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Ismét jól szerepeltek a Maros megyeiek

Eredményt hirdettek a versenyen
Az egyetemi
központokban
nehezebb
elhelyezkedni

Március végén tartották meg az Erdélyi
Rezidens Orvosok Szövetségének tisztújító gyűlését, ekkor köszönt le a szövetség éléről dr. Tubák Nimród, aki két
és fél évig töltötte be az elnöki tisztséget. Az intenzív terápia és aneszteziológia szakos fiatal orvost a
rezidenséveket követő elhelyezkedési
lehetőségekről, a végzősök elvándorlásáról, valamint a kisebb, vidéki kórházak
rezidensképzésbe való bekapcsolásának az előnyeiről kérdeztük.

____________5.
Elménk irányítói:
a színek
A búzásbesenyői diákok is több helyen mutatták be munkájukat

Nemrég közzétette az általános iskolásoknak szóló versenyfelhívása eredményeit az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány a Székely kapuk – zöldkapuk projekt keretében.
Ezúttal is találtunk Maros megyei diákcsapatokat a játékban,
amelyek nem is akárhogyan teljesítettek.

Gligor Róbert László

Fotó: a Véd-Elem közösségi oldala

A magyarországi alapítvány tavaly ősszel hirdetett ismét közép-európai ökocivilizációs versenyt, amelyre főleg az általános iskolák felső tagozatosai neveztek be. A nemrég közzétett eredményhirdetésből kiderül,
hogy 19 csapat ért el arany minősítést, ebből 14 erdélyi, 2-2 anyaországi
és felvidéki, valamint egy vajdasági tanintézményből nevezett be. Az erdélyiek közül megyénkből a búzásbesenyői Dósa Dániel,
(Folytatás a 2. oldalon)

A fények, a színek élvezete, használata hosszú idő óta átszövi az emberi
kultúrát. Ma már a színek ránk gyakorolt hatása az élet számos területén
felismert és alkalmazott tény, amit a
tudósok fizikai, biológiai mérésekkel is
igyekeznek alátámasztani, a népi gyógyászat ősidők óta alkalmaz.

____________6.

Lemondás és következmények
Antalfi Imola
Szerdán váratlanul lemondott Dan Vîlceanu az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium éléről. Váratlannak nevezhetjük, bár nyilatkozata szerint szombaton már bejelentette szándékát
Nicolae Ciucă miniszterelnöknek. Azért meglepő a döntése, mert február közepén még azt mondta, hogy a „nagy horderejű dolgokra összpontosít”. Vagyis: kórházak, autópályák, iskolák építésére, ezekre
szeretné elkölteni az eurómilliárdokat, mert ezek azok a dolgok, amelyekre 30 éve várnak az emberek. Aztán jöhetnek a kisebb beruházások
is… Akkor azt is kijelentette, hogy helyreállítási alap (PNRR) kapcsán
egyeztetésekre van szükség, szaktanácsadásra (itt az egészségüggyel
példálózott, ahol helyben topognak nagy projektek, illetve a nyugdíjreformmal), ami eurómilliókat „szív ki a programból”. Csak arról
nem beszél, hogy az állam évek óta miért nem képes megfelelő képzettségű pályázatíró szakembereket alkalmazni és megfelelően honorálni ahhoz, hogy ne kelljen külsős cégeket szerződtetni? Arról sem,
hogy az elmúlt évtizedek során hány megvalósíthatósági előtanulmány,
tanulmány, műszaki terv, indokoltsági tanulmány stb. készült, amelyeket nem használtak fel, újra kellett terveztetni a beruházásokat, és
ezekre mennyi pénzt dobtak ki.
Dan Vîlceanu arra is panaszkodott, hogy a PNRR politikai vita tárgyává változott. Arról a mintegy 30 milliárd eurós programról van
szó, amely jó minősítést kapott az unión belül, ahol az ötödik „helyezett” lett. Közben viszont az történt, hogy az illetékes hatóság, amelyet
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2022. április 7., csütörtök

Eredményt hirdettek a versenyen
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A Nap kel
6 óra 51 perckor,
lenyugszik
19 óra 59 perckor.
Az év 97. napja,
hátravan 268 nap.

holnap DÉNES napja.
DÉNES: a görög Dionüsziosz névből származik. Jelentése: Dionüszosznak ajánlott.

IDŐJÁRÁS
Eső várható
Hőmérséklet:
max. 16 0C
min. 4 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2022. április 6.

1 EUR

4,9447

1 USD

4,5304

100 HUF

1,3038

1 g ARANY

281,0938

Megyei hírek
Hivatalosították Kibéd zászlaját
Kibéd zászlaját hivatalosította szerdai ülésén a kormány –
jelentette be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter. A szaktárcavezető elmondta, Kibéd a 44. erdélyi
magyar község, amelynek szimbólumát az RMDSZ közbenjárására hivatalosította a kormány. A zászló kék és okkersárga, közepén a település címerével, amely átlósan
negyedelt, szélső két vörös mezejében egy-egy lófej jelenik meg, a felső kék mezőben egy nyolcágú ezüstcsillag a
lovagi sarkantyút, valamint a helyi közösség református felekezethez való tartozását jelzi. A címer alsó ezüstmezejében megjelenített három vörös pogácsa a települést
alapító három családot jelképezi, illetve dr. Kibédi Mátyus
István gyógynövényeire, diétáira emlékeztet.

Adománygyűjtés a Bolyai utcában
Az Angyalok a Városban Egyesület szervezésében április
16-án, szombaton jótékonysági akcióra kerül sor a marosvásárhelyi Bolyai utcai Mini Caféban. A kávézó nyitvatartása alatt ruha-, játék-, értékesebb tárgyadományokat,
valamint pénzfelajánlásokat is lehet vinni a Szent Erzsébet
Társulás, a Pro Christo és a Lazarenum Alapítvány által
működtetett gyermekotthonok lakói, összesen 50 gyermek
számára. Az adománygyűjtés kezdeményezője Ferenczi
Kamilla, a 2021-es X Faktor tehetségkutató verseny döntőse. Az adományozók különféle kedvezményekben részesülnek.

Családi húsvéti készülődés
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel közösen bekapcsolódik a Parapács Egyesület szervezésében zajló hétvégi húsvéti vásár járulékos rendezvényeinek
programsorozatába. Családi húsvéti készülődésre várják
az érdeklődőket április 10-én, vasárnap 14 és 18 óra között
a vár Kádárok bástyájába, ahol kézműves-tevékenységekre kerül sor. Kelemen Vera hagyományos tojásfestési
technikákat mutat a jelenlevőknek, ehhez egy-két keményre főzött tojást kell vinni. Emellett Lajos Anna, Toth
Csilla és Horváth Katalin vezetésével, illetve az őket segítő
önkéntesekkel nemezelve és papírból húsvéti figurákat,
díszeket, valamint pompomfigurákat lehet készíteni, papírfonást tanulni. A gyerekek 16 órától locsolóvers-szavaló
versenyen vehetnek részt, és megkóstolhatják a húsvétisütemény-készítő versenyre beérkező tésztákat, amelyek
zsűrizése szintén 16 órakor kezdődik. A szervezők további
hasonló rendezvények támogatására adományokat köszönettel elfogadnak. Bővebb tájékoztatás a 0265-311-727-es
telefonszámon.

Húsvéti helyitermék-vásár
a Petrynél
A Petry cég április 15-én, pénteken 8 és 19 óra között szervezi meg a már megszokottá vált helyitermék-vásárt, amelyen ez alkalommal húsvéti árut is kínálnak. Emellett nem
hiányoznak majd a felhozatalból a hentes- és tejtermékek,
sajtok, mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, különféle
pálinkák, borok, zöldségek, gyümölcsök, teák, kencék,
ajándéktárgyak, olajok, zöldségek, édességek, ékszerek
sem.

Hagyományos tojáskiállítás
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület idén is megrendezi a hagyományos húsvéti tojáskiállítást. A festett tojásokat virágvasárnapján, április 10-én 11–14 óra között
lehet majd megtekinteni, illetve megvásárolni a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében. A gyermekeket meglepetéssel és apró figyelmességekkel várják a
szervezők.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A nyárádszeredai diákok iskolájuk udvarán növelték a zöldövezetet

(Folytatás az 1. oldalról)
a nyárádszeredai Deák Farkas, a marosvásárhelyi Romulus Guga általános
iskolák, valamint a marosvásárhelyi
Református Kollégium diákjai vettek
részt (ez utóbbi két csapattal). A játék
egyik követelménye az volt, hogy készítsenek szuggesztív plakátokat megadott címszavak alapján, majd ezeket
előadások keretében legalább három
alkalommal különböző helyszíneken
mutassák be.
„A járványintézkedések korlátozásai között 134 közép-európai helyszínen történt kiállítással emeltétek
magasra diákközösségeitek Földünket
óvó lelkületét és üzenetét. 16 országos/nemzetközi és regionális, 28 kistérségi médiabeli megjelenéssel
kerültetek bele a hírfolyamokba. Helyi
közösségeink tereiben 1187 fát ültettünk. Sok száz Facebook-megosztással
és sok ezer tetszésnyilvánítással erősödött fel teremtett világunk szépségének
megőrzéséért csengő, szívbéli énekünk. 1100 euró környezetvédelmi
célú támogatást gyűjtöttetek. 130 közéleti szereplő elismerő dokumentumát
nyertétek el csapatotok számára” –
összegeztek a szervezők a nyerteseket
értesítő levelükben.
Öröm és büszkeség
A nyárádszeredai Green Team (Zöld
csapat) tavaly novemberben értesült a
versenyről, és úgy döntött, hogy benevez. Akkor még nem tudták, mennyire
hosszú és kemény munka vár rájuk. A
tízfős csapat kialakulása után délutánonként, esténként, hétvégente dolgoztak a tanulás, edzések, különböző
programok mellett, de közben beteg-

RENDEZVÉNY

ség is felütötte a fejét, egyszóval sok
szabadidejüket feláldozták a diákok,
akik kezdetben bonyolultnak találták,
hogy több mint három hónapon át kell
dolgozni, plakátokat készíteni, szöveget írni és tanulni, előadást szervezni,
hangtechnikát cipelni és beállítani,
ásót-lapátot ragadni. Átbeszéltek néhány környezeti tematikát, ebből készítették el a vándorkiállításuk alapját
képező plakátokat, amire egy kis színdarabot építettek, így mutatták be négy
helyszínen, iskolákban, könyvtárban,
egyháznál, diáktársaik, tanárok és családtagok előtt. Ahogy kezdték átlátni a
darabot, és rájöttek, hogy az a gyerekek számára is érthető, mind lelkesebbek lettek, és most, hogy már túl
vannak rajta, hajlandók volnának máshol is bemutatni – mondta el Antal Ilka
tanárnő. Az előadások során karitatív
adománygyűjtést hirdettek, a begyűlt
pénzt pedig iskolájuk szépítésére használták fel, fákat vásároltak és ültettek
el az udvaron.
Munkájukat és a beküldött projektnaplót a zsűri arany minősítéssel jutalmazta, ez pedig egy adriai nyaralást
jelent a csapat számára. A diákok kitörő lelkesedéssel fogadták a hírt, kezdetben el sem hitték, hogy ők erre
képesek, talán csak a felkészítő pedagógus hitt abban, hogy kitartással, odaadó munkával ezt el lehet érni. Így
augusztus 10-17. között a csapat nyaralni megy a horvát tengerpartra, de
addig sem tétlenekednek: mivel április
a Föld és a környezetvédelem hónapja,
felkérést kaptak szemétgyűjtésre is,
amit természetesen elfogadtak. Meglátszik a projekt eredménye, elindult a

Fotó: a Green Team közösségi oldala

környezettudatos gondolkodás, és
nemcsak ebben a tíz gyerekben, hanem
társaikban is, akik látták az előadásaikat.
Harmadszor indulnak útnak
A búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola Véd-Elem diákcsapatának
már nagyobb a tapasztalata ebben a
versenyben, hiszen már harmadszor
vett részt rajta, és harmadszor nyert
arany minősítést – tudtuk meg Dudás
Judit tanárnőtől. A versenybe egy marosvásárhelyi tanárnő révén kapcsolódtak be, van olyan diák, aki akkor
még alsó tagozatos volt, ma 7. osztályos. Sok munka van egy téma kidolgozásával, megjelenítésével, de már a
diákok is ötletelnek, forrásokat gyűjtenek, mielőtt a megvalósításra sor
kerülne. Amire földrajz- és biológiaórán nincs lehetőség, azt egy ilyen
munka során el lehet sajátítani, s ez
meg is látszik a diákokon, már tudatosan nem hagyják égve a villanyt, elzárják a vízcsapot – tette hozzá a
pedagógus.
A jutalomkirándulás egyeseknek
már nem újdonság, de minden alkalommal új dolgokat fedeznek fel. Az
előző években egy jó részét bejárták
a tengerpartnak, szigetekre kirándultak, történelmi emlékhelyeket kerestek fel. A kétnapi utazás mellett négy
nap kirándulás: szép élmények, amelyek más diákokat is a csapatba csábítanak, de egy ilyen kirándulás
nemcsak a nyaralásról szól, hanem
más iskolák diákjaival való ismerkedésről, eredményes tapasztalatcserékről is – osztotta meg tapasztalatait a
felkészítő tanár.

sége. A dráma eredetileg diáktréfának íródott Jarry egyik
tanára ellen. Übü alakja kegyetlen karikatúra az ostoba,
önző polgárról, ahogyan azt egy diákfiú látja; ám több
Rákász Gergely májusban
puszta társadalmi szatíránál, az emberi gonoszság rémületes képe. Az abszurd átiratot Bodolay Géza Jászai Marivisszatér
Nyolcállomásos erdélyi turnéja keretében májusban a ma- díjas színházi rendező, érdemes művész készítette, az
rosvásárhelyi közönségnek is újra játszik Rákász Gergely Übü királyt és A láncra vert Übüt dolgozva össze. Szereplők: Pál Hunor, Szász Anna, Márton Emőke-Katinka, Tatai
világhírű orgonaművész. A Lords of the Organ sorozat
ötödik évadával május 12-én induló koncertkörút utolsó ál- Sándor. Jelmeztervező: Takács Tímea, díszlettervező:
Székely László. Rendező és dramaturg: Bodolay Géza.
lomása Marosvásárhely, a nagyérdemű 23-án 19 órától a
Jegyvásárlás a helyszínen, helyfoglalás a 0747-301-875
Kultúrpalota nagytermében hallgathat Bach-, Sosztakovics-, Strauss-alkotásokat a művész előadásában. Jegyek telefonszámon.
elővételben a Kultúrpalota jegypénztárában 30 lejért kapMarosvásárhelyen a Tóték
hatók.
A Tóték című, Örkény István azonos című tragikomédiája
Übü a király – bemutató
alapján készült előadásával lép fel a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház április 11-én, hétfőn és 13-án, szera Spectrum Színházban
dán 19 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi
Április 14-én, csütörtökön este 7 órától Alfred Jarry, a
francia irodalom egyik legexcentrikusabb alakjának darab- előadótermében. Jegyet a 0757-059-594-es telefonszámon lehet foglalni.
ját láthatja a marosvásárhelyi Spectrum Színház közön-
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A fekete-tengeri földgáz kitermelésében érdekelt
vállalatok az offshore-törvény módosítását sürgetik
A fekete-tengeri földgáz kitermelésében érdekelt
Black Sea Oil and Gas (BSOG) amerikai vállalat megerősítette, hogy a párizsi kereskedelmi bírósághoz
fordul, ha a román állam nem módosítja a befektetők számára kedvezőbb formában a tengeri földgázmezők kitermelését szabályozó törvényt, amit a
hatóságok már többször megígértek.

