
A nyári hónapokban köztudottan drá-
maian csökkennek a műtétekhez oly-
annyira szükséges vérkészítmény-
készletek. A Marosvásárhelyi Vértransz-
fúziós Központban is kevesebb rendsze-
res véradó jelentkezett augusztusban.
Az intézet szóvivője, Lazăr Marinela pszi-
chológus szerint ennek ellenére nincs
fennakadás a kórházak vérkészítmé-
nyekkel való ellátásában. 

A vért önként, segítőkészségből, nem anyagi
előnyökért adják – így fogalmazhatjuk meg egy,
az önkéntes véradást népszerűsítő reklám lénye-
gét. Egyre többen vannak, akik a fenti indítta-
tásból jelentkeznek a vértranszfúziós
központokban, felismerve, hogy ezzel a csele-
kedetükkel életet menthetnek. 

– Minden évben a nyári időszakban mintegy
negyedével lecsökken a véradók száma, hiszen
az emberek szabadságolnak, az egyetemisták,
18 évet betöltött diákok vakáción vannak. Or-
szágos szinten sokszor drámaian lecsökkennek
a vérkészletek. 

A Marosvásárhelyi Vértranszfúziós Központ-
nál nem ilyen súlyos a helyzet, a korábbi évek-
hez hasonló arányban esett vissza a véradási
kedv. Augusztusban eddig mintegy 700 véradó
jelentkezett, arra számítunk, hogy a hónap vé-
géig számuk megnő. Havonta átlagban 1500
körül van az önkéntes véradók száma, a leg-
gyengébb hónapban is 900 körül mozog, az első
alkalommal véradásra jelentkezők száma átlag-
ban 100 – mondta el lapunknak az intézet szó-
vivője, Lazăr Marinela pszichológus. 

Gazdag 
programmal vár 
a Szféra! 
Hamarosan kezdetét veszi az idei Vá-
sárhelyi Forgatag, az egyik leggazda-
gabb, legnívósabb marosvásárhelyi és
erdélyi, minősített és Magyar Termék
nagydíjas összművészeti fesztivál. 
____________4.
Tárlat 
a Berde lányokról
Berde Amál élete és munkássága jól
illik a kiállítás kurátorának az erdélyi
női példaképekről indított sorozatába.
Bár nem volt a helikoni íróközösség
tagja, ahogy korábban is említettük,
Berde Amál a helikoni írók sok köny-
vét illusztrálta.
____________6.
Biró I. Imre hazatért
Disznajóra
A minap a disznajói illetőségű, 60
éves volt focista az ASA-öregfiúk által
a helyi Víkendtelepen rendezett fut-
balltornán mesélt labdarúgó-karrierjé-
ről.
____________9.

Egy a millió ellen

A büntetőügyesek nélküli közéletet alkotmánymódosító polgári
kezdeményezés érdekében összegyűlt az egymillió aláírás – jelen-
tette be kedden a Mentsétek Meg Romániát (USR) elnöke. Dan
Barna szerint ez kétszer annyi, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy
a kezdeményezők kiegészítsék az alaptörvény 37. cikkelyét a követ-
kező bekezdéssel: „Nem választhatók meg a helyi közigazgatásba,
képviselőházba, szenátusba és államelnöki tisztségbe olyan állam-
polgárok, akiket szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jog-
erősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg valamilyen okból az ítélet
hatásai megszűnnek”. A pártelnök, akit már enyhe kampányszél tol
előre, úgy véli, egymillióan gondolják ma úgy, hogy másként, fele-
lősséggel kell kormányozni az országot. Győzelem, amit nem vehet
el senki az USR-től – teszi hozzá. Az elmúlt napok bukaresti törté-
nései is felgyorsíthatták az aláírásgyűjtést, így történhetett meg,
hogy a párt önkéntesei túlteljesítették a normát, vagyis a megyén-
kénti 20 ezer aláírást. Miközben az országmentők „győzelmet” ün-
nepelnek, a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetői Neptunon gyűlnek
össze tanácskozni. (Megint ez a Neptun!…) Semmi nem lenne, ha
az augusztus 10-i diaszpóratüntetés nem kavarta volna fel a vizeket
a kormánypártban. A PSD elnökének, Emil Dragneának nem lesz
könnyű dolga, hiszen a párt régi emberei máris ellene fordultak.
Ecaterina Andronescu szenátor, volt oktatási miniszter például le-
vélben szólította fel, hogy a PSD érdekében tegyen egy lépést hátra.
Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mondjon le. A második lépés
Andronescu szerint, hogy a legrövidebb időn belül fel kell állítani
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Kevés a véradó nyáron

Csökkennek a vérkészletek



Az én Barcaságom – így nevezi a
múlt heti EKE-vándortábor helyszínét
az Erdélyi Gyopár vezércikkében Ko-
vács Lehel István országos EKE-
elnök. Az idei negyedik kiadványban
az EKE-napi pályázat kiértékelőjét ol-
vashatják, a nyertesekre és a legjobb
pályamunkákra egyaránt fény derül.
Mint ahogy a pályázat címében foglalt
gondolat is megválaszolásra kerül:
Ezért szeretjük az erdőt, ezért szeretjük
a fát.

A nagy sikernek örvendő Kisba-
kancs-túrákat minitáborral fejelték
meg a szervezők, Várfalván verve ta-
nyát, erről olvashatunk bővebben az
EKE-osztályok hírei, tudósításai mel-
lett. Teljesítménytúrákban bővelkedett
az elmúlt időszak, a Gyopárban ezek-
ből gyűjtöttek egy hármas fogatot.
Megtalálható a friss kiadványban a
második udvarhelyi teljesítménytúra,
a Jókai Emlék- és Teljesítménytúra és
az Erőss Zsolt Teljesítménytúra beszá-
molója. És a ráadás sem marad el,

amelyet Rekordot döntött a Tour de
Túr CBA 2018 címen kell keresni.

Igazi honismereti csemegéket kínál

a folyóirat: Valós mese a Bekecsalján,
Jártatok-e Kukutyinban? Kalotaszegi
honismereti túra… mellette olvashat-
nak még a havasi gazdálkodásról Má-
ramarostól a Barcaságig, és újra van
meghívó az egykori havaselvi székely
megyébe. 

Új sorozat is indult e lapszámmal,
mely az EKE-múzeum értékeit hivatott
népszerűsíteni, a gyűjtőket megosz-
tásra ösztönözni, hogy minél több min-
dent megtudjunk a turistamúltról. Az
EKE-múzeum közlönye Deák László
országos alelnök érdeme, aki a múze-
umalapításban is jelentős szerepet vál-
lalt. 

Ha valaki úgy gondolná, nézőpontja
tovább bővíthető, érdemes elolvasnia
a csíkszentimrei Büdös süllögőiről
szóló írást, de érdekes A Duna-delta
Bioszféra Rezervátum flórája és fau-
nája, illetve A hegyvidékek éghajlata
és időjárása című írás is. És ha mindez
kevés lenne, a kiadványban, mely az
EKE-osztályoknál beszerezhető, még
egy meghívó szerepel: üstökösvadá-
szatra. Jó szórakozást!

A vámosgálfalvi Fogarasi Sá-
muel Általános Iskola felújítása
és bővítése a helyi önkormány-
zat számára fontos megvalósí-
tásra váró terv. Amennyiben az
iskolafelújítási projekt második
szakasza is kedvező elbírálás-
ban részesül, 900.000 euró ér-
tékben végeznek majd felújítási
munkálatokat, illetve négy új te-
remmel és illemhellyel bővítik a
tanintézményt – fejtette ki Balog
Elemér polgármester. 

A községközpont általános iskolája
mellett műfüves sportpálya kialakítá-
sán dolgoztak ottjártunkkor. A helyi
költségvetésből elkülönített 80.000
lejbe kerülő sportpálya közbeszerzési
munkálatait egy nagyváradi cég vé-
gezte. Az esti kivilágítással is igénybe
vehető pálya bérleti díjaként 30 lejes
órabért állapítottak meg, amely tudo-
másunk szerint jóval alacsonyabb a
megyeszékhelyen alkalmazott díjsza-
básoknál.

Eddigi legnagyobb gondja a községi
elöljárónak a kultúrotthonok közbe-
szerzési eljárása során akadt. Három
alkalommal írtak ki versenytárgyalást

a gálfalvi és szőkefalvi kultúrotthon
külső-belső felújítására, de eddig
egyetlen cég sem jelentkezett. Az
500.000 euró értékű pályázatot meg-
nyerték, az előleg az önkormányzat
számláján van, ennek ellenére kivite-
lező hiányában a két művelődési ház
felújítása egyelőre várat magára. A
polgármester azonban reménykedik,
hogy a negyedik kiírásnál mégiscsak
lesz olyan jelentkező, aki felvállalja és
becsületesen elvégzi a munkát. Amint
megtudtuk, a kivitelezési szerződés
aláírásától számítják a határidőket, így
a megnyert projekt életképes, a gond
csak az, hogy a munkálatokat felvál-
laló cég hiányában egy helyben topog-
nak.

Orvostörténelmi emlékgyűlés
Augusztus 25-én délelőtt 10 órától orvostörténelmi emlék-
gyűlésre kerül sor Kibéden. Kiemelt téma: érvelni dr. Kibédi
Mátyus István élete, munkássága mellett, annak hungari-
kummá nyilvánítása érdekében. A Kibédi Mátyus István Ál-
talános Iskolában zajló rendezvényen – Kibéd község
önkormányzata, a Magyar Elhízástudományi Társaság, a
Dr. Kibédi Mátyus István Egyesület orvostörténelmi emlék-
gyűlésén – a Kibéden született, Marosszék első orvostu-
dorának, elkötelezett humanistájának, polihisztorának
tartalmas, gazdag életútját, orvostudományi munkásságát
elemzik. Bővebb felvilágosítás dr. Mátyus Andrástól kér-
hető a (0040)266-218-056, 0742-218-222-es telefonszá-
mokon vagy az andrasmatyus@yahoo.com e-mail-címen.

