
Évek óta jól előkészített folyamat végeredményére mondtak
igent 2018. április 18-i ülésükön a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem román többségű szenátusának
jelen levő képviselői. Döntésük értelmében a MOGYE, eddigi
státusát, jogi személyiségét megőrizve, bekebelezi a Petru
Maior Egyetemet, és Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszeré-
szeti, Tudomány- és Műszaki Egyetem (MOGYTM) néven mű-
ködik tovább. 

Ezzel a lépéssel nem értettek egyet az egyeztető bizottságban részt
vevő magyar professzorok, akik összehasonlító elemzésükben indoko-
latlannak és előnytelennek tartották a két egyetem összeolvasztását. Ha-
sonló volt a véleményük a magyar oktatóknak is, amit a Leonard
Azamfirei rektorral tartott nyilvános konzultációt követően ki is fejeztek,
és eldöntötték, hogy nem vesznek részt a számukra megalázó szenátusi
ülésen. 

A már így is B kategóriába sorolt, egykor hírneves felsőfokú 
intézmény helyzetén sem az oktatás, sem a tudományos kutatás 

A felborult 
gépkocsi vezetője
ártatlan
A sajtó szerepe a hiteles tájékoztatás,
ezért halmozottan nagy a teher a vál-
lunkon. Vasárnap délelőtt a készenléti
felügyelőségtől kapott értesítés nyo-
mán szerettünk volna bővebb informá-
ciókhoz jutni a Hidegkút
vonzáskörzetében történt balesetről,
amelynek tolmácsolása visszásra si-
keredett.
____________2.
Elkezdték 
a munkát a Maros
megyei utakon
Az útjavító cégek Vámosgálfalva és
Szentkirály környékén kezdték el a
munkát, miután a Maros Megyei Ta-
nács kedden átadta nekik a munkate-
rületet. A következő napokban a
megye mind a hat övezetében elkez-
dődik az útjavítás.
____________4.
Örök kérdés 
és vita tárgya 
Bár az utóbbi időben is sajtónyilvános-
ságot kapott egy-egy öngyilkossági
eset, mégis úgy tűnik, mintha nyugvó-
pontra jutott volna megyénkben a
rendszerváltást követő években látvá-
nyosan megszaporodó önagresszió. 
____________5.
Allergia 
az állatoknál
Az emberhez hasonlóan a kutyáknál is
a modern kor betegségei között említ-
hető az allergia. A beteg állatok száma
főleg tavasztól őszig ugrik meg feltű-
nően, ugyanabban az időszakban,
amikor az allergiával küszködő em-
berek is szenvednek az allergia
okozta légzőszervi tünetektől. 
____________7.

„Szerencsés” alkalmazottak?
Az egyik sajtóügynökség „szerencséseknek” nevezi azokat az egész-

ségügyi dolgozókat, akik márciusra a korábbi bérük kétszeresét is
megkapták, és sajnálatosnak tartja, hogy a dolgozók mintegy 10 szá-
zaléka esetében – a pótlékok összegének korlátozása miatt – bércsök-
kenés várható. 

Amint előre látható volt, jókora zűrzavart keltettek a rendszerben a
többszakaszos helyett egylépcsős bérszintnöveléssel. Aminek szakértők
szerint – a gazdasági termelés mutatóit figyelembe véve – nincs kellő
fedezete. A kormány nagyot „mert” álmodni: februárban úgy döntött,
a 2022-es bérszintre emeli március 1-től az állami kórházakban dol-
gozó főorvosok, egészségügyi középkáderek fizetését. Talán még az
érintettek sem számítottak ekkora nagyvonalúságra. A puding azon-
ban, úgy látszik, nem állja ki a próbát: a béremelésből kimaradtak bi-
zonyos alkalmazotti kategóriák, a pótlékok korlátozásával pedig főként
a kisegítő személyzet, az ápolók veszítenek. A szaktárca tűzoltást végez.
Kénytelen rá. Először is pénzügyminiszteri rendelettel lehetővé tette,
hogy két részletben fizethessék ki a márciusi béreket, amivel a szak-
szervezetek vitorlájából próbálják kifogni a szelet, elodázni a készülő
tiltakozásokat. A szóban forgó rendelet szerint a márciusi fizetések má-
sodik részletét április 25-ig kell kiutalni. Több kórházvezető élt is a
lehetőséggel, mint például a marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kór-
házé. Továbbá: Sorina Pintea miniszter az egészségügyi intézetek me-
nedzsereitől várja a pótlékok minimalizálásával járó jövedelemkiesés
kifizetését, ennek érdekében lehetővé tették, hogy a kórházak saját be-
vételeiket erre a célra fordíthassák. Persze ez azok esetében lehetséges,
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A MOGYE szenátusának román tagjai megszavazták az egyesülést

A magyar szenátorok 
távolmaradásukkal tiltakoztak 



István, a király a Vártemplomban
A Marosszentgyörgyi Napok keretében április 21-én,
szombaton 18 órától a marosvásárhelyi Vártemplomban
adja elő a jászberényi Déryné vegyes kar az István, a király
rockoperát. Rendezte, betanította és zongorán kísér Fe-
rencz Sándor karnagy. 

Helyi termékek vására pénteken
A Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Mú-
zeum udvarán április 20-án, pénteken 8–19 óra között
ismét vásárt tartanak. Bő felhozatal lesz különböző hagyo-
mányos és helyi termékekből, úgymint: idényzöldségek,
hús- és tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyü-
mölcslevek, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, tea, fűszer-
paprika, olajok, valamint kézművestermékek. 

Sebestyén Péter a KZST vendége
A Kemény Zsigmond Társaság kedden, április 24-én du. 6
órakor a Bernády Házban tartja következő összejövetelét.
Vendégük Sebestyén Péter, a Szt. Imre-templom plébá-
nosa. Szűkebb térségünk fontos kérdései mellett a beszél-
getés hangsúlyos témája: Vallás és nemzetiség.

Só útja évadnyitó program
Idén április 21-én szervezi meg a Fókusz Öko Központ a
Só útja évadnyitó programot. A hagyományos túra ezúttal
is a Székelybő – Jobbágyfalva útvonalon halad végig, a
végállomás pedig a Tündér Ilona vendégház lesz, ahol gu-
lyás, sport- és környezetvédelmi játékok várják a fiatalokat.
Délután 16.30-tól szakmai fórumot tartanak Fenntartható
tájgazdálkodás és turizmus címmel, amelynek keretében
bemutatják A víz titkai című dokumentumfilmet. Az ese-
ményre diákokat, csoportokat, túrázni és kikapcsolódni vá-
gyókat várnak. Jelentkezni a focusecocenter@gmail.com
e-mail-címen vagy a 0748-472-200 és 0744-774-897-es
telefonszámokon lehet.

A Föld nyomozója az állatkertben
Április 22-én, vasárnap 13 órakor izgalmas programra vár-
ják a gyermekeket a marosvásárhelyi állatkertbe. A részt-
vevők magánnyomozókká válhatnak, és
megfigyelőképességükre hagyatkozva, a megszerzett in-
formációkat elemezve rejtvényeket fejthetnek meg. A Föld
nyomozója című program 15 óráig tart.

Hasonlít a szerelemre? – 
regényes est

Április 25-én 18 órától a Marosvásárhelyi Rádió székhe-
lyén kerül sor a budapesti Pont Kiadó és a Marosvásárhelyi
Rádió szervezésében a Hasonlít a szerelemre? Nőalakok
Szávai Géza regényeiben témájú regényes estre. Az íróval
Gáspárik Attila beszélget. A regényekből erre vonatkozó
részleteket olvas fel Berekméri Katalin, Zádor Fanni és
Tóth Jess.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma EMMA, 
holnap TIVADAR napja.
TIVADAR: a Teodor (görög
eredetű, jelentése: isten aján-
déka) név magyar alakja. 

19., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 14 perckor. 
Az év 109. napja, 

hátravan 256 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
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1 EUR 4,6530

1 USD 3,7620

100 HUF 1,4997

1 g ARANY 162,7664

IDŐJÁRÁS
Napos idő

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 80C

Megyei hírek

Idén is bekapcsolódik Nyárád-
szereda a Föld napja alkalmából
szervezett környezetvédelmi
megmozdulásokba. Vasárnapra
kicsiket és nagyokat egyaránt a
természetbe és közösségbe hív-
nak a szervezők, akik szeretnék,
hogy ilyenkor ne csak hagyomá-
nyosan a diákok vegyék ki ré-
szüket a természet
megtisztításában, megszépíté-
sében, hanem minél több fel-
nőttre is számítanak.

A résztvevőket reggel 9 után a vá-
rosközpontban és az önkormányzat ud-
varán várják, az eligazítások és
csoportkialakítások után 10 órakor
megkezdődik a takarítás, hulladék-
gyűjtés a város körül. Külön csoportok
indulnak a nyomáti erdőbe, a Szereda
fölötti gát környékére és a Nyárád több
pontjára. Akinek törvénytelen szemét-
lerakatokról, hulladékpontokról van
tudomása, kérik, előre jelezze az ön-
kormányzatnál, hogy most azokat is
felszámolhassák.

A hulladékgyűjtési akció előrelátha-
tólag két-három órát tart, azután a cso-
portok visszatérnek a városközpontba,
ahol a „zsákmányt” közszemlére te-
szik. Amíg a hulladékgyűjtés folyik, a
főtéren a kisiskolások számára peda-

gógusok, önkéntesek szerveznek kör-
nyezeti foglalkozásokat, játékokat,
aszfaltrajzot, továbbá megtekinthetők
lesznek azok az alkotások is, amelye-
ket a helyi általános és középiskolák
diákjai ezen a héten újrahasznosítható
hulladékból készítenek. A rendezvény
szervezésében és lebonyolításában
Nyárádszereda önkormányzata, a Nyá-

rádszeredai Önkéntes Tűzoltóegyesü-
let, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI)
helyi szervezete és a Nyárádszeredai
Ifjúsági Szervezet veszi ki a részét, de
a csíkfalvi és a nyárádgálfalvi önkor-
mányzat is segítséget ígért a hulladék-
gyűjtőknek. A rendezvény közös
ebéddel és játékos programokkal zárul.
(gligor)

Nyárádszeredában is készülnek a Föld napjára

Bocsánat a tévedésért. A sajtó
szerepe a hiteles tájékoztatás,
ezért halmozottan nagy a teher
a vállunkon. Vasárnap délelőtt a
készenléti felügyelőségtől ka-
pott értesítés nyomán szeret-
tünk volna bővebb infor-
mációkhoz jutni a Hidegkút von-
záskörzetében történt baleset-
ről, amelynek tolmácsolása
visszásra sikeredett. 

Ezért most megkövetem az áldoza-
tokat: a gépjárműt vezető vétlen édes-
anyát, a fejsérüléseket szenvedett
férjét, a 14 éves lányukat, aki azon a
délelőttön az Olvastam, tetszett című
magyar irodalmi versenyen kellett
volna részt vegyen a megyeszékhelyi
Európa Általános Iskolában. Megtör-
ténhet, hogy a vasárnapi trauma életre
szóló sebet ejtett a lelkén, remélhetőleg
az egyéves és négy hónapos testvérke,
aki életét a babaülésnek köszönheti,

nem fog emlékezni a szörnyű él-
ményre. 

A vidrátszegi ipari park közelében,
a körforgalom előtt történt április 15-i,
vasárnap délelőtti baleset károsultja, a
búzásbesenyői Márton Ildikó elmesélte
az ütközés körülményeit, ezúttal az ál-
dozattól szerzett információkat szeret-
nénk a lehető leghitelesebben
közreadni. „Április 15-én, vasárnap
délelőtt a családdal Marosvásárhelyre
indultunk, kislányunkat Marosvásár-
helyre a magyar irodalmi versenyre
szerettük volna bekísérni. A híd és a
körforgalom között egyszer csak azt
éreztük, hogy valaki hátulról megütötte
a kocsinkat. Még fel sem eszméltünk,
és egy második ütést is kaptunk, az el-
sőnél jóval nagyobb intenzitással,
amely teljesen feldobta a gépkocsinkat,
szabályosan repültünk, a jármű meg-
pördült és a mezőn landolt, a meneti-
ránnyal ellentétes pozícióban úgy,
hogy a tetejére fordult jármű eleje Hi-
degkút irányába mutatott. A balesetet
okozó személy meg sem állt, elhagyta

a helyszínt, kétszáz méterrel odébb
azonban a jármű motorja leállt, így a
rendőrök a baleset helyszínétől nem túl
távol igazoltathatták.” Szerencse a sze-
rencsétlenségben, hogy betartották a
szabályszerű utazás feltételeit, mert a
fejtetőre állt gépjárműben utazó család,
a kiskorúak, de a felnőttek életét is a
biztonsági öv vagy a Gondviselő ment-
hette meg. A rendőrségi jegyzőkönyv
szerint az elkövető nevére bűnügyi
dossziét nyitottak és folytatják az ügy
kivizsgálását.

Az előzményekhez tartozik, hogy
vasárnap délelőtt telefonos megkeresé-
sünkre az ügyeletes rendőrfőbiztos
arról tájékoztatott, hogy a vidrátszegi
körforgalomnál a féktávolság be nem
tartása okozta azt a balesetet, amelyben
egy személyautó kipördült a mezőre és
a tetejére fordult. A gépkocsit egy 37
éves, búzásbesenyői illetőségű nő ve-
zette, a jármű négy utasa közül kettő
kiskorú – 14 éves, illetve egyéves és
négy hónapos – volt, a járművezető
gyerekei, valamint egy 64 éves sze-
mély. A telefonos tájékoztatásból azon-
ban nem derült ki egyértelműen a
vétkes gépkocsivezető kiléte, szemé-
lyiségi jogokra hivatkozva a rendőr-
ségi jelentésben a járművek márkáját
sem közölhetik, így sajnálatos módon
a hétfőn megjelenő lapszámunkban a
félreértelmezés nyomán épp az áldoza-
tok váltak a baleset okozóivá – ezért is
a bocsánatkérés részemről.

A szerkesztőségünkhöz április 16-
án, hétfőn eljuttatott rendőrségi közle-
mény már egyértelműbben tájékoztat,
miszerint a 9,52 órakor Hidegkút kül-
területén a 15-ös országút E60-as sza-
kaszán, a 62+200 kilométerkőnél „egy
43 éves férfi belerohant az előtte ha-
ladó gépkocsiba, amelyet egy 38 éves
nő vezetett. A baleset nyomán a vétlen
gépkocsi vezetője és három utasa eny-
hébb sérüléseket szenvedtek”. 

Helyesbítés a hidegkúti baleset körülményeiről 
A felborult gépkocsi vezetője ártatlan

A helyi diákság mindig kiveszi a részét a környezet megtisztításából, de felnőtteket is várnak 
Fotó: Gligor Róbert László/archív

Szer Pálosy Piroska

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

Fotó: ISU



színvonalát illetően nem javít egy olyan
egyetemmel való egyesülés, amely or-
szágos szinten a sereghajtók között talál-
ható, rossz gazdasági-pénzügyi
szerkezettel. Másrészt a korábban két-,
majd háromnyelvű MOGYE-n olyan
mértékben romlanak az etnikai arányok,
hogy a szenátus magyar tagjainak sem-
milyen beleszólása nem lesz a dönté-
sekbe. A leginkább meggondolkoztató
ellenérv az egyesülésről szóló határozat
függelékében található. Ennek 2.2-es
pontja a román, magyar és angol nyelvű
oktatás jelenlegi formáinak megtartásá-
val szavatolja az egyetem multikulturális
jellegének a megőrzését. Ez azt jelenti,
hogy a 2011/1-es tanügyi törvény 363-
as cikkelyének az előírását az önálló ma-

gyar tagozat és magyar főtanszékek lét-
rehozásáról továbbra sem fogják betar-
tani. A Petru Maior Egyetem tanári
karával karöltve még annyira sem, hi-
szen az eltelt évek során soha nem ér-
tettek egyet azzal, hogy az egyetemen
bevezessék a magyar tannyelvű okta-
tást.

