól, hogy „elvegyék tőlünk Erdélyt” – valójában
most derült fény. 

Azt állítják, hogy a Virradat akció kitervelői Buda-
pest azon vezetői voltak, akik „kijárták a Komintern

(Folytatás a 3. oldalon)

A tudomány, az oktatás, az építő munka szolgálatában 

Példamutató személyiségeket
díjaztak

Fotó: Nagy Tibor

Ne hagyja ki 
az újabb hagyományos 
tavaszi szőnyegvásárt!

Az április 16–30. közötti időszakban,
naponta 9–20, pénteken és szombaton 9–18
óra között, biztonságos körülmények
közepette várunk minden vásárlót. Szőnye-
gek, futószőnyegek nagy választékban, pro-
móciós áron! 

SAMIRA 
Marosvásárhely, 

Bartók Béla utca 1–3. szám
Telefon: 0265/269-295, 0740-187-603.

Mózes Edith



Ma ANASZTÁZIA és TAS,
holnap CSONGOR napja.
CSONGOR: régi magyar sze-
mélynév, amelyet Kazinczy és
Vörösmarty kezdett ismét
használni az irodalomban. Je-
lentése: vadászmadár. 

Újabb oltóközpontok nyíltak
Április 13-án Maros megyében öt új oltóközpont nyílt meg:
Szászrégenben, Marosszentgyörgyön, Erdőszentgyör-
gyön, Marosszentkirályon és Dédán. Jelenleg megyénk-
ben 19 oltóközpont működik. A hét elején újabb, közel
hatezer adag vakcina érkezett Maros megyébe, ebből
4248 Pfizer, 1360 Astra-Zeneca, és 320 adag Moderna. A
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság adatai sze-
rint az oltási kampány kezdete óta Maros megyébe 102
ezer adag oltóanyag érkezett, ebből 83 ezer adag Pfizer,
13 ezer adag Astra-Zeneca, és 5600 adag Moderna. Ápri-
lis 12-ig 98 ezer adag oltóanyagot adtak be megyénkben,
több mint 41 ezren már a második dózist is megkapták –
derül ki a prefektúra közleményéből.

Kitakarítják a Maros-partot
A Föld napja alkalmából a Marosvásárhelyi Rádió partne-
reivel közösen idén is megszervezi Maros-parti takarító ak-
cióját. A járványügyi előírásokat tiszteletben tartva, idén a
Hétfák és a szentkirályi gát közötti szakaszon tisztítják meg
a folyó mindkét partját. A zsúfoltság elkerülése érdekében
az esemény április 17-én, szombaton több munkaponton
reggel 10-től délután 4 óráig tart. A kitakarítandó partsza-
kasz Marosszentgyörgy, Marosszentanna, Marosszentki-
rály és Marosvásárhely területeit érinti. Mivel a Maros-parti
takarító akció több helyszínen zajlik, a szervezők mindenkit
arra kérnek, hogy a lakhelyéhez legközelebb eső munka-
pontokat válassza, ahol az önkénteseknek zsákokat, kesz-
tyűt adnak. Ezek a helyszínek: a Gokart, a komp, a
Kárpátok sétány, a volt Május 1. strand mögött, a töltésen,
az ócskapiac bejárata mellett, a nagyhíd alatt, a Sziget ut-
cában, a szentkirályi gát mellett a töltésen, az Egyesülés
negyedben, a gyaloghídnál, a Maros utcában, valamint az
Árvíz utca 10. szám alatt, a Moove mászóterem előtt.

Helyi termékek vására 
a Rákóczi lépcső aljában

Pénteken, április 16-án 8–19 óra között ismét lesz hagyomá-
nyos helyi termékek vására Marosvásárhelyen, a Rákóczi
lépcső aljában, a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán.
A vásárba ezúttal is gazdag felhozatallal várják a vásárlókat:
többek között hús- és tejtermékek, kézműves sajtok, mézek,
lekvárok, szörpök, bor, pálinka, fagylalt, valamint ékszerek és
más kézműves termékek lesznek kaphatók.

Filmzene – rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Április 15-én, csütörtökön 19 órától rendkívüli szimfonikus
koncert élő közvetítése követhető a Kultúrpalota nagyter-
méből a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-ol-
dalán és YouTube-csatornáján. A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia Concert Band együttesét Remus Grama ve-
zényli. Az Erdély Tv-vel közösen szervezett koncerten
híres filmek zenéje csendül fel (A szépség és a szörnye-
teg, a Csillagok háborúja, A Karib-tenger kalózai, A gyűrűk
ura és A rózsaszín párduc). 

Mesejátékok a virtuális térben
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház tár-
sulata a járványhelyzet miatt áprilisban nem játszik közön-
ség előtt. A betervezett mesejátékok élő közvetítésben
(live stream), illetve rögzített online előadásként követhe-
tők. Április 16-án, pénteken 18 órától élő közvetítésben A
varázstükör nézhető meg. 18-án, vasárnap délelőtt 10 órá-
tól a János vitéz látható online rögzített előadásként, 23-
án, pénteken 18 órától élő közvetítésben a Volt egyszer
egy… tekinthető meg.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

15., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 9 perckor. 
Az év 105. napja, 
hátravan 260 nap.
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Tíz évvel ezelőtt pontosan ezen
a napon indult a Szovátán mű-
ködő Sóvidék Televízió első
műsor-összeállítása. A járvány-
helyzetre való tekintettel az
egyik szovátai szálloda tera-
szán, szerényebben ünnepelték
meg a munkatársak a stúdió
fennállásának 10. évfordulóját. 

Kupás János alapító igazgató rövid
köszöntőjét és az ünnepi torta felsze-
letését követően pezsgőkoccintással
elevenítették fel a kollégák a múltat, és
beszélgettek el a jelenről, majd min-
denki dolgára sietett, mivel – az ese-
mény miatt – nem maradhatott el a
napi munka. A rövid ünnepség után a
kezdésről, a stúdió küldetéséről Kupás
Jánossal és Molnos Ferenc alapítókkal
beszélgettünk. 

Kupás János a kezdetekről többek
között elmondta, hogy 1994–1996 kö-
zött szerkesztette a Juventus című
helyi lapot, amelyet később Szovátai
Hírmondó címen adtak ki, jelenleg az
újság Hírmondóként továbbra is eljut
az olvasókhoz. Az írott sajtóbeli mun-
kája során úgy látta, igény lenne egy
televíziós csatornára is. E számítógé-
pes tartalomszolgáltatás sem állt mesz-
sze a szerkesztőtől, így beindították a
Sóvidék Televíziót. Gyakorlatilag né-

gyen indították el a televíziós közvetí-
tést: Kupás János, Molnos Ferenc szer-
kesztőkként, Hajdu Attila operatőrként
és Ábrahám Szilárd technikusként dol-
goztak a kezdetekkor.

– Amikor 10 évvel ezelőtt leültünk
néhányan, és elhatároztuk, hogy tele-
víziót hozunk létre, akkor azt a célt
tűztük ki, hogy olyan tartalmat szolgál-
tassunk, ami nekünk, rólunk szól. Így
született meg a jelmondat is: Sóvidék
Televízió – rólunk, nekünk! Úgy érez-
tem, hogy betöltünk egy űrt a televízi-
ózásban, mert rengeteg országos
csatorna működik, de műsoraikban
nem közelítik meg eléggé a helyi kö-
zösségeket, és ez különösen érvényes
volt az erdélyi magyar vizuális médiá-
ban – mondta Kupás János.

Az indulás óta folyamatosan fejlőd-
tek. Heti félórával „kopogtattak be” a
háztartásokba, ma 11 kábeltelevíziós
társaság közvetíti a Sóvidék Televízió
műsorait, a felmérés szerint mintegy
65.000 családnak. Nagy területet fed-
nek le, Hargita, Kovászna és részben
Maros megyében, de kolozsvári és zi-
lahi kábeltelevízió is szórja a műsora-
ikat naponta, délután 5 órától éjfélig.
Jelenleg 14 munkatársuk van. A terep-
munkát négy stáb (szerkesztő-opera-
tőr) fedi le. 

Az igazi kihívást a területi lefedett-
ség jelenti, hiszen munkatársaik Szé-
kelyföld három megyéjéből

tudósítanak rendszeresen. Ez újabb
személyzetet, technikai fejlődést igé-
nyel, és természetesen anyagi ráfordí-
tást. A költségeket külső
erőforrásokkal lehetett biztosítani, hi-
szen a reklámbevételek a kiadások
alig 3-5%-át fedezik. Szerencsés a
szimbiózis a kábeltelevízió szolgálta-
tócéggel, amely gyakorlatilag fenn-
tartja a stúdió üzemeltetését,
ugyanakkor számukra is előnyös,
hogy nem csak a technikai, hanem a
tartalombeli szolgáltatást is biztosít-
hatják előfizetőiknek. Nekik is nehéz-
séget okozott a világjárvány, mert
egyrészt esetenként – érthető okok
miatt – nem akarták fogadni őket, in-
terjúalanyok, események hiányában
pedig nehéz a hírműsort összeállítani,
így a megnövekedett területi lefedett-
ség mellett ez a helyzet is igazi kihí-
vást jelent a Sóvidék Televízió
munkatársainak. Mindemellett a rek-
lámbevételek is csökkentek, mivel a
világjárvány miatt számos cég leállt.
Ezért is egyelőre visszafogottan terve-
zik a jövőt. Kupás János elmondta,
igyekeznek továbbra is a megalakulá-
sukkor felvállalt küldetésüknek meg-
felelően minőségi, pontos és
megbízható műsorokat összeállítani,
és arról tájékoztatni a vidéki előfize-
tőket, ami őket izgatja, érdekli, hiszen
a Sóvidék Televízió műsorai róluk,
nekik szólnak. 

Tízéves a Sóvidék Televízió

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647

Fotó: Sóvidék Televízió

Vajda György 

Megjelent a Székelyföld áprilisi száma
A Székelyföld folyóirat 2021/4. szá-

mában verssel jelentkezik Villányi
László, Markó Béla, Nagy Zalán, Bor-
sodi L. László, Dimény H. Árpád, Ma-
káry Sebestyén, Czegő Zoltán, B.
Mihály Csilla, Jóna Dávid és Marc-
zinka Csaba. Prózát publikál Káli Ist-
ván, Ferdinandy György, Patak 
Márta, Tóth Mária, Nagy Koppány
Zsolt. 

Az Irattár című rovatban Gottfried
Barna Visszaemlékezések egy székely

zászlóaljra, az utolsó harcokra című
történelmi tanulmánya olvasható. Ba-
lázs Lajos Dohogó vonat – dohogó in-
dulatok címmel a csíki vasútépítés
lélektani, lokálpolitikai, közhangulati
hátteréről ír.

A Ködoszlás című rovatban Cserey
Csaba Járványellenes védekezés Há-
romszéken a XVIII. és XIX. században
című írása olvasható, az Ujjlenyomat-
ban Nagy Lajos Benkő Kálmán (1906-
1996) emlékiratait teszi közzé.

Rancz Teréz A magyar nyelv Romá-
niában (Erdélyben) című, monumen-
tális nyelvészeti kiadványról értekezik,
kritikát Purosz Leonidasz közöl Markó
Béla Egy mondat a szabadságról című
kötetéről, Miklóssi Szabó István pedig
Káli István Áll az ördög s csodálkozik
című könyvéről. 

A Székelyföld megvásárolható a
könyvesboltokban, előfizethető a pos-
tán vagy banki átutalással. További
részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro



KGB-s moszkvai egyetemeit” és végső céljuk – mint már
megszokhattuk a szélsőséges nacionalisták részéről – Er-
dély elszakítása volt.

A két szerző felhívja a figyelmet, hogy a könyvet azok-
nak a kémelhárító és terrorizmus elleni román tiszteknek
ajánlják, akik „saját kormányuk mellőzése ellenére, leg-
jobb tudásuk szerint tették a hazájukkal szembeni köte-
lességüket a hisztérikus tömeg zúgása” közepette. 

A szöveg ismerős, mintha a történelem ismételni
akarná önmagát. Mégis elgondolkoztató, hogy a 21. szá-
zadban, amikor az egész világot egy gyilkos vírus tartja
sakkban, amikor a földkerekséget átfogó globális felme-
legedés az emberiség óriási problémája, amikor Romá-
niában a kormány tehetetlensége és hozzá nem értése
miatt napi rendszerességgel emberek vesztik életüket a
koronavírus-járvány következtében, vagy azért, mert az
illetékesek a járványra koncentrálva más betegek életét
kockáztatják értelmetlenül, amikor csak ebben az ország-
ban emberek ezrei válnak munkanélkülivé, amikor egyre
mélyül a szegénység, még mindig vannak, akiknek jobb
dolguk nem lévén, a magyarok ellen uszítanak. És még
csak nem is politikusok, nem politikai célból hergelik a
közvéleményt, hanem mert a nacionalizmus benne van a
vérükben!

Az oltások hatékonysága
Országszerte az oltási kampány december 27-ei
kezdetétől április 11-éig 18.630 (0,81%), a korona-
vírus elleni oltás első dózisával beoltott személynek
lett pozitív a koronavírustesztje – derül ki az Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdai tájé-
koztatásából. A második dózis beadását követően
2983 személy (a mindkét dózissal immunizáltaknak
0,21%-a) fertőződött meg koronavírussal. Az említett
időszakban a második dózissal is immunizált és ezt
követően megfertőződöttek 1,1 százaléka, azaz 34
személy hunyt el. (Agerpres)

Hidrogén-távvezetékek
Európa 40.000 kilométernyi földgázvezetékét hidro-
génszállításra fordíthatja 2040-re, miután megélén-
kül a hidrogéntermelés és a hidrogénimport –
vélekednek a rendszer- és átvitelirendszer-üzemel-
tetők a Reuters tudósítása szerint. Az 
európai döntéshozók a dekarbonizációs (szén-dio-
xid-mentesítés) stratégia részeként azt tűzték ki
célul, hogy „zöld”, vagyis megújuló forrásokból szár-
mazó hidrogént fognak előállítani, szállítani és for-
galmazni. Ez a zöldhidrogén fogja felváltani a
földgázból előállított „szürke” hidrogént, ugyanakkor
pedig a különböző feldolgozóiparokban – például a
távfűtésben és szállításban – a kőolajtermékeket is
felváltja.

Rovarok is terjeszthetik 
az afrikai sertéspestist

A Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem
kutatói szerint rovarok is terjeszthetik az afrikai ser-
téspestist. A Mediafax hírügynökség jelentése sze-
rint az egyetem kutatói a két másik romániai
állategészségügyi intézet szakembereivel közösen
2020 márciusa és 2021 januárja között rovarok ez-
reit gyűjtötték be a fertőzésgócokból. A rovarok vizs-
gálata révén azt mutatták ki, hogy a fertőzött
nagyüzemi sertéstenyészetekben összegyűjtött vér-
szívó (hematofág) rovarok hetven százalékában
megtalálható az afrikai sertéspestist okozó PPA-
vírus genetikai nyoma. A tanulmány szerint a nagy-
üzemi sertéstenyészetekben jelentősebb lehet a
vérszívó rovarok szerepe a fertőzés továbbításában,
mint a háztáji gazdaságokban. A kutatók a rovarok-
nak tulajdonítják, hogy a nyári hónapokban jobban
terjed a fertőzés. 

Franciaországban megnyílt 
az első autós oltóhely

Montpellier egyik elővárosban az előzetes bejelent-
kezés alapján érkező autósoknak az oltás idejére
sem kell kiszállniuk a gépkocsijukból. A Saint-Jean-
de-Védas településen kialakított központban na-
ponta száz embert tudnak beoltani. „Megjelentek a
Covid miatt a nozokomiális fertőzések, ezért meg-
nyugtató lehet a honfitársainknak, ha nem kell be-
jönniük az intézménybe” – mondta Lamine Gharbi,
a klinikát üzemeltető Cap Santé magánkórházi cég-
csoport elnöke. Az oltásra előzetesen regisztrált au-
tósok a hagyományos oltóközpontokban megszokott
eljárást követnek: a parkolóba érkezésük után az il-
letékesek ellenőrzik a személyazonosságukat, majd
ki kell tölteniük egy kérdőívet, ha szükséges, orvos-
sal konzultálnak, majd egy orvos vagy egy ápoló be-
adja nekik az oltást.