Mezőmadarasi 
képzőművészeti alkotótábor

Mezőmadarason augusztus 23. és szeptember 1. között a
Pro Ruris Egyesület és a Maros-mezőségi Művésztelep
szervezésében kerül sor a XVII. képzőművészeti alkotótá-
borra. A programfelelős idén is Czirjék Lajos. A táborban
hazai, magyarországi és szlovákiai művészek vesznek
részt. 

Tűzzel festek
A Studium Prospero Alapítvány a helyi kulturális élet támo-
gatása céljából többfunkciós kulturális központot nyit Ma-
rosvásárhelyen. A központ Vidra Birtalan Éva
képzőművész Tűzzel festek című tűzzománc-kiállításával
nyílik meg augusztus 24-én, pénteken 18 órától a Forrada-
lom utca 8. szám alatt. A vendégeket dr. Vass Levente, az
alapítvány ügyvezető elnöke köszönti, a kiállítást Molnár
Krisztina képzőművész méltatja. Zenél: Bálint Zsuzsanna
és Pethő Csaba. Vidra Birtalan Éva alkotásait szeptember
7-ig lehet megtekinteni hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között. 

Mesék Mátyás királyról
A kecskeméti Chorhidea Kamarazenekar a Mátyás-évhez
kapcsolódóan nemcsak gyerekeknek, hanem felnőtteknek
is két, Mátyás királyról szóló mesét mutat be Marosvásár-
helyen: Mátyás király meg az igazmondó juhász és Mátyás
király meg a székely ember lánya. Két előadás lesz, au-
gusztus 24-én 10 órakor a várudvaron és ugyanaznap 18
órakor a Kultúrpalota kistermében. A népmesék közben
népdalfeldolgozások hangzanak el Kodály Zoltán és Bartók
Béla gyűjtéséből, a lőcsei tabulatúrás könyv, a Vietorisz-
kódex és a Kájoni-kódex dallamai közül. 

Erdélyi Pálinka- és Párlatverseny 
A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend
közös szervezésében idén harmadik alkalommal kerül sor
az Erdélyi Pálinka- és Párlatversenyre. A megmérettetésre
erdélyi, házilag készített pálinkamintákat várnak. Jelent-
kezni augusztus 28-ig lehet, eddig a dátumig be kell érkez-
zen a minta a Forgatag-irodába (Marosvásárhely, Bucegi
utca 14. szám, érdeklődni Nagy Évánál a 0748-158-826-
os telefonszámon), amely hétfőtől péntekig 10 és 13 óra
között van nyitva.  A benevezéshez fél liter pálinka szüksé-
ges, amelyen fel kell tüntetni a termelő és az ital adatait.
Jelentkezni, további információk: 0742-609-260, illetve 
botond.gaspar@gmail.com. A zsűrizés szeptember 1-jén,
szombaton 9 órától lesz a múzeum várbeli épületében, a
díjátadó ünnepségre ugyanaznap 17.30 órától a Kultúrpa-
lota kistermében kerül sor.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma BENCE, 
holnap BERTALAN napja.
BERTALAN: az arámi–görög
Bartholomaiosz férfinév lati-
nos Bartholomeus formájú rö-
vidüléséből származik. Jelen-
tése: Ptolemaiosz fia.
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A Nap kel 

6 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 19 perckor. 
Az év 235. napja, 

hátravan 130 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. augusztus 22.

1 EUR 4,6445

1 USD 4,0077

100 HUF 1,4387

1 g ARANY 154,2391

IDŐJÁRÁS
Időnként felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

Építőcégekre várva

Szeretjük az erdőt, a fát

Szer Pálosy Piroska

Pro Etnica fesztivál
Augusztus 22–26. között zajlik a segesvári várban a XVI.
Pro Etnica interetnikai fesztivál. Mivel 2018 az európai
örökségvédelem éve, idén ez a fesztivál témája. A Pro Et-
nica olyan fórum, amely lehetőséget teremt az interkultu-
rális párbeszédre, a várban felállított színpadon a 20
Romániában élő nemzetiség bemutathatja táncait, népvi-
seletét és szokásait. Jelen lesznek népművészek, képző-
művészek, irodalmárok, politikusok, történészek és
kutatók.

Mezőcsávási falunapok
Augusztus 25–26-án Mezőcsáváson falunapokat tarta-
nak. Szombaton 15 órakor felvonulással kezdődik a ren-
dezvény, majd a rezesbanda muzsikál. Fellép a Mezőfele
Gyöngye roma együttes, a kölpényi gyermek-néptánc-
együttes. Este könnyűzene-énekeseké lesz a színpad,
Nemes Tibor és Mihai Trăistaru is énekel. Vasárnap dél-
előtt főzőversenyre kerül sor, népdalokat énekel a mező-

kölpényi Szabó Teréz. 14.30 órától a vajdaszentiványi
néptáncegyüttes lép fel, majd a Korax együttes koncerte-
zik. Délután Ábrám Tibor és Nagy Levente nótázik, este
Homonyik Sándor koncertezik. A falunapok tűzijátékkal
zárul. Szervező a helyi önkormányzat.

A Sorin Zlat Trio 
Marosvásárhelyen
Érdekesnek és nívósnak ígérkező koncertet lát vendégül
augusztus 24-én, pénteken a marosvásárhelyi szabadtéri
várszínpad. Az este 7 órától kezdődő eseményen az a
Sorin Zlat Trio lép fel, amely számos fesztiválon és verse-
nyen megfordult már, és a nemzetközi dzsesszmuzsika
több kiválóságának társaságában koncertezett.

Író-olvasó találkozó Tara Skurtuval
Az OmnisLibri könyvesbolt és a Maros Megyei Könyvtár
szervezésében találkozik Tara Skurtu Robert Pinsky Glo-
bal Fellonship-díjas költő és a versszerető közönség. Az
esemény a marosvásárhelyi Park komplexum American
Corner részlegén lesz. Az író-olvasó találkozó augusztus
24-én, pénteken 19 órakor kezdődik.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor
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Összehívnák 
a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot

A kormány levelet küldött kedd este Klaus Iohannis
államfőnek, amelyben kéri, hogy sürgősségileg hívja
össze a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT) – kö-
zölte a kormány. A közlemény szerint a törvény elő-
írásainak megfelelően a CSAT-nak láttamoznia kell
a védelem területén érintett intézmények költségve-
tésének módosítását. A költségvetés kiigazítását a
bérek és a szociális juttatások biztosítása, a helyi
költségvetések kiegyensúlyozása, az ország európai
uniós hozzájárulásának befizetése, valamint az afri-
kai sertéspestissel járó kiadások biztosítása indo-
kolja – mutat rá a dokumentum. (Agerpres)

Tüzérségi lövedéket találtak
210 milliméteres tüzérségi lövedéket találtak Dicső-
szentmárton és Radnót között, az Aranyosgyéres–
Marosvásárhely autópályaszakasz építőtelepén –
jelentette be szerdán a Maros megyei katasztrófa-
védelmi felügyelőség. Cristian Virag, az intézmény
szóvivője elmondta: a lövedéket marosvásárhelyi
szakemberek biztonságos helyre szállították, ahol
megsemmisítik. A tűzszerészek átfésülik a terepet,
hogy a munkálatok folytatódhassanak. Ez ideig nem
találtak lőszert a sztráda építőtelepén – nyilatkozta
az őrnagy. Az utóbbi tíz esztendőben ez a második
ilyen méretű lövedék, amelyet Maros megyében ta-
lálnak. Az elsőre ettől néhány kilométerre, a maros-
orbói csatatér közelében bukkantak rá. (Agerpres)

Október 2-ig elfogadják 
az új nyugdíjtörvényt

A parlament legkésőbb október 2-ig elfogadja az új
nyugdíjtörvényt – nyilatkozta kedd este az Antena 3
televízió műsorában Liviu Dragnea, a Szociáldemok-
rata Párt elnöke. Ez kedvezően befolyásolja majd
több millió nyugdíjas helyzetét – hangoztatta Drag-
nea. A pártelnök szerint a kormány már augusztus
végén elfogadja és benyújtja a parlamentbe az új
nyugdíjtörvény tervezetét. (Agerpres)

Héacsökkentés várható
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ve-
zetője kedd este bejelentette, Viorica Dăncilă minisz-
terelnök jelezte neki, hogy sürgősségi
kormányrendelettel készül, ami 9 százalékról 5 szá-
zalékra csökkentené a szállodai szolgáltatások hoz-
záadottérték-adóját (héa). Az élményparkok és
wellness-szolgáltatások héája 19 százalékról 5 szá-
zalékra, míg a termálvizek után fizetendő bányajá-
radék 0 százalékra csökkenhet. Bejelentette
továbbá, hogy szintén ezzel a sürgősségi kormány-
rendelettel hoznak létre két alapot. Az egyik a befek-
tetésekre készülő gazdasági szereplőket segíti
majd, a másik pedig az infrastruktúra korszerűsítését
tervező önkormányzatokat. (Mediafax)

Migránsok utaztak 
egy török kamionban

Negyvenkét migráns – iraki, palesztin és szíriai ál-
lampolgárok – próbált Magyarországra jutni a Nagy-
lak–Csanádpalota határátkelőhelyen egy török
rendszámú kamionban – tájékoztatott szerdán a
román határrendészet. Az intézmény közleménye
szerint az ázsiai bevándorlók kedden hajnalban pró-
bálták illegálisan átlépni a határt, egy olyan teher-
autó rakterében, amely – az iratok szerint –
gépkocsikba való szűrőket szállított Törökországból
Németországba. A 45 éves török autóvezető azt
mondta, hogy nem tudott a járművében utazó be-
vándorlókról. Az utasok között 18 férfi, 8 nő és 16
kiskorú volt, akik korábban menedéket kértek Romá-
niában. Valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy Nyu-
gat-Európába szerettek volna jutni. A kamionsofőr
ellen embercsempészet, a migránsok ellen pedig til-
tott határátlépés gyanújával indult vizsgálat. (MTI)

egy nem is csak profi, hanem egyenesen szuperprofi (!)
kormányt és miniszterelnököt, mert ha nem, katasztro-
fális helyzetbe kerülnek, és el fogják veszíteni a válasz-
tásokat. Erre csak azt mondhatjuk, lehet, hogy a
hiperprofi is kevés… A neptuni találkozón a megyei
PSD-vezetők is ott lesznek. 