A MOGYE szenátusának döntése
ellen tiltakozó felhívást tett közzé a Ro-
mániai Magyar Orvos- és Gyógysze-
részképzésért Egyesület. Dr. Ádám
Valérián elnök szerint Románia cente-
náriuma évében addig fognak tiltakozni,
amíg megszűnik az etnikai diszkriminá-
ció, és létrejönnek az anyanyelvű főtan-
székek. 

Április 28-án a prefektusi hivatal előtt
vagy a Színház téren tüntetnek (az enge-

délytől függően). Egyhetes tiltakozást
szerveznek a Külügyminisztérium előtt,
mivel Teodor Meleşcanu külügyminisz-
ter nem tartotta be a Szijjártó Péter ma-
gyar külügyminiszternek tett ígéretét a
magyar oktatás helyzetének a javításáról
a MOGYE-n. 

Egy héten át fognak tüntetni a Közok-
tatási Minisztérium épülete előtt, azért,
hogy ne hagyják jóvá az egyetemek
egyesítését a magyar oktatók beleegye-
zése nélkül. 

Tájékoztató felvonulást tartanak 11
európai uniós állam parlamentje és az
EU 30 orvosi és gyógyszerészeti egye-
teme előtt, az ellen tiltakozva, hogy Ro-
mániában sérül a demokrácia, a
MOGYE-n és más egyetemeken tovább
tart az etnikai diszkrimináció. 
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Egyszerűbb eljárás
Döntő kamaraként elfogadta a képviselőház szerdai
plenáris ülésén azt a törvényjavaslatot, amelynek ér-
telmében többé nem kell a Hivatalos Közlönyben ér-
tesítést közölni egy gépkocsi törzskönyvének
elvesztéséről vagy megsemmisüléséről ahhoz, hogy
a Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) másolatot
állítson ki az igazolványról. Az új szöveg értelmében
a RAR kiállíthat egy másolatot a gépkocsi törzsköny-
véről az eredeti igazolvány elveszítése, ellopása
vagy megsemmisülése esetén, miután azonosították
a gépjárművet. A javaslatot korábban már a szená-
tus elfogadta, a képviselőház volt a döntő fórum az
ügyben. (Agerpres)

Államfői bírálatok
A kormánynak kell megoldania azokat a problémá-
kat, amelyek tiltakozásra sarkallták az egészségügyi
alkalmazottakat, a kabinet nem háríthatja el ennek
felelősségét – nyilatkozta szerdán Klaus Johannis
államfő. Hozzátette: a törvényi keretben sok a ho-
mályos tényező, és ez társadalmi feszültségekhez
vezet, amelyek egyáltalán nem javítják a társadalmi
légkört. Az államfő bírálta a Szociáldemokrata Párt
(PSD) által kieszközölt módosításokat, amelyek sze-
rinte nem hoznak mást, mint zavart és bizonytalan-
ságot. Azt mondta, a PSD addig növelte a
fizetéseket, míg csökkentette azokat, most meg fel
akarják számolni a nyugdíjrendszer második pillérét.
(Agerpres/Mediafax)

Japánsztrájk a BBTE-n
A japánsztrájkot szimbolizáló fehér karszalaggal és
flashmobbal fejezte ki szerdán tiltakozását a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) több tucat diákja
azon tanügyminisztériumi döntés ellen, amely sze-
rint az ország több egyetemén csökkentik jövő tan-
évtől a tandíjmentes helyeket. A kolozsvári egyetem
diákjai úgy vélik, hogy a tandíjmentes helyek elosz-
tása átlátható, előre megszabott és koherens mód-
szertan alapján kell hogy történjen. Követelik, hogy
a tanügyi tárca tegye nyilvánossá azt az algoritmust,
amely alapján kiszámolták a BBTE-nek juttatott ál-
lamilag támogatott helyeket. A BBTE diákjai péntekig
folytatják a tiltakozást. A diákokkal szolidarizálnak a
Temesvári Nyugati Egyetem hallgatói is, akik szintén
japánsztrájkba lépnek. 

Közigazgatási kódex készül
Két újabb különbizottságot hozott létre a parlament
szerdán: az egyiknek a nemzetbiztonsági törvények
korszerűsítése, a másiknak a közigazgatási kódex
kidolgozása lesz a feladata. A szociálliberális több-
ség a titkosszolgálatok parlamenti felügyelete meg-
erősítésének szükségességével és a biztonsági
kihívások megváltozásával indokolta a nemzetbiz-
tonsági törvények átírását. A másik különbizottság
feladata a központi és helyi közigazgatás működé-
sét, a köztisztviselők jogállását, a közvagyon keze-
lését és a közszolgáltatások megszervezését
egységes keretbe foglaló közigazgatási kódex vég-
legesítése lesz. Az előző kabinet által kezdeménye-
zett tervezettel az RMDSZ is elégedetlen. (MTI)

ahol van saját bevétel és az fedezi is a dolgozók jöve-
delemkiesését. Az intézkedés ideiglenes jellegű, az ille-
tékesek megoldást ígérnek nemcsak a bérek szinten
tartására, hanem a visszás esetekre is. Mindeközben az
egészségügyi szakszervezetek nagyszabású tüntetésekre
készülnek, igazságtalannak tartva a 2022-es bértör-
vényt. A kolozsvári kardiológiai intézet több mint száz
alkalmazottja tegnap beszüntette a munkát, és spontán
tiltakozásba kezdett, az elmúlt napokban több intéz-
ményben is volt hasonló megmozdulás. 

A hónap végéig tehát kiderül, hogyan oldódik meg az
egészségügyi dolgozók béremelésének ügye, lesznek-e
további elégedetlenségek a rendszerben. A szaktárca eu-
rópai szintű bérezéssel honorálja az egészségügyiek
munkáját, így próbálva megállítani az orvos- és nővér-
elvándorlást. Kérdés, hogy jut-e pénz beruházásokra, a
munkakörülmények javítására, növelhető-e hosszú
távon a GDP-ből az egészségügyre fordított kiadások
aránya, hogy a betegközpontúnak tartott egészségügy
tud-e az eddiginél jobb minőségű ellátást nyújtani a pá-
ciensnek (minőségi szabványok, irányelvek kidolgozása,
működőképes e-egészségügy), és az is, hogy eltűnik-e a
hálapénzrendszer az egészségügyből? 

„Szerencsés” 
alkalmazottak?

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
(Folytatás az 1. oldalról)

A magyar szenátorok távolmaradásukkal tiltakoztak 

Spanyolországban összesen több mint ezer év 
börtönbüntetésre ítéltek két ETA-terroristát

A spanyol legfelsőbb bíróság ösz-
szesen több mint ezer év börtön-
büntetésre ítélt szerdán két
ETA-terroristát egy 2005-ben el-
követett madridi bombamerény-
let miatt.

Liher Aretxabaleta és Alaitz Ara-
mendi Juanarena vádlottakra fejenként
535 éves szabadságvesztést szabott ki a
legfelsőbb bíróság, amely ezzel megerő-
sítette a központi büntetőbíróság korábbi
ítéletét az ügyben.

A bíróság megállapította, hogy a két
férfi 2005. május 25-ére virradó éjjel
Madridban ellopott egy furgont,
amelybe nagy erejű, saját készítésű rob-
banóeszközt rejtett, majd azt leparkolta
a spanyol főváros San Blas nevű kerüle-
tében egy forgalmas utca sarkán.

A pokolgép másnap délelőtt robbant
fel, és 45 embert, köztük 14 rendőrt
megsebesített.

Egy névtelen telefonáló a Baszk Haza
és Szabadság (ETA) terrorszervezet ne-
vében háromnegyed órával korábban fi-
gyelmeztette a készülő merényletre a
Gara című baszk napilapot, pontosan
megjelölve, hogy a robbanószerkezetet
egy Renault kisteherautóban rejtették el.

A bejelentés nyomán a rendőrségnek
még a robbanás előtt sikerült a hely-
színre érkeznie és lezárnia a megjelölt
körzetet.

A merényletet nyolc nappal azután
követték el, hogy a spanyol parlament
felhatalmazta a kormányt, kezdjen béke-
tárgyalásokat a szakadár terrorszervezet-
tel, ha az lemond az erőszakról. A
tárgyalási törekvések a nem szűnő me-
rényletek miatt zsákutcába jutottak más-
fél évvel később.

A független, szocialista baszk állam
megteremtéséért több mint 50 évig véres
merényletekkel harcoló szervezet 858

ember haláláért tehető felelőssé. Az ETA
tavaly jelentette be, hogy miután 2011-
ben felhagytak a fegyveres harccal,
megmaradt fegyvereiket átadják a ható-
ságoknak.

Az elrejtett fegyverarzenál lelőhelye-
inek listáját a francia hatóságoknak jut-
tatták el, amely több tucat fegyvert, több
száz kilogramm robbanóanyagot és lő-
szereket is lefoglalt múlt áprilisban
Baszkföld francia részén.

A madridi konzervatív kormány vi-
szont közölte, hogy a terroristák ennek
ellenére nem reménykedhetnek kedvező
elbánásban vagy büntetlenségben, az
ETA-nak pedig bocsánatot kellene kér-
nie, és azonnal fel kellene oszlatnia
magát.

A Gara című baszk napilap február
végén írt arról, hogy a terrorszervezet-
nek szándékában áll még ebben az
évben beszüntetni működését. (MTI)

Rálőttek Dúmában az ENSZ előreküldött biztonsági
csoportjának tagjaira

Rálőttek az ENSZ előreküldött
biztonsági csoportjának tagjaira
előző napon a szíriai Dúmában –
közölte szerdán a Vegyifegyver-
tilalmi Szervezet (OPCW) főigaz-
gatója bennfentes források
szerint.

Ahmet Üzümcü arról számolt be kora
délután a szervezet hágai székhelyén,
hogy az ENSZ biztonsági csoportja ked-
den megérkezett Dúmába felmérni, hogy
biztonságos-e a település annyira, hogy
a nemzetközi szakértők megkezdhessék

a vizsgálatukat a feltételezett vegyifegy-
ver-támadás helyszínén, de a történtek
miatt kénytelenek voltak végül vissza-
vonulni. 

A névtelenséget kérő tisztségviselők
szerint a főigazgató elmondta, emiatt
késve tudják csak megkezdeni majd a
vizsgálatokat. Az OPCW szakértői már
a hétvégén megérkeztek Damaszkuszba,
és ott várják, hogy eljuthassanak Dú-
mába.

Nyugati vezetők szerint április 7-én
klórgázt vetettek be az utolsó, még láza-

dók kezén lévő kelet-gútai városban. A
Fehérsisakok nevű szíriai mentőszerve-
zet és a Szíriai-Amerikai Orvosi Társa-
ság (SAMS) szerint több mint 40 ember
halt meg, és több mint 500 emberen ál-
lapíthatók meg „vegyi anyag” okozta tü-
netek. 

Washington és szövetségesei Da-
maszkuszt vádolják a vegyi támadás el-
követésével. Az Egyesült Államok,
Franciaország és Nagy-Britannia meg-
torlásul precíziós légicsapásokat mért
több szíriai katonai célpontra. (MTI)

Hosszasan gondolkodtam, miről is írjak ebben a kis jegy-
zetben, amely immár 17 év óta fut vagy döcög. Ennek eldön-
tését bölcsen és meghunyászkodva az olvasóra bízom. Ez a
legkényelmesebb álláspont. (Persze, azért a lájkokat meg-
számlálom.)

Azon tűnődtem, hogy írjak-e arról, miszerint a határon
túli szavazók kilencvenhat százaléka – ha
pontosan értettem – nem az ellenzékre
szavazott, hanem az eddig is kormányon
levő politikai alakulatokra. Ebben sok-
féle motiváltság rejlik: hála, összetartozásérzet, csodálat,
ragaszkodás, propaganda, megszokás (?!!) vagy éppen a
migránsoktól való félelem, holott Romániára sem vágynak
a migránsok, ők továbbra is Németországba meg Európa
más, rakottabb tájaira, és ha lehet, Amerika felé ácsingóz-
nak, sirülnek, tolakodnak. Az is igaz, hogy Sorosról mit sem
hallottak, arról csak a határon túli szavazók értesültek a kor-
mány hisztérikus önismétléseiből, a migránsok csak mene-
külni, szabadulni akarnak a honi nyomorból, háborúból,
jövő nélküli kilátástalanságból. Persze vannak köztük ka-
landvágyók és fertezett agyúak, akiket egyszerűen csak isz-
lámharcosoknak vagy terrorlegényeknek hívnak.

Kire szavazott, kérdeztem magamtól, az a négy százalék,
ami a külhonos szavazókból a 100 százalékig még maradt?
Természetesen az ellenzékre, amelyből elegendő volt a vá-
laszték, de nem a választók szempontjából. Nagyon úgy
tűnik, hogy a radikális lelkűek, a rendpártiak a Jobbikot ik-
szelték be, míg egy százalékot – talán – a baloldal kapott.
Ebből semmilyen messzebbmenő következtetést nem vonok

le, csupán annyit, hogy volt 4%-nyi embercsoport (szór-
vány), amely másként gondolkodott, nem volt a divatos po-
litikai trendi híve/áldozata.

Itt akár be is fejezhetném elmélkedésemet, ha nem kellene
valami derűsebbre is gondolnom, ami az olvasót is megvi-
dámítja, ugyanis nagyon is elképzelhető, hogy a levélben

szavazók és levelet kapott, de szavazatot
be nem küldöttek már napirendre tértek
a dolog felett, megnyugodtak, hogy a dol-
gok ezúttal számításaik szerint/ellenére

történtek, de közvetlenül őket az ügy nem érinti, az onnan
jövő segélyek és támogatások továbbra is meg fognak ér-
kezni, ha lesz folytonosság, ha a kétharmados országgyűlés
megszavazza, a gyerekek jól vannak, biztosan lesz munkájuk,
és évente többször is haza fognak jönni, vagy el lehet utazni
Magyarországra, a Balcsira karácsonykor, húsvétkor, hosszú
hétvégekre, és továbbra is ingyenes marad a budapesti tö-
megközlekedés és a vonatok az uniós nyugdíjasok számára.
Ja, és abban is reménykedhetnek, hogy nem lesznek listák
(következményekkel), amelyeken azok szerepelnek, akik má-
sutt lihegő kebelében az ellenzékiség munkált, és nem tar-
toznak a 96%-hoz.

Szóval a jó hír az, hogy mire hazatértünk Portugáliából,
a szilvafácska az ablak előtt már jóformán elvirágzott, de
néhány nap óta a püspöklila – a klerikális hasonlat ma már
nem bűn – orgonabokor felzengett gyönyörű virágaival, és
hogy kihajolva az erkélyről, a partviskefével sikerült be-
húzni a legközelebbi ágakat, és egy csokorral szedni a tan-
cinak.

A végszó: orgona



Több marosvásárhelyi kerék-
páros használ láthatósági
elemeket és védősisakot,
mint két évvel ezelőtt, de
még vannak hiányosságok a
szabályos és biztonságos bi-
ciklis közlekedést illetően –
derült ki a Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány által végzett
felmérésből, melynek ered-
ményeit tegnap délelőtt is-
mertették a sajtó
képviselőivel.

Az alapítvány tagjai múlt héten,
április 10–13. között a város külön-
böző pontjainál biciklis reggelire
várták a két keréken munkába vagy
egyéb teendőik elintézésére indu-
lókat, és a forró kávé, friss péksü-
temény átnyújtása mellett
járműveik felszereltségét is ellen-
őrizték. Az erre vonatkozó adato-
kat a 2016-os hasonló ellenőrzés
tapasztalataival vetették össze. A
közlekedésrendészettel közösen
végzett akció eredményeit Gál
Sándor, az alapítvány ügyvezető
igazgatója ismertette.

