
Az Egyesült Nemzetek Szervezete
(ENSZ) határozata alapján március 22-
e a víz világnapja. Ez alkalommal a víz-
gazdálkodási, természet- és
környezetvédelmi hivatalok, intézmé-
nyek, szakhatóságok és a nemkormány-
zati szervezetek felhívják a figyelmet az
észszerű vízgazdálkodásra, az ivóvízfor-
rások, a folyók és tavak védelmének,
tisztán tartásának fontosságára. 

Minden évben egy-egy vízzel kapcsolatos
témát dolgoznak fel, az idén a vizes élőhelyek
megőrzését, rehabilitációját helyezik a figyelem
középpontjába. 

Az emberi beavatkozás szükségszerűsége
konfliktusban áll a természetes területek, vizes
élőhelyek érintetlenségének politikájával. A
globális klímaváltozás hatása érezhető, kimu-
tatható a folyóvizeken, tavakon, hiszen köztu-
dott, hogy nagyon sok édesvízforrás kiszáradt,
a folyók szintje apad, másrészt pedig a szélső-
séges időjárás miatt hirtelen hatalmas vízmeny-

nyiségek zúdulnak le a folyókon, és évről évre
tetemes kárt okoznak. S hogy ez adatokban mit
jelent? Az ENSZ kimutatása szerint évente 19
millió olyan korai halálesetet jegyeznek, amit a
természeti erőforrás helytelen felhasználása
idéz elő, ebből 12,6 millió esetet a környezeti
tényezők károsodása okozott. Világszerte a has-
menéses betegségek 58%-át a szennyvíz
okozza. A szennyezett, nem megfelelően tisztí-
tott víz fogyasztása miatti betegségekben évente
a világon 1,8 millió ember veszti életét. 
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Tavaszi meglepetés

Nem újdonság, hogy a tél mindig meglepetésszerűen éri a közutak
tisztán tartásáért felelős hatóságokat, cégeket. Mindig ez a kifogás,
amikor elmagyarázzák, hogy miért nem lehetett idejében mozgósítani
a hóeltakarító, csúszásgátló anyagokat szóró munkagépeket. Ez a tél
tényleg kegyes volt, december végéig legalábbis. Egy kis havazás itt-
ott, csípős reggeli fagy, szinte sajnáltam a hóeltakarításra szerződtetett
cégeket, hogy munka nélkül maradnak. De aztán láttam a száraz uta-
kon is szorgalmasan közlekedő hóekéket, teherautókat, és arra gon-
doltam, a kilométerszám meglesz... 

Az is meglepetés volt az idén, hogy egy kis sztrájk miatt az illetéke-
sek a parajdi sóbányára mutogattak. Mármint hogy azért nincs só,
mert a bánya alkalmazottai beszüntették a munkát. Lehet, laikus va-
gyok, de úgy gondolom, ha valaki (önkormányzatokkal szerződéses vi-
szonyban levő cégek) hóeltakarítási munkákra vállalkozik, akkor a
hatékonyság növelése céljából készletgazdálkodást végez, vagyis ide-
jében beszerzi a csúszásgátló anyagot, előkészíti a munkagépeket. Fel-
készül. A gyakorlatban ezúttal sem álltak a helyzet magaslatán. A
kifogás a parajdi sóbánya volt, de az is lehet, székely észjárással úgy
gondolták, minek eltakarítani a havat, mikor úgyis elolvad...

A tavasz helyett a napokban télies idő, gyengébb-hevesebb havazás
örvendeztet (Bukarestben felfüggesztették a tanítást), a hóeltakarító
cégeket, gondolom, szintúgy. Remélhetőleg azt is tudják, hogy mától

(Folytatás a 3. oldalon)

Bábszínházi 
világnap
Vásári bábok játéka állította meg
szerda délben a Marosvásárhely főte-
rén áthaladókat. Az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház művészei a kanalát
mindegyre leejtő, levesét elsózó
Maris, az elégedetlenkedő Jancsi és a
váratlanul felbukkanó ördög vidám je-
lenetével üzenték a járókelőknek,
hogy március 21-e a bábszínház ün-
nepe.

____________2.
Bővítik 
a menedékhelyet
Az egyesült államokbeli Avon kozmeti-
kai cég támogatásának köszönhetően
szinte kétszeresére növelik a Maros
megyei menedékhely befogadóképes-
ségét, ahol a családon belüli erőszak
áldozatainak ideiglenesen szállást
adnak. 

____________4.
Az ideális 
kapcsolat 
Aki a tartalmas életet választja, annak
a fiatalnak van egy stabil mércéje
arról, hogy mit tart jónak és rossznak.
A másik véglet az értékek nélküli
ember, akire az jellemző, hogy nincs
tartalom az életében.

____________6.
Nem programálták
a City’ust
A múlt héten közzétett program szerint
kedd délután kellett volna lejátszani a
Marosvásárhelyi City’us és Dévai Au-
tobergamo közötti bajnoki teremlabda-
rúgó-találkozót. A mérkőzést azonban
hétfőn a sportági szövetség törölte a
programból.

____________9.

Fotó: Vajda György
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A Juhászlegény Szovátán
Szombaton, március 24-én 19 órától a Domokos Káz-
mér Művelődési Házba a Gyergyói-medence települé-
seiről, Ditró, Szárhegy, Orotva községekből
verbuválódott, civil önkéntes színjátszó csoport egy há-
romfelvonásos falusi életképpel lép a szovátai színház-
szerető közönség elé A darab címe Juhászlegény,
szerzője Török Rezső. A belépés ingyenes, a fellépők
az előadás költségeink fedezésére adományokat elfo-
gadnak. 

Tükör által homályosan
Március 26-án, hétfőn 18 órakor nyílik meg Magyaror-
szág egyik legsokoldalúbb grafikusának, a nyíregyházi
Szepessy Bélának a Tükör által homályosan című
egyéni kiállítása a Romániai Képzőművészek Szövet-
sége Marosvásárhelyi Fiókjának Art Nouveau Galériá-
jában. A nemzetközi viszonylatban is jól ismert művész,
akinek alkotói és művészpedagógusi munkásságát szá-
mos díj és elismerés jutalmazta, az eltelt évtizedben Er-
dély művészeti életében is aktívan jelen volt, főleg a
Gyergyószárhegyi Művésztelepen dolgozott sokat. Vá-
sárhelyi kiállításán több évtizedes pályája meghatározó

sorozataiból, egyedi alkotásaiból mutat be reprezentatív
válogatást, fa- és linómetszeteket, ecset- és tusrajzokat,
más grafikai eljárásokkal készült fekete-fehér munkákat,
digitális technikákkal létrehozott kísérleti műveket. 

Páll Lajos-emlékkiállítás
Március 27-én 17 órától a Bernády Házban nyílik a Ko-
rondon 2012-ben elhunyt Páll Lajos érdemes és kiváló
művész, festő kiállítása. Páll Lajos április másodikán
lenne 80 éves. A tárlatnyitón drámai életútjáról, emberi
értékeiről, markáns alkotói egyéniségéről az egykori jó
barát, Gálfalvi György író, szerkesztő beszél. Verseiből
Sebestyén Aba színművész tolmácsol néhányat. Fes-
tészetét Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. 

Kórushangverseny 
a minorita templomban 

Március 28-án 18 órától a marosvásárhelyi Páduai
Szent Antal (minorita) templomban (Köteles utca 4.
szám) lesz az Eufónia pedagóguskórus húsvétra han-
goló hangversenye. A 2016 őszén alakult kórus hang-
versenyének programja főként a különböző zenei
korszakok egyházzenei alkotásait ötvözi egybe a ba-
rokk muzsikától a kortárs dzsessz-zenéig. Zongorán
közreműködik László Cristina, karnagy dr. Strausz Imre-
István. 

Vásári bábok játéka állította
meg szerda délben a Marosvá-
sárhely főterén áthaladókat. Az
Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-
ház művészei a kanalát mind-
egyre leejtő, levesét elsózó
Maris, az elégedetlenkedő Jan-
csi és a váratlanul felbukkanó
ördög vidám jelenetével üzen-
ték a járókelőknek, hogy már-
cius 21-e a bábszínház ünnepe. 

Szabó Dániel bábművész felhívása
– „Valóságos csudát fognak látni, a
holt anyag élővé válik a szemük előtt”
– megtette a hatását, az erősödő hava-
zás ellenére egyre többen álltak meg a
virágóránál, hogy részeseivé váljanak
a kétnyelvű – magyar, román – villám-
produkciónak. A játék végén a figurák
kiléptek a paraván mögül, és integet-
tek, kezet fogtak az ámuló gyerme-
kekkel, felnőttekkel.

Ezt követően a Stúdió Színház elő-
csarnokába költözött az ünnep. A báb-
játék nem gyermekjáték, hanem
műfaj! címmel itt nyílt meg a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem audio-
vizuális kommunikáció, forgató-

könyv- és reklámírás, média szakos di-
ákjainak fotókiállítása, amelynek
anyaga nagyrészt a bábművészet sza-
kos hallgatók vizsgaelőadásain ké-
szült, a produkciókból örökít meg
pillanatokat. 

A tárlatnyitón Balási András, az
egyetem rektorhelyettese felidézte,
hogy a Levél utcai bábstúdiót a világ-
napról eredetileg Studio 21-nek akar-
ták elnevezni, de ez a név akkor már
le volt védve. A rektorhelyettes arra is
felhívta a figyelmet, hogy a Művészeti
Egyetemen szoros együttműködés, át-
járhatóság van az egyes szakok között,
ezt bizonyítja a kiállítás anyaga is.

A projekt egyik koordinátora, 
Lőrinczi Máthé Rozália határtalan ün-
nepnek nevezte a Budapest Bábszín-
ház által összehangolt világnapot,
amikor határon innen és túl egyszerre
mozdulnak meg a magyar nyelvű báb-
színházak, hogy emlékeztessék nézői-
ket: ez a művészet minden
korosztályhoz szól, a legkisebbektől a
legidősebbekig. 

A fotó ablak a világra. Ebbe a sűrí-
tett pillanatba szeretett bele Jakab
Tibor, a média szakos diákok tanára, a
projekt másik koordinátora – tudtuk
meg Lőrinczi Máthé Rozáliától, aki

azt is elmondta, hogy amikor az elő-
adásképek készültek, külön effektu-
sokkal, fényhatásokkal gazdagították
a jövendő bábművészek produkcióját.
A projekt pedagógiai célzata a szakok
közötti együttműködés bátorítása volt. 

A tárlatnyitó után a másod- és har-
madéves bábművésznövendékek hap-
peningjét tekinthették meg az
érdeklődők. Vásári bábjátékok figurái,
muppet- és bunraku (japán bábművé-
szeti színházi) bábuk is feltűntek a
vizsgaetűdökből felépülő produkció-
ban, és a maszkos jelenet sem hiány-
zott. 

A rendezvény után a két projektko-
ordinátorral beszélgettünk. Jakab
Tibor elmondta, hogy diákjainak nagy
elégtételt jelentett a bábszínházi elő-
adások fotózása, és a fényképek a ké-
sőbbiekben értékes dokumentációs
anyagként is szolgálhatnak.

Lőrinczi Máthé Rozália arra hívta
fel a figyelmünket, hogy ősszel újra
indul bábművészeti szak az egyetemen
alap- és magiszteri képzésen. 

– Várunk felvételizni mindenkit, aki
fontosnak tartja, szereti az alternatív
gondolatokkal teli játékot – tette hozzá
a projektkoordinátor.

Játékkal, tárlatnyitóval ünnepeltek
Bábszínházi világnap
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Jótékonysági koncert
Vasárnap, március 25-én 18 órakor a marosvásárhelyi
Máltai Segélyszolgálat, a Maros megyei önkormányzat, a
marosvásárhelyi önkormányzat és a Művészeti Líceum
szervezésében jótékonysági koncertre kerül sor a Kultúr-
palota nagytermében. Műsoron Carl Reineke, Alamiro Gi-
ampieri, Oleg Miroschikov, Ferdinand David, Andre
Messager, J.S. Bach, L. Bocherini és Csajkovszkij-művek
szerepelnek. Előadók a művészeti líceum diákjai.

Keresztúti ájtatosság
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat március 26-
án, hétfőn 19 órára keresztúti ájtatosságra hívja az érdek-
lődőket a Színház téri ferences templomtorony mellé. A
keresztutat a máltaiakkal együttműködve a Bolyai Farkas
Elméleti Líceumhoz csatolt katolikus osztályok, az Örök-
ségünk őrei mozgalom Szem csapata szervezi – élő fal
között. Arra kérik az érdeklődőket, vigyenek magukkal egy
szál gyertyát. 

Bernády György. Politikai életrajz
Holnap, március 23-án 18 órától a szovátai Bernády Köz-
művelődési Egylet és a polgármesteri hivatal szervezésé-
ben a szovátai városháza dísztermében is bemutatják
Fodor János Bernády György. Politikai életrajz című köny-
vét. A szerzővel Szolláth Hunor beszélget. A kötetet Nagy
Miklós Kund méltatja. 

Hit és Fény-találkozó 
Marosszentgyörgyön

Március 24-én, szombaton délután 4 órától Hit és Fény ta-
lálkozó lesz a marosszentgyörgyi plébánia tanácstermé-
ben a marosvásárhelyi, nagyernyei és a maros-
szentgyörgyi csoportoknak.

Marisiensis 2018
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
tanuló egyetemisták ligája március 28-a és 30-a között a
12. alkalommal szervezi meg a Marisiensis orvostudomá-
nyi és gyógyszerészeti konferenciát, amelyen diákok és
tanárok egyaránt orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti té-
mában mutatnak be szakdolgozatokat. Eddig több mint
1000 résztvevő jelentkezett és 300 szakdolgozatvázlatot
nyújtott be. 30 műhelymunka lesz, ahol szakterületenként
megvitathatják a dolgozatokat, ezenkívül 12 katonai orvos-
tani dolgozatot is ismertetnek. Többek között horvátor-
szági, kínai, németországi és természetesen hazai
kutatók, különböző szakmai szervezetek képviselői jelez-
ték részvételi szándékukat. Az esemény megnyitója 28-án
17 órától lesz a Kultúrpalotában, az előadások, a műhely-
munkák az egyetemen és a M. Eminescu Művelődési Köz-
pontban lesznek. A konferencia március 31-én, szombaton
az egyetem aulájában gálarendezvénnyel zárul. 

Még látogatható Albert Olga tárlata 
Március 12-én nyílt meg Albert Olga képzőművész egyéni
kiállítása a marosvásárhelyi Deus Providebit házban. A tár-
lat április 9-ig naponta 10–17 óra között látogatható. 

Hírszerkesztő: Mózes Edith 

Ma BEÁTA, IZOLDA, 
holnap EMŐKE napja.
EMŐKE: régi magyar sze-
mélynév, jelentése: anyatejjel
táplált újszülött.

22., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 22 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 36 perckor. 
Az év 81. napja, 

hátravan 284 nap.
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1 EUR 4,6651
1 USD 3,8002

100 HUF 1,4978
1 g ARANY 160,7592

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 50C
min. -20C

Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK
Fotó: Karácsonyi Zsigmond

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647



A kétkamarás parlament mindkét
házelnökét – Liviu Dragneát, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) és
Călin Popescu Tăriceanut, a libe-
rális ALDE elnökét – vádlottként
idézte be szerdán a legfelsőbb bí-
róság egy-egy korrupciós perben.

Dragneát hivatali visszaélésre és ok-
irat-hamisításra történő felbujtással gya-
núsítják, mert 2006 és 2013 között,
amikor a Teleorman megyei tanács, il-
letve a PSD megyei elnöke volt, állítólag
az ő utasítására fizettek a megyei tanács
költségvetéséből két olyan alkalmazot-
tat, aki nem az önkormányzatnál, hanem
a PSD megyei szervezetének dolgozott.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA)
szerint a politikus felbujtására a két fik-
tív munkatárs számára munkaköri le-
írást, jelenléti ívet és teljesítési
beszámolókat is hamisítottak.

A PSD elnöke szerdai kihallgatása
során elutasította a vádakat, ártatlannak
mondta magát, azt állította, hogy a DNA

„célpontjává” vált. Dragneának ez már
a második korrupciós pere. 2016-ban
jogerősen két év felfüggesztett börtönre
ítélték választási csalás megszervezése
és befolyással való üzérkedés miatt, így
ha ismét bűnösnek találják, korábbi fel-
függesztett büntetését is le kell töltenie.