A Profit.ro gazdasági hírportálnak az amerikai Carlyle befektetési alap és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
(EBRD) tulajdonában levő romániai BSOG vállalat vezetői
elmondták, hogy már hivatalosan is értesítették a hatóságokat
arról a szándékukról, hogy a bírósághoz fordulnak. Ugyanakkor leszögezték, hogy a kitermelési tervüket nem módosítja
ez az elhatározásuk.
A BSOG az idén nyáron hozza felszínre az első gázmennyiséget a Midia gázmezőből, ahonnan a tervek szerint évente 1
milliárd köbméter nyersanyagot termel ki. Ez a mennyiség az
éves gázfogyasztásnak mintegy 10 százalékát fedezi.

Az amerikai vállalat már 2019-ben elhatározta, hogy kitermeli ezt a kisebb méretű gázmezőt, de elégedetlen a jogszabály
jelenlegi
formájával.
Legutóbb Virgil
Popescu energiaügyi miniszter ígérte meg, hogy a most
zajló tavaszi parlamenti ülésszakban megszavazza a törvényhozói testület a jogszabálymódosítást. A BSOG vezetőit viszont az aggasztja, hogy nem látták még a tervezet
szövegét.
A hatóságok azzal magyarázták a késést, hogy várják a
Romgaz és az amerikai ExxonMobil közötti tranzakció lezárását, amelynek értelmében a Romgaz megvásárolja az amerikai 50 százalékos részesedését egy nagyobb, a Neptun Deep
elnevezésű fekete-tengeri földgázmezőben, amelyet az osztrák
OMV-vel együtt termelnek ki. Ott évente várhatóan 10 milliárd köbméter gázt hoznának felszínre. Az OMV is többször
leszögezte, hogy csak akkor hajlandó dönteni a kitermelés elkezdéséről, ha a jogszabályt a befektetők számára kedvezőbben módosítják. (MTI)

Első fokon elítélt férfi hajtott neki autójával
a bukaresti orosz nagykövetség kerítésének
Kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések
miatt első fokon elítélt, magánéleti problémákkal
küzdő férfi hajtott neki autóval szerdán reggel a bukaresti orosz nagykövetség kerítésének – adta hírül
a média.

A bukaresti törvényszék melletti vádhatóság ügyésze elmondta, hogy az előzetes vizsgálatok szerint a férfi, miután
nekihajtott autójával a kerítésnek, magára gyújtotta a járművet,
amelynek belsejében több olyan tárolóeszközt találtak, amelyek gyúlékony anyagot tartalmaztak. A férfi a helyszínen
életét vesztette. Az ügyész szerint nem lehet politikai indíttatást felfedezni a férfi tette mögött, egyelőre csak az mondható
el, hogy személyes problémái voltak.
A média azért feltételezett politikai indíttatású szándékosságot, mert a férfi közösségi oldalán megosztott olyan tartalmakat, amelyekben szimpátiáját és szolidaritását fejezte ki az
ukrán néppel. Ugyanakkor a média azt is megírta, hogy a 47
éves férfit éppen kedden ítélték első fokon 15 év és 4 hónapi

szabadságvesztésre amiatt, hogy a vád szerint volt felesége
lánya és egy másik kiskorú ellen szexuális visszaélést követett
el. Az elvált apáknak tanácsadást nyújtó civil szervezetet vezető férfi ellen egy másik perben is eljárás folyik, szintén
szexuális bűncselekmények miatt.
A bukaresti orosz nagykövetség szerdán közleményt adott
ki, amelyben politikai indíttatásúnak nevezte az akciót. Úgy
vélték, hogy „a férfi áldozata lett az ukrán neonáci erőknek,
akik megrendezték a bucsai vérengzést”, ezért oroszellenes
felindultságában követte el tettét.
A külügy szintén közleményben utasította el ezt a feltételezést. Kifejtették, hogy még túl korai politikai üzenetet tulajdonítani ennek a tettnek, és felszólította az orosz
nagykövetséget, tartózkodjon az ilyen értelmezésektől mindaddig, amíg véget nem ér a román hatóságok vizsgálata. A
közleményben Bukarest ismét elítélte a bucsai és más ukrán
városokban elkövetett vérengzéseket, amelyekért – mint írták
– Oroszországot terheli a felelősség. (MTI)

Növelte a kormány
az Anghel Saligny program keretösszegét
Az RMDSZ javaslatára döntött szerdai ülésén a kormány arról a tervezetről, amely értelmében 15,5
milliárd lejjel bővül a fejlesztési minisztérium
Anghel Saligny közművesítési programjának 50 milliárd lejes keretösszege. Így összesen 65,5 milliárd
lejt fordíthat Románia olyan alapvető közszolgáltatások biztosítására, mint a víz-, szennyvíz- és gázhálózat vagy az utak korszerűsítése – mutatott rá
Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A szaktárcavezető elmondta: a költségkeret kiegészítésére
azért volt szükség, mert egyrészt a minisztérium átvesz, finanszíroz és megépít 105 olyan gázhálózatot, amelyre az önkormányzatok az Európai Beruházások és Projektek
Minisztériumától kértek pénzt, jól megírt, teljes dokumentációval ellátott pályázatokat adtak le, de a finanszírozási keret
elégtelennek bizonyult ahhoz, hogy minden beruházás támogatást nyerjen. Ezekre a beruházásokra kért a fejlesztési minisztérium 5,5 milliárd lejes költségkeret-kiegészítést.
A kormánydöntés értelmében 15 nap alatt adja át az Európai
Beruházások és Projektek Minisztériuma a pályázatokat, ezt

követően pedig 30 nap áll az önkormányzatok rendelkezésére
ahhoz,
hogy
a
fejlesztési
minisztériumnak
is
(investiţii.mdlpa.ro) digitálisan benyújtsák az egyszerűsített
dokumentumokat.
Cseke Attila elmondta: a megyei és vidéki utak 68 százaléka
szorul felújításra, a statisztikák szerint 5,33 millió lakos olyan
háztartásban él, ahova a víz nincs bevezetve. Továbbá a települések 70 százalékában nincs gázhálózat és 8,48 millió romániai állampolgár számára nincs biztosítva a
szennyvízhálózathoz való hozzáférés.
„A csapvíz nem luxus, jelentős haladásra készülünk a
közművesítés területén. Ehhez volt szükség a ma elfogadott költségkeret-kiegészítésre” – mutatott rá Cseke Attila,
majd hozzátette: a minisztérium 4.858 kérvényt kapott az
önkormányzatoktól 89 milliárd lej értékben. Ezért szükséges az útépítésre jóváhagyott újabb 10 milliárd lejes kiegészítés, amelynek segítségével a 65,5 milliárd lejes keretből
30 milliárd lejt szánhat a fejlesztési minisztérium útfelújításra.
(RMDSZ-tájékoztató)

Az orosz–ukrán konfliktus még évekig elhúzódhat
Az orosz–ukrán konfliktus még évekig elhúzódhat,
és az Egyesült Államok is részese lesz – ezt mondta
kedden Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari
főnökök egyesített bizottságának elnöke, a törvényhozás alsóházának fegyveres szolgálatok bizottsága
előtt.

„Úgy gondolom, hogy ez egy hosszasan elhúzódó konfliktus, (...) azt hiszem, években mérhető” – fogalmazott a tábornok. „A NATO, az Egyesült Államok, Ukrajna és az Ukrajnát
támogató összes szövetséges és partner még jó ideig részese
lesz ennek” – tette hozzá Milley, aki szerint Amerika több támaszpontot is kialakíthatna Kelet-Európában, „amelyek az
orosz agresszióval szembeni védelmet biztosítanák”.
A tábornokot és Lloyd Austin amerikai védelmi minisztert
a 2023-as költségvetési tervezettel kapcsolatban hallgatta meg
a fegyveres szolgálatok bizottsága, de az amerikai sajtó beszámolója szerint a meghallgatás középpontjában az Ukrajna elleni orosz háború állt, illetve az a kérdés, hogy az Egyesült
Államok mit tehet Ukrajna további megsegítése és Európa biztonságának megerősítése érdekében.
Milley szerint az esetleges újabb kelet-európai bázisokat
azok az országok finanszírozhatnák, amelyek több amerikai
katonát szeretnének határaikon belül látni. Példaként Lengyelországot, Romániát és a balti országokat említette. „Úgy gondolom, hogy sok európai szövetségesünk, különösen a balti

országok, Lengyelország és Románia nagyon-nagyon szeretnének állandó bázisokat létrehozni. Ők fogják megépíteni őket
és ők állják a költségeket is” – fogalmazott a katonai vezető.
Lloyd Austin kedden kijelentette, hogy a kelet-európai biztonság bővítésére irányuló minden erőfeszítés egy „folyamatban lévő munka”, amelynek részleteit valószínűleg a júniusi
NATO-csúcson fogják megvitatni. A védelmi miniszter arról
is beszámolt, hogy a közelmúltban a balti országok vezetői
egyértelművé tették számára, hogy nagyra értékelik az ottani
amerikai csapatok jelenlétét.
A kongresszusi képviselők azt a kérdést is feltették a védelmi miniszternek és a katonai vezetőnek, hogy mi lett volna
az az intézkedés, amely megakadályozhatta volna, hogy
Oroszország megtámadja Ukrajnát. Mindketten azt válaszolták, hogy az elrettentés egyetlen lehetséges módja az lett
volna, ha amerikai csapatokat telepítenek Ukrajnába. Ezt a lehetőséget azonban elvetették, mert ez egy Oroszország elleni
„kiterjedt” háború kockázatával járt volna.
Milley és Austin is beszámolt arról, hogy az Egyesült Államok számos dolgot tanult abból, ami az elmúlt hónapban történt
Ukrajnában. Például azt, hogy „Oroszország jelentős katonai
képességekkel rendelkezik, de nem tudta azokat hatékonyan
használni”. Austin szerint az orosz tiszthelyettesek nem rendelkeznek megfelelő kiképzéssel és a Kreml nem tudta biztosítani
a szükséges ellátmányt a szárazföldi csapatok számára. (MTI)
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Ország – világ
Kiutasított orosz diplomaták
Nyugati szövetségeseihez hasonlóan Románia is kiutasított kedden tíz orosz diplomatát, tiltakozásképpen a Kijev melletti Bucsában és más ukrán
településeken elkövetett vérengzések miatt. A külügyminisztérium (MAE) közleménye szerint a bukaresti orosz nagykövetség alkalmazottait azért
minősítették nemkívánatos személyekké Romániában, mert tevékenységükkel és megnyilvánulásaikkal sértik a diplomáciai mentességekről és
kiváltságokról szóló, 1961-es bécsi egyezményt. Románia – Csehországhoz, Szlovákiához és balti államokhoz hasonlóan – már tavaly áprilisban
kiutasította a bukaresti orosz nagykövetség katonai
attaséjának helyettesét, miután Bogdan Aurescu külügyminiszter nyilvános polémiába keveredett Valerij
Kuzmin bukaresti orosz nagykövettel az ukrán határ
mentén végrehajtott orosz csapatösszevonással
kapcsolatban. (MTI)

Házkutatások amerikai kérésre
Hét házkutatást végzett szerdán Gorj és Hunyad
megyében a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) egy bűnbanda tagjainál,
amely bérgyilkosságokra vonatkozó megrendeléseket közvetítő titkosított weboldalakat kezelt. A DIICOT közleménye szerint az ügyben az Amerikai
Egyesült Államok hatóságai indítottak vizsgálatot
több román állampolgár ellen szervezett bűnözői
csoport létrehozása, gyilkosságra való felbujtás és
pénzmosás gyanúja miatt. A házkutatásokat az amerikai hatóságok jogsegélykérelme alapján végezte a
DIICOT. Az amerikai bűnüldöző hatóságok szerint a
bűnbanda olyan titkosított weboldalakat működtetett,
amelyeken bérgyilkossági szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat tettek közzé. A Gorj és Hunyad megyei
házkutatások
során
számítógépeket,
telefonokat, különféle iratokat és 30 ezer lejt foglaltak le. Az okozott kár értékét 500 ezer euróra becsülik. Öt gyanúsítottat és négy tanút bekísértek
kihallgatásra. (Agerpres)

Telefonos ügyfélszolgálat
a jódszedéssel kapcsolatban
Az egészségügyi minisztérium elérhetővé tesz a lakosság számára egy telefonos ügyfélszolgálatot,
ahol szakemberek válaszolnak a kálium-jodid tablettákkal kapcsolatos kérdésekre. A tárca tájékoztatott,
hogy a call center hétfőtől csütörtökig 8.30 és 16.30
között, pénteken 8.30 és 14.30 között hívható a
021/3174006-os telefonszámon. A tárca egy általános tájékoztatót is készített a kálium-jodid alkalmazásának feltételeiről; az útmutató a www.ms.ro
oldalon olvasható. A minisztérium azt is bejelentette,
hogy tájékoztató kampányt indított a kálium-jodid
tabletták szedéséről. Ezeket a tablettákat csak nukleáris balesetet követő radioaktív sugárzás esetén,
a hatóságok értesítését követő első hat órán belül,
egyszeri adagban kell bevenni. Alexandru Rafila
egészségügyi miniszter szerint a kampányt a médián keresztül bonyolítják le, az első tájékoztató
anyagok már elkészültek, és könnyen érthetőek.
Ezekben elmagyarázzák, hogy miért van szükség a
kálium-jodid tablettákra, illetve felhívják a figyelmet,
hogy a lakosságnak csak elővigyázatosságból osztják szét a gyógyszert, jelenleg nincs sugárzásveszély, a jódtablettákat szigorúan csak hatósági
javaslatra, a megfelelő pillanatban szabad bevenni.
(Agerpres)

Lemondás
és következmények
(Folytatás az 1. oldalról)
éppen ő vezet, képtelen volt felzárkózni és időben teljesíteni a célkitűzéseket, veszélybe sodorva vagy legalábbis időben eltolva a nagy projektekre szükséges
alapok lehívását.
Mi lesz tehát Dan Vîlceanu nagy terveivel, ambícióival? Elmélet és gyakorlat ritkán találkozik minálunk,
főleg ami a nagy terveket illeti. A PNRR-ben nemcsak az
immár lemondott szaktárcavezető reménykedik, hanem
minden önkormányzat vezetője is, sok millió nyugdíjas
és a nyugdíjkorhatár kiterjesztésének lehetősége miatt
aggódó polgár. Február elején ugyanis a munkaügyi miniszter arról beszélt, hogy viták vannak a nyugdíjreform
körül, hogy a PNRR esetleg (rendkívüli esetekben) újratárgyalható, de nem változtatható meg alapjaiban. Közben Ukrajnában háború tört ki, ami azért lehet, hogy
kissé módosíthatja a prioritásokat.
Nem utolsósorban Dan Vîlceanu lemondása mögött
párton belüli bizalomvesztés is állhat, legalábbis erre
célzott nyilatkozataiban. Csak még azt nem tudjuk, hogy
ez majd mit jelent konkrétan a beruházások, pályázatok,
a PNRR szempontjából.
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Gazdaszervezetek egyeztető fóruma

Sikeres a falugazdász-hálózat
Március 19-én a Kovászna megyei Eresztevényen levő Benkekúriában tartották meg a
Székelyföldi Gazdaszervezetek
Egyeztető Fórumának harmadik ülését, a szervezet egyik
legfontosabb
eseményét,
amely a kapcsolatépítésen túl a
közös gondolkodásról, közös
tervezésről szólt. A világjárvány miatti kihagyás után került sor a rangos eseményre,
amelyen jelen voltak mások
mellett: Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, Becze
István SZGE-elnök, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Kovács Mihály
Levente, Maros Megye Tanácsának
alelnöke,
Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, dr. Torda Márta, a
magyar Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések Főosztályának vezetője,
Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági államtitkár, Tánczos
Barna környezetvédelmi miniszter, Jakab István MAGOSZelnök.