Meggyűlt a fonnivalója a PSD-nek, és még az egy-
millió aláíró is ott liheg a nyakukban. Ezek nem feltét-
lenül az országot megmenteni akarók pártjának a
tagjai, sokan mások is aláírtak, és a választásoknál ki-
derülhet, hogy az egymillió kétmillió. Megéri-e a szo-
ciáldemokratáknak feláldozni a 2020–24-es
kormányzási ciklust pár – elítélt – emberük helyzetben
tartásával? Egyre többen látják úgy, hogy nem. Nem ki-
zárt, hogy ha a diaszpóratüntetés nem is „mosta” el a
PSD első vonalasait, megteszi ezt a párt erősödő belső
ellenzéke. 

Egy a millió ellen
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világLiviu Dragnea: sikertelen államcsínykísérlet volt 
az augusztus 10-i tüntetés

Sikertelen államcsínykísérletnek nevezte Liviu
Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD)
elnöke az augusztus 10-i bukaresti tüntetést,
amelynek célja szerinte a kormány erőszakos meg-
döntése volt.

A kormány fő erejét képező PSD elnöke egy kedd esti tele-
víziós interjúban nyilatkozott erről. Dragnea élesen bírálta
Klaus Iohannis elnököt, aki a tüntetés idején elítélte a csendő-
rök erőszakos fellépését. Dragnea szerint Iohannis ezáltal erő-
szakra bujtogatta a tüntetőket. A PSD elnöke felelőtlennek
nevezte az ellenzéket, amely a csendőrséget hibáztatja,
ugyanis szerinte puhábban léptek fel a tüntetőkkel szemben,
mint ahogy a rendfenntartó erők más európai országokban
vagy az Egyesült Államokban szoktak.

„Jól szervezett félkatonai szerveződés volt (a tüntetés),
meggyőződésem, hogy erről volt szó, sikertelen államcsíny-
kísérlet, amely a kormány erőszakos megdöntésére irányult,
hogy teljesüljön Iohannis óhaja” – vélekedett a PSD elnöke.

Dragnea szerint mindössze ezer román jött külföldről a di-
aszpóra tüntetéseként meghirdetett tiltakozó akcióra.

A PSD elnöke szerint a multinacionális cégek finanszíroz-
zák a kormányellenes tüntetéseket, szabadnapot adnak dolgo-
zóiknak a tüntetések napján, és részvételre biztatják
alkalmazottaikat. Hozzátette: időnként a multinacionális cégek
érdekei ütköznek az állam érdekével. Leszögezte: mindig azért
fog küzdeni, hogy az állam érdekei ne sérüljenek, és Románia
erőforrásaiból az állampolgárok részesüljenek. A pártelnök
szerint a kormányellenes mozgalom korábban nagyon erős
volt, de mostanra meggyengült.

Cáfolta azokat a médiaértesüléseket, miszerint pártja levál-
tani készülne Viorica Dăncilă miniszterelnököt. Mint mondta,
teljes mértékben megbízik benne, és szerinte a kormányfőnek
2020-ig, a jelenlegi kormány mandátumának végéig hivatalá-
ban kell maradnia.

Augusztus 10-én a román diaszpóra tüntetéseként meghir-
detett kormányellenes demonstráción a csendőrök és a tünte-
tők egy része összeverekedett, összesen több mint négyszáz
tüntető és tíz csendőr sérült meg. Az ügyészség vizsgálatot in-
dított az ügyben. (MTI)

A hollandiai Lingewaard településen
Gázpalackokkal megpakolt autóval hajtottak bele 

a városháza épületébe 
Gázpalackokkal megrakott autóval hajtott bele egy
férfi a városháza épületébe a kelet-hollandiai Linge-
waard településen szerda hajnalban, a feltételezett
tettes a helyszínen életét vesztette –
jelentette a helyi sajtó.

A De Gelderlander című lap tudósítása
szerint az ütközésben felrobbant az autóban
lévő két gázpalack egyike, és kigyulladt a
jármű. A közelben megtalálták egy férfi holt-
testét, ami a hatóságok szerint azt mutatja,
hogy az elkövető megpróbált elmenekülni.

A sofőrt leszámítva senki nem sérült meg
az Amszterdamtól körülbelül 100 kilomé-
terre délkeletre fekvő településen történt in-
cidensben. Az épületben ugyanakkor komoly
károk keletkeztek.

A helyi rendőrség vizsgálatot indított a
történtek felderítésére, és arról számolt be,
hogy „erős a gyanújuk” a tettes kilétét ille-
tően, egyelőre azonban nem közöltek nevet
vagy egyéb részleteket.

Hangsúlyozták: nem mutat rá semmilyen

jel, hogy terrorcselekményről lenne szó. Marianne Schuur-
mans polgármester megdöbbenésének adott hangot az esettel
kapcsolatban. (MTI)

Forrás: Hart van Nederland

Bernády György gyakori ebéd- és vacsoravendég nálunk.
Rengeteget beszélek róla szeretteimnek, akár tetszik, akár
nem. Hiszen naponta olvasok róla a korabeli újságokban ezt-
azt. Jót és rosszat. Azt gondolom – elfogultan és részrehaj-
lóan –, hogy ez még mindig érdekfeszítőbb, mint annak a
történészcsaládnak az esete, amelyről anekdotaként mesél-
ték, hogy vasárnap reggelente még a nagy családalapító
ágyban heverve, a három gyerek rácuppan a szülőkre, akik
aztán délig Tudor Vladimirescuról és az ő pindurjairól me-
sélnek. Hiszen a gyerekek még kiskorúak, s jobb ma egy pin-
dur, mint holnap két pandúr.

Az erőskezű építő polgármester és fő-
ispán tizenöt évig állt Marosvásárhely
ormán. Tudta, melyik az a kellő pillanat,
amikor fel kell lépni, és pontosan meg-
sejtette, mikor kell szépen kibúcsúszni, eltűnni, lelépni. Nem
mint a hatalomhoz görcsösen ragaszkodó erőszakos pártve-
zérek és egyéb nyikhájok.

Pedig kapott életében hideget és meleget, bírálatot, gúny-
iratot és dicséretet, hízelgést, álbarátokat és becsületes el-
lenségeket. Ízig-vérig politikus volt a liberális múlt-múlt
századi fajtából. És rugalmas. Pontosan érzékelte ellenfelei
gyenge pontjait. A tanácsüléseken, ahol ő a másodelnök sze-
repét töltötte be, hiszen a főispán volt a díszpinty, Bernády
az előadó, mindig felkészülten jelent meg. Valószínűleg fej-
ben lejátszotta már a mérkőzést: jól tudhatta, hogyan vála-
szol indítványaira az ellenfél, az ellenzék, mit mondanak
majd az avatatlanok és mit az aljas szándékú irigyek. Nem
nagyon lehetett megfogni, rajtakapni. Tévedéseit nagyvona-
lúan tudta átfesteni, bemutatni, hibás számításaira mindig
talált elfogadható, racionális vagy szívhez szóló magyará-
zatot. Csak azt a jövőt ismerte alaposan, amit ő tervezett
meg.

Egyszer például arról volt szó, hogy új huszárkaszárnyát
kellene építeni Vásárhelyen, mert a régi elavult, sem a hu-
szárok, sem a lovak nem igazán érzik otthonuknak. Akkori-
ban még adtak az efféle magánemberi érzelmekre. Hiába,
más kor volt, vagy máskor volt. Ezt a laktanyát Bernády az
újraválasztása előtti programbeszédében (1908-ban) meg is
pendítette sok egyéb mellett egy rövid kétórás expozéban. A
közgyűlés közönsége csöndben figyelt, hiszen már megszok-
hatta, hogy a polgármester nagyszabású terveiben Maros-

vásárhelyt tényleg a székelyek modern fővárosává akarja át-
díszletezni.

Amikor azonban a közgyűlés napirendjére tűzte a huszár-
kaszárnya építését, Petry Zsigmond, a mészáros és várospo-
litikus ellenszegült. Már korábban is megesküdött, hogy nem
szavaz meg többet olyan költségeket, kölcsönöket, amelyek
hasznosak ugyan a város számára, de a magas pótadókkal
megnyomorítják a polgárokat. Felállt, és számokkal bizo-
nyítgatta, hogy mennyire ráfizetéses lenne ez a huszárlakta-
nya-építés. Bürger Albert a polgármester oldalán állt, és azt

mondta Petrynek, hogy nem tud szá-
molni. Az önérzetes hentesmester felpat-
tant, és azt vágta oda, igaz, ő nem
végzett kereskedelmi akadémiát, mint
Bürger, neki csak három osztálya van (!),

de tud ám számolni, amije van, azt mind a maga józan eszé-
vel kereste, szerezte. Úgy látszik, ez hatott az alapjában véve
kispolgári közgyűlési tagokra, akik nem kedvelték a város
leggazdagabb emberét, a virilista Bürger Albert sörgyárost.
Ne köntörfalazzunk, leszavazták Bernádyt és az ő kedves hu-
szárjait. Pedig az indoklásban Bernády megcélozta a város-
atyák közmondásos hiúságát. Azt mondta, ha Vásárhely nem
vállalja, akkor majd biztosan vállalja a hadügyminiszternek
kedveskedve Kolozsvár vagy éppen Torda. Ez sem hatott. A
polgármester, beismerve vereségét, visszavonulót fújt, de
azért halkan – elég hangosan ahhoz, hogy az egész közgyűlés
meghallja – hozzátette: penig a huszártisztek jól keresnek,
biztos pénz van a zsebükben. Családjukkal együtt ugyancsak
fellendítenék a város kereskedelmi forgalmát. Virágzanának
a boltok, üzletek, piacok. 

Ez késleltetve robbant. A gyűlés végén sorra felkeresték a
távozó polgármestert, odasomfordáltak hozzá, és arra kér-
ték, tűzze újra napirendre a kérdést a következő tanácsülésen.
Biztosan meg fogják szavazni. Egy héttel később simán át-
ment, csak Petry maradt következetes álláspontjához, mi
több, vereségét annyira a szívére vette, hogy lemondott a tör-
vényhatósági bizottságban viselt tagságáról. 