– Mintegy 150 kerék-
páros járgányát ellen-
őriztük a négy nap alatt.
Az adatok összegzése
során kiderült, hogy je-
lentősen több a lámpák-
kal felszerelt kerékpár,
mint 2016-ban, és a
fényvisszaverő mel-
lényt viselők száma is
nőtt, a láthatóság terén
tehát javulás érzékel-
hető. Az is örvendetes,
hogy, bár a törvény nem
teszi kötelezővé, több a
védősisakot viselők
száma: míg 2016-ban
13, idén közel 30 száza-
lékos volt ez az arány.
Ugyanakkor a küllőkre
szerelendő fényvissza-
verők szempontjából
rosszabbak az eredmé-

nyek, mint tavalyelőtt. Ez azt iga-
zolja, hogy vannak még hiányossá-
gok a biztonságos kerékpározás
terén.
Sokan rossz irányban haladtak

Mint korábban többször is hírt
adtunk róla, a Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal együttmű-
ködésben egy biciklisforgalmat
mérő eszközt helyezett el a Budai
Nagy Antal és a Tudor Vladimi-
rescu utcák kereszteződésénél. A
Magyarországról kölcsönzött esz-
köz április 4–17. között számlálta
az áthaladó kerékpárosokat. A saj-
tótájékoztatón – amelyet a mérés
helyszínén tartottak – Gál Sándor
az erre vonatkozó adatokat is is-
mertette.

A két hét leforgása alatt átlagban
300–350 kerékpáros haladt el az
említett útszakaszon, a csúcsérté-
ket 15-én, vasárnap, a Critical
Mass biciklis megmozdulás napján
mérték, amikor mintegy 650-en
hajtottak át a földön rögzített esz-
közön. A mérés legfontosabb ta-
pasztalata, hogy az egyirányú
útszakaszon – amelyen a jelenlegi

törvények szerint nemcsak gépko-
csival, hanem biciklivel is tilos el-
lentétes irányban áthaladni – a
kerékpárosok több mint 40 száza-
léka megszegte a közlekedési sza-
bályt – tudtuk meg az alapítvány
ügyvezető igazgatójától. Gál Sán-
dor szerint ez egyértelműen jelzi,
hogy a kerékpáros forgalom foko-
zott figyelmet igényel, hasonló el-
lenőrzéseket kellene végezni a
város más övezeteiben is, ugyanak-
kor nagy szükség van biciklisá-
vokra Marosvásárhelyen. Az
ügyvezető igazgató értesülése sze-
rint a polgármesteri hivatalban
tervben van az erre vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány. 

A biciklisforgalmat mérő esz-
közről azt is megtudhattuk, hogy
több mint 3500 euróba kerül, köl-
töztethető, és mind a vegyes forga-
lom mérésére, mind a
kerékpárosok számlálására alkal-
mas. A múlt vasárnapi Critical
Mass Tekerj egy jó célért! nevű jó-
tékonysági akciója részben éppen
egy ilyen eszköz vásárlására irá-
nyult. Az akción begyűlt összeget
ezután összesítik.

Az útjavító cégek Vámosgál-
falva és Szentkirály környé-
kén kezdték el a munkát,
miután a Maros Megyei Ta-
nács kedden átadta nekik a
munkaterületet. A következő
napokban a megye mind a hat
övezetében elkezdődik az út-
javítás – közölte Lukács Katalin,
a Maros Megyei Tanács sajtó-
felelőse.
Vámosgálfalva övezetében 157 ezer
lej kátyúzásra

A Maros Megyei Tanács tavaly
kétéves keretszerződést kötött a me-
gyei utak javítási és karbantartási
munkálataira. A megye mind a hat
régiójában a Maros Híd- és Útügyi
Kft.-nek ítélték oda a kivitelezési
szerződést, így ez a vállalat végzi el
az összes kátyúzási munkálatot.

Szerdától dolgoznak a Nyárádtő–
Felsőkápolna és Szeben megye ha-
tárát összekötő 151B jelzésű
megyei úton a Kiscserged–Bonyha
és Kund közötti szakaszon. De el-
kezdődnek a munkálatok a 142-es
megyei úton a Dicsőszentmárton–
Vámosgálfalva–Mikefalva–Abos-
falva közötti szakaszon is, illetve a
142A jelzésű megyei úton Vámos-

gálfalva és Szászbogács között, va-
lamint a 107-es megyei úton Fehér
megye határa–Ádámos és a 15-ös
országúttal való kereszteződés kö-
zötti szakaszon. Vámosgálfalva
környékén az idénre kötött első
szerződés értéke 157 ezer lej, a ki-
vitelezési határidő pedig 26 nap.
Dolgoznak a Nyárádmentén 
és a mezőségi úton

A Szentkirályhoz tartozó régió-
ban elsőként a Nyárádtő–
Á k o s f a l v a – T o m p a
megyei úton (DJ151D),
valamint a Marosvásár-
hely–Mezőbánd–Radnót
útszakaszon (DJ152A)
kezdik el a javítást. Ebben
az övezetben az idei első
szerződés értéke 167 ezer
lej, és 33 nap áll a kivite-
lező rendelkezésére, hogy
teljesítse a szerződésben
foglaltakat.

A következő napokban
máshol is elkezdődik a
megyei utak kátyúzása.
Azt, hogy egy övezeten
belül melyik útszakaszon
fognak neki a munkának,
a műszaki igazgatóság

munkatársai döntik el, figyelembe
véve az utak állapotát és azt, hogy
hol nagyobb a forgalom.

A Maros Megyei Tanács idén 2,2
millió lejt különített el a költségve-
téséből a javítási és karbantartási
munkálatokra, ebből másfél millió
lejt fordít kátyúzásra.

A javítás mellett folyamatban
van az aszfaltozás előkészítése is.
Az éves karbantartási program ke-

retében idén 56 km-es szakaszon
fognak új aszfaltréteget teríteni
mintegy 14 millió lej értékben.

Az útjavítás miatt forgalomkor-
látozásra lehet számítani, ezért arra
kérik a gépkocsivezetőket, hogy le-
gyenek türelmesek, ha olyan útsza-
kaszon kell áthaladniuk, ahol éppen
munkálatok folynak.
Teljes útfelújítás is lesz

A kátyúzáson kívül a megyei ta-
nács nagyszabású útfelújítási mun-
kálatokat is végez. Január végén és
február elején két fontos szerződést
írt alá, egyik a Szentágota és Seges-
vár közötti 106-os megyei út felújí-

tásának finanszírozási szerződése.
A beruházás összértéke 118,6 millió
lej, Maros és Szeben megye part-
nerségben fogja megvalósítani, a
Regionális Operatív Program kere-
tében nyert európai uniós finanszí-
rozás révén. A 118,6 millió lejes
beruházásból a Maros megyére eső
rész 52 millió lej, ebből 1.322.286
lej a megyei tanács önrésze, a költ-
ségek többi részét uniós forrásokból
fedezik.
A 106-os megyei út teljes hossza
37,3 km 

Korszerűsítik továbbá a 151B és
142-es jelzésű, Nyárádtő–Mike-

falva–Dicsőszent-
márton közötti 24
kilométeres útsza-
kaszt. Mint ismere-
tes, a gödrös,
hepehupás út a cser-
gedi földcsuszamlá-
sos szakasz miatt is
igencsak megérett a
korszerűsítésre.

A projektet a me-
gyei tanács nyújtotta
be, és 140,8 millió
lejes, azaz 31 millió
eurós finanszírozást
nyert. A megyei úthá-
lózat korszerűsítési
stratégiájában ezt az
útszakaszt prioritás-
ként kezelik. (mezey) 

Bartis Attila neve és személye
nem ismeretlen a marosvásárhelyiek
előtt (sem). Az innen elszármazott
író az eltelt évtizedek alatt megérde-
melten szerzett magának világhírne-
vet, az egyik legismertebb kortárs
magyar szerzőként tartja számon a
világirodalom. Mindig szívesen jár
haza, pár évvel ezelőtt készített in-
terjúnk során pedig bevallotta: a két-
lakiságot szereti leginkább, hol
Magyarországon, hol Indonéziában
él. A számunkra egzotikus tájak
azonban nem csak az író fantáziájára
gyakorolnak mély hatást, hiszen
Bartis elismert fotóművész is – e mi-
nőségében pedig talán jobban meg-
örökítheti azokat a távoli vidékeket,
kultúrákat, ahol járt, mint bárki más. 

A szerzőnek, fotográfusnak több
tárlata is volt már, hamarosan azon-
ban egy újabb is megnyílik – szere-
tett szülővárosában,
Marosvásárhelyen. Amint azt a
szervezők híradásában olvashatjuk,
Bartis Attila eddigi legnagyobb,
klasszikus méretű A szigeteken
című fotóalbuma idén márciusban a
Magvető Kiadó által került kia-
dásra. Az album fényképeiből a bu-
dapesti Mai Manó Házban nyílt
kiállítás, melyet egy, a városunkban
nyíló újabb tárlat követ. 

Április 23-án, hétfőn délután 6
órai kezdettel Bartis Attila A szige-
teken című fotókiállítása nyílik meg
a Kultúrpalota kiállítótermében. A
tárlatot Kemény István költő nyitja
meg, előad Bogdán Zsolt színmű-
vész. A kiállítást április 23-a és
szeptember elseje között tekinthetik
meg az érdeklődők.

A könyvben szereplő fotográfiák
2014 és 2017 között készültek,
többnyire Indonéziában – Jáván,
Yogyakarta környékén. Bartis azon-
ban nem egy távoli, egzotikus világ-
gal akar megismertetni, nem
dokumentál, „hanem a változó kör-
nyezet adta inspiráció hatására
olyan felvételeket készít, amelyek
tárgyukat tekintve készülhettek
volna a világ más pontjain is. A fel-
vételekkel a valóságról való szemé-

lyes érzéseit közvetíti” – írja a ké-
pekről Petrányi Zsolt. 

A magyar és angol nyelvű album
fényképeihez Katharina Narbutovič
irodalmár, Petrányi Zsolt művészet-
történész és Szűcs Attila képzőmű-
vész írt értelmező szövegeket. „E
fotográfiák Bartis Attila világának
csak elenyésző töredéke. És mégis
mindaz megtalálható rajtuk, amiből
Bartis világa épül. Az ösztönösség.
A természetesség és valószerűtlen-
ség. Az érzékiség. A személyesség.
A pontosság. Ezek tökéletes aránya.
A kegyetlen művészi erő. Nincs a
képeknek semmi festményszerűsége,
mégis ott érezzük a háttérben Gior-
gio de Chirico és Caspar David
Friedrich rejtélyességét, melankóli-
áját. Kőlépcsők, sötét sűrűségek és
megrendítő égboltok, valószínűtlen
terek és fények, iszkoló kutyák. Min-
den képen ugyanaz az összetéveszt-
hetetlen, kísérteties-hidegleléses
világlátás, mint Bartis prózájában”
– véli az alkotásokról Kemény Ist-
ván.

A kiállítás támogatója a marosvá-
sárhelyi Vim Spectrum Gyógyszer-
gyár, a budapesti Hagyományok
Háza, a Magvető Kiadó, a Deák
Erika Galéria és a Magyar Fotómű-
vészek Szövetsége. (Knb.)
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Hétfőn nyílik Bartis Attila fotótárlata 
A szigeteken

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Kátyúznak a csergedi úton                                                                                                                                 Fotó: Vajda György

A biciklisreggeli eredményei
Láthatóbbak a kerékpárosok

Másfél millió lej kátyúzásra 
Elkezdték a munkát a Maros megyei utakon



Elvégezték az első magyarországi
gyermek-tüdőtranszplantációt

Két kutyakullancs (Dermacentor reticulatus) és három közönséges kullancs (Ixodes ricinus)
vizsgálat alatt (b-j) a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János kutatóközpont virológiai
kutatócsoport laborjában Pécsen 2018. április 17-én. Az erdőkben, a parkokban, de még a ját-
szótéri fákon is lehet kullancs.                                                                   MTI Fotó: Sóki Tamás

Bár az utóbbi időben is sajtónyilvá-
nosságot kapott egy-egy öngyilkos-
sági eset, mégis úgy tűnik, mintha
nyugvópontra jutott volna megyénk-
ben a rendszerváltást követő években
látványosan megszaporodó önagresz-
szió. Emiatt kerülgettem a témát, bár
tanulságos és érdekes volt a Marosvá-
sárhelyen előadást tartó dr. Fekete Sán-
dor pécsi egyetemi tanárral folytatott
beszélgetés az öngyilkosságról,
annak kultúrtörténeti előzményeiről,
okairól és a megelőzés lehetőségeiről. 

Aztán úgy hozta a sors, hogy nemrégiben
a sürgősségi osztályon töltött órák alatt a
magam bajáról megfeledkezve végig kellett
néznem, ahogy egy doboz nyugtatót lenyelt
középiskolás lánynak kimossák a gyomrát.
Ha sorstársai látták volna azt a kínos két-
három órát, amíg a nyelőcsövében lenyomott
szondán keresztül kiszívták a gyomortartal-
mat, legsúlyosabb szerelemi bánatukban is
jobban meggondolnák, hogy maréknyi nyug-
tatatóval kíséreljék meg az örök vigasztaló-
dást.

Világviszonylatban évente egymillió, Eu-
rópában 150.000-re tehető az öngyilkosságok
száma. Romániában tizenegy évvel a rend-
szerváltás után tetőzött, a magyar többségű
megyékkel az élen. A 2000-ben jegyzett évi
3.967 esetről fokozatosan csökkent a 2016-
ban történt 2.459 esetig. A nemeket illetően
82 százalékuk férfi és 18 százalékuk nő volt.
A romániai öngyilkosok háromnegyede
akasztással vet véget életének, hét százalékuk
vízbe ugrik, hat százalékuk megmérgezi

magát és ugyanannyian magas épületekről
ugranak le – olvasható a Mina Minovici Or-
szágos Igazságügyi Orvostani Intézet honlap-
ján közzétett jelentésben.

Magyarországon évente 2.000 –2.500 kö-
zött van az öngyilkosságok száma, az öngyil-
kossági kísérleteké ennek a tízszeresére
tehető. A csúcsot az 1980-as években érték el.
Ez indokolta a Pécsi Orvostudományi Egye-
temen 1978-ban végzett dr. Fekete Sándor
döntését, aki a neurológia mellett a pszichi-
átria, a pszichoterápia, az addiktológia szak-
orvosa, kiképző oktatója, és jelenleg a pécsi
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igaz-
gatói tisztségét tölti be. Klinikai tanszékve-
zetőként több nyelven oktat, aktív szerepet
tölt be a tudományos diákköri és a doktori is-
kolai rendszerben, a fiatal szakorvosok kép-
zésében, jelentős kutatómunkát végez, és
igazságügyi orvosszakértőként is dolgozik.
Bel- és külföldi szakmai tevékenysége kap-
csán a Magyar Tudományos Akadémia köz-
testületi tagja lett

Érdeklődésemre elmondta, hogy reformá-
tus lelkész nagyapjának a példáját követve, a
szociális problémák iránti családi érzékeny-
ség, valamint a serdülőkorában olvasott nagy
orosz szerzők hatására választotta az ideg-
gyógyászatot. A pontosságot, lokalizáltságot,
manualitást az agy különböző funkcióinak a
vizsgálatát jelentő hétéves neurológusi tevé-
kenységére épült rá a pszichiátria, pszichote-
rápia, addiktológia, amelyekből sorra
szakvizsgát tett. Ezen belül az öngyilkosság
rejtélye iránti érdeklődve kapcsolódott be a
témával foglalkozó programokba. A későbbi-
ekben külföldi ösztöndíjak elnyerésével Né-
metországban, Kanadában és az Egyesült
Államokban bővítette ismereteit, kutatta a
szuicidológiát és más pszichiátriai kórképe-

ket. A felesége családorvos, így bevallása
szerint folytonosan szembesülhet ezen a
módon is a szakma realitásaival.

– Indulásként megkérem, kezdjük az ön-
gyilkosság kultúrantropológiai vonatko-
zásaival!

– A klasszikus kijelentés szerint az önpusz-
tító és a pusztító viselkedés egyidős az em-
beriség történetével. Gondoljunk Káin és
Ábel bibliai történetére, Saul király depresz-
sziójára, aki kardjába dőlt az elvesztett csata
után. A függőségekről is olvashatunk, például
az első részegségről, de az első zeneterápiáról
is (a Dávid király hárfajátékáról szóló rész-
letben). Az ősi szövegekben jó néhány ön-
gyilkosságot is leírnak, de érdekes módon
ezeket a történeteket a Biblia nem kommen-
tálja különösképpen. 