A szociáldemokrata pártelnököt érke-
zésekor PSD-ellenes tüntetők egy cso-
portja fogadta a bíróság épülete előtt,
ahol jelentős csendőri erőket mozgósí-
tottak a politikus védelmére.

A tavaly januárban kezdődött per las-
san halad, egyebek mellett azért, mert a
perben eredetileg eljáró bírót nyugdíjaz-
ták, és az új bíró tavaly ősszel úgy dön-
tött: elölről kell kezdeni a teljes
bizonyítási eljárást.

Tăriceanut hamis tanúzás és bűnpár-
tolás vádjával még 2016 nyarán állítot-
ták bíróság elé: az ő büntetőperét is
elölről kellett kezdeni tavaly az eredeti
bíró nyugdíjazása miatt. A szenátus el-
nökét tanúként hallgatta ki két éve a

brassói DNA egy feltehetően illegális in-
gatlan-visszaszolgáltatás ügyében. A
DNA szerint a házelnök eskü alatt hazu-
dott, amikor azt állította, hogy nem tu-
dott a korrupciós ügy részleteiről, és
nincs közeli kapcsolatban a vádlottak-
kal.

Tăriceanu több ízben is ártatlanságát
hangoztatta, szerinte az ügyészek kihall-
gatásával csak ürügyet kerestek meghur-
colásához, amiért rendszeresen
túlkapásokkal és titkosszolgálati össze-
fonódással vádolja a DNA-t.

A szociálliberális kormánykoalíció
egyik legfőbb célkitűzése oly módon át-
szervezni az igazságszolgáltatást, illetve
úgy módosítani a büntetőjogot, hogy
gátat szabjon az „ügyészségi visszaélé-
seknek”. A kormányellenes tüntetéseket
szervező jobboldal szerint a PSD-ALDE
koalíció valójában politikai felügyelete
alá próbálja hajtani az igazságszolgálta-
tást, hogy megmentse korrupt politiku-
sait a börtöntől. (MTI)

A parlament mindkét házának elnökét 
vádlottként idézték be 

vasárnapig fagypont alatt lesz a hőmérséklet, és meg-
történhet, hogy havazik, vagy ónos eső esik (a meteoro-
lógusok napok óta erre figyelmeztetnek). Elő kell(ene)
tehát venni újra a munkagépeket, a készleteket most már
(hogy nem sztrájkol a parajdi bánya) bizonyára feltöl-
tötték. Tehát gond egy szál sem lehet, kifogás sem. 

Nagy üzlet a hóeltakarítás, ha nem így lenne, nem
nyomulnának annyian szerződést kötni. Gondoljuk csak
el, az országos útvállalat egyik évben 17 millió euróra
hirdetett versenytárgyalást csúszásgátló anyag vásárlá-
sára. Az is logikus, hogy az elhúzódó télnek nem örülnek
a fent említett vállalatok. És érdekes az országos fo-
gyasztóvédelmi egyesület azon elemzése, amely két idő-
szakra (2012-2015 és 2015-2017) vizsgálta az e célra
elköltött összegeket, szerződések számát, illetve a szer-
ződéskötések módját. Mint kiderült, az első időszakban
a megyei önkormányzatok átlagban 14 millió lejt köl-
töttek hóeltakarításra, a második időszakban az összeg
35 százalékkal csökkent. Licitet csak a tanácsok mintegy
fele szervezett, a többiek közvetlenül, ajánlatkéréssel,
alkutárgyalással választották ki a vállalkozókat, kivéve
egyetlen megyét, amelynek az önkormányzata saját
munkagépekkel rendelkezik. A legtöbb szerződést, szám
szerint 131-et 2012–2015 között a Maros Megyei Tanács
kötötte. De hát attól, hogy jó üzlet a hóeltakarítás, szinte
biztos, hogy egy kiadós, előre jelzett havazás is megle-
petésként éri a cégeket. Mindegy, hogy tél van vagy ta-
vasz…
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Áttérnének az euróra
Sürgősségi rendelettel kíván dönteni a kormány az
euróra való áttérést előkészítő országos bizottság lét-
rehozásáról – jelentette be a miniszterelnök a szerdai
kormányülés elején. Viorica Dăncilă hangsúlyozta, az
euró bevezetése az ország legjelentősebb projektje
az uniós csatlakozás óta, és bár sok szó esett róla,
soha nem szabtak konkrét időpontot erre. Az euróra
való áttérést előkészítő országos bizottságnak egye-
bek mellett az lesz a feladata, hogy megszabja az
euró bevezetésének menetrendjét, hozza meg egy-
részt a gazdasági szféra, másrészt a társadalom erre
való felkészítését célzó intézkedéseket. A testületben
az államelnöki hivatal, a kormány, a helyi hatóságok,
az akadémiai szféra, a civil szervezetek, a munkálta-
tói szövetségek és a szakszervezetek képviselői
egyaránt helyet kapnak. (Agerpres)

A Ford tartja az ütemet
A Ford várhatóan az idén gyártja a legtöbb járművet
Romániában – közölte az amerikai gyártó szerdán
abból az alkalomból, hogy tíz éve nyitott üzemet az
országban. Emlékeztettek, a craiovai üzemben kez-
dődött el az eredetileg 675 millió euróra tervezett be-
ruházás, amelynek értéke ma már meghaladta az
1,2 milliárd eurót. Az idén kezdték el gyártani Romá-
niában az EcoSport hobbiterepjárót, és ettől az új
modelltől remélik az eddigi legnagyobb volumenű
éves gyártást. Az autógyártók és -importőrök orszá-
gos egyesületének adatai szerint a Ford Románia az
év első hónapjában 11 ezer járművet gyártott, ami
213 százalékos növekedés az előző év első hónap-
jához képest. A gazdasági sajtó becslése szerint
amennyiben a Ford tartja ezt az ütemet, az idei éves
gyártás volumene elérheti a 130 ezer járművet,
amelynek értéke 2 milliárd euró. (MTI)

Méltányos pótlékrendszer
A Solidaritatea Sanitară szakszervezeti szövetség
azt kéri az egészségügyi minisztériumtól, hogy ha-
tálytalanítsa a pótlékokra vonatkozó szabályzat 10-
es mellékletét, és helyettesítse ezt egy méltányos
elosztási rendszerrel – írja a szakszervezet szerdai
közleményében. Az érdekvédelmi szervezet szerint
a 10-es melléklet arányaiban nem egyenlően osztja
el a pótlékok csökkenése miatt bevezetett szolidari-
tási adót, és ez éppen a szolidaritás elvének mond
ellent. A szolidaritás elvét úgy kell alkalmazni, hogy
a különböző munkahelyeken járó pótlékok csökkenő
sorrendje megfeleljen az alapbérek csökkenő sor-
rendjének. A javaslat beilleszkedik a pótlékokra for-
dítható 30 százalékos keretbe, és egyaránt betartja
a pótlékok szimmetriáját, valamint a szolidaritási adó
arányos elosztását. A szakszervezet szerint a szoli-
daritási adó diszkriminatív jellegű, ezért alkalmazása
csak átmenetileg elfogadható. (Agerpres) 

Kevés a külföldi turista
Az egy év alatt a Duna-deltába látogató külföldi tu-
risták félig sem töltenék meg a Nemzeti Arénát – ál-
lapította meg szerdán Tulceán Bogdan Trif turisztikai
miniszter. A tárcavezető helyi turisztikai szakembe-
rekkel tárgyalva arányaiban jelentős előrelépésnek
nevezte, hogy míg 2016-ban 16.000 külföldi látoga-
tott a deltába, 2017-ben ez a szám 24.000-re nőtt,
valójában azonban ha ennyi embert beültetnének a
román labdarúgó-válogatott meccsére, félig sem töl-
tenék meg a Nemzeti Arénát, és ez messze elmarad
a Duna-deltában rejlő lehetőségektől. (Agerpres) 

Románia és Besszarábia (ma na-
gyobb részben a Moldovai Köztár-
saság, kisebb részben Ukrajna
területe) újraegyesüléséről fo-
gadtak el szimbolikus nyilatkoza-
tot kedden Temes megye
önkormányzati képviselői. 

A Temes megyei önkormányzat vala-
mennyi képviselője megszavazta azt a
nyilatkozatot, amelyben állást foglaltak
Besszarábia lakóinak az önrendelkezési
joga mellett. Az „Újraegyesítési nyilat-
kozatban” megemlítik, hogy a romániai
és a besszarábiai románok történeti,
nyelvi, kulturális és vallási szempontból
is ugyanazt a népet alkotják.

„A román nép nem ünnepelheti az
egyesülés centenáriumát azoknak a
román területeknek egy része nélkül,
melyek az 1918-as gyulafehérvári nagy
örömünnep részét képezték. Tegyünk
meg minden tőlünk telhetőt az ország új-
raegyesítéséért a 2018-as centenáriumi
évben” – áll a nyilatkozatban.

Călin Dobra, a Temes megyei önkor-
mányzat szociáldemokrata elnöke az
egyik közösségi portálon kifejtette: e
gesztussal a besszarábiaiak önrendelke-
zéshez való jogát kívánták támogatni, és
egyben kinyilvánították a szolidaritásu-
kat azokkal a helyi önkormányzatokkal,
amelyek hasonló nyilatkozatot fogadtak

el. Az elmúlt négy évben a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) felhívására 63
székely önkormányzat fogadott el olyan
határozatot, amelyben kinyilvánították,
hogy egyetlen, de különálló közigazga-
tási egységbe akarnak tartozni, mely a
Székelyföld nevet viseli, amely számára
törvény szavatolja az autonómiát, és
amelynek területén az állam nyelve mel-
lett hivatalos nyelv a magyar is.

E határozatok mindegyikét megtá-
madták a székelyföldi megyék prefektu-
sai, és érvénytelenítették a bíróságok,
arra hivatkozva, hogy az önkormányza-
tok túllépték a hatáskörüket a határozat
elfogadásakor. (MTI)

Temes megye önkormányzati képviselői 
Románia és Besszarábia újraegyesüléséről 

fogadtak el nyilatkozatot 

Ország – világ

Tavaszi meglepetés
(Folytatás az 1. oldalról)

A tavaszról szándékoztam írni. Az
enyhe szellőről és a szeszélyes időjárás-
ról, rügyek duzzadásáról, napsütésről
és az év ígéretéről, miféle termésre szá-
míthatnak a gazdák és a visszaigényelt
és meg is művelt földek gazdái – mintha
az én jóslatomtól függene a mezei gaz-
daság állapota –, szóval valami lírai
bazsalygás következett volna, mely
mind a gyanútlan fogyasztóközönség
nyakába – olykor tudatába – zúdult
volna, amikor hirtelen zorddá vált az
idő, hóviharok tomboltak tőlünk délre
és nyugatra, Oroszországban választá-
sok vannak, a tavasznak (arrafelé) se
híre, se hamva, hiába fütyörésznek reg-
gelente a rigónak tetsző madarak lige-
tes negyedünkben. Ők legalább honiak,
nem mennek el telente munkát vállalni
a Közel-Keleten és Észak-Afrikában,
hogy aztán tavasszal visszajöjjenek, és
egész évben az örök tavasz honáról fi-
cserésszenek a nem költöző irigy honos
madárfajtáknak. Ugyanis égi kerítés
nincs. Jönnek és mennek.

Mondom, a tavaszról akartam írni,
amikor elvesztettem a személyi tárcá-
mat egy taxiból kiszállva – ha buszon
utaztam volna, akkor talán soha vissza
nem kapom, így viszont megkerült, mert
városunk egyetlen afgán származású
bérautó-vezetője hozta vissza, és tört
magyarsággal adta át, jelenlétében meg
kellett számolnom a benne rejtező picu-
lát, meg a különféle hűség- és hűtlen-
ségi kártyák teljes sorozatát az ásztól a
royal-quintig.

Ráadásul elromlott a számítógépem,
megtelt a C, holott én csakis a D-ben
dolgozom, D osztályos voltam egész
életemben, és rengeteg D-vitamint is
szedtem (vö. csukamájolaj), oda men-
tem a menthetőt, de a vírusok előtt

végső soron nincs kerítés, és Murphy
első törvénye is működik, hát: ami elro-
molhat, az el is romlik. Úgyhogy el kel-
lett vinnem barátomhoz, aki néhány óra
alatt talpra is állította (nyilvános köszö-
net érte), amikor…

…amikor eszembe jutott, hogy én a
kilencvenes évek derekán találkoztam
személyesen Soros Györggyel, akit a
minap egy közéleti szereplő legyuribá-

csizott és otthon marasztalt Ameriká-
ban. Na de Gyuri bácsi nem éppen az
az otthonülő fajta volt, legalábbis a
kelet-európai kikelet utáni időszakban,
hanem alapítványokat hozott létre mér-
hetetlen vagyonából. Csak gyakorló de-
magógok szeretik azt állítani, hogy nem
tiszta módszerekkel szerezte valamely
milliárdos a vagyonát. Tudjuk, eddig is
tudtuk, mindazok, akik még tanultunk
vulgármarxizmusból egy kevés polgaz-
dot. Azt viszont már elfelejtették hozzá-
tenni a közmarxisták, hogy ebből a
vagyonból alapíttattak a híres képtárak,
galériák, gyűjtemények az Eszterhá-
zyaktól Pierpont-Morganékig, a 
Rothschildoktól a Rockefellerekig.

És ebből a milliárdos vagyonból lát-
ták el, szerelték fel a romániai magyar
és nem magyar alapítványokat (önszer-
veződéseket) az első 386-os vagy 486-
os számítógépekkel. Kolozsvárott is
működött egy részlege a romániai
Soros-alapítványnak, ahol minden hó-
napban vaskos feladatfüzetet kaptunk
kézbe, amelyet át kellett tanulmányozni
és az abba foglalt kéréseket el kellett
előbb egyénileg, majd kollektív döntés-
sel bírálni. Ezekben az években, még a

múlt század végóráiban jutottak „kal-
kulátorhoz” a csíkcsobotfalvi öntevé-
keny csobbanók, a marosalhegyi
micellatársak egyesülete és a biharká-
gyai népi kátyúápolók társulása, a hát-
szegi magyar szegecselők és a
szatmármacskási hímzőkör tagjai.
Akkor mindenki hálát rebegett.

És ebből következett a tavaszhelyet-
tesítő monológomban az, hogy a „mi
nem leszünk bevándorlóország” jelszó
nem éppen állja meg a helyét, hiszen a
magyarok Magyarországa a történelem
folyamán bevándorlókat befogadó or-
szág volt, kezdve Árpáddal és a hét ve-
zérrel, akik igazából minden törvényes
keretegyezmény nélkül lépték át a nem
túl erős kerítést, több helyről nyomultak
be a mai országnál nagyobb területre és
honfoglalták el. (Én is bevándorló –
sajnos névtelen – ősökkel dicsekedhe-
tem a 18. század közepéről.) 

És hogy mennyire bevándorlóország
volt közép-kelet-európai térségünk, a
Hungária magna, arra tessék elővenni,
ha még megtalálható, egy budapesti te-
lefonkönyvet, vagy megnézni egy ma-
gyar iskola érettségizőinek tablóját. A
családnevek árulkodnak: cseh, oláh,
török, tatár, német, rác, tót, horvát,
orosz, frank, nem is szólva német és
szlovák, szerb és olasz hangzású nevek-
ről, olimpiai bajnokokról, akik kínai lé-
tükre nyertek magyar aranyérmet a téli
olimpián. És akkor még nem is szóltam
az ötszörös olimpikon Mohamed Aidá-
ról. Bennszülött bevándorló-leszárma-
zottról.

Bízni kell abban, amit úgy hívnak:
asszimilációs erő (vagy asszimilációs
tehetetlenségi nyomaték), és ami 1100
év alatt jól-rosszul, de győzedelmeske-
dett. 

Murphy első törvénye a tavaszról



Mindezeket figyelembe véve kell
megtalálni azt az egyensúlyt,
amelyben a természet által kialakí-
tott medrek, természetes élőhelyek
is megmaradnak, ugyanakkor az
emberi értékek védelmében tett lé-
pések is kivitelezhetők. Romániá-
ban a környezetvédelmi
minisztérium hatáskörébe tartozó

Román Vizek Önálló Ügyvitelű
Egység és a hozzá tartozó – vízme-
dencékben gazdálkodó – vízügyi
hatóságok feladata, hogy az elfoga-
dott vízgazdálkodási politikákat va-
lóra váltsák. Az ENSZ fenntartható
fejlődési ütemtervének 6. célkitű-
zése az, hogy 2030-ig a Föld min-
den lakója jusson tiszta vízhez.
Románia vidékfejlesztési stratégiája

is szorgalmazza, hogy minden vi-
déki helységbe vezessék be a veze-
tékes ivóvizet és építsék ki a
csatornahálózatot. 