Vajda György
A rendezvényen elismerésben részesítették azokat a gazdákat, akik tettek
a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programért, és átadták a Sapientia egyetem sepsiszentgyörgyi
agrármérnöki karán tanuló diákoknak
a magyar agrárminisztérium által felajánlott ösztöndíjakat.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta, hogy a
székelyföldi gazdaság teljesítményét
illetően az a legfontosabb kérdés,
hogy hány székelyföldi családnak ad
munkát és kenyeret. „Ha minél többnek, akkor erős a vidék, ha erős a
vidék, erősek a városaink is, és így
egész Székelyföld erős” – hangsúlyozta az elnök. Székelyföldön

Fotó: az SZGE Facebook-oldala

500.000 hektár erdő, ugyanennyi állandó gyep és egymillió hektár szántó
van – mondta, majd Jakab Istvánhoz,
a magyar Országgyűlés alelnökéhez
szólva folytatta: kétmillió hektárral
lehet megnövelni ezt a jövőt fejlesztő
Kárpát-medencei gazdaságfejlesztő
programmal. Az volt a javaslata, hogy
mind a három székelyföldi megyében
létesítsenek egy-egy agráripari parkot, majd hozzátette: a székely gazdáknak több lehetőségük van, mint a
térséget körbevevő országok gazdáinak, mivel mind az európai uniós,
mind a román kormány és ezek mellett jó néhány éve a magyarországi
kormány támogatását is élvezhetik.
Borboly Csaba tanácselnök kiemelte,
hogy a Székelyföld megtartó ereje a
mezőgazdaság, az erdő- és legelőgazdálkodás. Ez az, amiért érdemes itthon maradni, mert jobb itthon otthont
teremteni, mint a hazától, a szülőföldtől távol lenni. Borboly Csaba és Kovács Mihály Levente, a Maros
Megyei Tanács alelnöke a vidékfejlesztési egyesületek tevékenységének
fontosságát hangsúlyozta.

Torda Márta, Magyarország agrártárcájának külhoni főosztályvezetője elmondta: „Az ilyen és ehhez
hasonló rendezvényen megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül,
megerősíthetik egymást hitükben,
munkájukban, elkötelezettségükben,
majd hozzátette: a Kárpát-medencei
civil agrárszervezetek működésének
óriási felelőssége és jelentősége van
a magyar gazdatársadalom szülőföldön való maradásában, és ebben kiemelt szerepe van a Székely
Gazdaszervezetek Egyesületének,
mivel évek óta a vidék magyar gazdái érdekében dolgozik, olyan munkát végez, amely hozzájárul a
fejlődésükhöz, a vidék fellendüléséhez. Ennek a legeredményesebb és
leghatékonyabb programja a 2018ban induló Kárpát-medencei falugazdászprogram.
Jakab István, a magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, a MAGOSZ
elnöke kifejtette: „Az anyaországban úgy dolgozunk, hogy sikerült
egységet teremteni a gazdák nagy

Elszakadás – valenciai kitérő
A torkolat- és örömtüzektől távol jártunk
a múlt héten. Az európai kontinens egyik
igen jellegzetes félszigetén töltöttük kimenőnket. A hispániai utazások folytatásaképpen ezúttal Valenciát kerestük fel. A város a
Földközi-tenger partján fekszik. Ha egészen
pontos akarok lenni, kissé beljebb. Ugyanis
a tengerpartig legalább egyórás autóbuszos
utazással juthatsz ki a történeti belvárosból.
A tenger ilyenkor, március végén, április elején még szürke és egykedvű, vize valószínűleg hideg, hullámain a távolban hat-hét –
távolról sem fehér – vitorla látszott. (A Távolban egy fehér vitorla – gyermekkorunk
olvasmányának írója, Valentyin Katajev
odesszai volt, mint fivére, Ilf és mint Iszak
Babel. Most Odessza újra nagyon közel, nagyon aktuális. A legöregebb lakói emlékezhetnek a II. világháborús román–német
megszállásra.)
Óriási város Valencia, mely Valens római
császár nevét is hordozza történeti múltjában. Bizonyára Valentin-napon megünneplik
a város névnapját, olyankor mindenki szerelmet vall kedvesének, a város szépségeinek, de nem csak ezért érdekes a város. Mert
például, hogy csak a nagyobb rendezvényeknél maradjunk, ebben az évben Európa kulturális
fővárosa
is.
Számtalan
turistacsoport, iskolák, fiatalok, egyébkorúak keresik fel a várost. Tartanak iskola
másként-máshol típusú tanórát, tannapot. A
már említett történeti belváros minden terasza, sétálóutcája, tere, emlékművének környéke, parkja nyüzsög éjjel-nappal a sűrűn
előforduló kedélyes bennszülöttektől, spa-

nyoloktól, katalánoktól, olaszoktól, portugáloktól és dél-amerikai spanyol ajkú utazóktól. Kiváló közlekedés: percenként érkező
autóbusz, kötöttpályás villamos, metró. Huszonöt euróért háromnapos szabadjegyet
kaphatsz – automatából, és működik! – minden járműre, és múzeumokba kedvezményt.
Elektromos beléptetőkapuk a metróban, az
autóbuszok körjáratban közlekednek.
A tömbházak változatosak, és rengeteg
van belőlük. Igyekeztek úgy kialakítani a
zárt sorú utcákat, hogy mindenütt a belváros
képzetét keltsék. Üzletek késő estig nyitva.
Délben szieszta.
Eperszezonban jártunk odaát. Ebből következően honunk alázatosan kolduló fiaival és
leányaival a legkülönfélébb testhelyzetekben
találkoztunk az utcaköveken. Aki tehát nem
eprész, az fityinghajhász. Na, ne legyünk
igazságtalanok: velünk utazott a repülőn egy
kolozsvári középiskola 10-11.-es osztálya,
amely oly természetesen utazott iskolai kirándulásra, mint mi egykor a kisvonattal – Pityu
bácsival és Vili bácsival, 1962-ben – Szovátára. Hiába, az idők változnak. Mindezt azért
fecsegtem ki, mert a 800 ezres nagyvárosban
az idegen nyelv tudása a bennszülöttek részéről sok-sok óhajtanivalót hagy maga után.
Egyszerűbben: a turistaangolt sem uralják.
Viszont segítőkészségből és a mutatványos
előadások a közérhetőség jegyében című jelenetekből jelesre vizsgáztak.
A város építészete, mint mondani szokták
rutinos idegenvezetők, a római kortól a leg-

többsége között. Egy adott szervezeten belül jelen van minden szakterület. Ha egy ágazat bajban van,
akkor beállunk valamennyien mögéje. Így tudunk hosszú távra szóló,
stabil programokat kidolgozni”.
Jakab István a magyar kormány
partnerének tekinti a határon túli
szakmai szervezeteket, köztük az
SZGE-t értékelve a falugazdász-hálózat eredményességét.
Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszterként kifejtette, hogy az
egyik legjelentősebb környezetvédelmi munkát továbbra is a gazdák
végzik, hiszen nekik köszönhetően
nem maradnak parlagon a területek.
Majd hozzátette, előtérbe kell helyezni a környezetbarát gazdálkodási módszereket, hiszen ezért
jelentős támogatásra számíthatnak
a biogazdálkodók. A miniszter az
Európai Unió elé terjesztett hazai
vidékfejlesztési program tervezetéről elmondta: „Meggyőződésem,
hogy nem felel meg sem a székelyföldi gazdáknak, sem a környezetbarát gazdálkodásnak, sem a
Natura 2000-es támogatásoknak,
sem a hegyvidéki gazdálkodásnak.
Kemény mérkőzés előtt állunk,
mert környezetvédelmi engedélyeztetésre lesz szüksége a mezőgazdasági minisztériumnak. Ugyanakkor
látjuk, hogy a rendelkezésre álló
alapok csökkennek”.
Becze István SZGE-elnök beszámolt
a falugazdász-hálózat munkájáról. Elmondta, 195 helyi szervezettel van
kapcsolata az SZGE-nek, a hálózatba
ötszörös túljelentkezés után a legjobb
szakembereket vonták be szakterületek szerint, hogy minden igényt ki
tudjanak elégíteni. „Történelmi döntés volt, hogy Kárpát-medencei
szintre ki lehetett terjeszteni a magyar
falugazdász-hálózatot” – értékelte az
elnök. A fórumon jelen volt Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök, kormányfőhelyettes, valamint Barabási Antal Szabolcs, a hazai mezőgazdasági
minisztérium
államtitkára
is,
akik szintén felszólaltak a rendezvényen.

modernebb időkig minden stílust felölel,
amit épületeik, tereik magukra öltenek. Van
itt rom (Róma és barbárok) és kora középkor, a román stílus és a hosszú arab-mór hódoltság korának ritka szép és bőven díszítő
architektúrája – tornyok, templomok –, barokk és szecesszió. (Madridhoz, Barcelonához hasonló.) De a legmodernebb építészet
sem maradt ki a városképből: a tudomány
és művészetek centruma a legérdekesebb
építészeti megoldásokkal kísérletezik a csarnoképítészet, környezetkialakítás,
a
betonsivárság eltüntetése
érdekében.
Mindenütt, ahol jártunk Spanyolországban,
igen kedvelik a kisebb-nagyobb vízfelületeket, medencéket, artézi kutakat, feszített víztükrű városi tavakat. És rengeteg zöld folt,
park, sétány, melyeket pálma- és platánfák,
mediterrán tűlevelűek (van ilyen, vagy csak
én újítok tudatlanságom eltussolására?) szegélyeznek, narancs-, citrom- és naspolyafák,
kifogástalan gyep ural.
Elterelték a városon átfolyó Turia folyót.
Medrét pedig beültették, parkosították, sétálósztrádává tették: parkok, ligetek, kisebbnagyobb sportpályák, játszóterek tarkítják,
pihenősarkok, piknikezőhelyek követik egymást. Csend van, a város a Turtia két partján fortyog. Idelentről csak a magasabb
házak és barokk templomtornyok látszanak.
A meghagyott, szépen díszített, szobrokkal,
feszületekkel és emlékművekkel szegélyezett
hidak alatt átsétálhatsz. Odafönn továbbra
is a tömeg- és egyéni közlekedés működik,
rohan, visz valahová a laposan elterülő
nagyvárosban. A folyó neve aztán mindjárt
amatőr és persze délibábos nyelvészkedésre

Eltévedt
ukránokat
keresnek
A román határrendészek két ukrán férfit találtak meg azok közül, akik
a Máramarosi-havasokban eltévedtek, miután
megpróbáltak a hegyeken
átkelve eljutni Ukrajnából
Románia területére. Dan
Bucă, a Máramaros megyei katasztrófavédelmi
bizottság szóvivője szerint
az egyik férfira a Pop
Iván-csúcs
közelében
bukkantak rá, és a
SMURD mentőcsapata elsősegélyben részesítette,
majd átadták a mentőszolgálatnak, hogy kórházba
vigyék kivizsgálásra. A
másik férfira Petrovakraszna település környékén bukkant rá a
határrendészekből és hegyimentőkből álló csapat.
A férfi mindkét lábán
megsérült, a SMURD helikopterével szállították a
legközelebbi kórházba –
számolt be a szóvivő. A
mentőakció folytatódik,
hogy az eltévedt csoport
többi tagját is megtalálják.
Dan Bucă korábban arról
tájékoztatott, hogy a Máramarosi-havasokban,
több mint 1900 méteres
magasságban rekedt több
ukrán férfi, akik Romániába próbáltak átjutni Ukrajna területéről, egyikük
meg is halt. (Agerpres)

ingerel, hiszen a Turia az nekünk, erdélyieknek mindjárt Torját juttatja eszünkbe, és
arra gondolunk, hogy a Háromszékre szakadt spanyolok alapították Al és Feltorját,
benne a Büdös-barlangot emlékeztetőül
(amit Orbán Balázs elfelejtett feljegyezni),
vagy még valószínűbb, hogy a kalandozó
magyarok, Csaba királyfival az élen, Hispániában e folyót saját eredetvidékükről nevezték el.
Valenciában az évi középhőmérséklet/éghajlat enyhe, mediterrán, ennek következtéban a fűtésgondok és gázár-, rezsicsökkentés
nem különösebben aktuális. Ott tanuló diáklány mondja, hogy az őslakosság nem fázik
télen, sőt mezítelen lábszárral, lengébb ruhában vág neki a mindennapoknak, csupán
a zordonabb északi vidékekről érkező visegrádi négyek és erdélyiek fáznak szakszerűen.
Az óváros terei és utcái bejárhatók, jól világítottak, mindig tiszták, hétfőn tartják a
hetivásárt. Ahol sajátos összeurópai bóvli
uralja a kínálatot, de az árusok nem kapaszkodnak rád, nem akarnak mindenáron rád
tukmálni egy bolerószoknyát vagy egy gagyi
napszemüveget. Az étel olcsó, a képeslapok
is. A középkori selyembörze, a vásárcsarnok,
a katedrális elképzelhetetlen bőségről, kivételes művészi közízlésről és -érzetről árulkodik.
Felkerestünk egy egyetemet. Alkalmazott
grafikát, rajz- és reklámfilmcsinálást tanítanak. Számítógépek villognak, képek alakulnak félig elsötétített termekben, de azért
szabad kézzel is tudni kell valamit. Odakinn
a lépcsőfordulóban Darth Vader kávét ad.
Gonoszul erőset, nagyon feketét, olaszost. A
Csillagok háborúja elnapolva. Más háborúk, sajnos, napi szinten.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Számos előnye van a kisebb kórházak rezidensképzésbe
való bekapcsolódásának

Az egyetemi központokban
nehezebb elhelyezkedni
Március végén tartották meg
az Erdélyi Rezidens Orvosok
Szövetségének tisztújító gyűlését, ekkor köszönt le a szövetség éléről dr. Tubák Nimród,
aki két és fél évig töltötte be
az elnöki tisztséget. Az intenzív terápia és aneszteziológia
szakos fiatal orvost a rezidenséveket követő elhelyezkedési
lehetőségekről,
a
végzősök elvándorlásáról, valamint a kisebb, vidéki kórházak rezidensképzésbe való
bekapcsolásának az előnyeiről kérdeztük.