A Krisztus utáni időszakban, a keresztény
középkorban valóságos öngyilkossági járvá-
nyok voltak, helyenként abból a meggyőző-
désből, hogy ily módon hamarabb lehet a
mennybe kerülni. Mivel ezzel a katolikus
egyház nem értett egyet, a legnagyobb bűn-
nek minősítettek. 

– Antropológiai feltárások szerint évszá-
zadok óta a temetők szélében vagy azon
kívül temették el a feltételezett öngyilko-
sokat. Milyen meggondolásból tagadta
meg a katolikus egyház, hogy egyházi
szertartás szerint temessék el azokat,
akik önkezűleg vetnek véget életüknek?

– A korai egyházatyák fogalmazták meg,
hogy az életünk nem saját tulajdonunk,
hanem a Teremtőé, így a legnagyobb bűn az
élet elvétele, ezért utasítják el, hogy öngyil-
kosokat temessenek. Ez a felfogás a liberáli-
sabb, megengedőbb protestantizmus
megjelenésével változott. A többségében ka-
tolikusok lakta helységekben ma is alacso-
nyabbak az öngyilkossági arányszámok,
protestáns területeken viszont magasabbak. 

– A jelenséget évek óta kutatva sikerült-
e megfejtést találni arra, hogy Magyar-
országon és általában a magyarság

körében az átlagosnál miért gyakoribb? 
– Örök kérdés és vita tárgya. Az 1800-as

évek végén kialakított megbízható statisztikai
rendszer szerint a múlt század elején még
nem volt annyira magas az öngyilkosságok
száma. Ez a későbbiekben, a háborús idősza-
kok kivételével két-három hullámban emel-
kedett az 1980-as évekig. Azóta mintegy a
felére csökkent, de még mindig a világ élvo-
nalában vagyunk, mert manapság máshol is
kevesebben lesznek öngyilkosok. Jelenleg
úgy tűnik, hogy Dél-Korea és Japán vette át
a vezetést, de mi is követjük őket a finnek és
a balti országok lakói mellett. Csíkszeredai
igazságügyi orvos kollégám elmondta, hogy
abban a régióban is gyakran hívják öngyilko-
sokat boncolni. 

Dél-koreai diákom szerint, aki ebből a té-
mából írta az államvizsga-dolgozatát, az ál-
lásért, pozícióért folytatott egymás közötti
gyilkos teljesítményverseny sodorja vesz-
tükbe a helybélieket. Kultúrantropológiai
szempontból elmondhatjuk, hogy az öngyil-
kosság a világ összes népénél jelen van, tehát
a legkisebb csendes-óceáni elkülönülő szige-
ten is, ezért eléggé humán jelenségnek lát-
szik. Sok minden befolyásolja: nyilván az
adott kultúra, a szociális tényezők, mint pél-
dául a munkanélküliség, ami áttételesen sok
következménnyel járhat. Pszichológiailag a
nagy lélektani veszteségek miatt és idős em-
berek körében magasabb a befejezett öngyil-
kosságok száma. Nyilván az ő esetükben is
beszélhetünk veszteségekről, hiszen nyugdí-
jas korában az átlagember kevés pénzből él,
betegségek kínozzák, s ha úgy érzi, hogy
nincs már sok hátra, a céltalanság, reményte-
lenség, a depresszió vesz erőt rajta.

– Hogyan segíthet a pszichiáter, aki a pá-
ciens életkörülményeit nem tudja meg-
változtatni?

– Öngyilkossági kísérlet után kerülnek be
klinikánkra idős, 80 év fölötti emberek is, és

Az önpusztítás egyidős az emberiséggel 
Örök kérdés és vita tárgya 

Kullancsveszély

Öt éve már a költészet völ-
gyévé változik egy napra a
tavaszi rügybomlásban, vi-
rágzásban pompázó Geges,
Havad patakok mente. Április
11-én a nyárádszentsimoni
református egyházközség
gyülekezeti termében immár
ötödik alkalommal ünnepel-
ték meg a költészet napját. A
2018-as találkozón az erdélyi
magyar líráé volt a főszerep,
kiemelten Szilágyi Domokos-
ról és Wass Albertről emlé-
keztek meg a jelenlevők. 

Balogh Irma szervező üdvözlő
szavait követően Buksa Ferenc re-
formátus lelkész, házigazda-szer-
vező a szeretet himnuszával (1Kor
13) és egy Szilágyi Domokos-idé-
zettel („... az egymásra-utaltság
legmagasabb fokon szervezett for-
mája a szeretet”) köszöntötte a
mintegy 50 fős, immár közösséggé
formálódó vendégsereget, akiknek

nagyobb része évről évre vissza-
térő szereplője a versdélutánnak. A
lelkipásztor Szilágyi Domokos
életét és munkásságát foglalta
össze, majd az általa választott Szi-
lágyi-verset, a Pimpimpárét – szin-
tén visszatérő motívumként –
Buksa Júlia-Izabella óvónő el is
énekelte. A gegesi Ajándék zenekar
Szilágyi Domokos Most című ver-
sét Tőkés Attila lelkipásztor által
megzenésítve adta elő. Ezután kö-
vetkeztek a Szilágyi-verseket sza-
valók, majd a délután Wass
Albertnek szentelt részére való át-
térés előtt reneszánsz kori reformá-
tus énekeket adott elő az
erdőszentgyörgyi Szellőrózsa
leányegyüttes. Elhangzottak töb-
bek között Mécs László, Reményik
Sándor, Kosztolányi Dezső költe-
ményei, de még Ágoston Albert
imaverse is. A harmadik, Wass Al-
bertnek szentelt részben László
János nyugalmazott magyartanár

beszélt az író-költőről, majd a sza-
valatok mellett megzenésített Wass
Albert-versek színesítették a mű-
sort, szintén Buksa Júlia-Izabella
és az Ajándék együttes előadásá-
ban, ez utóbbi egyébként éppen a
Záróverset énekelte el befejezés-
képpen. 

Az együttlét szereplői közül el-
sősorban a gyermekeket emelhet-
jük ki, akik lelkesen szavalták az
általuk kiválasztott verseket: Buksa
Lídia, Siklódi Réka, Buksa Áron és
Siklódi Péter, illetve az Ajándék
együttesben zenélő Tőkés Mátyás,
de a hallgatóság körében is szép
számmal akadtak gyermekek. A
felnőtt versmondók Rigmányból,
Havadról, Gegesből, Nyárádszere-
dából, Nyárádandrásfalváról, Csík-
falváról, Székelytompáról,
Havadtőről, Marosludasról érkez-
tek és osztották meg egymással
kedvenc verseiket Nyárádszentsi-
monban.

A versünnep emlé-
kére az idén is egy fát
ültettek a jelenlévők,
ezúttal egy ezüstfenyő
kapott helyet a gyüleke-
zeti ház kertjében. A
Csámborgó vendéglő
50 lejes vacsorautalvá-
nya is gazdára lelt, a
versmondók közül a
gyermekek egy-egy
Szilágyi-kötetet, a fel-
nőttek pedig Wass Al-
bert verseskötetét
kapták ajándékba. Az
együttlét szeretetven-
dégséggel zárult, ame-
lyet a szervezők mellett
Csipán Csaba helyi vál-
lalkozó és a Genesis
pékség támogatott. (b.)

A szeretet himnusza 
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Bodolai Gyöngyi

(Folytatás a 6. oldalon)

Elvégezték az első magyaror-
szági gyermek-tüdőtransz-
plantációt – jelentették be a
témában tartott szerdai, bu-
dapesti sajtótájékoztatón.

A 13 éves Dorka cisztás fibrózis-
ban szenvedett, igen leromlott
egészségi állapotban került fel múlt
év decemberében a transzplantációs
listára. A műtétet a Semmelweis
Egyetem (SE) és az Országos On-
kológiai Intézet (OOI) együttműkö-
désében március végén végezték el,
a gyerek jelenleg rehabilitációját
tölti, már nincs steril körülmények
között.

Merkely Béla, a SE klinikai rek-
torhelyettese a műtét kapcsán arról
beszélt, hogy ezzel a beavatkozással
ismét lépett előre egyet a magyar
szervtranszplantáció.

Kásler Miklós, az OOI főigaz-
gató főorvosa azt mondta, rendkí-
vüli öröm számára, hogy a kislány
műtétje sikeres volt itthon. Kie-
melte, hogy 2015 óta – amióta fel-
nőtt-tüdőátültetést végeznek
Magyarországon – csak egy magyar
pácienst kellett Bécsben operálni.

A professzor közlése szerint vi-
lágszerte igen ritka a gyermekeken
elvégzett tüdőátültetés, az ilyen be-
avatkozások száma nem haladja
meg a százat a világon.

Szabó Attila, a SE I. sz. gyermek-
gyógyászati klinikájának igazgatója
bravúrosnak minősítette a beavat-
kozást, és hozzátette, a két intéz-

mény szakembereinek magas szín-
vonalú, összehangolt munkája tette
lehetővé a magyarországi gyermek-
tüdőtranszplantációt.

Jelenleg az intézményben kétszáz
gyermek transzplantációs utógon-
dozását végzik, 2005-2018 között
huszonöt magyar gyermek kapott új
tüdőt, ám azokat a beavatkozásokat
Bécsben végezték.

Elek Jenő, az OOI anesztezioló-
giai és központi intenzív terápiás
osztályának vezetője a kislány
műtét előtti állapotáról azt mondta,
Dorka veleszületett cisztás fibrózis-
ban szenvedett, és a betegség miatt
az egyik oldalon egyáltalán nem
volt tüdőfunkció, a tüdő másik ol-
dalán pedig légmell alakult ki.

Rényi-Vámos Ferenc, az Orszá-
gos Onkológiai Intézet (OOI) bázi-
sán működő Semmelweis Egyetem
Mellkassebészeti klinika docense,
az OOI osztályvezető főorvosa el-
mondta, hogy a műtét hat órán át
tartott. Mint fogalmazott, büszke
arra, hogy Magyarországon el tud-
nak végezni egy ilyen horderejű be-
avatkozást.

Az operáción átesett kislány –
akit videóhívás keretében bekap-
csoltak a sajtótájékoztató helyszí-
nére – azt mondta, az első
levegővétel nehéz volt, „de most itt
vagyok fitten”. „A műtét után any-
nyira sok levegőm volt, hogy úgy
éreztem, a hasamban is levegő van”
– mondta jókedvűen a kislány.
(MTI)



fontos, hogy tudjunk mondani valamit, ami-
ért érdemes élni. Minden életkorban van va-
lamilyen kapaszkodó, az időseknél a
spirituális dimenzió, a hit, az odatartozás a
családhoz, annak hiányában egy csoporthoz.
Az első beszélgetés a kulcs, a krízisinterjú,
mert a beszűkült tudatállapotban levő öngyil-
kost ki kell valahogy nyitni. Nagyon sokat
számít, ha ilyenkor van egy odafigyelő krí-
zisterapeuta vagy pszichológus, aki meghall-
gatja a pácienst empátiával, megértéssel,
elfogadóan, nem elítélően, hitelesen visel-
kedve. Sokszor életében először hallgatják
meg úgy, hogy egy órán át valóban csak ráfi-
gyelnek, ami nagyon sokat tud jelenteni. Ha
jó az orvos, a terapeuta, a páciensnek a krízis
természetéből adódóan néhány alkalom elég
arra, hogy a „gödörből” kijöjjön, és folytat-
hassa az életét.

– A világon máshol is vannak nagyon
nehéz körülmények, és az ott élők még-
sem az öngyilkosság felé fordulnak.
Amikor nagy nehézségekkel kerül
szembe az ember, elsősorban azok leküz-
désére összpontosít, és nem az önpusztí-
tásra gondol. Vagy embere válogatja?

– Ezek a külső tényezők, amelyekről szo-
ciológusok, történészek, filozófusok írtak, de
nyilván van ennek a jelenségnek lélektana
vagy akár biológiája is. Genetikai vizsgálato-
kat is végeztek, meg epigenetikait is, amelyek
azt bizonyítják, hogy vannak érzékenyített
emberek, akik labilisabbak, nehezebben tud-
nak megküzdeni ugyanazokkal a külső prob-
lémákkal.

– A professzor úr a genetikát említette,
ismerek olyan családot, amelynek több
tagja vetett önkezével véget az életének.
Öröklődhet-e az öngyilkosságra való
hajlam?

– A családi halmozódásnak lehet genetikai
háttere, de nincs a génekbe kódolva, hogy va-
laki öngyilkos lesz. Ugyanakkor a családban
nevelődünk, és azok a megoldási módok,
amelyeket megtanulunk, hatnak ránk. Azt
mondjuk, hogy egy kisgyerek azonosul a szü-
leivel, esetleg „ellenazonosul” velük. Ha al-
koholizált a szülő, megtörténhet, hogy a
gyermek egy kortyot sem fog inni, vagy más
esetben ő is alkoholfüggő lesz. Az öngyilkos-
ság legerősebb kockázati tényezői a mentális
zavarok, a kezeletlen depresszió, az alkohol,
a függőség, de ha van segítség a természetes
közegből vagy szakembertől, ezeken is túl
lehet jutni, mert semmi sem determinált.

– A fiataloknál maradva, úgy tűnik, hogy
a figyelemfelkeltő céllal elkövetett ön-
gyilkossági kísérletek a gyakoribbak.
– Ez a cry for help (segítségkérés), amivel

az egyén szinte tudattalanul jelzi, hogy vele
baj van, és szeretné, hogy ezt észrevegyék, és
segítsenek. A másik a cry of pain (fájdalom-
kiáltás), amikor úgy halmozódnak fel az
egyre elviselhetetlenebb lelki fájdalmak,
hogy az öngyilkossági kísérlet irányába vi-
szik az egyént. Ezeknél a fiataloknál a kísér-
letek száma magas, idősebbeknél meg
felszökik a befejezett szuicídumok gyakori-
sága. A németek ezt magyar mintának, „un-
garische” Musternek nevezik, ami az ő
időseikre kevésbé jellemző. Ugyanakkor fel-
veti a kérdést: vajon mi hogyan bánunk az
öregjeinkkel?

– A közgondolkodás szerint nagy lelkierő
kell a tetthez; vagy abban az állapotban
ez már nem számít?

– A különböző társadalmak, kultúrák más-
képpen gondolkodnak, az Egyesült Államok-
ban azt mondják, hogy gyávaság. Aki önként
feladja, az egy vesztes, lúzer, gyáva, legfel-
jebb durva mentális betegség lehet tettének
az oka. Ahogy keletre megyünk, jobban elfo-
gadják mint megoldási módot, gondoljunk a
japán harakirire (a szamurájok hasmetszéssel
történő öngyilkossági módja), vagy a kami-
kázéra (japán pilóták öngyilkossága). Ha
vesztes lettél, vagy becstelenséget követtél el,
kötelességed levonni a konzekvenciát. A ma-
gyar gondolkodásmód kicsit mintha a kettő
között lenne. Betegséget, pillanatnyi elmeza-
vart szoktak emlegetni, de közben az is benne
van, hogy választható. A legnagyobb magyar,
Széchenyi István naplóját végigolvasva kide-
rül, hányszor volt depressziós, hányszor kí-
sérelt meg öngyilkosságot, és
feltételezhetően az volt halálának az oka is.
Vagy Teleki Pál miniszterelnök a búcsúleve-
lével, akinek tettét nem minősítik gyávaság-
nak. Említhetjük József Attilát vagy
Latinovits Zoltánt is.

– Sokat cikkeztek arról, hogy Latinovits
szándékosan tette-e vagy baleset volt.
Akik nem ismerték közelről, nehéz volt
elhinniük, hogy a legsikeresebb magyar
színész csak úgy odaáll a vonat elé. Tisz-
tázódott-e pontosan, hogy miért tette?