Ezzel egy időben szükség van a
környezeti nevelésre, a figyelemfel-
keltésre is. Továbbra sem működik
a szelektív hulladékgazdálkodás, de
viszont (és nem csak) a vízparton
dobják el a szemetet. A legutóbbi
esőzések miatt megemelkedett a fo-
lyók vízszintje, és a víz tonnányi
pillepalackot, egyéb hulladékot ho-
zott, sodort magával, ami igazolja,
hogy ezen a területen is sok a tenni-
való. 

A Maros Vízügyi Hatóság, mint
minden évben a víz világnapja al-
kalmából, számos oktató tevékeny-
séget kezdeményez, szervez, illetve
partnere az ilyen jellegű rendezvé-
nyeknek. Tegnap a hatóság maros-
vásárhelyi, Köteles Sámuel utcai
székhelyén ünnepi vízmedence-bi-
zottsági ülés volt, amelyen több
megye (Hargita, Maros, Szeben)
vízügyi szakértői a vízgazdálkodás
aktuális kérdéseit vitatták meg. Dél-
ben a székház előcsarnokában a ha-
gyományosan megszervezett
képzőművészeti kiállítást nyitották
meg. Az idén Kolumbán Kántor

Zita, a Marosvásárhelyi Művészeti
Líceum katedravezető tanára, vala-
mint Căpriţa Petre, Nagy Annamá-
ria és Călinescu Alexandra
szaktanárok irányításával 32 fest-
ményt és 13 számítógépes grafiká-
val készített plakátot állítottak ki az
iskola képzőművészet szakos diák-
jai. Az idén a vízügyi igazgatóság
által a tanulók rendelkezésére bo-
csátott, e témakörben készített fény-
képek alapján kellett elkészíteni az
alkotásokat a képzőművészet nyel-
vén, saját fantázia alapján. A plaká-
tok kampányüzeneteket
fogalmaztak meg a vízről. A tárlat-
megnyitón többek között jelen volt
Cristian Bratanovici, a vízügyi ha-
tóság vezérigazgatója, Veér Renáta,
a művészeti líceum igazgatója, Şte-
fănescu Dănuţ, a megyei környezet-
védelmi ügynökség vezetője, dr.
Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko Köz-
pont vezetője, a vízügyi igazgató-
ság több munkatársa és
természetesen a diákok. A vizuális
élményt kiegészítette Simon-Kere-
kes Eszter, Magyari Annamária és
Pethő Rebeka, Geréd Jolán diákjai-
nak fuvolajátéka. A Liviu Rebreanu
iskola tanulói újrahasznosítható
anyagból érdekes maketteket készí-
tettek vizes élőhelyekről, amelyek
jól kiegészítették az előcsarnokban
kiállított munkákat. 

A víz világnapja alkalmából tar-
tott nyílt nap keretében a diákok
Marosvásárhelyen meglátogathat-
ták a régi gátat, a vízüzemet és a
szennyvíztisztító állomást, ugyan-
akkor több iskolában oktató jellegű
foglalkozást is szerveztek, és ahol
az időjárás kegyes volt, összeszed-
ték a folyópartokon eldobott szeme-
tet. Hasonló akciókra került sor
Dicsőszentmártonban, Szászrégen-
ben, Erdőszentgyörgyön, Segesvá-
ron, Marosludason, Felsőrépán,
Görgényszentimrén, Nyárádtőn,
Nyárádkarácsonyban, Botorkán,
Héderfáján és Balavásáron is, ahol
a hatósághoz tartozó vízügyi szak-
emberek kapcsolódtak be mind a
gyakorlati, mind az elméleti tevé-
kenységekbe. Több helyen azonban
a parttakarítást a rossz idő miatt
március 31-ére halasztották. 

Fokt Călin, a vízügyi hatóság
szóvivője lapunknak elmondta:
mindennapi tevékenységük mellett
a víz világnapja alkalmából szerve-
zett rendezvényeken elsősorban a
fiatalok figyelmét akarják felhívni a
környezetvédelmi, vízügyi gon-
dokra, hiszen a jövő nemzedékek-
nek úgy kell gazdálkodniuk a
természeti erőforrásokkal, hogy az
unokáiknak és az őket követő gene-
rációnak is legyen tiszta vize, mert
ez az életet jelenti. 

Az egyesült államokbeli Avon koz-
metikai cég támogatásának kö-
szönhetően szinte kétszeresére
növelik a Maros megyei menedék-
hely befogadóképességét, ahol a
családon belüli erőszak áldozatai-
nak ideiglenesen szállást adnak. A
bővítésre óriási szükség van,
ugyanis sok esetben pótágyakat
kell elhelyezni a tíz férőhelyes me-
nedékhelyen, mert hiába van telt
ház, nem utasíthatják el azokat a
nőket, akik gyermekeikkel együtt
életveszélyben vannak, és nincs
ahová menniük. 

Ionela Horga, a marosvásárhelyi Kelet-
európai Szaporodás-egészségtani Intézet
vezetője elmondta, igen sürgetővé vált a
menedékhely befogadóképességének a nö-
velése, mivel számos olyan esettel szem-
besülnek, amikor az áldozat élete forog
veszélyben, és ideiglenesen menedékre
van szüksége. A tavaly benyújtottak egy
támogatási kérelmet egy nemzetközi cég-
hez, az amerikai Avonhoz, amit jóvá is
hagytak. Mint ismeretes, az Avon társa-
dalmi felelősségvállalási tevékenységének
két meghatározó területe van, az emlőrák
elleni harc és a családon belüli erőszak el-
leni küzdelem. Ennek keretében évente
több olyan projektet támogatnak, amely a
családi erőszak megfékezését célozza. 

– Sikerült 50 ezer dolláros támogatást
szereznünk, húsvét után kezdjük el a me-
nedékhelyen a bővítési munkálatokat, így
május végéig, június elejéig a jelenlegi tíz
helyett 18 férőhelyet tudunk majd biztosí-
tani a krízishelyzetben lévő nőknek és
gyerekeiknek – mutatott rá Ionela Horga. 

A szakember hozzátette, az isztambuli
egyezmény előírásainak megfelelően min-
den tízezer lakosra egy helyet kell biztosí-
tani a családi erőszak áldozatai számára
létrehozott menedékhelyeken. Ez azt je-
lenti, hogy Maros megyében 59 férőhelyes
kellene legyen az otthon, de az illetékesek
szerint a 18 hellyel el tudják majd látni a
hozzájuk forduló legsúlyosabb eseteket,
hiszen eddig is, bár nehézkesen, de boldo-
gultak a meglévő tíz férőhellyel. 

– Nem az a cél, hogy elszállásoljuk az
összes hozzánk forduló áldozatot, hanem
az, hogy bátorítsuk és támogassuk őket
abban, hogy önerőből álljanak talpra.
Azokban az esetekben szállásoljuk el a
menedékhelyen őket, amikor annyira sú-
lyos a helyzet, hogy az áldozat élete ve-

szélyben forog. Gyakran kell pótágyakat
elhelyeznünk, mert ha telt ház is van, soha
egyetlen áldozatot sem utasítunk vissza, és
küldünk haza úgy, hogy otthon veszélyben
forog az élete. Természetesen az esemé-
nyeket nem láthatjuk előre, például tavaly,
amikor Maros megyében több, gyilkos-
sággal végződő eset is történt, szinte négy-
szeresére növekedett a hozzánk forduló
áldozatok száma – fejtette ki. 

Ionela Horga szerint azt tapasztalják,
hogy egyre több nő mer segítséget kérni,
és a tájékoztatásban, az információ szórá-
sában nagy segítségükre van az intézmé-
nyek közötti együttműködés, a
legnagyobb szerepet az áldozatok tájékoz-
tatása terén a rendőrség vállalja, nagy ré-
szük a rendőrségtől szerez tudomást róluk,
arról, hogy náluk segítséget kaphat. To-
vábbá sokan keresték meg az intézetet
úgy, hogy a családi erőszak megfékezésé-
nek az ügyét felkaroló Csép Éva Andrea
parlamenti képviselő irányította oda őket. 

Kérdésünkre, hogy az állami intézmé-
nyektől miért nem kaptak segítséget a me-
nedékhely bővítésére, Ionela Horga
kifejtette, a Kelet-európai Szaporodás-
egészségtani Intézet működését elsősor-
ban a Maros Megyei Tanács, kis részben a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tá-
mogatja. – A megyei önkormányzat, a pol-
gármesteri hivatal és a rendőrség azok a
főbb partnerek, amelyekre mindig, minden
körülmények között számíthattunk az
utóbbi másfél évtizedben. 

Ami a beruházásokat illeti, tisztában va-
gyunk azzal, hogy a költségvetések szűkö-
sek, ezért próbálunk felkutatni olyan
vissza nem térítendő finanszírozási lehe-
tőségeket, amelyek segítségünkre lehetnek
a terveink megvalósításában – tette hozzá. 

Nemrég az intézetnek a Fomco céggel
közösen volt egy projektje, aminek kere-
tében a cég jelentős anyagi támogatást
nyújtott a menedékhely felszereltségének
a megújítására, emellett pedig a cég alkal-
mazottai használati tárgyakat gyűjtöttek a
segítségre szoruló nőknek és gyerekeik-
nek. Ionela Horga elmondta, nagy szükség
volt az elavult felszerelések cseréjére, a
Fomco támogatásának köszönhetően sike-
rült egyebek mellett új mosógépeket, ara-
gázkályhát, hűtőszekrényt, ágyneműt
beszerezni. Használati cikkekre, ruhane-
műre, játékokra, ágyneműre folyamatosan
szükség van, ugyanis sok esetben egy szál
ruhában, a gyerekeikkel az ölükben mene-
külnek el otthonról a családi erőszak áldo-
zatai. 
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A családi erőszak áldozatainak védelmében
Bővítik a menedékhelyet

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Bíró Zoltán

Huszonöt éves jubileumi rendezvényére
minden eddiginél gazdagabb program-
mal várja az egyetemi hallgatókat, re-
zidens orvosokat és az érdeklődő
szakembereket a 2018-as Tudományos
Diákköri Konferenciára (TDK) a Maros-
vásárhelyi Magyar Diákszövetség. Az
MMDSZ 1993 óta teszi lehetővé az
orvos-, fogorvos- és gyógyszerészhall-
gatók számára, hogy anyanyelvükön
mutassák be tudományos munkáikat,
mérjék össze kutatásaik eredményét –
hangzott el a rendezvény első napján
tartott sajtótájékoztatón. 

Az idei konferenciára 321 dolgozattal jelent-
keztek a marosvásárhelyi diákok egy másik
hazai egyetemen tanuló társukkal együtt, kül-
földről, jobbára a magyarországi egyetemekről
88-an lesznek jelen. A meghívott előadók terén
is gazdagodott a program. Az idén az Amerikai
Magyar Orvosszövetség révén az Egyesült Ál-
lamokból érkeznek felkért előadók, továbbá
Magyarországról, Németországból, a marosvá-
sárhelyi és más romániai városokból összesen
13-an – tájékoztattak a 160 tagú, önkéntes diá-
kokból álló csapat főszervezői: Ladányi Emmá-
nuel (MMDSZ-elnök), Bodosi Noémi, Gábor
Mária-Henrietta, Munzlinger Noémi, Szabó
Norbert és Virginás-Tar Ágnes orvos-, fogor-
vos- és gyógyszerészhallgatók.

A beszélgetés kezdetén hangsúlyozták,
mennyire fontos számukra, hogy magyar nyel-
ven mérjék össze tudásukat egy színvonalas
konferencián, amely a versenyszellem ösztönző
ereje mellett fejleszti előadó- és vitakészségü-
ket, alkalmat ad a tudományos eszmecserére,
felkészíti a hallgatókat a szakdolgozat megírá-
sára. A diákdolgozatok és poszterek bemutatása
mellett nemzetközileg elismert professzorok,

orvosok tudományos előadása nyújt be-, illetve
kitekintést az újdonságok világába. 

Jelentős fejlődésnek tekinthető, hogy a ko-
rábbi egynapos műhelymunka-sorozat, ame-
lyen a hallgatók gyakorlati ismeretei, készségei
bővülnek, már a tegnap megkezdődött, és
három napon át tart a 43 tevékenység révén. A
műhelymunkák népszerűségét jelzi, hogy 800
diák jelezte részvételi szándékát. 

A szervezésben részt vevő diákok magas
száma az összefogás, a csapatmunka példaképe,
ami azt jelzi, hogy a diákszövetség nagy töme-
geket tud megmozgatni egy értékes, hasznos
rendezvényre. A szervezők ugyanakkor köszö-
netet mondtak annak a több mint 120 egyetemi
oktatónak, akik aktívan részt vesznek a dolgo-
zatok tudományos kiértékelésében és a műhely-
munkák vezetésében. 

Az is elhangzott, hogy a konferencia már
ötödik éve akkreditált, és a résztvevőknek 18
kreditpontot biztosítanak. A benevezés jelképes
összegbe kerül, amelyért minőségi előadásokat
hallgathatnak, és betekinthetnek a szekciók
munkájába. 

A jubileumi konferencián egy nosztalgiasar-
kot is berendeznek, a korábbi rendezvények
mappáiból, táskáiból, plakátjaiból, ami remé-
nyeik szerint sikeres lesz. A meghívottak között
szerepelnek a korábbi konferenciák főszerve-
zői, köztük dr. Fülöp Mária, akinek a nevéhez
három TDK megszervezése fűződik. Ezenkívül
a szombati díjkiosztó ünnepségen a diákok is
fellépnek, műsoruk korábbi szereplésük alapján
pazar látványt nyújt majd a közönségnek mind
a tánc, mind az Erdély különböző vidékeit jel-
képező viseletük révén.

Gratulálunk a szervezőknek, abban a re-
ményben, hogy igényes, jól megírt és előadott
dolgozatok közül választhatják ki a bírálóbi-
zottságok a legjobbakat. (bodolai)

Népes részvétel, gazdag program 
Jubileumi TDK

A vizes élőhelyek rehabilitációja 

Menyhárt Borbála



Tegnap, március 21-én volt a
Down-szindróma világnapja.
A nap kiválasztása a Down-
szindróma mögött álló,
három példányban jelen levő
21. kromoszómára utal. 

Bár korábban Down-kórnak ne-
vezték, manapság nem tartják beteg-
ségnek, mivel egy genetikai
rendellenességről van szó. Minden

ezer terhességre jut egy Down-szind-
rómás magzat, idősebb szülők eseté-
ben sokkal gyakoribb az előfordulása.
Bár különféle vizsgálatokkal (vérből,
magzatvízből) kimutatható az elvál-
tozás, vannak kivételes esetek, és
olyan szülők is, akik vállalják a
Down-szindrómás gyermeket is. 

A 2018-as világnapon az inklu-
zív oktatás szükségességére hívták

fel a figyelmet. Egy olyan rend-
szerre, ahol a diákok, függetlenül
attól, hogy miben különböznek és
milyen fogyatékosságaik vannak,
ugyanabba az iskolába, osztályba
járnak, együtt tanulnak és haladnak
a tananyagban, az érzelmi fejlődés-
ben és a társas kapcsolatokban. A
tapasztalatok szerint az inkluzív
oktatás mind a fogyatékossággal
élő, mind a tipikus fejlődésű gyer-
mekek számára előnyökkel járhat.
A Down-szindrómás gyermekek
jobban teljesítenek, ritkábban hiá-
nyoznak, magatartásuk is kedve-
zően alakul. A tipikus fejlődésű
gyermekek pedig megtanulják,
hogy nem mindenki egyforma,
hogy tisztelni és értékelni lehet a
sokszínűséget, a másságot is. 

Bár az a fogyatékossággal élő
személyek jogairól 2007-ben tör-
vénybe iktatott ENSZ-egyezményt
2016-ban kiegészítették az inkluzív
oktatáshoz való jogról szóló kom-
mentárral, sajnos romániai vi-
szonylatban a pedagógusokat nem
készítik fel erre a feladatra, és nem
alkalmaznak elegendő számú se-
gítő pedagógust, aki lehetővé te-
hetné a zavartalan inkluzív
oktatást. (b.)