Ország – világ

A vérükben van
(Folytatás az 1. oldalról)

Ismét tűz ütött ki a januárban részben leégett 
csíksomlyói nyomornegyedben

Szerda reggel ismét tűz ütött ki  a
januárban részben leégett csík-
somlyói nyomornegyedben – kö-
zölte az Agerpres hírügynökség. 

A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség sajtóirodája szerint három
házra terjedtek ki a lángok, a tűzoltók két
kocsival vonultak ki a helyszínre. Áldo-
zatok nincsenek. 

A Székelyhon.ro portál közlése szerint
a tűzeset által érintett egyik ház mellett
éppen egy halott mellett virrasztottak,

nem sokkal korábban vitték ki a házból
a koporsót. 

Korodi Attila csíkszeredai polgármes-
ter elmondta: három, téglából épült lakó-
ház tetőzetére terjedtek ki a lángok, és a
tűzoltók szerint egy túlmelegedett ké-
mény okozhatta a tüzet. A három házban
18 ember lakik. Leszögezte, ha a káro-
sult családok igénylik, el tudják szállá-
solni őket a város sportcsarnokában, ott,
ahol a januári tűzvészben károsult csalá-
dok kaptak ideiglenesen menedéket. 

„Ez a mostani tűzeset szerencsére nem

hasonlítható össze arányaiban a múltko-
rival” – idézte az Agerpres Korodi Atti-
lát. 

A csíkszeredai Somlyó utcai nyomor-
negyedben január 7-én bekövetkezett
tűzvészben 20 faház teljesen vagy rész-
ben leégett. A helyi önkormányzat mint-
egy 260 személyt szállásolt el akkor ide-
iglenesen a város sportcsarnokában.
Azóta az itt elszállásoltaknak mintegy
fele visszatért a telepre, 116 ember azon-
ban még mindig a sportcsarnokban él.
(MTI)

Évente 150 milliárd euró kölcsön a helyreállítási alap
finanszírozására

Az Európai Bizottság évente átlagosan 150 milliárd
euró kölcsönt venne fel a tőkepiacokról 2026-ig, a
koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot el-
lensúlyozni hivatott Next Generation EU (NGEU)
néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási
alap finanszírozásához – jelentette be szerdai saj-
tótájékoztatóján a brüsszeli testület.

A bevont források teljes összege így jelenlegi árfolyamon
mintegy 800 milliárd eurót fog kitenni, amelynek visszafize-
tése a testület számításai alapján 2058-ig tartana. 

Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos a szerdai
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a bizottság finanszírozási
startégiája nemcsak a társadalmi-gazdasági fellendülést szol-
gálja, hanem a források bevonása révén a zöld-, a digitális és
ellenállóbb növekedést is. 

A stratégia keretében a testület különböző finanszírozási
eszközök és technikák segítségével, az uniós tagállamok szá-

mára a legkedvezőbb feltételek mellett mozgósíthatja a szük-
séges forrásokat – írja a bizottság sajtóközleménye. A stratégia
megvalósítása érdekében a bizottság elsődleges kereskedői há-
lózatot hoz létre, amely segíti az aukciók és a konzorciális hi-
telfelvételi műveletek hatékony végrehajtását, támogatja a
másodlagos piacok likviditását, és biztosítja az uniós adósság-
papírok kelendőségét a lehető legszélesebb befektetői körben.
Emellett, a piacok átlátható tájékoztatása érdekében, a forrás-
bevonások megkezdése előtt határozatot fogad el, és közzéte-
szi a finanszírozási tervhez kapcsolódó információkat.

A költségvetési biztos felszólította az uniós tagállamokat,
hogy minél előbb vegyék át nemzeti jogrendjeikbe a tagorszá-
gok kormányait tömörítő Tanács tavaly december közepén ho-
zott határozatát, amely az EU-s költségvetés bevételi oldaláról,
az úgynevezett saját források ügyéről rendelkezik. A határozat
tagállami ratifikálása hatalmazza fel a bizottságot a szükséges
források bevonásának elkezdésére. (MTI)

A Szuezi-csatornán kialakult hatnapos dugó kiugró
környezetszennyezést okozott

Kiugróan magas kén-dioxid-
szennyezést okozott a hatnapos
dugó a Szuezi-csatornán. A leve-
gőbe jutó anyagokat még az űrből
is lehetett érzékelni.

Az Ever Given konténerszállító hajó
márciusban áthaladás közben keresztbe
fordult, és csaknem egy hétre eltorla-
szolta az egyik fő vízi szállítási útvonal-
nak számító Szuezi-csatornát, ami miatt
más szállítóhajók százai ragadtak a csa-
torna bejáratának környékén. 

A helyszínen várakozásra kényszerülő
hajók jelentős mennyiségű kén-dioxidot
(SO2) engedtek a légkörbe: a megszo-
kottnál ötször nagyobbra nőtt a levegő
kén-dioxid-tartalma a csatorna földközi-
tengeri oldalán.

A kén-dioxid a hajók motorját működ-
tető üzemanyag elégetésekor szabadul
fel. A Nemzetközi Tengerészeti Szerve-
zet (IMO) jelenleg arra törekszik, hogy
korlátozza az SO2-gázkibocsátást a kör-
nyezetre és az emberi egészségre gyako-
rolt káros hatásai miatt.

A Szuezi-csatornán kialakult dugó
miatt március 23. és 29. között több mint
350 hajó vesztegelt a vízi út bejáratánál,
többségük a földközi-tengeri oldalon.

Bár a fő hajtómotorokat kikapcsolták, a
kiegészítő tápegységek és kazánok to-
vább működtek a várakozó üzemmód-
ban.

A hajók kiugró kén-dioxid-kibocsátá-
sát az Európai Unió Sentinel-5P mű-
holdja is észlelte. Az Európai Űrhivatal
(ESA) által felbocsátott szatelliten elhe-
lyezett Tropomi spektrométer egy sor
környezetszennyező anyag jelenlétét
méri a légkörben, köztük a kén-dioxidét.

A kérdés szakértője, Maryam Pours-
hamsi elmondta, hogy bár a hajók moz-
gás közben nyilván több kén-dioxidot
bocsátanak ki, mint várakozás közben,
ezúttal azonban annyi hajó gyűlt össze,
hogy a Sentinel-5P műhold is érzékelte
a kiugró értékeket.

A magas kén-dioxid-koncentráció
gyorsan eloszlott, miután az Ever Given
kiszabadult, és a hajóforgalom újrain-
dult.

Az IMO tavaly új szabályozást veze-
tett be, amely a hajók számára tisztább
fűtőolajok használatát írja elő, azzal a
céllal, hogy az éves kénkibocsátást több
mint 70 százalékkal csökkentsék. Most
ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az új
követelménynek az ágazat. A műholdak

ebben fontos szerepet játszhatnak – em-
lékeztetett a BBC News cikke.

Még az évtized folyamán szigorúbb
szabályozást is életbe léptethetnek a kén-
dioxid-kibocsátás visszaszorítására a
Földközi-tenger térségében, amely a
világ egyik legforgalmasabb hajózási út-
vonala.

A Szuezi-csatorna létfontosságú hajó-
zási útvonal, a világ kereskedelmi forgal-
mának 12 százaléka halad át rajta. Más
szűk hajózási útvonalakon, a Gibraltári-
szoroson és a Boszporuszon is jelentős
forgalom zajlik.

Az IMO még a jelenlegi korlátozást is
tovább szigorítaná, és az SO2-kibocsátást
a Földközi-tenger térségében a megen-
gedett mennyiség ötödére korlátozná. A
levegőben lévő kén-oxidok hozzájárul-
nak a légzőszervi, szív- és érrendszeri és
tüdőbetegségek kialakulásához. Ha ez a
kén a légkörben lévő vízzel egyesül, az
savas esőt eredményez, ami károsíthatja
a növényeket, az erdőket és a vízi élőlé-
nyeket.

A hajózási ágazat vállalta, hogy 2050-
re a 2008-as szinthez képest 50 százalék-
kal csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását. (MTI)
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Ha a tavasz állásával kezdeném
a jegyzetelést, akkor jelentem,
hogy a szilvafa virágai szerteszó-
ródtak a fel-feltámadó szélben,
mindenütt virágszirom borítja a
földet. A., ha feljön a játékból,
csupa kis fehér pillangószárnyat
szedeget ki a hajából. Végre van
egy ürügy, hogy hosszú ideig ille-
gesse magát a tükör előtt. De ami
még ennél is fontosabb, megkez-
dődött az ugróiskola-idény. 16-24
kockás ugróiskolát rajzol barátnő-
jével közösen a bejárat előtti asz-
faltos bejáróra, tanítgatja ötéves
unokaöccsét erre az ősi gyermeki
művészetre. Ma már korlátlan
mennyiségben áll a serdületlenebb
ifjúság rendelkezésére színesebb-
nél színesebb kréta, ami az én tá-
voli gyermekkoromban vágyálom
volt. Igaz, akkoriban akár a főtér
járdáira, az úttestre is felrajzol-
hattad a magad „négyzethálóját”,
zavartalanul, vagy majdnem száz-
százalékos biztonsággal ugrán-
dozhattál a szóbeli szent
szabályok szerint, nem fenyegetett
a közlekedés agressziója. Viszont
régen nincs már ugrókötelezés,
azt a fociedzők fedezték fel és sa-
játították ki a fiúknak. Senki nem
rajzol a nedves földre fiús négy-
zethálót a bicskázáshoz. (Ez nem
azonos azzal, amit részeg legé-
nyek fognak művelni, ha újra ki-
nyitnak az italcsárdák.)

Persze, hogy kisvárosban él-
tünk, amely egyre nosztalgikusabb
távolságra kerül tőlünk, szépül az,
ami tulajdonképpen nem volt szép,
de nem is volt számunkra elvisel-
hetetlenül mostoha és zord. Szüle-
ink minden telhetőt megadtak
nekünk: korlátlan mennyiségű ta-
vaszt és nyarat, nagy havas telet
és hosszú, gesztenyegyűjtő, must-
vásáros, vidám őszt, iskolát – bár
nem kívántuk –, és biztonságot,
amelyről a felnőttek nem voltak
meggyőződve, hiszen bármelyik
éjszaka megállhatott a ház előtt a
fekete autó – így mesélték utólag,
amikor már nem kellett ilyen di-
rekt cselektől tartani, és mi álmél-
kodtunk, hogy ebből semmit sem
vettünk akkoriban észre. A kisvá-
rosban volt fagylaltos, aki a kocsit
tolta, és huszöt baniért tölcséres
vaníliafagylaltot adott, vízzel ké-
szítettet, és volt két-három mozi,
amelyekben szovjet és észak-ko-
reai, kínai és olykor magyar filme-
ket játszottak. (Nem voltak
ideológiai fenntartásaink, mint
manapság a keleti vakcinákkal
szemben.) 

A mozihíradó – a film előtt –
csakis a sikerekről szólt, hangos
volt és agresszív, de kit érdekelt,
amikor sötét volt, és harmadikos

voltál, és megfoghattad a kislány
kezét; és volt strand és kisme-
dence, megtanultál úszni, és kora
tavasszal, emlékszel, mindenkép-
pen az új düftin rövidnadrágod-
ban akartál iskolába menni, de
anyukád rád parancsolt, vedd
csak fel a téli gönceidet, mert még
meghűlsz nekem, és akkor ülhetsz

az ágyban és itathatlak menta-
vagy kamillateával, amit nem sze-
retsz. Pedig magunknak hűltünk
meg, mert akkor köröttünk forgott
a világ, mi voltunk a középpontban,
nem a bátyánk, öcsénk, húgunk,
megkaphattuk a legszebb albumo-
kat, amiket apa egy zárt üveges
könyvszekrényben őrzött, és benne
olyan furcsa képek volt, szentek,
asszonyok dundi felnőttképű bam-
binókkal, és előfordult sokszor egy
fickó, akinek nyilak álltak ki a tes-
téből, állítólag rokonod volt, mert
őt is Sebestyénnek hívták…

Továbbá jelenthetem, hogy az
újságban kórháztüzekről olvasha-
tunk és arról, hogy ezen a tava-
szon megteltek az ország intenzív
terápiás ágyai, de közel egymillió

ember (vagy már annál is
több/kevesebb?) megkapta az első
oltást, és legalább a fele már a
második előtt áll, újra online az
iskola, vakáció van, de még sincs,
az emberek a nyarat tervezik,
egyesek kollektív sétára indulnak
maszk nélkül, hangosan kiabál-
nak, gesztikulálnak, bemutatják,
hogy az ő tüdejük ép, nem tá-
madta meg a kór, ezzel szemben
tudatuk nem éppen a legkere-
kebb, felsértették az alaptalan fé-
lelmek és a minden alapot és

kalapot nélkülöző hírek, fűalatti
elméletek, tudományos böszmesé-
gek, a szomszéd nénitől hallott,
erkélyen átadott értesülések vagy
inkább értesületlenségek.

Ezeken túl, jelenthetem, hogy az
orgonabokrunkon megjelentek az
ághegyen körkörösen elhelyez-
kedő, fészekszerűen záródó levél-
kék, és ott vannak már sötétlilán,
mint ütésnyomok, a rövidesen ki-
bomló májushírnök virágzatok; a
méhek ügyet sem vetnek a nyitott
ablakra, szorgalmasak, unalma-
sak, kiszipolyozzák, amit csak
lehet a vonzó színű virágok kely-
héből. A tévében már siránkoznak
a gazdák, hogy a tavaszi fagyokat
megsínylette a barack, akár kajszi,
akár őszi. A sirámok – biztos jelei

a közép- és kelet-európai mező-
gazdasági tevékenységnek, az in-
dulásnak, zúg a traktor – már ahol
van –, szánt az eke – olykor előke-
rül a múzeumnak át nem adott, a
fészerben őrzött faeke is a köl-
csönkért lóval vagy ökörrel…

Egykor még az újságok – főleg a
megyei hírlapok, de ebben nem
maradhattak le az országos napi-
lapok sem – azzal szalagcímeltek,
emígyen vezércikkeltek: „Sietni
kell a tavaszi mélyszántással”,
vagy „Kollektivisták, dolgozó pa-
rasztok, siessetek a krumplivetés-
sel”, „Most van ideje a tátogatós
nyinyóka egyelésének”, „Lóréven
és Szentborgőzön már elvetették az
idei mandrós szegfűborsot”. Min-
denütt felkiáltójelekkel…

Persze nem akarok idilli képet
festeni a tavaszról, hiszen elmúlt a
húsvét az ország egynegyedének,
és jő a másik, a tömjénfüstös, mi-
tikus a háromnegyednek, amikor
elindulnak csodatevő ereklyéket
csókdosni tömegesen, ekkor semmi
sem számít, hányják a fittyet és a
keresztet, csak menni, mert hátha
csodát tészen a vakhit…

Ezzel szemben határozottan ál-
lítom, ugyanis naponta követhetem
éjjel-nappal indiszkrét kamerán át,
hogy már négy tojáson ül felváltva
a gólyapár a sáromberki fészek-
ben. Lesz jövő. Gólyáéknál bizo-
nyosan…

Időszerű gólyahírek

Szerdán délelőtt Florin Cîţu
kormányfő menesztette tiszt-
ségéből Vlad Voiculescu
egészségügyi minisztert és
Andreea Moldovan egészség-
ügyi államtitkárt. Klaus Io-
hannis államfő aláírta az
egészségügyi miniszter me-
nesztésétől szóló rendeletet.
A kormányfő ugyanakkor Dan
Barna miniszterelnök-helyet-
test nevezte ki ügyvivő mi-
niszternek az egészségügyi
tárca élére 

A liberálisok támogatják a
kormányfőt

Florin Cîţu szerdán kijelentette:
azért menesztette az egészségügyi
minisztert, hogy megbizonyosodjon
róla: az emberek továbbra is meg-
bíznak az állam intézményeiben. A
miniszterelnök azt mondta: akkor
hagyhatjuk sikeresen magunk mö-
gött ezt a válságot, ha az emberek
továbbra is bíznak az állami intéz-
ményekben. „Mindenkit biztosítani
szeretnék afelől, hogy szilárdan hi-
szek ebben a kormánykoalícióban,
mert ez egy olyan koalíció (…),
amely értékekre és eszmékre, nem
bizonyos emberekre épül” –
mondta a kormányfő a Victoria-pa-
lotában.