– Nyilván volt benne egyfajta nagyon nagy
mentális elbizonytalanodás, szélsőséges han-
gulatingadozás, ami alapján a kínzó érzelmi
állapottal járó borderline, bipoláris személyi-
ségszerkezetbe vagy nárcisztikusba lehetne
besorolni, de mindezt utólag nehéz pontosan
megmondani. Ha egy öngyilkosságról úgy
tűnik, hogy nem volt előzménye, akkor nagy
csodálkozást és döbbenetet vált ki. Ilyenkor
minden dokumentációt be kell gyűjteni, hogy
következtetni lehessen: mi történhetett? Ál-
talában nem villámcsapásként következik be.
Egy folyamat, amit észre kellene venni, mert
az elkövetők szoktak jeleket küldeni a család-
nak, a családorvosnak. Ezek felismerése na-
pokkal, hetekkel a tett elkövetése előtt
életmentő fontosságú lehet. 

– A kísérletezők hány százaléka próbál-
kozik újra?

– Sokan. A krízisterápián kívül nagyon sok
függ a kapcsolatoktól, a beszélgetésektől.
Tudhat róla, hogy van S.O.S. telefonszolgá-
lat, amelyen segítséget kérhet. Ennek ellenére
a szakirodalom szerint legalább a negyedük
ismétel. És aki sokat ismétel, az előbb-utóbb
be is fejezi. Ezért volna szerepe egyfajta
megelőző, odafigyelő programnak, amiből
sok van a világban. A WHO (Egészségügyi
Világszervezet) által kitűzött célok között
szerepel, hogy az öngyilkossági kísérletek
csökkentése érdekében jobban kellene ke-
zelni a mentális zavarokat, – depressziókat,
bipoláris zavarokat, függőségeket, alkoholiz-
must – mint súlyos rizikótényezőket. Vagy
például a borderline, határeseti személyiség-
zavart, aminek mondhatni tünete az állandó
agresszió, önagresszió. A népegészségügynek
is volnának olyan lehetőségei, hogy a nagyon
veszélyes szereket kivonják a forgalomból.
Amerikában nagy harcok folynak a fegyver-
tartási engedélyekről, talán nem csak az ön-
gyilkosságok magas arányszáma, hanem a
szörnyű iskolai ámokfutások miatt is. 

– Elképesztően felháborító, miért teszik? 
– Leegyszerűsítve azt mondják, hogy na-

gyon könnyű fegyverhez jutni, mivel az ame-
rikai alkotmány biztosítja az önvédelmet
célzó fegyvertartási jogot. Az igazságot ke-
vésbé fogalmazzák meg. A társaik, tanáraik
és gyakran a saját életüket kioltó diákoknál
is megtalálható egy diszfóriás (nyugtalan,

szorongó), elkeseredett és talán nem észre-
vett, nem jól kezelt borderline személyiség-
zavar, vagy egy agitált depresszív állapot.
Amit nyilván észre kellene venni, és részben
jó gyógyszerrel, jó támogató kapcsolattal se-
gíteni. Végképp nem segít, ha adnak neki va-
lamilyen tablettát, és hagyják, hogy menjen,
ami inkább fokozza az elkeseredett állapotot.
Ha egy közösség figyel a tagjaira, jobban fel-
tűnik a furcsa, az eltérő, a nagyon agresszív
vagy elkeseredett magatartás. Ha maradnak
perememberek, akikkel nem törődik a közös-
ség, akkor több esély van rá, hogy elvadult
állapotba kerüljenek.

– A mentális zavarok között említette a
depressziót, amit ha nem kezelnek, köz-
tudottan az öngyilkosság egyik fő okát
jelenti. Gyakoriságát illetően Magyaror-
szág továbbra is a „világelsők” között
van-e?

– A klinikai pszichopatológiai depressziós
eseteknek megvannak a nagyon kemény tü-
netei, a teljes félrevonultság és a hozzá tár-
suló különféle zavarok. Számuk nem
csökken olyan könnyen, merthogy van egy
komoly biológiai ok, és a külső nehézségek
is hatnak rá. Elvileg ma jobbak a kezelési le-
hetőségeink.

– Sok új gyógyszer van, ezek beváltak?
– Sokan támadják az antidepresszívumo-

kat, de a tapasztalat szerint egy jó kombiná-
cióban alkalmazott antidepresszívum
általában jó szorongást/depressziót oldó szer.
De mindez egy emberi, terápiás kapcsolatban
zajlik. Ami nem feltétlenül egy klasszikus
pszichoanalízis, (kinek van arra ideje, meg
pénze?), de bízni lehet a segítőben, és akkor
jó esély van rá, hogy ki lehessen lábalni a
depresszióból, a szorongásos betegségből.
Akár függőségekből is, amelyekben az önse-
gítő csoportoknak van erős szerepe. Ha a
depressziós állapothoz esetleg egy öngyilkos-
sági kísérlet is társul, annak a krízis része vi-
szonylag gyorsan oldható. A gyógyszereknek
is kell két-három hét, amíg hatni kezdenek.
Közben a feszültséget, a szorongást relaxá-
ciós módszerekkel és egyéb terápiás lehető-
ségekkel lehet csökkenteni, de mivel a
terápiák is időigényesek, egy igazi kemény
klinikai depresszióból hónapok alatt kerül ki
a beteg. A nagyon kemény személyiségzava-
rokat, mint például a borderline, ami egy sze-
mélyiségfaktorokkal is járó, életvezetést
befolyásoló tünetegyüttes, hosszú idő alatt
lehet annyira korrigálni, hogy legalább a kör-
nyezet számára elviselhető legyen a beteg. 

– A skizofrén betegeknél mennyire gya-
kori az önpusztítás?

– Körülbelül tíz százalék a befejezett ön-
gyilkosságok száma, ahogy a nagyon kemény
depresszióknál is eléri az öt-tíz százalékot.
Ma a skizofrénjeinket is jobban tudjuk ke-
zelni, mert egyre jobb gyógyszereink vannak.
Segít a kapcsolati aspektus is, ha baj van,
szólnak. Ma már nem olyan rossz a prognózis
a súlyos bajoknál sem, mint ahogy azt koráb-
ban gondoltuk. 

– Olvastam, hogy gazdag kutatómunka
folyik az ön által vezetett klinikán. Miről
beszélne szívesen?

– Nagyon érdekesnek tartom a zenét. Sze-
retem, sokat hallgatom, magam is zenélek,
csellózok, ami hihetetlenül pihentet, meg-
nyugtat. Ezzel szemben a kutatások szerint a
heavy metal meg a nagyon durva zenék bizo-
nyos fiatalkori csoportokat éppenséggel „be-
lenyomhatnak” az alkoholba, drogba és akár

az öngyilkosságba is. Folytak ezzel kapcso-
latosan amerikai perek. Mások azt állítják,
hogy a heavy metal koncertek inkább „elvi-
szik” a durva agressziót, mintsem fokoznák.
Ez is bizonytalan. A depressziós protokollok
részét képezi a játék, a fizikai aktivitás, a
sport, ami mentálhigiénés erősítő, segítő, és
nagyon fontosak a családi aktivitások. Érde-
kes az internet szerepe. A depresszió, öngyil-
kosság kapcsán léteznek az interneten
támogató és közös önsegítő csoportok. De
vannak károsító weboldalak, melyek mód-
szereket ajánlanak, szinte belerángatnak bi-
zonyos rossz helyzetekbe. Bár a függőségek
kapcsán inkább az alkoholról meg a drogról
szoktunk beszélni, az internet új típusú füg-
gőség forrása. Ugyanakkor a sajtónak is nagy
szerepe van abban, ahogyan a sztárok, híres-
ségek öngyilkosságát kezeli, amivel segíteni
tud, de ártani is nagyon sokat. 

– Egyes román televízióadók ilyen szem-
pontból nagyon kártékonyak, valósággal
lecsapnak a témára, ha egy híresség ön-
gyilkos lesz. Szinte hisztérikusan próbál-
nak felkutatni minden adatot, hogy
szenzációhajhász módon borzolják a ke-
délyeket. 

– Ez egy izgalmas téma, és egyre több or-
szágban készülnek irányelvek, hogy mit ho-
gyan lehet vagy hogyan nem szabad
közvetíteni. Bár az irányelv nem protokoll,
pert lehet indítani olyan helyzetekben, ami-
kor igazolható, hogy a jó ízlés határain túl
reklámként használtak személyes dolgokat.
Évekkel ezelőtt mi is végeztünk egy három-
négy éves kutatást az első magyar szépségki-
rálynő öngyilkosságát követő jelenségről.
Miután ez egy ritka történet volt, az egész or-
szágból össze tudtuk gyűjteni az adatokat, és
igazolódott egy hasonló módszerű, érzékeny
fiatal lányok között végigfutó utánzási hul-
lám. Ők is bajban lévén, a híresség által kínált
megoldást követték. Ebben van nagy szava
az internetnek meg a médiának. 

– Beszélt a professzor úr az internetfüg-
gőségről, ami egyre nagyobb méreteket
ölt, szinte már félelmetes, ahogy mind
többen átlépnek a virtuális valóságba. 

– Sok vizsgálat meg cikk születik erről, és
nem is az eltöltött órák mennyisége, talán az
számít, hogy aki kizárólag virtuálisan kezd el
élni, a valóságban létező kapcsolatait teljesen
elhanyagolja, és ezáltal kiszolgáltatottá válik.
Ha eltiltják, ugyanolyan tünetei lesznek, mint
az alkohol vagy a drog megvonásakor. A je-
lenség nagymértékben érinti a fiatal, úgyne-
vezett Y meg Z generációk tagjait, akik
beleszülettek a számítógépes világba, és csak
akkor lehetne különböző pozitív „ellenakci-
ókkal” az internetes játékoktól elcsábítani
őket, ha jól működik a család. 

– Megkérem, mondjon néhány szót a
pécsi Pszichiátriai és Pszichoterápiás
Klinikáról, amelyet vezet.

– Pécs város és környékének körülbelül
300.000 lakosát látja el korszerű körülmé-
nyek között. A függőségek (alkohol, drog),
depressziós állapotok, krízisek, pszichózisok,
a személyiségzavar, valamint az időskori
mentális állapotok képezik a fő ellátási terü-
leteket. A gyógyszeres kezelések mellett a
pszichoterápiák, szocioterápiák és egyéb kor-
szerű ellátási formák szolgálják a betegek
gyógyítását. A fekvőbeteg-ellátást a klinika
járóbetegrészlegén az általános pszichiátriai
ambulancia mellett pszichoterápiás, szoron-
gás-depressziós, pszichózis és gerontopszi-
chiátriai szakambulanciák egészítik ki. 

– Elegendő-e a személyzet?
– A klinikánkról kevésbé mentek el, így

húszan vagyunk, köztük tíz szakorvos, akik
többségükben igen tapasztalt doktorok, több
szakvizsgával a korszerű gyógyszeres keze-
lés és a pszichoterápia különböző ágaiban.
Tevékenységüket klinikai pszichológusok,
szociális munkások, felsőfokú végzettséggel
rendelkező ápolók segítik. A gyógyító munka
mellett a klinika munkatársai jelentős kuta-
tási, oktatási (magyar, angol, német nyelven)
és oktatásfejlesztési, valamint szakmai közé-
leti tevékenységet fejtenek ki. 

– A pszichiáter munkája közismerten
megterhelő, lelkileg különösen, a pro-
fesszor úr hogyan lazít a már említett
zenén kívül?

– Mozgással. Nagyon szeretek a kutyám-
mal futni az erdőben. Ebben a szakmában
nehéz elválasztani a professzionális és a ma-
gánéletet. Napközben az ember magára veszi
a sok beteg ember gondját, baját. A futás job-
ban feloldja a feszültséget, mint pl. az alko-
hol, és helyreállítja az ember lelki
egyensúlyát. Marosvásárhelyre is magammal
hoztam a futófelszerelést, de időhiány miatt
nem jutottam el a Somostetőre. 
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Illusztráció

Örök kérdés és vita tárgya 
(Folytatás az 5. oldalról)



A vajdaszentiványi női viselet (1. rész) 
Az I. világháború előtt és az 1910-es évek-

ben végig, a vajdaszentiványi nők még bokáig
érő ruhát viseltek, amit azután felváltott a láb-
szárközépig érő szoknya, mint a többi székely
népviseletben. Mindkét viseletről gazdag
fényképanyag áll rendelkezésünkre a volt fa-
lumúzeumból, de az adatközlők már csupán a
második változatra emlékeznek, hiszen a ma
84-76 évesek édesanyja már polgári ruhát vi-
selt, csupán a nagyanyák hordták a hosszú
szoknyát.

A leányok itt is „hajdonfőtt” jártak, csupán
hideg időben kötöttek fejkendőt. Hajukat
többnyire középválaszték nélkül, simán hát-
rafésülték, de ott aztán középen két ágba
fonva, a hátukon leeresztve vagy
„hintába” felkötve viselték piros,
rózsaszín, fehér selyemszalagból
kötött masnival.

A menyasszonyt éjfélkor kon-
tyolták fel. A kontyot vásárról
vett vagy drótból házilag hajlított
nagy hajtűkkel tűzték fel, melyet
alul nagy hajcsat tartott meg. A
kontyra vásárból készen vett fő-
kötőt tettek. Fekete klottanyag-
ból készült, esetleg bársonyból, s
apró piros művirágok, levelek dí-
szítették, körben csipke kere-
tezte, s selyemszalaggal kötötték
meg az áll alatt. Egyik adatközlő

emlékezete szerint a főkötőt nagyanyja a ka-
napé oldalrekeszében tartotta. A főkötőt ün-
nepeken, templomba is feltette az asszony,
egy nagyobb delinszőr fejkendőt rákötve.
Asszony itt sem járhatott ki a házból soha fej-
kendő nélkül, s ez a ruhadarab maradt el leg-
utoljára, még a polgári ruhához is feltették. A
kendő vásárból vett delinszőr anyagból ké-
szült, körben rózsás mintázattal, s színe a nő
korához illett, azaz a fiatal világos, élénk
színű, az „idős”, az 50 év feletti csak feketét
kötött fel ünneplőnek. Helyben is készült ren-
delésre mintás kendő. „Pici Zsuzsi” sima szö-
vetre körben szélmintát hímezett, rózsákat,
leveleket, s ritkábban elszórtan a szövet bel-
sejébe is.

A leányok, asszonyok korukhoz illő gyön-
gyöt tettek a nyakukba. A fiataloké többsoros,

hosszúkás formájú fehér, vagy pedig piros,
gömbölyű szemű, az idősebbeké egysoros,
kétsoros, sötétebb színű vásári portéka volt.

A női ing viselőnek itt is házi kenderszőttes
volt, de az ünneplő előbb házi gyapotszőttes,
majd bolti gyolcsból készült. Az ing magas
nyakú, nem fodros, hanem a kitűrt részt apró
lerakások, letűzések, később csipkeszegély dí-
szítette, vagy stikkolás, bolti, fehérhímzéses
szalag. Hasított ing volt, hónaljékkel, nagyon
bő ujjakkal. Az ing eleje csak annyira volt be-
hasítva, hogy a fej kiférjen rajta. A bevágás
két oldalát levarrt hajtások díszítették és fehér
gyári hímzésű, azaz stikkolásos szalagok.
Fehér gombokkal zárták. A bő ujjak kézelőjén
két fehér gomb volt, s levarrott lerakások,
esetleg stikkolásos szalagok. Csakis hosszú
ujjú inget viseltek. Butiurca Daniela varrónő
a mostani szereplésekhez régi mintára varr in-
geket, ezek bevágása 27 centis, elöl kétfelől
csipkével díszíti a négy gomb helyett. Az
ujjak egyenként 60 cm szélesek, csuklóban
ráncolva, az ing elején alkalmazott díszítéssel
a kézelőn. Más adatközlők emlékeztek a nya-
kán egymás alá helyezett két-három fodorral
díszített ingekre is.

Az emberhez hasonlóan a
kutyáknál is a modern kor be-
tegségei között említhető az
allergia. A beteg állatok
száma főleg tavasztól őszig
ugrik meg feltűnően, ugyan-
abban az időszakban, amikor
az allergiával küszködő em-
berek is szenvednek az aller-
gia okozta légzőszervi
tünetektől. 

