
A marosvásárhelyi utcák nagy részén elvégezték a télen fel-
fagyott és gödrössé vált helyeken a kátyúzást. Több utcában,
főként a Szabadság utca térségében, elkezdték az aszfalto-
zást, ahol több mint húsz éve nem cserélték ki a burkolatot,
s az utcák tönkrementek – jelentette ki keddi sajtótájékoz-
tatóján Soós Zoltán polgármester. 

Következik két belvárosi utca és a Kishegyszőlő
A Szabadság utca környékén a Mioriţa, Ialomiţa, Vihar, Săvineşti utca,

a Hadsereg tér környéke kap új aszfaltburkolatot – nyilatkozta a polgár-
mester. 

Beadványt nyújtottak be a hivatalba két belvárosi utca – a Şincai és a
Ion Dumitrache – utca lakói is, amelyben kérik, hogy javítsák meg az
utat, tekintettel arra, hogy az utóbbi időben megnövekedett a forgalom,

Kézműves-
mesterségeket
tanultak a felnőttek 
Június 5-én fejeződött be a Spectrum
Színház Egyesület szervezésében, a
nyárádszentlászlói régi iskolában, egy
felnőtteknek szóló műhelyfoglalkozás,
ahol Kelemen Vera szövőházat rende-
zett be kilenc szövőszékkel. Csiki
Emőke nemezműhelyében jelenleg is
folyik a tevékenység.
____________2.
Sikeres
„improvizáció”
Hozzáértését, szaktudását a marosvá-
sárhelyi orvosi egyetem hallgatói is
megtapasztalhatták, ugyanis Olasz
Lajos professzor többször is tartott
előadást városunkban, sőt az erdélyi
fogorvosoknak is, az Erdélyi Múzeum
Egyesület Orvostudományi Szakosz-
tályának kovásznai ülésén. 
____________5.
A falvédők eredete
Az egykori falusi élet – a többség sze-
mében – mára már értékét vesztett
tárgyai teljes szépségükben alkotják
annak a páratlan néprajzi anyagnak
egy részét, amelynek darabjait dr.
Madaras Sándor idegsebész főorvos
az évek során megtalálta.
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

2021. június 10., csütörtök
LXXIII. évfolyam 
130. (20806.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Mezey Sarolta

Döntések
Különös logika mentén hozzák meg a döntéseket Bukarestben, de

bizonyára azért tűnik így, mivel nem vagyok minden információ bir-
tokában. Például június 12-től ismét meghosszabbítják a veszély-
helyzetet, ami eléggé centralizálja a döntéseket, jóval nagyobb
mozgásteret, hatalmat biztosítva a kormánynak. Egyrészt tehát egyre
inkább lazítanak a korlátozásokon, másrészt a kormány továbbra
sem engedi ki a kezéből a veszélyhelyzet meghosszabbítása által biz-
tosított jogköröket. 

Az is érdekes döntés, hogy miközben más országokban az enge-
délyezett vakcinák bármelyikét beadhatják, és sokkal nagyobb az ol-
tási kedv, mint amennyi oltóanyag rendelkezésre áll, nálunk a
polgárok akár az oltóanyag típusát is kiválaszthatják. Lassan oda
jutunk, hogy minden európai ország közül Romániában a legköny-
nyebb hozzájutni az oltáshoz. Valeriu Gheorghiţă, az oltási program
koordinátora szerint már most ott tartunk, hogy csak az nem oltatja
be magát, aki nem akarja. 

Úgy tűnik tehát, hogy „kifulladt” az oltási kampány, az illetékesek
szerint azonban nem szervezési hiányosságok és nem is kommuni-
kációs vagy logisztikai akadályok miatt, hanem amiatt, hogy „a la-
kosság egyes rétegei nem bíznak a hatóságokban”. E bizalomdeficit
vezethetett oda, hogy a kormánynak nem sikerült elérnie a kitűzött
célt, vagyis azt, hogy június 12-ig 5 millió polgárt immunizáljanak.
Egyes elemzők szerint az igazi gondot az átoltottság régiók, illetve

(Folytatás a 3. oldalon)

Útjavítás Marosvásárhelyen

Aszfaltoznak a Szabadság
utca környékén 

Fotó: Nagy Tibor

Antalfi Imola



Június 5-én fejeződött be a Spectrum Színház
Egyesület szervezésében, a nyárádszentlászlói
régi iskolában, egy felnőtteknek szóló műhely-
foglalkozás, ahol Kelemen Vera szövőházat ren-
dezett be kilenc szövőszékkel. Csiki Emőke
nemezműhelyében jelenleg is folyik a tevékeny-
ség. A műhelyfoglalkozások célja a tudásátadás,
a hagyományos kézművesmesterségek feleleve-
nítése, megőrzése. 

Kelemen Vera vállalta fel, hogy a műhelyében, szövő-
asszonyok segítségével, 30 órás műhelyfoglalkozást tart
felnőtteknek, hogy az érdek-
lődők megismerkedhessenek
a szövés történetével, a szö-
vőszék felépítésével, a külön-
böző minták jelentésével és
nem utolsósorban az anyag
előkészítésével, feldolgozásá-
val. A műhelymunkán tarisz-
nyákat, tányéralátéteket,
tányértörlőket, kisebb sző-
nyeget, lábtörlőket, neszesz-
szereket, laptoptáskákat
készítettek a résztvevők.

A program keretében, szin-
tén a Spectrum Színház Egye-
sület szervezésében, április
12-én kezdődött Csiki Emőke
textilműves nemezkészítő
műhelyében a 40 órás foglal-
kozás, amely jelenleg is tart.
A résztvevők megismerked-
nek a nemez hagyományos
készítési módszereivel, a for-
mákkal és motívumokkal,
melyek segítségével ma is jól
hasznosítható tárgyakat ter-
veznek és készítenek tűneme-

zeléssel és vizes technikával.   Mindkét műhelyfoglalkozás
a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósulhatott meg. 

Augusztusban, a Hagyományok Háza támogatásával,
Nyárádszentsimonban, a Harangláb Kulturális Egyesülettel
közösen szervezik a kosárfonó tanfolyamot. Ráduly János
siménfalvi kosárfonótól, a népművészet mesterétől lehet
majd megtanulni ezt a foglalkozást; ő apai ágon, negyedik
generációként viszi tovább ezt a kézművesmesterséget –
tájékoztatott Adorjáni Réka, a Spectrum Színház Egyesület
munkatársa. (vajda)

Ma MARGIT és GRÉTA,
holnap BARNABÁS napja.
BARNABÁS:  arámi-héber
eredetű, jelentése: a vigasztalás
fia. Önállósult becézése a Balló
és a Barna.

Több mint hétezer személyt oltottak
be a hét végi maratonon

A marosvásárhelyi orvosi egyetem gyógyszerészeti kará-
nak épületében a péntek reggeltől hétfő reggelig zajló, 72
órás oltási maratonon 7377 személyt oltottak be. Ebből
6799-en a második adag vakcinát kapták meg, 578-an
pedig az elsőt. A maraton lebonyolításában mintegy há-
romszáz önkéntes segédkezett, és újdonságnak számított,
hogy ezúttal a 12 éven felüli gyerekek is megkaphatták a
Pfizer vakcinát, szülői engedéllyel.

Oltás a Transilvania Motor Ring pályán
A Maros megye beoltatja magát kampány részeként érde-
kes kezdeményezéssel rukkolt elő a Maros Megyei Pre-
fektúra, a Maros Megyei Tanáccsal, a Transilvania Motor
Ringgel, valamint a Romániai Sportautó-szövetséggel kö-
zösen. Június 17-18-án 10 és 18 óra között mobil oltópont
működik majd a csergedi Transilvania Motor Ring pályán,
és akik beoltatják magukat a helyszínen elérhető Johnson
& Johnson vakcinával, azokat a romániai bajnokságok leg-
ismertebb autóversenyzői elviszik egy körre a csergedi
versenypályára.

15. Múzeumok Éjszakája
Már lehet regisztrálni a 15. Múzeumok Éjszakája rendez-
vénysorozatra, amelyre 12-én, szombaton kerül sor Ma-
rosvásárhelyen, a Maros Megyei Múzeum és partnerei
szervezésében. A rendezvények délelőtt 10 órától éjfélig
tartanak. A szervezők rendhagyó programmal készülnek,
amelyben ötvözik a közönség által látogatható több mint
20 helyszínt a digitális kínálattal, amely révén a Maros Me-
gyei Múzeum kulisszái mögé lehet bepillantani.

Tájfutó verseny gyerekeknek
Június 21-én, hétfőn 10 órától az Orienter klubbal közösen
iskolásoknak tájfutó versenyt szerveznek a marosvásár-
helyi állatkert mellett, mintegy 80 résztvevővel.
Az esemény a Tájfutás az iskolában, a Bethlen Gábor Alap
által finanszírozott projekt része, amelyet 2019-ben indí-
tottak el, és öt iskola, mintegy 12 osztályközösség vett
részt benne. A program keretében tematikus testneve-
lésórákon játékosan bemutatták a tájfutást az iskolák ud-
varán, a cél a sport népszerűsítése, valamint az utánpótlás
kinevelése. A projekt részeként egy kiadvány is készült ta-
nároknak arról, hogy miként lehet az iskolában izgalmas
tornaórákon oktatni a tájfutást.

Baleset az autópályán
Személyautót szállító haszonjármű csapódott a szalagkor-
látnak szerdán hajnalban az A3-as autópálya maroskecei
lehajtójánál, Kolozsvár irányában. A szerdán hajnalban 5
óra körül bekövetkezett baleset után elsőként a maroslu-
dasi tűzoltók érkeztek a helyszínre, és megtettek mindent,
hogy megakadályozzák, hogy a balesetben érintett jármű-
vek lángra kapjanak. Az ütközésnél egy 42 éves gépko-
csivezető megsérült, eszméleténél volt ugyan, és
együttműködött a mentősökkel, de a marosludasi kórház
sürgősségi osztályára szállították. A baleset miatt nem volt
szükség útlezárásra az érintett szakaszon – közölte a ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála
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Megyei hírek

Búcsú Fülöp Gézától
Ha van egy olyan számontartott kategória, hogy „maros-

vásárhelyi személyiség”, ott találjuk és tiszteljük Fülöp
Gézát is. Széles műveltsége és sokoldalú tájékozottsága
révén számos téren vállalt fontos munkát, nevét a korszerű
információ területéhez kapcsolódó írásai is őrzik. De volt
lapszerkesztő, népszerűsítő tudományos írások szerzője,
hosszú ideig a Calepinus nyelviskola igazgatója, itt most a
Kemény Zsigmond Társasághoz fűződő tevékenységéről
szeretnénk néhány szót elmondani. Fülöp Géza mély meg-
győződése volt, hogy a kisebbségbe szorult magyar terüle-
tek akkor őrizhetik meg magyarságukat, ha múltjuk
ismeretének és kultúrájuk megtartó erejének talaján álla-
nak. Amikor 1990 után tényleges lehetőség nyílt arra, hogy
ennek szolgálatába állhasson, az első kínálkozó alkalmat
megragadva a KZST feltámasztásában és újraszervezésé-
ben látta meg ezt a lehetőséget, és nagy lendülettel vetette
be erejét és tudását a Társaság működésének és színvonala
felemelésének munkájába. Ő kezdeményezte, hogy az
1876-ban alapított és a kommunista rendszer által betiltott,
kimondottan irodalmi irányultságú Társaság a tudomá-
nyok, a művelődési élet sok más területe felé is nyisson.
Oroszlánrészt vállalt a Társaság népszerűsítésében, köztu-
datba vitelében és az események levezetésében. 

Fülöp Géza régivágású úriember volt. Nem volt mindegy
neki, hogyan ejti a szót, értéknek tartotta az emberek kö-
zötti viselkedés stílusát, figyelt arra, hogy környezetében
ő maga követendő példát mutasson, még az alkalomhoz illő
öltözködésre is gondot fordított. Csak elejtett mondataiból
következtethettünk arra, hogy KZST titkári minőségében
mintaképe Sényi László, a Társaság fénykorának főtitkára
volt, akinek működése és hatalmas dokumentációs hagya-
téka mindmáig felbecsülhetetlen értékünk. Fülöp Géza
életét áthatotta a magyar kultúra iránti felelősség. Most
méltó helye lesz példaképének közelségében.

Befejezésül felolvassuk titkári minőségéből történő visz-
szavonulása alkalmából a Társaság közgyűlésén megfogal-
mazott díszoklevél szövegét:

„Az 1991-ben újraalapított Kemény Zsigmond Társaság
összejöveteleinek szervezésében és színvonalának megtar-
tásában szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként a
Társaság tagsága és vezetősége Fülöp Géza főtitkárnak az
Örökös Főtitkári címet adományozza.”

2021. 06. 09. 
Csíky Boldizsár

(Ezt az írást Fülöp Géza temetésén a KZST alelnöke,
Máthé Márta olvasta fel)
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Kézművesmesterségeket tanultak a felnőttek 

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: Vajda György

Az Ariel színház  június 13-ig több előadásra várja nézőit
a Nyomda utcai nagyterembe, illetve a belső udvarra. A he-
lyek száma korlátozott, ezért telefonon kell helyet foglalni
a 0740-566-454-es számon, naponta 9-13 óra között. Belé-
pés maszkkal, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmé-
rés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk
nem kötelező. Június 11-én, pénteken 18 órától a Lúdas
Matyi című előadást játsszák közönséggel, a nagyteremben,

12-én, szombaton 10 órától a Múzeumok Éjszakája kereté-
ben a Csipkerózsikát adják elő a bábszínház belső udvarán.
Előadás után a színház művészei bábkészítő foglalkozásra
várják a gyerekeket. Június 13-án, vasárnap 11 órától a Csi-
pike című bábelőadás tekinthető meg, közönséggel, a nagy-
teremben. Június 30-ig folyamatosan elérhető a Lázár
Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok című online gyerekelő-
adás Puskás Győző előadásában.