Ludovic Orban, a liberálisok ve-
zére támogatja kormányfő döntését.
Szerinte a liberálisok nem gondol-
kodnak más politikai megoldáson a
kormánykoalíciót illetően, az USR-
PLUS Szövetségnek új embert kell
javasolnia az egészségügyi minisz-
teri tisztségbe. A pártelnök rámuta-
tott, a miniszterelnöknek
kötelessége felügyelni, hogy a kor-
mány megfelelően működjön, a
kormányprogramot gyakorlatba ül-
tessék, és jogában áll szükség ese-
tén közbelépni mindezek biztosítása
és a közjó érdekében, akár úgy is,
hogy levált egy minisztert.
Az USR-PLUS elfogadhatatlan-
nak tartja Cîţu eljárását 

Vlad Voiculescu egészségügyi
miniszter leváltása „nagy válságba

taszítja a koalíciót”, mivel Cîţu kor-
mányfő elvesztette az USR-PLUS
támogatását – nyilatkozta Dan
Barna miniszterelnök-helyettes.
Teljesen elfogadhatatlan, hogy Flo-
rin Cîţu miniszterelnök úgy terjesz-
tette Klaus Iohannis államfő elé a
Vlad Voiculescu egészségügyi mi-
niszter leváltásáról szóló kérést,
hogy előzőleg nem egyeztetett a
Mentsétek Meg Romániát Szövet-
ség és a Szabadság, Egység Szoli-
daritás Pártja alkotta USR-PLUS
Szövetséggel és a koalícióval – je-
lentette ki szerdán Dacian Cioloş. A
PLUS elnöke azt mondta: az USR-
PLUS Szövetség ülésén megtár-
gyalják a kialakult helyzetet, és azt
követően foglalnak állást az
ügyben.
Koalíciós ülést sürgetett 

Dan Barna kormányfőhelyettes
szerdán arra kérte a koalíciós part-
nereket, hogy egyeztessenek esetle-
ges bizalommegvonásról. Az
USR-PLUS társelnöke szerint „fe-
lelős párbeszédre” van szükség Lu-
dovic Orban liberális és Kelemen
Hunor RMDSZ-elnökkel, akikkel
egyeztetni akar arról, hogy vonják
meg a bizalmat Florin Cîţu kor-
mányfőtől. 
A koalíciónak folytatnia kell
munkáját

Kelemen Hunor miniszterelnök-
helyettes a közösségi médiában
nyilvánosságra hozott bejegyzésé-
ben kiáll a kormánykoalíció egy-
sége mellett. „Egy miniszter
visszahívása a kormányfő kizáróla-
gos alkotmányos joga, amelyet nem
kommentálunk – írja az az RMDSZ
elnöke. – Ezt a döntést elfogadja az
RMDSZ, és támogatjuk a koalíciót
abban, hogy tovább folytassa a
munkát, hiszen közös felelősséget
vállaltunk az ország vezetéséért. A
tennivaló sok, mihamarabb új mi-
nisztert kell kinevezni az egészség-
ügyi tárca élére, a
kormányprogramban meghatározott
célkitűzések szerint haladunk to-
vább.” Az Agerpres hírügynökség-
nek nyilatkozva hozzátette: „Nem
látok okot arra, hogy más összeté-
telű koalíció alakuljon, a koalíció

nem egyetlen emberért és nem
egyetlen pártért jött létre.”
Túl későn jött Voiculescu 
leváltása

Túl későn jött Voiculescu levál-
tása sok olyan románnak, „akik
életüket vesztették, vagy tönkre-
ment az egészségük” – állapította
meg szerdán Marcel Ciolacu, a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
Szerinte az elmúlt négy hónapban
az államfő és a kormánykoalíció fa-
lazott a „katasztrófaminiszternek”,
akinek vezetésével „kórházak égtek
le, csúfot űztek a betegekből, súlyos
betegeket evakuáltak éjnek idején”.
Úgy vélte: ideje egy olyan szakem-
bert állítani az egészségügyi tárca
élére, aki tudja, hogy mi a teendő
válság idején.

A Szociáldemokrata Párt vissza-
vonja az egészségügyi miniszter
ellen hétfőn benyújtott egyszerű in-
dítványát – jelentette be Alfred Si-
monis, a PSD képviselőházi
frakcióvezetője. Simonis úgy fogal-
mazott: elégedetten tájékoztatja a
képviselőház plénumát, hogy a PSD
által az egészségügyi miniszter
ellen benyújtott egyszerű indítvány
hatásos volt. „Vlad Voiculescu mos-
tantól már csak a volt katasztrófa-
egészségügyi miniszter” – mondta
az ellenzéki párt frakcióvezetője.
Érdekcsoportokat sértett 
Voiculescu?!

Dan Barna miniszterelnök-he-
lyettes, az USR-PLUS társelnöke a
román közszolgálati televízió
(TVR) kedd esti műsorában még
megvédte Vlad Voiculescut, mert
szerinte az egészségügyi ágazatban
olyan érdekcsoportok vannak, aki-
ket zavartak az egészségügyi mi-
niszter intézkedései. Példaként a
megyei egészségügyi pénztárak ve-
zetésére kiírt versenyvizsgákat és a
kulcsfontosságú gyógyszerek listá-
ját említette. Szerinte az ágazatban
évek óta kialakult korrupt rendszer
számára ezért is vált egyes számú
közellenséggé az egészségügyi
tárca vezetője.
Átláthatatlan közbeszerzések

Vlad Voiculescu az egészségügyi

beszerzések átláthatóvá tételét kérte
– írja egy szerdai Facebook-bejegy-
zésben a leváltott egészségügyi mi-
niszter tiszteletbeli tanácsadója,
Ştefan Voinea. A bejegyzés értelmé-
ben Voiculescu kérte többek között
az UNIFARM állami vállalat, il-
letve a központosított beszerzések-
kel foglalkozó országos hivatal
(ONAC) által végzett beszerzések
átláthatóvá tételét is. A tanácsos
szerint ugyanakkor Voiculescu kia-
dott egy rendeletet, amelyben meg-
szabta, hogy a koronavírusteszteket
elsődlegesen az állami intézmé-
nyeknél végezzék, a kapacitás függ-
vényében, „több millió eurós
üzleteket kockáztatva ezáltal”. Az
előző rendeletet, amely szerint a
magánintézmények részesülnek
előnyben teszteléskor, a PNL mi-
nisztere, Nelu Tătaru adta ki 2020-
ban – teszi hozzá Ştefan Voinea az
Agerpres szerint. 
Párttársai kiállnak 
a menesztett miniszter mellett

Az USR–PLUS több törvényho-
zója és EP-képviselője is kiállt a Fa-
cebookon Vlad Voiculescu
menesztett egészségügyi miniszter
mellett. Egyesek azzal vádolják a

miniszterelnököt, hogy engedett az
egészségügyi maffia nyomásának.
Dragoş Pîslaru európai parlamenti
képviselő szerint Vlad Voiculescu
menesztését az okozta, hogy nem
lehetett megvásárolni, és az érde-
keltek féltek az egészségbiztosító
pénztárak és kórházak vezetőségei
élén várható változásoktól, vala-
mint attól, hogy az egészségügy
korszerűsítésére szánt 3 milliárd
eurós támogatási összeg fölött már
nem áll módjukban rendelkezni.
Ramona Strugariu EP-képviselő
Cîţu miniszterelnököt célozta meg
retorikai kérdéseivel. „Az egészség-
biztosító pénztárak versenyvizsgái
miatt menesztette őt, vagy azok
miatt a szerződések és dokumentu-
mok miatt, amelyeket átláthatóvá
akart tenni?” – tette fel a kérdést a
közösségi oldalán az európai tör-
vényhozó, aki szerint a kormányfő
most pontosan azoknak a célkitűzé-
seknek a gyakorlatba ültetése miatt
válik meg egyik miniszterétől, ame-
lyeket megfogalmaztak a kormány-
programban: az átláthatóság és a
politikamentesítés megvalósításáért
és az ágazatok szakmai kezekbe he-
lyezéséért – olvasható az Agerpres
hírfolyamában. 

Leváltották Vlad Voiculescu egészségügyi minisztert
Válságban a koalíció 

Karácsonyi Zsigmond

A közbeszerzések átláthatósága mellett kampányolt Vlad Voiculescu
Illusztráció Vlad Voiculescu Facebook-oldaláról



Jelzés- és jelképes értékű, hogy a
díjátadást az erdélyi magyar oktatás
egyik erős bástyájának számító in-
tézményben, a Sapientia EMTE
marosvásárhelyi campusában szer-
vezték – mondta beszédében Tóth
László főkonzul, aki a kiváló telje-
sítmények elismerésének a fontos-
ságát emelte ki. Ezt évente két
alkalommal, március 15-én, az
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc, valamint augusztus 20-án,
az államalapítás és a Szent Istvánra
emlékező ünnepség alkalmával
teszi meg a magyar állam, kitün-
tetve azokat a példamutató szemé-
lyiségeket, akik a haza érdekének
előmozdításában és az egyetemes
emberi értékek kialakításában vé-
geznek kimagasló tevékenységet.
Továbbá fontosnak tartják az ifjú-
ság tanítását és nevelését, a magyar
tudomány és kultúra ápolását, a
nemzeti öntudat erősítését, a ma-
gyarság összetartozásának elmélyí-
tését. Életpályájukkal szűkebb
közösségük és a Székelyföld ügyét
szolgálják, munkásságuk által a
nemzetet gazdagítják, amiért köszö-
netet érdemelnek – hangsúlyozta a
főkonzul.

„Kiváló szakember, kutató,
ízig-vérig tanárember”

A laudációkat Perczel László
konzul mutatta be.

Dr. Kelemen András méltatásá-
ban elhangzott, hogy Gyergyóre-
mete szülötte, a középiskolát a
csíkszeredai Márton Áron Líceum-
ban végezte, majd a Brassói Egye-

temen szerzett villamosmérnöki
oklevelet. Gyakorló mérnökként a
Marosvásárhelyi Áramszolgáltató
Vállalatnál kezdte a pályáját, majd
kutatómérnökként dolgozott. 

„A Sapientia EMTE Villamos-
mérnöki Tanszékének adjunktusi ál-
lását 2003-ban nyerte el, ahol
jelenleg is dolgozik. Doktori disz-
szertációját 2007-ben védte meg a
Brassói Transilvania Egyetemen.
2013-tól a közelmúltig a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karának dékánja
volt. Célkitűzése az intézmény fele-
lősségteljes és stabil működtetése a

szülőföldön való boldogulás érde-
kében. Nagymértékben hozzájárult
az egyetemi infrastruktúra fejlesz-
téséhez, a marosvásárhelyi campus
arculatának kialakításához, a hosz-
szú távú fejlesztéseket lehetővé
tevő rendezési terv kidolgozásához.
Ez sokszor nehéz feladatok elé állí-
totta, amelyeket alázatosan, saját
idejét, energiáját nem kímélve pró-
bált megoldani.

Dékáni tevékenységének két
mandátuma alatt az egyetem legna-
gyobb karának tizenegy szakot 
felölelő oktatási kínálata két alap-
képzési és négy mesterképzési
szakkal bővült, ugyanakkor megva-
lósult kilenc tanulmányi program
akkreditációja. Ennek szervezésé-
ben jelentős volt az általa vállalt
munka és empátia, amely nélkül le-
hetetlen a szakok kiépítése, stabil
pályára állítása. A magiszteri kép-
zések elindításának köszönhetően
az egyetem minőségileg tudott elő-
relépni.

Dr. Kelemen András kiváló szak-
ember, kutató és ízig-vérig tanárem-
ber. Kutatási területe a
teljesítményelektronikához kötő-
dik… Több tucat eredeti műszaki
megvalósítás, tudományos cikk, ta-
lálmány szerzője, tudományos ered-
ményeit a Sapientia égisze alatt
közölte. Több tanítványát bevonta
kutatásaiba, és segíti a tudományos
cím megszerzésében.

Mindezek mellett arra is volt
energiája, hogy az Acta Universita-
tis Sapientiae folyóirat villamos- és
gépészmérnöki sorozatának felelős
szerkesztőjeként annak nemzetközi

elismeréséért dolgozzon” – hang-
zott el a laudációban, majd a főkon-
zul átadta a kitüntetést, amit hosszú,
szinte véget nem érő taps követett.

Értelmes célok érdekében 
Köszönetében dr. Kelemen And-

rás úgy vélekedett, hogy kitüntetése
egy közös erőfeszítés méltányolása.
Elsősorban hálás a Jóistennek, hogy
értelmes célok érdekében dolgozha-
tott. Köszöni, hogy az élet erre le-
hetőséget adott, és munkatársainak
azt, hogy együtt járhattak olyan uta-
kon, amelyek az említett célok felé
vezetnek. Megköszönte Dávid
László professzornak, hogy támo-

gatóan, kollegialitással, barátsággal
fordult felé, és a megbízatást, hogy
részt vehetett a sok évtizede dédel-
getett közös álomban, az egyetem
építésében, ami óriási felelősséget
jelent az egész magyar nemzet
iránt. Köszönetet mondott a csík-

szeredai főkonzulátusnak, hogy
mindvégig segített abban, hogy az
egyetem bekerüljön a Kárpát-me-
dence vérkeringésébe. Végül pedig
a köztársasági elnöknek szólt a hála
a kitüntetésért és a miniszterelnök-
nek a felterjesztésért. 

Elkötelezett, értékmentő 
cselekvés 

A következőkben Perczel László
konzul Buksa Éva-Mária munkás-
ságát méltatta. 

A tanárnő élete szülővárosához
kötődik. A Bolyai Farkas Líceum-
ben érettségizett, a Tanárképző Fő-
iskola román–magyar, majd a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem magyar–francia sza-
kán végezte tanulmányait. Ezt
követően 13 évig Marosvásárhely-
hez közeli falvakban, 26 évig Ma-
rosvásárhely különböző iskoláiban
tanított.

„Sikeres pedagógusi pályája
során tanítványait gyakran díjazták
a megyei vagy országos magyar
tantárgyversenyeken. Számos iro-
dalmi műsort, irodalmi kirándulást,
mesemondó, népdal- és szavalóver-
senyt szervezett, a hagyományőr-
zésre figyelve népi táncokat,
dramatizált népballadákat, népszo-
kásokat mutatott be diákjaival.”

A rendszerváltást követően „úgy
érezte, hogy nemcsak kötelessége,
de lelkesítő erőforrás számára az el-
kötelezett értékmentő cselekvés: a
magyarság történelmi és művelő-
déstörténeti gyökereinek feltárása,
megőrzése, ezek tovább éltetése és
átadása az ifjú nemzedéknek”.
Ennek jegyében 1992-től három
könyvben adta ki színműveit, ame-
lyekben jeles történelmi személyi-
ségek és művelődéstörténetünk
kimagasló egyéniségeinek példaadó
életpályáját mutatta be. Több szín-
játékát adták elő színpadon, televí-
zióban vagy rádióban itthon és a
határokon túl is.

„Részt vett a Bolyai Farkas Lí-
ceum múltját felelevenítő Bolyai-
világtalálkozókra tervezett 
időszakos emlékkiállítások munká-
lataiban, 2014-ben megalkotta a
Bolyai iskola és a Református Kol-
légium számára az iskolamúzeu-
mot. 2018-ban Erdőszentgyörgyön
neki köszönhetően jött létre a Bodor
Péter-múzeum, ami a Rhédey-kas-
tély földszintjén talált otthonra. Az
erődtemplom melléképületének
falán két, Bodor Pétert idéző emlék-
tábla is az ő ötlete és munkája nyo-
mán született.” 