– Mi a hasonlóság és mi a kü-
lönbség az embernél, illetve az ál-
latnál előforduló allergiás tünetek
között? – kérdeztük dr. Pálosi
Csaba állatorvost.

– Az egyezés nem véletlen, hi-
szen alapvetően ugyanarról a beteg-
ségről van szó, mely az emberekkel
ellentétben az allergiás kutyáknál
nem csak légzőszervi tünetekben
(orrfolyás, tüsszögés, köhögés),
hanem főleg a bőr gyulladásában
nyilvánul meg – tudtuk meg a szak-

embertől. Az embernél az allergiás
folyamatokért felelős sejttípus (hí-
zósejt-masztocita) a légutakban ta-
lálható, míg a kutyáknál a bőrben
van jelen nagyobb számban, ezért
jellemző az allergiás tünetekre a
bőrgyulladás. Az allergia a szerve-
zet védekezőrendszerének eltúlzott
válaszát jelenti a különböző, egyéb-
ként néha ártalmatlan anyagokkal
szemben (pollen, penész, poratka,
étel, szőrtüszőatka stb.). 

A tünetek kialakulásának felté-
tele az érzékenyítés, vagyis az
adott allergén anyaggal történt ta-
lálkozás. A tünetekre jellemző,
hogy az allergiás kutya sokat va-
karódzik, bőre kipirul, korpáso-
dik, szőrzete fénytelenné,
töredezetté válik, foltokban szőr-
hullás jelentkezik, a bőrön pör-
kök, hólyagok jelennek meg, és
ezek következtében akár gennyes
bőrgyulladás is kialakulhat. Az el-
változások elsősorban a pofatájé-
kot, a hallójáratokat, a végtagokat,
a hónalji tájékot érintik. Táplálék-

allergia esetén hányás és hasmenés
is előfordulhat.

– Miként lehet kimutatni az al-
lergiát, és milyen kezelést al-
kalmaznak az állatoknál? 

– Allergiavértesztekkel ki lehet
mutatni a beteg vérében található
ellenanyagokat, melyek az adott al-
lergénekkel szemben termelődnek.
Az allergiás kutya kezelése során

fontos a tüneti terápia, mely magá-
ban foglalja a gyulladáscsökkentést,
viszketéscsillapítást, a másodlagos
fertőzések kezelését (antibiotikum,
gombaellenes kezelés), a bolhair-
tást. A gyulladáscsökkentőként al-
kalmazott szteroid hatóanyagú
gyógyszereknek tablettában vagy
injekció formájában történő hosz-
szabb távú adagolása során a ko-
moly mellékhatásokkal is számolni
kell. Helyileg a bőrfelület fertőtle-
nítése szükséges. Ha bakteriális, ill.
gombás bőrfertőzés nem áll fenn,
szteroid tartalmú krémek, illetve

erre a célra kifejlesztett spray alkal-
mazásával csillapítani lehet a gyul-
ladást és a viszketést. Ezek előnye,
hogy a szteroidok csak minimálisan
jutnak a vérkeringésbe. A diétás
tápok minimalizálják a tápban meg-
található allergének hatását (fehérje-
forrásuk általában hal-, nyúl-,
kacsa-,vadhús, illetve madártoll),
speciális zsírsavösszetevői pedig
csökkentik a gyulladásos anyagok
bőrbeli koncentrációját, és javítják a
bőr, valamint a szőrzet minőségét. A
gyógysamponok eltávolítják a bőr-
ről az allergiát okozó anyagokat, pó-
tolják a bőrt védő faggyúréteget és
enyhítik a bőr viszketegségét. Létez-
nek olyan gyógynövénytartalmú,
bőrre cseppenthető (spot-on) készít-
mények is, amelyek szabályozzák a
faggyúmirigyek működését, helyre-
állítják a bőr megfelelő védekezőké-
pességét, csökkentik a szőrhullást és
a viszketést. Megelőzésként a szak-
emberek az allergének koncentráci-
ójának csökkentését (pl. gyakori
porszívózás, a gyomnövények ir-
tása), a megfelelő diéta betartását,
rendszeres bolhairtást, a meleg idő-
szakban pedig a gyógysamponnal
történő rendszeres fürdetést ajánlott
– fejtette ki a szakember. 

Asztalos Enikő

A farmernadrágot, amelyet Levi Strauss
talált fel a XIX. században, kezdetben mun-
kaegyenruhaként használták, ma viszont,
mint divatcikk, ruhatárunk szerves része. 

A divattervezők úgy döntöttek, hogy a
2018-as évben felsorakoztatják a farmer
minden változatát.

Idén a skinny (nagyon szűk szárú) far-
mernadrág helyét mindjobban átveszi a tra-
péz szárú, a zsebek egyre nagyobbak
lesznek, egyre több a repedések száma a
nadrágon. A nadrág dereka változó, a ma-
gastól az alacsonyig minden divat, míg a
nadrág hossza a rövidített szárútól a szélső-
séges, földet seprő változatig terjed.

A KOPTATOTT vagy előmosott farmer
egy időben a fiatalok önkifejezési szimbó-
luma volt, ma ismét nép-
szerű. Főleg túlméretezett
felsőkkel és állatmintás
topokkal társítva a legdi-
vatosabb.

Ha túl hosszú a farme-
rünk, nyugodtan tűrjük
fel, akkor is, ha a térdün-
kig ér a visszatűrt darab,
mivel idén a SZÉLES
MANDZSETTA a divat.
Férfias típusú inggel vagy
combközépig érő kimo-
nózakóval viseljük a ha-
nyag elegancia
eléréséhez.

Az ALACSONY DE-
REKÚ trapéz farmer a
2000-es évek elejére em-
lékeztet, és főleg a vékony alkatú hölgyek
kiváltsága. Aszimmetrikus topokkal, fűző-
szerű blúzokkal, rövid zakókkal és boleró-
szerű felsőkkel talál a legjobban, a lábbeli
pedig legyen metálos árnyalatú tűsarkú
szandál vagy cipő.

A KONTRASZTOS BETÉTEK idén
szinte kötelezőek a farmernadrágra is, bőr-
darabok, színes rátétek, hímzések, etno min-
ták formájában.

A kényelmes, bő, magas derekú,
BANÁN típusú farmernadrág a ’80-as
évekbe röpít vissza. Lezser, széles vállú za-
kóval, aszimmetrikus selyemtunikával vagy
sokszínű, geometrikus mintás toppal, vala-
mint keskeny bőrövvel és magas sarkú
(drapp vagy fekete) estélyi szandállal visel-
jük.

A férfias BOYFRIEND nadrág továbbra
is divatos, kényelmes volta miatt közked-
velt. A túlméretezett ruhadarabok kategóri-
ájába tartozik. Idén a rövidített szárú
változat a menő.

Annak ellenére, hogy idén mindenféle
bőségű és derékmagasságú farmer divatos,
ahhoz, hogy minél csinosabbnak hassunk,

figyelnünk kell a CSÍPŐ–DERÉK
ARÁNYRA.

Ha széles, nagy fémcsattal ellátott sötét
bőrövet teszünk, optikailag vékonyítjuk a
derekunkat.

Ha láncokkal, sálakkal vagy egy divatos,
elegáns hastáskával egészítjük ki övünket,
optikailag szélesíthetjük csípőnket, ameny-
nyiben erre van szükség.

Alakunk és lábunk optikai hosszítását a
nadrágra alkalmazott oldalsó vagy középső
HOSSZANTI CSÍKOK segítségével érhet-
jük el. Akinek erős a csípője, viseljen hosz-
szított kardigánt vagy blézert. A jó alakúak
nyugodtan vegyenek hozzá rövid topot és
áttetsző garbót.

A magas sarkú lábbeli minden esetben
kötelező.

A BŐ FARMEREK idén virágkorukat
élik, főleg a már a csípőtől bővülő trapéz-

nadrágok formájában. Ez a darab minden-
kinek ajánlott, mivel elrejti a test
hiányosságait, és végtelenül hosszú láb be-
nyomását kelti. Vannak rövidített változatai
is, de a közepes magasságú hölgyeknek a
legajánlottabb a maximálisan hosszú válto-
zat, melyet a lehető legmagasabb sarkú
szandállal illik társítani.

A maximális hatás elérése végett öltsünk
hozzá egy háromdimenziós vállú blézert
vagy egy aszimmetrikus, puffos ujjú topot.

A SZAKADT FARMER továbbra is di-
vatos, viszont a szokásos rátétek és foltok
mellett a hasítékok egyre nagyobbak, sőt ol-
dalra is kúsznak, a GRUNGE stílus kedve-
lőinek nagy örömére.

Nyugodtan vegyük elő hozzá a túlmére-
tezett inget meg a bőrdzsekit.

Hegyes orrú, magas sarkú csizmával
vagy styletto cipővel illik viselni.

A farmer HOSSZA idén nagyon változa-
tos. Ha többféle stílusú darab van a ruhatá-
runkban, arra is figyeljünk, hogy legyen egy
olyan hosszúságú, amely eltakar egy na-
gyon magas sarkú lábbelit is. Idén a legme-
nőbb a térdtől bővülő, maxi trapéznadrág.

Farmerdivat

Vajdaszentiványi leányok. Heiter György felvétele

Casoni Szálasi Ibolya
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Meglehet, az egyre divatosabb ide-
gen szavak használatának idején
hangzatosabb lett volna a metamor-
fózis kifejezés a címben. Tudom én is,
ez a görög-latin eredetű szó hatáso-
sabbnak tűnik, főleg nekünk, erdélyi-
eknek, úgy 1736 óta, amikor is báró
altorjai Apor Péter megírta híres
művét, a Metamorphosis Transylva-
niaet, s amelynek önmaga által aján-
lott verses alcímében ez olvasható:

Erdélynek régi együgyű alázatos
idejében

való gazdagságából e mostani kevély,
Cifra, felfordult állapotjában 

koldusságra
való változása.

A nyelvtudomány szerint a meta-
morfózis eredetiben alakváltozást je-
lent, amiről már esett szó – és le az
állunk – a mélygarázs félelmetes öt-
lete és tanácsi határozata után.

Én itt most valóban a főtér színé-
nek változásáról szeretnék írni, amint
a természet színeinek változása az év-
szakok gazdag áldása és szemet gyö-
nyörködtető ajándéka. A tavasz vagy
az ősz feledhetetlen színkavalkádja és
a természet kiapadhatatlan színpom-
pája tölti meg az itt élő emberek lel-
két. Olyan szépen vall erről Szabó
Lőrinc Erdei csönd című versében:
„Az erdő arcot cserélt. Tájai
vonzottak már, színváltozásai
s nem a képzelt kalandok. Ami csak
gyönyörű volt benne és ami nagy,
sorra tárulkozott.”

Nos, én most ebben a tavaszrobba-
násban ezt a gyönyörűt keresem, és
nem találom a város főterén. A rózsá-
kat szépen előkészítették a tér nevé-

nek méltó hirdetésére, de virágzá-
sukra még várni kell. A megcsonkított
magnóliák már nem a régiek, pár ró-
zsaszín virágpártába öltözött díszfa
próbál régi hangulatot és illatot köl-
csönözni, de az észszerűtlenül meg-
metszett díszfák közül egyet múlt
héten ki kellett vágni, pár méterre egy
másik rügyetlen, barna színű fa is
korai halálát jelzi. Nem messze tőle
egy derékba vágott nyírfa is elme-
nésre készül. Nekem az egykori tuli-
pánok is hiányoznak a főtérről, még
akkor is, ha a szerény kéknefelejcs
virág legalább valami erdélyi erede-
tiséget hozott a városközpontba. Az
évtizedek során megszokott virágóra
helyének igénytelen felépítése és mos-
tani színvilága is egyre inkább a giccs
felé viszi el a jobb sorsra érdemes Ró-
zsák terét. Legalábbis nekem ezt su-
gallja a mostani színváltozás.

Minderről eszembe jutott egy másik
hasonlóan hangzó összetett magyar
szavunk: a színeváltozás, ami egy fel-
emelő bibliai történet egyfajta meg-
örökítése. A katolikus egyház
használja annak az eseménynek emlé-
kére, amikor egy magas hegyen meg-
jelenik Jézus mellett Mózes és Illés,
amit a Szentírás így jegyzett fel: „és
szemük láttára elváltozott: arca fény-
lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren
ragyogott, mint a fény” (Mt 17,2).

Igen, ezt a fényt, ezt a ragyogást
keresem itt a már megmetszett rózsák
közötti téren, de olyan szegényes volt
ebben a tavaszban a magnóliák és a
vadmeggy gyors elvirágzása. Vala-
hogy nem akar sikerülni a Rózsák te-
rének metamorfózisa: sem
színváltozásában, sem színeváltozá-
sában.

Ötvös József

Hetvennegyedik nyelvlecke
A Rózsák terének tavaszi színváltozása

Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi

Vagyunk. Minden kétség fölött
Őrlődünk két pólus között.”

Kedves Olvasók!
Április 20-tól május 21-ig tartóz-

kodik a Nap a Bika jegyében. A ta-
vasz második harmada a természet
gyarapodásáról szól: virágba borul erdő, mező. A
szépség csábító lüktetésének, a nektár hívó szavának
a rovarnép nem tud ellenállni, és bár nem tud róla,
setesuta forgolódása közben elvégzi a beporzást,
megteremtve a növényi lét kontinuitását.

A háborút mindig béke követi. Az aktivitást fel-
váltja a nyugalom, mert ez a világ rendje. Amennyire
harcos a Kos, annyira nyugalomra vágyó a Bika. Ő
a föld gyermeke, az anyagi lét birtokosa, gondnoka
és felelőse. Megszerez, gyűjtöget, és örömét leli tár-
gyai tulajdonlásában. A zodiákus tizenkét szereplője
közül az ő számára a legfontosabb a biztonság. Aki
valamennyire jártas a szellemtudományokban, tudja,
hogy a stabilitáskeresés az ember egyik legnagyobb
vágya és illúziója. A sors kereke állandó mozgásban
van, az életünk minden pillanatban változik. Ez
főleg akkor tűnik fel, ha egy esemény hatására az
egyén élete radikálisan átalakul. Ami megcáfolha-
tatlan tény, hogy mindenkinek rendelt ideje van el-
jutni A-ból B-be. A rajt: a születés pillanata, a
megérkezés a halál kapuja. A jó hír az, hogy a lélek
örök utazó, akit nem érinthet az elmúlás szele. A
rossz hír pedig az, hogy a földi élet járműve, az égi
ember fizikai teste halandó. A kérdés az, hogy kivel
azonosítjuk magunkat? Ki vagyok én? A mulandó
forma vagy az életeken át utazó halhatatlan Önvaló?

A biztonság illúziója akkor esik foszlányaira, ami-
kor valakit anyagi veszteség ér. Szélsőséges helyzet-
ben a veszteség „nagy tanítása” akkor jelenik meg,
ha valaki mindent elveszít. Mindent, amihez ragasz-
kodott, mindent, amihez kötődött. Ezt a tanítást a
sors csapdák állításával kezdi. Ilyen például a köl-
csön vagy a hitel. Mi a garancia arra, hogy valakinek
10-20 évig stabil munkahelye, kereseti lehetősége
lesz? Az érzelmi biztonság pedig még ennél is sérü-

lékenyebb. A lelki élet változása az
egyénnél enyhén szólva labilis. Két
ember hosszú távú érzelmi stabilitá-
sának megőrzése pedig hatványozot-
tan nehezebb. Az emberi kapcsolatok
– bátran kimondhatjuk – addig tarta-
nak, amíg létezik egy közös cél, mert
az egók játszmájában csak így va-
gyunk képesek lemondani az önös ér-
dekről, a vágyorientáltságunkról. A

hegymászó motivációja: felérni a kitűzött csúcsra.
Ha sikerrel jár, lejön, majd kitűzi az újabb csúcs
meghódítását. Az ember élete átvitt értelemben egy
folyamatos csúcsra érési kísérlet. Fel kell mérni a
képességeket, az adottságokat, képezni magunkat,
fejlődni. Ha elfogy a motiváció, ha beáll a fáradtság,
pihenni kell. Majd újrakezdeni, esetleg feladni.