Az Ariel színház műsora 

Két román és két magyar tannyelvű kilencedik osztályba
hirdettek felvételit a Marosvásárhelyi Művészeti Szakképző
Líceumban. 

A zene szakos osztályba 16 hangszeres és énekes zenész
diákot vesznek fel, valamint 8 tanulót a színművészet
szakra. A képzőművészet szakos osztályban 16 hely van a
képzőművészet és 8 hely a műépítészet szakra.

A képességvizsgára június 14-ig lehet benyújtani a do-
kumentumokat az iskola titkárságán, előzetes időpontkérés

alapján (a 0365/882-687-as telefonszámon vagy e-mailben
az admitere9@liceuldeartams) címeken. A beiratkozási
nyomtatványt, a felvételiző munkáinak portfólióját és a
munkák eredetiségét igazoló dokumentumot postán vagy
gyorsfutárral is be lehet küldeni. A követelmények pontos
leírása az iskola honlapján olvasható magyar nyelven is. A
diákok portfólióját június 15-18. között értékelik, ered-
ményt 18-án hirdetnek. A legkisebb jegy a hatos, óvást be-
nyújtani nem lehet. 

Felvételi a művészeti líceumba 



életkor szerinti megoszlása jelentheti. Egyrészt arra kel-
lene figyelni, hogy a 60 év feletti romániai lakosság 70
százaléka nem oltatta be magát, másrészt az ország bi-
zonyos történelmi régióiban (Moldva, Olténia) nagyon
alacsony az átoltottsági arány. Különböznek az adatok
a városi és a vidéken élő lakosság körében is. A roma la-
kosság oltakozási hajlandósága pedig még ennél is visz-
szafogottabb, legalábbis a családorvosok, a helyi
önkormányzatok jelzéseiből ez derül ki. 

Ilyen körülmények között nehezen hihető el, hogy
szeptember végéig sikerül elérni, hogy a beoltottak
száma Romániában elérje a 10,4 milliót, ami már
mintegy 70 százalékos átoltottságot jelent. 

A jelenlegi nagyvonalú lazítások után tehát nem ki-
zárt, hogy hideg zuhanyként ér majd ősszel a korlátozá-
sokhoz való visszatérés, hiszen ez az időszak amúgy is
az influenzajárvány kezdete, és az új koronavírus indiai
változatának már nyár végi elterjedésére is számítanak
egyes szakemberek. Az tehát a kérdés: sikerül-e vissza-
nyerniük a hatóságoknak azt a bizalmi szintet, hogy a la-
kosság jelenleg ódzkodó része is beoltassa magát?

Május 10. Románia
függetlenségének napja

A képviselőház elfogadott szerdán egy törvényter-
vezetet, amelynek értelmében ezentúl az ország
május 10-én ünnepli Románia függetlenségének
napját. Az elfogadott jogszabály értelmében a füg-
getlenség napja nem jár munkaszünettel, munkanap
marad. Ezen a napon a helyi és központi hatóságok
tematikus kulturális és művészeti rendezvényeket
tarthatnak, ezek költségeit a helyi vagy központi ha-
tóságok, illetve közintézmények költségvetéséből
állják. A képviselőház döntő fórumként szavazott a
kérdésben. (Agerpres)

Továbbra is veszélyhelyzet
Harminc nappal hosszabbította meg a kormány a
veszélyhelyzetet Romániában. A hosszabbítás jú-
nius 12-étől érvényes. A hírt Florin Cîţu miniszterel-
nök jelentette be a szerdai kormányülés végén. Cîţu
közölte: a labdarúgó-Európa-bajnokság Romániá-
ban megrendezésre kerülő nyolcaddöntős mérkőzé-
sén a Nemzeti Aréna befogadóképességének
50%-át foglalhatják el a nézők. Növelték a beltéri
magánrendezvények (esküvők, keresztelők stb.)
megengedett létszámát: az új előírás értelmében
zárt térben tartott magánrendezvényen maximum
200 személy vehet részt, amennyiben fejenként 2
négyzetméteres területet tudnak biztosítani szá-
mukra.  (Agerpres)

Electric Castle augusztusban
Tíz napon át, augusztus 6-a és 15-e között zajlik
idén az Electric Castle fesztivál – közölték a szerve-
zők. A tájékoztatás szerint az Electric Castle külön-
kiadása 400 eseménnyel várja majd az érdeklődőket
több mint 30 kolozsvári és bonchidai helyszínen. A
kísérleti rendezvény első hétvégéjének koncertjeit a
fesztivál emblematikus helyszínén, a bonchidai
Bánffy-kastélyban tartják, a többi esemény több mint
30 kolozsvári helyszínen zajlik majd. A járványhely-
zethez igazított 2021-es Electric Castle előadói kö-
zött hazai és külföldi művészek is vannak, a program
részleteit a későbbiekben közlik. Az érdeklődők jú-
nius 10-étől kezdődően válthatnak jegyek a rendez-
vényre az electriccastle.ro oldalon. (Agerpres)

USR-PLUS-kongresszus
Október első szombatján szervezi meg kongresszu-
sát az USR-PLUS – jelentette ki kedden este Dan
Barna, a szövetség társelnöke, hozzátéve, hogy je-
löltetni fogja magát az alakulat elnöki tisztségére.
Barna megemlítette, hogy a szövetség másik társel-
nöke, Dacian Cioloş még fontolgatja a jelölést. Ami
a 2024-ben esedékes államelnök-választásokat il-
leti, elmondta, az alakulat valószínűleg 2023-ban
fogja kiválasztani államfőjelöltjét. (Agerpres)

Elsőfokú riasztás
Az ország 22 megyéjére (köztük Maros megyére is)
adott ki szerdán elsőfokú (sárga), fokozott légköri ins-
tabilitásra vonatkozó riasztást az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat (ANM). Erdély bizonyos részein
felhőszakadásra, gyakori villámlásra, szélviharra és
jégesőre lehet számítani. A lehulló csapadék mennyi-
sége meghaladhatja a 25-30 litert négyzetméteren-
ként. Az ANM ugyanakkor fokozott légköri
instabilitásra vonatkozó figyelmeztetést is kiadott,
amely szerda déltől péntek este 11 óráig szinte az
egész ország területét érinti, de főként a domb- és
hegyvidéket, valamint a déli, a középső és a keleti
országrészt. A lehulló csapadék mennyisége megha-
ladhatja a 15-20 litert négyzetméterenként, illetve ki-
sebb kiterjedésű területeken a 25-50 litert. (Agerpres)

Ország – világ

Döntések
(Folytatás az 1. oldalról)

Románia ma igaz barátja Izraelnek
az antiszemitizmus elleni harcban

Románia ma igaz barátja a zsidó népnek és Izrael-
nek az antiszemitizmus elleni küzdelemben – han-
goztatta a bukaresti parlamentben mondott
beszédében szerdán Reuven Rivlin izraeli államfő,
aki kedden érkezett háromnapos állami látogatásra
Romániába.

Héber nyelven mondott beszédében Rivlin a zsidóüldözés,
a pogromok, a deportálás és hontalanság borzalmait gyerek-
ként megélő, bukovinai származású, majd Izraelben letelepe-
dett Aharon Appelfeld író életútja révén idézte fel, hogy mit
is jelentett zsidónak lenni ebben a térségben a második világ-
háború idején. Mint mondta: a borzalmakról emberi hangon
író, a kortárs izraeli irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotó-
jává vált Appelfeld egyike volt Izrael mintegy 600 ezer romá-
niai származású polgárának.

Rámutatott: a zsidó nép számára az emlékezet nem elvont
fogalom, hanem „eleven húsba égetett valóság”, ugyanakkor
a zsidóság nem akar a múltban megrekedni, hanem a jövőt, az
életet választja.

Rivlin méltányolta, hogy Klaus Iohannis államfő az Ausch-
witz-Birkenau koncentrációs tábor felszabadulásának 75. év-
fordulója alkalmából rendezett tavalyi jeruzsálemi
világfórumon kötelezettséget vállalt: Románia megőrzi a ho-
lokauszt emlékezetét, és határozottan fellép az antiszemitiz-
mus, idegengyűlölet minden formája ellen.

Azt is értékelte, hogy Románia kitartott Izrael mellett, és az
eltelt 73 évben sosem szakította meg a két ország közti diplo-
máciai kapcsolatokat.

Az izraeli államfő felidézte, hogy a Nemzetközi Holoka-
uszt-emlékezési Szövetség (IHRA) öt évvel ezelőtt, a román
elnökség idején fogadta el az antiszemitizmus egységesített
meghatározását, amelyet akkor is méltányol, ha abba az Izra-
ellel szembeni kritikát is belekódolták.

Amit Izrael sosem fog elfogadni, az a létezéshez való jogá-
nak megkérdőjelezése törvénytelen, a nemzetközi jogot szán-
dékosan félreértelmező erőszakos cselekmények által –
szögezte le Rivlin. Hangsúlyozta, hogy a zsidó nép nem az
iszlámmal vagy az arab népekkel áll konfliktusban, hanem a
terrorizmus sötét erőivel, a megsemmisítésére törő „terrorista
iráni rezsimmel”, illetve annak libanoni és gázai szövetsége-
seivel harcol. Rivlin elmondta: örül, hogy még államfői man-
dátuma lejárta előtt sikerült megszervezni bukaresti útját,
amelyet a koronavírus-járvány miatt halasztottak el egy évvel.
„Milyen jó, hogy olyan barátaink vannak, mint önök” – zárta
beszédét az izraeli államfő, akinek szavait a román parlament
törvényhozói a protokolláris tiszteletadáson túlmutató, perce-
kig tartó tapssal köszönték meg.

Anca Dragu, a szenátus, illetve Ludovic Orban, a képvise-
lőház elnöke arról biztosította a vendéget, hogy Izrael a leg-
közelebbi stratégiai partnere Romániának a Közel-Keleten, a
román parlament pedig minden olyan kezdeményezést támo-
gat, amely a két ország közeledését, együttműködésének to-
vábbi erősítését szolgálja.

Az izraeli államfő szerdán – Florin Cîţu miniszterelnökkel
közösen – a parlament épületében megszervezett Románia–
Izrael gazdasági fórumon vett részt. (MTI)

Közeli felvétel készült
a Jupiter legnagyobb holdjáról, a Ganymedesről

Közeli felvételeket készített a Jupiter legnagyobb
holdjáról, a Ganymedesről az amerikai űrkutatási
hivatal (NASA) Juno nevű űrszondája.

A felvételek mintegy ezer kilométeres távolságból készül-
tek. Az elmúlt két évtizedben nem volt ilyen közel űreszköz
ehhez az égitesthez – írtja a BBC hírportálja.

A Ganymedes a Jupiter négy, Galilei által felfedezett hold-
jának (Galilei-holdjának) egyike és a legnagyobb a Naprend-
szerben.

A Juno felvételén különleges részletességgel látható a ha-

talmas hold sok ütést kapott és repedezett felszíne. A képeket
összehasonlítják az amerikai űrügynökség Galileo (1995-
2003) és Voyager (1979) szondájának felvételeivel, hogy meg-
állapítsák, történtek-e változások.

„Ez a legkisebb távolság, melyre szonda évtizedek óta meg-
közelítette ezt az óriási holdat. Nem fogjuk elsietni a tudomá-
nyos következtetések levonását, de addig is egyszerűen csak
gyönyörködünk ebben az égi csodában” – mondta Scott Bol-
ton, a San Antonióban lévő Délnyugati Kutatóintézet munka-
társa, a Juno projekt vezetője. (MTI)
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Valahol egyszer azt olvastam – azt hiszem, a Nagyvilág
egyik orosz szerzőjétől, akkoriban még ilyeneket is forgat-
tunk, szerettünk –, hogy soha ne menj vissza azokra a he-
lyekre, ahol egyszer boldog voltál. Az aforizmaként is
elfogadható jó tanács akkor mellbe vágott, elgondolkodta-
tott, de soha nem győzött meg teljességgel igazáról. Úgy
gondoltam, ahol boldog voltam, ott majd boldogan emléke-
zem vissza azokra az „aranjuezi szép napokra”. S ha már
szóba került a Nagyvilág, volt nekünk egy egyetemi kollé-
gánk, aki mindig olyan Nagyvilág folyóiratszámot hordott a
hóna alatt – felvágás és hódítási célzattal –, mint amilyen
színű pulóvere/inge/kabátja volt. Hát
akkoriban, az ántivilágban – a hatva-
nas évek második felében – a filosz lá-
nyok és kékharisnyák körében
Kolozsvárott a budapesti irodalmi/kul-
turális/ifjúsági folyóiratokkal igenis szépen és sikeresen le-
hetett lányszíveket megejteni, sőt össze is törni. Bezony, más
idők jártak akkoriban! Mások voltak még az egyetemek, s
hol volt Bologna bürokratikus szelleme...!

Nem nosztalgikus megfontolásokból utaztam Kolozsvárra
a múlt héten. A Székelyföld folyóirat kiadója rendezte sajtó
alá egy könyvemet (válogatás Bethlen Gábor fejedelem le-
veleiből), és annak bemutatójára utaztunk a városba, ahol
egykor öt évig koptattam a Farkas utcai, Karolina téri és
Jókai utcai egyetemi intézmények padjait, asztalait és a
könyvtárosok idegeit sokszori különös kéréseimmel. A Bul-
gakov kávéházban (az én ifjúkori eltévelyedéseimben még
nem létezett, holott gyakorta róttam én is a Virág utca köveit)
szép számban gyűlt össze közönség, több mint harminc ér-
deklődő főt számoltak össze a szervezők, és közöltek magán-
közérzetem javítása céljából. Ecseteltük a kötet és a nagy
fejedelem virtusait, és felkeltettük többek vágyát, hogy egy
ilyen könyvet tékájuk számára megszerezzenek, de sajnos a
forgalmazás a szerzőktől távol, a Bánffy-palota egyik emeleti
termében történt, amit a vásárlók nem biztos, hogy egyköny-
nyen megtaláltak. (Ebben a tekintetben a kisebb helyen tör-
mörülő vásárhelyi novemberi – reményeink szerint az idén
újra megrendezésre kerül – könyvvásár sokkal vásárlóbará-
tabb. Egy-null ide.) 