A kiváló marosvásárhelyi fog-
orvos, egyetemi oktató, nagy-
szerű sportmester március
18-án lett volna hetvenéves,
ha tíz évvel ezelőtt a szíve
nem mondja azt, hogy nincs
tovább. Világra szóló sportsi-
kerekkel, végtelen komoly-
sággal, konok kötelesség-
tudattal végzett munkával, a
szülőhely iránti szeretettel, a
családjához való ragaszkodá-
sával és jóízű humorával
annyi tartalmat adott az éve-
inek, amennyit csak a kivéte-
lezettek képesek.

Az örök átmeneti időszakok
munkatársai – egyetemi találkozó-
jára írt beszédében így jellemezte
kortársait és önmagát. A külső
szemlélőnek csupa sikerekből álló
pályafutását kudarcokkal tarkított
időnek élte meg, mert bármekkora
szorgalommal és odaadással igye-
kezett, lába alól sokszor kihúzták a
talajt, de annyi szálon futott az
élete, hogy mindig volt, amit újra-
kezdeni, amibe belekapaszkodni. 

Bár mérnöknek készült, belátta,
hogy a négy gyermekét egyedül ne-
velő özvegy édesanyjától nem vár-
hatja el, hogy fedezze a költségeit
annak, hogy más városban tanuljon.
Ezért választotta a marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
Fogorvostani Karát, ahol jelessel
végzett. Bár gyakornokként bizo-
nyította alaposságát, tehetségét, a
két év lejárta után nem volt esélye
magyar fogorvosként Vásárhelyen

maradni. Az élsportoló Pongrácz
Antal azonban ebből a helyzetből is
kivágta magát, sikerrel pályázva
meg a Testnevelési Főiskola sport-
élettani tanársegédi székét, közben
megőrizve gyakorló fogorvosi állá-
sát is a fogpótlástani klinikán. Mire
1980-ban megjelent A testnevelés és
sport élettana és biokémiája című
egyetemi jegyzete, és a rá jellemző
alapossággal és szakértelemmel be-
szerezte a kutatómunkához szüksé-
ges felszerelést, 1982-ben
felszámolták a főiskolát. Mivel a
MOGYI magyar tanszékének elő-
adói külföldre távoztak, a fogszak-
orvosként dolgozó Pongrácz Antalt
kérték fel ideiglenesen a diákok ok-
tatására. A Király, ahogy hallgatói

nevezték, fogorvos nemzedékek
sorát oktatta nemcsak a szakmára,
hanem a barátságra, boldogságra,
közösségünk támogatására is.
Ebben mutatott példát azzal is,
hogy amikor már csak egy magyar
diák tanulta a fogorvoslást, dr.
Pongrácz Antal minden héten to-
vábbra megtartotta neki a magyar
nyelvű előadást. Amikor 1993-ben
a sikeres főorvosi vizsgát követően
lehetősége nyílt az ideiglenességet
felváltó teljes oktatói állás elnyeré-
sére, a biztosabb szakmai tovább-
fejlődés érdekében a
magánfogorvoslást választotta, s
rendelője rövidesen mintaegységgé
vált. 2003-ben jelent meg Rögzített
fogpótlások című egyetemi jegy-

zete, magyar nyelven az első Er-
délyben, amelyből az anyaországi
fogorvosi oktatásban is népszerű
tankönyv lett. 

Értékes tevékenységet fejtett ki
az EME Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Szakosztályában, amely-
nek keretében tartalmas
továbbképzőket szervezett, és más
szervezetekben is fontos tisztsége-
ket töltött be. Kollégái elismerését
tükrözte, hogy 2004-ben a Fogor-
vosi Kollégium megyei szervezeté-
nek elnökévé választották. Ezt a
feladatot is rá jellemző munkabírás-
sal, pontossággal, mindenre odafi-
gyelve, jó humorral, nagylelkűen,
igazi vezéregyéniségként végezte. 

És szinte mindvégig kitöltötte
életét a sport. 11 évesen kezdte dr.
Kakuts Endre, a vívás nagymeste-
rének vezetésével, majd a román
párbajtőr-válogatott legkiválóbb
képviselőjévé vált, többször volt or-
szágos és Balkán-bajnok, és kupa-
győztes is. Az 1967-es teheráni
ifjúsági világbajnokságon szerzett
aranyéremmel a nyakában fiatalon
sikerült felállnia a dobogó legfel-
sőbb fokára. Ezt szerette volna fo-
kozni kivételes akaraterővel,
állóképességgel és intelligenciával.
Bár húsz éven át a világ élvonalá-
ban maradt, a sportpályafutása alatt
írt naplója szerint kudarcként élte
meg, hogy felnőttként nem léphetett
fel az olimpiai dobogóra, holott az
egyéniben és csapatban szerzett ne-
gyedik hely is értékes pontokat je-
lentett. Miközben mesés
ajánlatokkal csábították a fővárosi
klubok, ő mindvégig megmaradt a
marosvásárhelyi szakosztálynál.
Ahogy civil életében sem tudta el-
hagyni szülővárosát, bármilyen ke-

csegtető lehetőségek kínálkoztak az
élsportolóként ismert fogorvos szá-
mára. Mindenhez ragaszkodott, ami
számára értéket jelentett, szülővá-
rosa és a sportklub mellett barátai-
hoz, családjához, Erdélyhez.
Minden barátjának a kitelepedése
egy-egy lelki traumát jelentett szá-
mára.

Tetteiben a tökéletességre töre-
kedve diákjainak is a lelkére kö-
tötte, hogy „a szakma magas szintű
gyakorlása” nem az élet egyedüli
célja. A család, a közösségi élet vál-
lalása, a művelődési élet, valameny-
nyi a boldogság forrása – vallotta,
és közben lelkiismeret-furdalása
volt, hogy a családjára nem marad
annyi ideje, amennyit szeretett
volna velük tölteni. Bár keveset volt
otthon, felesége visszaemlékezése
szerint „ő volt a felhajtó erő, a lelke
mindennek”, ezért hagyott akkora
űrt maga után. Naplójában gyakran
emlegette, hogy mennyire rosszule-
sett neki, hogy világjárása idején fe-
lesége, dr. Pongrácz Mária, Szaszi
nem utazhatott vele. Élete utolsó
éveiben nyílt erre lehetőség, és fia
visszaemlékezése szerint ez nagyon
boldoggá tette. Értékrendjével fiát
is nevelte, és dr. Pongrácz Mátyás
ma sikeresen folytatja édesapja
szakmai tevékenységét, és közben
rendkívül sajnálja, hogy nem ér-
hette meg unokája születését. 

A 2002-es évfolyamot búcsúztató
beszédében így szólt végzős hallga-
tóihoz: „Az életet nem töltheti ki
csak a munka. A munkából fel kell
tekinteni… Időt kell szakítani a fűre
lefeküdni, az égre tekinteni, hogy
érezzük: végül is kozmikus lények
vagyunk…” Ő már biztosan az.
(b.gy.)

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi
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Valamilyen betegség és a
rendszertelen életmód is
okozhat alvászavart – hívta
fel a figyelmet Purebl
György, a Semmelweis Egye-
tem Magatartástudományi
Intézetének igazgatóhelyet-
tese az M1 aktuális csatorna
kedd reggeli műsorában.

Purebl György az alvás világ-
napja alkalmából kiemelte: annak,
aki rendszeresen kialvatlannak érzi
magát, alvászavara lehet.

Ezt okozhatja valamilyen „társ-
betegség”, mint például lelki be-
tegség, depresszió, de magas
vérnyomás is. A rendszertelen,
egészségtelen életmód is előidéz-
het alvásproblémákat – közölte.

A szakembert kérdezték a külön-
böző alvássegítő készítményekről
is. Purebl György úgy vélekedett,
az ilyen tabletták csak „pótszerek”,
rendszeres használatuk helyett in-
kább orvoshoz kell fordulni.

A Semmelweis Egyetem köz-

leménye szerint Magyarországon
az emberek több mint 9 száza-
léka szenved krónikus inszomni-
ában.

Ez azt jelenti, hogy az érintettek
legalább három hónapon keresztül
többször alszanak rosszul, mint jól,
annak ellenére, hogy egyébként
lenne lehetőségük aludni. Emellett
nappali tünetek, például koncentrá-
ciós zavar, nyűgösség vagy hangu-
lati ingadozás is jelentkeznek
náluk. (MTI)

Több oka lehet az alvászavarnak

Kozmikus lények vagyunk 
Emlékezés dr. Pongrácz Antalra

Inkluzív oktatás feltételek nélkül 
Down-világnap 

Egy nemzetközi vizsgálat sze-
rint őssejtterápiával javítani
lehet a szklerózis multiplex-
ben szenvedő betegek állapo-
tát. Az orvosok azonban
hangsúlyozták, hogy az eljá-
rás nem alkalmas minden
ilyen beteg kezelésére – szá-
molt be róla a BBC News.

Mintegy száz, szklerózis multi-
plexben szenvedő beteget vontak
bele abba a nemzetközi vizsgálatba
chicagói, sheffieldi, uppsalai és Sao
Paoló-i kórházakból, amelynek
során az őssejtterápia hatékonysá-
gát kutatták. A betegek mind a
szklerózis multiplex visszaeső típu-
sában szenvedtek, amikor az új tü-
netek elszigetelt rohamokban
jelentkeznek, és azokat javulási idő-
szak követi. A vizsgálat időközi
eredményét a Csont- és Csontvelő-
transzplantáció Európai Társaságá-
nak éves konferenciáján hozták
nyilvánosságra Lisszabonban.

A pácienseket két csoportra osz-
tották: az egyik csoportot őssejtte-
rápiával kezelték, a másikat pedig
gyógyszerekkel. Az első csoport
immunrendszerét az őssejtbeültetés
előtt rákgyógyszerekkel rombolták
le. Az őssejtbeültetéshez a pácien-
sek saját véréből és csontvelőjéből
vett őssejteket használták. Ezeket
nem érintette a szklerózis multiplex,
és újjáépítették az immunrendszert.

Egy évvel később az őssejtterá-
piával kezelt csoportból csupán egy
páciens mutatott visszaesést, míg a
gyógyszerrel kezelt betegek közül
39 állapota rosszabbodott.

Átlagosan három év után 52 pá-
ciens közül három (6 százalék) ál-
lapota rosszabbodott, míg a
kontrollcsoport 50 betege közül
harmincé (60 százalék).

Az őssejttel kezelt betegek fo-
gyatékossága csökkent, míg a
gyógyszeres csoport tünetei rosz-
szabbodtak.

A vizsgálati eredmények arra

utalnak, hogy az őssejtbeültetés ha-
tékonyabb az elérhető legjobb
gyógyszereknél. „A neurológiai
szakemberek szkeptikusan fogadták
ezt a kezelést, de ezek az eredmé-
nyek meg fogják változtatni a véle-
ményüket” – mondta el Richard
Burt vezető kutató, a Chicagói
Északnyugati Egyetem tudósa.

John Snowden, a sheffieldi Royal
Hallamshire Kórház vér- és csont-
velő-transzplantációs igazgatója
hangsúlyozta, hogy nagyon izgatot-
tak az eredmények miatt, hiszen azt
jelzik, hogy ez az eljárás segíthet
olyan pácienseken, akik reziszten-
sek a gyógyszeres kezelésre.

A sheffieldi kórház neurológusa,
Basil Sharrack a BBC-nek el-
mondta: noha ez egy időszaki elem-
zés, mégis ez a legjobb eredmény,
amelyet bármilyen szklerózis mul-
tiplexszel kapcsolatos vizsgálatban
látott.

A vizsgálatban részt vett egyik
női betegnél 2010-ben, 28 éves ko-
rában diagnosztizálták a kórt. A be-
tegség miatt előfordult, hogy fel
sem tudott kelni, és egy időre kere-
kes székbe kényszerült. Kognitív
gondolkodását is befolyásolta a be-
tegség, úgy érezte, ködbe borult az
agya, félreolvasott szavakat és ne-
hezére esett a beszélgetés.

2015 októberében végeztek rajta
őssejtbeültetést, és ma már teljesen
egészséges. Egy évvel a beültetés
után férjhez ment, egy hónapja szü-
letett meg kislánya.

A transzplantáció költsége, mint-
egy 30 ezer font (10,6 millió forint),
ugyanannyi, mint néhány szklerózis
multiplex elleni gyógyszer éves
adagja – írta a BBC News.

Az orvosok hangsúlyozták, hogy
az őssejtterápia nem alkalmas min-
den szklerózisos beteg gyógyítá-
sára, a kezelés kimerítő lehet,
kemoterápiára van szükség, vala-
mint néhány heti elkülönített kór-
házi tartózkodásra. (MTI)

Őssejtterápia 
szklerózis multiplexben 
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A gerincbántalmak és a gerincsérv
mára már szinte ugyanolyan népbe-
tegséggé váltak, mint például a cu-
korbetegség vagy a magas
vérnyomás. De vajon mit csinálunk
ennyire rosszul? 

A probléma az, hogy nem arra használjuk
a szerkezetet, amire teremtették. Pár millió
évvel ezelőtt gerincünk két lábon járó élet-

módra lett tervezve, arra, hogy járjunk, sétál-
junk, tegyünk-vegyünk egész nap. Mi pedig
ezzel szemben ülünk napi tíz-tizennégy órát,
ami óriási terhelést jelent ennek a rendszer-
nek. A gyermekek egyre több órát töltenek
ülve, a számítógép előtt, nyomogatják a mo-
bilt, ahelyett hogy egymást kergetnék a sza-
badban. A gyermek növekedésével
párhuzamosan tanulja meg az idegrendszer
az izmok „finom beállítását” azért, hogy a
fejlődő, átalakulóban levő csigolyasor mindig
stabil legyen. A helyes gerincgörbületek ki-
alakítása az egyenetlen talajon való járáshoz
van kötve. 

Üléskor más izmokkal kell magunkat tar-
tanunk, mint járáskor. Izmaink nem tudnak
túl hosszú ideig aktívak lenni, ezért görnye-
dünk meg. Helytelen üléskor (tévénézős vagy
számítógépezős helyzet) a fejünket jóval elő-
rébb tartjuk, mint a gerincünk tengelye, ez

hatalmas terhelést jelent a porckorongnak,
ami tíz-húsz év után elfárad, degenerálódik,
egy idő után kitüremkedik, nyomja az ott
lévő képleteket és sértheti az ideggyököt. 

A gerincsérv tüneteit általában megelőzik
a porckorong degenerációs tünetei: fáradtság-
érzés a derékban, a hosszú állás után jólesik
lehajolni, egyre gyakoribbá válnak a „becsí-
pődések”. Ezek mind a porckorong túlterhe-
lődéséből származó porckorong-lelapulás és
az izomfűző elégtelen működése miatt ala-
kulnak ki.

Az előre helyezett fejtartás hozzájárul a
nyaki sérvek kialakulásához, és
tipikus előjelei a nyak elalvásai,
becsípődései. Ezek jelzik, hogy
a porckorong egy ideje súlyos
túlterhelésnek van kitéve, és
vizet vesztett, aminek hosszú
távon a következménye a sérv
is.

A helytelen testtartas miatt a
gerincgörbületek megváltoznak,
a csigolyákat stabilizáló izom-
működés felborul, és a porcko-
rong lesz az, ami az izomfűző
helyett nagy terhelést kap. Az
idegrendszer egyre nagyobb
mértékben kénytelen új izmo-
kat, új mintákat kialakítani arra,
hogy hogyan tartsa és mozgassa
a testet, és a természetestől

egyre jobban távolodó mozgásminták mind
jobban terhelik az ízületeket, emiatt újabb és
újabb rossz mintákat kényszerül kialakítani.

A kutatás azt mutatja, hogy nem a porcko-
rong egészsége a legfontosabb, hanem az,
hogy idegrendszerünk tudja ezt a fűzőt jól
működtetni, és a legnagyobb baj az, hogy az
ülőmunka ezt teszi tönkre. 

Az autodekompressziós terápia (ADT) lé-
nyege, hogy miközben a csigolyákat önerő-
vel távolítva centralizálja a sérvet,

újraaktiválja a csigolyasort stabilizáló izmok
működtetésének helyes mintáját. A porcko-
rongról lekerül a terhelés, és ez a tartós gyó-
gyulás kulcseleme, ami miatt az ADT ma
szinte egyedülálló a műtét nélküli terápiák
terén.

Mint említettem, az autodekompressziós
terápia célterülete a porckorongsérv és a
szegmentális instabilitás, de alagútszindró-
mák, nyaki eredetű fülzúgás/szédülés és más,
a gerinc diszbalanszaiból eredő tünet enyhí-
tésére is alkalmas.