Az ember életét végigkíséri az adás és elfogadás.
Ezt szimbolizálja a légzés is: elengedni, kifújni a le-
vegőt, majd beszívni. Sokáig nem tudjuk bent tar-
tani, mert a ritmust be kell tartani. El kell engedni,
majd újra magunkhoz venni. Ez lenne a helyes hoz-
záállás az anyagi világhoz is. A Bikának nehezére
esik bármit is odaadni. Amikor valamit elveszítünk,
tanítást kapunk. Semmi sem a mienk. Mindent köl-
csönkaptunk. Örülhetünk annak, amink van, de meg-
osztani valamit, ajándékot adni másfajta öröm.
Gondoljunk csak a kölcsönös örömszerzésre! Az
igazi ajándék az elvárásmentes adás. Ha adunk, de
elvárunk valamit cserébe, az üzlet. A népmesékben
azt mondják: jótett helyébe jót várj! Ezt nyugodtan
elfogadhatjuk, mert a karma igazságos. De nem úgy
működik, hogy „jót tettem veled, segítettem, ezért
pedig légy hálás alkalomadtán”. Egy szóval kife-
jezve: elvárás. Ez pedig a csalódáshoz vezető első
lépés. Ha bajba kerülünk, megkapjuk a segítséget,
talán épp egy olyan valakitől, akit nem is ismerünk. 

A Bika szellemi tanítása így hangzik: sose az
anyag világában keresd a biztonságodat! Hidd el:
mindent megkapsz ahhoz, hogy boldog lehess! Szív-
ből örülj annak, amid van, és ne arra vágyj, ami szá-
modra elérhetetlen! 

Észrevételeiket, véleményeiket várom az 
asztros@yahoo.com címre.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor

Az április 12-i rejtvény megfejtése: Amióta egy-egy néző is részt vehet a lakomán, mindig telt ház van.

Szesztestvérek beszél-
getnek a pultnál.

– Te, haver, te tudod,
hogy mi az anatómia?

– Hát persze! ...
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Osztódással szaporodhatnak 
a marosvásárhelyi 

kosárlabdacsapatok

A végéhez közeledik a Marosvásárhely nélkül folytatódó fér-
fikosárlabda-bajnokság középszakasza. Miután Kolozsvár le-
győzte az éllovas Nagyszebent, úgy tűnt, van esélye megszerezni
az első helyet a rájátszás előtt, aztán azonban hazai pályán kika-
pott a CSM Steauától, így ismét két győzelem távolságra van a
nagyszebeniektől, és négy forduló kevésnek tűnik, hogy ezt be-
hozhassa. Nyitott marad a 3. hely kérdése Nagyvárad és a CSM
Steaua között, a rájátszás többi helye azonban már szinte biztos-
nak tűnik. (A legutóbbi két forduló eredményeit hétfői lapszá-
munkban közöltük – a szerk.)

Mint említettük, Marosvásárhely nélkül folytatódik a kosár-
labda-bajnokság, azonban a sportág új rajtra készül az ősztől. A
megállíthatatlanul a megszűnés felé tartó Maros KK helyét, úgy
tűnik, mindjárt három utódcsapat veheti át. Az egyik nyilván a
közelmúltban létrehozott városi sportklub (hivatalosan: CSM),
amelynek a megszervezése jelenleg zajlik, hiszen a legtöbb sport-
ágban szorít az idő, és többen az új klub színeiben indulnának
már az őszi idénytől. A napokban a sportági vezetők a sajtónyil-
vánosság kizárásával egyeztettek, úgy tűnik, egyelőre négy
sportág számíthat az ősztől a támogatásra. A már említett kosár-
labda mellett a női röplabda, a teremlabdarúgás és a labdarúgás
indíthat csapatokat. Ezek közül a röplabdázók mindjárt a CSU
helyén az élvonalban, a teremlabdarúgók esetleg az élvonalban,
a többieknek azonban alulról kell kezdeniük. A kosarasoknak is.

A kérdés azonban csak az, hogy hány marosvásárhelyi csapat
nevez a másod- (vagy harmad-) osztályba. A CSM mellett
ugyanis két privát (vagy fogalmazzunk így: nem városi költség-
vetésből származó finanszírozású) klub is készül. Ha arra gon-
dolnak, hogy miből, hiszen a város pénze nélkül a Maros KK sem
élte túl, mondjuk mindjárt el, hogy alacsonyabb szinten nagyság-
rendekkel olcsóbb egy csapat fenntartása, és nyilván a kezdemé-
nyezők arra számítanak, hogy amennyiben feljebb lépnek,
másként tudnak tárgyalni különböző potenciális támogatókkal.

Persze, az egyszerű kosárlabda-szurkoló nehezen érti, miért
nem fognak össze a sportágban dolgozók, azonban elfelejtik,
hogy ők is emberek, valamennyinek megvan a meggyőződése,
hiúsága és stratégiája, utóbbiak pedig sok esetben nem össze-
egyeztethetők. A CSM hívei nem hisznek abban, hogy lehetséges
a város pénze nélkül, a másik tábor pedig nem hisz a városveze-
tésben, és talán okkal. Ami nem jelenti automatikusan, hogy ele-
gendő pénz lesz a projekthez, de ha egy esetleges erdélyi
kosárlabda-akadémiára gondolunk (más sportágakban már bejá-
ratott minta szerint), akkor mindjárt más fénybe kerülnek a dol-
gok.

Bonyolítja az ügyet, hogy még nem lehet tudni, milyen rend-
szerben játsszák a következő évi bajnokságot, hiszen ha a szö-
vetség előkészítés előtt álló elképzelése megvalósul, akkor a B
vagy C értékcsoportba sorolt klubok elméletileg lehetnek akár
bajnokok is. Az osztódással szaporodott marosvásárhelyi csapa-
tok közül pedig a jövő eredményei döntik el, melyik a legéletké-
pesebb.

Sima győzelmet jegyzett az el-
múlt hét végén Nyárádremete,
így továbbra is listavezetőként
menetel a Maros megyei labda-
rúgó 5. ligában; ezúttal Mezőki-
rályfalva volt az „áldozat”.

A vendégek játéka nem okozott sok
gondot a hazai együttesnek, amely rá-
menősen, de óvatosan kezdte a mér-
kőzést, ám az első helyzet a
királyfalviaké volt: a 8. percben Căti-
nean sarokrúgását követően Covaciu
V. a kapu fölé fejelt. Erre a remeteiek
góllal válaszoltak, Bloj mintegy 20
méteres remek lövését követően a lab-
dát a hálóból kellett kikotorni (1-0). A
hazai támadások száma szaporodni
kezdett, de Török beadását Fărcaş
kapu mellé küldte, majd Covaciu A.
megfogta Bloj lövését. A vendégek-
nek a 20. percben sikerült egyenlíte-
niük, Calo értékesített egy könnyen
megítélt büntetőt (1-1). Örömük azon-
ban nem tartott sokáig, a 23. percben
ugyanis a hazaiak visszaszerezték a
vezetést, Török beadásából Fărcaş ez-
úttal betalált (2-1). Nem kellett sokat
várni az újabb hazai gólokra sem, a
32. percben Covaciu A. hárította To-
doran lövését, de Kovács rárúgása
már a hálóban kötött ki (3-1), míg a
36. percben Todoran a rövid sarokba
gurított Fărcaş passzából (4-1). A 38.
percben a vendégek büntetőt követel-
tek buktatásért, de a játékvezető más-
ként látta a pillanatot, így ismét a
hazaiak szereztek gólt, a 42. percben
Todoran beadásából Husar továbbított
a hálóba (5-1), míg a szünetjelző síp-
szó előtt a vendégek részéről Bocea
jutott át a remetei védőkön, de nem tu-
dott szépíteni.

A térfélcserét követően a vendégek
távolabbi lövéssel próbálkoztak, de
Vass látványosan hárított, csapattársai
pedig lazább játékkal próbáltak épít-
kezni, ám csak a 63. percben jártak si-
kerrel, amikor Kovács egészen
közelről bevette a vendégkaput (6-1).
A hazai támadások megsokasodtak, a
frissen beállt Fórika közelről a kapu
mellé lőtt, majd a vendégkapus sorra
állította meg Székely, Feier és Bloj lö-
vését. A 75. perctől Pintican sérülése
és cserejátékos hiányában a vendégek
emberhátrányba kerültek, és ez két

perc múlva újabb hazai gólt eredmé-
nyezett: Feier szabadrúgását a ven-
dégkapus hárította, de Gyurka
rálövését Székely közelről a hálóba
pöckölte (7-1). A hajrában Fórika ke-
rült kétszer is helyzetbe, de előbb Co-
vaciu A. hárított, majd a házigazdák

játékosának az újabb próbálkozása el-
kerülte a kaput.

Győzelmével Nyárádremete to-
vábbra is négypontos előnnyel áll az
Északi csoport élén, de ez tovább
nőhet, ha egyik óvásának helyt adnak
a zöldasztalnál.
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Bálint Zsombor

Gligor Róbert László

A vendégek csak a mérkőzés elején számítottak, utána már csupán a hazaiak fociztak. 
Fotó: Gligor Róbert László

Góleső Nyárádremetén, Királyfalvának esélye sem volt

Eredményjelző
* 5. liga, Északi csoport, 14. forduló: Nyárádremete – Mezőkirályfalva 7-1,

Szászrégeni Testvériség – Abafája 3-0, Bátos – Lövér 7-1, Magyaró – Köhér 5-3, Al-
sóidecs – Görgénysóakna 3-4. Marosfelfalu állt. Az élcsoport: 1. Nyárádremete 32
pont, 2. Görgénysóakna 28, 3. Bátos 27.

* 5. liga, Közép csoport, 14. forduló: Mezőrücs – Tuzson 1-4, Kerelőszentpál –
Segesvár 0-9, Cikmántor – Galambod 2-2, Kerelő – Balavásár 0-1, Csittszentiván –
Gernyeszeg 6-2. Harasztkerék állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 34 pont, 2. Ba-
lavásár 26, 3. Segesvár 25.

* 5. liga, Déli csoport, 11. forduló: Mezőceked – Mezőzáh 1-4, Mezőtóhát – Radnót
II 2-4, Marosludas II – Vámosgálfalva 3-2, Maroskece – Küküllődombó 1-3, Ma-
gyarsáros – Marosugra 3-3. Az élcsoport: 1. Radnót II 25 pont, 2. Marosludas II 22,
3. Mezőceked 21.

* 6. liga, 14. csoport: Kibéd – Somosd 0-4, Mikefalva – Jedd 0-4, Egrestő –
Nyárádgálfalva 1-3, Székelybere – Csíkfalva 1-1, Küküllőszéplak – Koronka 0-3,
Uzdiszentpéter – Mezőpanit 0-3. Az élcsoport: 1. Somosd 35 pont, 2. Nyárádgálfalva
35, 3. Jedd 31.

jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 5. liga, Északi csoport, 14. forduló: nyárádremete –

Mezőkirályfalva 7-1 (5-1)
Nyárádremetei sportpálya, kitűnő játékidő, mintegy 50 néző. Vezette: Mocan

Eugen, Chertes Cristian, Sfîriac Silviu (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Bloj (9.), Fărcaş (23.), Kovács (32., 63.), Todoran (36.), Husar (42.),

Székely (77.) illetve Calo (20 – büntetőből).
nyárádremete: Vass – Feier, Kovács, Fărcaş (74. Man), Bloj (51. Moldovan),

Todoran (63. Fórika), Török (46. Székely), Husar, Matei, Crăciun, Gyurka 
Mezőkirályfalva: Covaciu A. – Şandor C., Pintican, Covaciu V., Calo, Covaciu S.,

Cătinean, Şandor I., Bocea, Suciu, Tompa.

Leaszfaltozták a Szotyori József utcát!
A marosvásárhelyi

remeteszegi temetőhöz vezető
utcát nemrég leaszfaltozták, így
a gépkocsik és a gyalogosok
egyaránt kényelmesen és biz-
tonságban közelíthetik meg a
nyughelyet a Szotyori József ut-
cában. 

Az aszfaltréteg 350 méter
hosszú, 409 négyzetméteres fe-
lületet fed le, a járdarész (bur-
kolólappal) és parkolóhely

pedig 132 négyzetmétert.
Ugyanakkor 240 négyzet-
méteren újjáépítették a te-
metőbejárattól a kápolnáig
tartó szakaszt is. 

„Ez egy régebbi ígéret
volt a lakóknak, amely
íme, megvalósult. A mun-
kálatokat a városi költség-
vetésből hajtottuk végre” –
mondta a polgármester ta-
nácsadója, Claudiu Maior.

A köz-, bel- 
és külkapcsolati osztály

Európai labdarúgó-bajnoki
eredmények

* Angol Premier Liga, 34. forduló: Southampton – Chelsea 2-3, Burn-
ley – Leicester 2-1, Crystal Palace – Brighton & Hove Albion 3-2, Hud-
dersfield – Watford 1-0, Swansea – Everton 1-1, Liverpool –
Bournemouth 3-0, Tottenham – Manchester City 1-3, Newcastle United
– Arsenal 2-1, Manchester United – West Bromwich 0-1, West Ham Uni-
ted – Stoke 1-1. Az élcsoport: 1. Manchester City 87 pont, 2. Manchester
United 71, 3. Liverpool 70.

* Spanyol Primera División, 32. forduló: Girona – Betis 0-1, Sevilla –
Villarreal 2-2, Barcelona – Valencia 2-1, Las Palmas – Real Sociedad 
0-1, Leganés – Celta Vigo 1-0, Athletic Bilbao – Deportivo La Coruna 2-
3, Eibar – Alavés 0-1, Atlético Madrid – Levante 3-0, Getafe – Espanyol
1-0, Málaga – Real Madrid 1-2; 33. forduló: Deportivo La Coruna – Se-
villa 0-0, Celta Vigo – Barcelona 2-2, Villarreal – Leganés 2-1. Az élcso-
port: 1. Barcelona 83 pont, 2. Atlético Madrid 71, 3. Real Madrid 67.

* Olasz Serie A, 32. forduló: Cagliari – Udinese 2-1, Genoa – Crotone
1-0, Chievo – Torino 0-0, Atalanta – Inter 0-0, Fiorentina – SPAL 0-0,
Sassuolo – Benevento 2-2, Bologna – Hellas Verona 2-0, AC Milan – Na-
poli 0-0, Juventus – Sampdoria 3-0, Lazio – AS Roma 0-0; 33. forduló:
Inter – Cagliari 4-0. Az élcsoport: 1. Juventus 84 pont, 2. Napoli 78, 3.
Inter 63.

* Német Bundesliga, 30. forduló: Wolfsburg – Augsburg 0-0, Hertha
BSC – 1. FC Köln 2-1, Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt 4-1, Hof-
fenheim – Hamburger SV 2-0, VfB Stuttgart – Hannover 96 1-1, Bayern
München – Mönchengladbach 5-1, Schalke 04 – Borussia Dortmund 
2-0, Werder Bremen – RB Leipzig 1-1, Mainz – Freiburg 2-0. Az élcsoport:
1. Bayern München 75 pont, 2. Schalke 04 55, 3. Bayer Leverkusen 51.