Nosztalgikus ismétlés volt abban a tekintetben is, hogy
éppen 40 évvel ezelőtt jelent meg a Kriterion könyvkiadónál
az első Bethlen Gábor-levélválogatásom, mely egyben első
könyvem is volt. Sic transit gloria principis.

A szervezők dicséretére, a meghívott vendégeket a szuper-
kényelmes Napoca szállóban helyezték el. Én olyan „öreg
kolozsvári” vagyok, hogy emlékszem még arra, hogy a Józsa
Béla (azelőtt Vasváry Pál) utca elején a hotel helyén egy
ronda és átláthatatlan zöldség- és gyümölcslerakat (műszó-
val: Aprozár) állott. A szálloda tele volt magyarországi
(író)vendégekkel, de az erdélyi magyarság szellemi főváro-
sában a szállodai személyzet nem beszélte ezt a távoli, fur-
csán agglutináló és ismeretlen eurázsiai nyelvet.

Kolozsvárott ismeretlen helyszínen sikerült elveszítenem
egy kongresszusokon osztogatott laptoptáskát, benne a di-

csekvő példányos Bethlen Gábor-kötet-
tel, a szemüvegemmel, mely egy
hollandi tokban rejtezett, és a személya-
zonossági igazolványommal. Ebből a
legfontosabb, a szemüveg és a tok pó-

tolva, a többi pótlására a közeli napokban kerülend sor.
Megnyugtatásul közölhetem, azóta sem kerültek meg az el-
bitangolt jószágok. (A bánat és a költség viszont az enyém.)

Mindezen jelentéktelen alkalmatlanságokat leszámítva,
családommal bejártam ifjúkorom (Korunk, Utunk) helyszí-
neit, a Mikó utcát, főteret, a Karolina teret, a Deák Ferenc,
Szentegyház, Múzeum és Monostori, Unió, Farkas, Wesse-
lényi, Bartha Miklós, Hídelve és Szentlélek utcákat, a sétatér
egy szeletét – a további fontos metszéspontok bebarangolá-
sához öt év kellene –, és elidőztem egy-két sörözőben. Egyéb-
iránt szombat este volt, és tobzódott az élet a város terein,
vendéglátóhelyein, az emberek ettek-ittak, dumáltak, látszó-
lag-hallhatóan tréfálkoztak, a szabadság határai igencsak
megtágultak annyi szűkített-szürkített hónap után. (Nem
tudom, ha ez így van kedvenc szülőfalumban is, ugyanis
szombat esténként még nem voltam kinn Vásárhely szédítő
körútjain és piacterein.) De ami késik, nem múlik. Persze a
régi helyszínek megváltoztak: törpültek, átépültek, felismer-
hetetlenné váltak, mégis felismerhetően kedvesek maradtak,
közömbösültek bennem az idők során. Ez már egy másik
város, ahonnan régi ismerőseim, barátaim, évtársaim, roko-
naim kivándoroltak, elköltöztek, meghaltak, elidegenedtem
tőlük.

De azért egy dolgot örököltem tőlük, ős-kolozsváriaktól,
a városlakóktól, ahol magam is szívesen éltem volna egykor
tudós életet (ha, ha), örököltem tőlük a régi magyar helyrajzi
fogalmakat, utcaneveket, házakat és híres polgárok emlékét.
Ezért bocsáss meg nekem, Napoca, hogy nem clujoltam
eléggé újdonszabott köntösödet. 

A Bánffy-palota árnyékából



A temető állapota az adott kö-
zösséget is jellemzi, de az elő-
dök iránti tisztelet fokmérője
is. Ilyen meggondolásból
egyre több helyen takarítják
ki időnként a temetőket a
helyi közösségek. A sírkertek
többnyire valamely egyház-
község tulajdonát képezik, de
helyenként az önkormányzat
kezeli őket.

Gegesben közel négy éve takarí-
tották ki a temetőt, ezért ismét idő-
szerű lett – tudtuk meg László
József presbitertől, aki a múlt hét
végén erre gyűjtötte össze a helyie-
ket. Tizenhatan voltak jelen, szom-
baton teljesen kitakarították a nagy
kiterjedésű temetőt, míg legutóbb
ez nem sikerült az időjárás miatt.
Kérdésünkre az egyházközség kép-
viselője elmondta: a fiatalok is ki-
veszik a részüket a közösségi
munkából, de az is sokat számít,
hogy ki és hogyan szólítja meg, kéri
fel erre az embereket, hiszen min-
denütt vannak, akik kivonják magu-
kat a munka alól. A temetőtakarítást
ezután is folytatni szeretnék,  évente
legalább egyszer, de lehetőleg ta-
vasszal és ősszel is megtisztítanák a
területet – részletezte László József.

Idén is meghirdették
A szabédi unitárius egyházköz-

ség tavaly tavasszal hirdetett teme-
tőtakarítást, amely több szakaszban
zajlott. A hívek pozitívan válaszol-
tak a meghívásra – mondta el la-
punknak Jenei Sándor Levente
lelkipásztor. Mivel a járványügyi
korlátozások miatt az emberek
többnyire otthon ülni kényszerültek,
a lehetőséget örömmel fogadták, és
volt olyan pillanat is, hogy közel öt-
venen dolgoztak a temetőben,
amelynek háromnegyedét sikerült
akkor megtakarítani. A munkát idén
is meghirdették, pünkösd előtt sze-
rették volna rendbe tenni a sírkertet,
de az esős idő miatt el kellett ha-
lasztani. Az előttünk álló hétvégére
tervezték be újra, ha pedig ismét be-
leszólna a rossz idő, egy héttel elha-
lasztják, de nem marad el. 

A lelkésztől megtudtuk: a faluban
van egy, a reformátusok tulajdoná-
ban álló másik temető is, és egy har-
madik is, az „idegenek temetője”,
amelyet a más felekezetűek vagy a
felekezet nélküliek használtak, de az
mára szinte teljesen betelt. Az uni-
táriusokéhoz hasonló takarítás azon-
ban egyik temetőben sem volt az
utóbbi időben.
A vártnál jóval többen

A nyárádszeredai főtéri reformá-
tus gyülekezet is a múlt hét végére
szervezte meg a temetőtakarítást,
nem hiába. Szombaton délelőtt a
hetvenet is meghaladta a résztvevők
száma. Voltak idősek, fiatalok, nők,
a munkából derekasan kivette a ré-
szét a helyi önkéntes tűzoltók mint-
egy húszfős ifjúsági csapata is, akik
a felnőttekkel vállvetve dolgoztak
végig. 

Hasonló méretű temetőtakarí-
tásra három-négy évtizede nem ke-
rült sor – mondták el az idősebb
presbiterek. A munkát folytatni sze-
retnék: bár szépen megnyílt a tér, át-
láthatóbb és szebb lett a hely, még
egy hasonló akcióra szükség volna
ahhoz, hogy maradéktalanul meg-

tisztítsák a több mint 1,3 hektáros
területet. Továbbá több bekerített
szeméttároló helyet szeretnének ki-
alakítani a meglévő tárológödrök
mellett, és az is szóba került, hogy
a kútból a temető több pontjára is
eljuttatják a vizet, hogy könyebben
elérhető legyen azok számára, akik
virággal szeretnék díszíteni szeret-
teik sírját. A gyülekezetnek van a
közelben egy másik, régebbi teme-
tője is, a jövőben tervben van annak
a kitakarítása is.

Az új lelkész néhány hónapja ér-
kezett a gyülekezetbe, és több terv
fogalmazódott meg. Ezek többnyire
embercsoportokra irányultak, gye-
rekekre, idősekre, de azokra is gon-
dolt, akik már nincsenek közöttünk.
Sokan szóvá tették, hogy valamit
kezdeni kell az elhanyagolt temető-
vel, ezért  takarítást hirdettek –
mondta el Tőkés Attila lelkipásztor,
aki eredményesnek tartja az első lé-
pést, és hálás, amiért minden kor-
osztály megmozdult, és ennyien
részt vettek a munkában. 

Nem elégednek meg ennyivel
A cél az, hogy a temető végre

tiszta és civilizált legyen. Ugyanak-

kor tervezik, hogy az egyházközség
egy székely kaput állítson a sírkert
bejáratánál a jelenlegi fémkapu he-
lyett. Egyeztettek fafaragóval, aki el
is kezdte a munkát. Szívesen fogad-
nak adományt, ezt vagy a hivatal-
ban nyugta ellenében, vagy banki
átutalással lehet megtenni. A kaput
a nyáron szeretnék felavatni.

– Amikor egy jó dolog elkezdő-
dik, nem szabad leállni, ha annak
folytatása is lehet. Ez van a mi ese-
tünkben is. A temetőkapun belül
van egy megfelelő tér, ahol – javítás
után – fedél alatt kiállíthatjuk a
város régi halottaskocsiját – mondta
el a lelkész. – Ez a kocsi jelenleg
egy csűrben áll, senki sem látja,
csak tönkremegy, kiállítva viszont a
település egyik dísze lehet. Ez is se-
gíthet megváltoztatni az emberek
mentalitását: ha egy ilyen szép
kapun belépünk, nem mindegy,
hogy milyen a temető képe, és talán
megpróbál mindenki vigyázni a jö-
vőben, hogy ne hagyjon szemetet
maga után – reménykedik a lelki-
pásztor.

A gyülekezet az önkormányzat
partnerségére is számíthat: a sport-
bázis felé vezető út mellett a város
kitakarítja a temető hátsó bejárata
melletti helyet, és parkolót épít ott.
Ezért az egyházközség átadja a vá-
rosnak azt a kis területet, amely
ehhez szükséges, és amelyet amúgy

sem tud használni. Ezzel párhuza-
mosan az önkormányzat minden fe-
lekezettel tárgyalva elkezdi a
ravatalózóhasználati szabályzat ki-
dolgozását – tudtuk meg.
Akár egyedül is

A Nyárádszeredához tartozó De-
meterfalván is takarítottak a múlt
hét végén, a felső (úgynevezett de-
meterfalvi) temetőben dolgoztak. A
város alpolgármestere – aki ebben a
faluban él – érdeklődésünkre el-
mondta: a faluban mindig a haran-
gozó dolga volt a temetőtakarítás, de
az utóbbi három-négy évben már
senki nem vállalta, ezért elhanyago-
lódott a sírkert. A tavaly lekaszáltat-
ták a füvet, és most közös munkát
hirdettek, amelyen 15 személy vett
részt. A fölösleges fákat kivágták,
ezt eladják, az összeget pedig a
templomra vagy a ravatalozóra for-
dítják, míg a következő években egy
lépcsőt szándékoznak építeni a te-
metőbe – mutatott rá Novák Vilmos.

A település alsó határában, az
adorjáni határszélen van a falu ré-
gebbi, kisebb sírkertje (az úgyneve-
zett süketfalvi temető), de mivel az
távolabb esik, a gondozására keve-
sebb figyelmet fordított a közösség.
Az unitárius harangozó, Fehér
László elhatározta, hogy egyedül
megtisztítja. „Megyek én, a fejszém
és az Úristen” – mondotta a nyug-
díjas férfi, és hónapokig dolgozott
rajta, amíg olyan nem lett, amilyen-
nek kívánta.
Évente kétszer rendbe teszik

Csíkfalva községben – a vadadit
leszámítva – az önkormányzat ke-
zelésében vannak a temetők, ezért a
községgazdálkodási munkacsoport
takarítja, kaszálja azokat. Amióta
ezt komolyabban kézbe vették, a te-
metők jóval gondozottabbak,
évente kétszer vágják le a füvet, az
elnőtt ágakat. Hogy a terület ne le-
gyen tele különféle hulladékkal –
amely egyrészt csúnya, másrészt a
karbantartók munkáját akadályozza
vagy éppen a testi épségüket veszé-
lyezteti –, az önkormányzat minden
temetőben külön hulladéktároló
edényt helyezett ki az üvegtárgyak
(vázák, mécsesek) begyűjtésére,
egyet pedig az újrahasznosítható
hulladéknak. A növényi maradvá-
nyok, koszorúk számára külön táro-
lógödröket készítettek, ahol el lehet
azokat égetni.

és az utca két oldalán engedélyezett
parkolás miatt tönkrement az úttest.
E két utcában az aszfaltozás előtt ki
kell cserélni a régi vízvezetéket,
ugyanis ez annyira elöregedett,
hogy nem bírná meg a munkagépek
súlyát. Idén azonban ezekben az ut-
cákban is elvégezzük a kátyúzást. 

Sokan jelezték a Kishegyszőlő
utca rossz állapotát. A felújítása ér-
dekében elkészült egy előtanul-
mány, ennek az aktualizálása folyik
most. Valószínűleg már ősszel sor
kerül az egész utca felújítására. A
polgármester arra kéri a lakosokat,
hogy ha az út- és közműhálózaton
súlyos rendellenességeket észlel-
nek, jelezzék a polgármesteri hiva-
talnak. 
Gecse Dániel tér és Erdélyi Iskola
szoborcsoport 

A marosvásárhelyi Kistemplom
melletti tér Gecse Dániel térre való
átnevezésével kapcsolatban Soós
Zoltán elmondta, hogy emiatt na-
gyon sok rosszindulatú támadás
érte őket. A nacionalista hangvételű
diskurzushoz több sajtóorgánum
csatlakozott, holott ezeknek nem
kellene helyt adni. A templom mel-
letti tér – Memorandum – elnevezé-
sét nem tüntették el, hanem egy
másik utca kapta ezt az elnevezést,
nevezetesen a Fenyő (Bradului)
utca. 