Menyhárt Borbála
– A napokban köszöntél le az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének az elnöki tisztségéből. Melyek a
legfontosabb megvalósítások, amelyekre az utóbbi időben sor került a
rezidens orvosok érdekében?
– Két és fél évig voltam az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének (EROSZ) az elnöke, ami így
önmagában akár soknak is tűnhet,
de a járványügyi intézkedések minket sem kíméltek. Ezen időszak
megcsonkult, így gyakorlatilag 9
hónap volt; a szigorítások szabadabb kezet hagytak, és a rendezvények szempontjából nem voltunk
korlátozva. Ahogy 9 hónap létfenntartó intervallumot is jelent az emberek életében, így az EROSZ
számára is meghatározó és a maga
módján gazdag tudott lenni.
Mivel egy olyan hierarchiát örököltünk, amelyben a rezidens orvos
sok esetben kiszolgáltatott tud
lenni, amikor a céljainkat és feladatköreinket meghatároztuk, a szakszervezeti jelleg helyett inkább a
szervezetépítés, a partnerségi kapcsolatok bővítése, az itthon maradók elhelyezkedésének a segítése és
a pályaorientációs tanácsadás mellett döntöttünk. Hittem és hiszem,
hogy akkor tudunk jó partnerségi
kapcsolatot kialakítani helyi és akár
határon túli szervezetekkel, ha valamilyen tartalmi háttér is megerősíti az együttműködésünket. Például
a Studium Prospero Alapítványnak
segítettünk a rezidens orvosok szaknévsorának összeállításában, ami
mára nemcsak marosvásárhelyi rezidenseket tartalmaz, hanem kiegészült a kolozsváriakkal is. Az
Összehozunk rendezvényen rezidens kollégák kórházak igazgatóival, képviselőivel találkozhatnak, a
MerRezin pedig felsőbb éves kollégák mutatták be a klinikájukon zajló
szakoktatást, a mindennapi tevékenységet. Továbbá ezen időszak
alatt dr. Virág Tímea-Helga és dr.
Ladányi Emmánuel alelnökök képviseletében gyümölcsöző kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Ifjúsági
Konferenciával, aminek a társszervezésében három fontos projekt is
zajlik. Közülük kettő Erasmus+ projekt: Egészségre fel! és az EVITA.
Ezenkívül alapítói vagyunk a Segítség.ma projektnek. Április 6-án a
Pályakezdő Orvosok és Gyógyszerészek Fóruma került megrendezésre több mint 230 résztvevővel és
25 meghívottal, ami az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya által
szervezett XXX. tudományos ülésszak nulladik napi programja.

Dr. Tubák Nimród

Fotó: Erdèlyi Rezidens Orvosok Szövetsège (Facebook)

– Követi-e az EROSZ, hogy milyen arányban helyezkednek el itthon a szakmájukban, illetve
vándorolnak külföldre a fiatal orvosok? Történt-e változás ezen a téren
az utóbbi években, tekintettel arra,
hogy jelentősen növekedett néhány
éve a rezidensek bére?
– Számításaink szerint Marosvásárhelyen, a magyar vonalon végzettek
közel
40%-a
nem
szakvizsgázik le Romániában, és
35%-a meg sem próbál bejutni a romániai rezidensképzésbe. Ez az
arány jelentősen nem változott az
utóbbi 5 évben. Az elvándorlók számára a legnagyobb vonzereje Magyarországnak van. Bár fontos volt
a béreket rendezni az egészségügyben, mégsem mondhatom, hogy
a nagyobb fizetés miatt többen vannak, akik az itthoni rendszerben
szeretnének elhelyezkedni. A kivándorlók közül okként többen is a
szakmai fejlődést és az átláthatóbb,
kiszámíthatóbb egészségügyi rendszert nevezték meg, de voltak, akik
az interjúalapú alkalmazást választották a Romániában működő rezidensvizsga helyett.
– Sok a fiatal orvos, akinek hamarosan lejárnak a rezidensévei, és
nem tudja, mitévő legyen, ugyanis a
kórházakban nincsen mindenki számára elegendő állás. Milyen lehetőségeik vannak a rezidensévek
lejártával a fiatal szakembereknek
ilyen körülmények között?
– A jelenségnek több oldala is
van, hisz meg kell jegyezzük azt,
hogy vannak városok, ahol túljelentkezés van egy adott szakterületen, de olyanok is, ahol hiány van
ugyanazon a szakterületen. De
ugyanakkor vannak az egész országra jellemző hiányszakmák,
mint pl. a családorvosi, sürgősség,
labor, imagisztika, esetenként
aneszteziológus. Az egyetemi központok, mint amilyen Marosvásárhely is, többnyire telítettek, és bár
nem lehetetlen, sokszor nehezen
lehet elhelyezkedni. Ezért is hasznos, és továbbra is tudom javasolni
a végzős orvostanhallgatóknak a
MerRezi vagy az Összehozunk
nevű rendezvényeket, ahol egyfajta
képet kaphatnak arról, hogy melyek
azok a szakágak, ahol inkább alkalmaznak orvosokat. Eszerint érdemes lesz arra is gondolni, hogy a
választás mérlegelésénél vegye
mindenki azt is figyelembe, hogy
mivel, hogyan és hol fog tudni állást
kapni. A közepes kórházakban egy

ideje túlnyomóan fiatal orvosok
dolgoznak, ami azt jelenti, hogy
hosszú távra kezdenek feltelni, és az
elhelyezkedés továbbra sem lesz
könnyebb. Jelenleg, amit a legbiztosabbnak mondhatok, az a családorvosi.
– Melyek az előnyei annak, hogy
egy ideje a kisebb, vidéki kórházak
is bekapcsolódhattak a rezidensképzésbe?
– Örvendek, hogy sikerült ezt a
lehetőséget Romániában is elindítani, hisz számos előnye van. Egyrészt a nagyszámú rezidens, akiket
az eddigiekben betömörítettek
egyetemi központokba, lehetőséget kaphat arra, hogy több gyakorlati tapasztalatra tehessen szert egy
olyan kórházban, ahol mondjuk
kevesebben vannak, így több esetszám jut egy rezidensre. Másrészt
ezek a fiatal orvosok többnyire
olyan kórházakba szoktak elmenni, ahol a későbbiekben dolgozni is szeretnének, így
kaphatnak egy képet arról a munkaközösségről, kórházi körülményekről. Továbbá, a befogadó
kórháznak és osztálynak is előnyös, ha időben, kellően betanítják
a jövőbeli munkatársat.
– A vidéki kórházak képzésbe
való bekapcsolása mindenképp előrelépést jelent, viszont a szakmabeliek régóta hangoztatják azt is, hogy
meg kellene szüntetni a rezidensvizsgát, és helyette – a külföldi gyakorlathoz hasonlóan – lehetővé
kellene tenni a kórházmenedzsereknek, hogy személyes interjú alapján
alkalmazzák a fiatal orvosokat. Te
hogy látod ezt?
– Korábban én is támogattam azt,
hogy a rezidensvizsga eltörlése sok

mindenre megoldás lenne, és ezt továbbra is fenntartom. Képzeljük el,
ha a kórházak szóba állnának a hatodéves orvostanhallgatóval, és már
akkor felvehetnék az intézményükbe. Az a személy egyrészt egy
olyan szakágat választ, ahol tudja,
hogy van és lesz munkahely. Az
adott kórház még anyagi ráfordítást
is megengedhetne arra, hogy a rezidens ösztöndíjjal a képzésének egy
részét külföldön végezze, és új tudást vigyen haza az adott intézménybe. Nem maradna munkanélküli a fiatal orvos a szakvizsgája
végén, és nem is választana olyan
szakterületet, amivel esetleg nem
tud elhelyezkedni. Kiszámíthatóság
lenne és tudatos tervezés a jelenlegi
rendszerrel szemben. Továbbá
csökkenhetne azon elvándorlók
száma, akik a rezidensvizsga miatt
hagyják el az országot, és nem egy
4 óra alatt megírt kérdéssor dönthetné el, hogy most valaki választhat-e épp szemészetet, vagy a jegye
csak egy kevésbé keresett szakterületre elegendő.
– Mennyire népszerűek a pályakezdő orvosok számára a rezidensvizsga nyomán választható posztok,
amelyek a képzés lejárta után biztos
munkahelyet jelentenek, akár egy
kisebb vidéki kórházban?
– Népszerűek, és szeretünk posztot választani, mert a szakvizsga
után nem vagyunk munkanélküliek,
és nincs ott az a stressz, hogy alkalmaznak-e vagy sem. Ez is hozzájárul a kiszámíthatósághoz és előre
tervezéshez, ami számunkra biztonságot jelenthet. Ellenben kevés a
posztok aránya a többi helyhez képest, mert sok esetben a kórház számára sem garancia, hogy a négy, öt,
hat éven át fenntartott rezidense valóban ott fog dolgozni szakorvosként, másrészt az intézmények
többsége szeretné meg is válogatni,
hogy kit alkalmaz és kit nem.
– Főként a vidéki kórházak folyamatosan hangoztatják, hogy hiány
van bizonyos szakterületeken orvosokból, és talán ezt a járványhelyzet
még hangsúlyosabbá tette, hiszen
nem volt pl. elegendő intenzív terápiás orvos. Melyek azok a szakterületek, amelyek kevésbé népszerűek
a rezidensvizsgán jól szereplők körében? A területen dolgozó szakemberként hogyan látod, miért
választják oly kevesen az intenzív
terápiás vagy sürgősségi orvosi szakosodást?
– Mindkét szakterület nehéz. A
sürgősségen nagy a betegforgalom,
térségünkben nem állunk jól a lakosság egészségügyi nevelésével,
így nem minden eset reálisan sürgősségi, de leterheli a szakembereket. Amiatt is, hogy kevés
sürgősségi orvos van, még nagyobb
terhelés jut rájuk, és így a kiégés is
hamarabb jelentkezhet.
Az aneszteziológia és intenzív terápia az egyik legnagyobb felelősséggel jár az összes szakterület
közül, olyan embert igényel, aki
gyorsan tud nehéz helyzetben megfelelő döntést hozni egy emberéletről, és tudja menedzselni az ezzel
járó hatalmas stresszt és feszültséget, ezenfelül mindig teljes embert
igényel, sok ügyelettel jár. Emberpróbáló, rengeteg kihívással jár, és
ebben a szakágban van jelen a beteg
elvesztésének gondolata a legna-
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gyobb százalékban, szinte mindig.
Ezekkel a dolgokkal pedig nem
mindenki tud és akar szembenézni
a mindennapokban. Szerintem a félelem miatt sem választják sokan.
Félnek a nagy felelősségtől, a
stressztől, persze minden orvosi
szakág felelősséggel jár, de nem
mindegyikben kell percek alatt dönteni. Itt igen, és ez lelkileg megterhelő. Továbbá a kevésbé népszerű
szakágak közé tartozik a családorvosi és a sebészet is.
– Említetted a családorvoslást is
a kevésbé népszerű szakágak sorában. Ugyanakkor az előrevetítések
szerint a rendszerben rengeteg a
nyugdíjazás előtt álló szakember,
akiket előbb-utóbb pótolni kell. Hogyan látod, miért idegenkednek a
családorvoslástól a pályakezdő orvosok?
– Valamiért van egy tévhit az emberekben, és ez akár az orvosi társadalomra is érvényes lehet: a
családorvosokat mintha valamilyen
másodrendű orvosoknak tekintenék. Ez nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy az emberek idegenkednek
tőle, mert mindenki kicsit „több
akar lenni, mint egy családorvos”.
Úgy gondolom, hogy ez egy téves
megközelítés, és kijelenhetjük,
hogy a családorvosi rendszer az
alapja az egész egészségügyi rendszernek, az a hely kell legyen, ahol
egészségnevelés történik, ahol a szűréseket javasolják, ahol a betegeknél
időben észreveszik a patológiás elváltozásokat. Nagyon sok szépet ki
lehet hozni egy családorvosi szakágból, sok sikerélménnyel; nem utolsósorban egy közepes praxissal már
jó a családorvos bérezése is.
– Melyek a keresett szakterületek,
amelyekre jóval többen pályáznak,
mint ahány helyet meghirdetnek?
– Bőrgyógyászat, plasztikai sebészet, endokrinológia, szemészet,
kardiológia, gasztroenterológia,
többnyire ezek a legnépszerűbbek,
ettől függetlenül még nagyon sok
szakterület helyei fogynak el a rezidensvizsgán elért jegyek csökkenésével arányosan.
– Az utóbbi két évben, a járványhelyzetben hangsúlyos szerep hárult
a rezidens orvosokra is, hiszen a
több beteg miatt óriási szükség volt
a munkájukra a koronavírusos betegek ellátásában is. Voltak helyzetek, amikor a legsúlyosabb állapotú
páciensek mellett kellett dolgozniuk.
Mondhatnánk akár, hogy a szakma
minél szélesebb körű elsajátítása
szempontjából előnyükre vált, hogy
„mély vízbe dobták őket”?
– Lehetünk örök optimisták, és
mondhatjuk úgy is, hogy a pohár
fele félig tele volt, vagyis előny
volt, hogy dolgozhattunk. Nyilván
az ilyen és a hasonló gondolkodás
sokat segít abban, hogy szebben
nézhessünk a világunkra. Ellenben
a realitás magába foglalja azt is,
hogy a pohár másik fele üres,
ugyanis nagyon sok szakág patológiája a Covidra szorítkozott, és aki
a képzéséből 2 évet ezen betegek ellátására fordított, az nagyobb erőt
kellett vagy kell fordítson arra,
hogy pótolja a többi patológiára vonatkozó tapasztalatát. A rezidens orvosokra mindig nagy szükség
kellene legyen az egész társadalomban, hisz ők fogják a jövő egészségügyi rendszerét építeni.
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Elménk irányítói: a színek
A fények, a színek élvezete,
használata hosszú idő óta átszövi az emberi kultúrát. Ma
már a színek ránk gyakorolt hatása az élet számos területén
felismert és alkalmazott tény,
amit a tudósok fizikai, biológiai
mérésekkel is igyekeznek alátámasztani, a népi gyógyászat
ősidők óta alkalmaz.