A legújabb tudományos modellekre ala-
pozva segítünk műtét nélkül, oki szinten
megoldani a gerincsérves emberek problémá-
ját. Sajnos ma a legtöbb terápiás módszer
csak a tüneteket kezeli, és nem az okot, ezért
a hatásfoka sem olyan, ami a betegek szá-
mára hosszú távon megfelelő lenne. Ezt pró-
báljuk az autodekompressziós terápia
segítségével megoldani, ami tartós, oki szintű
megoldást nyújt a porckorongsérves emberek
számára. 

Magyarországon az államilag finan-
szírozott védőnői szolgálat a váradós-
ság időszakától az iskola elvégzéséig
rendszeres támogatást nyújt a csalá-
doknak. Összetett feladat hárul az
óvodákat, iskolákat ellátó védőnőkre
is, akiknek a tevékenységéről a ma-
rosvásárhelyi Református Kollégium
XI. alfa osztályában Patik Edit szegedi
középiskolai védőnő beszélt. Előadása
a párválasztásról szólt, míg egy másik
teremben Dudás Zsuzsanna iskolavé-
dőnő oktatta elsősegélynyújtásra a
diákokat. A külhoni magyar családok
éve alkalmából a Magyar Védőnők Egye-
sülete és az Otthon Segítünk Alapítvány
szakemberei március 14-én jártak
Marosvásárhelyen.

Patik Enikő elmondta, hogy a napi tevé-
kenység és az évi két alkalommal elvégzett
átfogó szűrővizsgálat mellett a főiskolai vég-
zettségű iskolai védőnők rendszeresen tarta-
nak előadásokat a diákoknak az
egészségnevelés témakörében. Előadói jár-
tasságát bizonyította, ahogy a férfi és nő fo-
galmának meghatározásától eljutott a felelős
családalapításig, és közben sikerült hallgató-
ságát is bevonni az időnként parázs beszélge-
téssé alakuló előadásba. 
Férfi és nő 

Attól lesz férfi a férfi és nő a nő, ahogyan
egy komoly kapcsolatban viselkednek – in-
dította a két szó jelentésének tisztázásával a
beszélgetést. A párválasztás az élet kapujának
kulcsa, ami azért fontos lépés, mert a legna-
gyobb mértékben befolyásolja a fiatalok ké-
sőbbi életét. Saját döntéseiken alapul, hogy

tartalmas vagy értékek nélküli életet fognak
élni. Ezt már 13-14 éves korban el lehet dön-
teni, ha van már egy biztos alapja a serdülő-
nek, amire a későbbiekben építeni tud. Az
egyházi iskola olyan tartást ad az embernek,
amire egy életen át büszke lehet – tette hozzá.

Aki a tartalmas életet választja, annak a fi-
atalnak van egy stabil mércéje arról, hogy mit
tart jónak és rossznak. A másik véglet az ér-
tékek nélküli ember, akire az jellemző, hogy
nincs tartalom az életében. Mivel nem irá-
nyítja azt, vele csak történnek a dolgok, és
közben arról panaszkodik, hogy semmi sem
sikerül neki. Ebből ered folytonos elégedet-
lensége, és föl sem merül benne, hogy amit
átél, azért ő a felelős. Sikertelen lesz a mun-
kában, a párkapcsolatban, megbízhatatlan,
akinek nem lehet adni a szavára. Magányosan
és boldogtalanul, mindig mást hibáztatva fog
élni.

Aki egy választott érték szerint él, saját
mércéje, belső meggyőződése alapján hoz
döntéseket. Nincs kiszolgáltatva más em-
berek véleményének, mert tudja magáról,
hogy mennyit ér, tartása van, amiből bizton-
ságérzete ered. Az önismeretbe beletartozik
az egyén külseje, embersége, és különösen fi-
atalkorban az is, hogy mit gondolnak róla,
milyen pozíciója van abban a közösségben,
ahol él, mennyire fontos a többiek számára.
Velünk minden rendben

Az énképet és az intimitást figyelembe
véve az előadó négyfajta kapcsolatot különí-
tett el.

Az első, amikor az egyik fél azt érzi, hogy
vele rendben van minden, de a társával nincs.
Ez egy kiegyenlítetlen párkapcsolat, amit az
alá- és fölérendeltség határoz meg, és csak az
egyik fél lehet boldog benne. Velem nincsen
minden rendben, de te tökéletes vagy – ez

sem egy jó kapcsolat, mert van benne egy
alá- és fölérendeltségi viszony. Velem nincs
rendben valami, de veled sem – ez a harmadik
változat, ami egy jól működő kapcsolat is
lehet, ha mindkét fél elismeri a hibáit, és tá-
mogatni tudják egymást. Ha ez nem sikerül,
a kapcsolat kudarcra van ítélve. Velem min-
den rendben van, és veled is, ez az ismérve
egy ideális kapcsolatnak, amelyben a felek
egyenrangúak. 

Miként tud egy férfi férfiként, egy nő nő-
ként működni egy kapcsolatban?– tette fel a
kérdést. Majd elmondta, hogy a férfitól azt
várják el, hogy a családot fenntartsa, az
anyagi biztonságot megteremtse. Vannak ki-
vételek, betegség, elhalálozás esetén, amikor
fel kell tudni vállalni a másik szerepét. Azon-
kívül az tud férfiként, illetve nőként mű-
ködni, aki nőként nem akar férfi lenni, és
hímnemű lényként nincsenek nőies megnyil-
vánulásai. 
Gesztusok

Az életben nagyon fontos a valahova tar-
tozás érzése – hangsúlyozta. Ha kialakul egy
pár, ezt gesztusokkal, érintéssel, simogatás-
sal, közeledéssel fogják kifejezni. Egy közeli
kapcsolatban a felek vállalják az összetarto-
zást, de mindenkit kellemetlenül érint, ha va-

laki erőszakkal hatol be az intim szférájába,
ezért érezzük rosszul magunkat például egy
zsúfolt autóbuszon. Jó viszont azt érezni,
hogy nem vagyunk egyedül a világban, elfo-
gadnak és szeretnek olyannak, amilyenek va-
gyunk. A meghitt kapcsolatban a felek
elnézik egymás rossz tulajdonságait is, nincs
szükség a játszmázásra, mindez hosszú távon
kifizetődő. Arról, aki folytonosan szerepet
játszik, és a magára kényszerített szerepnek
akar megfelelni, mindig kiderül a valóság,
ami tönkreteheti a kapcsolatot – mondta az
előadó. 

A bizalom kiépítéséhez sok idő kell, ami
az ismerkedés, a kézfogás, az ölelés időszaka.
Ha ebbe túl hamar bekerül a szex, tönkrete-
heti az egészet. Az ismerkedés szakaszában
lehet ugyanis eldönteni, hogy a felek megbíz-
hatnak-e a másikban, számíthatnak-e rá. Ez
akár egy életre is szólhat, hiszen a gimnázi-
umi kapcsolatokból hosszú házasságok szü-
lethetnek.
Az abortusz nem foghúzás 

Ha valaki nem válogatja meg a partnerét,
hanem ösztönszerűen él azzal, akivel éri,
nagy kockázatokat vállal: nemi betegségek,
terhesség, szexfüggővé válás, ami rossz
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Az élet kapujának kulcsa 
Az ideális kapcsolat 

Bartha Zsuzsa vezető gyógytornász, 
ADT-terapeuta, Procardia Alapítvány

Porckorongsérv kezelése műtét nélkül
(Folytatás a 8. oldalon)



Vajdaszentivány (1. rész)
Marosvásárhely és Szászrégen között a Luc

mentén fekvő település. Nevét az 1332-ben épített
plébániatemplomáról kapta, melyet Keresztelő
Szent János tiszteletére szenteltek fel.l A vegyes la-
kosságú, többségében magyarok lakta település a
reformáció óta templomával együtt református val-
lású2, de más felekezetek is élnek benne. 

A néprajzi gyűjtés a viseletet a mostani 75-85
évesek nagyszüleiig tudja visszavezetni, a nők
ugyanis az 1930-as évektől már polgári ruhára cse-
rélték fel a népviseletüket, ezért nehéz a gyűjtés. 

A férfiviselet ennél hosszabb ideig élt, az 1970-
es években még ebben is jártak, a fúvószenekar
1967-es fényképén a zenészek többsége viseletben
szerepel, s az adatközlők is emlékeznek rá. A fia-
talok zöld, az idősebbek szürke vagy fekete kalapot
viseltek, fekete szalaggal körbevéve. A régiek a

kalap tetejét körben „feltűrték”, ké-
sőbb polgári mintára hosszában be-
ütötték. A kalapot készen is
vásárolhatták a szászrégeni piacról,
de helyben is megrendelhették egy
régeni származású idős asszonynál.
A kalap mellé a legényeknek a sze-
retőjük tűzött virágot (ibolyát, já-
cintot, muskátlit). A katonai
behívócédulát vagy helyette csak a
papírt összehajtogatva a kalapjukra
tűzték a búcsúbálon. Télen fekete
báránybőr sapkát hordott
minden férfi, a kalaphoz ha-
sonló régebbi és újabb betű-
rési módon.

A munkába és hétköznapo-
kon házilag szőtt kenderinget
vettek fel, de az ünneplő, a
templomba járó előbb házi
gyapotszőttes, később bolti
gyolcsból varrott ing volt. 

Szabása különleges. Egyik adatközlőm megőr-
zött egy százéves házi gyapotinget. Az adatközlők
a régi ingek gallérját „orosz gallérnak” nevezik,
ami két centiméter magas, a nyakon simán álló gal-
lér, melynek szélére nem toldva, hanem rávarrva
kézi horgolású csipkét illesztettek, s csupán ez tű-
rődött le a nyakon. Hasított inget viseltek, hónal-
jékkel. A kopás kivédésére dupla anyagból készült
a válla. A háziszőttes keskeny anyagát a szövőszék
határozta meg, ezért eleje-háta, de még az ujjai is
betoldással készültek, hogy nagyon bő legyen az
ing. Elöl a mellkivágás a betéten ötven centiméter

mély, kétfelől levarrott
ráncokkal, aminek köze-
pén ujjnyi széles a csip-
kebetét. A nyakon két, a
hasítékon hat fehér por-
celángombbal csukódik,
legalul pánt zárja le
négy díszként rávarrott
porcelángombbal. A de-
rékon alul élő ingrészt a
pánt alatt összeráncol-
ták. Az ing hátrészén is
a nyakban sűrűn ráncolt
az 50 centis betét. Az
ujjak is bő szabásúak, 67

centiméter szélesek, harminc cen-
timéter a betoldásuk. A kéznél
sűrűn összeráncoltak, s a kézelőn
is házicsipke betét van, amely két
fehér gombbal csukódik. 
1. Lestyán Ferenc: Megszentelt kövek
I. Gloria Kiadó, Kolozsvár (1996) I.
105. l.
2. U.o. 106. l.

Már régóta kísért a gondolat, hogy
szülőfalum elárvult kertjébe ültessek
különféle erdélyi fafajtákat, és nem
csak gyümölcsfákat. A városban látott,
átélt tavaszi fametszés még inkább
megerősítette bennem ezt az ötletet, hi-
szen a főtéren már nincs helye egy
hársfának úgy igazán ég felé törve, tel-
jes pompájában kiterebélyesedni. Szak-
mailag még érthető ez a tavaszi
visszametszés, mert gömb formára ala-
kított állapotában félmagas díszfaként
fog díszleni, vagy sínylődni a járdaszé-
len, s ha engednék teljes valójában,
szabadon felnőni, akkor évtizedek
múlva gyökere feltörné az aszfaltot
vagy a mulandó piskótajárdát. 

Én – örök mezőségiként – sajnálom
ezeket a megcsonkított hársfákat, s
ezért elvinném őket szülőfalumba,
hadd nőjenek szabadon, illatozzanak
erdők-mezők szép világában, és rakja-
nak fészket rá a madarak.

És sajnálom azokat a megcsonkított
platánfákat is, amelyek úgy száz évig
emlékeztettek az egykori Térj meg utcai
iskola (ma óvoda) udvarán Bernády
polgármester úrra és építő életművére.
Azok a platánfák azért is voltak oly
kedvesek számomra, mert még az ősz-
szel alattuk futkározott az unokám, és
szedte fel a megsárgult leveleket. No
meg azért is, mert Brazíliában a párat-
lanul gazdag növényvilág bemutatása-
kor mesélte idegenvezetőnk, hogy ott az
Európából bevitt platánfa az egyetlen
lombhullató, a többi mind-mind örök-

zöld. Ezek az évszázada őrt álló, egy
szebb korra méltósággal emlékeztető
platánfák az új városkép áldozatai let-
tek. Ebben a mai városban már nincs
helye és tere teljessé lenni hársfáknak
vagy platánfáknak. Ezért vinném én el
őket a Mezőség szélére, ahol szabadon
kiegyenesedhetnének, és félelem nélkül
magasodhatnának. 

Ez a három megcsonkított évszáza-
dos platánfa nemcsak a polgármes-
terre emlékeztet, hanem arra az időre
is, amikor azt az utcát még Fogarasi
Papp Józsefről nevezték el. Őt is mél-
tatlanul elfeledte városunk emlékezete.

Fogarasi Papp József Szászvároson
született 1744-ben, ötévi svájci, német-
országi és hollandiai tanulmányút után
bölcsészdoktorként és felszentelt pap-
ként tért vissza Erdélybe. 1779-től Ma-
rosvásárhelyen a református kollégium
tanára, és 1784 őszén az osztrák csá-
szár kinevezte a budai egyetem rendes
tanárának. Ő lett volna annak az egye-
temnek az első református tanára, ha a
hirtelen jött korai halál el nem ra-
gadja. Alig negyvenévesen hunyt el vá-
rosunkban, sírja a református
temetőben található. Rövid élete alatt
irodalmi munkásságával európai hír-
nevet szerzett, külföldi tudóstársaságok
pályázatain több pályadíjat is meg-
nyert. Koncz József legalább 14 ilyen
megjelent vagy kéziratban maradt pá-
lyaművéről tud. Megérdemelte volna,
hogy ez a pár lépés hosszúságú utca
ennek a Bolyai János formátumú tudós
filozófusnak, kollégiumi tanárnak az
emlékét fenntartsa. 

A felelősségteljes állattartás egyik el-
várása, hogy a gazdiban tudatosuljon
az élősködők,  így a kullancs által oko-
zott fertőzés veszélye, amely azonban
megelőzhető. Amint Pálosi Csaba ál-
latorvos hangsúlyozta, februárban
már megjelennek az élősködők, ezért
ajánlott a kullancsriasztót és /vagy 
-irtót feltenni. 

Márciusban lassabban ugyan, de már tá-
madnak, április és májusban  erőteljesebben,
július–augusztusban a száraz, forró időjárást
nem kedvelik, de azt követően késő őszig
igencsak aktívak, a magas páratartalom ked-
vez aktivitásuknak. A Kárpát-medencében a
leggyakoribb a közönséges kullancs (Ixodes
ricinus), amely a vérszívás során Lyme-kórt,
vírusos agyhártyagyulladást és más fertőzé-
seket is terjeszthet kutyára és emberre egya-
ránt. Amint a szakember elmondta, a
kullancsok még késő ősszel is előfordulnak.
Ha éjszaka hűvösre is fordul az idő, nappal
azonban felmelegszik, felgyorsul az aktivitá-

suk, ezért még ősszel is agresszíven képesek
támadni. Akkor tűnnek el csupán, amikor a
hőmérséklet  tartósan nappal is 8-10 Celsius-
fok alá csökken. Ezért is szerencsésebb az
olyan téli időjárás, amikor nappal huzamo-
sabb ideig -10 C-fok alatti hőmérsékleti érté-
kek vannak, mert a következő évben
általában kevesebb a kullancs. 

Amint az állatorvos kifejtette, a  kullancs
egykor nem számított sürgősségi esetnek,

három nap múltán is el lehetett távolítani az
élősködőt. Az újabb tanulmányok azonban
kimutatták, hogy az élősködő már az első
három órában bejuttathatja a kórokozókat a
kutya szervezetébe, ezért sorolják már a kul-
lancsot is a sürgős esetek közé. 