Happy end nincs? – kérdezhetnénk. De van: a törvényha-
tósági bizottság központi választmánya nem fogadta el Petry
Zsigmond lemondását, úgymond nélküle nem teljes a tanács
esze és akarata. A térden állva könyörgés megspórolva. De
a tövis a szívbe beléveretett…

Ebédvendégeim



Soha nem voltam a katolikus
iskola ellen, sőt támogatom
az egyházi iskolák létrehozá-
sát, de csak akkor, ha betart-
ják a törvényes előírásokat –
jelentette ki újságírói kér-
désre válaszolva tegnap Ma-
rius Pascan képviselő, a Népi
Mozgalom Pártjának ügyve-
zető elnöke.

Ezt megelőzően azt mondta,
hogy a tanügyminiszter alkotmány-
ellenes módon, beletaposva a helyi
önkormányzat kompetenciáiba,
akarja létrehozni a II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Teológiai Lí-
ceumot Marosvásárhelyen. Gyalá-

zatosnak nevezte a kormánynak,
illetve az oktatási tárca vezetőjének
az erre vonatkozó rendeletét, amely
annak ellenére született, hogy ko-
rábban az RMDSZ által kezdemé-
nyezett, és a parlament által
elfogadott hasonló tartalmú tör-
vényt az alkotmánybíróság alkot-
mányellenesnek minősítette. A
képviselő szerint a miniszteri ren-

delet Orbán Viktor és az RMDSZ
nyomására született. A szabályzó
értelmében a szülők, törvényes gyá-
mok, menekültek, törvényesen elis-
mert felekezetek vagy a
parlamentben képviselt kisebbségi
szervezetek kérésére az oktatási mi-
nisztérium létrehozhat, újraszervez-
het jogi személyiséggel rendelkező
egyetem előtti állami oktatási intéz-
ményt, ha a helyhatóságok nem biz-
tosítják azt megfelelőképpen.

A képviselő szerint azonban
ezzel a rendelettel megsértik a ha-
talmi ágak szétválasztásának és a
helyi autonómia alkotmányos elvét,
és diszkriminatív a többségi nem-
zettel szemben, amelynek iskolaala-
pítás esetén lépésről lépésre be kell
tartania az 1/2011-es törvényes elő-
írásokat.

Felháborítónak nevezte a jelen-
legi kormány „árulását és aljas
kompromisszumait” éppen most, a
centenárium évében. Ezért a köz-
igazgatási bíróságon támadja meg a
kormányrendeletet, és akár az al-
kotmánybíróságig is elmegy. 

Elmondta, hogy hivatalosan
megkereste a Maros megyei tanfel-

ügyelőséget, és megkérdezte, mi-
lyen törvényes előírásokra alapoz-
nak a különböző funkciók
kijelölésekor, az igazgató és aligaz-
gató kinevezésekor egy olyan okta-
tási egységben, amely nem
rendelkezik sem a gyermeklét-
számmal, sem megfelelő személy-
zettel, holott a megkötendő
szerződésnek tartalmaznia kell az
alkalmazott tanügyi káderek konk-
rét munkaköri feladatköreit. 

Ezért tájékoztatni kívánta az ok-
tatási tárca vezetőjét, akinek sze-
rinte fogalma sincs, hogy mit kell
tartalmaznia egy hasonló rendelet-
nek, hogy a kijelölt felületet már el-
foglalták a Bolyai Farkas líceum
diákjai, illetve az Unirea Főgimná-
zium tanulói. 

Ezek mellett még több „aberrá-
ciót” is felsorolt, hangsúlyozva,
hogy a miniszteri rendelet arra kö-
telezi a helyi tanácsot, hogy ezt a
még nem létező oktatási egységet
foglalja bele az iskolahálózatba.

Ezek után jelentette ki, hogy
semmi kifogása az iskola újraindí-
tása ellen, csak a törvényes előírá-
sok betartásának mellőzését

nehezményezi. Ezért aztán a PMP
„kategorikusan” megtámadja ezt az
„abszurd” rendeletet a közigazga-
tási bíróságon, hiszen „csúfot űz a
marosvásárhelyi oktatásból”, több
alkotmányos előírást megszeg,
főleg azt, amely kimondja, hogy „a
törvény előtt minden állampolgár
egyenlő”, és mindenkit biztosított,
hogy elmennek az alkotmánybíró-
ságig. Ha kezdettől betartották

volna a törvényeket, nem politikai
nyomásra született volna, egyetlen
szava sem lenne az iskola ellen. De
mivel a magyar kisebbség „viktimi-
zálása” a cél, és privilégiumokat
akar elérni számára, diszkriminálja
a többségi nemzetet. „Pentru unii
muma, pentru alţii ciuma” (egye-
seknek áldás, másoknak átok) – fe-
jezte be mondandóját Marius
Paşcan.
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Hamarosan kezdetét veszi az
idei Vásárhelyi Forgatag, az
egyik leggazdagabb, legnívó-
sabb marosvásárhelyi és er-
délyi, minősített és Magyar
Termék nagydíjas összművé-
szeti fesztivál. Az augusztus
27-én startoló szemle kereté-
ben rengeteg programpont
közül választhatnak majd az
érdeklődők, a fesztivál egyik
jellegzetessége, hogy a szem-
lét alkotó különböző „egysé-
gek” saját, többnapos
programsorozatot kínálnak.
Ezek egyike a kortárs művé-
szeti műhelyként működő
Szféra, amely eddig az Arany-
kakas kertjében kapott he-
lyet, idén azonban elköltözik.
Erről, illetve a Szféra kereté-
ben az egyéb, hamarosan
sorra kerülő eseményekről
Fülöp Tímea szervező mesélt
részletesen. 

– Az idei Szféra augusztus 31-e
és szeptember 2-a között zajlik,
három év után búcsút vettünk az
Aranykakastól, és reméljük, hogy

hamarosan a régi pompájában fog-
juk viszontlátni. Hagyományaink
szerint ezúttal egy hasonlóan izgal-
mas, nagy múltú, de romosodó épü-
letre hívjuk fel a figyelmet, hiszen
idén a Baross Gábor (Horea) utcai
volt Európa Általános Iskola udvara
a Szféra új helyszíne, ahol ugyanaz-
zal a lazasággal, nyitottsággal és
kreatív hangulattal várunk minden-
kit, mint eddig. A helyszínváltozás
hozadéka, hogy idén a marosvásár-
helyi zsidó hitközséget is a partne-
reink között tudhatjuk, hiszen az
intézmény eredetileg zsidó, majd
katolikus iskola volt. A hitközséggel
való együttműködésünk keretében
vasárnap este is nyitva lesz az Is-
kola utcai nagy zsinagóga, ahol ka-
marazene-koncertre várjuk a
közönséget, amely a hitközségi ház-
ban nemrég felavatott, ezúttal a hét-
végén is nyitva tartó zsidó
múzeumot is megtekintheti. A ka-
marazene-koncert mellett ismeret-
terjesztő előadás is elhangzik majd
az egykori vásárhelyi közösségről
és arról, hogy tagjai mivel járultak
hozzá a város fejlődéséhez.

Az idei kiadás egyik – talán leg-
érdekesebb – újdonsága a 42h Cine-
Maraton című verseny, amely nem

más, mint egy nagyon izgalmas ki-
hívás, melynek lényege, hogy a ne-
vezőknek 42 óra alatt kell egy
rövidfilmet leforgatniuk. A ver-
senyre bárki benevezhet, profik és
amatőrök egyaránt, mert a zsűri el-
sősorban nem a technikai megvaló-
sításokat, hanem a filmes
történetmesélést és kreativitást érté-
keli, így egy egyszerű okostelefon
is megfelel kameraként. Fontos
szempont, hogy minden, a filmké-
szítéssel járó kreatív munkának a 42
óra alatt kell megtörténnie, ráadásul
a versenyindítón sorshúzással meg-
kapott kötelező elemeket is be kell
építeni az alkotásokba. Minden
egyes mozzanatnak az adott időtar-
tam alatt kell megszületnie, a forga-
tókönyv megírásától a forgatáson
keresztül a vágásig. A legjobb fil-
mek alkotói pénzjutalomban része-
sülnek, az első díj 1500 lej, de ennél
fontosabb, hogy az itt elkészült al-
kotásokat levetítjük az Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon,
valamint a Szféra összes csatorná-
ján népszerűsítjük. Az augusztus
30-i határidőig 3-5 főből álló csapa-
tok jelentkezhetnek a versenyre, az
érdeklődők a www.42hcinemara-
ton.ro oldalon olvashatják el a ver-

senyszabályzatot és tölthetik ki a je-
lentkezési ívet.

Mindezek mellett több izgalmas
műhelytevékenységgel várjuk az ér-
deklődőket. Ismét megszervezzük a
bútorfestő műhelyünket, ahol régi
bútorokat varázsolhatnak át az ér-
deklődők egy neves kézműves cso-
port vezetésével, de lesz textilfestő
tevékenység is egy kolozsvári kre-
atív csoport szervezésében, ahol
régi kelméket, ruhákat, pólókat, tás-
kákat lehet átfesteni. A Szféra ga-
rázsvásárán pedig kereskedni és
cserélni lehet.

A Szféra összművészeti jellegé-
hez szervesen kapcsolódik az iroda-
lom is: pénteken 16 órától
könyvbemutatók sorozata veszi
kezdetét, az érdeklődők megismer-
hetik Horváth Benji A dicsőséges
Európa, Kali Ágnes Ópia, valamint
André Ferenc Szótagadó című kö-
teteit, természetesen a szerzőkkel
együtt. Moderátor: Varga László
Edgár. A könyvbemutatók sorozatát
pedig a Beatvándor audiovizuális –
a zene, az irodalom és a videopro-
jekciók világát összezáró – produk-
ciója követi.

Ami a zenei felhozatalt illeti,
igyekeztünk az idén is színes reper-
toárt összeállítani és különböző mű-
fajoknak teret biztosítani. Napjaink
zenei szárnypróbálgatásai, illetve
már ismert csapatok is megfordul-
nak majd a Szféra udvarán: itt lesz
Diggieman, az A-C Leonte Reve-
ries, a Rehab Nation, az Analog Ba-
laton, a Karpov not Kasparov, a Say
What Experiment, Stakhanov, a
Teddy Queen, Infraghandi & MC
Fedora, Dubase, Karak, Bródy &
Panda, Rapala, WRK, Saynar, DJ
Sauce, Downsound és TePe. Nagy

örömünk, hogy néhány év kihagyás
után újra összeállt a kolozsvári
Rehab Nation, és sikerült elhívni
őket a Szféra színpadára is. A csapat
a ska-punk, reggae, cigány és bal-
kán ritmusokat ötvözi, az összhatás
pedig egy igen energiadúsított
hangzás.