„Rendszeresen tart irodalmi és
történelmi témájú előadásokat
neves magyar személyiségekről.
Tanulmányai, esszéi és műveiből
részletek jelentek, jelennek meg kü-
lönböző erdélyi és magyarországi
újságokban, folyóiratokban, kiadvá-
nyokban és antológiákban.” Tevé-
kenységét több kitüntetéssel

ismerték el. Az évek során több er-
délyi kulturális intézményt, létesít-
ményt anyagilag támogatott. 

Munkája és tetteinek célja, hogy
az egységes nemzeti művelődést
szolgálja, és segítsen abban, hogy
erdélyi nemzettársai a magyarság
közös történelmét, közös kultúráját
megismerve tudatosan, büszkén
vállalják identitásukat. Hiszi, hogy
nemzeti múltunk szellemi és erköl-
csi értékeinek felmutatása valódi
közösségformáló erővé és identitás-
tudatunkat erősítő tényezővé válhat
– hangzott el többek között a mél-
tatásban.

Múlt, jelen, jövő 
A kitüntetett köszönetet mondott

mindazoknak, akik méltónak tartot-
ták a magas kitüntetésre, és hozzá-
segítették a díj elnyeréséhez. Külön
megköszönte Áder János államel-
nöknek és Orbán Viktor miniszter-
elnöknek, hogy figyelmük kiterjed
azokra is, akik Erdélyországban
dolgoznak a magyarságtudat és
nemzeti kultúránk megőrzéséért. 

Sok szép és tanulságos idézettel
teli beszédében irodalmárként az
irodalom társadalmi szerepét hang-
súlyozta. „Nevelői optimizmussal,
az építők meggyőződésével állítom:
a múlt értékeit őrizve és másokkal
megismertetve a Jelent szolgáljuk
ugyan, miközben szebb, méltóbb
magyar jövendőnket építjük…”. 

Önazonosságunk és önértékelé-
sünk erősítésének felvállalásához
olyan emberi személyiségjegyek
szükségeltetnek, mint a hűség a
nemzethez, az ősökhöz, a szülőföld-
höz, az anyanyelvünkhöz és a csa-
ládhoz; a felelősségérzet az ősi
örökségért, haladó hagyományaink
megőrzéséért, az ifjú nemzedék
sokoldalú képzéséért, neveléséért.
Szükséges továbbá az alkotó akarat
és a példás kötelességteljesítés a
munkahelyen és a közjó szolgálatá-

ban: tapasztalataink és tudásunk át-
adása a tanuló ifjúságnak és a nem-
zettudat mint erőt és biztonságot
adó felemelő érzés – vallja Buksa
Éva. 

„Dolgoznunk kell, ha élni aka-
runk, és akarunk élni, tehát dol-
gozni fogunk!” Kós Károly száz
éve megfogalmazott állásfoglalása
a Kiáltó szóban egybecseng saját
elvi-érzelmi céljaival, mutatott rá
köszönetében, amelyet a Bolyaiak
városában egy Bolyai-aforizmával
zárt: „Minden közösség annyit ér,
amennyi értéket teremt.”

A közösséget szolgálta, jól
képzett tanárkollégákat nevelt

A továbbiakban felszólalt dr.
Dávid László professzor, a 
Sapientia EMTE Szenátusának el-
nöke. 

Beszédében utalt arra, hogy a ki-
tüntetések átadása előrendezvénye
az egyetem húszéves fennállásáról
való megemlékezésnek. Felidézte
az intézmény létrejöttét ünneplő
csíkszeredai találkozón az akkori
külügyi államtitkárként tevékeny-
kedő Németh Zsolt megjegyzését: a
marosvásárhelyieknek örvendeniük
kell, hogy felugorhattak egy robogó
vonat utolsó kocsijára. „Ha már így
történt, nemcsak megtűrt utasok
szerettek volna maradni, hanem
tenni is azért, hogy a vonat még job-
ban robogjon, és ez meg is valósult.
Az eltelt évek során az egyetemet
akkreditálták, és 10-12 éve megsza-
porodtak a diákok által elért orszá-
gos és nemzetközi díjak, amiben
jelentős szerepe volt a Marosvásár-
helyi Karnak.” 

A továbbiakban dr. Kelemen
András munkásságát értékelte, aki
nyolc éve vállalta el a kar vezetését,
igazi tanáremberre valló szemlélet-
től vezérelve: „tanítani csak úgy ér-
demes, hogy az átadott tudást
tanítványaink életük végéig maguk-
kal vigyék és hasznosítsák”. 

Bár a kitüntetett kiváló villamos-
sági szakember, és olyan korszak-
ban élünk, amikor erre a szakmára
nagy szükség van, hiszen most ala-
kul át villamoscentrikussá az autó-
ipar, a világ, ezt a tudását félre tudta
tenni, hogy a dékáni teendőkre
összpontosítson. A kedvező légkör-
ben, amelyet megteremtett, az egye-
tem legnagyobb karává vált a
marosvásárhelyi, ami nem volt
könnyű feladat, hiszen néha a tudat-
lanság és rosszindulat ellen is har-
colnia kellett a folyamatos építő
munka mellett, amely nemcsak a
falak felépítéséből állt. Azt az épü-
letet is neki köszönheti az egyetem,
amelynek előadótermében az ün-
nepség zajlott – mutatott rá Dávid
László professzor. 

Azonkívül, hogy a kitüntetett jó
szakember, jó ember, az a többlet,
amiért érdemes odafigyelni rá, hogy
rohanó, önző világunkban a saját
érdekei elé tudta tenni a közösség
érdekeit, és le tudott mondani saját
előmeneteléről, hogy a közösséget
szolgálja. Másik érdeme, hogy úgy
nevelte diákjait, hogy jól képzett
szakemberekké váljanak. A szaktu-
dás mellett megszerettette velük a
tanítást is, elérve, hogy tucatnyian
közülük tanárkollégái legyenek,
akik büszkék arra, hogy tőle sajátí-
tották el a hivatást, idősebb kollégái
pedig arra, hogy vele dolgoz-
hattak – hangsúlyozta a szenátus el-
nöke. 

Az ünnepségen Kásler Magda
népdalokat énekelt. A díjátadás
nemzeti imánkkal kezdődött és a
Szózattal fejeződött be, amelyeket
a Maros Művészegyüttes tánckará-
nak vezetőjével énekeltek együtt a
résztvevők.

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A tudomány, az oktatás, az építő munka szolgálatában 
Példamutató személyiségeket 

díjaztak
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Tóth László főkonzul és dr. Kelemen András Fotó: Nagy Tibor

Tóth László és Buksa Éva-Mária

(Folytatás az 1. oldalról)



Miért ír a doktornő verset
román és angol nyelven meg-
jelent kötetei után anyanyel-
véhez visszatérve? Erre a
kérdésre kerestem a választ
dr. Varo (született Borsos) Enikő
bőrgyógyász főorvostól, az
orvostudományok doktorától,
aki a marosvásárhelyi egye-
tem Gyógyszerészeti Karán
működő gyógykozmetikai
mesterképzést elvégezve – a
bőrbetegségek gyógyítása
mellett – a korszerű bőrápo-
lás tudományával is megis-
merkedett. 

„A természet iránti szeretetemet,
vonzódásomat női aggodalmakkal,
gyötrelmekkel, lelkiállapotaim hul-
lámzásának bemutatásával ízesítve,
színes papírba csomagolva kínálom
a kedves olvasónak” – áll az ajánlás
a nemrégiben megjelent verseskötet
hátlapján. 

– Miért tartod fontosnak, hogy
nemcsak a körülbelül tíz kilót
nyomó bőrünk bántalmaira, szép-
ségére, hanem verseiddel a lélekre
is gyógyírt keress? Hogyan, mikor
alakult ki benned ez a hajlam? Te-
kintsünk vissza a kezdetekre!

– 1957-ben születtem Marosvá-
sárhelyen, tanulmányaimat a 4-es
Számú Általános Iskolában kezd-
tem, I-IV. osztályban a magyar ta-
gozaton. Feltételezem, hogy a
szüleim akkoriban nem beszéltek
elég jól románul, ezért tartották fon-
tosnak, hogy én megtanuljak. Édes-
apám ragaszkodott ahhoz, hogy
ötödik osztálytól románul folytas-
sam az iskolát. Ugyanakkor arra is
gondjuk volt, hogy nyolcadikig
magán magyarórára járassanak. A
középiskolát a Papiu líceumban vé-
geztem. Az irodalmat szerettem a
legjobban, a román nyelv és iroda-
lom tantárgyverseny országos sza-
kaszáról dicsérettel jöttem haza. Az
olvasás volt a mindenem, rengete-
get jártam a könyvtárba, s amikor
könyvekkel megrakodva meglátott
édesanyám, aggódott, hogy meg-
görbül a hátam. Dolgozatíráskor,
ahogy meghallottam a témát, anél-
kül hogy különösebben készültem
volna, a végtelenségig tudtam írni,
valósággal ki kellett vegyék a tollat
a kezemből. Olyan volt, mintha ját-
szanék a szavakkal, és gyűjtöttem is
őket, külön szótárba jegyezve fel az
érdekes, különleges kifejezéseket. 

Középiskolában kezdtem el ver-
seket írni, és bekapcsolódtam a
Maşca Ioan tanár vezette városi iro-
dalmi körbe, ahol az irodalmi ér-
deklődésű, a képzőművész és zene
szakos kortársaim között nagyon jól
éreztem magam. Verseim a Vatra

folyóiratban jelentek meg, és a Ma-
rosvásárhelyi Rádió stúdiójában is
rögzítették, ahogy a saját verseimet
szavaltam. A szerkesztők, akik a
Bukaresti Rádióhoz igazoltak át,
később is bejátszották egy-egy ver-
semet.  

– Ilyen előzmények után miért
választottad az orvosi egyetemet?

– Ezt is a szüleim akarták, én
ugyanis Kolozsvárra, a filológiára
mentem volna szívesebben, de azt
mondták, hogy irodalom szakos ta-
nárként nem gyógyíthatok embe-
reket, de orvosként írhatok verse-
ket. Azonkívül az orvosi egyetem
Vásárhelyen van, miért mennék én
Kolozsvárra tanulni? Szófogadó
gyermek lévén végül a MOGYE-ra
felvételiztem, ahova nyolcan vol-
tunk egy helyre. Ma is emlékszem,
milyen büszke volt édesapám, ami-
kor megtudta, hogy az első tíz kö-
zött jutottam be. A szüleim tanácsát
követve szóról szóra megtanultam
az anatómiakönyvet, az „intenzív
kémia” osztályban pedig kiváló ta-
nárnőm és osztályfőnöknőm volt
Wilhelm Berta személyében, aki ta-
valyelőtt 91 évesen, szellemileg
frissen Izraelből eljött az érettségi
találkozónkra. 

Az egyetemet is nagyon komo-
lyan vettem, ambícióval
tele fogtam neki a tanulás-
nak. Nem bántam meg,
hogy a szüleimre hallgat-
tam, mert az egyetemen jó
volt a hangulat, sok él-
ményben volt részem. Ne-
gyedéves korom előtt
ismerkedtem meg a leendő
férjemmel, aki Iaşi-ban a
textil- és bőripari mérnöki
szakon tanult, és hogy
együtt lehessünk, átirat-
koztam a iaşi-i egyetemre,
ahol államvizsgáztam, de a
találkozókra a volt vásár-
helyi kollégáimmal járok. 

– Orvosként hol kezdted
a pályát?

– Maros megyében a tó-
háti körzeti orvosi rendelő-
ben. Mindig nagyon
ambíciós lévén, ahogy le-
hetett, arra törekedtem,
hogy Vásárhelyen kapjak
állást. A vizsga jól sikerült,
és a vegyi kombinát orvosi
rendelőjében alkalmaztak.
Mivel még többre vágy-
tam, szakorvosi vizsgára
jelentkeztem. 

– Miért lettél bőrgyó-
gyász?

– A vizsgán elért átlag
sorrendjében szólítottak, és
bármilyen szakot (kardiológiát, bel-
gyógyászatot…) választhattam
volna, de úgy éreztem, hogy a bőr-
gyógyászat egy rejtélyesebb terület,
nagyon sok megoldatlan kórképpel,

ami kihívásnak tűnt.
Ezért úgy gondoltam,
hogy ez lesz a legmegfe-
lelőbb szak számomra. A
sürgősségi kórház járóbe-
teg-rendelőjébe neveztek
ki, majd hároméves buka-
resti tanulmányaim után
szakvizsgáztam bőrgyó-
gyászatból, és azóta is ez
a fő munkahelyem. Öt év
után ugyancsak Bukarest-
ben tettem le a főorvosi
vizsgát, majd tíz évre rá
doktoráltam a MOGYE
Patológiai Tanszékén dr.
Egyed Zsigmond Imre
professzor irányításával.
A rosszindulatú bőrdaga-
natok immunhisztokémi-
ája volt a doktori
dolgozaton témája, és
maga a doktorátus hat
évig tartó kemény mun-
kát jelentett. Amikor si-
került, és
megnyugodtam, elhatá-
roztam, hogy ezután

olyan dolgokkal is foglalkozni aka-
rok, amikre korábban vágytam. Be-
iratkoztam a MOGYTTE
Gyógyszerészeti Karán működő
mesteri továbbképző iskola kozme-
tológia és bőrfarmakológia (dermo-
farmacia) szakára.

– Egyszerűsítve a mai hivatalos
elnevezést, az orvosi kozmetika mi-
lyen új ismeretekkel gyarapította
egy bőrgyógyász főorvos felkészült-
ségét, aki a szakma legfelsőbb
fokát is elérte?

– A kozmetológia a bőr ápolásá-
val és fiatalításával foglalkozó
komplex új tudományág, amely az
1980-as évektől kezdett kifejlődni.
Nagyon szép terület, elsajátításához
anatómiát, fiziológiát, botanikát,
gyógynövényismeretet és sok más
tantárgyat tanultunk. Azt például,
hogy milyen bőrtípusra milyen
aktív hatóanyagok a leghatásosab-
bak, mit kell ráncos bőr esetén a
krémbe keverni, mi a fő hatóanyag
a hidratáláshoz, és sorolhatnám to-
vább a tantárgyakat, amelyekből
komoly vizsgáink voltak. A disszer-
tációs dolgozatomat dr. Nicoleta
Todoran professzor asszony vezette,
a rosacea (az arcon kialakuló értá-
gulattal jelentkező gyulladásos bőr-
pír) kezelésére felhasználható
gyógynövények hatékonyságát mu-
tattam ki.

– Abból, amit a mesteri képzésen
elsajátítottál, a mindennapi gyó-
gyító munkában mit tudsz a legin-
kább felhasználni? 

– Az arcbőr műszeres vizsgálata
során megállapítom a típusát és azt,
hogy az milyen terápiát igényel.
Például, ha a nagyon erős öregedés
elleni kezelésre nincsen szükség,
mert elegendő egy egyszerű hidra-
tálás, a megfelelő arckrémeket

tudom ajánlani. To-
vábbá felhívom a pá-
ciensek figyelmét,
hogy az a krém, amit
használnak, milyen
emulgeátorokat (egy-
neműsítő szereket) és
tartósító szereket tar-
talmazhat, mert forra-
dalminak mondható
felfedezésként kimu-
tatták, hogy egyesek
kellemetlen utóhatá-
sokat, akár rákot is
okozhatnak. Emiatt
illóolajokkal próbál-
ják ezeket helyettesí-
teni. Annyira kedvet
kaptam, hogy saját
magamnak ki tudom
keverni a megfelelő
krémet a megvásárolt
hatóanyagokból. 

Öt-hat éve foglal-
kozunk a saját trom-
bocitákkal dúsított

plazmakezeléssel (PRP), amelynek
a hialuronsavas feltöltésnél, a bo-
toxszal való kezelésnél sokkal elő-
nyösebb fiatalító hatása van az
arcbőrre hosszabb távon. Más lesz
a bőr szerkezete, tónusa, a kollagén-
rostok újraképződnek, a sejtek sza-
porodni kezdenek, és csillogóan
széppé válik a bőr. Ez a terület is
nagyon gyorsan fejlődik, ezért
nehéz az újdonságokat, a műszere-
zettséget illetően lépést tartani vele.