Az általuk okozott egyik   legveszélyesebb
betegség  a kutyáknál a babesiosis (egy vö-
rösvérsejt-parazita). A lappangási idő általá-
ban néhány nap, de lehet két-három hét, vagy
akár hónap is. Legtöbb esetben a csípés után
egy héten belül a kutya hirtelen, súlyosan be-
lázasodik. Elesett és kedvetlen lesz, idegrend-
szeri problémák jelentkeznek. Rövid időn
belül a vizelete megsötétedik,  szinte a feke-

tekávéhoz lesz hasonló, az állat be-
sárgul. Késlekedés nélküli,
azonnali orvosi kezelés mellett jó
eséllyel gyógyítható, anélkül né-
hány napon belül végzetes lehet a
kialakult veseelégtelenség követ-
keztében. 

– A megyében mekkora a kóro-
kozóhordozó kullancsok előfordu-
lási aránya? – kérdeztük a
szakembert.

– Maros megyére egyelőre nem
jellemző a kórokozóhordozó kul-
lancs (valószínűleg az éghajlatnak
köszönhetően még nem szaporod-

tak el a fertőzött élősködők), tíz év alatt álta-
lában kétévente fordult elő  rendelőnkben
egy-egy babéziózis,  tavaly is csupán két ba-
béziózisos esetet jegyeztünk.  

Kutyák számára kullancsellenes sampo-
nok, csöpögtethető oldatok, tabletták, speci-
ális nyakörvek vásárolhatók. A kertben
tartózkodó, kiránduló, lyukat ásó kutyát rend-
szeresen, lehetőleg naponta át kell vizsgálni.
A legfontosabb, hogy időben észrevegyük az
élősködőt a kutyán, a kutya szőrén. Amíg
nem fúródott a bőrbe, kezünkkel akár le is sö-
pörhetjük a szőrzetről a kullancsot. Kirándu-
lás alkalmával érdemes akár óránként
átvizsgálni a kutyát.  
Eltávolítás

A kullancsot a lehető leggyorsabban el kell
távolítani az állatból. A művelet egyszerűsége
miatt ehhez nem  mindig szükséges  állator-
voshoz menni. Speciálisan kialakított eltávo-
lító csipesz és kanál  állatorvosi rendelőkben
és gyógyszertárakban beszerezhető. A kullan-
csot a bőrhöz a lehető legközelebb kell meg-
fogni, majd óvatos, de határozott,  kissé
forgató mozdulattal ki kell húzni. Különösen
ügyelni kell, hogy a potroha ne nyomódjon
meg vagy szét, mert eközben kórokozókat
öklendezhet a sebbe. Ha a feje beleszakad,
azt egy injekciós tűvel ki lehet piszkálni. A
sebet és az eltávolító eszközt le kell fertőtle-
níteni, majd alaposan kezet kell mosni.

Asztalos Enikő 

Fotó: Nagy Tibor

Vajdaszentiványi legények (1920)
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Ember és állat harmóniája
Ébredező élősködők, kullancsveszély 

Erdélyi magyar népviseletek (87.)
A Felső-Maros mente székely népviselete I.

Szer Pálosy Piroska

Ötvös József

Hetvenkettedik nyelvlecke
Tavaszi gondolatok 
a városközpontban



irányba tereli az életét. Fiatal korban apává,
anyává válni, az is felborítja a fiú vagy a lány
addigi életét. Tudni kell minden fiatalnak,
hogy a terhességmegszakítás nem foghúzás –
hangsúlyozta az előadó. Be is mutatta egy ter-
mészetes arányokban elkészített női medence
modelljét a benne levő 12 hetes magzattal,
amit minden diáknak a kezébe adott. Hozzá-
tette, hogy számára az élet a fogantatás pilla-
natától kezdődik. Aki az abortusz mellett dönt,
előfordulhat, hogy az életben többet nem lesz
gyermeke, nemcsak a lánynak, esetleg a fiú-
nak sem. 

Beszélt arról is, hogy a szakítás milyen
gyötrelmet jelent a másik félnek. A diákok lel-
kére kötötte, hogy „első alkalom” csak egy-
szer van, és nem mindegy, hogy hol történik:
a parkban, a diszkóban esetleg a vécében. Az
első alkalomra fel kell készülni, hogy akár
időskorban is egy kellemes emlék legyen – ta-
nácsolta Patik Enikő, majd felhívta a diákok
figyelmét, hogy ez a lehetőség az ő kezükben
van. Lehet egy második „első” esély is, ami-
kor a fiatal eldönti, hogy egy kellemetlen ta-
pasztalatot követően csak akkor létesít újabb
kapcsolatot, ha ehhez az elképzeléséhez meg-
felelő partnert talál. De minél korábban kezdi
valaki a szexuális életet, annál nagyobb az
esélye annak, hogy a későbbiekben problémái
lesznek. Erre szokták mondani, hogy gyorsan
kiég, és olyan kapcsolatra vágyik, ami már
nem tekinthető normálisnak. 
Kívánt gyermek legyen 

A családalapítás a felelős döntés következ-
ménye, a család fő funkciója a védelem és a
szeretet, hogy legyen akire támaszkodni és
akivel a szexuális vágyat is kielégíteni. Aki
házasságot köt, az fölvállalja a másikat, elkö-
telezi magát minden helyzetben a társa mel-
lett. Ha ezt a pap előtt is megteszi, még
szorosabb köteléket jelent. Az élettársi közös-
ség nem házasság – jegyezte meg, majd el-
mondta, hogy manapság nagyon gyakori a
válás, aminek a gyermekek viselik a következ-

ményeit. Majd a fiatalok lelkére kötötte, hogy
legalább annyit jegyezzenek meg az előadás-
ból, hogy a megszülető gyermek kívánt gyer-
mek legyen. Sok kutatás bizonyította, hogy
amikor a várandós anyuka úgy gondol a mag-
zatára, hogy akarja, szereti, a terhesség lefo-
lyása sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé lesz
hányingere, rosszulléte. Ha az apuka viselke-
dése nagyon támogató, az még jobban meg-
könnyíti a helyzetet, és olyan hormonok
termelődnek, amelyek a magzat és az anya jó-
létét is fokozzák. Ilyen esetekben a szülés is
könnyebben zajlik, sokkal kevesebb a császár-
metszés. Patik Enikő hangsúlyozta, hogy a ter-
mészetes szülés nemcsak az anyának, hanem
leendő gyermekének is jót tesz. Az így születő
csecsemőknek felnőttként jobb az alkalmaz-
kodó képessége, ritkábban lesznek depresszi-
ósak.

Hány percet beszélnek egy nap során a
gyermekek és szülők a családban? – szegezte
a diákoknak a kérdést, amire elhangzott a pon-
tos válasz is. Ez az idő átlagosan hét perc. A
szülő ugyanis nem a lényeges kérdést teszi fel,
ezért semmitmondó választ kap. Holott a gyer-
mekét akkor képes megvédeni, ha mindent tud
róla.

A modell
Mindenki visz magával a házasságba egy

modellt. Van, aki követni szeretné a szülei
vagy a rokonságban, a szülők baráti körében
látott példát, mások épp az ellenkezőjére töre-
kednek. Magyarországon ezer lakosra hét há-
zasságkötés és tíz válás jut. Saját életéből vett
példával állította, hogy sokkal könnyebb
dolog elválni, mint dolgozni a kapcsolaton,
hogy együtt maradjanak a házastársak. A há-
zasság nem rózsaszínű boldogság, a hormo-
nok hamar lecsillapodnak, az utána következő
hétköznapok lényege, hogy a házastársak el
tudják fogadni egymást. A sikeres kapcsolat-
hoz általában kell egy sikeres minta. 

Ez már a szülés utáni órában is elkezdődhet,
az úgynevezett „aranyórában”, amikor az anya
mellett az apa is igényli, hogy magához ölelje
az újszülöttet. Öleléskor a szülő átadja a saját
mikrobiomját, ami a kialakítja a védettséget a
gyermekben. A szegedi védőnő megcáfolta azt
a mondást, hogy kell hagyni a csecsemőt,
hogy sírjon. Ez sohasem jó – hangsúlyozta,
ugyanis az első fél év-év során alakul ki a bi-
zalom. Azok a gyermekek, akiket sírni hagy-
nak, azt élik át, hogy nem bízhatnak az
emberekben. 

„Kívánt gyermek legyen, ha sír, vegyétek
föl, ringassátok, öleljétek át”, ahogy egymást is
mindennap, hogy a boldogságért felelős hor-
monok felszabadulhassanak. 

Manapság sok gátló tényező késlelteti a csa-
ládalapítást. Magyarországon a házasságkötés
után másfél év telik el, amíg az első gyermek
megszületik. Ez azért probléma, mert a szülők
túl vannak a harmincéves koron, és így kisebb
az esélye, hogy a második, harmadik és a többi
gyermek megszülessen. Ezenkívül Magyaror-
szágon 100 élve születésre 60 abortusz jut, ami
azt jelenti, hogy fél Magyarország nem születik
meg az ötvenes évek óta. A gyermek fogadására
az egészséges életmóddal lehet felkészülni,
hasznos a folsav szedése, ami megakadályozza
az idegrendszeri fejlődési rendellenességeket,
de az idős személyeknél napi egy folsavtabletta
bevitele csökkenti az infarktus, agyvérzés lehe-
tőségét – hangsúlyozta, majd felsorolta a ter-
hesség alatt szükséges szűrővizsgálatokat. Az
előadás végén a fogamzásgátlásról, az emlő- és
herevizsgálatról osztott ki szórólapokat.

Az ideális kapcsolat A D-vitamin-
hiány veszélyes

A D-vitamin pótlása rendkívül fon-
tos, mert annak hiányában nem-
csak a krónikus betegségek
kockázata, hanem a halálozási
kockázat is megnő – közölte a
Semmelweis Egyetem I. Sz. Bel-
gyógyászati Klinikájának docense
az M1 aktuális csatorna műsorá-
ban.

Takács István azt mondta, ez a tény
most kezdett el beszivárogni a köztu-
datba. Ezt jól mutatja, hogy idén Magyar-
országon a felnőtt lakosság harminc
százaléka szed D-vitamint, háromszor
annyian, mint nyolc éve.

A D-vitamin az egyik legősibb hor-
monnak az előanyaga, ezért hiány esetén
ez a hormon hiányzik. Kiürülésével az
immunrendszer egyensúlya borul fel,
ezért nagyobb a kockázata például a
csonttörésnek, a csontbetegségeknek és a
tumoros megbetegedéseknek – hangoz-
tatta. Ez nem dietetikai probléma, étellel
nem lehet elegendő mennyiséget juttatni
a szervezetbe, ezért mindenképpen pati-
kai készítményekkel kell pótolni – tette
hozzá. Hangsúlyozta, a magyarországi
egységes orvosi ajánlás alapján a felnőt-
teknek a tél végétől április végéig napi
kétezer egységet javasolt szedni. A kis-
gyermekeknél egyéves kor után is foly-
tatni kell a D-vitamin pótlását – fűzte
hozzá. (MTI)

(Folytatás a 6. oldalról)
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A március 15-i rejtvény megfejtése: Kevés olyan tisztességes asszony van, aki ne unná, hogy ő tisztességes asszony.

Szesztestvérek:
– Te, úgy hallottam, hogy

ikreid születtek. Mondd,
nem nagyon hangosak, ha
egyszerre sírnak?

– Á, dehogy!...
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A múlt héten közzétett program
szerint kedd délután kellett volna
lejátszani a Marosvásárhelyi
City’us és Dévai Autobergamo kö-
zötti bajnoki teremlabdarúgó-talál-
kozót. A mérkőzést azonban hétfőn
a sportági szövetség törölte a prog-
ramból. Az okokat a fegyelmi bi-
zottság aznapi döntéseinek
elolvasása után tudhatjuk meg, az
elfogadott határozat szerint
ugyanis a szövetség azért nem
programálta a marosvásárhelyi csa-
patot, mert nem egyenlítette ki a
City’us – Jászvásár mérkőzésre a
játékvezetői díjat. Emellett 340
lejes bírság megfizetésére is köte-
lezték.

Az első esetben, ha a szövetség
nem programálja a csapatot, a ta-
lálkozót meg nem jelenés miatt az
ellenfél javára könyvelik el, 5-0-s
eredménnyel, hivatalból. A máso-
dik meg nem jelenés viszont azon-
nali kizárást eredményez.

Nos, a következő bajnoki fordu-
lót, és az utolsót az alapszakaszból,
két hét múlva szervezik, addig van
idő a tartozás kiegyenlítésére. Min-
denesetre nem tudjuk nem észre-
venni, mekkora előnyökkel járt a

mostani eset a klub számára. Igaz,
elveszíti a meccset, de a pályán
nagy valószínűséggel sokkal na-
gyobb ruhát kapott volna az éllo-
vastól. Igaz, bírságot kell fizetnie,
de megszabadul egy újabb játékve-
zetői díj kifizetésétől, plusz egyéb
szervezési költségektől (mentő-
autó, orvos, terembér stb.), ami
sokkal nagyobb összegbe került
volna. Továbbá az első meg nem

jelenés komolyabb következmé-
nyeket nem von maga után.

Hogy taktika volt-e, az két hét
múlva kiderül. Amennyiben tör-
leszti a tartozást, a City’us Csíksze-
redában fejezi be az alapszakaszt,
majd következnek az alsóházi rá-
játszás döntő küzdelmei. Ha vi-
szont nem, még a rájátszás előtt
kizárják a bajnokságból, és akkor
már úgyis mindegy.

2018. március 22., csütörtök _____________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 31. forduló: Bournemouth – West Bromwich 

2-1, Huddersfield – Crystal Palace 0-2, Stoke – Everton 1-2, Liverpool –
Watford 5-0. Az élcsoport: 1. Manchester City 81 pont, 2. Manchester
United 65, 3. Liverpool 63.

* Spanyol Primera División, 29. forduló: Levante – Eibar 2-1, Depor-
tivo La Coruna – Las Palmas 1-1, Valencia – Alavés 3-1, Real Sociedad
– Getafe 1-2, Betis – Espanyol 3-0, Leganés – Sevilla 2-1, Barcelona –
Athletic Bilbao 2-0, Celta Vigo – Málaga 0-0, Villarreal – Atlético Madrid
2-1, Real Madrid – Girona 6-3. Az élcsoport: 1. Barcelona 75 pont, 2. At-
lético Madrid 64, 3. Real Madrid 60.

* Olasz Serie A, 29. forduló: Udinese – Sassuolo 1-2, SPAL – Juventus
0-0, Sampdoria – Inter 0-5, Hellas Verona – Atalanta 0-5, Benevento –
Cagliari 1-2, AC Milan – Chievo 3-2, Torino – Fiorentina 1-2, Crotone –
AS Roma 0-2, Lazio – Bologna 1-1, Napoli – Genoa 1-0. Az élcsoport:
1. Juventus 75 pont, 2. Napoli 73, 3. AS Roma 59.

* Német Bundesliga, 27. forduló: Freiburg – VfB Stuttgart 1-2, Mön-
chengladbach – Hoffenheim 3-3, Hamburger SV – Hertha BSC 1-2, Augs-
burg – Werder Bremen 1-3, Eintracht Frankfurt – Mainz 3-0, Wolfsburg
– Schalke 04 0-1, Borussia Dortmund – Hannover 96 1-0, 1. FC Köln –
Bayer Leverkusen 2-0, RB Lipcse – Bayern München 2-1. Az élcsoport:
1. Bayern München 66 pont, 2. Schalke 04 49, 3. Borussia Dortmund 48.

* Francia bajnokság, 30. forduló: AS Monaco – Lille 2-1, Bordeaux –
Stade Rennes 0-2, Toulouse – Strasbourg 2-2, Montpellier HSC – Dijon
2-2, Amiens SC – Troyes 1-1, Angers – Caen 3-0, Nice – Paris St. Ger-
main 1-2, Metz – Nantes 1-1, St. Etienne – Guingamp 2-0, Olympique
Marseille – Lyon 2-3; 31. forduló: Paris St. Germain – Angers 2-1. Az él-
csoport: 1. Paris St. Germain 83 pont, 2. AS Monaco 66, 3. Olympique
Marseille 59.

Csinta Samu újságíró vette át
az 1. ligás labdarúgó-bajnok-
ságban szereplő Sepsi OSK
klubigazgatói tisztségét. Az
új sportvezetőt keddi sepsi-
szentgyörgyi sajtótájékozta-
tón mutatta be Diószegi
László klubtulajdonos. 

Az Agerpres hírügynökség je-
lentése szerint Diószegi László a
sajtótájékoztatón elmondta: az
igazgatói tisztség néhány hónapja
nem volt betöltve, és elérkezett az
idő, hogy egy rátermett vezetőnek
adja át a feladatok és a felelősség
egy részét. Hozzátette: a Sepsi
OSK-nak keménykezű vezetőre
van szüksége, ezért Csinta Samu-
nak teljes döntéshozói jogköre lesz
a klubnál. 