Az éjszakai partisorozat az idén
sem marad el. Értelemszerűen nem
szerencsés a nyári melegben zárt
térben bulit szervezni, illetve este
10 után a város területén tilos a han-
goskodás, ezért a Beats of Spheres
című koncert- és bulisorozatunkra a
Sörpatika nyitott teraszán kerül sor,
ahol péntek este a nyári hőséghez il-
lően világzenei kalandozásokra
adtuk a fejünket, és úgy döntöttünk,
hogy ezt az estét kizárólag bakelit-
ről válogatott ritmusoknak szentel-
jük. Az este házigazdája Rapala,
Dubase és KARAK lesz, akik egy
eklektikus szettel zárják az utolsó
augusztusi éjszakát. Szombat este
egy nagyobb kört tehetnek a részt-
vevők az elektronikus zene irá-
nyába: a hangulatot az ismert
marosvásárhelyi páros, Bródy & Dr.
Panda fogja izzítani gondosan sze-
lektált house grúvokkal, majd Ma-
gyarország kétségkívül egyik
legjelentősebb lemezlovasa, Infra-
gandhi teszi tiszteletét a lejátszók-
nál, akit a basszuszenék világából
ismert Mc Fedora egészít ki. 

Természetesen partnerünk a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház,
amely ez évben is kilátogat a Szfé-
rára, annyit pedig elárulhatunk: aki
kíváncsi az ősszel kezdődő évad új-
donságaira, az a Szférán értesülhet
róluk – mondta Fülöp Tímea szer-
vező.

Kortárs Művészeti Műhely a Vásárhelyi Forgatagon
Gazdag programmal vár a Szféra! 

Fotó: Bereczky Sándor

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Kaáli Nagy Botond 

Mózes Edith

Paşcan támogatja a katolikus iskola létesítését
Csak a törvények betartását követeli



Augusztusban virágzik a par-
lagfű, az asztmások egyik
nagy ellensége, amelynek ir-
tására korántsem folyik olyan
méretű küzdelem, mint más
országokban. A parlagfű mel-
lett a csalán, a lándzsás útifű,
az ürömfű és a libatop is a vi-
rágzás időszakában van, és
pollenjeik kellemetlen perce-
ket okozhatnak azoknak az
asztmásoknak, akik nem fi-
gyelnek a veszélyre. Bár az
asztmáról többször is szó volt
Harmónia összeállításunk ha-
sábjain, ebben az időszakban
fontosnak tartjuk emlékez-
tetni erre a sok kellemetlen-
séget okozó kórképre. Az
alábbiakban a Procardia ren-
delőintézet tüdőgyógyász
szakorvosának írását olvas-
hatják.

Epidemiológiai adatok szerint az
utóbbi évtizedekben az allergiás
megbetegedések száma jelentősen
emelkedett. Az asthma bronchiale,
vagyis a hörgőasztma előfordulása
világszerte folyamatosan nő.

Az asztma a légutak krónikus
gyulladásos rendellenessége, ame-
lyet különböző ingerekre fellépő fo-
kozott légúti válaszkészség,
hiperreaktivitás jellemez. A hiperre-
aktivitás eredménye a változó mér-
tékű légúti elzáródás, aminek a foka

jelentős romlást mutat bizonyos
provokáló ágensekre, és javulást bi-
zonyos gyógyszerek adagolásakor.
Ezen gyors reakciók kialakulásának
pontos oka és mechanizmusa nem
ismert, feltételezhetően a légúti
gyulladásos folyamatokkal kapcso-
latos. A váltakozó tünetek: köhögés,
mellkasi feszülés, sípoló légzés, éj-
szakai légszomj. A tünetek változó
súlyosságúak, az enyhe, alig érté-
kelhető panaszoktól az állandósult
nyugalmi légzéselégtelenségig ter-
jedhetnek.

Az asztma, a kialakulási okától
függően, több csoportba sorolható.
Így megkülönböztethető az aller-
giás típus, amit ismert tényezők
okoznak, mint például a háziporat-
kák, pollenek, toll, penészgombák,
állati szőrök. Ezen forma kialaku-
lása pozitív bőrpróbákkal és rend-
szerint egyéb betegségekkel – mint
például a rhinitis, krónikus sinusitis
stb. – jelentkezik. Ezt a típust emiatt
extrinsic asztmának nevezzük. A
másik típus az intrinsic asztma, ahol
nincs kimutatható ok, az allergiás
bőrpróbák negatívak, gyakran lég-
úti fertőzések után alakul ki, és ál-
talában 30 éves kor után. A két
csoport valamelyikébe mindig be-
sorolhatók a speciális elnevezésű
asztmák, mint például a foglalko-
zási asztma, terhelés kiváltotta
asztma, pollenasztma stb.
Hogyan alakul ki?

A légúti hiperreaktivitás (foko-
zott válaszkészség) fontos jellem-

zője az asztma kialakulásának. Kli-
nikai értelemben azt jelenti, hogy a
betegek, függetlenül attól, hogy
asztmájuk allergiás eredetű vagy
sem, légúti szűkülettel válaszolnak
különböző, nem specifikus stimulu-
sokra (ingerekre). A légúti kereszt-
metszet beszűküléséhez a
simaizomzat begörcsöl, a nyálka-
hártya begyullad, fokozódik a nyák-
termelés és ennek hörgőkbeli
felhalmozódása. Ezt követően a
légzés nehézkessé válik.
Hogyan ismerjük fel?

A kórelőzmény szolgáltatja az
asztma diagnosztikájának legfonto-
sabb adatait. Bizonyos típusú
asztma (például a foglalkozási, ter-
helés kiváltotta) diagnosztizálása
kizárólag az anamnézis alapján is
megtörténhet. Az asthma bronchiale
legjellemzőbb klasszikus tünetei a
rohamszerű nehézlégzés, sípolás,
köhögés. A nehézlégzésre a meg-
nyúlt kilégzés jellemző, mellkasi
feszítő érzéssel. A köhögés időn-
ként kínzó, száraz, máskor pedig
bőséges köpetürítéssel jár, mely tí-
pusosan nyákszerű és tapadós. Ro-
hammentes időben a beteg teljesen
tünetmentes lehet. Néha a betegség
egyedüli tünete a köhögés.

A nehézlégzésről a betegek kü-
lönbözőképpen számolnak be: ful-
ladásként, mellkasi nyomás
kialakulásaként. A klasszikus meg-
jelenési formában a fulladás roha-
mokban jelentkezik, köhögéssel,
sípoló légzéssel kísérve. Súlyos
asztmaroham idején megfigyelhető
még a verítékezés és a betegek in-
kább ülő vagy álló pozíciója.

A fizikális vizsgálat során,
roham alatt, jellegzetes sípolás-
búgás hallható, a kilégzés meg-
nyúlt. Rohammentes időben

negatív lehet a vizsgálati lelet.
Gyakran jelen vannak a kísérő be-
tegségek, mint a rhinitis, sinusitis
stb.

A hörgőasztma diagnózisa össze-
tett, az asztmára jellemző funkciós
zavarok mérésén alapul elsősorban.
Ezek az úgynevezett spirometriás
vizsgálatok, köznyelven „fújáspró-
bák”. Az allergiás eredetét a bőrpró-
bák elvégzésével bizonyítjuk. A
terheléses asztma gyanújakor terhe-
lést végezhetünk megfigyelés alatt.
Hogyan kezeljük?

A hörgőasztma terápiás célkitű-
zése, hogy a gyógyszeres kezelés
mellett fontos szerep jusson a be-
tegoktatásnak és a környezet folya-
matos ellenőrzésének. Mivel
krónikus betegségről, hosszan tartó
terápiáról van szó, meg kell szab-
nunk a kezelés célját: megőrizni a
beteg normális aktivitását, megtar-
tani a normális vagy közel normális
légzési értékeket, lehetőleg tartós
tünetmentességet elérni, megelőzni
a fellángolásokat. A gyógyszeres

kezelés célja: csökkenteni a gyulla-
dást, oldani a hörgőgörcsöt, lépé-
seket tenni a megelőzés érdekében.
A betegoktatásnak ki kell terjednie
az asztmával kapcsolatos összes
kérdésre – ismernie kell a betegsé-
gét, kórélettani lényegét, a tünet-
tant, a tünetek súlyosságának helyes
megítélését, a gyógyszeres terápia
adagjait, hatásait, mellékhatásait és
a belégzők helyes használatát. Azo-
kat a tényezőket, amelyek szerepet
játszanak a betegség vagy fellángo-
lás kiváltásában, ki kell iktatni.

A gyógyszeres terápia a betegség
súlyosságának megfelelően válto-
zik. Emiatt, ha fennáll a hörgő-
asztma kialakulásának gyanúja,
ajánlatos felkeresni egy tüdőgyó-
gyászt.

„Semmi sem rombolja annyira az
ember testét, mint a tartós tétlen-
ség.” (Arisztotelész)

(Források: Kornya László: Be-
tegségenciklopédia, Hutás Imre:
Pulmonológia)

A korábban olvasott és ta-
pasztalt ismeretek birtoká-
ban érdeklődéssel vettem
részt a Sapientia Nyári Egye-
temen elhangzott előadáson,
amely a szívbetegségekről és
a lelki okoknak a kardiológiai
kórképek kialakulásában ját-
szott szerepéről szólt. Dr.
Frigy Attila, a IV-es Számú Bel-
gyógyászati Klinika kardioló-
gus főorvosának színes,
kifejező képekkel tarkított
előadása sikeres volt a népes
hallgatóság körében, ezt az
előadónak feltett kérdések
sokasága is igazolta. 