„A szín eddig nem sejtett, de valóságos erőt hordoz, ami az egész
emberi testre hatással van, és formai játékkal összekapcsolva jut érvényre.” (V. Kandinszkij)
Ahogy a fenti idézet is utal rá, a
szín és a forma, valamint a forma és
a tartalom szorosan összetartozó fogalmak, melyeknek egymáshoz
való viszonya mindenképpen valamilyen információt közöl, azonban
az, hogy ki mit tart szépnek, harmonikusnak, változó és az adott személyhez köthető. Goethe volt, aki
elsők között írta le, hogy a színélményeink fizikailag meghatározható
energiamennyiségeknek
köszönhetők, ezért pszichikai energiák keltésére alkalmasak.
Az évszakelméleti meghatározások gyakorlati alkalmazásában kiemelt szerep jut Johannes Ittennek,
aki abból indult ki, hogy a négy évszakhoz fűződő képzeteink, asszociációink alapvetően objektívek
(azonosak). Még is az, hogy kinek
melyik évszakszín jelenti a harmóniát, többnyire meghatározza, hogy
mit találunk esztétikusnak.
Erre a felismerésre ma már komoly iparágak épülnek, és egyre
szélesebb körben alkalmazzák úgy,
hogy a mindennapi felhasználó számára is érthető és befogadható legyen. Míg a műszaki, elméleti
szakemberek a színek beazonosítását számokkal, szoftverekkel végzik
(például festékgyártók), addig a
mindennapi felhasználó számára
egyszerűbb segédeszközre van
szükség. Ehhez egyre több színkártyát, színpalettát készítenek, a célcsoport igényeit figyelembe véve.
Mi is a szín?
A szín három dimenzióban változó kontinuum. Színnek nevezzük
a szemünkbe jutó kb. 380-780 nm
hullámhosszú elektromágneses sugárzásokat, amelyek a szemben a
szín érzetét, majd a tudatunkban
(agyunkban) az észleletét keltik. Az
emberi színlátás fejlődési folyamatában az első állomás a sötétség (éjszaka) és a világosság (nappal)
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megkülönböztetése volt. Így a fehéret (sárgát) többnyire csak pozitív
jelentésekkel hozzuk összefüggésbe, a feketében, a nagyon sötét
színekben pedig mindig marad valami félelmetes, titokzatos. Az éjszakai szorongásaink a reggeli
fények hatására csökkennek, amit
többnyire a vegetációval, az újjászületéssel kapcsolunk össze.
Amint kinyitjuk a szemünket,
azonnal találkozunk színekkel. Így
nem kérdés, hogy befolyással vannak-e ránk, hiszen nyitott szemmel –
bizonyítottan – 80%-kal nő az érzékelésünk. Ez még azokra is igaz,
akiknek a látásuk korlátozott, mivel
a színek az egyéb érzékszerveinkre
(bőr – színterápia, ízlelés – színes
ételek) is komoly hatást gyakorolnak,
így nem csoda, hogy a döntéseinkben
is meghatározó szerephez jutnak.
Amennyiben ismerjük hatásukat,
bámulatos dolgokra használhatjuk
őket, míg ha tudattalanul alkalmazzuk, akkor az a tapasztalatok szerint
fejfájást, fáradtságot, vérnyomásemelkedést vagy étvágytalanságot
okozhat. Mivel felismerték, hogy
akaratlanul is igen meghatározó
módon alakíthatja életünket, így a
színek a tudomány szinte minden
területén a kutatás tárgyát képezhetik és képezik is.
Carl Gustav Jung remekül összefoglalta, amikor kijelentette, hogy a
színekkel való kommunikáció a tudatalatti anyanyelve. Egyszerűnek
tűnő és látványos. A színekben rejlő
varázslat tudományos méréseken is
alapuló vizsgálata megközelítőleg
200 éves múltra tekint vissza. A korábbi időszakban szinte csak a művészet és a népi gyógyászat

lata a nemekre is jellemző: a nők általában több színnevet használnak,
míg a beszélni tanuló lányok előbb
tudják megkülönböztetni a színeket,
mint a fiúk.
Nincs harmónia színek nélkül?
A görög eredetű harmónia szó jelentése: összhang. Nemcsics Antal
Színdinamika című könyvében olvashatjuk, hogy harmonikusnak azt
a színösszeállítást tartjuk, amelynek
elemei összhangban vannak egymással. A színharmónia fogalmával
tehát a színek közötti összhangot jelöljük. De valójában mi adja a színek közötti összhang érzését?
Milyen összefüggés határozható
meg azon színek között, amelyekre
azt mondjuk, hogy harmonikusak?
A művészetben megnyilvánuló
szépség leggyakrabban a természet
törvényszerű rendjét fejezi ki. A természetábrázolás, az évszakok kör-

Tarcsay Mária színdinamikai szakmérnök, arculattervező,
szín- és stílustanácsadó. 1993 óta a színek körül forog az élete.
Kezdetben mint pszichológiai tényezőt tanulmányozta, később sminkesek, divatot formálók és lakberendezők szemén
keresztül tekintett a színek adottságaira, hatásukra és a bennük rejlő határtalan lehetőségekre. 2010 óta zajló képzésein
arra törekszik, hogy egy átfogó, minőségi és naprakész tudást
adjon át. Bár a szakma alapjai kevéssé változnak, a folyamatosan áramló világ üteméhez igazodva alakulnak az igények,
változnak a trendek. Ezeket figyelembe véve változik a képzés tematikája is. A szakember szerint a divat puszta követése
kevés és felesleges. Ez persze nem jelenti azt, hogy figyelmen
kívül kell hagyni. Sőt! – minden szakmabelinek kötelező. Az
egyéni stílus kialakításával, a színtípusunknak megfelelő színek használatával, az alkati tényezőink megismerésével és
korrigálásával sokkal nagyobb hatást érhetünk el. Szerencsére ezt már nők sokasága, de lassan a férfiak is felismerik,
és keresik a szín- és stílustanácsadókat.
foglalkozott következetesen a hatásukkal.
A színek megítélésben, megnevezésében szerepet játszanak szubjektív és olyan objektív tényezők,
amelyek a racionális felhasználást
teszik lehetővé. Objektív tényező a
már említett, a napfényből áradó
elektromágneses sugárzás látható
tartománya, a szín, ami műszerrel
mérhető. Bizonyos külső (akár
szervi) eltérések hatására az embereknek egy adott színhez való viszonya más és más, így a harmónia
megítélésében lehetnek vitás pontok. Ez jelenti a színek megítélésének szubjektív oldalát.
Egy-egy színárnyalat megnevezése nagyon eltérő lehet, ami függhet az egyén szándékától,
szakmájától, műveltségétől és akár
még a földrajzi életterétől is. Megfigyelések szerint a színnév haszná-

forgása mindig is az egyik
legjellemzőbb ihletője volt a művészetnek, köztük a festőknek, íróknak és zenészeknek egyaránt. Az
évszakok megjelenítésével érzéseket, gondolatokat közvetítenek, miközben a színek, formák és
technikák különbözőségével esztétikai élményt hoznak létre.
Egy-egy évszak különálló ábrázolására számos példát találunk,
azonban a négy évszak sorozatba
állítására kevesebb művész vállalkozott, és azok megjelenítésében is
látunk a valóságtól elrugaszkodott
megjelenési formát, ami elsősorban
a művésznek az évszakokhoz való
viszonyát és a hozzájuk kötődő emlékeit fejezi ki. Az egyes évszakok
más és más éghajlati övön eltérő
színkombinációkat nyújtanak, így
ez ad némi okot az eltérésekre a
szakemberek között, amikor egy-

egy színkártyacsomagot szeretnének összeállítani a négy évszaknak
megfelelően.
Színek és a vegetatív
idegrendszer kapcsolata
A világ különböző tájain elvégzett
kísérletek bebizonyították, hogy az
eltérő kultúrájú, nemzetiségű emberekből az azonos színek meglepően
hasonló reakciókat váltnak ki. Ez a
kísérlet Max Lüscher svájci pszichológus nevéhez fűződik, aki szerint a
vörös, kék, zöld és sárga színek az
emberi önértékelés négy alapvető érzésének felelnek meg, a vörös szeretete az önbizalmat, a kék kedvelése
az elégedettséget, a zölddel való
szimpátia az önbecsülést, míg a sárgáé a belső szabadságot jelenti.
Alapesetben a színek tudatunktól
függetlenül a vegetatív idegrendszerre hatnak, ezért állítja Lüscher,
hogy egyes színek kedvelése vagy
elutasítása közvetlenül képet adhat
testünk és lelkünk egészségi állapotáról. Éppen erre alapozva a pszichiátriában hosszú idő óta
használják a színek és a személyiség összefüggéseit gyógyításra és
konfliktusok megoldására.
A színek ilyen módú használatához két egymástól alapvetően eltérő definíciót kell figyelembe
venni. Az egyik az észlelt szín objektív jelentése, a másik a szubjektív viszony az adott színhez. A
színteszt, akárcsak a hőmérő, mérésre szolgáló eszköz. Egy adott
szín kedvelése vagy elutasítása mutatja a viszonyt és a szubjektív állapotot ahhoz hasonlóan, ahogy a
hőmérő a lázat jelzi. Ezért a színteszttel mint objektív mérőeszközzel értékelhető az ember szubjektív,
pszichoszomatikus állapota. A tudatosan irányított verbális nyelvvel ellentétben a színekről hozott
döntéseink, hogy melyet kedvelünk
vagy utasítunk el, nem tudatosak,
ezért a tesztszínekkel való mérés
eredményeként valós képet kaphatunk az emberről, és nem azt, amit a
megkérdezés módszerével kaphatnánk arról, hogy a kérdezett hogyan
látja vagy szeretné láttatni magát.
A Lüscher-féle klinikai színteszt
eredményességét vizsgáló kutatás
során bebizonyították, hogy ez az első
olyan mérési eljárás, amely a személyiség egészének pszichológiailag
pontos, fiziológiai-orvosi eredményekkel egyező értékelésre alkalmas.
A fentiek ismeretében célszerű
nagyobb tudatossággal tekintenünk
a minket körülvevő színekre, és
nem pusztán a látványvilág fogalmával összekapcsolnunk őket.
Tarcsay Mária
színdinamikai szakmérnök
www.tarcsaymaria.hu
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Enikő receptjei
Rózsa Enikő
Marhahúsleves

Kb. 1 kg marhafartőt vagy lapockát, fél kg
marhacsontot, 5 nagyobb murkot, 2 petrezselyemgyökeret, 1 ökölnyi nagyságú zellergumót, 1 karalábét, 1 jókora szelet friss
káposztát, 1 darab paprikát, 1 nagyobb fej
sárga hagymát héjastul, 1 kisebb fej fokhagymát, 1 nagyobb csiperkegombát, pár szemes
borsot, 1 kisebb csokor petrezselyemzöldet
összekötve és 1 darab paszternákot készítünk
elő.
A csontot leforrázom, majd megmosom. A
fazék aljára helyezem, majd rá a húst. Feltöltöm 6 liter hideg vízzel, és lassan felforralom.
A lassú felmelegedés és a hosszan tartó főzés
következtében a rostok meglazulnak, így a
leves tartalmas lesz. A húslevest tűzre téve
megsózzuk, felforraláskor a szürkés habot
habszedő kanállal leszedjük. Ekkor tesszük
bele a zöldségeket. Lassú forralással főzzük,
hogy kristálytiszta maradjon. A megpuhult
húst a levesből óvatosan kiszedjük, és hogy
ne száradjon ki, kevés húslevesben, lefedve
tartjuk. A húslevest a tűzről levéve kb. 20 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. A levesben

főtt murkot, petrezselymet darabokra vágjuk
és a levesbe visszatesszük. A húslevesbe vékonylaskát, azaz cérnametéltet, grízgaluskát,
rongyostésztát, reszelt tésztát, csigalaskát,
májgaluskát vagy akár eperlevél laskát főzhetünk. Ezeket külön ételízesítős vagy húsleveskockás vízben ki lehet főzni, majd
leszűrni és így belehelyezni a húslevesbe. Tálaláskor finomra vagdalt petrezselyemzölddel, metélőhagymával szórhatjuk meg.

Tepsis libacomb
A libacombokat alaposan megtisztítjuk.
Sózzuk, és forró zsírban mindkét oldalát pirosra sütjük. A combokat kiemeljük, és a zsírban 2 fej sárgahagymát finomra vágva
aranysárgára pirítunk, kevés fűszerpaprikával
meghintjük. A kiemelt combok mindkét ol-
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dalát borsozzuk. Egy kisebb tepsiben elegyengetjük a hagymás zsírt, és ráhelyezzük a
libacombokat. Vagdalt vagy szárított majoránnával megszórjuk, és 3 dl vízzel, valamint
1,5 dl száraz vörösborral felöntjük. Zúzott
fokhagymát, 3 egészben hagyott fokhagymafejet, 1 darab kettőbe vágott hagymát, köménymagot és egy szál rozmaringot adunk
hozzá. Lefóliázzuk, majd kb. másfél-két óra
után (tűpróba) eltávolítjuk a fóliát, és pirosra
sütjük. Krumplipürével, vöröskáposztával fogyasztjuk.
Lemon curd torta (angol citromkrémes)
Egyszerű vajas lapot gyúrok. 20 dkg vaj,
20 dkg liszt és 1 tojássárga elegendő két tortához, így általában lefagyasztom a felét. A
tésztát kinyújtom, és kibélelem vele a kivajazott formát. Krém: 1 doboz sűrített tejet
(legutóbb az egyik nagyáruházból vettem,
397 grammosat) 60 dkg 25%-os tejföllel, 4
tojással, 2 csapott evőkanál liszttel, 1 lime levével, reszelt héjával kidolgozok. A vajas
lapra öntöm. 180 fokon 10 percig, majd 160
fokon további 25 percig sütöm. Miután kihűlt, bevonom a lemon curddal, amit előzőleg már elkészítek, hiszen üvegekbe töltve
sokáig eláll. Amikor szükségem van rá, csak
előveszem.
Jó étvágyat kívánok!

Húsvéti sonkagolyó
25 dkg füstölt sonkát hagymás, fokhagymás, babérleveles vízben puhára főzök. Amikor puha, szűrőbe teszem, és lecsurgatom a
levét, majd ledarálom. Botmixerrel is pépesíthető, akkor kisebb kockákra vágjuk, és úgy
dolgozzuk ki. 15 dkg gouda sajtot, 2 főtt tojást reszelünk a sonkához, majd 2 darab nyers
tojást, 1 evőkanál prézlit, 3 cikk zúzott fokhagymát, ízlés szerint darált borsot, sót, maréknyi apróra vágott zöldpetrezselymet is
hozzáadunk. Ezután jól összegyúrjuk, és golyócskákat formázunk belőle, majd olajban
kisütjük. Friss kenyérrel, retekkel, zöldhagymával, mustárral fogyasztjuk.