Csinta Samu kijelentette: a klub
eddigi tevékenysége nagymérték-
ben a lelkesedésen, a többiek iránti
lojalitáson múlt, ezért a Sepsi
OSK-nak most a professzionaliz-
mus irányába kell elmozdulnia, és
reményei szerint ehhez hozzá tudja
segíteni a klubot. Célként fogal-

mazta meg a megkapaszkodást az
1. ligában, de hozzátette: az után-
pótlás-nevelésre és a sportinfrast-
ruktúra javítására is nagyobb
hangsúlyt kíván fektetni. 

A Sepsi OSK hétfőn este ját-
szotta első 1. ligás mérkőzését Sep-
siszentgyörgyön, saját közönsége
előtt. A Voluntari FC csapatával ví-
vott mérkőzés a vendégek hosszab-
bításban fejelt góljával 2-2-re

végződött. A sepsiszentgyörgyi sta-
dion korábban nem kapta meg a
működési engedélyt a liga vezeté-
sétől, így a székelyföldi csapat a
hazai mérkőzéseit Brassóban, majd
Ploieşti-en volt kénytelen játszani.
A román élvonalba 2017-ben fel-
került Sepsi OSK a 12. helyen
zárta a 14 csapatos bajnokság alap-
szakaszát, és a kiesést próbálja el-
kerülni a rájátszás alsóházában.

csinta Samu lett a Sepsi OSK klubigazgatója 

A Győri Audi ETO KC vezető-
edzője és a román női kézi-
labda-válogatott szövetségi
kapitánya, Ambros Martín
határozottan cáfolta, hogy a
nyártól átvenné a Bukaresti
CSM irányítását.

A szakvezető a Prosport.ro por-
tálnak kijelentette, álhír jelent meg
kedden arról, hogy Bukarestbe
szerződik. Hozzátette: nem írt és
nem is ír alá szerződést a bukaresti

csapattal. „Jelenleg kizárólag a
román–orosz Európa-bajnoki selej-
tezőkkel törődöm. Szeretném,
hogy két jó mérkőzést játsszunk az
oroszokkal, és érjük el a várt ered-
ményeket ebben a selejtezőcso-
portban. A válogatott mérkőzései
után pedig csak az foglalkoztat,
hogy minél jobban felkészítsem a
Győrt a következő hetek mérkőzé-
seire” – jelentette ki a szakember,
megemlítve, hogy a Győrrel a Ma-

gyar Kupában és a Bajnokok Li-
gája negyeddöntőjében kell helyt-
állnia.

Kedden a Gazeta Sporturilor írta
meg azt az értesülését, hogy Győr-
ből az idény végén távozó Martín
a következő szezontól a Bukaresti
CSM irányítását veszi át. A román
főváros együttesénél a dán Helle
Thomsen volt a vezetőedző, ám őt
pénteken menesztették, azt pedig
továbbra sem lehet tudni, ki irá-
nyítja a csapatot az idény hátralévő
részében. A cikk szerint a spanyol
szakvezetőt az orosz Rosztov-Don
is szerződtetni akarta, de végül a
bukaresti klub vezetőinek ajánla-
tára mondott igent. Mint írják, az
eddigi remek eredményei mellett
Martín mellett szólt az is, hogy a
román válogatott szövetségi kapi-
tányaként jól ismeri a hazai játéko-
sokat. 

Ambros Martín 2012 óta a győ-
riek vezetőedzője. A magyar csa-
pattal Bajnokok Ligáját háromszor,
bajnokságot és Magyar Kupát egy-
formán négy alkalommal nyert. A
román válogatottat 2016 őszétől
vezeti.

Ambros Martín cáfolja, 
hogy Bukarestbe szerződne

Gulácsi Péter sztárcsapatnál folytathatja pályafutását

Nem programálták a city’ust
Bálint Zsombor

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 17. fordulójában a következő eredmények szü-

lettek: Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal – Jászvásári Poli 1-5, Temesvári
Informatica – Csíkszeredai Imperial Wet 2-2, Resicabányai Munkás – Du-
nărea Călăraşi 3-8, Székelyudvarhelyi FK – Galaci United 1-5, Marosvá-
sárhelyi City’us – Dévai Autobergamo 0-5 (hivatalból).

Ranglista
1. Déva                        17       14          3       0 134-25 45
2. Temesvár                 17       13          3       1 106-25 42
3. Galac                       17       13          1       3 94-37 40
4. Székelyudvarhely    17       11          2       4 127-62 35
5. Călăraşi                   17       7            3       7 61-63 24
6. Csíkszereda             17       6            3       8 80-75 21
7. Jászvásár                 17       6            3       8 71-72 21
8. Resicabánya            17       3            0       14 48-165 9
9. Sepsiszentgyörgy    17       1            0       16 30-123 3
10. City’us*                 17       2            0       15 37-141 -2
* 8 büntetőpont levonva

Röviden
* Eldőlt, mikor pótolják a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt mérkő-

zéseket az 1. ligás labdarúgó-bajnokság rájátszásának 2. fordulójából. El-
sőként az alsóházi Botoşani FC – Bukaresti Dinamo meccset játsszák le
(április 3-án), míg a Jászvásári CSM Politehnica és a Gyurgyevói Astra
találkozóját április 11-ére programálták, adta hírül a pontvadászatot szer-
vező Hivatásos Labdarúgóliga.

* Tizenhét millió eurót költenek Nagyszebenben a városi stadion felújí-
tására. A helyi futballcsapat, a Hermannstadt 53 ponttal a második a 2.
liga rangsorán, így esélye nyílhat a következő idénytől az élvonalban sze-
repelni.

* Az angol bajnok Chelsea és a spanyol Atlético Madrid is felfigyelt
Gulácsi Péterre, miután a 27 éves kapus remekül véd a Bundesligában
szereplő RB Lipcsében – erről egy klubhoz közeli forrás nyilatkozott az
ESPN sportcsatornának. A magyar válogatott hálóőre 34 mérkőzésen 26
gólt kapott a Bundesliga mostani szezonjában, így a Kicker osztályzatai
alapján élen áll a kapusok rangsorában.

* Giorgio Chiellini sérülés miatt nem állhat az olasz labdarúgó-váloga-
tott rendelkezésére a soron következő felkészülési mérkőzéseken, helyét a
West Ham United 29 éves belső védője, Angelo Ogbonna vette át. Az olasz
csapat pénteken Argentínával találkozik Manchesterben, míg négy nappal
később a Wembley Stadionban a házigazda angolokkal mérkőzik meg.

* Romániában rendezik a 3x3-as férfi és női kosárlabda-Európa-baj-
nokságot. A sorozat 2014-es létrejötte óta országunk harmadik alkalom-
mal lehet házigazda. Az idei döntő torna szeptember 14-e és 16-a között
zajlik majd, Bukarestben.

* A vb-bronzérmes hollandokkal játszik a soron következő két Eb-se-
lejtezőn a magyar női kézilabda-válogatott, amely már kvalifikálta magát
a kontinenstornára. A mai, első találkozót, amelyet Győrben rendeznek,
19 órai kezdettel élőben közvetíti az M4 Sport televízió. Románia tegnap,
lapzárta után Oroszországgal mérte össze erejét, a visszavágót vasárnap
18.30 órai kezdettel rendezik.

* A magyar férfivízilabda-válogatott több mint három negyeden át nem
kapott gólt, így fölényesen, 13-1-re nyert Debrecenben Hollandia ellen a
világliga európai selejtezőjének C csoportjában. Märcz Tamás együttese
ezzel százszázalékos maradt, és április 10-én a spanyolok vendégeként
biztosíthatja be továbbjutását a szuperdöntőbe, ahol négy csapat képviseli
Európát: a csoportelsők és az esetleges rendező, vagy a csoportelsők és a
legjobb csoportmásodik.

* Spanyolország rögbiszövetsége a Belgium elleni mérkőzés újrajátszását
kérte, miután 18-10-re kikapott a németalföldi csapattól. A váratlan vereség
következtében Románia jutott ki a 2019-es világbajnokságra, a spanyolok
pedig azzal indokolják kérésüket, hogy a fontos meccsük kimenetelét nagy-
ban befolyásolta döntéseivel a találkozó román (!) játékvezetője.

* Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be egyesben a Miamiban
zajló kemény pályás tenisztornán, az első fordulóban két szettben legyőzte
a német Mona Barthelt. Az eredmény 7:6 (7-5), 6:3. Ugyanitt búcsúzott
Mihaela Buzărnescu, a román játékos 6:2, 6:3-ra alulmaradt a belga Kirs-
ten Flipkensszel szemben.

* Az előzési lehetőségek növelése érdekében a megszokotthoz képest
eggyel több (három) DRS-zóna lesz a melbourne-i pályán, a Forma–1-es
idénynyitó Ausztrál Nagydíj alkalmával. A futam romániai idő szerint va-
sárnap reggel 8-kor kezdődik.

csinta Samu (b) és Diószegi László a Sepsi OSK keddi sajtótájékoztatóján.        Fotó: 24.hu



Tizenegy fős, fiatalokból álló nyá-
rádmagyarósi csoport utazik április-
ban Portugáliába, ahol egy hét alatt
európai társaikkal együtt megszö-
vegeznek egy, a toleranciáról szóló
chartát. A bekecsaljiak egy Eras-
mus+ projekt keretében három
másik európai település fiataljaival
dolgoznak együtt.

Nyárádmagyarós tíz évvel ezelőtt lett ré-
szese egy négy országra kiterjedő testvér-
települési hálózatnak. A bekecsaljiak
partnerei a franciaországi (elzászi) Neuvil-
ler-la-Roche, a szlovéniai Skofja Loka és
a portugáliai Penela településbeliek. A kap-
csolatot egy franciaországi nyugalmazott
házaspár kezdeményezte (a férfi brassói
származású), mindketten az Európa Tanács
alkalmazottai voltak, nagy tudású, világlá-
tott személyek, akik tapasztalataikat gyü-
mölcsöztetni akarták, segítve különböző
európai népek, országok, történelmek, ha-
gyományok kölcsönös megismerését, külö-
nös tekintettel a kisebb települések
lakosaira. Így került egy „csapatba” a Stras-
bourgtól nem messze eső pár száz lakosú
francia hegyvidéki falucska, az ország kö-
zepén fekvő hatezer lelkes portugál kisvá-
ros, a szintén hegyek között szétszórt 22
település (városka, falvak, hegyi tanyák) al-
kotta 12 ezer lakosú szlovéniai egység és a
nyárádmenti, alig másfél ezres kisközség.
Többször találkoztak

A nagy távolságok miatt a kapcsolatok
nem túl szorosak, de a magyarósi önkor-
mányzat küldöttségei már jártak mindhá-
rom településen, és a Bekecsaljára is
ellátogatott egy elzászi gyermekcsoport. A
kapcsolat néhány éve a fiatalokat vette
célba, azóta két, az Európa Tanács által tá-
mogatott programot kezdeményeztek a
franciák. A négy település fiataljai 2012-
ben találkoztak először, amikor a civil szer-
vezetek fontosságáról, azoknak egy
településen, és különösen a fiatalok éle-
tében betöltött szerepéről beszélgettek. Két

éve indult el a jelenleg is folyó projekt,
amelynek témája A fiatalok, a fajüldözés
és a megkülönböztetés. A szervezők 2016-
ban egy projektelőzetes találkozón dolgoz-
ták ki a lépéseket, tavaly nyáron
Neuviller-ben találkoztak a fiatalok. A ma-
gyarósiak tízfős csoportja értékes progra-
mokon vett részt. Meglátogatták a közeli
Natzweiler-Struthof egykori német munka-
táborát, a környék több települését, egy
napot Strasbourgban töltöttek, ahol megte-
kintették a belvárost, a világhírű középkori
székesegyházat és a várostörténeti múzeu-
mot, majd találkoztak az Európa Tanács
egyik emberjogi szakértőjével. A nemzet-
közi diákcsoportban szó esett a jogok és
jogtalanságok helyi „hagyományairól”, a
második világháború eseményeiről, a
nácik által elkövetett embertelenségekről
és a mai Európa gondjairól. A magyarósi
küldöttség egyedi „ajándékkal” tisztelte
meg a résztvevőket: mivel ottlétük idejére
esett a francia nemzeti ünnep, egy népün-
nepély keretében népviseletet öltve a szín-
padon bemutattak egy nyárádmenti
táncrendet: el is nyerték a vendéglátó tele-
pülés lakosságának tetszését.

charta a toleranciáról
Április 21-28. között újabb találkozóra

kerül sor, ezúttal Penelában. Itt a négy
nemzet fiataljai megfogalmaznak egy char-
tát, dokumentumot a megkülönböztetés el-
leni cselekvésről, toleranciáról és
intoleranciáról. A Sztrója Károly tanár,
projektfelelős és Csortán Ferenc tolmács
által kísért magyarósi fiatalok felolvasást
tartanak a többieknek, ami a vallásháborúk
által gyötört Európában egyedinek szá-
mító, 450 évvel ezelőtt a tordai zsinaton ki-
mondott vallásbékét mutatja be. A program
szerint nemcsak a portugál kisváros neve-
zetességeit ismerik meg a küldöttségek,
hanem találkoznak a Penelában élő mene-
kültekkel és hátrányos helyzetűekkel is,
szabadidős tevékenységként megtekinthe-
tik az ókori római kultúra nyomait, megíz-
lelhetik az ország legkedveltebb sajtját,
ellátogatnak az ország harmadik legna-
gyobb városába, a közeli Coimbrába, Eu-
rópa egyik legrégebbi egyetemi
székhelyére, továbbá útjukba ejtenek víze-
sést, hegyvidéket és óceánparti fürdő- és
kikötővárost, de Portugália nemzeti ünne-
pébe is betekintést nyernek.
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A nyárádmagyarósi csapat tavaly Neuviller-ben

Gligor Róbert László

Bukarest. Az idei év kezdete immár az ötödik évi egymás után, amikor növekszik a kereslet
az Opel márka iránt a romániai piacon.

A bejegyzett új gépkocsik számáról szóló jelentések alapján rekordnak számító, 59 száza-
lékos növekedés tapasztalható az Opel iránti keresletet illetően az év első két hónapjában,
a rüsselsheimi márka jegyzi a legjelentősebb növekedést a top 10-es listán a romániai pi-
acon.

A döntést, hogy újabb partnerrel bővüljön az Opel forgalmazói hálózata, a piaci igények
és az Opel modellek iránti, számottevően növekvő kereslet alapozta meg. Az MHS Mo-
torsszal, a Bavaria Automobile csoport tagjával, a romániai autópiac több mint 24 éves ta-
pasztalattal rendelkező, egyik legjelentősebb „játékosával” aláírt együttműködéssel az a
célunk, hogy közelebb kerüljünk marosvásárhelyi ügyfeleinkhez, és természetesen növeljük
a térségben eladott gépkocsik számát – mondta Cristian Milea, az Opel Románia felelős
igazgatója. 

„Az Opel márka közismert az innovatív technológiája és amiatt, hogy egy igen széles vá-
sárlói kategória számára elérhető. Jelen partnerség révén első alkalommal olyan márka,
olyan tömegautó kerül a portfóliónkba, ami a helyi piacon igencsak nagy elismerésnek ör-
vend az ügyfelek körében, főként költséghatékonysága miatt. Úgy döntöttünk, hogy be-
hozzuk az Opelt a portfóliónkba a változatosságra való törekvési stretégiánk részeként,
illetve a márka fejlesztési lehetőségei miatt, mind helyi, mind pedig európai szinten.” (Ge-
orge Dorobanţu, CEO, Automobile Bavaria Group)

„Az Opel modellek – személygépkocsik és kereskedelmi járművek – forgalmazására szánt
felület mellett az új helyszín biztosítja a vásárlást követően az összes szolgáltatást: mecha-
nika, diagnózis és komputerizált geometria, bádogosság, autófestő, műszaki ellenőrzés és
autómosó, valamint alkatrészek, kellékek, az Opel kollekció különféle termékeit.” (Olavy-
Theodor Pecou, az Automobile Bavaria Group eladási és hálózatfejlesztési igazgatója) 

„A szolgáltatásaink kiegészülnek alkalmi gépkocsik forgalmazásával, amikor közelebb
hozzuk az ügyfeleinkhez az ellenőrzött használt gépjárműveket, ellenőrzött háttérrel, és
12 hónapra (max.) szóló műszaki jótállási programmal. A használt autókra vonatkozó fi-
nanszírozási szolgáltatások kiegészítik az ajánlatainkat. Az Opel márka hűséges ügyfelei
becserélhetik majd a régi gépkocsiikat új modellekre a buy back és trade-in szolgáltatások
révén, amelyeket a rendelkezésükre bocsátunk.” (Lucian Vişan, az Automobile Bavaria
Group használtautó-eladási igazgatója)

Opel MHS Motors Marosvásárhely. Nyitott kapuk napja március 22–24. között
Az új showroom megnyitása alkalmából az Opel MHS Motors csapata nyitott kapuk ren-
dezvényt kezdeményezett március 22–24. között. Ez idő alatt azoknak, akik autót szeret-
nének vásárolni, lehetőségük nyílik kipróbálni a teljes Opel palettát, beleértve a nemrég
bemutatott városi terepjárókat, Crossland X-et és Grandland X-et. A három nap alatt az
MHS csapat tombolát hirdet a következő nyereményekkel: három hétvége egy Opel modell
volánja mögött, ajándékutalványok, valamint kiegészítők az Opel kollekcióból. Emellett
minden Opel-tulajdonos, aki meglátogatja a helyszínt a nyitott kapuk rendezvény alatt,
utalványt kap, ami 20 százalékos kedvezményt biztosít két évig az autószerelő műhelyben. 