A téma azért is aktuális, mert
sok fiatal páciens keresi fel a kar-
diológust szívdobogásra, mellkasi
fájdalomra stb. panaszkodva, ame-
lyek hátterében a szakorvos nem
talál semmilyen szervi elváltozást,
majd alapos vizsgálat után kiderül,
hogy lelki okok húzódnak meg a
panaszok mögött – hangzott el a
bevezetőben. Az előadás az agy, a
lélek és a szív kapcsolatáról szólt,
amely egy folyamatos oda-vissza
hatást jelent, a pszichés történések
ugyanis testi tüneteket váltanak ki.
Rendkívüli esetekben megtörtén-
het, hogy egy nagy lelki megráz-
kódtatás hirtelen szívhalálhoz
vezet, aminek a nagyon kifejező
népi megnevezése szerint az el-
hunytnak megszakadt a szíve. 
Az alattomos magas vérnyomás 

Az előadás első részében dr.
Frigy Attila a szívbetegségeket is-

mertette. Beszélt az ókori orvosok
által leírt személyiségtípusok és a
betegségek összefüggéséről. Grafi-
konokkal szemléltette, hogy az em-
berek fele Európában szív-ér
betegségekben hal meg. Ezek
közül a leggyakoribbak a szívin-
farktus, a szívelégtelenség és a
stroke-nak nevezett agyi történés,
hétköznapi nevén agyvérzés, guta-
ütés, ami mögött egy agyi ér eldu-
gulása, ritkábban elpattanása áll.

Kiemelte, hogy a leggyakoribb
szív-ér betegség a magas vérnyo-
más (140/90 Hgmm feletti értékek
esetében számít annak), amely a
felnőtt lakosság kb. 40 százalékát
érinti, és az évek múlásával akár a
80 százalékot is eléri az idősebbek
körében, az elhalálozások kóroki
tényezői közül pedig az első helyen

szerepel. Mivel nem fáj, sokan
nem tudnak róla, nem is kezelik,
ezért súlyos szövődményeket okoz
(a szívet, a szemet, az agyat, a ve-
séket károsítja) és az érelmeszese-
dés (ateroszklerózis) leggyakoribb
kockázati tényezője. 

Az érelmeszesedést az artériák,
ütőerek falában létrejövő lerakódá-
sok, plakkok megjelenése jellemzi,
amelyek az ér falában lezajló gyul-
ladás következményeként kicsa-
pódó koleszterinből, valamint
kalciumból keletkeznek. Folyama-
tosan nőnek, és abban az esetben,
ha megrepednek, vérrög képződik
a felületükön, ami a szívet ellátó
koszorúeret elzárva szívinfarktust
okoz. Az érelmeszesedés a szív
mellett az agyat, a vesét, a lábat el-
látó ereket is érintheti. Klasszikus
kockázati tényezői: a nem (férfiak-
nál gyakoribb), az életkor és az
örökletes hajlam – amelyek nem
módosíthatók. Ezzel szemben a
módosítható rizikófaktorok – a
magas vérzsírszint, magas vérnyo-
más, dohányzás, cukorbetegség,
ülő életmód, elhízás, stressz – ellen
tenni lehet. 
Iszkémia és infarktus

Ha a koszorúér beszűkül, a szív-
izom nem kap elég vért, és iszké-
mia (vértelenség) alakul ki. A beteg
mellkasi fájdalmat érez, aminek
angina pectoris a neve. Amikor ki-
alakul egy stabil szűkület, minden
olyan hatásra, ami a szívizom oxi-
génfogyasztását megnöveli 

Lélek és test kölcsönhatása 
Szívbetegségek (1.) 

Parlagfűszezon 
Az asthma bronchiale 

(hörgőasztma) 

Nyolcadik alkalommal indult
útjára tavaly decemberben Az
év praxisa a Kárpát-medencében
pályázat, hogy a hálás bete-
gek, polgármesterek, papok,
nyugdíjas klubok, idősottho-
nok, iskolák segítségével
ismét megtalálják a Kárpát-
medence legjobb háziorvosait
és munkatársaikat. 

A hazai és a határon túli TOP 20-
at a zsűri választotta ki, a végső sor-
rendet azonban nem a zsűri, hanem
a www.evpraxisa.hu internetes por-
tál olvasói és szavazói döntötték el. 

A díjakat prof. dr. Kásler Miklós,

az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának minisztere, valamint a
zsűri képviseletében dr. Horváth Il-
dikó és dr. Farsang Csaba profesz-
szor adja át szeptember 3-án a 11
órakor kezdődő ünnepségen a Pesti
Vigadóban (Vigadó tér 2).

Megyénkből három orvost juttat-
tak be pácienseik a nyertesek so-
rába, névsor szerint sorrendben a
következőket: dr. Cuzic Melinda
szovátai háziorvos, dr. Finna Judit
és dr. Szabó Zoltán marosvásárhelyi
családorvosok – tudósít B. Király
Györgyi a szeptember 3-i rendez-
vényről. 

A Kárpát-medence legkedveltebb
háziorvosait díjazzák 

Újabb sikeres műtétet végez-
tek el a fejüknél összenőtt
bangladesi ikerpár szétvá-
lasztásán dolgozó magyar or-
vosok, Csókay András, Hudák
István és Pataki Gergely – kö-
zölte az MTI-vel a Cselekvés a
Kiszolgáltatottakért Alapít-
vány.

A szervezet tájékoztatása szerint
az orvostudományi áttörést jelentő
agyi érszakasz-szétválasztás máso-
dik lépésére augusztus 19-én került
sor Bangladesben: újabb eret zártak
el, megkönnyítendő a kétéves ikrek,
Rabia és Rukia koponyájának vég-
leges szétválasztását. Az első műtét
február végén volt. Akkor választot-
ták szét a fő agyi szállítóér-hálóza-
tot. A rendhagyó operációt
endovaszkuláris úton, vagyis a
combok fővénájából az érfalon be-
lüli megközelítéssel végezték.

A hátralévő beavatkozásokra
való magyarországi felkészülés
során nagy teljesítményű számító-

géppel végzett elemzéssel és há-
romdimenziós modellezéssel, az
ikrek agyának pontos feltérképezé-
sével fény derült arra, hogy lehető-
ség van még egy érelzárásra. Ezt a
műtétet végezték el augusztus 19-
én a világ egyik legismertebb neu-
rointervenciós szakembere, Hudák
István vezetésével Bangladesben –
részletezte a szervezet, amely Pa-
taki Gergely vezetésével 2010 óta
rendszeresen teljesít plasztikai hely-
reállító missziókat Bangladesben.

Az alapítvány felhívta a figyel-
met: még a sziámi ikreknél is igen
ritka, az esetek mindössze 2-6 szá-
zalékánál fordul elő, hogy a kopo-
nyájuknál nőnek össze. A probléma
megoldása rendkívül nehéz, gondo-
san megtervezett műtétsorozattal
lehetséges.

A magyar orvoscsoport által al-
kalmazott eljárás új utakat nyithat
az agyi érbetegségek, daganatok és
a sziámi ikrek kezelésében – muta-
tott rá a szervezet. (MTI)

Újabb sikeres műtétet végeztek el 
a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásán

dolgozó magyar orvosok

Dr. Andrássy Noémi

Forrás: Egészségkalauz

Angina pectoris
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A sorozat első része R. Berde Mária
írónő, tanár, publicista, szerkesztő, a
helikoni íróközösség ötletgazdájának
életéről és munkásságáról szólt,
amely több mint egy évtizeden át Ma-
rosvásárhelyhez kapcsolódott. A má-
sodik részben lánytestvére, Dóczyné
Berde Amál festőművész, pedagógus,
néprajzi író pályaképét olvashatják
Szebeni Zsuzsa színháztörténész ván-
dorkiállítása alapján, amely a helikoni
leszármazottak idei találkozóján nyílt
meg a marosvécsi várkastélyban is. 

„Pembzli és szépfesték”
Berde Amál élete és munkássága jól illik a

kiállítás kurátorának az erdélyi női példaké-
pekről indított sorozatába. Bár nem volt a he-
likoni íróközösség tagja, ahogy korábban is
említettük, Berde Amál a helikoni írók sok
könyvét illusztrálta. Festményein kívül, ame-
lyek alapján nevét a Nagy Imréé és a Thorma
Jánosé mellett említették, jelentős a Toroc-
kón, Kalotaszegen és Székelyföldön végzett
néprajzi gyűjtése, a népi életet, viseletet áb-
rázoló festményei pedig kordokumentumként
is számottevő értéket jelentenek. 

Berde Sándor lelkész és felesége, Veress
Margit második gyermekeként született
1886-ban Kackón. Nagyenyeden járt isko-
lába, tanítói oklevelet Kolozsváron kapott
1906-ban. A rajzolás és festés iránt már kis-
gyermekkorában vonzódott. Hétévesen az an-
gyalhoz írt levelében a „buba” mellett
„pembzlit és szépfestéket” kért. Felnőttkorá-
ban ő maga is elcsodálkozott azon, hogy mi-
képpen tudott gyermekként olyan tökéletes
díszítőrajzokat készíteni. A képzőművészet
iránt érdeklődő fiatal tanítónő Budapesten
Kernstok Károly ismert festőnél, majd Bécs-
ben tanult. 1910-ben Enyeden feleségül ment
Dóczy Ferenc matematika-fizika szakos, te-
ológiát végzett tanárhoz, aki az 1930-as évek

derekán a Bethlen kollégium rektorprofesz-
szori tisztségét töltötte be. Berde Amál az
1910-es évektől kezdődően több tárlaton is
kiállította képeit. Húgával, Berde Máriával
1912–13-ban Münchenbe utazott, ahol Deb-
sitz iskolájában ismerkedett a német képző-
művészet új törekvéseivel, majd 1914–20
között a nagybányai festőtelep szabadiskolá-
jában Réti István és Thorma János irányítá-
sával. Időközben a nagyenyedi kollégiumban
rajzot tanított. 1920-ban egyéni kiállítással je-
lentkezett Enyeden, ami figyelemre méltó
eseménye volt a kisvárosnak. 
Tündérország

Így nevezete Erdélyt, s szülőhazájának he-
gyeit-völgyeit erőteljes színekkel, határozott

ecsetvonásokkal örökítette
meg a posztimpresszioniz-
mus hatását tükröző fest-
ményein. Thorma János,
akivel bensőséges, jó barát-
ságban volt, arra figyel-
meztette, hogy a festő
legnagyobb adományának
számító „gyönyörű szín-
érző tehetségére” jól vi-
gyázzon, mert azt, ha nem
veleszületett adottság, tanu-
lással nem lehet elsajátítani.