A Gecse Dániel nevet a kistemp-
lomi egyházközség kérte, hiszen az
egyházközség ma is ezt a nevet
használja. Gecse Dániel neves
orvos volt, aki sokat tett a XIX. szá-
zad elején Marosvásárhelyen az or-
vostudomány fejlesztéséért. 

– Marosvásárhely multikulturális
város, érdekünk, és a városvezetés
célja, hogy messzemenően figye-
lembe vegyük a román és a magyar
közösség értékeit. Májusban a város
megszerezte az Erdélyi Iskola szo-
borcsoport felállítási engedélyét a
művelődési minisztériumtól. Rövi-
desen elkezdik a Győzelem téri
helyszín rendezését. Értelmiségiek
javaslatára kezdeményeztem, hogy
a téren álló Bălcescu-szobor ne a
Bălcescu negyedbe, hanem a Vár
sétányra, sokkal méltóbb helyre ke-
rüljön. A városvezetés senkit nem
szeretne megsérteni, hanem a kul-
turális különbözőségeket figye-
lembe vevő paritást szándékszik
alkalmazni.
Tanév végéig kifizetik
a diákok ösztöndíjait

Újságírói kérdésre a polgármes-
ter arról is tájékoztatott, hogy a ta-
nulóknak járó ösztöndíjakat
belefoglalták a költségvetésbe.
Azonban a költségvetés végrehaj-
tása gyakorlatilag most kezdődött
el, a múlt héten kezdték el a kifize-
téseket. Nemsokára folyósítják a di-

ákoknak az összegeket, a tanév
végén hozzájutnak az őket megil-
lető ösztöndíjakhoz. A város to-
vábbra is biztosítja az
ösztöndíjakat, amelyekre egyre na-
gyobb összegeket kell elkülöníteni,
lévén, hogy a diákok egyre jobb ta-
nulmányi eredményeket érnek el. 

2013 és 2019 között a polgár-
mesteri hivatal nem fizette ki az
ösztöndíjakat. Mivel többen is ér-
deklődtek, hogy az elmaradt össze-
geket visszamenőleg kifizetik-e, a
polgármester elmondta, ez tör-
vénybe ütközik, és nem tudják tör-
leszteni az elmaradásokat, csak
akkor, ha egyénenkét perel egy-egy
diák, és megnyerik a pert. Ez a je-
lenlegi törvény. 
Folyamatban van az intézmények
leválasztása

Február folyamán a polgármester
bejelentette, hogy júniusig átalakít-
ják a polgármesteri hivatal szerke-
zeti felépítését. Lapunk
főszerkesztője kérdésére válaszolva
a polgármester elmondta: – Az át-
szervezés folyamatban van, rövide-
sen le is zárul. A városi kertészet
már alárendelt intézményként mű-
ködik, kezdődik az állatkertnek, a
Víkendtelepnek és az uszodának a
leválasztása, amelyek önálló intéz-
ményként fognak működni. Az el-
következő napokban meg kell
jelenjen az új szerkezeti struktúra.

Az egész hivatal munkáját egy
külső humán erőforrásra szakoso-
dott cég elemzi, s ebből az elemzés-
ből derül ki, melyek azok az
osztályok, ahol hiányosságok van-
nak, s melyek működnek jól. Ennek
függvényében lesznek átszervezé-
sek, illetve karcsúsítások a hivatal-
ban. 
Jövő hét végére töltik fel
a víkendtelepi medencéket

A víkendtelepi, ballon néven is-
mert uszodánál a medencét festik,
kicserélték a csempelapokat, besze-
relték a villanyt, helyreállították a

nyomást biztosító berendezéseket,
amelyek tönkre voltak téve. Ahogy
a festék megszárad, elkezdik feltöl-
teni a medencét. Ha minden a ter-
vek szerint halad, a jövő hét végén
a ballon használhatóvá válik, de to-
vábbi 3-4 napba telik, amíg a víz
hőmérséklete eléri a 27 C-fokot. 

Fontos elmondani, hogy víkend-
telepi medencéket csak egyszerre
lehet feltölteni, mert ha valamelyik
medence üresen marad, a talajvíz-
nyomás akkora lesz, hogy elrepeszti
az üres medencét, nagy kárt okozva
vele. 

Gligor Róbert László

Az ifjúsági önkéntes tűzoltók a felnőttekkel dolgoztak Fotó: Gligor Róbert László 

Fotó: Nagy Tibor 
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Aszfaltoznak a Szabadság utca környékén 

Hol többen, hol kevesebben kapcsolódnak be
Közösen takarítják a temetőket



Hozzáértését, szaktudását a ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetem hall-
gatói is megtapasztalhatták, ugyanis
Olasz Lajos professzor többször is
tartott előadást városunkban, sőt az
erdélyi fogorvosoknak is, az Erdé-
lyi Múzeum Egyesület Orvostudo-
mányi Szakosztályának kovásznai
ülésén. 

– Professzor úr, honnan in-
dult? 

– Alföldi származású vagyok,
1948-ban a tiszántúli Csongrád me-
gyében születtem. Ha elképzelem,
hogy a történelem még kegyetle-
nebb lett volna a magyarsággal
szemben, és határt a Tiszánál húz-
ták volna meg, ahogy tervezték,
akkor a szülőhelyem is átesett
volna román fennhatóság alá kerülő
területre, de nem így történt.

– Milyen hatásra döntött az or-
vosi pálya mellett?

– Hódmezővásárhelyen laktunk,
és a szomszédunkban volt a rende-
lőintézet. Nyolc-tíz éves kíváncsi
gyermekként figyeltem, ahogy jön-
nek-mennek a fehér köpenyesek, és
valósággal belém ivódott, hogy az
orvosi pályát kell választanom.
Aztán Kecskemétre költöztünk,
majd a szegedi orvosi egyetemen
végeztem általános orvosi tanulmá-
nyaimat 1973-ban. 

– Úgy tartják, hogy a pécsi fog-
orvosképzésben kulcsszerepet
játszott, megkérem, beszéljen a
kezdetekről.

– 1973-ban alakították ki az ok-
tatói csapatot, és vették fel Pécsett
az első hallgatókat a fogorvosi
szakra. Történt ez egy kormányha-
tározat alapján, ugyanis a Dunántúl
déli részén nagyon rossz volt a fog-
orvosi ellátottság, ezért elhatároz-
ták, hogy a pécsi egyetemen is létre
kell hozni a fogorvosképzést. A sze-
gedi egyetemről jött a klinikaigaz-
gató, Szabó Imre professzor, és így
az oktatói gárdába én is bekerültem.
Nagyon szép időszak volt, mert ne-
künk kellett megteremteni az okta-
tási feltételeket, jegyzeteket írtunk,
amihez bizonyos segítséget kap-
tunk. Én például az Egyesült Álla-
mokban kiadott, akkor a legújabb
orálpatológiai, orálsebészeti kurzus
alapján dolgoztam ki a tananyagot. 

– Ezek szerint már kezdettől
vonzotta a szájsebészet…

– Ezért is vettek fel. Az igazga-
tónk elképzelése az volt, hogy a
szájsebészet – bármennyire kapcso-
lódik a fogászathoz –, mégiscsak
egy sebészeti jellegű tevékenység,
amelynek ellátási területe lényege-
sen szélesebb, mint maga a fogak
meg azok környezetének a sebé-
szete. Valójában egy arc- és szájse-
bészeti jellegű tevékenység, ezért
döntött úgy, hogy általános orvoso-
kat vesz fel erre a területre. Négyen
kezdtük el a munkát, majd négy év
után lehetett fogorvosi szakvizsgát
tenni, másodikként pedig a szájse-
bészeti szakvizsgát, ami párhu-

zamba állítható a képzést illető leg-
modernebb elképzelésekkel. Ily
módon a pécsi egyetemen kialakult
szájsebészetnek lettem az 1980-as
évek kezdetén az osztályvezetője, a
tanszék megalakulásával pedig tan-
székvezető. A tanszékvezetést a
jogszabály szerint 65 éves korom-
ban kellett átadnom. 65-től 70 éves
koromig társprofesszorként, 70
éves koromtól emeritusként oktatok
és vizsgáztatok. 

– A szájsebészeten belül mi volt
a kedvelt szakterülete?

– Már a ’70-es évek vége felé
nagy kihívásnak éreztem a szájüregi
daganatok problémáját, aminek
elég rossz volt a statisztikája.

– Mondják, hogy az indiaiak
mellett a magyaroké a vezető
szerep ezen a téren, ami sajnos
Erdélyre is érvényes.

– Kásler Miklós professzor véle-
ménye szerint nem biztos, hogy
ennyire elöl vagyunk, hiszen van-
nak országok, amelyeknek a statisz-
tikája megkérdőjelezhető. Ennek
ellenére valóban sok az eset, és ami-
kor megindult nálunk a szájsebé-
szet, Dél-Dunántúl egész
területéről, az onkológiai gondo-
zókból a száj- és száj-garat tumoros
betegeket hozzánk küldték. Akkori-
ban négy-öt megyében sem volt
még szájsebészeti ellátás, ezért
magas volt a betegek száma, job-
bára nehéz esetek. Komplex műtéti
beavatkozásokra, úgynevezett kom-
pozit műtétekre volt szükség, ame-
lyek következtében jó néhány olyan
problémás dolog merült fel, amit
meg kellett oldani, holott még a
szakirodalomban sem találtam ada-
tokat, ezért több alkalommal is
improvizálni kellett. Ebben segített
az a patológiai szemlélet, ami a kór-
szövettanon alakult ki bennem, ahol
az egyetem elvégzése után egy fél
évig dolgoztam.

– Az elért eredmények, a bel- és
külföldi elismerések alapján si-
kerrel „vette az akadályokat”.

– A gond az volt, hogy a radiote-
rápia az eredményesség szempont-
jából nem volt a maival
összehasonlítható, ennek ellenére a

beteget operálni kellett. Nagyon
nehéz feladatot jelentett, és ezen
belül próbáltam valamit kitalálni,
ami elősegítheti a sebészeti beavat-
kozást. Az akkori radioterápia után
nehéz volt műteni, mert összesültek
a szövetek, sebészileg pedig nem
lehetett az anatómiai viszonyokat
pontosan látni, ami nagyon komoly
gondot jelentett az operáló orvos-
nak. Bár nem szerepelt még a rend-
szerben, a műtétet előkészítő
citosztatikus kezeléseket, kemoterá-
piát végeztünk azokon a betegeken,
akik többségükben előrehaladott
stádiumban voltak. Az első adatok
azt bizonyították, hogy van értelme
a kezelésnek, amin az eredmények
függvényében finomítani lehetett.

– Hogyan hatott a daganatra a
kemoterápia? 

– A daganat vitalitása nagymér-
tékben csökkent, ami a szóródás, az
új kolóniaképződés szempontjából
nem mindegy műtét közben, más-

részt a kezelésekkel a daganattömeg
99 százalékát is el lehet pusztítani,
majd ezt követően komoly száza-
lékban nem lehetett kimutatni élő
daganatmaradványt sem. Ezt szö-
vettani képanyaggal is bizonyítot-
tuk a Patológiai Intézettel való
együttműködés révén. A kezelési
eredményekről készült dolgozatot
közöltük magyar szakfolyóiratok-
ban és az Amerikai Klinikai Onko-
lógiai Társaság hivatalos lapjában
is. Óriási dolognak számított, hisz
egy 15 ágyon dolgozó kis intéz-
mény voltunk. Akkoriban a sugár-
kezelésben részesülő betegek itt
feküdtek, és kapták a kemoterápiát
is többhetes ciklusban, azután kö-
vetkezett a műtét. Később csak tízá-
gyas lett a klinika, mert ma sokkal
gyorsabban forgatjuk a betegeket. A
kemoterápiás kezeléseket és a ra-
dioterápiát pedig átvette az onkoló-
giai intézet, amelyet a kilencvenes
évek végén a 2000-es évek elején
alapítottak meg itt Pécsett, és attól
fogva nekünk a sebészet maradt. 

– Ahogy pályájának további
alakulásáról tájékozódtam,
nem a kórház méretei voltak a
döntőek.

– A műtéti eredmények, azok
közlése olyan áttörést hozott, hogy
megírtam a kandidatúrámat, amit
meg is védtem. A kidolgozott mű-
téti eljárásokat tovább folytattam,
amiből jó néhány angol nyelvű dol-
gozat született vezető nemzetközi
szaklapokban. Mindez lehetővé
tette, hogy az akadémiai doktori pá-
lyázatot is beadjam, amit sikeresen
megvédtem. De ma is azt mondom,
hogy nem a tudományos siker veze-
tett, hanem az eredményesebb be-
tegellátás, a kisebb csonkolásokkal
végzett műtétek. Ebben talán úttörő
szerepet játszhattam, bár a ’90-es
évek elején sem fogadták el teljes
mértékben, és voltak olyan meg-
jegyzések, hogy biztosan nem tud
elég jól operálni, azért kezeli előze-
tesen a betegeket. Azt nem vették
észre, hogy milyen csonkolásokkal,
és utólag milyen életminőséggel
járhat a túlélést jelentő műtét. 

A plasztikai sebészeti világlap-
ban viszont közölték az új műtéti
technikát. A 2000-es évek elején az
Orosz Föderációban is méltányolták
a tevékenységem, és az a megtisz-
teltetés ért, hogy az onkológiai
gyógyszeres kezelésekkel foglal-
kozó szakma akadémikussá válasz-
tott. Egy moszkvai világ-
kongresszuson kellett előadást tar-
tanom, és ott kaptam meg ezt a ki-
tüntető címet, ami annak a
következménye volt, hogy jó né-
hány dolgozatom megjelent külön-

böző elismert európai és amerikai
onkológiai szaklapokban. 