A magánszféra támogatásával

A sürgősségi kórház intenzív újszülöttosztálya is bekapcsolódik
a telemedicina-hálózatba
A Cristi Vasiliu/ACV Egyesület, BCR által finanszírozott
projekt célja, hogy a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház intenzív újszülöttosztályát is
bekapcsolják júniustól az országban már működő telemedicina-hálózatba.
Jelenleg
nyolc, újszülötteket ellátó intenzív terápiás központ része
ennek a hálózatnak: a bukaresti Marie Curie, a konstancai, a jászvásári, a brassói, a
kolozsvári, a temesvári, a craiovai és a piteşti-i.

Menyhárt Borbála
A Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Megyei Kórház neonatológiai
részlege III. besorolású, azaz országos viszonylatban a legszakszerűbb
osztály, amely a legmagasabb klinikai kompetenciákkal rendelkezik az
újszülöttek intenzív ellátása terén,
és egyike az ország 16 kiválósági
központjának. Ez az egyetlen olyan
intenzív újszülöttosztály Romániában, amelyen a műtéti felvétel előtt
ellátják a veleszületett szívfejlődési
rendellenességgel küzdő, kritikus
állapotú újszülötteket.
A marosvásárhelyi központban
az intézmény szülészeti és nőgyógyászati klinikáján világra jött újszülöttek mellett ellátják a megye
vagy a régió más szülészeti osztályairól átszállított, súlyos állapotú
csecsemőket, valamint az ország
különböző részeiből érkező kis pácienseket is.
2020-ban 268 csecsemőt kezeltek
az intenzív terápián
Dr. Manuela Cucerea, az újszülöttklinika vezetője szerint 2020ban több mint 2000 újszülöttet
láttak el, közülük 268-at az intenzív
terápiás osztályon. – Sajnos Romá-

nia még mindig az első helyen van
az Európai Unióban az 5,8%-os
csecsemőhalandósági aránnyal. A
szülések több mint 10 százalékában
tinédzser anyák hozzák világra kisbabájukat, ami összefüggésben áll a
szövődményekkel járó koraszülések nagy számával.
Mariana Cernat, a megyei sürgősségi kórház menedzsere köszönetet mondott a Cristi Vasiliu
Egyesületnek, az adományozónak,
a BCR-nek, amiért támogatják a kis
betegeket, valamint az intenzív újszülöttosztályon dolgozó egészségügyi személyzet munkáját, hiszen,
mint rámutatott, rendkívül fontos,
hogy a súlyos betegségekben szenvedő újszülöttek magas színvonalú
orvosi ellátásban részesüljenek. A
korszerű telemedicina-rendszer lehetővé teszi a betegek állapotával
kapcsolatos információk, eredmények biztonságos és gyors továbbítását, a páciensek életjeleinek a
követését, a döntések és a beavatkozás idejének a lerövidítését.
A projekt gyakorlatba ültetését
követően a marosvásárhelyi intenzív újszülöttosztály orvosai kapcsolatban lesznek az ország más
központjaiban dolgozó kollégáikkal,
és szükség esetén a lehető leggyorsabban konzultálhatnak egymással.
Ennek a munkamódszernek számos
előnye van a betegekre és az orvosokra nézve egyaránt, hiszen lehetőség adódik egy második orvosi
vélemény kikérésére már a helyszínen vagy a lehető legrövidebb időn
belül, lehetővé teszi a gyors információcserét az orvosok között, lerövidül a beavatkozási idő, illetve az
egyes betegek átszállítására vonatkozó döntések meghozatalának az
ideje. Ugyanakkor csökken a kórtermek túlzsúfoltsága a szükségtelen
átszállítások miatt, illetve az orvos-

csapat, amelyhez a beteget átszállítják, hozzáfér az összes, addig elvégzett vizsgálat eredményeihez.
A csecsemőhalandóság
visszaszorítása a cél
Dr. Cătălin Cârstoveanu, a Marie
Curie Kórház intenzív újszülöttosztályának vezetője rámutatott, az az
álma, hogy Romániában a súlyos
egészségi rendellenességekkel született csecsemők számára megszületésük után ugyanolyan színvonalú
ellátást biztosítsanak, mint például
az Egyesült Államokban. 2000-ben
lehetősége volt Amerikába menni,
ami meghatározó pillanat volt a pályafutásában és mindabban, amit
azóta itt Romániában elértek. Az
Egyesült Államokban tapasztalta,
hogy inspirálódni kell, megpróbálni
úgy megoldani a dolgokat, ahogy a
tapasztaltabb kollégák teszik. De
ezek mögött a látszólag egyszerű

dolgok mögött hosszú évek tapasztalata, az orvosok közötti együttműködés
és
a
döntéshozatal
hatékonysága áll. Ez a telemedicinális rendszer növeli a bizalmat, a multidiszciplináris
együttműködést,
megkönnyíti az orvosok közötti információcserét, és segít az átszállításról vagy a kezelés megkezdéséről
szóló döntés meghozatalában – idézi
a Maros megyei sürgősségi kórház
által kibocsátott közlemény a Marie
Curie kórház szakemberét.
A marosvásárhelyi intenzív újszülöttosztály telemedicina-hálózatba való bekapcsolásának a
költségei 10 ezer euróra rúgnak, és
magában foglalja a szükséges berendezések beszerzését, valamint a
személyzet képzését is.
A Cristi Vasiliu Egyesület alapítója, Delia Vasiliu úgy véli, hogy a
projekt hozzájárul a csecsemőha-

landóság visszaszorításához, a kritikus esetek átszállításának az egyszerűsítéséhez,
valamint
a
diagnózis mielőbbi felállításához,
hogy a páciensek minél gyorsabban
hozzájussanak az életmentő beavatkozásokhoz. A BCR rendkívüli dolgot tesz Marosvásárhelyen. A
projektben való konkrét és következetes részvételen túl megtanít minket arra, hogyan kell segíteni.
– Büszkék vagyunk mindarra,
amit eddig sikerült elérnünk a BCR
és a kórház támogatásával. Tudjuk,
hogy még sok a tennivaló, és fontos
a közösségi támogatás. Mindanynyian hozzájárulhatunk ahhoz,
hogy minél több életet mentsünk
meg. Azok számára, akik segíteni
szeretnének, a www.acvonline.ro
weboldalon ismertetjük, hogyan lehetnek részesei a változásnak – fogalmazott az egyesület elnöke.

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Távírómuzsika (2.)
bekerült a császári udvarba, és Sándor Lipót magántitkáraként tevékenykedett. Kitűnő műfordítói és
írói tehetséggel megáldva, könnyedén beférkőzött a színházak világába, és ott szimatolt a lázadásra
hajlamos művészek között. Egyes
vélemények szerint ő építette be
Sehy Ferenc komédiást a magyar
ellenzéki körökbe, akinek a segítségével sikerült rendőrkézre keríteniük a Martinovics Ignác-féle
összeesküvés szervezőit. Sándor
Lipót javaslatára Martinovicsot és
társait halálra ítélték, és 1795.
május 20-án lefejezték. Talán a sors
igyekezett igazságot szolgáltatni a
magyarok ügyében, mert a vegyészkedéssel játszadozó Sándor Lipótot
tűzijáték előkészítése közben baleset érte, súlyos égési sérüléseket
szenvedett, és néhány napnyi kínszenvedés után, 1795. június 12-én,
22 évesen meghalt.
Chudy József Pikkó Hertzeg és
Jutka Perzsi operája sikerét bizonyítja, hogy egy éven át műsoron
volt a pesti és budai színházakban,
és becslések szerint ötszáznál többen láthatták. Manapság számunkra
különösen hangzik, hogy egy éven
át mindössze ötszáz személy láthatott egy előadást, de az akkori színházak másképp működtek: a
nézőtér inkább vendéglőhöz hasonlított, ahol evés-ivás közben nézték

Szilágyi Mihály
(Folytatás
március 24-i lapszámunkból)
Chudy József a magyar zenetörténetben rendkívül fontos muzsikusnak számít, ugyanis ő szerezte
az első magyar nyelvű operát. A
Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi ősbemutatójára 1793. május 6-án került
sor Budán. Az osztrák lapok szégyenletes bukást jósoltak a magyar
műnek. Ennek ellenére megtartották a bemutatót, és ezúttal az osztrák előrejelzés bukott meg. A
nézőtér teljesen megtelt, majd az
első magyarul felcsendülő dalt elképesztő tapsvihar fogadta. Végül
a záróakkord elhalkulása ujjongó
orkánná erősödött: kalapok, kendők röpködtek a levegőben, és
véget nem érő éljenzés adta tudtára az osztrák füleknek, hogy
igény van a magyar nyelvű előadásokra.
Az osztrák titkosrendőrség különösen örvendett ennek a magyar
előadásnak, ugyanis a közönséget
figyelve eleve kiszűrhették a számukra gyanús alakokat. Hogy még
szövevényesebb legyen a helyzet,
magának az operának a szövegkönyvét is egy rendőrségi besúgó,
Szalkay Antal írta – óvatosságból
csak nevének kezdőbetűit engedte
felírni a szövegkönyv címlapjára.
Szalkay, kiöregedett katona lévén,

1.
Kahlil Gibran
libanoni származású
amerikai költő és festő
figyelmeztető biztatását
idézzük a rejtvény
fősoraiban.
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Először találtak élő emberek tüdeje mélyén műanyag mikroszemcséket: műtéten átesett 13
páciens közül 11-ben fedezték fel
a részecskéket. A tudósok szerint
a műanyagszennyezés ma már az
egész bolygón jelen van, így az
ember is elkerülhetetlenül ki van
neki téve – írta a The Guardian
online kiadása. A 11 páciens tüdejében talált mikroszemcsék közül
a leggyakoribb a csomagolóanyagokban lévő polipropilén, valamint a palackgyártáshoz használt
PET volt. Két korábbi tanulmány
szerint boncoláskor találtak tüdőszövetben hasonlóan magas koncentrációjó mikroműanyagot. Emberi vérben az első alkalommal
márciusban találtak mikroműanyagot, ami azt mutatja, hogy a szemcsék
a
szervezeten
belül
keringenek, és megtapadhatnak a
szervek szöveteiben. Egyelőre nem
tudni, hogyan hatnak az emberi
egészségre. A kutatókat azonban
aggasztja, hogy a mikroműanyag
laboratóriumi körülmények között
károsította az emberi sejteket, a
légszennyezés porszemcséiről
pedig tudjuk, hogy behatol a szervezetbe, és évente emberek millióinak idő előtti halálát okozza. A
kutatók a páciensek műtéti területe melletti egészséges tüdőszövetből vett mintákat elemezték.
Akár 0,003 milliméteres szemcséket is észleltek, a műanyag fajtájának azonosítására spektroszkópot használtak. A mikroszemcséket kimutatták várandós nők
méhlepényében is. (MTI)
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IGEVÉGZŐDÉS

u

q

Műanyag
mikroszemcsék
a tüdőben

ANGOL FILOZÓFUS POLIT.
(THOMAS)

q

ANTIK

Q

q

u

ÜNNEPÉLYESEN ÁTADÓ

Ê

RÓMAI 400

q

HAMIS …
(BUJTOR I.
FILM)

q

u

SPANYOL- … LOLLOBLÁM
KORAI
ORSZÁG,
RIGIDA
TYÚKHANG
YPRES
GYÜMÖLCS
LUXEMBURG
(FILMMÁS NEVE
JELE
SZTÁR)

FEKETE
(FRANCIA)

q

uq

JAPÁN
VISELET

RAG,
A -NEK
PÁRJA

Ð

8 KARÚ
PUHATESTŰ

A RÁDIUM
VEGYJELE

ANATÉMA

q

OLASZORSZÁG

IGEKÉPZŐ

SZÜL AZ
ÁLLAT

MIKSZÁTH
FELESÉGE

Ð

az előadást. Így sokkal kevesebben
vehettek részt egy-egy műsoron. A
„szomorú-víg opera két felvonásban” sok embernek kedvencévé
vált. Verseghy Ferenc – aki szintén
belekeveredett az összeesküvésbe,
és hajszálon múlt, hogy élve megúszta – a következő szavakkal méltatta az előadást: „Chudy úrnak
muzsikája oly jó, hogy akármelyik
orchesterbe beillene, melódiás együgyűségével a szívre hat, harmóniájával a fület is gyönyörködteti”.
Bár a mű prózában előadott párbeszédeket és dallamos áriákat tartalmazott, mégis operának számít. A
cselekménye egy szerelmi tragédiáról szól. Pikkó herceg beleszeret a
tatár kán Jutka Perzsi nevű lányába.
Ahogy a drámákban lenni szokott,
ezt a szerelmet is a tiltás teszi drámaian forróvá. Pikkó herceg megöli
a kánt, de mégsem lehet az övé a
lány. Jutka Perzsi öngyilkos lesz –
akár Júlia a shakespeare-i drámában. A tragédiát látva Pikkó herceg
cukrozott mandulával halálra eszi
magát. Bár halmozott tragédiák teszik fájdalmassá a művet, a végére
– mint egy jó népmesében – minden jóra fordul, mert megjelenik
Xixaxoverox, a varázsló, feltámaszt mindenkit, hogy még énekelhessenek egy-egy könnyfakasztó áriát, és végül boldogok
lehessenek.

Pikkó Hertzeg és Jutka Perzsi operája minden kezdetlegessége ellenére
forradalmi alkotás a magyar zenetörténetben. Addig sokan úgy vélték,
hogy a magyar nyelv alkalmatlan a
kifinomult zene tolmácsolására, de
Chudy bebizonyította, hogy bármelyik könnyed zenei formához tökéletesen alkalmazkodik a nyelvünk. Az
opera az Első Magyar Nemzeti Játékszíni Társaság legtöbbet játszott
darabjának számított. Áriái közül
többet maga Csokonai Vitéz Mihály
is szívesen énekelt. Csokonai költőnket Debrecenben többször kollégiumi szabálysértéssel vádolták és
büntették. A vádpontok között szerepelt, hogy istentiszteletek helyett
barátaival borozva, pipázva elénekelte a Pikkó hercegből a búcsúáriát.
Amikor kiderült, hogy a librettóíró a Martinovics-féle összeesküvés
besúgója, 1796-ban, alig hatévnyi
működés után, az Első Magyar
Nemzeti Játékszíni Társaság feloszlott. Valószínűleg ekkor semmisült
meg az opera partitúrája is.
Chudy József több zeneművet is
szerzett, de különös módon az öszszes elveszett. Egyetlen alkotása, a
távíró leírása maradt ránk. 1813.
március 4-én, Pesten örökre rejtély
maradt minden zenéje, mert a
szerző végképp elnémult. Ha áriáit
nem is zenghetjük, feltalálóként
mindenképp tiszteletet érdemel,
mert ötletével világelső volt.
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Hatmeccsnyi további tapasztalat

Európai
focikörkép

Eredményjelz

Bálint Zsombor
A marosvásárhelyi sátortets uszodában
rendezték a ni országos vízilabda-bajnokság
negyedik ketts tornáját. A házigazda CSM
szinte kizárólag ifjúsági játékosokból álló
csapata (miközben a jobb marosvásárhelyi játékosok a bukaresti klubokban szerepelnek)
ezúttal is viszonylag nagy arányú vereségeket
szenvedett a fvárosi riválisoktól.
Valamivel szorosabbak voltak a meccsek a
Dinamo ellen, a Rapidtól két meccsen kapott
összesen 66 gól azonban már kicsit soknak
t nik, eddig mindenesetre egyszer sem kapott
a csapat 30 fölött egyetlen találkozón. Volt
olyan, hogy a nyolcperces negyedben 11 gólt
inkasszált a csapat, de olyan negyed is volt,
amelyet döntetlenre hozott a már szinte biztosan bajnok Steaua ellen.
A teljesítményt – a hiányosságokat és pozitívumokat – az edznek,
Cristian Ispirnek a feladata elemezni, aztán eldönteni, hogy az idény
mennyire szolgálta a kit zött célt, a tapasztalatszerzést, a fiatal játékosok számára.
A ni vízilabda-bajnokság összesen öt ketts tornából áll, így még
egyet szerveznek, a Dinamo bukaresti uszodájában, az eredmények
azonban már aligha befolyásolják a végs sorrendet.
A CSM már egyetlen
pontocskának is örülhetne, erre azonban
szinte nulla az esély.