Mire egy költséges
készüléket sikerül
megvásárolni, folyton
újabbak, jobbak je-
lennek meg. Szeret-
tem volna, ha a
gyermekeim folytat-
ják, amit én olyan
nagy kedvvel végzek,
de a fiam a jogot vá-
lasztotta, a lányom
orvosként az allergo-
lógiára szakosodik.
Van viszont mellet-
tem egy fiatal or-
vosnő, így neki
szeretném átadni,
amit tudok, ahogy a
néhai dr. Pavel Vul-
can bukaresti profesz-
szorom a szakma
minden titkába beava-
tott bennünket. 

Ma már elmondha-
tom: nem bántam
meg, hogy a bőrgyó-
gyászatot választot-
tam, hozzám illő, és
örvendeni tudok a
szépnek, nemcsak a
saját, hanem a pácien-
seim életében is.

– Visszatérve a
bőrgyógyászathoz, a
praxisodba mennyire
szüremkedett be a

Covid, vagy pontosabban annak 
az utóhatása? Mi a leggyakoribb
panasz, amivel hozzád fordul-
nak?

– Most sajnos a hajhullás. A
Covid után sokan panaszkodnak,
hogy elhull a hajuk, ezenkívül gya-
kori utóhatás a bőrviszketegség,
bőrszárazság. Amióta február else-
jétől visszajöttem, minden második
beteg erre panaszkodik. 

– Mi lehet az ok?
– Diffúz hajhullásról van szó,

ami a Covid esetében szisztémás
gyulladás következménye, ezért
egy idő után a szervezet kiküszö-
böli, helyrejön, de addig is a fejbőr
aminosavas, vitaminos koktéllal
való bemasszírozása segít, olyan új
samponokkal társítva, amelyek ki-
feszítik, valósággal becementezik a
hajszálakat, hogy ne hulljanak ki
olyan hamar. Esetenként egyéb
módszerekkel, például lézerkeze-
léssel, a hajhullást meggátoló haj-
spray-vel is próbálunk segíteni.
Főleg a nők szenvednek, hiszen
ahogy a hajukhoz érnek, valósággal
csomókban jön ki, amit egy nőnek
rendkívül nehéz feldolgozni.  

– Gondolom, hogy a láb- és kö-
römgombával is sokan fordulnak
hozzád, ugyanis tele van ezzel az

internet, de ismerőseim véleménye
szerint a drágán kínált szerek az
esetek többségében nem segítenek.
Hogyan gyógyítod? Mitől múlik el
a körömgomba?

– Az általunk felírt garantált ha-
tóanyagot tartalmazó szerektől biz-
tosan meggyógyul a lábujjak közti
és a talpon jelentkező gomba, a kö-
römgombát, amely a sérült körmö-
ket támadja meg, egészen biztosan
a szisztémás hatású tablettával lehet
kikezelni, amelyet három hónapon
át kell szedni. Erős gyógyszer, ezért
májvédő szereket adunk mellé.
Májbetegeknek, véralvadásgátlót
szedő személyeknek nem ajánlott.
Van egy újfajta szer, amit hetente
egyszer kell egy éven át használni,
a gyártó cég garantálja, hogy kinő a
köröm. Ha egyetlen köröm gombá-
sodott meg, akkor az említett szert
és a lézerkezelést is meg lehet pró-
bálni. Aki meggyógyult, annak is
javasoljuk, hogy időnként használja
a szert, amire utaltunk, hogy ne
újuljon ki a gomba. Akinek elmúlik,
nagyon fontos, hogy a lábbeliket
formalinnal fertőtlenítse, és betartsa
a higiénés szabályokat. 

– Minekutána erről is felvilágo-
sítottál, váltsunk témát. Ennyi
szakmai képzés, vizsga, két gyer-
mek felnevelése mellett mikor
kezdtél újra verseket írni?

– 2005 után. Leültem, és jöttek a
szavak, kezdetben nem írtam le, és
másnap már nem emlékeztem sem-
mire. Rájöttem, hogy azonnal rög-
zíteni kell, és 2008-ra megszületett
egy kötetre való vers, amit Ileana
Sandu újságírónő elolvasott, és le-
fordított angol nyelvre. A boldogság
szomorúsága címmel mind a két
változat kötetben is megjelent.
Visszaemlékszem, hogy Egyed pro-
fesszor megkérdezte: doktornő, ver-
seket írunk vagy doktorálunk?
Mondtam, hogy abbahagyom, és
úgy is lett. 11 év múlva, 2020-ban
jelent meg az Érintetlen májusi
vágy című második kötetem, szin-
tén román nyelven. Egyre jobban
belejöttem, és az idén megszületett
egy magyar nyelven írt kötet, a Má-
jusi körhinta című, a Garabontzia
Könyvkiadó jelentette meg. Az első
verseket anyanyelvemen még a
román nyelvű kötet megjelenése
előtt írtam, és nem voltam elégedett
velük. Mindig volt bennem egy
félsz attól, hogy nincs felsőfokú fel-
készültségem magyarból, és emiatt
nem sikerül elég pontosan kifejezi
magam. Otthon románul beszélünk,
a rendelés idején is gyakran, de amit
gyermekkorában hallott az ember,
azt nem felejti el. A cím a május
iránti szeretetemből fakad. Úgy
érzem, hogy a tavasz kiteljesedése
az életet jelenti, és olyan szá-
munkra, mint a gyógyír a betegnek.
Meggyőződésem, hogy akinek van-
nak szerelmes májusi emlékei, ame-
lyeket fel tud idézni, jobban érzi
magát, ha újraéli őket. A virágzó
fák, a zsenge fű, a tavaszi illatok, a
nyitott ajtón széles csíkban be-
áramló napfény belülről is meg-
érinti, melengeti az embert, s
akárhogy is próbálják februárban
elhitetni, május a szerelem igazi hó-
napja, kinek a valóságban, kinek az
emlékek fonalán. Egész évben, de
különösen télen az egyetlen kíván-
ságom az, hogy megéljek egy újabb
májust. Rövid verseimmel a tavaszi
természetet szeretném közelebb
hozni mindnyájunkhoz, és az Er-
dély iránti szeretetem kifejezni,
ahol a frissen fejt tej is olyan tiszta
lehet, mint édesanyám kékítővel fe-
hérített ruhái.

– Tudom, hogy voltak emberpró-
báló, nehéz események az életed-
ben. A sikereket néha beárnyékoló
válságos pillanatok ellenére boldog
embernek érzed-e magad?

– Azt hiszem igen, unokát szeret-
nék, és még néhány májust meg-
érni. Kinek nincsen gondja,
nehézsége, fájdalma, betegségei?
De örvendek, hogy itt vagyunk, be-
szélgetünk, felidéztem a fiatalko-
rom, ezek jó pillanatok, hát miért ne
lennék boldog!

Májusi körhinta 
Versek és medicina 
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Bodolai Gyöngyi

Bevezető 
Orvosi recept:
Az én virtuális gyógyszertáramban van egy csodála-

tos elixír, ami nagyon hamar elfogy, a neve: MÁJUS.
Állaga: szirup
Javaslat: depresszió, álmatlanság, fáradtság, erőtlen-

ség. 
Összetétele: virágba borult fák, friss levegő, enyhe

napsütés, zöld fű, színes madarak.
Használati utasítás: egy pohárral meginni belőle min-

den reggel, kúraszerűen 31 napig. Évente ismétlendő.
Eredmények: örök fiatalság, egyénenként változhat.
Csomagolás: jácintillatú szél.
Gyártó: Orpheus Pharmaceuticals Company

*
És néhány idézet a kötetből:
„Bolond vagyok/ Minden zöld körülöttem/ Hibás az

ajtózár/ Nyitva maradt a szorongás/ Beülök a csiga há-
zába/ Mert lassan akarok/ Élni.” (Álmodó) 

„Madarak kétségbeesve repkednek/ Mert rövidre vág-
tam a hajam/ Hajamból fészket raktam/ Fészekből felhőt
varázsoltam/ Felhőből űrhajót indítottam/ Űrhajóból
bolygót formáltam/ Oda vándoroltam.” (Transzhuma-
nizmus)

„Bánatosak az ujjaim/ Mert felhorzsolta a drótmosó/
Azzal próbáltam kisúrolni/ A fényeket az életemből.”
(Szomorúan kedves)

„Sárga ég alatt/ Piros házakban/ Fehér emberek lak-
nak/ Zöld tehenek/ Kék tejet adnak.” (Szivárvány Er-
dély)

„Zöld sálat kötöttem a nyakára,/ Ápoltam, óvtam/ Si-
mogattam, dédelgettem/ Estére fehér szárnyamon/ Meg-
pihentettem.” (Törékeny Erdély) 
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Korábbi beszámolóinkból tapasztalhatták, hogy a már
említett szezonális divatirányzatok is sok klasszikus
vagy ismert elemet tartalmaznak, újszerű megjelenés-
ben. Ebből kiindulva tekintsük át, hogy melyek lennének
azok a ruhadarabok, kiegészítők, melyek előző szezo-
nokból átmentve divatossá teszik a megjelenésünket.

Az első helyen említsük meg a Céline márkájú RETRÓ GAL-
LÉRT. Heidi Slimane újraértelmezte a híres fehér, csipkés szélű
retró gallért, sportos tréningfelsővel, anorákkal (kapucnis rövid
viharkabát) és hetvenes évekbeli farmerrel társítva. Akinek ilyen
darabok vannak a ruhatárában, nyugodtan vegye elő, és viselje.

A KOCKÁS BLÉZER (főleg Dior márkájú) egyike a legklasz-
szikusabb daraboknak.

Ha ilyet találunk szekrényünkben, társítsuk szintén kockással,
vagy a blézer színeivel harmonizáló, diszkrét virágos mintás ru-
hával, és biztosan különleges hatása lesz.

A BIZSU elnevezéssel illetett, nem nemesfémből készült ék-
szerek is újra fénykorukat élhetik az idén nyáron, ha a Dolce &
Gabbana ihletésű tavalyi darabokból választunk. Ha egyszerre
többet viselünk, még divatosabbak leszünk.

A hosszú szárú OPERAKESZTYŰK (például Gucci márká-
júak) idén ismét divatosak, sokat számít azonban, hogy mivel tár-
sítjuk.

A KÁVÉ mint színtónus, mely a barnák egyik legkedveltebb
és legdivatosabb árnyalatát képezi, sokáig mellőzött volt a divat-
ban, egészen addig, míg Daniel Lee a Bottega Venetától újra be
nem vezetette.

Ahhoz, hogy milyen árnyalatokat válasszunk, és hogyan tár-
sítsuk, nézzük meg a Bottega vagy a Hermes ajánlatait.

Egy MILITARY, azaz katonai stílusú ruhadarab is nyugodtan
átmenthető tavalyról.

Ilyen a katonazubbonyra emlékeztető felső, mely, ha a Michael
Kors által újraértelmezett darabokhoz hasonló, és minél eredetibb
kiegészítőkkel van ellátva, annál divatosabb lesz a hatása.

A réteges öltözködés, avagy LAYERING valósággal művészet,
mivel nem mindegy, hogy mit és hogyan viselünk. Ehhez válasz-
szunk főleg Lacoste-ihletésű tavalyi darabokat.

Akinek tetszik a FÉRFIAS és NŐIES ELEMEK keverése, ins-
pirálódjon Prada kollekcióiból, aki mesteri szinten ért ehhez, és
modern elemek kombinálásával klasszikus hatást ért el.

A TISZTA FEHÉR, legyen szó egy ingről vagy ingruháról,
mindig jó választás a tökéletes megjelenéshez. Főleg Valentino
tanácsait követve viseljük.

Az EXTRAVAGÁNS megjelenés mindig hatásos. Ehhez egy
régi kalap tollait hasznosíthatja újra és illesztheti frizurájába, egy
érdekes, erőteljes ruházatot választva hozzá az, aki szereti meg-
lepni a közönségét. 

Casoni Szálasi Ibolya 

Covid-info
Mivel folyamatosan kapunk oltással
kapcsolatos kérdéseket olvasóinktól, dr.
Ferencz Lorándtól, a megyei közegészség-
ügyi igazgatóság (DSP) igazgatóhelyet-
tesétől kértünk rájuk választ.

– Mit tehet az az idős, aki kettős állampolgár-
ként, román állampolgárságát is megőrizve Ma-
rosvásárhelyen lakik, és szeretné, ha beoltanák?

– Mindazok, akiknek van tartózkodási enge-
délyük Romániában, és személyi számuk
(CNP) is, feliratkozhatnak az országos plat-
formra, és amikor a korukat és egészségi álla-
potukat figyelembe véve sorra kerülnek,
beoltják őket. 

– Hogyan kell eljárnia annak a román állam-
polgárnak, aki külföldön vállalt munkát, ahol
megkapta az első adag védőoltást, de mielőtt a
másikra sor került volna, megszűnt a munka-
szerződése, és haza kell jönnie?

– Az első adagról szóló bizonylat felmutatá-
sával (feltehetően le kell fordíttatni román
nyelvre – szerk. megjegyzése) kérvényt ad be
az emlékeztető dózis felvételére, akár közvetle-
nül is egy olyan oltópontban, ahol azzal a vak-
cinával oltanak, amelyből az első adagot
megkapta.

– Mit tehet az a középkorú nő, akit az Astra-
Zeneca vakcinájával oltottak be, ami után kel-
lemetlen melléktünetei voltak, mint a láb
duzzadása és fájdalma, ami egy korábbi kez-
dődő embóliájára emlékeztette? Lehet-e a trom-
bózisra való érzékenység fennállása esetében
más oltóanyagra váltani?

– Az oltási tevékenységet összehangoló or-
szágos központ utasításai értelmében a külön-
böző típusú oltóanyagokat nem lehet
kombinálni. Egészségi szempontból jól megin-
dokolt helyzetekben azonban lehetséges oltó-
anyagot váltani, és azzal újrakezdeni az
immunizálást négy-nyolc hét elteltével az első
vakcina után. Ezt abban az oltópontban rendez-
heti, ahol az első oltást kapta, ugyanis ott vezet-
hetik be újra az országos oltási regiszterbe
(RENV) – válaszolta olvasóink kérdésére dr.
Ferencz Loránd. 

Ember és állat harmóniája
A köztéri rágcsálóirtás veszélyei

Áprilisban a marosvásárhelyi
önkormányzattal szerződés-
ben álló cég újra rágcsálóir-
tást végez. Minden tavasszal
és ősszel közterületeken ki-
helyezik a csalétkeket, saj-
nos, enyveskezű polgárok az
éjszaka leple alatt elvágják a
rögzítő huzalt, és eltulajdo-
nítják a látható helyre kihe-
lyezett dobozkát.

A szakemberek idén a közterüle-
teken rágcsálóirtásnál alkalmazott
vegyi anyagokat tartalmazó csalét-
keket helyeztek el szakszerűen (ké-
pünkön), megfelelőképpen
megjelölve, melyek három hétig a
közterületen maradnak. A rágcsáló-
irtásnál használt szerek az Egész-
ségügyi Minisztérium által
engedélyezettek, és alacsony mér-
gezési csoportba tartoznak, ennek
ellenére az állattulajdonosok fele-
lőssége, hogy figyeljenek a házi
kedvenceikre, és kerüljék azokat az
övezeteket, ahova a szereket kihe-
lyezték. A szakemberek szerint

ugyanis az említett időszakokban
megnő a mérgezéses tünetekkel az
állatorvosi rendelőkbe szállított ál-
latok száma.

– Miként kerülhető el a mérgezés,
illetve melyek a mérgezésre utaló
jelek? – kérdeztük a Noé Bárkája
kisállatklinika vezetőjét, dr. Pálosi
Csaba állatorvost.