– Akinek nem volt az ismerősei,
családtagjai körében ilyen
beteg, az el sem tudja képzelni,
hogy milyen borzalmas követ-
kezményei is lehetnek egy
rákos daganat eltávolításának
a szájüregből.

– Az egyik eset érdekes módon
kapcsolódott egy egészségügyben
dolgozó kolozsvári asszisztensnő
életéhez az 1980-as évek végén. A
páciensnek nyelvgyökrákja volt, és
a Kolozsváron elvégzett radioterá-
pia eredménytelennek bizonyult.
Akkor már közöltem az Egyesült
Államokban a gyógyszeresen elő-
készített műtétről szóló dolgoza-
tom. A hölgy orvosként dolgozó
amerikai rokonai olvasták, és meg-
adták az elérhetőségem, hogy felve-
hesse velem a kapcsolatot. Nem
volt egyszerű, de a páciens eljutott
Pécsre, és a megfelelő előkészüle-
tek után megműtöttem. Csakhogy
olyan dózisú sugárkezelést kapott
Kolozsváron, hogy az egyik oldali
nyakrésze, a gége, a garat elpusz-
tult. Bár ennek a rekonstrukciójára
nem találtam szakirodalmi adatot,
végül a saját elgondolásom alapján
sikerrel megoldottam, amit több ha-
sonló műtét követett. Világhírű
plasztikai és rekonstrukciós sebé-
szeti szaklapban ezt a műtéti tech-
nikát is innovációként fogadták el,
és közölték. A kolozsvári páciens a
sikeres műtétet követően szájon ke-
resztül étkezett, beszélni is tudott,
és miután átköltözött Debrecenbe,
tíz év után is visszajárt ellenőrzésre. 

– Manapság mi az eljárás egy
hasonló daganat eltávolítása-
kor?

– Onkocsoport (onkológus, ra-
diológus, sebész) dönt arról, hogy
melyik a legoptimálisabb kezelés a
páciensnek. Ehhez azonban olyan
kivizsgálásokra (szövettan, CT, la-
borvizsgálat, mellkasröntgen…)
van szükség, ami heteket vesz
igénybe. Negyvenéves gyakorlat
után néha úgy láttam, hogy abban
az esetben, ha mindezt kivárom,
már nem lesz műthető állapotban a
beteg, ezért megoperáltam, és utó-
lag kapta meg a sugárkezelést pél-
dául. Hivatalosan a régi időszak
elmúlt, de akkoriban a gyógyszeres
kezelésre olyan protokollt dolgoz-
tam ki, hogy egyetlen beteg sem ke-
rült intenzív osztályra. Arra
törekedtem, hogy a gyógyszerek
hassanak a daganatra, de a szerve-
zetet ne tegyék tönkre. Ezért tudtak
a betegeim súlyos műtét után is
simán, szövődmények nélkül fel-
épülni. Hajhullás, némi nyálkahár-
tya-kellemetlenség előfordult
ugyan, de annál súlyosabb tünetek
nem. 

– Hozzávetőlegesen milyen az
arány az onkológiai betegek és
a balesetet szenvedett szemé-
lyek között?

– Az első 20-25 évben sokkal
több volt a daganatos beteg, utána
alakultak meg az onkológai intéze-
tek, számítógéppel vezérelt modern
radioterápiás készülékekkel, ami a
beteganyag megoszlásához vezetett
mind a szakmák, mind az intézetek
között. Emiatt a traumatológiai ese-
tek száma látszik többnek, de lehet,
hogy csak az előbbieknek a mérsék-
lődése volt az ok. Bár meglepőnek
tűnhet, a traumatológiai esetek na-
gyobb része verekedésekből, veré-
sekből adódott. Az emberek azt
hiszik, hogy az arcot lehet ütni, de
könnyen eltörik a csont, amit aztán
műteni kell. A második helyen álló
közlekedési balesetekből a hetve-
nes-nyolcvanas években sok volt,
általában a vezető beverte a fejét a
szélvédőbe vagy a műszerfalba, és
emiatt rendkívül súlyos sérüléseket
kellett ellátnunk. 

Bodolai Gyöngyi

A marosvásárhelyi hallgatók körében

Dr. Olasz Lajos Fotó: PTE–ÁOKA

(Folytatás a 8. oldalon)

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Nagy kihívás a szájüregi daganatok műtétje
Sikeres „improvizáció”

Műtéttechnikai újításai révén a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi hírű emeritus profesz-
szora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, akit a pécsi fogorvosképzés megalapítói kö-
zött tartanak számon. Pályafutása során a méreteiben nem nagy Fogászati és Szájsebészeti
Klinikán innovatív készségei, széles körű szaktudása révén dr. Olasz Lajos tanszékvezető egye-
temi tanárnak sikerült jelentőset alkotnia. Tette ezt – saját bevallása szerint – nem elsősorban
a tudományos siker, hanem a kisebb csonkolásokkal járó műtétek, az eredményesebb, em-
berségesebb betegellátás érdekében. Azonkívül, hogy kiváló szájsebészként, jó előadóként
tartják számon, rajongásig szereti és kiválóan ismeri nemzetünk történelmét. 
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Nagy Miklós kollégám a Múzsában már
előzetesen bemutatta a Torboszlói Csűrmúze-
umot, így mindössze néhány részletre térünk
ki ezúttal.

A gyűjtőszenvedélyéről is közismert ideg-
sebész a festett és polgári bútordarabok, a kü-
lönleges búbos és lábas kályhák, az egykori
mesteremberek által használt szerszámok, a

népi kerámia rendkívül gazdag választéka,
vasból készült tárgyak, a vidéki háztartás jel-
legzetes eszközei, első és második világhá-
borús katonai emlékek, keleti imaszőnyegek
mellett a kalotaszegi és a megyénkre jellemző
szőttesek, varrottasok gazdag választékát is
kiállította. 

– Gyönyörű a kézimunka-gyűjtemény, ha-
sonlóképpen a csoportosítása is, de meglepő,
hogy férfiként Madaras doktor menyire ér-
deklődik és ért a kézimunkákhoz. Van ennek
valami előzménye? – kérdeztem a búbos
kályha mellé telepedve a házigazdától.

– Úgy kezdődött, hogy édesanyám nagyon
sokat kézimunkázott, azok a párnák – mutat
a szemben levő ágyra – az ő keze munkáját
dicsérik. Hihetetlenül aprólékosan, türelme-
sen és gyönyörűen varrt. Szabócsaládból
származom, mindkét nagyszülőm szabó volt,
apai részről Makfalván parasztszabó, anyai
részről Kolozsváron úriszabó volt a másik
nagyapám. Nálunk a családban nagyanyám
már kisgyermek koromban megtanított a Sin-

ger varrógépen varrni, sőt gomblyukat kötni,
szélezni, és minden egyéb műveletet, amire
a gép alkalmas volt. Emiatt „éreztem” már
gyermekkoromtól a textilt, annak minőségét.
Amikor édesanyám elkészült egy-egy párná-
val, és megmutatta, az érdeklődésemet látva
varrni is megtanított. 

– Csak nem varrtál ki párnákat is?
– Párnát nem, de egy kisírásos terítőt igen.

Édesanyámtól sokat tanultam, megmutatta,
hogy milyen például az abavászon, láttam,

hogy egy ideig gyap-
júval varrt, majd ké-
sőbb tért át a Volga
fonalra… Ahogy ké-
sőbb az ószeren néze-
lődtem, megfigyeltem,
hogy sokan eladják a
varrottas párnákat, és
amit szépnek találtam,
azt megvásároltam.
Így gyűltek össze. 
– Mi fogott meg az ál-
talában giccsesnek
tartott falvédőkben?

– Rájöttem arra,
hogy ez egy olyan
szegmentuma a nép-

rajznak, ami nem nagyon régi, és még nem
polgári, hanem valahol a kettő között talál-
ható. Falun ott volt állandóan a falon, és én
minden étkezéskor elolvastam az akkor fur-
csának tűnő feliratokat. Sebészorvosként sok
faluról érkező idős betegem volt, akiket meg-
kértem, hogy abban az esetben, ha kidobásra
szánt falvédőt látnak, hozzák el nekem. 

– Úgy emlékszem, hogy a marosvécsi vár-
kastélyban állítottál ki néhányat, de
látom, hogy a csűrbe is jutott, nem is
kevés. Mekkora a gyűjteményed?

– 1.500 körüli falvédőből áll, Marosvécsen
a vallásos jellegűeket állítottam ki.

– Megszívlelendő életbölcsességeket fo-
galmaznak meg. A kiállítás székely kony-
hájában fő helyen lévőn olvasható: Ha
válogatsz az ételbe, repül a tál a fejedbe.

Vagy: Konyhapénzem legyen elég, mindig
finom lesz az ebéd. Ma szeretem Iluskát,
holnap már a Mariskát. Mindig új a sze-
relmem, ez a huszár hűségem….

– Sok érdekes felirat olvasható rajtuk, és
miután ennyi összegyűlt, osztályoztam őket.
Vannak holland falvédők, a székely házban
ott volt a fapapucsos, kalapos, szélmalmos
falvédő, vitorlással, sirállyal. Sokat gondol-
koztam, hogy honnan ihletődtek, akik kivarr-
ták.

– Valóban furcsa, rájöttél-e?
– A pelegrináció idején kerültek hozzánk.

Sok református lelkész tanult Hollandiában,
feltehetően ők hozták haza az elsőket. A fal-
védők ötlete egyébként egy osztrák festőtől
származik, az 1860-as évek körül jelent meg
egy album, amely tele volt fantázia-falvédők-
kel. A „forrás etnográfiai vándorlását” érde-
kes követni. Az első falvédők német
nyelvűek voltak. Azt lefordították a ma-
gyarra, a magyar feliratot pedig a későbbiek-
ben román nyelvre. Van olyan falvédőm,
amelyiknek mindhárom nyelvű változatát
megtaláltam. Különböző korokból, 40-45 év
közötti különbséggel készültek. Mivel voltak
vegyes házasságok, varrtak felvédőt felül ma-
gyar, alul román felirattal is. Érdekesen lehet
követni az erdélyi etnikai kavalkádot a falvé-
dőkről is.

– Különlegesen szépen, rendkívül jó ízlés-
sel varrták a szász szoba keresztszemes
falvédőjét Édes Erdély felirattal. Hol ta-
láltad?

– Egy régiségkereskedőtől vásároltam, a
módosabb szász lakásából nem hiányzott.
Párnáikon is megjelenik Erdély címere. Meg-
lepő, hogy milyen odaadással tudták szeretni
Erdélyt, és az is, hogy ez a nagy odaadás ho-
gyan vált egy nagy csalódássá, és hagytak itt
több száz év után mindent. 

Ez a gyűjtemény egy virtuálisan kialakított
tér. Olyan parasztszoba, amilyent én beren-
deztem, a valóságban nem volt, mert ez a mú-
zeum eklektikusan elhelyezett tárgyak
gyűjteménye, és számomra a hangulat meg-
teremtése volt a fontos. Olyan miliőt igyekez-
tem megmutatni, ami lehetett volna, de a
valóságban nem volt. Erdélyi útjaim idején
egy esetlegesen és véletlenszerűen összeálló
gyűjtemény jött létre. Volt, amit szándékosan
kerestem, így került a birtokomba Erdély leg-
nagyobb kályhacsempe-gyűjteménye, és ott-
hon is van még legalább 120 darab, amit nem
hoztam el ide. Ezeket mondhatni, hogy
egyenként gyűjtettem össze. Megtörtént,
hogy a tyúkudvaron levő itatóról derült ki,
amikor megfordítottam, hogy egy 200 éves
kályhacsempe. 

Kihasítottam egy teret a környezetemből,
amit a saját képemre formáltam azokkal a tár-
gyakkal, amelyek számomra kedvesek. Ezek
történetesen a mi múltunknak a tárgyai.

– És mennyire szépen díszítik a teret,
mennyi színt, mennyi komolyságot és egy-
ben vidámságot is visznek bele! 

– Véleményem szerint is sokkal szebb dísz-
tárgyak, mint amit ma az üzletekben árulnak.

– Bízzunk benne, hogy értéküket, szépsé-
güket egyszer újra felfedezik, amiben sze-
repe lehet a torboszlói gyűjteménynek is,
amit előzetes bejelentés alapján lehet
meglátogatni. (0723-335-661)

Bodolai Gyöngyi
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Felső-Maros menti varrottasok 

Kalotaszegi varrottasok Fotó: Bodolai Gyöngyi

Kézimunkák a megváltozott térben
A falvédők eredete

Szelíd lombok ölelkezésében, békességet, megnyugvást sugalló nyárádmenti
tájban az elmúlt pénteken a háziak barátai, segítőtársai, ismerősei körében
annak lehettünk tanúi, ahogy egy csűr belső tere kitágult, megváltozott, és
megmutatta új arcát. Az egykori falusi élet – a többség szemében – mára már
értékét vesztett tárgyai teljes szépségükben alkotják annak a páratlan nép-
rajzi anyagnak egy részét, amelynek darabjait dr. Madaras Sándor idegsebész
főorvos az évek során megtalálta, rendbe szedte és közszemlére bocsátja.
Gyűjteményét, amelynek egy-egy szeletét erdélyi kastélyokban láthatjuk,
hiába ajánlotta fel adományként, ha biztosítanak egy helyet, ahol kiállítsa,
nem járt eredménnyel. Így maga teremtett egy olyan helyszínt, ami egyedi,
különleges, és a hiányzó tájházakat helyettesítve a Nyárádmente néprajzi lát-
ványosságává válik.