Országos ni vízilabda-bajnokság, negyedik torna (Marosvásárhely):
Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSM 32-10 (9-1, 7-5, 7-1, 9-3), gólszerzk: Csifó 6, Kovács 3, Mihály; Bukaresti Steaua – Marosvásárhelyi CSM
23-7 (8-2, 5-2, 6-3, 4-0), gólszerzk: Kovács 4, Orza 2, Csifó; Bukaresti Dinamo – Marosvásárhelyi CSM 12-4 (2-2, 2-1, 2-0, 6-1), gólszerzk: Csifó
2, Orza, Kovács; Rapid – Marosvásárhelyi CSM 34-9 (11-1, 8-3, 7-2, 8-3),
gólszerzk: Orza 3, Kovács 3, Csifó, Mihály, Mrginean; Steaua – Marosvásárhelyi CSM 21-3 (6-0, 2-2, 6-0, 5-1), gólszerzk: Csifó, Kovács, Sivu;
Dinamo – Marosvásárhelyi VSK 15-7 (4-0, 6-2, 1-2, 4-3), gólszerzk: Csifó
3, Orza 2, Sivu, Murean; Rapid – Dinamo 13-9 és 3-8, Steaua – Dinamo
10-6 és 10-2, Steaua – Rapid 11-10 és 11-7.
Rangsor: 1. Steaua 61 pont, 2. Rapid 46, 3. Dinamo 35, 4. Marosvásárhely 0.

Eredményjelz
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddönt, els mérkzések:
* Manchester City (angol) – Atlético Madrid (spanyol) 1-0
(0-0)
Gólszerz: De Bruyne (70.).
* Benfica (portugál) – Liverpool (angol) 1-3 (0-2)
Gólszerzk: Nunez (49.), illetve Konate (17.), Mane (34.),
Diaz (88.).

Ma esti televíziós közvetítések
az Európa-ligából
* 19.45 óra, Pro Arena, RTL+: RB Lipcse (német) – Atalanta
(olasz);
* 22.00 óra, Pro Arena: Eintracht Frankfurt (német) – FC Barcelona (spanyol)

* Angol Premier Liga, 31. forduló: Brighton &
Hove Albion – Norwich 0-0, Crystal Palace – Arsenal
3-0, Burnley – Manchester City 0-2, Chelsea – Brentford 1-4, Liverpool – Watford 2-0, Leeds United – Southampton 1-1, Manchester United – Leicester 1-1,
Tottenham – Newcastle United 5-1, West Ham United
– Everton 2-1, Wolverhampton – Aston Villa 2-1. Az
élcsoport: 1. Manchester City 73 pont/30 mérkzés,
2. Liverpool 72/30, 3. Chelsea 59/29.
* Spanyol La Liga, 30. forduló: Athletic Bilbao –
Elche 2-1, Atlético Madrid – Alavés 4-1, Betis – Osasuna 4-1, Celta Vigo – Real Madrid 1-2, FC Barcelona
– Sevilla 1-0, Getafe – Mallorca 1-0, Granada – Rayo
Vallecano 2-2, Valencia – Cádiz 0-0, Real Sociedad –
Espanyol 1-0, Levante – Villarreal 2-0. Az élcsoport:
1. Real Madrid 69 pont/30 mérkzés, 2. FC Barcelona
57/29, 3. Atlético Madrid 57/30.
* Olasz Serie A, 31. forduló: Fiorentina – Empoli
1-0, AC Milan – Bologna 0-0, Atalanta – Napoli 1-3,
Hellas Verona – Genoa 1-0, Juventus – Inter 0-1,
Lazio – Sassuolo 2-1, Sampdoria – AS Roma 0-1,
Spezia – Venezia 1-0, Udinese – Cagliari 5-1, Salernitana – Torino 0-1. Az élcsoport: 1. AC Milan 67
pont/31 mérkzés, 2. Napoli 66/31, 3. Inter 63/30.
* Német Bundesliga, 28. forduló: Freiburg –
Bayern München 1-4, Borussia Dortmund – RB Lipcse 1-4, Augsburg – Wolfsburg 3-0, Arminia Bielefeld
– VfB Stuttgart 1-1, Mönchengladbach – Mainz 1-1,
Bayer Leverkusen – Hertha BSC 2-1, Union Berlin –
1. FC Köln 1-0, Hoffenheim – Bochum 1-2, Eintracht
Frankfurt – Greuther Fürth 0-0. Az élcsoport: 1.
Bayern München 66 pont, 2. Borussia Dortmund 57,
3. Bayer Leverkusen 51.

Fotó: a városi sportklub honlapja

Ketts angol siker
a BL-negyeddöntben
A Manchester City egygólos elnyt szerzett a vendég Atlético
Madrid ellen, míg a Liverpool két góllal nyert a Benfica vendégeként kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntjének
els mérkzésein.
A manchesteri találkozó az elzetesen várt játékot hozta, Josep
Guardiola vezetedz együttese az egész meccsen óriási labdabirtoklási fölényben volt, több helyzetet kidolgozott, gólt viszont
csak egyet szerzett Kevin De Bruyne révén. A belga támadó egy
szép támadás végén a 16-os jobb oldaláról jobbal a hosszú sarokba ltt. A második félidben kifejezetten feszült hangulatúvá
vált találkozón Diego Simeone tanítványai mindössze két kapura
lövési kísérlettel próbálkoztak.
A nap másik találkozóján a Liverpool már az els félidben
2-0-ra elhúzott, majd a fordulás után a Benfica szépített, és nagy
erket mozgósított az egyenlítésért, ám nem járt sikerrel, az angolok pedig a hajrában ismét betaláltak, így közel kerültek a továbbjutáshoz.
A visszavágókat jöv szerdán rendezik.
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* Francia Ligue 1, 30. forduló: St. Etienne – Olympique Marseille 2-4, Clermont – Nantes 2-3, Troyes
– Reims 1-0, Metz – AS Monaco 1-2, Montpellier
HSC – Brest 1-2, Nice – Stade Rennes 1-1, Lyon –
Angers 3-2, Lille – Bordeaux 0-0, Paris St. Germain
– Lorient 5-1, Strasbourg – Lens 1-0. Az élcsoport: 1.
Paris St. Germain 68 pont, 2. Olympique Marseille
56, 3. Stade Rennes 53.

Negyedik a BL-ben
a marosvásárhelyi tekecsapat
Bálint Zsombor
Gyrben rendezték a ni teke Bajnokok Ligája négyes döntjét, a mezny tagja volt a Marosvásárhelyi
Romgaz-Elektromaros is. Orosz István és Seres József edzk kizárólag
ifjúsági játékosokból álló együttese
részérl már a legjobb négy közé
jutás is hatalmas fegyvertény volt,
így vérmes reményeket nem lehetett
f zni a szerepléshez. A bronzéremhez azonban így is nagyon közel állt
a marosvásárhelyi csapat.
Az eldöntben nagyon lámpalázasan szerepeltek a marosvásárhelyi
lányok, többen mélyen saját képességeik alatt teljesítettek, a horvát
Rijeka gyzelmét nem tudták megkérdjelezni. Az eredmény azonban
lehetett volna szorosabb is. Így például Roxana Bordianu úgy vesztett
menetet, hogy kettvel több fát ütött,
mint ellenfele, ám a négybl három
menetben alulmaradt, az utolsóban
egy fával. Ugyanakkor Seres Bernadett úgy nyerte a csapatnak az egyetlen menetet, hogy egy fával volt
összesítésben jobb ellenfelénél. Egy
olyan pályán, amelyen nagyon könynyen borultak a bábok, az 577 fás
legjobb eredmény arról tanúskodik,
hogy nem tudták kezelni egy BLeldönt izgalmait.
Ezt az is bizonyítja, hogy másnap,
az osztrák Neunkirchen elleni kisdöntben, amikor már felszabadultabban játszhattak, több fát össze-

sítettek, mint az eldöntben ellenük nyer Rijeka, hárman értek el
600 fa fölötti eredményt, és a mecscset az döntötte el, hogy az osztrákoknál idegenlégiósként szerepl
Eva Sajko az utolsó váltásban rendkívül nagy eredményt, 629 fát ért el,
amelynek köszönheten csapata öszszesítésben 23 fával többet teljesített. Ez billentette a mérleg nyelvét a
másik irányba, miután a menetek

száma is hajszálnyira megegyezett.
Az azonban bizonyos, hogy Marosvásárhelyen egy új, a korábbi többszörös BL-gyztes nyomdokain
haladó nagy csapat született, amely
– ha a támogatás megmarad – még
sok borsot törhet a kontinens (és lényegében a világ, hisz a sportágat, a
bowlinggal ellentétben, csak Európában játsszák) legjobbjainak orra
alá.

Eredményjelz
Ni teke Bajnokok Ligája, eldönt: Romgaz-Elektromaros – KK Mlaka
Rijeka (horvát) 1-7 (7-17, 3284-3483)
Egyéni eredmények: Roxana Bordianu–Venesa Bogdanovi 0-1 (1-3, 577575), Szabó Júlia Emese – Valentina Gal 0-1 (0-4, 526-610), Seres Bernadett – Anamarija Grdi 1-0 (2-2, 568-567), Fekete Réka – Ana
Jambrovi 0-1 (0-4, 517-585), Noemi Budoi – Milana Pavli 0-1 (2-2,
540-583), Maria Ciobanu – Méhész Anita/Tamara Šinkovi 0-1 (2-2, 556563).
A ni teke Bajnokok Ligája négyes döntje keretében a másik eldönt ág
eredménye: SKC Victoria 1947 Bamberg (német) – SK-FWT Composites
Neunkirchen (osztrák) 5-3.
Ni teke Bajnokok Ligája, kisdönt: Romgaz-Elektromaros – SK-FWT
Composites Neunkirchen (osztrák) 3-5 (12-12, 3516-3493)
Egyéni eredmények: Szabó Júlia Emese – Monika Nguyen 0-1 (1-3, 550567), Seres Bernadett – Fiona Steiner 1-0 (4-0, 629-560), Roxana Bordianu – Julia Huber 1-0 (3-1, 623-604), Fekete Réka – Patricija Bizjak 0-1
(2-2, 581-609), Maria Ciobanu – Eva Sajko 0-1 (0-4, 559-629), Noemi
Budoi – Jennifer Kozak 1-0 (2-2, 551-547).
A dönt eredménye: SKC Victoria 1947 Bamberg (német) – KK Mlaka
Rijeka (horvát) 4-4, menetarány: 11-13.
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Új kulturális és tudományos fesztivált rendez
az Érted ifjúsági szervezet
Az Érted értékteremtő civil szervezet május
20–21-én Marosvásárhelyen tartja meg a
DeepDive elnevezésű kulturális-tudományos
fesztiválját, amelynek célja összehozni a fejlődni vágyó erdélyi fiatal felnőtt közösséget.
A rendezvényen a tudomány, a technológia,
valamint a kultúra innovatív és fenntartható
világából a szakterületükön ismert és elismert
előadók vesznek részt és beszélnek aktuális
témákról.

A DeepDive újszerű módon, egy újszerű fesztiválon
kívánja építeni, formálni és összehozni a fiatal helyi
közösségeket. Célja, hogy az előadások által fogyaszthatóvá tegye a tudományt és élvezetessé a kultúrát. A
DeepDive egyik alapvető értéke az interakció, a rendezvényen az előadások párbeszédre építenek, a résztvevők pedig kérdéseikkel járulhatnak hozzá a közös
megértéshez, akár vitába is szállhatnak a meghívott
előadókkal.
A fesztivál a teljes helyi közösség számára nyitott,
a szervezők fontosnak tartják kiemelni a rendezvény
háromnyelvűségét: az érdeklődők magyar, román és
angol nyelvű előadásokat hallgathatnak. A DeepDive
előadói különböző helyekről, főként Romániából és
Magyarországról érkeznek Marosvásárhelyre, de a
résztvevők még távolabbról érkező vendégekkel is beszélgethetnek májusban. A változatos programok biz-

tosítják, hogy minden résztvevő találkozhasson hozzá
közel álló vagy teljesen új nézőpontból megközelített,
akár még ismeretlen témákkal.
A DeepDive további célja, hogy közösséget építsen,
olyan közeget teremtve, ahol a fejlődés iránt elkötelezett erdélyi fiatalok számára nyitott a párbeszéd és a
közös gondolkodás lehetősége. Ehhez a közösséghez
érdemes már most csatlakozni a DeepDive Facebookés Instagram-oldalain, ahol a szervezők hamarosan az
első előadókat is bejelentik. A további információkat
az érdeklődők a fesztivál folyamatosan bővülő honlapján is elérik.
A DeepDive-ot szervező Érted egy erdélyi magyar
értékteremtő kezdeményezés, amelyet a közösségi
munka iránt elkötelezett fiatalok alapítottak 2019-ben.
Tevékenységük három területen bontakozik ki: kulturális-tudományos, gazdasági és környezeti dimenziókban. Értékteremtő programjaik által az erdélyi magyar
kulturális életet és tudományos aktivitást igyekeznek
élénkíteni.
Hivatkozások:
Instagram:
https://www.instagram.com/deep.dive.ro/
Facebook: https://www.facebook.com/deep.dive.ro/
Weboldal: https://deep-dive.ro/
Érted weboldal: https://erted.ro/
(sajtóközlemény)

Újra turnén A tér
Újra műsorra tűzi
a Yorick Stúdió
Kocsis István A
tér című, Bolyai
János
hitéről,
gyötrelméről és
szerelmeiről
szóló monodrámáját, amely az
elkövetkezendő
időszakban
a
megye, továbbá
Erdély nagyobb
településeire is
eljut.