Szebeni Zsuzsa nyomán
Adamovits Sándornak az
Amál lányával készített be-
szélgetéséből idézzük a fes-
tés szertartásáról szóló
visszaemlékezést. 

„Édesanyám szerette… a nagy méreteket
és ma is előttem van az a furcsa, kétoldalú,
képet megtartó rámaegyüttes, amit (…) ki le-
hetett ékelni, (…) vinni kellett a nem kis súlyt
– ez drága apám feladata volt, ehhez jött a
paletta ecsettel és lenolajjal… Apám… kezé-
ben a festőfelszereléssel, imponáló jelenség
volt. A jó kalotaszegiek azt hitték, ő a művész.
Nagy csalódás érte őket, amikor a naccsága
felállította az állványt, és elkezdett festeni,
nem pedig a szép tanár úr.”
A népi élet bűvöletében

A táj megörökítése mellett Berde Amál ér-
deklődését a néprajz vonzotta. Kezdetben a
torockói táj és népi élet bűvöletében élt, Ko-
lozsvárra költözésük után Kalotaszeg vará-
zsolta el, később érdeklődése kiterjedt
édesapja szülőhelyére, a Székelyföldre is. A
népi élet jeleneteinek ábrázolása mellett ko-
moly gyűjtőmunkát folytatott, és szívesen
hallgatta a népi mesemondók történeteit.
Néprajzi témájú írásai, grafikái, illusztrációi
a marosvásárhelyi Zord Idő, az Ellenzék és a
Kelet Népe hasábjain jelentek meg.

Hosszú élete során, hiszen nyolcvanévesen
is festett, gazdag, értékes életművet teremtett.
Ezt bizonyítja a kiállítás, amely a 2017-es ko-
lozsvári napokon a kincses város művészeti
múzeumának kiállítótermében nyílt Merítés

az életműből címmel. A kiállításon Székely
Sebestyén György művészettörténész, galéri-
atulajdonos, műkereskedő, a tárlat kurátora
hangsúlyozta, hogy Berde Amál dolgozó nő-
ként nagyon termékeny festő volt. Az általá-
nos elismerés feltehetően azért maradt el,
mert egyrészt nő volt, ami a két világháború
közötti időszakban jelentős hátrányt jelentett,
másrészt a népművészetből ihletődő festmé-
nyei nem nyerték el „a korszak moderniz-
musra figyelő” művészeinek tetszését. 

Írói tehetségét szakszerű néprajzi írásai
mellett két történelmi színjátéka bizonyítja.
A Bujdosó királyasszony című, Izabelláról,
Szapolyai János özvegyéről szólót 1929-ben
a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társa-
ság fennállásának 50. évfordulójára írta
(egyébként Berde Amál tagja volt a Társaság-

nak), az 1941-ben írt Asszony-
farsangban témáját a
kalotaszegi folklór ihlette. 

Dolgozott Benedek Elek lap-
jának, a Cimborának, tevéke-
nyen részt vett a különböző
művészi csoportok munkájában
(bukaresti Szépművészeti Tár-
saság, kolozsvári Barabás Mik-
lós Céh). A művelődési életben
vállalt szerepe mellett több jóté-
konysági tevékenységet folytató
szervezetnek is tagja volt, mint
a kolozsvári Református Nőszö-
vetség és a Mária Valéria Árva-
ház. 

A Berde testvérek között a
leghosszabb életű volt, 1976-
ban, a 90. születésnapja előtt
három nappal hunyt el. Berde
Amál túlélte „a magyar történe-
lem legviharosabb időszakait”,
de hitét mindvégig megőrizte.
Ahogy a húgáról, Berde Máriá-
ról szóló első részben említet-
tük, a Berde testvérek a kálvini
tanok alapján vallották, hogy „a
hithű, elvhű élet a kiválasztott-
ság jele, tehetségük az isteni

ingyenkegyelem ajándéka, amelynek gyü-
mölcsöztetése kötelesség...”.

Debrecenben élő lánya, a 97 éves Dóczy
Aglent is részt vett a múlt évben édesanyja
kolozsvári tárlatának a megnyitóján. 
Manók kincse ragyogó vasárnapokon

Dóczyné Berde Amália egyik legszebb
cikke, Az erdélyi magyar népművészet lelke,
amelyben Torockóról, Kalotaszegről és a
Székelyföldről ír, a Keleti Újságban jelent
meg 1939-ben.

Ebből idézzük a Torockóról szóló részle-
tet.

„Jertek velem a képzelet sebes szárnyú pa-
ripáin e tündérországba. Szálljon el odavá-
gyó lelketek az Aranyos szép völgyébe, ahol
a hatalmas Székelykő ölében keres menedéket
a kies Torockó. Szeljük át a tájat, mely szinte

jelentéktelenné törpül, hogy érvé-
nyesülhessen rajta Gyerő vitéz
nemzetsége, a legszebb magyar
fajta, a kalotaszegi.

És álljunk meg egy percre, ahol
fűszeresebb a magyar szó, és »só-
sabbak a könnyek« – a Székelyföl-
dön.

(…) Jókai holdbéli országában,
Torockón, a természet mindent a 
legegyszerűbb geometriai formába,
a háromszögbe foglalt össze. Há-
romszög alakú a Székelykő nagy
mezője, az égbenyúló háztetők szi-
luettje, és az egységes hit, az unita-
rianizmus is a vallásos
meggyőződést a legegyszerűbb ke-
retek közé szorítja. Csoda-e hát, ha
ez a nép, amely feltöri a sziklát a
mindennapi kenyérért és az életet
adó ércekért s ezenközben évszáza-
dos harcot folytat elnyomó uraival
szemben a jogaiért, csoda-e, hogy
ennyi nyomasztó kényszer hatása
alatt külső- és belsőjében egy szeg-
letes, zárt magatartást vett fel, mi-
ként a kőszikla?

Ám valamint az aszkézis váltja ki
a lélekből a legragyogóbb látomásokat, úgy
borul a míves napokra Torockón egy ragyogó
vasárnap, amikor felnyílnak a tulipános
ládák fedelei, és kiömlik belőlük a manók kin-
cse: aranypárták, csipkés kötények, rókapré-
mes menték és kunkorodott orrú piros
csizmák. Három-négy évszázadot fordul ve-
lünk vissza a világ az ősi vártemplom körül.
A ruházkodás merev, egyenes vonalai ünne-
pélyes külsőt kölcsönöznek az egyénnek, le-
tompítják a mozdulatokat, s ezek a
mozdulatok egy tömegjelenetnél olyan sajá-
tos ritmusba olvadnak össze, melyet eddig
sem toll, sem ecset nem tudott visszaadni, ez
a jövő filmjének lesz a feladata. Ebből a rit-
musból sugárzik felénk Torockó rejtett kincse,
a szittya-germán vérkeveredés acélossága: az
egység.”

Köszönet a kiállítás kurátorának az adato-
kért, amelyeket a Berde Amálról szóló pálya-
kép megrajzolásához rendelkezésünkre
bocsátott. 

Aki szeretne többet megtudni Berde Amál-
ról és Máriáról, látogasson el a naponta 10-17
óra között nyitva tartó marosvécsi kastélyba.
A Szebeni Zsuzsa által a Berde lányokról ko-
rabeli fotókból, dokumentumokból összeállí-
tott tárlat mellett a Kemény Jánosról szóló
múlt évi kiállítás is megtekinthető.
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Tárlat a Berde lányokról 
Berde Amál, 

a „tűzesszínű piktúrák” alkotója (2.)

Bodolai Gyöngyi

Torockói táj Forrás: Magyar vagyok – képzőművészeti galéria

Berde Amál húgával, Berde Máriával

Rakják a kelengyét (Kalotaszegen) Forrás. Káfé főnix

Napraforgók



A macskák fogainak ápolásáról, 
a húgyúti fertőzésekről szóló és a zo-
onózis kapcsán felvetett olvasói kér-
désekkel dr. Szabó Zsuzsa-Andreát, az
Assisi Vet állatorvosi rendelő szakem-
berét kerestük meg. 

– Miként ápoljuk a cicánk fogait? – tette
fel a kérdést egy fiatal gazdi. 

– Sajnos, a cicák fogászati problémái rend-
kívül gyakoriak. A fogkőképződés és íny-
gyulladás fordul elő a leggyakrabban, ami
elhanyagolt esetben akár a fogak elveszítésé-
hez is vezethet. A jó hír azonban az, hogy
rendszeres fogápolással megelőzhető a baj,
bár a fogmosás a macskák esetében igazi ki-
hívás, nem könnyű feladat. Türelmes, kitartó
gazdiknál ez idővel még sikerülhet is. Érde-
mes kimondottan cicák számára gyártott –
ízesített – fogkrémmel és fogkefével próbál-
koznunk, ezek hozzájárulnak a fogkőképző-
dés lassításához.

Ha a cica ezt nem fogadja el, próbálkozha-
tunk ujjunkra tekert gézlappal, de hatékony
lehet önmagában a rágás is, a jó minőségű
száraz tápok evés közben is tisztítják a foga-
kat, ledörzsölik a lepedéket.

– Mire vigyázzunk, hogy ivartalanított ci-
cánknak ne legyenek húgyúti problémái? 