Két kislány vált pár nap alatt felelős-
ségteljes gazdivá, amikor a család
kedvenc anyanyúlja váratlanul el-
pusztult, és az alig kéthetes nyúlfió-
kák mesterséges táplálását
felvállalták. Mi a teendő, ha az ember
arra kényszerül, hogy az újszülött
kölyköket ellássa? Miként előzhető
meg a házinyúl megbetegedése és el-
pusztulása? – kérdeztük a szakem-
bert. 

Amennyiben egy házinyúl több utódot hoz
világra, mint ahány emlője van, netalán nem
neveli őket, a dajkásítással lehet próbálkozni,
amennyiben egy hasonló apróságot nevelő
anya alá helyezhetők az elárvult kölykök. Ál-
talában nem kell az idegen anya elutasításától
tartani. Ha nincs olyan anyaállat, amely fris-
sen ellett, a mesterséges nevelésre kell ha-
gyatkozni – mondta dr. Pálosi Csaba, a Noé
Bárkája kisállatklinika vezetője. A nyúlfiókák
mesterségesen táplálhatók, mert a többi házi-
állattól eltérően számukra nem létfontosságú
az előtej (föcstej), mely nélkülözhetetlen im-
munvédelmi anyagokat tartalmaz. Ez a tej ál-
latfajtól függően a szoptatás kezdeti
szakaszában termelődik az ellést követő né-
hány órán vagy napon át. A nyulak esetében
ezt a védettséget az állat már az anyaméhben
megkapja. A tejtermelés csúcsa a második-
harmadik hétre tehető, ezt követően csökken.
A nyúlfiókák azért is térnek át korábban a szi-
lárd táplálékra, mert az anya nem termel ele-
gendő tejet, és éhesek. Az állatkereskedésben
kapható számukra granulált nyúltáp, azonkí-
vül friss széna és zöldség a napi menü.
Védekezés a betegségek
és ragadozók ellen

Két betegség ellen javallott oltást adatni
két hónapos korukban: a nyulak vérzéses be-
tegsége és a mixomatózis ellen (mindkettőt
vírus okozza, és gyakorlatilag nincs rájuk
gyógymód, csak a megelőzés), és ezeket hat-
havonta ajánlott megismételni. Ha lehet,
akkor az a helyiség, ahol tartózkodnak, le-
gyen beszúnyoghálózva, mivel ezeket a be-

tegségeket a legyek és szúnyogok terjesztik
főleg nyáron és ősz elején. Ugyanakkor –
mint bármely házi kedvenc – a nyulak is
megbolhásodhatnak és megférgesedhetnek,
ami ellen gyógyszert írhat fel vagy adhat az
állatorvos. Egy másik gyakori parazitás meg-
betegedés a fülrühösség, amit sokszor még
kölyökkorban az anyjuktól kapnak el, de kli-
nikai tüneteket csak pár hétig vagy hónapig
okoz (fülrázás, viszketegség, hátsó lábakkal
való állandó vakaródzás). Ez a betegség
könnyen kezelhető különféle atkaölő szerek-
kel.

Vigyázni kell a nyúlfiókákra, mert játékos-
ságukban sokszor baleset érheti őket (kiugra-

nak az ember öléből, lees-
nek az asztalról, rájuk lép-
het egy felnőtt,
ugyanakkor levadászhatja
a szomszéd kutyája vagy
macskája, esetleg elkapja
őket az udvarról valami-
lyen ragadozó madár).
Tehéntej helyett tejpor 

Az anyanyúl naponta
egyszer szoptat, akkor is
csak néhány percig,
ennek ellenére ez elegen-
dőnek bizonyul az alom
számára. Ez egyrészt
azzal magyarázható, hogy
a nyúl teje rendkívül kon-
centrált, mivel fehérjetar-
talma 3,5-szerese,
zsírtartalma 2,5-szerese a
tehéntejnek, a tejcukortar-
talma azonban kevesebb.
A mesterséges nevelésnél
ezért nem alkalmazható a
tehéntej. A nyúlfiókák
mesterséges táplálásánál
cicáknak való tejport, azaz macskatápszert
kell adni. Azonos mennyiségű port ugyan-
annyi vízben kell feloldani és 42 °C-ra mele-
gíteni, az etetéshez vegyszermentes
fültisztítót vagy szemcseppentőt lehet hasz-
nálni, amiből a fiókák óvatosan kiszívják a
tápot. Az anyanyúl naponta átlagosan 120 g
tejet termel, egy kisnyúl napi tejigénye hoz-
závetőleg 20 g, ezt napi többszöri etetéssel
lehet elérni, ugyanakkor fontos a megfelelő
hőmérséklet biztosítása. A 33 °C a legelőnyö-
sebb a fiókáknak, de természetes körülmé-
nyek között csak 12-15 °C szokott lenni a
fészekben. A melegigény kielégítésére infra-
vörös lámpával lehet emelni a hőmérsékletet.
Ezt a fiókák fölött 50-60 cm-re kell elhe-
lyezni, hogy ne legyen túl melegük, olyan
magasra kell helyezni a lámpát, hogy a ke-
zünk kellemes meleg sugarakat érzékeljen. 

– A kifejlett nyulak táplálásánál milyen
előírásokat kell betartani? Hányszor és
mennyi eledelt lehet adni nekik?

– Mivel a bajt, a háziállat pusztulását jobb
megelőzni, érdemes néhány tanácsot megfo-
gadni. A nyúl előtt egész nap legyen víz,
széna, ágak és lehetőleg vadnövények.
Amennyiben nem lehetséges a nap 24 órájá-
ban mezei növényt biztosítani neki, a többi

zöldségféle mennyisége az állatok számától
és az egyedek szükségletétől függ. Fontos a
friss víz, a friss széna és a friss zöldségek,
mindemellett a rostos és kevés proteintar-
talmú takarmány. Az ideális napi adag az ál-
latok testsúlyának függvényében kb. 130-180
g zöldség és egyéb növény, tehát például egy
két kilogrammos nyúl számára 340 g, a négy-
kilósnak 680 g, de ezt több körülmény befo-
lyásolhatja. A napi kétszeri etetés javasolt, de
minél gyakrabban etetnek, annál jobb. 

– A nyúl is szenvedhet a melegtől?
– A nyári hónapokban a nyulak különleges

gondoskodást igényelnek, mert a vastag bun-
dájuk következtében könnyen túlmelegsze-
nek, dehidratálódnak vagy más egészségi
problémák jelentkezhetnek. A nyári hónapok-
ban sokkal több vizet isznak, ezért ellenőrizni
kell, hogy legyen mindig friss víz előttük.
Nyári hőségben a kint tartott nyúl ketrecének
napsütötte oldalát ajánlott letakarni egy vé-
kony vászonnal, de csak annyira, hogy a lak-
helye szellőzni tudjon. Egy hideg, nedves
törülközőt helyezve a ketrecbe az állatok rá-
telepednek, hogy lehűtsék magukat, de ezt
rendszeresen kell cserélni és mosni. A nyúl
egyébként akkor is szenvedhet a melegtől, ha
a lakásban él.
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Szer Pálosy Piroska

Ember és állat harmóniája
Nyulak mesterséges nevelése 

Etetés Fotó: Makkai Melánia

Ha a palántáink a végső helyükre ke-
rültek, akkor összpontosíthatunk a
helyre vetett növényeinkre. Ezek kö-
zött említjük a babféléket, mind a
támrendszert igénylő, mind a rövid
hajtáshosszal rendelkező változato-
kat. Ezekre a zsenge, erőteljes, szik-
levelű növényekre nagy veszélyt
jelentenek a csigák. Amikor a csigá-
kat mint kártevőket említjük, egya-
ránt gondolhatunk az éticsigára
(házas csiga) és a spanyol csupaszcsi-
gára is.

Az utóbbi időben környékünkön (és nem
csak) nagyon elszaporodott egy invazív há-
zatlan csigafajta, mely a kiskertekben véde-
kezés nélkül teljes pusztítást is okozhat
nagyon rövid idő alatt.

A növények első leveleit (sziklevél) és a
hajtáscsúcsokat lerágják, sokszor csak a ko-
pasz szárat hagyják maguk után, így a növény
képtelenné válik a fotoszintézisre, és elhal.
Ezért nagyon fontos preventív módon is vé-
dekezni a csigák ellen.

A csigák esetében háromféle védekezési
módszer létezik: a „természetes ellenséggel”
való védekezés, a bio alapanyagokkal, vala-
mint a vegyszerek segítségével történő véde-
kezés.

Hogy mi is az a „természetes ellenség”, a
továbbiakban kiderül.

Napjainkban a fénykorukat élő, mégis
sokak számára ismeretlen indiai futókacsák a
csupaszcsigák természetes ellenségei. Ezek
az állatok detektorszerűen megkeresik és ösz-
szeszedik nemcsak a csigákat, hanem ezek

petéit is, ezzel megelőzve a későbbi szaporo-
dásukat. Néhány hét alatt gyakorlatilag képe-
sek teljesen megtisztítani a kertet. Fontos
azonban tudni, hogy ezek az állatok sokkal
érzékenyebbek átlagos társaiknál. Ha vegy-
szeresen is védekezünk a kártevők ellen,
vagy nagy mennyiségű növényvédő szert al-
kalmazunk a kertben, ezek az állatok sokszor
előjel nélkül pár óra alatt elpusztulnak. 

Tehát, ha futókacsákkal szeretnénk véde-
kezni, akkor mellőznünk kell a vegyszeres
kezeléseket. A futókacsák legfőbb tulajdon-
ságai közé tartozik, hogy bár szabadon jár-
kálhatnak a kertben, a haszonnövényekben
nem tesznek kárt.

A bio, természetes alapanyagokkal való
védekezési módszerek egyike a tojáshéjjal
való védekezés. Ha nagyon kis területről van
szó, hatásos lehet, ha tüzetesen átvizsgáljuk,

és a csigáktól való megtisztítása után köze-
pesen összemorzsolt tojáshéjjal körbeszórjuk. 

Ennek a módszernek az alapja, hogy a
morzsolt tojáshéj élei mikrosérüléseket okoz-
hatnak a csigák testfelszínén, így ezek meg-
hátrálnak, könnyebb zsákmány után kutatva.

A tojáshéjjal való védekezésnek egy hátrá-
nya van: az esőzések következtében ezek a
tojáshatárvonalak elmosódnak, így a kárte-
vők akár pár óra alatt újra elpusztíthatják a
növényeinket.

A következő két módszer, amit szeretnék
bemutatni, a talajcsapdás módszer. A két
opció alapjában véve ugyanaz, egyedül a fel-
használt alapanyagban különbözik. Ami a ki-
helyezésüket, a hatásmechnizmusukat és a
sikerességüket illeti, mondhatjuk, hogy azo-
nos szinten vannak.

A talajcsapda előkészítése annyiból áll,
hogy kisebb, széles szájú befőttesüvegeket
vagy újrahasznosított műanyag palackok alsó
részét talajszintig beássuk a földbe, majd eze-
ket háromnegyedig megtöltjük a választott
folyadékkal. Az egyik ilyen folyadék a min-
denki által jól ismert sör, a másik a tejsavó.

Ezen módszerek sikeressége azon alapszik,
hogy az erjedt szag és a bomló cukrok illata
odavonzza a lakmározni vágyó csigákat,
amelyek aztán az édes-savanyú folyadékba
belefulladnak. Talán hatásosabb eredményt a
tejsavóval lehet elérni, mivel az valósággal
mágnesként vonzza oda a környékbeli kárte-
vőket. Fontos odafigyelni arra is, hogy ezek
a csapdák megfelelő távolságra legyenek
egymástól, és kellő számban legyenek a ker-
tünkben, mivel a savó illata nagyobb távol-
ságról is odavonzza a kártevőket, így, ha nem
helyezünk ki megfelelő számú csapdát
(egyet-egyet 2-3 négyzetméterenként), na-
gyobb kárt okozhatunk, mint hasznot. A csap-
dákban levő folyadékot normál körülmények
között 3-4 naponta ajánlott cserélni, viszont
ez függ a kihelyezett edények telítettségétől
is. Esőzések alkalmával ezek kimosódnak
vagy nagyon felvizesednek, így ajánlott ki-
cserélni őket.

Ha mégis kémiai, vegyszeres módszerrel
szeretnénk védekezni, érdemes olyan készít-
ményeket választani, amelyek csak a csigákra
hatnak. Ezek általában granulátum formában
kaphatók. A problémás területekre szórva a
csigák testén keresztül szívódnak fel, így
fejtve ki hatásukat.

Nemcsak a zöldségeskertben, hanem a
tömbházak előtti virágágyásokban is nagy
problémát okozhatnak a csigák. A friss növé-
nyi hajtásokat, kiváltképpen a jelenleg kis
méretű hagymás növények hajtásait teljesen
elpusztíthatják, vagy akár a kétéves növények
leveleit és virágait is károsíthatják annyira,
hogy ezek elvesztik díszítő jellegüket, vagy
akár el is pusztulnak. Erre jó példa az ár-
vácska, melynek színes sziromleveleit elő-
szeretettel fogyasztják el. Tehát ilyen kis
területen is érdemes védekezni a fent említett
módszerek bármelyikével annak érdekében,
hogy megőrizzük növényeink épségét, szép-
ségét, és biztosítsuk a későbbi termést.

Ne feledjék, kertészkedni kiskertben és
tömbházban is egyaránt öröm!

Szigeti Botond, 
IV. éves kertészmérnök-hallgató

Kertünk legfőbb ellenségei
Reszkessetek, csupaszcsigák!



Az év két legvirágosabb hónapjában gyakran lehet
ballagó fiatalokkal találkozni, s így róluk írni. Először
a középiskolák végzősei, aztán az általános iskolák
felső tagozatának utolsó éves diákjai búcsúznak, majd
az alsó tagozatosok is elköszönnek a tanítójuktól, a
sort pedig az egyetemek végzősei zárják.