Az abszolút térelmélet matematikai
megalkotója, Bolyai
János ezúttal filozófusként jelenik meg
Kocsis István monodrámájában, és a
gondolkodó alkotó
ember önmeghatározó dilemmáival
keresi a helyét az őt
körülvevő világban, amit egyszerűen térnek nevez. „A tér tudománya mégiscsak elég szép marad.
Éppen a dolog természetében rejlik, hogy ez logikai következtetések útján nem ismerhető fel, csak
közvetlen szemlélet alapján. Sőt
még az angyalok számára is hozzáférhetetlen marad, ha közvetlenül ki nem tapasztalják. Csak
egyetlen olyan lény van, kinek
szemlélete előtt az egész természet
nyitva áll: Isten, a tér mestere.” A
világot „másként látó geométer”
az emberiség „üdvét” tartja legfontosabb feladatának, mely az
önmagunk legyőzésén alapuló felemelő érzés, a végtelen tér megtapasztalása, az időtlen „ÉN”
csillagként alakuló felfedezése –
áll az előadás méltatásában.

Fotó: Yorick Studió

Bolyai Jánost Sebestyén Aba jeleníti meg a színpadon, rendező
Török Viola.
Sebestyén Aba a színpad terében és a néző tekintetébe kapaszkodva megidézi Bolyai János
sajátságos térmegélését személyiségének letisztulásán keresztül,
mindnyájunk
számára
elérhetővé téve az abszolút térélményt.
A sorozat első előadása április
7-én, csütörtökön este 7 órától lesz
a segesvári Gaudeamus Házban.
Április 13-án Szászrégenben,
majd Dicsőszentmártonban, Szovátán, Erdőszentgyörgyön és Nyárádszeredában és más, megyénken
kívüli településen is látható, színrevitelét a Bethlen Gábor Alap támogatta. (v.gy.)

Szelektív hulladékgyűjtési kampány 0-4. osztályosoknak Szászrégenben
A jövő héttől az Ecolect Mureş
Kistérségi Fejlesztési Egyesület (ADI) a Szászrégeni Polgármesteri Hivatallal és a
Maros Megyei Tanfelügyelőséggel együttműködve tájékoztatási és figyelemfelkeltő
projektet indít, amelynek
célja a szelektív gyűjtés ösztönzése a tanulók körében.
Így településünk iskoláiban a
0-4. osztályokat szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas konténerekkel szereljük fel.

Ennek kapcsán Gabriela Koss, az
ADI Ecolect monitoringosztályának vezetője Szászrégen polgármesterével, Márk Endrével április
5-én az oktatási egységek igazgatóival tárgyalt.
„A legtöbb helyzetben azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek fogékonyak, szívesen bekapcsolódnak a
szelektív hulladékgyűjtés mechanizmusának megismerésébe és alkalmazásába, ezért úgy gondoltuk,
fontos, hogy a nevelési folyamat
erről az iskolában kezdődjék. Ezzel
a projekttel egy olyan figyelemfelkeltő és nevelő kampányt tudunk
kidolgozni a diákok körében, aminek a középpontjában a hulladék
fajtánkénti, illetve műanyag-fém,

papír-karton szerinti gyűjtésének
helyes elmagyarázása áll, ezzel is
segítve a szelektív gyűjtés folyamatának felgyorsítását, az újrahasznosítás mértékét, ezáltal hozzájárulva
a csomagolóanyagok általi szenynyezés csökkentéséhez. Követjük
az érintetteket, és a legjobb eredményt elért osztályokat jutalmazzuk,
hogy
bátorítsuk
és
ösztönözzük ezeket az erőfeszítéseket” – mondta Gabriela Koss.
Így a jövő héttől Szászrégen öszszes 0-4. osztályos tantermébe két,
egyenként 120 literes konténert szerelnek fel a műanyag-fém, illetve
papír-kartonpapír hulladék gyűjtésére. A tanulók szórólapokat kapnak, hogy jobban megértsék,
hogyan kell helyesen végezni a szelektív gyűjtést.
„Ez a projekt mindenkinek a
hasznára válik, anyagilag az iskola
számára, a diákok oktatása, de a
helyi közösség fejlődése szempontjából is. A gyermekeken keresztül
befolyásolhatjuk a szüleiket, nagyszüleiket. Mandátumunk eleje óta
azon dolgozunk, hogy ösztönözzük
a szelektív gyűjtést, és megtaláljuk a
módját, hogy városunk tiszta legyen.
Nincs könnyű dolgunk, elavult mentalitással állunk szemben, zéró tole-

ranciát hirdettünk az illegális helyen
szemetelőkkel szemben, drasztikusan büntetünk, de ezzel együtt
messze vagyunk még a pozitív eredményektől. Ebben a tekintetben
egyelőre csak apró változások van-

nak, de kitartóak leszünk, és idővel
sokkal jobb eredményeket érünk el.
Bár a hulladékot hagyományosan a
szennyezés fő forrásának tekintik, a
jól kezelt hulladék fontos anyagforrássá válhat, különösen, mivel egyes

anyagok mind ritkábbak lesznek. Mi
több, a megfelelő hulladékgazdálkodás döntően hozzájárulhat a gazdaság
növekedéséhez és a munkahelyteremtéshez” – hangsúlyozta Márk
Endre, Szászrégen polgármestere.
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A hirdetési rovatban megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja a felelősséget!

Hirdetés
a 2021. évi népszámlálással és lakásösszeírással kapcsolatos szolgáltatások ellátására jelentkező területi népszámlálóbiztosok jelöltlistájáról
Szászrégen Város Polgármesteri Hivatala szolgáltatási
szerződést köt
– 25 népszámlálóbiztossal a helyi népszámlálás és lakásösszeírás
adatainak gyűjtésére.
A szerződéskötés módja: szolgáltatási szerződés
A szolgáltatási szerződés időtartama:
– részvétel a megyei népszámlálási végrehajtó egység által szervezett képzésen egy későbbi időpontban;
– területi adatgyűjtés:
– összeírás kérdezéssel, terepen: 2022. május 16. – július 17. között.
A tevékenység helye
– a helyszínen, Szászrégen közigazgatási határain belül.
A szolgáltatási szerződések feltételei:
– minimális életkor 18 év a kiválasztás időpontjában – kizáró feltétel;
– legalább középfokú végzettség (érettségi) – kizáró feltétel;
– ne legyen büntetett előéletű – kizáró feltétel;
– tablet használatának ismerete;
– civilizált kommunikáció; személyes kapcsolatok kialakításának
képessége, legyen szívélyes, kellemes, módszeres;
– legyen mobiltelefonja kommunikációhoz;
– stressztűrő képesség;
– a nem román lakosságú területeken/közösségekben az adott etnikai csoport nyelvének és az adott népcsoport sajátosságainak
ismerete előnyt jelent a terepen végzett munkája során;
– statisztikai, közigazgatási szakértelem, statisztikai operátori
munkában vagy általános mezőgazdasági összeírásban a tapasztalat előnyt jelent.
A népszámláló személyzet fealadatköre:
A szolgáltatási szerződésminta értelmében, a 145/2022. számú kormányrendelet 2. sz. mellékletében található módosításokkal és kiegészítésekkel az 1071/2021. számú, a 2021. évi romániai
népszámláláshoz szükséges költségvetés és kiadási kategóriák megállapításáról szóló kormányhatározatnak megfelelően.
Sajátos feltételek
– terepmunka;
– hosszított munkaprogram vállalása, az átlag a napi 8 óra (a nap
végéig);
– hajlandóság hétvégén is dolgozni (szombat és/vagy vasárnap).
A kérvények benyújtásának határideje: 2022. április 26.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése

• Romtelecom-tudakozó

- 0740-083-077

- 118-932

• Prefektúra

- 0265/266-801

- általános

- 118-800

• RDS–RCS

- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
• Rendőrség

112
- 0265/202-305

- vidék

• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)

- 0265/210-177

Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/210-110

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

- 0800-801-929
- 0265/929

• Delgaz Grid

- 0265/268-330

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- központ

- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0265/250-120

- 0744-282-710

- 0265/263 351

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

• Optolens szemsebészet

- 0265/263-351

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

• Marmed

- 0265/250-344

koszorúk

- 0745-606-269

- 0756-468-658

és halottszállítás

- 0758-047-604

- 0729-024-380

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

járóbeteg-rendelő:
Labor

- 0751-114-307

- 0265/262-907

e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro

ELADÓ minőségi kukorica Gernyeszegen. Tel. 0747-080-614. (15587)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, kisebb javítást, szigetelést vállalunk,
fából teraszt készítünk. Tel. 0721308-319. (15585)

MINDENFÉLE

KÜLSŐ (járólap), belső építkezési

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502.
(15464)

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (15578)

FESTÉST, csempézést, gipszkarton-, ajtószerelést vállalok. Tel. 0771393-848. (15583)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0721-159-063. (15584-I)

munkát vállalunk. Tel. 0745-229-221.
(15601-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„Köszönjük, Uram, hogy ő a
miénk volt, és az is marad, mert
aki szerettei szívében él, az nem
hal meg, csak távol van.”
Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, rokonra és jó ismerősre,
SZABÓ KÁROLYRA halálának 2.
évfordulóján. Áldott emlékét
örökre megőrzi felesége, lányai,
vejei, két unokája és sógornője.
Nyugalma
legyen
csendes!
(15572-I)

Kegyelettel, felejthetetlen emlékekkel és szívünkben soha el
nem múló szeretettel emlékezünk
drága
szüleinkre,
GYÖRGY
LAJOSRA és GYÖRGY ÉVAKATALINRA haláluk első és 25.
évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Gyászoló szeretteik. (15606-I)

Pályázat
Marosvásárhely Megyei Jogú Város a 2022-ben szervezendő kulturális események/projektek/programok vissza nem térítendő finanszírozására pályázatversenyt hirdet.
A finanszírozási útmutató és a finanszírozási igénylőlapok a
www.tirgumures.ro honlapról tölthetők le. Bővebb tájékoztatás a
0265-268-330-as telefonszámon, 163-as mellékállomás, kapcsolattartó: Marina Ciugudean.
A 2022-es évre a finanszírozási kérelmek benyújtási határideje:
május 6.

- 0365/404-664

- információ
• Központosított ügyelet

ADÁSVÉTEL

Méltányos reklámdíj fejében

• Dora Optics

- 0733-553-976

állandó szereplője lehet

• Dora Medicals

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

• Radiológia, echográfia

Várjuk jelentkezését

Dr. Jeremiás István

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Soós Zoltán polgármester

AZ INGATLAN- ÉS PIACKEZELŐ KFT.
– székhely: Marosvásárhely, Cuza Vodă u. 89., Maros megye –,
2022. április 20-án 10.00 órára versenyvizsgát hirdet 3 (három) ellenőri állás betöltésére, meghatározott időtartamra.
A versenyvizsga írásbeli tesztből és interjúból áll.
Részvételi feltételek:
– maximum 45 éves életkor;
– középfokú végzettség érettségivel;
Szükséges dokumentumok:
– kérvény
– tanulmányi oklevél – másolat;
– személyi igazolvány – másolat;
– erkölcsi bizonyítvány;
– önéletrajz;
– orvosi igazolás;
– a munkakönyv és a szolgálati időt igazoló bizonyítvány másolata.
A jelentkezési dosszié benyújtásának határideje: április 19., 12 óra.
További részletek a cég székhelyén, a 0265-250-225-ös telefonszámon kérhetők.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A THEREZIA KFT. KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a 0265/322-440, 0749-228-434-es
telefonszámokon vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címen lehet.
(66425-I)
ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377es telefonszámon. (66385-I)
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ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, testvér, sógornő
és rokon,
DOMA MARGIT-IBOLYA
szül. György
életének 79. évében, méltósággal
viselt betegség után örökre megpihent.
Temetésére 2022. április 7-én,
csütörtökön du. 3 órakor kerül
sor a meggyesfalvi temetőben,
református szertartás szerint.
Emlékét szeretettel őrizzük.
A gyászoló család. (15600-I)

Mély megrendüléssel értesültünk
BORSOS MIKLÓS
osztálytársunk és barátunk haláláról. Érden, 2022. március 29-én
utolsót dobbant a szíve. Sok
szép közös emlékünk marad az
együtt töltött évek után. Nyugodjál békében!
A Bolyai Farkas Líceumban 1960ban érettségizett XI. C-s osztálytársak. (15603-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett férj és
édesapa,
SZILÁGYI CSABA
eltávozott közülünk.
Temetése 2022. április 7-én, csütörtökön 15 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (15605)

Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett édesanyám,
SZEGEDI ANNA-MÁRIA
folyó hó 6-án rövid, de súlyos
szenvedés után, életének 80.
évében elhunyt. Drága halottunk
temetése 2022. április 8-án, pénteken 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Gyászoló fia, Gyula. (-I)

Megrendült szívvel búcsúzunk
egyetlen, drága jó sógorunktól,
GERGELY JÁNOSTÓL.
Öcsi, túl korán itt hagytál minket!
Nyugodjál békében!
Imre és családja. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak CSÉP ANNA
ÁGOTA elhunyta alkalmából.
Isten nyugtassa békében! A
Măgurei utcai szomszédai.
(15595-I)

Mély együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Kacsó
Delinkének ezekben a szomorú és fájdalmas percekben,
amikor szeretett ÉDESAPJÁTÓL búcsúzik. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A Marosvásárhelyi Anyakönyvi Hivatal munkaközössége. (15597)
„A szeretet soha el nem múlik ”
(I.
Kor.
13,8)
A
Marosvásárhely-Kövesdombi Unitárius Egyházközség
keblitanácsa
és
gyülekezeti közössége őszinte
részvétét fejezi ki a gyászoló
családnak, és együttérez a
gyászolókkal
GERGELY
JÁNOS keblitanácsosunk halála okozta fájdalmukban.
Pihenése legyen csendes, áldott emlékezetét szívünkbe
zárva őrizzük. (-I)
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Csőtörés miatt
betervezett javítás
Az AQUASERV RT. ezúton tájékoztatja a fogyasztókat, hogy
egy elosztóhálózati meghibásodás megjavítása érdekében 2022. április 8-án 0.00–3.00 óra között (becsült időpont) alacsony lesz a víznyomás az alábbi övezetekben:
– Marosvásárhely – Kornisa sétány, a Ghe. Marinescu utca 1–3–
5. és 8–32. szám alatt, a Victor Babeş, Gyöngyvirág utcákban a 2–4–
6. szám alatt, a Csibin, Bazsarózsa, Grigorescu, Republicii utcákban
a 17–22. szám alatt, a Făget utca 10–12. szám alatt, az 1989. December 22. úton a 3–17. szám alatt.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a vízszolgáltatás újraindításakor előfordulhat, hogy a csapokban rövid ideig zavaros víz
folyik, a vezetékekben lévő lerakódás felkavarodása miatt. Javasoljuk, hogy ezt a vizet csak háztartási célra használják, ameddig
ki nem tisztul.
Elnézést kérünk a kellemetlenségért. Köszönjük a megértést.
AQUASERV RT., Marosvásárhely

Pontosítás
a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér március 25-én, pénteken megjelent versenyvizsgáját illetően:
a gazdasági szakellenőri (kereskedelem, árak) – COR-kód 263102
– állásra a dossziék benyújtásának határideje: április 19., 16 óra.
A versenyvizsga időpontja: május 4., 10 óra.
Bővebb tájékoztatás a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