Az Opel MHS Motors az elmúlt év végén jött létre, és része az Automobile Bavaria cso-
portnak, amely a romániai autószektor egyik legjelentősebb partnere, több mint 24 éves
tapasztalattal rendelkezik a gépjárművek forgalmazása és az eladást követő szolgáltatások
biztosítása terén. További részletek az új forgalmazóról az Opel MHS Motors honlapján:
http://www.opel-mhs.ro/.

Az MHS Holdingról

Az Automobile Bavaria Groupnak 13, új és használt BMW autót forgalmazó kirendeltség van a
tulajdonában Romániában, régiószinten az egyetlen Rolls-Royce szerviz. Az Automobile Bavaria
Group az első BMW M-forgalmazó az országban, büszkén képviseli „a világ legerősebb betűjét”, és
az egyetlen különleges eladásokra (hatóságoknak és diplomatáknak) szakosodott központ. 2015 óta,
a márka piacra dobása óta az Automobile Bavaria Băneasa az első engedélyezett BMW i-ügynök
Romániában, és jelenleg a tulajdonában van két BMW i-forgalmazó: Kolozsváron és Temesváron.
Az Automobile Bavaria Group forgalmazza a BMW Motorrad motorbiciklik és robogók teljes ská-
láját, és a tulajdonában van az egyedüli MINI-forgalmazó az országban, valamint a két MINI-szerviz
Kolozsváron és Temesváron. Közép- és Kelet-Európa BMW-forgalmazóinak legnagyobb csoportja
509 személynek biztosít munkahelyet, évi forgalma 136 millió euró. 

Az MHS Truck&Bus Group România a MAN fő forgalmazója Romániában. Nyolc saját központ-
tal rendelkezik a MAN járműveket illetően. A legnagyobb és legperformánsabb MAN-forgalmazó
Közép- és Délkelet-Európában. 355 személyt foglalkoztat, évi forgalma 90 millió euró. 

A Schmidt Gruppe Deutschland öt BMW-forgalmazóval és egy Rolls-Royce-forgalmazóval ren-
delkezik Münchenben. A csoport több mint 240 személynek biztosít munkahelyet, és évi forgalma
125 millió euró.

(x)

Másodszor találkoznak a négy ország küldöttei
A toleranciát népszerűsítik a fiatalok

Narancssárga 
riasztás havazás

miatt 14 megyében
és Bukarestben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) másodfokú, vagyis narancssárga
riasztást adott ki havazás miatt 14 me-
gyére és Bukarestre, ami csütörtök estétől
pénteken 15 óráig érvényes. Ugyanakkor
a fél országra elsőfokú, avagy sárga színű
figyelmeztetés van érvényben szintén a
havazás miatt.

Szerdán 14 órától csütörtökön 15 óráig meteo-
rológiai figyelmeztetés van hatályban ónos eső és
havazás miatt. Az időjárás igen hideg marad, a hő-
mérsékleti értékek bő 10 fokkal elmaradnak az
ilyenkor megszokottól.

A csütörtöki nap első felében a délnyugati és
déli tájakon kiterjedt területeken kell havazásra
számítani, a szél megerősödik.

Csütörtökön 23 órától pénteken 15 óráig na-
rancssárga riasztás lesz érvényben havazás miatt
14 megyében és Bukarestben, sűrű havazás vár-
ható, jelentős vastagságú hóréteg rakódik le, hóvi-
har lehet, lecsökken a látótávolság.

A Bánság és Olténia déli tájain, valamint Havas-
alföld és Dobrudzsa legnagyobb részén sűrű hava-
zásra kell felkészülni, a széllökések elérik az 50-60
kilométer/órát, elszórtan a 65-70 kilométer/órát is,
felkavarva a havat, ami miatt csökken a látótávol-
ság.

Ugyanakkor csütörtökön 15 órától pénteken 20
óráig sárga figyelmeztetés lesz érvényben havazás
miatt a Bánságban, Olténiában, a Havasalföldön,
Dobrudzsában, Moldva déli vidékein, valamint a
Déli- és Keleti-Kárpátokban, ahol jelentős meny-
nyiségű hó hull majd, és a szél is megerősödik, a
széllökések sebessége 45-55 kilométer/órás lehet,
elszórtan hóviharra is számítani kell.

Dobrudzsa déli és keleti részein vegyes csapa-
dékra, ónos esőre kell számítani, ami miatt csúszó-
sak lesznek az utak. (Mediafax)

Az MHS Motors 
a marosvásárhelyi Opel új engedélyezett forgalmazója



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 1200 db Bramac tetőcserép
féláron. Érdeklődni a 0720-532-001-es
telefonszámon. (7509)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Gombos Vasile névre
szóló ingyenes buszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (7537)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. 
(19976-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (7348)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
március 22-én SZÖVÉRFI
IMRÉRE halálának második
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben örökké őrizzük.
Szerettei. (7399-I)

Fájó szívvel, kegyelettel
emlékezünk a radnóti szüle-
tésű SZÁSZ GYULÁNÉRA
szül. KOVÁCS MÁRIA
halálának 29. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrizzük: fia, menye és unokái.
(7479)

Fájdalommal emlékezünk
március 22-én a nagyteremei
SZŐCS ANDRÁSNÉRA szül.
TAKÁCS ROZÁLIA halálának
harmadik évfordulóján. Nyu-
godjon csendesen! Szerettei.
(7498-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 22-én a szeretett
férjre és édesapára, a székesi
születésű id. JÁNOSI
GELLÉRTRE, aki 15 éve
visszaadta halhatatlan lelkét
Teremtőjének.
Áldott emlékét szívünkben
őrizzük. A megemlékező
szentmise 2018. március 22-
én este 6 órakor lesz a
remeteszegi Szent Család-
templomban. Szerető csa-
ládja. (7514)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én is szerettelek. Ne
sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm
nem engedett, csak a szívem
súgta halkan: isten veletek!” 
Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk
március 22-én NAGY ANNÁRA
szül. Katona halálának 8.
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét őrzi férje és
hozzátartozói. (7546)

ELHALÁLOZÁS

Velünk sírnak a harangok, mert
akit szeretünk, az minket itt ha-
gyott. Dolgos két keze pihenni
tért. Nemes, jó szíve, mellyel úgy
szeretett minket, megszűnt do-
bogni. Elköltözött tőlünk az örök
hazába, csendes temetőbe, hol-
tak otthonába.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagyapa, 

SZIGETI ZSOLT 
életének 78. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2018. március 23-án
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temető cinterméből.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Búcsúzik tőle 
a gyászoló család. (7524-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy 

MADARAS LAJOS
66 évesen hazatért Megváltó Urá-
hoz. Búcsúzunk tőle 2018. már-
cius 23-án 13 órától szülő-
falujában, Vadasdon. (7531-I)

Fájdalomtól összetört szívvel tu-
datjuk, hogy 

NAGY JÓZSEF 
sokszoros országos, valamint
Balkán-bajnok és még aktuális

diszkoszdobó rekorder, 
több olimpiai játék résztvevője 

hirtelen elhalálozott. Március 26-
án 13 órakor helyezzük örök nyu-
galomra református szertartás
szerint a református temetőben. 

A vigasztalhatatlan család.
(7545-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, édesapa,
rokon, jó barát és szomszéd, 

ORBÁN ISTVÁN 
a Romgaz 

nyugalmazott főtechnikusa 
életének 71. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2018.
március 23-án déli 12 órakor lesz
a református temetőben. Isten
nyugtassa! 

A gyászoló család. (7552-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk
SZIGETI ZSOLT  barátunktól.
Nyugodj békében! A Dániel
család. (7549-I)
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KILYÉN IDÁNAK
születésnapja alkalmából
kívánunk sok egészséget,

boldogságot, hosszú életet!
Lánya, veje és unokái. (7490)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0265/223-902,
0740-393-060. (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a szá-
mítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Ér-
deklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészíté-
sére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jöve-
delem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro
címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszá-
mon. (sz.-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a
karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Ér-
deklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)
SZERETNÉL KÜLFÖLDÖN DOLGOZNI? Eleged van a köz-
vetítői díjakból? Cégünk teljes állásba keres MEGBÍZHATÓ EM-
BEREKET ÜVEGHÁZI MUNKÁRA Dél-Angliába, kiemelt
bérezéssel. Az angolnyelv-tudás nem feltétel, nincsenek rejtett költ-
ségek. Ha szeretnél többet megtudni, gyere el és találkozz velünk
Nyárádszeredában, a Bocskai tér 29. szám alatt, a Pálma cukrász-
dában 25-én, vasárnap 15 órától tartandó előadásunkon. (-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19982-I)
VARRÓNŐKET alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-298-421-es te-
lefonszámon. (19983)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz. Program: hétfő-
től péntekig 7-15.30 óra között. Érdeklődni a 0728-298-421-es te-
lefonszámon. (19983)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST. Szállást, étkezést, utazást biz-
tosítunk. Tel. 0770-183-799. (19981-I)
A Sapientia EMTE pályázatot hirdet irodai, valamint bentlakási bú-
torzat beszerzésére.  Részletek a www.ms.sapientia.ro  honlapon. (-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 7195)

Lengyelországi zarándoklat  2018. június 11–17. között: 
Zakopane–Kalwaria Zebrzydowska –Wadowice– Auschwitz–

Birkenau–Czestochowa– Varsó–Radom–Krakkó
György Tibor plébános lelki vezetésével. Tel. 0744-909-601. 

Az élő bárányokat árusítók figyelmébe
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság közli, hogy azok, akik húsvét

előtt levágásra élő állatokat adnak el a Cuza Vodă utcai napipiacon, az
alábbi iratokkal kell rendelkezzenek: 

– a gazda személyazonossági igazolványa 
– termelői engedély
– az illető település állatorvosa által kibocsátott állategészségügyi

igazolvány
– a helyi állatorvos által kiállított szállítólevél
– élelmiszerlánc (állatorvostól)
– mindkét fülben fülszámozott bárányok
A vágópont március 26. – április 7. között engedélyezett a Cuza Vodă

utcai piacon. 
Ha a vágás nem higiénikus körülmények között történik, megbete-

gedésekhez vezethet, ennek elkerülése érdekében, kérjük, vegyék
igénybe az állategészségügyi engedéllyel rendelkező vágópontot. 

Ujică Valer ügyvezető

A Szovátai Polgármesteri Hivatal
közli:

A közpénzekből fizetett, közszférában dolgozó személyzet esetében
egy üres vagy ideiglenesen megüresedett állás betöltésének – a szer-
ződéses munkakörök és a szakmai előrelépési feltételeknek megfele-
lően – az általános feltételeire vonatkozó keretszabályzatot jóváhagyó
2011. évi 286-os kormányhatározat 7. cikkelyének 1. bekezdése értel-
mében a Szovátai Polgármesteri Hivatal – Maros megye, CUI 4436895
– versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére, meghatározat-
lan időre: 

– egy szakképzetlen munkási állás az útkarbantartó osztályon – kö-
zépfokú végzettség

– egy szakképzett munkási állás az útkarbantartó osztályon – általá-
nos iskolai végzettség 

A beiratkozási iratcsomót a Szovátai Polgármesteri Hivatal Fő út
155. szám alatti székhelyén, a 4-es irodában kell benyújtani a hirdetés
kifüggesztésétől számított 10 munkanapon belül, és ennek a követke-
zőket kell tartalmaznia: 

– az intézmény vezetőjéhez intézett, versenyvizsgára való beiratko-
zási kérelem

– a személyazonossági igazolvány másolata
– a tanulmányokat, illetve bármely szakképesítést igazoló irat má-

solata
– a munkakönyv vagy esetenként bizonylat, amely igazolja a régi-

séget a munka terén, a szakmában – erről másolat
– priusz
– családorvos által kiállított igazolás arról, hogy a jelentkező alkal-

mas a megpályázott állásra 
– a születési bizonyítvány, valamint a házassági bizonyítvány má-

solata
– a katonakönyv másolata (ha van)
– önéletrajz
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek a 2011/286-os

kormányhatározat 3. cikkelyében előírt feltételeknek kell megfelelniük. 
A versenyvizsgának három szakasza van: 
1. Az iratcsomók kiválasztása, amire a beiratkozási határidő lejártától

számított legtöbb három munkanapon belül kerül sor
2. Az írásbeli vizsgát április 19-én 10 órától tartják a Szovátai Pol-

gármesteri Hivatalban
3. Az állásinterjúra április 20-án 10 órától kerül sor a Szovátai Pol-

gármesteri Hivatalban. 
A versenyvizsga eredményét az interjút követő három munkanapon

belül kifüggesztik az intézmény hirdetőtáblájára.
A könyvészetet kifüggesztik az intézmény székhelyén.
Részletekért a 0265-570218-as telefonszám 127-es mellékállomása

hívható.
Fülöp László Zsolt polgármester

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!



Közlemény
Marosvásárhely 

Polgármesteri Hivatala 
emlékezteti a magán- és a jogi személyeket, hogy a 2018. évre vonat-
kozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésének első határideje
2018. március 31-e.
Azok az adófizetők, akik 2018. március 31-ig befizetik az egész évi
ingatlan-, telek- és gépjárműadót, 10 százalékos kedvezményben ré-
szesülnek.

A helyi adókat és illetékeket készpénzzel és bankkártyával is ki lehet
fizetni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóosztályának ügyfél-
szolgálatánál, magánszemélyek a Tudor lakónegyedbeli adóbegyűjtő
központban is, valamint a ghiseul.ro portálon keresztül elektronikus
pénzátutalással. 
A jogi személyek a hivatal honlapján, a www.tirgumures.ro internetes
elérhetőségen a Globalpay applikáció segítségével áttekinthetik az
adóügyi nyilvántartásban szereplő befizetési kötelezettségeiket, vala-
mint bankkártyával történő elektronikus kifizetésre is lehetőség nyílik.
Mindehhez előzetesen azonosítót kell igényelniük.
Emlékeztetjük az adófizetőket, hogy az ingatlanok felértékelési je-
lentéseit legkésőbb 2018. március 31-ig kell benyújtani.

A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos összes formanyomtat-
ványt, a szükséges iratok jegyzékét, valamint a befizetéshez rendelt
IBAN-kódokat (bankszámla-azonosítók) megtalálják az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján.

Szövérfi László ügyvezető igazgató

Ellenőrizték a tej és kifli 
tízóraicsomag tárolási 
körülményeit

A megyei bizottság nevében, a „Program a romá-
niai iskolákért” terv gyakorlatba ültetése érdeké-
ben közöljük, hogy február folyamán a Maros
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság közegészség-
ügyi ellenőrzési szakosztálya hat tanintézetben
végzett ellenőrzést, hat esetben vizsgálták meg
azokat a helyiségeket, ahol a Tej és kifli program
keretében kiosztott ennivalót tárolják. Az ellen-
őrzések nyomán nem találtak rendellenességet. 
Ugyanakkor február elején a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium és a Közbeszerzési
Országos Ügynökség 19/37/2018-as rendeletével
jóváhagyták a Program a romániai iskolákért ke-
retében a gyümölcs, zöldség, tejtermék és péká-
ruk biztosításáról szóló keretszerződések
odaítélésére vonatkozó standardizált dokumen-
tációt. 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája
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A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