Ilyenkor bazsarózsák színpompájában, akácvirá-
gok és hársfák illatában ünnepel a természet. Mert a
ballagás is ünnep az iskolában, a családban és a vá-
rosban egyaránt. Jó elnézni a vézősöket, amint büsz-
kén mosolygó arccal, ünneplő ruhában, fiatalos
járással besétálnak a Vártemplomba vagy a Keresz-
telő Szent János-plébániatemplomba. Szép és meg-
ható, ahogy büszke szülők virágcsokorral a kezükben
várják gyermekeik búcsúzó ballagását a várban vagy
a színházban.

Feljegyzések szerint az egyre népszerűbb ballagás
a Kárpát-medencében 150 évvel ezelőtt indult el, ami-
kor a felvidéki Selmecbányán végzett erdészeti és bá-
nyászati akadémiai hallgatók a Ballag már a vén diák
kezdetű dalt énekelve látványosan búcsút vettek isko-
lájuktól. Másfél évszázad alatt sokat változott az is-
kola, a tanulás, az élet, de az ünnepélyes ballagás
városunk és életünk feledhetetlen eseménye maradt. 

Bizony, nosztalgiával és szép emlékekkel gondolok
vissza, amikor pontosan ötven évvel ezelőtt a Bolyai
Farkas középiskola főkapuján ballagtunk ki egy szál
szegfűvel a kezünkben, megkerültük a két Bolyai szob-
rát, a helybeliek és faluról beutazott szüleink könnyes
szeme, boldog tapsa közepette vonultunk fel a díszte-
rembe. Közben végig zúgott a Gaudeamus igitur.

Jó is volt az, mert az ún. aranykorszaknak abban
az időszakában a magyar ballagóének mellé előírták
volna az ország nyelvén zengő dalt, amit a latin

nyelvű helyettesített. Ezért
is megérdemli eredetének
pár szóban való felemlíté-
sét.

A Gaudeamus igitur latin
nyelvű szövege 1287-ben
íródott diákdal, és kedves,
néhol ironikus hangnemben
az élet múlásáról szól. Dal-
lama német eredetű. Megta-
lálható magyar fordításban
is: Míg fiatal vagy légy
vidám,/ míg fiatal vagy légy
vidám,/ mert múlt a boldog
ifjúság,/ és múlt a borús
öregkor,/ a Föld befogad,/ a
Föld befogad!

A nyers fordításnál ked-
vesebb énekelt változata: 
„Rajta ifjak útra fel! Innen
el kell válnunk.
Rajta ifjak útra fel! Innen el
kell válnunk.
Menni hív a búcsúének,
messze tűnnek elmúlt évek,
véget ér sok álmunk, 
véget ér sok álmunk.”

Ma, amikor kinyílik a légzsák, és
kötelező a biztonsági öv, a balesetek
száma lényegesen csökkent. Azon-
ban továbbra is sok az elhanyagolt
fogazat miatt kialakuló súlyos fer-
tőzés, az arctájékra, nyakra kiter-
jedő gyulladás. Fejlődési
rendellenességeket is operálunk,
ezeket a pácienseket szintén külön-
böző szakemberekből álló csoport,
a hasadék-munkacsoport képviselői
látják évek óta. A fejlődési rendel-
lenességgel született gyermekek
száma az utóbbi harminc évben kö-
rülbelül a kétszeresére emelkedett,
döntő többségük ajak- és szájpad-
hasadékkal jön a világra. A rendel-
lenesség általában a családban is
előfordult, a gyermek pedig a hajla-
mot örökli, a kiváltó okot a külső té-
nyezők (kémiai hatások, a
megnövekedett UV-sugárzás,
gyógyszerek, különböző kémiai
szerek) képezik. Ezek sokszoros
műtétet igényelnek, ajak-, szájpad-
operációt, majd logopédiai foglal-
kozást, beszédjavító műtétet,
csontpótlásokat, rekonstrukciós be-
avatkozásokat, születéstől a 18. év
betöltéséig folyamatosan. 2020-ban
húszéves évfordulóját ünnepelte a
Pécsi Hasadék Munkacsoport. 

– Hány orvos dolgozik a klini-
kán?

– A klinika két részből áll, a ma-
xillofaciális, valamint a dentoalve-
oláris ambuláns részlegből (fog- és
fogkörnyéki szövetek sebészete,
fogbeültetés). Az itt dolgozó kollé-
gák fogorvosi diplomával rendel-
keznek, és három év szakképzéssel.
Az ő feladatuk az implantálás (fog-

beültetés, cisztektómiák – ciszták
eltávolítása) és a rezekció, a fog-
gyökércsúcs eltávolítása. Az imp-
lantálás nagyon „menő” művelet, a
21. század megköveteli, hogy a fo-
gatlanságot nemcsak műfogsorral,
hanem fogbeültetéssel is lehessen
korrigálni. Ezt a műveletet mindkét
rész képviselői végzik. 

– A fogbeültetést támogatja-e
az egészségbiztosítás?

– Vannak központok, ahol a reha-
bilitációs keret ezt lehetővé teszi.
Ilyen a pécsi centrum is, ahol az
implantációs pótlások, fogvesztést
okozó súlyos traumák és rákos be-
tegeken végzett súlyos beavatkozá-
sok után a rehabilitációs keretből
térítik a fogbeültetést, amelynek
van egy sebészeti és egy fogpótlási
része is.

A fogorvosképzés tanszékeken
folyik, a miénk az Arccsont- és
Szájsebészeti Tanszék. Hallgatóink
fele a magyar, a másik fele a német
és az angol nyelvű képzésben vesz
részt. 

Az elmondottakhoz tegyük
hozzá, hogy 2020-ban Magyaror-
szág köztársasági elnöke a már-
cius 15-i nemzeti ünnep
alkalmából „példaértékű orvosi,
tudományos és oktatói pályafu-
tása során a szájüregi betegségek
gyógyítása, valamint a szakmai
utánpótlás képzése terén elért
eredményei elismeréseként” a
MAGYAR ÉRDEMREND tiszti
keresztje polgári tagozata kitün-
tetést adományozta dr. Olasz La-
josnak, a Magyar Tudományos
Akadémia doktorának, a Pécsi
Tudományegyetem emeritus pro-
fesszorának. 
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(Folytatás az 5. oldalról)

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Ballagások bűvkörében
Ötvös József

Sikeres „improvizáció”

Június 3-i rejtvényünk megfejtése: Erős akarattal, kitartó munkával sok mindent el lehet érni, ha tudjuk a helyes irányt. 

François de La 
Rochefoucauld  francia 

herceg, író egyik 
aforizmáját idézzük 

a rejtvény fősoraiban.
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A pénteken kezdődő Európa-baj-
nokságra készülő magyar labda-
rúgó-válogatott gól nélküli
döntetlent játszott az ír csapattal a
keddi barátságos találkozón, a Szu-
sza Ferenc Stadionban. Marco Rossi
szövetségi kapitány együttese így 11
mérkőzés óta tartó veretlenségi so-
rozattal várja a kontinensviadalt. Az
olasz szakvezető a hajrában csere-
ként beállt Schön Szabolcs szemé-
lyében újoncot avatott.

A mérkőzés előtt az ír válogatott
valamennyi tagja letérdelt, ezzel ki-
fejezve a gyűlölet bármilyen formá-
jának elítélését. A magyar
futballisták – ahogy azt előzetesen
jelezték – nem térdeltek le, hanem
a mezük karján olvasható „Res-
pect“ feliratra mutattak. A szurko-
lók „szép volt, fiúk!“ rigmussal
köszönték meg, hogy a kedvenceik
állva maradtak.

A magyar csapat lendületesebben
kezdett, mint négy napja Ciprus
ellen, szép támadásokat vezetett,
ennek ellenére az első lehetőséget
az írek hagyták ki, ugyanis Egan a
keresztlécre fejelt. Ezt leszámítva
viszont egyértelműen Marco Rossi
együttese irányította a játékot, sok-
kal többet birtokolta a labdát, a ri-
vális a félpályát is ritkán lépte át. A
magyarok kifejezetten sokszor pró-
bálkoztak távoli lövésekkel, de ezek

elkerülték az ír kaput, vagy a védők
blokkolták a kísérleteket. A szünet
előtt viszont már védenie is kellett
a szigetországi kapusnak: Szalai
Ádám közeli fejesét nagy bravúrral
hárította.

A második játékrész eleje ki-
egyenlítettebb küzdelmet hozott, a
vendégek jobban meg tudták tartani
a labdát, ezúttal mégsem kellett
olyan sokat várni, hogy dolga akad-
jon a csereként beállt ír kapusnak,
akinek alig tíz perc után Szalai
Ádám bombáját kellett hárítania.
Javarészt mezőnyjátékkal telt az
idő, de egy magyar labdavesztést

követően a nemzeti együttesben
több mint öt év után ismét szerepet
kapó, szintén csereként beállt
kapus, Bogdán is szép védéssel mu-
tatkozott be.

A hajrában a magyarok tudták fo-
kozni a nyomást, így Szalai Ádám
előbb lábbal, majd fejjel is veszé-
lyeztetett, utóbbinál kellett nagyob-
bat védenie a szigetországi
kapusnak, aki aztán Szalai Attila
próbálkozásánal is bravúrral hárí-
tott. A hosszabbításban mindkét fél
próbálkozott egy-egy lövéssel, de
gól nem született, és összességében,
bár a magyarok jobban futballoztak,

ezt nem tudták gólra váltani, így
békés döntetlennel zárult az össze-
csapás.

A magyar csapat az Eb csoport-
körében jövő kedden a címvédő

portugálokat, négy nappal később a
világbajnok franciákat fogadja a
Puskás Arénában, június 23-án
pedig a németek vendége lesz 
Münchenben.

Immár fellapozható A Maros megyei sport kisenciklopédiája –
Aurel Raţiu nyugalmazott rádiós sportújságíró legújabb könyve.

A környék legjobb sportolóit listázó, többségük életpályájába
rövid betekintést is engedő, román nyelvű kötet a rendkívül termé-
keny szerző immár 18. kiadványa. „Ebben a könyvben a Maros me-
gyei vagy országos sport 575 képviselőjének (mini) életrajza
mellett több mint 950 sportolót, edzőt, játékvezetőt, sportorvost és
klubvezetőt nevesítettünk, 43 sportágból, akiknek a román sport
történetének fontosabb eredményeit köszönhetjük“ – mondta Aurel
Raţiu a könyv keddi bemutatóján, amelyet a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota kistermében rendeztek sportolók, edzők, testnevelő és
sporttanárok, játékvezetők, sportorvosok és sportbarátok részvéte-
lével. 

A rendezvény valamennyi résztvevője ingyenesen megkapta a
könyv egy példányát, az országos, Balkán-, Európa- és világbaj-
nokságokon többszörös érmes birkózó, Ballai Sándor támogatása
jóvoltából.

A kötetet rövidesen Marosludason, Szászrégenben és Segesváron
is bemutatják.

A kiadvány a Maros Megyei Könyvtárban és az Országos Le-
véltár Maros megyei kirendeltségénél is böngészhető.
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Gól nélküli döntetlen az Eb-főpróbán

Szalai Ádám, a magyar és John Egan, az ír válogatott játékosa. Fotó: MTI/Illyés Tibor Jegyzőkönyv
Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Magyarország – Írország 0-0
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10.000 néző, vezette: Daniel Ste-

fanski (lengyel).
Sárga lap: Szalai A. (72.).
Magyarország: Gulácsi (63. Bogdán) – Kecskés, Orbán, Szalai A. –

Bolla (46. Lovrencsics), Kleinheisler (63. Nego), Nagy Á., Schäfer,
Fiola (79. Hahn) – Szalai Á. (89. Schön), Varga R. (46. Varga K.).
Írország: Bazunu (46. Kelleher) – Doherty, O‘Shea, Egan, McClean

(85. Manning) – Cullen, Hourihane (56. Molumby) – Knight (89. Og-
bene), Parrott (56. Horgan), Duffy – Idah (89. Collins).

* Stephen Kenny (Írország): „Kemény mérkőzés volt, amelyen öröm
volt újra nézők előtt játszani. Összességében elégedett vagyok a csa-
pattal, remekül védekeztünk, de talán jobban kihasználhattuk volna a
lehetőségeink. Sajnálatosnak tartom, hogy a magyar közönség kifü-
tyülte, amikor a mérkőzés előtt a csapat letérdelt a rasszizmus elleni
küzdelem jegyében“.
* Marco Rossi (Magyarország): „Eddig is megadtuk, és ezután is

megadjuk a tiszteletet az ellenfeleknek. A szurkolókkal kapcsolatban
nem kívánok véleményt alkotni, szerintem őket kell megkérdezni, mi
motiválta őket cselekedetükben, ugyanakkor hálás vagyok azért, hogy
minden körülmények között kiállnak a csapat mellett. A Ciprus elleni
mérkőzéshez képest komoly lépést tettünk előre, de a várt eredmény,
a győzelem ezúttal elmaradt, viszont legalább a veretlenségi sorozatunk
folytatódott. Nem tehetek szemrehányást a játékosaimnak, a befejezé-
seknél látszott, hogy hiányzik a minőség, de az adott poszton a leg-
jobbjainkra nem számíthatunk. Az Eb-n más taktikára kell számítani a
válogatottól, méghozzá arra, amit a ciprusi és az ír válogatott alkalma-
zott a magyarok ellen, azaz kontrajátékra kell majd alapozni. Nincs
bennem aggodalom“.

Megjelent A Maros megyei
sport kisenciklopédiája

Háromcsapatos focibajnokságot
rendeztek a minap a Mikházához
tartozó Janka-tanya szomszédságá-
ban lévő füves pályán, amelyen a
települes fiataljaiból és idősebbjei-
ből álló együttesen kívül részt vett
Nyárádgálfalva és Rigmány ha-
sonló alakulata is. 