– Az egyik leggyakoribb, nem
szándékos mérgezésfajta a szaksze-
rűtlenül szétszórt, szétdobált rág-
csálóirtó szerek következménye,
amely az állatok heveny és/vagy
idült vérzékenységét okozhatja. Mi-
felénk a rágcsálók irtására különféle
kumarinok származékát – dikuma-
rol, kumaklór és annak szintetikus
formáit, pl. bromadiolon – tartal-
mazó rodenticideket használnak. A
rágcsálóirtó szerek okozta mérgezés
úgy jön létre, hogy a kihelyezett ro-
denticidet a kutyák, macskák elfo-
gyasztják (habár általában nagyon
keserű az ízük, viszont különböző
ízesítőanyagokat, mint eper, vanília
stb. használnak), vagy a mérgezés
miatt lassan mozgó, illetve elhullott
rágcsálót (patkányt, egeret) részben

vagy egészben elfogyasztják. A vér-
zékenység következtében az állat
testüregeiben nagy mennyiségű vér
halmozódhat fel. Ha a méreg felvé-
telét követő 8–24 óra múlva a házi-
állat bágyadt, étvágytalan, járása
bizonytalan, nyálkahártyája világo-
sabb a megszokottnál, sokat fek-
szik, vagy fel sem tud kelni, az
megannyi akut mérgezésre utaló jel
lehet. Belső hőmérséklete legtöbb-
ször normális, de ha alacsony a test-
hőmérséklet, azt jelzi, hogy a
méreganyag felszívódása már elő-
rehaladott lehet. A belső vérzés kö-
vetkezményeként a nyálkahártyák
feltűnően sápadtak, a testnyílások-
ból vér szivároghat. Elhúzódó (kró-
nikus), akár egy hét utáni esetekben
a bőrön hullámzó duzzanatok (he-
matómák, vérömlenyek) jelennek
meg. A vemhes állat ilyenkor álta-
lában elvetél. Az ismétlődő köhö-
gés, később a nehézlégzés már
mellüregi vérzésre utalhat. Ha a tü-
netek valamelyikét észleli az állat
gazdája, késedelem nélkül állator-
voshoz kell fordulni. Meg kell
tudni, hogy milyen szert fogyasztott
az állat, erről pedig tájékoztatni kell
az orvost, akárcsak a megtett intéz-
kedésről.

– Mit tehet az állattartó a szak-
ember beavatkozásáig?

– A szakember beavatkozásáig
legfeljebb orvosi szenet érdemes
adni a kutyának egyes feltételezhető
méreganyagok megkötése érdeké-
ben. Az időben (nagyjából egy órán
belül) való beavatkozás is (hányta-
tás, K1-vitamin) még eredményes
lehet. A kezelés intravénásan adott
fitomenadion (K1-vitamin), ezt akár
napokig szükséges adni, a véralva-
dást figyelni, a trombocitaszámot el-
lenőrizni. Nagyon súlyos esetben
csak a vérátömlesztés segíthet, vagy

már az sem. A kumarinszármazékok
a véralvadás zavarát okozzák azáltal,
hogy gátolják a K-vitamin felhasz-
nálását és ezzel a protrombin képző-
dését. Így csökken a különböző
véralvadási faktorok mennyisége a
vérben, a fibrinogén-, a prokonver-
tinképzés, és romlik a vérlemezkék
összecsapódási képessége. A kuma-
rinszármazékoknak közvetlen, haj-
száleret károsító hatásuk is van.
Mindezek következtében az erek
már minimális mechanikai hatásra
sérülnek. Így csakhamar a test leg-
különbözőbb részeiben és gyakran a
testnyílásokon keresztül vérzések
keletkeznek. Kutyákban általában
egyszeri nagyobb adag, macskákban
az ismételt kisebb mennyiségek fel-
vétele okoz mérgezést. 

– Miként kell az orvosi szenet al-
kalmazni? Árthat-e vele a gazda?

– Bármely mérgezés gyanúja
esetén beadható az orvosi szén, de
a legfontosabb az állatorvossal kon-

zultálni előtte. Egy gramm aktív
szén egy órával a méreg felvétele
után annak akár 75 százalékát is
képes semlegesíteni. Mivel gyárilag
nagyon porózusra készítik, nagy a
felszívóképessége, akár 1000–2000
négyzetméter bélfelületről képes
felszívni a méreganyagokat. Az ál-
talános javasolt adag testtömeg-ki-
logrammonként 2–5 g széntabletta,
túladagolástól nem kell tartani, leg-
fennebb székrekedést okozhat.
Azonban nem ajánlott más gyógy-
szerekkel keverni, mert csökkent-
heti azok hatását, ugyanakkor
elalélt állatnak sem szabad adni.
Fontos azonban tudni, hogy véral-
vadásgátló típusú volt-e a méreg,
mert akkor nem a szén, hanem az
ellenszer (fitomenadion) beadása
segít. Ismeretlen anyag esetén, vagy
a diagnózis megállapításáig a szén-
tabletta alkalmazható, mert nem ár-
talmas (legfennebb nem használ) –
mondta a szakember.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska



Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”

Kedves Olvasók!

Idén április 19-től május 20-ig tartóz-
kodik a Nap a Bika jegyében. A tavasz kö-
zépső hónapja a természetet a legszebb
ruhájába öltözteti. A színek szépsége sze-
münket gyönyörködteti, a madarak boldog
csivitelése zene fülünknek. Minden gya-
rapszik, virágzik, illatorgiák kényeztetik
orrunkat. Ez a periódus azo-
kat, akik kellő érzékeny-
séggel rendelkeznek, tulaj-
donképpen az érzékek biro-
dalmába csábítja.

A Bika jegyű ember szá-
mára semmi sem lehet fonto-
sabb, mint a biztonság és a
stabilitás megteremtése. Az
elmúlt bő egy esztendő pont
ezt a vágyunkat torpedózta
meg. A Föld legtöbb álla-
mában súlyos recessziót te-
remtett a Covid–19 által ge-
nerált kuszaság, fejetlenség
és félelem. A világ legna-
gyobb gazdasági válságának
kellős közepén vagyunk,
mely kihatással van és lesz is
a legtöbb földlakóra. Az
anyagi veszteség asztrológiai
nyelven negatív Bika-tanítás. Ha felten-
nénk a kérdést, hogy van-e pozitív tanítás
is, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy
nincs. Valahogy az emberi természet úgy
van megalkotva – s ide soroljuk a modern
emberiség nagy többségét –, hogy a jóból
képtelen tanulni. Amikor valami jó ér,
akkor pillanatnyilag örülünk, de ugyebár
a jó dolgok „járnak nekünk”. Amikor va-

lamilyen veszteség ér, akkor pedig peche-
sek, szerencsétlenek, áldozatok vagyunk,
ahelyett hogy elgondolkoznánk, hogy mi
miért történik velünk. Pedig minden eset-
ben létezik ok-okozati összefüggés, még
akkor is, ha ezt az egónk hárítja. Remé-
lem, a kedves Olvasó a másik kategóriába
tartozik, abba, aki belátja, hogy az éle-
tében megjelenő problémákat, nehézsége-
ket, veszteségeket mindenki saját magá-
nak okozza egy-egy múltbéli döntésével.
Azt kell tudnunk, hogy a magasabb szem-
pontok, nevezzük nevén: az isteni törvé-
nyek működnek még akkor is, ha ezt sok
esetben képtelenek vagyunk felismerni. A

keleti népek többsége hisz a karma igaz-
ságában, miszerint: akár jó, akár rossz cse-
lekedeteket hajtunk végre, a jutalom vagy
büntetés utol fog érni előbb-utóbb. Más-
ként fogalmazva, ha rendeltünk és fo-
gyasztottunk egy vendéglőben, akkor a
pincér ki fogja hozni a számlát, amit ren-
dezni kell.

A világ – főleg a médián csüngő embe-

riség – elveszítette a biztonságát. Amikor
valaki nyugtalan és fél, akkor szokta a leg-
rosszabb döntéseket meghozni. Ilyenkor a
leginkább manipulálható, megvezethető,
becsapható. Pedig most kellene józan pa-
raszti ésszel átgondolni, hogy mi is törté-
nik velünk valójában. Ki okozta nekünk
ezt a bizonytalanságot, kinek állt érdeké-
ben feldúlni a nyugalmunkat? És mi az,
amit ez a kellemetlen élethelyzet megtanít
számunkra? Mostanában rendeződni lát-
szik a helyzet. A gyógyszercégek felpör-
getik a termelésüket, és előbb-utóbb
mindenki hozzájut a hőn áhított vakciná-
jához. Talán már az ikrek havában valami-

féle új rendszer is
kialakul.

A Bika-ember kedvenc
tevékenységei a szerzés
és a gyűjtögetés. Valahol
– mivel a földi létben a fi-
zikai síkon éldegélünk –
mindannyiunknak viszo-
nyulnunk kell az anyagi-
akhoz, a tárgyakhoz.
Érdemes lenne átgondolni
és újratervezni az életün-
ket. Mi az, amire valóban
szükségünk van, és mi az,
amit nem használunk,
csak ott pihen valamelyik
szekrényünk mélyén? De
rendet tehetünk a kapcso-
latainkban is. Kik fonto-
sak, kire számíthatunk, és
ki az, akitől jobb, ha elbú-

csúzunk? A tavasz a megújulás évszaka. A
megújuláshoz az kell, hogy helyet teremt-
sünk annak, ami valóban fontos szá-
munkra testi-lelki-szellemi szinten. 

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Véleményeiket, gondolataikat megír-

hatják az asztros@yahoo.com e-mail-
címre.
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Az asztrológus gondolatai

Nicolas Chamfort 
XVIII. századi francia író,

moralista 
egyik szentenciáját idézzük

a fősorokban.
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Április 8-i rejtvényünk megfejtése: A fiatal embernél a szerelem nem egyéb, mint étvágy, ha kielégült, megsemmisül.

l.n.j.

Tóth Sándor

Várom, hogy női kezek szorgalma nyomán színes
virágokból számok, időmutató jelek nőjenek Ma-
rosvásárhely központjában. A főtéri virágóra szá-
momra először is a múlt századi ’60–’70-es évek
kedvelt találkozóhelyét idézi, amikor olyan nagy re-
ménységgel indultunk neki az Életnek, és még
őszintén, tisztán hittük, hogy küzdeni kell és érde-
mes. Ott és akkor otthonosan éreztük magunkat,
mert a sajátunknak éreztük a főteret színes magnó-
liáival, rügyeket dédelgető fáival, virágaival.
Miénk volt a tér, ahogyan egymásra kacagtunk
tiszta, terhektől mentes, csengő hangon, mert fia-
talok voltunk, középiskolások, bolyaisok, és hittünk
abban is, hogy életünket, világunkat széppé tehet-
jük.

Azért is várom, mert immár négy éve unokámmal
együtt az óvodából hazafelé tartva sok-sok napon
át megálltunk a főtér, a város közepén, hogy mindig
megkérdezze: hányat mutat az óra. Amíg egyszer
csak ránézett, és boldog büszkeséggel mondta ki:
három óra van. Igazából délután négy óra volt, az
óraszerkezet egy kicsit lelassult a föld alatt, és mu-
tatója késéssel jelezte az időt. Nagyfiús boldogsá-
gát mégsem rontottam el, hiszen ő a virágokból
tanulta meg az első számokat. Hiszem, hogy gyer-
mekkorának szép emléke marad, hogy a főtéri vi-
rágórából ismerte fel először az idő járását.

Várom, hogy az óra újra meginduljon, mert
azokra a lengyel turistákra gondolok, akinek arcán
még észrevehető volt a Kultúrpalota láttán érzett
meghatottság, ahogy a templomok felé haladva
megálltak egy-két fénykép idejéig a virágóra körül.
Emlékét, a hit és a kultúra hajlékainak látványa
mellett, egy erdélyi város jelképeként vitték maguk-
kal.

Várom, hogy járjon a virágóra, mert onnan szá-
molom a kilométereket szülőfalumig és vissza. Egy
olyan biztos pontot jelent, amelyet e város minden
lakója a sajátjának érezhet, nemzetiségétől, politi-
kai hovatartozásától függetlenül, hiszen a virágok
mindenkinek egyformán nyílnak. És egyformán el-
telik mindnyájunktól az idő.

Virágidő, ami az igazi tavasz kezdetét jelzi Ma-
rosvásárhelyen.

Virágidő
Ötvös József



Ismét Marosvásárhelyen játszhatott a CSU Medicina 1.
ligás kosárlabdacsapat. Az ellenfelek játékerejét tekintve ez
volt a tavaszi sorozat legkönnyebb tornája még úgy is, hogy
ezúttal, a decemberi torna mérkőzéseit bepótolandó, három-
szor léptek pályára George Trif tanítványai.

Pénteken a mezőny legszerényebb alakulata, a Bukaresti
Liliecii volt az ellenfél. A mérkőzésről sok minden nem
mondható, hisz azt az elejétől a végéig a házigazdák uralták,
még úgy is, hogy Martinićet nem is nevezte a hazai kispad a
12 fős keretbe. Az első negyedben megadott alaphangot a
Medicina fiatal kosarasai a következő két harmadban is foly-
tatták, és csak a végére esett vissza kissé a teljesítmény, ami-
kor a legfiatalabbak is több lehetőséget kaptak.

Nehezebben indult a Kolozsvári U elleni meccs, pontosab-
ban a védekezési rész. Támadásban ugyanis az egyik fél négy
triplát, a másikon három triplát és egy kétpontost szórt. Az
első kimaradt dobást a negyedik percben jegyeztük, Șolopa
volt a „ludas“. Úgy tűnt, a kolozsváriak képtelenek hibázni,
de ebben a marosvásárhelyi védelem is vastagon benne volt.
Miután Martinić is pályára lépett, lassan kezdett helyrebil-
lenni a dolog, és 35:35 után – miután az U dobói kezdtek pon-
tatlanabbakká válni – végleg felborult az egyensúly. A
második harmad második felében 20 pontot vert a CSU Me-
dicina a ellenfelére, és a pontgyártást, sok-sok lopott labdá-
nak és a gyors ellenakcióknak is köszönhetően (12 lopott
labda, 26 pont ellentámadásból), addig folytatta, amíg 40
pont lett az előny. Csak ezután szusszant meg egy kicsit, és
már nem erőltette annál jobban, hogy a különbséget meg-
nyugtató szinten tartsa.

Ezek után a Nagyszebeni CSU fiókcsapata elleni találkozó
ígérkezett a torna legnehezebb találkozójának. A rivális azon-
ban nem tudott felnőni a házigazdák szintjére. A CSU Medi-
cina végig uralta a mérkőzést, egy-két kimaradt támadást
leszámítva egyenletes teljesítményt nyújtott, és csak 33 pon-
tos előny után csökkent egy kicsit a lendület. A védekezés ez-
úttal sokkal jobban működött, mint Kolozsvár ellen,
ugyanakkor a lepattanózásban jelentősen felülmúlták a sze-
benieket, noha nem ebben a játékelemben számít a csapat a
legerősebbnek. Noha Martinić a kispadon ült, George Trif
edző nem tartotta szükségesnek, hogy pályára küldje, a mon-
tenegrói játékos ugyanis elsősorban az erős ellenfelekkel
szemben tudja motiválni magát, míg így több lehetőség nyílt
arra, hogy a fiatalok a lehető legtöbb tapasztalatot szerezzék
hivatalos mérkőzés körülményei között is.

A marosvásárhelyi találkozóval párhuzamosan játszották
a CSM Ploiești – Bukaresti Rapid mérkőzést, amelyet a fő-
városiak nyertek meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a Medicina

maradt az egyetlen veretlen csapat a mezőnyben, de ugyan-
akkor azt is, hogy a CSM Ploiești talán mégsem annyira erős,
mint a híre.

A férfikosárlabda 1. ligában két hét múlva pótolják a múlt
hónapról fertőzések miatt elhalasztott ploiești-i tornát, míg
május 3-5. között rendezik az utolsó buborékot, amelyen a
Medicina a két ploiești-i együttes ellen játszik. A helyszín
még nem ismert, de a mérkőzéseknek csak az ellenfél feltér-

képezése lesz a tétje, mert a döntő tornát, amelyen a legjobb
hat csapat vesz részt, mindenki nulla ponttal kezdi, és a CSU
Medicina biztosan ott lesz közöttük. 

A mezőny amúgy már szinte biztos, a marosvásárhelyiek
mellett a Rapid, a ȘtiinXa, az Agronomia, a CSM Ploiești cé-
lozhatja meg a két osztályozós helyet. A döntő tornán 
részt vesz a Nagyszebeni CSU II. is, azonban feljutási jog 
nélkül.