* Francia Ligue 1, 33. forduló: Angers – Nice 1-1, Lyon – Amiens SC
3-0, Nantes – Dijon 1-1, Lille – Guingamp 2-2, Caen – Toulouse (elha-
lasztva), Stade Rennes – Metz 1-2, Strasbourg – St. Etienne 0-1, Mont-
pellier HSC – Bordeaux 1-3, Troyes – Olympique Marseille 2-3, Paris St.
Germain – AS Monaco 7-1. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 87 pont,
2. AS Monaco 70, 3. Lyon 66.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház kerttel Nyárádszeredában.
Tel. 0365/736-081. (7740)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(7878)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0742-641-827.
(7879)

ELADÓ 30 méhcsalád. Tel. 0744-
859-284. (7964-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(7978)

ELADÓK malacok. Tel. 0740-463-935.
(7899)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Makkai Irma névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (8017)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

SÍRKERETEKET készítünk mozaikból és
gránitból előnyös áron. Nataliart Funerar
Kft. Tel. 0753-924-431. (7667)

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

MEGEMLÉKEZÉS

„Ha majd lehull az utolsó levél,
mely fogva tartott még egy kis
nyarat: 
nekünk mi marad?
Ha elszáll majd a legutolsó álom,
amelyben hittünk még egy kis
nyarat,
s a napsugár is messze költözött
reménytelen, nagy hómezők
fölött:
nekünk mi marad?
(Wass Albert)
Fájdalomtól összetört szívvel
emlékezünk drága szerettünkre, 

KISS JÁNOS 
(Jani) 

elektro-energetikai mérnökre
aki 44 évesen adta vissza nagy,
nemes lelkét Teremtőjének
2016. április 19-én.
Drága Janikám! Egy pillanatra
sem vagy feledve!
Szeretteid. (7930)

„Minden elhal, szétporlik e
múló világon, senki nem nyer
győzelmet a rideg halálon! Mi
porból lőn egykor, újra porba
tér, minden elhal, elmúlik,
egykor véget ér.”
Szívünk örök fájdalmával
emlékezünk április 19-én
ADORJÁNI FERENC
nyugalmazott ravai tanítóra
halálának 11. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége
és gyermekei. (7986)

Szomorú szívvel emlékezünk
április 19-én JAKABFI SÁNDOR
ATTILÁRA (Jaki) halálának 11.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7776-I)

Ha egy könnycsepp gördül 
Végig az arcunkon, 
Az azért van, mert szeretünk, 
És hiányzol nagyon.
Szomorú szívvel emlékezünk
KISS ERZSÉBETRE (Zsóka)
halálának első évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, Karcsi,
leánya, Márti, fia, Karcsika és
unokája, Dávid. (7987)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk a
maroskeresztúri TAKÁCS
MÁRIÁRA halálának harmadik
évfordulóján. Drága, szép
emlékét szívünkben sze-
retettel megőrizzük egy életen
át. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(8010-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága jó férj, szerető édesapa,
nagyapa, dédnagyapa, testvér,
após, sógor, barát és jó szomszéd,
a magyarhermányi születésű 

id. SZÁSZ GYULA 
türelemmel és méltósággal viselt
betegség után április 17-én csen-
desen megpihent. Utolsó útjára
2018. április 20-án 14 órakor kí-
sérjük a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben, református
szertartás szerint. Virrasztó 2018.
április 19-én 19 órától a Vili te-
metkezési vállalat ravatalozójá-
ban. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Felesége, Margit (Manci), fiai:
Gyuszi, Laci és családjuk.

(8016-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, unokatestvér,
rokon és jó ismerős, a cserefalvi
születésű 

DEBRECZENI LUJZA 
életének 76. évében visszaadta
lelkét Urának, Teremtőjének. Be-
tegsége miatt utolsó éveit a nyá-
rádmagyarósi öregek házában
töltötte, ahol kitűnő gondozás-
ban részesült, ezért külön köszö-
net az öregotthon személy-
zetének.
Utolsó útjára április 19-én, csü-
törtökön 14 órakor kísérjük a
cserefalvi ravatalozóból. Pihe-
nése legyen csendes! Nyugod-
jon békében! 

Testvérei: Pista családjával, 
Tercsi és családja. (8007-I)

Szomorú szívvel közöljük, hogy
elhunyt 

dr. KOVÁCS GABRIELLA 
gyerekgyógyász 

2018. április 11-én Louisville-ben,
77 éves korában. Kérjük, akik is-
merték és szerették, gondoljanak
Rá kegyelettel. Nyugodj béké-
ben, Elluska! 

Unokatestvéreid: Pap Anikó 
és dr. Pap László családjukkal.

(8023-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
após, rokon, barát és jó szom-
széd, 

BÖJTHE ANDRÁS 
(Bandi) 

életének 65. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. ápri-
lis 20-án 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református teme-
tőben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (7999-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, szerető édesapa,
nagyapa, testvér, após, sógor,
barát és jó szomszéd, a káposz-
tásszentmiklósi születésű 

HARKÓ ALBERT 
türelemmel és méltósággal viselt
hosszas betegség után április
16-án csendesen megpihent.
Utolsó útjára 2018. április 19-én
14 órakor kísérjük a marosvásár-
helyi református temetőben, re-
formátus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (7988-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, rokon, szomszéd 

ADORJÁNI ADALBERT
született 1938. augusztus 13-án,
79 éves korában, 2018. április 18-
án hirtelen elhunyt. 
Temetése április 20-án, pénteken
13 órától lesz a havadi temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A marosvásárhelyi Máltai Sze-
retetszolgálat kegyelettel bú-
csúzik szeretett munka-
társától, SZAKÁCS ÉVÁTÓL
szül. Wissky, akit az Úr Jézus
magához szólított. Engesztelő
szentmiseáldozatot április 20-
án, pénteken du. 5 órakor a
minorita templomban (Köte-
les Sámuel utca) mondanak
lelke üdvéért. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szeretteinek vigasztalódást!
(7993-I)

„Aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él.” (Ján. 11.25)
A marosvásárhelyi volt 1-es
Számú Gyógyszertár munka-
közössége fájó szívvel búcsú-
zik szeretett kolléganőjétől,
SZAKÁCS ÉVA szül. Wissky
főgyógyszerésznőtől.
Engesztelő szentmiseáldoza-
tot április 20-án, péntek du. 5
órakor a minorita templomban
(Köteles Sámuel utca) monda-
nak lelke üdvéért. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma
csendes! Vigasztalódást sze-
retteinek! (7993-I)

Osztozunk Harkó Margit kollé-
ganőnk lelki fájdalmában sze-
retett FÉRJE elvesztése miatt.
Lokodi Erzsébet és Albert 
Katalin. (8015)

Szeretettel emlékezem 
kedves unokatestvéremre,
DEBRECZENI LUJZÁRA. Igaz,
jó testvéreinek vigasztalódást
kívánok. Sok szeretettel, 
Vilmike. (sz.-I)
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SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FI-
ATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (62081-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, 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 személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk:
biztos és kiemelkedő jövedelem. 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
telefonszámon. (62081-I)
KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT és B kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmazunk. Tel. 0728-169-
805. (7960)
A MAROSVÁSÁRHELYI ISKOLÁS SPORTKLUB BUSZSOFŐRT alkalmaz. Tel. 0265/212-135.
(7993)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT al-
kalmaz (minimum C kategóriájú jogosítvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-
címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(20042-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEPCI-
ÓST, ZÖLDÖVEZET-TISZTÍTÓT.  Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000 lej
+ bónusz, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (20030-I)
ÉPÍTKEZÉSI cég 15% kedvezménnyel munkát vállal: háztetőkészítés, Lindab-fedés, cserépforgatás, ke-
rítés, kapuk, bontás, bármilyen belső-külső munka. Tel. 0747-634-747. (7784)
HÁZTETŐKÉSZÍTÉS,  külső-belső munkálatok. Tel. 0741-385-192. (7784)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Alkalmazunk tapasztalt, profi kamionsofőröket nyerges billencs
gépjárművekre, németországi munkavégzésre. 
A nyelv ismerete előnyt jelent.
Német alkalmazás, korrekt (versenyképes) fizetés biztosítva.
Önéletrajzokat a fahrerpersonal@gmail.com e-mail-címre várunk,
érdeklődni a 0725-566-090-es telefonszámon lehet 9 és 17 óra között. 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály
nyilvános árverést szervez 

2018. május 4-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca
30. szám alatti székhelyén a következő ingóság értékesítésére:

– Daewoo Matiz,  MS-52-RIA, szürke, 2005-ös gyártmány, 1.100 lej
A Szabó ST Mária egyéni vállalkozó tulajdonát képező ingóságot az

állami adósságok behajtása céljából értékesítik.   (A kikiáltási ár nem
tartalmazza a héát.)

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó  2015. évi 207-es     tör-
vény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások ér-
telmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak
a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja
előtt. 

A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja,
valamint  7. cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlat-
tevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a kö-
vetkező iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő
részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni
Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell át-
utalni, címzett a  Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő ösz-
szegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai
jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat máso-
latát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány  másola-
tát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az
árverésen.  

A Szabó ST Mária egyéni vállalkozó javainak árveréséről szóló köz-
lemény  kifüggesztésének időpontja: 2018. április 19. A közleményt ki-
függesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és
megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.   

Bővebb felvilágosítás  a  végrehajtói irodában (Kerekes Ioan végre-
hajtó) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon. 

„…az emlék nem temethető, azt mindennap átgyönyörködi vagy átszenvedi
az, aki vele él.”
(Szabó Magda)
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk egyetlen drága gyermekünkre,
TIMÁR ZSOLT ANDRÁSRA halálának 11. évfordulóján.
Mi, akik rövid életében megtapasztaltuk szerénységgel és alázattal
felvértezett emberi nagyságát, kérjük Istent, őrizze a Rá emlékezés
kegyelmét még nagyon sokáig, mígnem az is részese lesz ennek a nemes
érzésnek, akinek a keresztény értékrend szerint elvitathatatlan feladata
lenne emlékezni. Drága szerettünk által megélt családi és baráti
kapcsolatainak szentsége a halála óta eltelt nehéz évek alatt megalázó,
semmivé vált azon nagyon kevesek számára, akik érthetetlen késztetésből
igaztalanul elutasítják az emlékezés drága kincseit.
Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szeretettel és jószívvel gondolnak
felejthetetlen gyermekünkre még ma is. Bízunk Istenben, hogy valamikor
megadja az emlékezés csodáját annak is, akit lélek nélkül elzárnak az
igazság és a jóság tudásától.
Köszönjük Domokosnak, legjobb barátjának, hogy támogató hűsége nem
kopott meg a mai napig sem.
Örök fájdalommal és szeretettel emlékező szülei és kislánya, Lilla-Katinka. (-I)



A marosvásárhelyi Gedeon Richter
Románia Rt. vezetőtanácsa 

a 2018. április 16-i 1-es számú határozata értelmében 
összehívja 

a részvényesek soros közgyűlését 
2018. május 22-én reggel 9 órára a társaság marosvásárhelyi,
Cuza Vodă 99–105. szám alatti székhelyére.

Amennyiben a részvényesek közgyűlése nem lesz jogszerűen ha-
tározatképes, jelen hirdetés értelmében 2018. május 23-án reggel 9
órára újra összehívják ugyanazon helyszínre és napirenddel.

Napirend:

1. A vezetőtanács jelentése a 2017-es évi gazdasági tevékenységről.
2. Az auditor jelentése a társaság 2017-es évi pénzügyi tevékeny-

ségéről.
3. A 2017-es pénzügyi helyzet elfogadása.
4. A PricewaterhouseCoopers Audit Kft. pénzügyi auditor kineve-

zése egy évre szóló mandátumra.
5. A 2018-as évi költségvetéstervezet és beruházási program elfo-

gadása.
6. A 2018. január elsejétől érvényes könyvelői politikák elfogadása.
A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazott képviselő által

azon részvényesek vehetnek részt, akik 2018. május 8-án szerepelnek
a részvényesek nyilvántartásában, mely időpont referenciaértékkel bír.

A meghatalmazás formanyomtatványt a társaság székhelyén, a rész-
vényes-nyilvántartó irodából naponta 9–14 óra között lehet átvenni
2018. május 2-ától kezdődően. A meghatalmazásokat a társaság szék-
helyén 2018. május 18-án reggel 8 óráig kell leadni.

A terembe a személyazonossági igazolvánnyal lehet belépni.
A napirenddel kapcsolatos információk a társaság székhelyén 2018.

április 19-étől kérhetők munkanapokon 9–14 óra között.
Bővebb tájékoztatás a 0265-201238-as telefonszámon.
Kapcsolattartó: Şanta Valentina jogász

Majnár Mihály, a vezetőtanács elnöke 
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új aszfaltburkolat 
a Grigore Ploeşteanu utcában

Kedden, április 17-én a Citadin
Prest Rt. munkatársai leaszfaltozták
a Grigore Ploeşteanu utcát. Az útsza-
kasz 330 méter hosszú és 5 méter
széles.

„A környék lakóinak kérésére
pénzalapokat különítettünk el az utca
leaszfaltozására; a beruházás értéke

megközelítőleg 150 ezer lej + héa.
Miután az Aquaserv befejezi a meg-
valósíthatósági tanulmányt, követke-
zik a csatornahálózat kiépítése is” –
ismertette a polgármester tanácsa-
dója, Claudiu Maior.

A köz-, bel- 
és külkapcsolati osztály

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRÖK alkalmazására
Követelmények: 
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány má-

solatával, valamint a végzettséget igazoló iratok, esetleg ajánlások
a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a tit-
kárságon  nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 
vagy a 0740-535-639-es telefonszámon. 

Csak a kiválasztott  személyeket hívjuk meghallgatásra. 
A vezetőség

Kedves marosvásárhelyiek, 
várjuk Önöket a Somostetőre!

Az „utolsó száz méteren” tartanak a somostetői játszótér
felújítási munkálataival

A Somostető az a hely, ahova kikapcsolódni
járnak a marosvásárhelyiek és mások is. Teszik
mindezt annak ellenére, hogy bizonyos átmeneti
politikai vezetők néhány évvel ezelőtt kiagyalták
azt a rosszindulatú hasonlatot, miszerint a játszó-
tér úgy néz ki, mint az állatok ketrecei.

Az elmúlt hét végén több ezer marosvásárhelyi
sétált a természetben. Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala ezúton is tájékoztatja a lakosságot,
hogy hamarosan befejezik a játszótéren, illetve a
Somostető egészén végzett felújítási munkálato-
kat, így rövid időn belül a gyerekek ismét élvez-
hetik a csodálatos Somostető által nyújtott
kikapcsolódási lehetőségeket.

„A Somostető, a marosvásárhelyiek által ked-
velt helyszín, felkészült a nyári szezonra, mint
ahogy egyébként a teljes város. Megújultak a sé-
tányok, a játszóterek, az utak.

Különösen örülünk annak, hogy a Somostető
teljes felületének korszerűsítésével meg tudtuk
tartani a lakosságnak tett ígéreteinket, így az ide

látogatók egész nyáron biztonságos körülmények között
élvezhetik a Somostetőn töltött időt. Mindenkit várunk
a megnyitóra!” – mondta a polgármester személyi ta-
nácsadója, Claudiu Maior.

A polgármesteri hivatal 
sajtóosztálya

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről
hálás, hogy ismét sikeres a magánélete és üzlete; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az
átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert
megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni,
hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)



A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
szakemberei a part-

nercégek munkatársaival közösen
a napokban többféle munkálatot
végeznek Marosvásárhely terüle-
tén: parkolóhelyeket alakítanak
ki és járdaszegélyt építenek (a
Cuza Vodă utcában), kijavítják a
sétányokat (hengerlés, aszfalto-
zás és takarítás) a Somostetőn,  a
Víkendtelep  parkolójában árkot

ásnak, kavicsot szórnak le, sze-
gélyt alakítanak ki és burkola-
tot helyeznek el, közvilágítási
lámpatesteket szerelnek fel  (a
Kis-Remeteszegi és az Éden
utcában), újratöltik és előkészí-
tik aszfaltozásra a C. H. Stoian
utcát, lemarják az Eperfa utcá-
ban az útburkolatot. 

A munkálatok a helyi önkor-
mányzat és a polgármesteri hi-
vatal által jóváhagyott ütemterv
részét képezik, és a város költ-

ségvetéséből valósítják meg. 
„Azt a kényelmet és bizton-

ságot szeretnénk megadni a
marosvásárhelyieknek, amelyet
mindannyian szeretnénk. Ma-
rosvásárhelyen mindez létezik,
és a város területén a külön-
böző javítási munkálatokat
végző szakemberek naponta ki-
vitelezik” – mondta a polgár-
mester tanácsadója, Claudiu
Maior.

A köz-, bel- és 
külkapcsolati osztály 
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A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába 
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos
Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás

gépbeállító, gépkezelő

Előny, de nem feltétel: 
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-
szolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevő-
szolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben: 
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Felújítási munkálatok Marosvásárhelyen