A csapatok 2x15 perces találko-
zókon mérkőztek meg, majd a pon-
tok és a gólarány alapján dőlt el a
végső sorrend. 

Az első meccsen a hazaiak 4-1-
re diadalmaskodtak a Karácsony
Károly polgármester által irányított
Nyárádgálfalva ellen, majd a Veress
Ferencz és Csipán Nándor verbu-
válta Rigmány látványos, helyze-
tekkel teli összecsapáson 1-1-re zárt
a mikháziakkal.  A Rigmány – Nyá-

rádgálfalva mérkőzést utóbbiak já-
tékosainak az első meccsen elszen-
vedett sérülései miatt már nem
játszották le, így a rigmányiak
győztek zöldasztalnál 3-0 arány-
ban, majd kialakult a végső sorrend:
1. Mikháza 4 pont (5-2-es gólkü-
lönbség), 2. Rigmány 4 pont (4-1-
es gólkülönbség), 3. Nyá-
rádgálfalva 0 pont (1-7-es gólkü-
lönbség).

Érdekességként megemlíthető,
hogy a rigmányiaknál helyet kapott
ifj. Veress Zoltán (Marosvásárhelyi
FCM-ifi, Nyárádszereda) és öccse,
Veress Tamás is, akiknek az édes-
apjuk, id. Veress Zoltán 27 évig volt
a nyárádszeredai, illetve a rigmányi
együttes játékosa a Maros megyei,
illetve a falusi bajnokságban. 

A rigmányi Veress Ferencz edző-
játékos is évekig futballozott, utol-
jára a 2019–2020-as bajnoki

idényben Csíkfalva színeiben nyert
falusi bajnokságot. 
A csapatok összetétele:
* Mikháza: Vass Hunor kapus

(csk.) – Fórika Szilárd, Forrai Le-
vente, Szilveszter Zsolt, Csiki Bo-
tond és Papp Zsolt –
mezőnyjátékosok
* Rigmány: Fazakas Zoltán

kapus – Veress Ferencz, id. Veress
Zoltán, ifj. Veress Zoltán, Veress
Tamás, Veress Szilárd, Veress
Endre (Hevis), Csipán Nándor
(csk.), Csipán László, Csipán
Csaba, Kádár Zoltán, Kádár Dániel,
Kádár Lajos és Páll Hunor – me-
zőnyjátékosok
* Nyárádgálfalva: Kilyén Sán-

dor kapus – id. Kovács Sándor
(csk.), ifj. Kovács Sándor, Kovács
Zsombor, Márton Róbert, Tóth
Péter és Aszalos Árpád – mezőny-
játékosok.

Czimbalmos Ferenc Attila

Futballtorna a Janka-tanyán

Harmadik az MSE 
Bukarestben

A Steaua Bukarest és az Oltenia Craiova mögött harmadik lett az MSE a hét-
végén a fővárosban rendezett tornán, a 2009-es korosztályúak mezőnyében. A
Jövő Csillagai (Stelele Viitorului) egyesület a gyerekek napja alkalmából szer-
vezte meg a sporttalálkozót. Az alábbiakban a marosvásárhelyi klub közösségi
oldalán megjelent beszámolót olvashatják.

„Remekül szervezett, erős színvonalú tornán harmadik helyen végeztek legé-
nyeink az elmúlt hétvégén, Bukarestben. A 2009-es korosztályban egy 2009-es,
2010-es és 2011-es születésű fiúkból álló csapattal csoportelsők lettünk, miután
egyaránt 2-0-ra nyertünk az ACS Caracal és a Tandem Sport Bukarest ellen, és 1-
1-re játszottunk a Bukaresti Rapiddal. A négy között az Oltenia Craiova jutott el-
lenfélül, amellyel szemben nagy csatában 1-0-ra alulmaradtunk. Így a harmadik
helyért játszottunk a Team One Bukarest első csapata ellen, és miután a mérkőzés
40 perce alatt mindkét oldalon egyaránt 2-2 gól esett, így büntetőpárbajban dőlt
el a bronzérem sorsa. Ezt mi tudtuk sikeresen abszolválni, így harmadikok lettünk.
A döntő ugyancsak büntetőpárbajban dőlt el, a rendes játékidőben jegyzett 1-1
után a Steaua Bukarestnek sikerült felülkerekednie. Így a sorrend a következő
volt: 1. Steaua, 2. Craiova, 3. MSE, 4. Team One. A tornát záró ünnepségen játé-
kosunk, Selyem Balázs megkapta a korosztály legjobb támadójának járó külön-
díjat“ – áll a beszámolóban. Fotó: Az MSE közösségi oldala



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12030-I)

LAKÁS

KERESEK eladó vagy kiadó lakást,
egy- vagy kétszobást. Tel. 0773-345-
605. (sz.-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (11967-I)

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (12027-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Bármi-
lyen munkát vállalunk. Cégünk
garanciás munkát vállal. Tel. 0742-
734-062, Krisztián. (12110-I)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserép-
ből, ácsmunka, teraszkészítés, ga-
rázsfelújítás, csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)

VÁLLALUNK tetőkészítést és tetőja-
vítást. Dolgozunk cseréppel, fémcse-
réppel. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0757-538-910.
(12035)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, Lindab lemezből tetőkészítést
és bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészítést,
felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Minden elmúlik, minden
elenyész, csak egy él örökké:
az emlékezés.”
Kegyelettel emlékezünk
június 10-én a nyomáti
születésű marosszentgyörgyi
GYÖRGY INCE volt kárpitosra
halálának tizenegyedik
évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, három
fia családjukkal együtt. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalmas, szomorú, megtört
szívvel tudatjuk, hogy a forrón
szeretett 

ifj. CSIKI ZOLTÁN 
életének 60. évében 2021. feb-
ruár 23-án Budapesten tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Hamvait családja június 11-én,
pénteken 13 órakor helyezi örök
nyugalomra a családi sírba,
Szászrégenben, a kerekerdői re-
formátus temetőben. A Jóisten ir-
galmával emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szívünkben
örökké élsz! 

A gyászoló család. (12117-I)

Fájdalomtól összetört szívvel bú-

csúzom szeretett testvéremtől, 

BOGÁTHY KÁROLYTÓL.

Emléked örökre szívemben

őrzöm!

Magdus és férje, Öcsi. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özvegy 

NAGY JOLÁN-IRÉN (ERIKA) 

szül. Váradi 

életének 86. évében, hosszú, de

türelemmel viselt betegség után

június 9-én csendesen megpi-

hent. Temetésére 2021. június 11-

én, pénteken 13 órakor kerül sor

a marosvásárhelyi református te-

metőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (12132-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szeret-

ték, hogy a hagymásbodoni

születésű

MOLDOVÁN MÁRIA 

született Pádár 

életének 95. évében csendesen

megpihent.

Utolsó útjára június 10-én, csü-

törtökön 12 órakor kísérjük a

hagymásbodoni családi sírkert-

ben. Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! 

Fájó szívvel búcsúzik

a gyászoló család. (12135-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Maros-
vásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)

MAROSvÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSO-
KAT 15 eurós órabérrel. Tel. 0762-986-532. (22639-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Csillagfényes égi úton 
nem foghatjuk már a kezed, 
de „mi” itt e földi síkon 
őrizzük szerető szemed.

Szeretettel és tisztelettel
emlékezünk 
id. FODOR TIBORRA, aki június
10-én már hét éve, hogy
eltávozott közülünk.
Emléke szívünkben felejthetetlen
marad. 
Tata, nyugodj békében!
Felesége, három gyermeke,
menye, vejei és két imádott unokája. (12121-I)

IDŐSGONDOZÓT keresek Budapestre, 91 éves, ágyban fekvő édesanyám mellé, havonkénti
váltással, empatikus, jó kedélyű hölgy személyében, június 14-i kezdéssel. 

Teljesen gépesített, felújított belvárosi lakásban külön szobát, napi 7000 forintos bért, részbeni
útiköltség-térítést és teljes ellátást tudok biztosítani.  
bt.era15@gmail.com, tel.: 00-36-30-993-8933 (sz.-I)

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér 

versenyvizsgát szervez 
három  villanyszerelői állás betöltésére – COR-kód 741307.

A versenyvizsga időpontja: június 22., 10 óra.
Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro
honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

Az ERDÉLYI
MAGYAR

TELEvÍZIÓ
PR- és közösségimédia-felelőst keres 

Az Erdélyi Magyar Televízió marosvásárhelyi székhe-
lyére állást hirdet PR- és közösségimédia-felelős feladat-
kör ellátására, meghatározatlan idejű teljes munkaidőre.
A részletes szakmai önéletrajz leadásának határideje:
2021. június 11., 12 óra.
Jelentkezni az allas@erdely.tv e-mail-címen lehet. 

Feladatok:
• online kommunikációs felületek kezelése
• szövegek szerkesztése 
• népszerűsítő kampányok tervezése 
és lebonyolítása

• médiapartnerségek és sajtókapcsolatok
menedzselése

Elvárások:
• kiváló kommunikációs és íráskészség
• felsőfokú végzettség
• közösségimédia- és más online felületetek 
kezelésének ismerete

• grafikai, designprogramok ismerete előny
• releváns szakmai munkatapasztalat előny 

Ajánlat: 
• teljes munkaidős állás
• fiatal, dinamikus munkaközösség az ország

legnagyobb magyar nyelvű televíziójánál
• kreatív munkakörnyezet
• hosszú távú munkalehetőség

Florin Cîţu miniszterelnök
szerint kedvező az Európai
Bizottság által kedden közzé-
tett jelentés az igazságszol-
gáltatásról, és úgy vélte,
hogy a kormánykoalíció
minél hamarabb „helyre kell
hozza azokat a hibákat, ame-
lyeket az előző szociálde-
mokrata kormány
elkövetett”.

A kormányfő azt követően fej-
tette ki álláspontját, hogy az Euró-
pai Bizottság kedden
nyilvánosságra hozta azt a jelen-
tést, amely az együttműködési és
ellenőrzési mechanizmus kereté-
ben figyelemmel kíséri az igazság-
szolgáltatás reformját. Ezt a
reformot Brüsszel 2007 óta, Ro-
mánia EU-csatlakozásától követi.

A mostani jelentés leszögezi:
nem szünteti meg a figyelemmel
kísérést, és megállapítja, hogy Ro-
mánia tett előrelépéseket, 2021-
ben „új impulzust” kaptak a
reformok, de továbbra is várják,
hogy a hatóságok gyakorlatba ül-
tessék a vállalt reformokat tör-
vénymódosítások vagy más
intézkedések révén.

Cîţu szerint Brüsszel elismerte,
hogy 2021-ben valamennyi uniós
ajánlás esetében történtek előrelé-
pések, és úgy vélte, hogy minél ha-
marabb helyre kell hozzák az

ellenzéki szociáldemokraták „tör-
vényalkotás terén szándékosan el-
követett hibáit”.

Stelian Ion igazságügyi minisz-
ter is úgy ítélte meg, hogy a jelen-
tés kedvező Románia számára.
Szerinte a politikusoknak mielőbb
dönteniük kell a csak a bírák és
ügyészek vizsgálatára létrehozott
speciális ügyészség felszámolásá-
ról, amely Brüsszel egyik fő ké-
rése. Ezt az ügyészségi részleget a
szociáldemokraták kormányzása
idején hozták létre, hogy ne a kor-
rupcióellenes ügyészség vizsgálja
a törvénytelenségek elkövetésével
gyanúsított bírákat és ügyészeket,
hanem ez a speciális részleg. A lét-
rehozását támogató politikai erők
szerint ugyanis a korrupcióellenes
ügyészség megfélemlítette az
ügyészeket és a bírákat azért, hogy
a vádhatóság számára kedvező
döntéseket hozzanak. Ugyanakkor
a korrupcióellenes ügyészség tevé-
kenységét dicsérők szerint éppen
ezt a speciális részleget hozták
létre azzal a céllal, hogy megfé-
lemlítsék az igazságszolgáltatás
szereplőit, és ezáltal a szociálde-
mokraták befolyásuk alá vonják az
igazságszolgáltatást.

Az alkotmánybíróság kedden
határozott arról, hogy a speciális
ügyészségi részleg létrehozása al-
kotmányos volt, és annak felszá-
molásáról csak a bukaresti
parlament dönthet. (MTI)

A kormányfő szerint kedvező a román
igazságszolgáltatásról szóló brüsszeli

jelentés
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• 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.

FONTOS  TELEFONSzÁMOK

A DETTY’S 
nőifehérnemű-varroda
varrónőket alkalmaz. 

Érdeklődni a 0745-354-691-es 
telefonszámon. 

Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok
– immár 10. alkalommal újra je-
lentkezik Marosvásárhelyen a
Művész moziban, a nyári színpa-
don és a K’Arte szobában. A ju-
bileumi esemény programját egy
Törőcsik Mari emlékének szen-
telt filmmel indítják, lesznek kis-
játékfilmek, dokumentumfilmek
és nagyjátékfilmek, amelyek két
helyszínen lesznek láthatók: a
Művész moziban (Művész terem)
és a nyári színpadon.

A város szabadtéri mozijában
megtekinthető két nagyjátékfilm:
a Curtiz című életrajzi film és a
Becsúszó szerelem című romanti-
kus vígjáték, amelyeken az ér-
vényben levő egészségügyi
hatósági szabályozások betartásá-
val lehet részt venni. A Curtiz
című filmet Vizi Imre zenés beve-
zetőjével indítják. A teljes prog-
ram a http://k-arte.ro oldalon
található. 

A Marosvásárhelyi Magyar
Filmnapok szervezői a Bukaresti
Magyar Kulturális Intézet és a
marosvásárhelyi K’Arte Egyesü-
let, a Bioeel és a Művész mozi tá-
mogatásával. (K’Arte Egyesület)