Könnyed győzelmekkel folytatták a férfi kosarasok, már csak ők veretlenek
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Fotó: a CSU Medicina közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Bukaresti Liliecii
100:56 (27-9, 26-15, 27-13, 20-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
zárt kapus. Vezette: Csíki Zsolt (Ma-
rosvásárhely), Raluca Dan (Kolozs-
vár), George Pridea (Szatmárné-
meti). Ellenőr: Marian Oprea (Bras-
só).
CSU Medicina: Șolopa 15, Engi-Ro-
senfeld 14 (4), Oltean 13 (1), Györki
10 (2), Szilveszter 9, Kilyén 8 (2),
Mureșan 8 (2), Bölöni 6 (2), Nistor
6, Steff 5 (1), Tălmăcean 4, Blaga 2.
Liliecii: Duca 20 (2), R. Popescu 6
(1), Pavel 6, Viulet 5 (1), Paraschiv 5
(1), Bogdan 5 (1), Leuștean 5 (1),
Mande 2, Burcea 2.

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Kolozsvári U 112:80
(27-27, 34-14, 31-16, 20-23)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
zárt kapus. Vezette: Daniel Ungurea-
nu (Jászvásár), George Pridea (Szat-
márnémeti), Mihnea Vlad (Jászvásár).
Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).
CSU Medicina: Șolopa 24, Martinić
15 (2), Kilyén 14 (3), Szilveszter 14
(2), Bölöni 13 (2), Oltean 11 (1),
Engi-Rosenfeld 6 (1), Nistor 5 (1),
Blaga 5, Györki 3, Mureșan 2, Tălmă-
cean.
Kolozsvári U: Domocoș 21 (3), Brie
20, Divoiu 19 (2), Bîrlean 10 (2), Vă-
leanu 10 (1), Alexandru, Lazăr, Tat,
Ionaș, Kracz.

Jegyzőkönyv
Kosárlabda 1. liga: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Nagyszebeni CSU
II 102:69 (25-16, 31-17, 23-14, 23-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
zárt kapus. Vezette: Eugen Lăzărescu
(Kolozsvár), Raluca Dan (Kolozs-
vár), George Pridea (Szatmárnémeti).
Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).
CSU Medicina: Șolopa 25, Bölöni 18
(4), Engi-Rosenfeld 15 (3), Szilvesz-
ter 13 (1), Györki 11 (2), Nistor 10
(2), Kilyén 8, Tălmăcean 2, Mureșan,
Blaga.
Nagyszebeni CSU II: Victor Geor-
gescu 19 (1), Tonch Cerbu 16, Vlad
Georgescu 9, Călin 7, Ilinescu 6,
BădiXașcu 4, Ivan 3 (1), Apostol 3
(1), Porime 2.

Eredményjelző
Kosárlabda 1. liga:
* Marosvásárhely: CSU Medicina – Bukaresti Liliecii
100:56, Bukaresti Liliecii – Nagyszebeni CSU II. 64:90,
CSU Medicina – Kolozsvári U 112:80, CSU Medicina –
Nagyszebeni CSU II. 102:69, Bukaresti Liliecii – Kolozs-
vári U 65:99.
* Ploiești: Bukaresti Rapid – CSU Ploiești 80:43, Buka-
resti Agronomia – CSM Ploiești 73:84, CSU Ploiești – Bu-
karesti Agronomia 43:85, Bukaresti Rapid – CSM Ploiești
76:64.

Labdarúgó-
mérkőzések 

a televízióban
Román Szuperkupa, 

döntő, 19 óra:
* Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB –

TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1

Európa-liga, negyeddöntő, 
visszavágók, 22 óra:

* Slavia Prága (cseh) – Arsenal (angol)
(az első mérkőzésen: 1-1) – TV: DigiSport
1, Telekom Sport 1

* Manchester United (angol) – Granada
(spanyol) (az első mérkőzésen: 2-0) – TV:
DigiSport 2, Telekom Sport 3

* AS Roma (olasz) – Ajax Amsterdam
(holland) (az első mérkőzésen: 2-1) – TV:
DigiSport 3, Telekom Sport 2

* Villarreal (spanyol) – Dinamo Zágráb
(horvát) (az első mérkőzésen: 1-0) – TV:
DigiSport 4, Telekom Sport 4

* Angol Premier Liga, 30. forduló: Ar-
senal – Liverpool 0-3, Aston Villa – Ful-
ham 3-1, Chelsea – West Bromwich 2-5,
Everton – Crystal Palace 1-1, Leeds United
– Sheffield United 2-1, Leicester – Man-
chester City 0-2, Manchester United –
Brighton & Hove Albion 2-1, Newcastle
United – Tottenham 2-2, Southampton –
Burnley 3-2, Wolverhampton – West Ham
United 2-3; 31. forduló: Brighton & Hove
Albion – Everton 0-0, Burnley – New-
castle United 1-2, Crystal Palace – Chelsea
1-4, Fulham – Wolverhampton 0-1, Liver-
pool – Aston Villa 2-1, Manchester City –
Leeds United 1-2, Sheffield United – Ar-
senal 0-3, Tottenham – Manchester United
1-3, West Bromwich – Southampton 3-0,
West Ham United – Leicester 3-2. Az él-
csoport: 1. Manchester City 74 pont, 2.
Manchester United 63, 3. Leicester 56.

* Spanyol La Liga, 29. forduló: Alavés
– Celta Vigo 1-3, FC Barcelona – Vallado-
lid 1-0, Cádiz – Valencia 2-1, Granada –
Villarreal 0-3, Levante – Huesca 0-2, Osa-
suna – Getafe 0-0, Real Madrid – Eibar 
2-0, Real Sociedad – Athletic Bilbao 1-1,
Sevilla – Atlético Madrid 1-0, Elche –
Betis 1-1; 30. forduló: Athletic Bilbao –

Alavés 0-0, Betis – Atlético Madrid 1-1,
Celta Vigo – Sevilla 3-4, Eibar – Levante
0-1, Getafe – Cádiz 0-1, Huesca – Elche 
3-1, Real Madrid – FC Barcelona 2-1, Va-
lencia – Real Sociedad 2-2, Valladolid –
Granada 1-2, Villarreal – Osasuna 1-2. Az
élcsoport: 1. Atlético Madrid 67 pont, 2.
Real Madrid 66, 33. FC Barcelona 65.

* Olasz Serie A, 28. forduló: Inter – Sas-
suolo 2-1; 29. forduló: Napoli – Crotone 
4-3, Genoa – Fiorentina 1-1, Bologna –
Inter 0-1, Torino – Juventus 2-2, Bene-
vento – Parma 2-2, Sassuolo – AS Roma
2-2, AC Milan – Sampdoria 1-1, Lazio –
Spezia 2-1, Atalanta – Udinese 3-2, Cagli-
ari – Hellas Verona 0-2; 30. forduló: Fio-
rentina – Atalanta 2-3, AS Roma –
Bologna 1-0, Inter – Cagliari 1-0, Spezia –
Crotone 3-2, Juventus – Genoa 3-1, Hellas
Verona – Lazio 0-1, Parma – AC Milan 
1-3, Sampdoria – Napoli 0-2, Benevento –
Sassuolo 0-1, Udinese – Torino 0-1. Az él-
csoport: 1. Inter 74 pont, 2. AC Milan 63,
3. Juventus 62.

* Német Bundesliga, 27. forduló: RB
Leipzig – Bayern München 0-1, Augsburg
– Hoffenheim 2-1, Mönchengladbach –
Freiburg 2-1, Borussia Dortmund – Eint-

racht Frankfurt 1-2, Union Berlin – Hertha
BSC 1-1, Bayer Leverkusen – Schalke 04
2-1, Wolfsburg – 1. FC Köln 1-0, VfB
Stuttgart – Werder Bremen 1-0, Mainz –
Arminia Bielefeld 1-1; 28. forduló: VfB
Stuttgart – Borussia Dortmund 2-3, Werder
Bremen – RB Leipzig 1-4, Hertha BSC –
Mönchengladbach 2-2, Hoffenheim –
Bayer Leverkusen 0-0, Eintracht Frankfurt
– Wolfsburg 4-3, Arminia Bielefeld – Frei-
burg 1-0, Bayern München – Union Berlin
1-1, 1. FC Köln – Mainz 2-3, Schalke 04 –
Augsburg 1-0. Az élcsoport: 1. Bayern
München 65 pont, 2. RB Leipzig 60, 3.
Wolfsburg 54.

* Francia Ligue 1, 31. forduló: Angers
– Montpellier HSC 1-1, Bordeaux – Stras-
bourg 2-3, Lens – Lyon 1-1, Lorient –
Brest 1-0, Olympique Marseille – Dijon 
2-0, AS Monaco – Metz 4-0, Nantes – Nice
1-2, Nimes – St. Etienne 0-2, Paris St. Ger-
main – Lille 0-1, Reims – Stade Rennes 
2-2; 32. forduló: Brest – Nimes 1-1, Lens
– Lorient 4-1, Lyon – Angers 3-0, Metz –
Lille 0-2, AS Monaco – Dijon 3-0, Mont-
pellier HSC – Olympique Marseille 3-3,
Nice – Reims 0-0, Stade Rennes – Nantes
1-0, St. Etienne – Bordeaux 4-1, Strasbo-
urg – Paris St. Germain 1-4. Az élcsoport:
1. Lille 69 pont, 2. Paris St. Germain 66,
3. AS Monaco 65.

Európai focikörkép

Bálint Zsombor
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Kedden, április 13-án Románia kor-
mánya a Fenntartható Fejlődés Főosz-
tályon keresztül aláírta a Koalíció a
Fenntartható Romániáért Egyesület-
tel kötött Partnerség a jövőért protokol-
lumot. 

Az eseményen részt vett Kelemen Hunor
miniszterelnök-helyettes, Borbély László ál-
lamtanácsos és Dragoş Tuţă, a Koalíció a
Fenntartható Romániáért Egyesület képvise-
lője. A sajtótájékoztatót élőben közvetítették
a kormány Facebook-csatornáján.

Egy kormány egyaránt felelős a jelen
társadalomért és a jövő generációiért 

– jelentette ki Kelemen Hunor miniszter-
elnök-helyettes. Hozzátette: „Életünk minden
területe összefügg a fenntartható fejlődéssel.
Egy kormány egyaránt felelős a jelen társa-
dalomért és a jövő generációiért. Intézmény-
közi együttműködésre van szükség Románia
fenntartható fejlődési stratégiájának megva-
lósításához, és a megállapodás a civil társa-
dalom képviselőivel egy újabb lépés ennek
érdekében. Mindannyiunk érdeke, hogy az
elkövetkező évek változásai és beruházásai a
17 fenntartható fejlődési célon alapuljanak”.

A Partnerség a jövőért megállapodás hoz-
zájárul a 2030-as menetrend 17 fenntartható
fejlődési céljának hatékony végrehajtásához
Romániában, amihez elengedhetetlen az ösz-
szes társadalmi réteg támogatása és hozzájá-
rulása.

Nyitottak vagyunk a párbeszédre és a
csapatmunkára a társadalom minden
rétegével

„Ma nyílt partnerséget indítunk a civil tár-
sadalommal a fenntartható Románia érdeké-
ben, amiben szilárdan hiszünk. Nyitottak

vagyunk a párbeszédre és a csapatmunkára a
társadalom minden rétegével. Hétfőn kerül
sor az első munkamegbeszélésre a koalíció
tagjaival. Ha jobb életet akarunk magunknak
és a jövő generációinak, akkor ennek megfe-
lelően kell döntéseket hoznunk, minden ál-
lampolgár igényeihez igazítva ”– jelentette ki
Borbély László államtanácsos, a Fenntartható
Fejlődés Főosztály koordinátora.

Ötven tagszervezet
A Fenntartható Románia koalíciónak eddig

körülbelül 50 tagszervezete van a civil társa-
dalomból és a magánszektorból. „A Fenntart-
ható Románia koalíció a fő eszköz, amelyen
keresztül népszerűsítjük és gyakorlatilag
megvalósítjuk az együttműködést a romániai
Fenntarthatósági Nagykövetségen, népszerű-
sítjük azt a gazdasági modellt, amelyben a
vállalatok a kormánnyal, a kormányzati in-
tézményekkel és a nonprofit szervezetekkel
fennálló partnerség révén megoldják a társa-
dalmi és környezeti problémákat anélkül,
hogy feláldoznák gazdasági hatékonyságu-
kat”– mondta Dragoş Tuţă.

A koalícióhoz való csatlakozás
folyamata egyszerű

A Fenntartható Románia koalíció (CRS)
képviselője felkérte a kormányt, hogy vonják
be a koalíció tagjait „a fenntartható fejlődés-
sel kapcsolatos minden vitába és döntésbe a
minisztériumoknál és minden kormányzati
intézményben”, hiszen „a konzultációs folya-
mat és a párbeszéd a fenntartható fejlődés
alapja hosszú távon”.

„A koalícióhoz való csatlakozás folya-
mata egyszerű: online a szervezet honlap-
ján, a www.ambasadasustenabilitatii.ro
oldalon lehetséges. A hozzánk csatlakozók-
nak lehetőséget biztosítunk párbeszéd foly-
tatására a kormánnyal ezekben a

fenntarthatósági kérdésekben” – hangsú-
lyozta Dragoş Tuţă.

Nagyobb együttérzést 
a kommunikációban

Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter
tevékenységével kapcsolatos újságírói kér-
désre válaszolva Kelemen Hunor azt mondta:
a Mentsétek Meg Romániát Szövetség – Sza-
badság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR–
PLUS) dolga a tárcavezető tisztségben tartása
vagy visszahívása, de természetesen az egész
kormány felelősséget kell vállaljon az egész-
ségügyért. Ugyanakkor, mint mondta, hatá-

rozottabb intézkedéseket, a kommunikáció-
ban pedig „nagyobb együttérzést” vár el 
Voiculescutól.

„A kormánykoalícióban is tárgyaltunk
erről hétfőn. Alaposabban előkészített lépé-
sekre van szükség, és ha egy döntést nem
lehet öt órán belül gyakorlatba ültetni, akkor
készítsd elő öt napon át” – utalt a bukaresti
Foişor kórház koronavírusos kórházzá történt
átalakításáról, az ott fekvő betegek evakuálá-
sáról és áthelyezéséről, ami a múlt hét végén
indulatokat váltott ki a közösségi térben, 
és a kórház előtti újabb tüntetésekhez veze-
tett.

Elengedhetetlen az összes társadalmi réteg hozzájárulása 
Partnerség a jövőért 

Fotó: RMDSZ

Mózes Edith

Boldog tanárok a boldogabb társadalomért
A Boldog tanárok program
célkitűzése, hogy a pedagó-
gusok jó közérzete meghatá-
rozó legyen, s a hazai iskolák
valamennyi osztálytermében
hangulatos, nyugodt légkörű
tanórákat tartsanak. A prog-
ramot tavaly februárban indí-
tották el Marosvásárhelyen, s
ezzel egy időben kezdődött A
tanárok jó közérzetéért: tudatos
utazás elnevezésű mozgalom
is, a két főtámogató a Herlitz
Románia és az Azomureş ve-
gyipari kombinát. 

A hazai mozgalmat Simona
Baciu tanár kezdeményezte. A taná-
roknak szóló tanfolyamot a jár-
ványra való tekitnettel online térben
bonyolítják le. A programot kedden
mutatták be a marosvásárhelyi
Privo Szálló konferenciatermében,
a kezdeményező, valamint Horaţiu
Nicolau, a Herlitz Románia vezér-
igazgatója és Harri Kiiski, az Azo-
mureş vegyi kombinát
vezérigazgatója jelenlétében. 

Simona Baciu projektvezető
tanár, a kolozsvári Transilvania
College alapítója ismertette a több
mint egy éve futó programot,
amelybe öt megye – Maros, Brassó,

Kolozs, Beszterce-Naszód, Szu-
csáva – és Bukarest pedagógusai
kapcsolódtak be. A képzésekre 700
pedagógus iratkozott fel, 280-an vé-
gezték el, s jelenleg 90-en vesznek
részt ezeken.

– Nagy lelkesedéssel kezdtük el
a Boldog tanárok projektet 40 tanár,
valamint 30 iskolaigazgató és tan-
felügyelő részvételével. Kezdetben
a Herlitz Románia volt a támoga-
tónk. Az Azomureş 2020 novembe-
rében csatlakozott a programhoz.
Az volt az álmunk, hogy a műhely-
munkát és a képzéseket 150 tanár-
ral, valamint 50 iskolaigazgatóval
folytassuk, azonban közbejött a vi-

lágjárvány, s alkalmazkodni kellett
a körülményekhez. Így a személyes
találkozások helyett rá kellett tér-
nünk az online képzésekre. Novem-
bertől Maros és Kolozs megyében
így folynak a képzések, a két me-
gyében működő Pedagógusok Háza
támogatásával. Szándékunk az,
hogy ez idő alatt a tanárok egy új
nevelési kultúrát sajátítsanak el. Az
öthetes programban való részvétel
után a tanárok sokkal nyíltabbá, 
illetve nyitottabbá váltak a stessz-
hatásokat csökkentő technikák al-
kalmazása iránt – fogalmazott
Simona Baciu, a Boldog tanárok
program elindítója. 

A sajtótájékoztatón
két Maros megyei pe-
dagógus is felszólalt,
egy óvónő és egy taní-
tónő. Elmondták,
hogy a képzéseken
szerzett tudás révén
sokkal tudatosabban
törekednek a stressz-
mentes oktatásra, sok-
kal higgadtabban
viszonyulnak az okta-
tás folyamán felme-
rülő konfliktusos
helyzetekhez, sokkal
megértőbbek és türel-
mesebbek a gyerme-
kekkel. Ha a tanár
derűs, nyugodt és kie-
gyensúlyozott, azzal
hozzájárul ahhoz,
hogy a gyermekek
jobban teljesítsenek,
nagyobb érdeklődés-
sel kövessék a tan-
anyagot – mondták.
Ha ez valóban sikerült
nekik ebben a rendkí-
vül nehéz időszakban,
akkor megérte! 

A Herlitz Románia, amely 30 éve
van jelen a hazai piacon, arra törek-
szik, hogy a fogyasztók egészségét
és biztonságát, az oktatást előse-
gítse mind a forgalmazott termékek,
mind az általa támogatott szociális
és humanitárius programok révén. 

– A gyermekek mindennél fonto-
sabbak számunkra, minden erőfe-
szítésünk rájuk irányul, és
fejlődésük érdekében történik. A
szóban forgó projekt kiegészíti azo-
kat a törekvéseket, amelyeket a fo-
gyasztóink és a társadalom
érdekében teszünk, s ezáltal hozzá-
járulunk ahhoz, amire napjainkban
nagy szükség van az iskolákban, és-
pedig a sokkal jobb hangulatra és az
emberibb hozzáállásra – fogalma-
zott Horaţiu Nicolau, a Herlitz ve-
zérigazgatója. 

– A projektet nem véletlenül tá-
mogatja az Azomureş vegyi kombi-
nát – mondta Harri Kiiski, az
Azomureş vezérigazgatója –, hiszen
évek óta elkötelezett támogatói va-
gyunk a hazai oktatásnak. A jelen-
legi körülmények között a tanárok
és a gyermekek egyaránt fokozott
stressznek vannak kitéve, ezért
minden kezdeményezés, amely po-
zitív irányba változtathat ezen a
helyzeten, örvendetes. Ezért is tá-
mogatjuk ezt a projektet. Öröm szá-
munkra, hogy csatlakozhattunk a
szervezőkhöz, s bízunk abban, hogy
támogatásunk révén több ezer peda-
gógus új munkamódszereket sajátít
el, s ezeket sikerrel alkalmazza az
osztálytermekben – fogalmazott az
igazgató.

A Népújság kérdésére válaszolva
Simona Baciu, a projekt vezetője el-
mondta, hogy pontos számot nem
tud, de az említett megyék magyar
pedagógusai is szép számban vettek
részt a programban.Fotó: Nagy Tibor

Mezey Sarolta



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

TETŐFEDÉS fém- és hagyományos
cseréppel, ácsmunka, tetőjavítás,
szigetelés kartonnal, gyors kisebb
javítások. Tel. 0749-689-653. (11399)

VÁLLALOK garanciával tetőfedést,
ácsmunkát, cserépforgatást, szigetelést,
kisebb beltéri és kültéri javítást. Tel. 0750-
602-043. (11465)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
FÜLÖP KATALIN 

szül. Bükkösi 
életének 99. évében, 2021. április
13-án csendesen eltávozott kö-
zülünk. 
Örök nyugalomra a marosbogáti
temetőben helyezik 2021. április
15-én, csütörtökön 15 órakor. 
Búcsúznak tőle gyászoló szerettei.
Emléke legyen áldott! (11493-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, a gyer-
gyóremetei születésű 

PETRÉD IMRE
életének 83. évében, április 12-én
csendesen megpihent. Utolsó út-
jára 2021. április 15-én, csütörtö-
kön 12 órakor kísérjük a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KELEMEN ANTAL 

okleveles építészmérnök életé-
nek 80. esztendejében, 2021. áp-
rilis 13-án Budapesten hirtelen
elhunyt. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (11499-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
retett édesanyánk, 

KÁDÁR ILDIKÓ 
(szül. Medgyessy) 

életének 78. évében örökre meg-
pihent. Temetése április 16-án,
pénteken 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. 
Fiai: Botond és Magor. (11484-I)

Szívünk mély fájdalmával, de a
feltámadás reményében tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy 2021. április 13-
án a drága jó édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, testvér,
rokon, szomszéd, a pókakeresz-
túri születésű 

FARCZÁDI JULIANNA
szül. Szatmári  

marosszentkirályi lakos, a kábel-
gyár volt dolgozója, életének 83.
évében rövid betegség után el-
hunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2021. április 15-én,
csütörtökön 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosszent-
királyi református templom sír-
kertjébe. 
Búcsúzik fia, Zoltán, menye,
Emese, unokái: Erika és Levente,
azok családja és dédunokája,
Lara. (11498-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
id. MOLNÁR JÁNOS 

az IREM volt dolgozója 
életének 87. évében súlyos be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Drága halottunk földi
maradványait 2021. április 16-án,
pénteken 13 órakor a marosvá-
sárhelyi római katolikus temető
felső kápolnájánál helyezzük
örök nyugalomra. 
Búcsúzik szerető felesége,
három gyermeke, hat unokája és
dédunokája. Emléke szívünkben
élni fog!
„Megállt egy szív, mely élni vá-
gyott, 
pihen az áldott kéz, mely dol-
gozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a há-
zunk, 
nem hisszük el, hogy Téged
hiába várunk. (11492-I)

Megrendülten értesültem 
MOLNÁR GÉZA

harsonatanárom haláláról. Életre
szóló példáját, emberségét és
szakmai irányítását köszönöm. 
Isten nyugtassa, Tanár Úr!
Lázok Gergő. (11494-I)

Fájdalomtól megtört szívvel ve-
szünk búcsút drága jó édes-
anyánktól, nagymamától, 

HÖGYES IRMÁTÓL
akinek szerető szíve április 13-
án, 83 éves korában, hosszú
szenvedés után megszűnt do-
bogni. Utolsó útjára április 15-én,
csütörtökön 15 órakor kísérjük a
Jeddi úti temetőbe. 
Búcsúzik fia, Béla, lánya, Magdi,
veje, Andris, unokái: Melánia és
Roland. (11489-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten búcsúzunk
MOLNÁR GÉZÁTÓL, iskolánk
nyugalmazott harsonatanárá-
tól. Tisztelettel és hálával gon-
dolunk rá. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
békés! 
A Marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum munkaközös-
sége. (11482-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Gálfi Tünde kolléganőnk-
nek, együttérzünk vele szere-
tett ÉDESAPJA elhunyta miatt
érzett mély fájdalmában. Vi-
gasztalódást kívánunk a gyá-
szoló családnak. 
A Marosvásárhelyi Egészség-
ügyi Biztosító munkaközös-
sége. (11496)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok
mindazoknak, akik férjem,
GÁLL–BURJÁN ISTVÁN (autó-
villanyszerelő) temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Felesége, lányai, testvérei.
(11456-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Pontosítás a Transilvania Repülőtér április 7-én megjelent 
álláshirdetéséhez 

A REPüLŐTÉRI ELLENŐRI állásra a jelentkezési dosszié leadásának
határideje:  április 28., 16 óra.
A versenyvizsga időpontja: május 7., 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265-328-888-
as telefonszámon. 

Árverési közlemény
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén 2021. április
15-én 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi ingó és ingatlan javakat:
– kék színű Volkswagen LT 28 személygépkocsi, azonosítószáma WV1ZZZ2DZYH032350, rendszáma MS-
79-ZAL, kikiáltási ár: 7.905 lej, VARGA ATTILA adós tulajdona; a kikiáltási ár a becsérték  50%-a (IV. licit),
nem tartalmazza a héát. 
– fehér színű Citroen N1 haszonjármű, azonosítószáma VF7LA9HXC74397248, 2006-os gyártmány, rend-
száma MS-12-MGC, kikiáltási ár: 4.810 lej;
– fehér színű Fiat N1  haszonjármű, azonosítószáma ZFA27000064074282, 2007-es gyártmány, rendszáma
MS-11-WWD, kikiáltási ár: 13.450 lej, a BEST ROAD CONSTRUCT KFT. tulajdona; a kikiáltási ár a becsérték
50%-a (IV. licit), nem tartalmazza a héát. 
– 750 négyzetméteres kültelek, kikiáltási ár 14.250 lej, a CHAMPION AP KFT. tulajdona, a kikiáltási ár a becs-
érték  50%-a (IV. licit), nem tartalmazza a héát. 
A 2005. évi 207-es pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i pontja  előírásai
alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót legkésőbb egy nappal az árverés időpontja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Marosvásárhelyi Kincstárba az IBAN
RO62TREZ4765067XXX014298 számlára kell átutalni, adószám 4322637, címzett a Maros Megyei Közpénz-
ügyi Hivatal –, vagy mutassanak be garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi
jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2021. április 15. Jelen hirdetést kifüggesztik a Szászrégeni Adó-
és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Petru Maior utca 33. szám alatt, Marosvécs, Magyaró és Szászrégen Pol-
gármesteri Hivatalának székhelyén, az adós cégek székhelyén, valamint megjelenik a pénzügyminisztérium
honlapján. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefonszámon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda). 

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől,
nagynénitől és keresztanyától,  

DR. BENEDEK ILDIKÓTÓL, 
aki életének 78. évében, türelemmel viselt, hosszas betegség
után, családja körében, otthonában hunyt el. 
Hivatástudata élete utolsó pillanatáig végigkísérte, hosszas
betegsége nem rendítette meg orvosi hivatása gyakorlásá-
ban. Céltudatossága, kitartása és nagylelkűsége példaértékű
marad utódai számára és mindazok számára, akik ismerték
őt. 
Benedek Ildikótól április 16-án 15 órakor a vértesszőlősi te-
metőben veszünk végső búcsút. 
Emlékét örökre a szívünkben őrizzük.

Benedek Imre és családja. (-I)
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A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.  
Köszönetnyilvánítások: 
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából.
Márton Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült
az üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy
kigyógyította férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta
barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült
elveszettnek hitt gyermeke.  Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja
bizalommal KLARA asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Közösen a leukémia elleni harcban
Segítsünk Larának!

„Jónak lenni jó!” – mondja Böjte Csaba ferences szerzetes, egysze-
rűen, érthetően. A világjárvány miatt fejre állt világunkban jó megta-
pasztalni, hogy a bajbajutottak megsegítésére hatalmas összefogás, soha
nem tapasztalt segítő szándék mozdul az emberekben. Hála a különböző
közösségi platformoknak, pillanatokon belül szerveződnek csoportok,
egyesületek, és elindul az adománygyűjtés. Az önzetlen adományozók,
adakozók nélkül hogyan kapták volna meg az SMA-s gyerekek a világ
legdrágább gyógyszerét, ami számukra az életet jelentette?! 

Vass Lara életét is megmentheti az összefogás, az adakozás, a sok
kicsi sokra megy örök igazsága. Mesébe illő lehetne a szilágycsehi Vass
család története. Apa és anya két lányával felkerekedve meg sem állt
az Óperenciás tengerig. Maguk mögött hagyva a tágabb családot, ba-
rátokat, rokonokot, egy jobb, élhetőbb, kiszámíthatóbb élet reményében
kerestek új hazát a napsütötte Floridában. Csakhogy a gonosz hétfejű
sárkány legyőzése a család legkisebbjének, Larának jutott megoldandó
feladatul. A félelmetes „sárkánynak” pedig ijesztő neve van: Larát vér-
és csontvelőrák, szaknyelven akut lymphoblastos leukémiával diag-
nosztizáltak.

A leukémia a vérképző rendszer rosszindulatú daganatos rendelle-
nessége. Jellemzője a vérképzésben részt vevő csontvelősejtek kontrol-
lálatlan szaporodása. A keletkező tumorsejtek pedig kiszorítják a
normális vérképző sejteket. Emiatt a beteg számos különféle tünetet
produkálhat, mint például vérszegénység, fokozott vérzési hajlam, il-
letve sokkal jobban ki van téve a fertőzéseknek és ezek gyakoribb visz-
szatérésének, hiszen az immunrendszerében a fehérvérsejtek száma
alacsony, így a szervezete nem tud megfelelően védekezni. Egy apró
megfázás is súlyos kimenetellel járhat egy leukémiás beteg esetében. 

Larának hároméves terápiára van szüksége, amelyet tízéves orvosi
megfigyelés követ.

Orvosi ellátása, kezelése az Amerikai Egyesült Államokban történik,
melynek költsége 1,5 millió amerikai dollár, ezt az összeget a család
önerőből nem tudja előteremteni.

Ezért kérjük minden jószándékú, kedves ember segítségét, támoga-
tását. Hiszünk abban, hogy együtt, összefogással sikerülni fog Larának
esélyt adni a gyógyulásra, egy boldog, teljes életre.

Jó érzés megtapasztalni, hogy segíthetünk megváltoztatni egy kicsi
lány életét, talán nekünk is szükségünk van arra, hogy jók lehessünk,
mert: jónak lenni jó! – olvasható a segítséget kérő közleményben.

A segíteni akaró jó szándékú emberek számtalan formáját választ-
hatják az adakozásnak, ahogy az alábbiakban láthatják:

Marosvásárhelyen a Proactiv Transilvania egyesület – már sok nehéz
helyzetben levő gyereknek és felnőttnek segített – aktívan részt vesz a
Lara megsegítésére szerveződő akciókban, adománygyűjtésben. Az
egyesület tagjai házhoz is mennek a felajánlásokért, hiszen ez a leg-
gyorsabb és legeredményesebb forma, természetesen figyelembe véve
a járványügyi intézkedéseket. Továbbá azt is biztosítják, hogy a teljes
összeget átutalják a gyűjtés bankszámlájára. Az egyesülettel a 0741-
436-367-es telefonszámon lehet felvenni a kapcsolatot.

Lara egyesületének számlaszámai és támogatási lehetőségei: 
– Banca Transilvania RON RO64BTRLRONCRT0585904501. Ked-

vezményezett: ASOCIATIA FOR LARA-LUPTA IMPOTRIVA LEU-
CEMIEI SI CANCERULUI. Közlemény: DONATIE pentru Lara; 

– ROMANIA BCR RON-RO87RNCB0215168543690002; EUR-
RO60RNCB0215168543690003; USD-RO33RNCB0215168543690004
SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX. Kedvezményezett: ASOCIATIA
FOR LARA-LUPTA IMPOTRIVA LEUCEMIEI SI CANCERULUI.
Közlemény: DONAŢIE pentru Lara; 

– TAKARÉKBANK MAGYARORSZÁG. Tulajdonos: Vass Irén
HUF 18203088-20006175-10010029 IBAN HU22 18203088-
20006175-10010029, SWIFT-kód: TAKBHUHB/TAKBHUHBXXX.
Közlemény: Adomány Lara 

– Revolut: 8134621222 pay.revolut.com/profile/melaniifd3 
(N.B.Sz.)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• 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

• 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
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• 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
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