– Lakásban tartott cicák körében gyakori
az alsó húgyúti betegség, melynek legjellem-
zőbb tünete a húgyhólyag steril gyulladása
(kialakulásában tehát nem játszik szerepet

fertőzés). A kialakulásáért elsősorban a szer-
vezetre ható stresszt, elhízást, mozgássze-
gény környezetet okolják. További problémát
jelent az alomtálca nem megfelelő higiéniája
és a kevés vízfogyasztás. A betegség megelő-
zése érdekében többcicás háztartásban bizto-
sítani kell egyedenként külön alomtálcát, az
ürüléket naponta el kell távolítani és hetente
kétszer alaposan kimosni. A napi vízfogyasz-
tás növelését is meg kell próbálni, akár több

itatótál elhelyezésével is. Ha másképp nem
sikerül, etessünk velük konzerveleséget vagy
a száraz tápot áztassuk be etetés előtt. Elha-
nyagolt esetben a húgyhólyagban a kóroko-
zók könnyen elszaporodhatnak, ideális
körülményeket biztosítva a húgykövek kiala-
kulásához. Fontos továbbá, hogy a macská-
nak biztosítsunk nyugodt, stresszmentes
környezetet, ugyanakkor a megelőzésben
speciális prémiumtáppal is segíthetünk.
Zoonózis és toxoplazmózis

– Mi a zoonózis, illetve milyen betegsége-
ket terjeszthetnek a cicák, és miként lehet el-
lenük védekezni? – kérdeztük.

– A legtöbb macskabetegség csak cicákat

érint, néhány azonban átterjedhet a négylábú
barátainkról az emberekre is, ezt nevezzük
zoonózisnak. Ilyen a macskakarmolási beteg-
ség (bartonellózis), egy baktérium által oko-
zott megbetegedés (bolhás cicák egy része
fertőzött). A baktérium karmolás vagy hara-
pás útján juthat az emberi szervezetbe, ennek
ellenére a macskakarmolás az esetek döntő
többségében ártalmatlan (tehát nem kell
azonnal orvoshoz rohanni egy kis baleset
után), ám ilyenkor mindig fontos a sebet ala-
posan fertőtleníteni és figyelemmel kísérni a
gyógyulását. A fonál- és galandférgek a
macskák leggyakoribb belső élősködői, em-
berre való veszélyességük miatt fontos, hogy
kellő rendszerességgel és hatékonyan véde-
kezzünk a külső és belső élősködők ellen.

– Mi okozza a toxoplazmózist?
– A rettegett toxoplazmózist egysejtű pa-

razita okozza, és a macskák emésztőrendsze-
réből kerülhet a környezetünkbe. Veszélyes
lehet az anyaméhben fejlődő magzatra, de ez
nem jelenti azt, hogy egy várandós kismamá-
nak meg kell szabadulnia a szeretett cicáitól,
csak arra kell fokozottan figyelni, hogy a
macskaalom rendszeresen (naponta) ki le-
gyen cserélve és ezt NE a kismama végezze.
Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy az
emberek többsége panasz nélkül (vagy enyhe
influenzaszerű tünetekkel), hamar túlesik a
fertőzésen, azt követően életre szóló védett-
ség alakul ki. 

Bátran kijelenthetjük, hogy megfelelő oda-
figyeléssel – kullancs- és bolhavédelemmel,
a kötelező higiéniai szabályokat betartva –
beoltott és féregtelenített kedvenceink nem
(vagy csak elhanyagolható mértékben) jelen-
tenek komoly veszélyt az egészséges immun-
rendszerű gazdára – mondta a szakember.

2018 nyarán a napszemüvegnek in-
kább dekoratív, mint praktikus sze-
repe van, mivel főleg a keskeny és
az átlátszó üvegű darabok divato-
sak, de találunk vintage (régies,
múltidéző) formájúakat és nagyon
hegyes végűeket is.

A legnépszerűbb a TRINITY modell,
melyet a Matrix című film főszereplőjének
szemüvegéről mintáztak. Ez egy miniatűr,
nagyon keskeny, elnyújtott formájú, sötét
üvegű szemüveg, mely magas lófarokba
kötött vagy kontyba fogott hajhoz talál a
legjobban. Ha klasszikus piros vagy bármi-
lyen sötét színű – borvörös, meggyszínű –
a rúzsunk, még divatosabbak leszünk.

A második helyen álló, a nagymamáink
olvasószemüvegére emlékeztető – nagy,
négyszögletes vagy enyhén lekerekített for-
májú – ÁTLÁTSZÓ ÜVEGŰ szemüvegek
kiemelik az arc jellemvonásait, és nem rej-
tik el a sminket, így nyugodtan festhetjük
élénkebbre a szemhéjunkat. 

A ’60-as évek Twiggy- és Audrey Hep-
burn-korszakára emlékeztető FEHÉR KE-
RETES szemüvegek oválisak és kerekek,
fekete üveggel, de vannak más formájúak
is, mint trapéz, négyzet, sőt gyermekko-
runk kedvence, a szív alakú forma is diva-
tos.

A SPORTOS szemüvegek üvege általá-
ban sötét vagy „kaméleon”, üvegjük egy
darabból van szabva, széles orr-résszel, a
keret pedig színes műanyag (neonrózsa-
szín, zöld, sárga), mely csak a felső részen
tartja az üveget.

A SÁRGA ÜVEGŰ szemüveg szintén
egy filmfigura ihlette darab. Formája vál-
tozó: sportos, vintage, macskaszem for-
májú vagy akár négyszögletes, Wayfahrer
márkájú.

A keskeny, HEGYES SARKÚ szemüve-
gek is lehetnek „cat eye” (macskaszem)
vagy trapéz formájúak. Ha sötét üvegűek,
és nagyon keskeny rámájuk van, még diva-
tosabbak. Ezeket főleg dekoratív selyem-
turbánnal viseljük.

A BROWLINE szemüvegek felső keret-
része vastagabb, és főleg műanyagból ké-
szülnek, míg az alsó, keskenyebb keretrész
lehet fémből vagy akár hiányozhat is.

A kerek, a négyszögletes vagy a repü-
lősszemüveg formájúak a legdivatosabbak.

A DIVATTERVEZŐI „FURCSASÁ-
GOK”, ha nem is praktikusak a mindenna-
pokra, kitűnőek lehetnek egy-egy parti
alkalmával például.

A virág-, kártya- vagy futurista formájú
napszemüvegek a legnépszerűbbek.

Szemüvegvásárláskor minden esetben
tartsuk szem előtt az arcformát, olyan vo-
nalút válasszunk, amely az arc szép voná-
sait hangsúlyozza.

Napszemüvegdivat

Fotó: Makkai Katalin
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Szer Pálosy Piroska

Casoni Szálasi Ibolya

Úgy gondolom, egy város főterének vannak
közvetlen díszletei és közvetett tartozékai, s ez
alól a marosvásárhelyi sem kivétel, hiszen mai,
jelenlegi városlakók el sem tudjuk már kép-
zelni virágóra nélkül. Van egy-két olyan da-
rabja a főtérnek, amely nélkül még jobban el
tudnók képzelni, de erről máskor és más he-
lyen.

Szerintem közvetett tartozéka a főtérnek a
naponta többször is megkonduló harangok
szava. Állításom igazolása a következő: milyen
szegényes és idegen lenne a főtér a vártemp-
lomi déli harangszó nélkül, vagy a Keresztelő
Szent János plébániatemplom misére hívogató
harangozása nélkül. Ezek mellett ott van a
főtér két végében a görögkeleti és a volt gö-
rögkatolikus templom ünnepeket hirdető ha-
rangszava, mert a harangok zengő hangja nem
sajátítható ki egyetlen nemzet vagy vallásfele-
kezet részéről sem. Legalább a harangok zú-
gása őszintén ökumenikus, mert egyformán
hallja azt mindenféle nép. 

A harang majdnem egyidős a keresztyénség-
gel. A legendák szerint egy Paulinus nevű püs-
pök álmodta meg a harangokat. Elmélyült lelki
meditációja közben a kertben elaludt, s álmá-
ban angyalokat látott, akik virágokra szálltak,
azokat megrázták, s a virágok gyönyörű hang-
jai bűvös zenével töltötték meg a kertet. Az ál-
mából fölébredt püspök hiába rázogatta
kertjének virágait, azok nem zenéltek, ezért
rézből virágkelyheket formáltatott, s azok
ugyanolyan szépen csengtek-bongtak, mint az
angyalok által közvetített dallam. A hagyo-

mány szerint így már a Kr. u. 4. században
megszólaltak a harangok.

A legenda nem tud arról, milyen virágok ze-
néje adta az álomdallamot, de a magyar nyelv
őriz egy ezzel kapcsolatos virágnevet: harang-
virág. Kedves nyelvtani játék lenne kideríteni,
a harang alakú virágról kapta-e nevét a temp-
lomi használatra öntött harang, vagy éppen
fordítva?

A főtérrel együtt a harangok hívó hangja is
változott. Száz évvel ezelőtt két katolikus és egy
lutheránus templom tornyában zúgtak a ha-
rangok, hívták és lelkesítették a háborút meg
reményt vesztett marosvásárhelyieket. A főtér
fölötti Vártemplom tornyának nagyharangja
még siratta két kisebb testvérét, amelyeket
1916-ban szereltek le, hogy hadi használatra
elvigyék. Azóta „más beosztású” harangok
zúgnak Marosvásárhely főterén, de a változá-
sok ellenére is még mindig időtálló szolgálatuk
időbe vesző megfogalmazása:

Az élőket hívom,
a holtakat elsiratom,
a villámokat megtöröm.
Sétálok a főtér nyárvégi csendjében, egyik

toronyban megszólal a harang holtat elsiratni,
valakiért szól, akivel újból szegényebb lett a
város. Jelkép és valóság borul most egymásra
ég és föld között, toronymagasságban bronzba
öntött fájdalom száll fölöttünk, mint utolsó
hang, mennybe hazatért ismeretlenért, aki
ennek a városnak volt polgára, átsuhanó élete
e változó és mégis maradandó városközpont-
nak, aki kiérdemelte ezt a bronzba öntött álom-
kíséretet, mert valamikor ő is szeretett sétálni
itt a rózsák között.

Nyolcvankettedik nyelvlecke
Szólnak a főtéri harangok

Ötvös József

Ember és állat harmóniája
Cicák fogápolásától a zoonózisig 
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Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi

vagyunk. Minden kétség fölött,
Őrlődünk két pólus között.”

Kedves Olvasók!
Az idén augusztus 23-tól szeptem-

ber 23-ig tartózkodik a Nap a Szűz
jegyében. A nyár vége következik,
végre megszűnik a kánikula, üdítő
reggelek és hűvösebb esték köszön-
nek ránk. Kezdenek sárgulni a fale-
velek, mintegy mementóként, hogy
telik-múlik az idő. Mi érik neked ma,
hervad nemsokára. Szeptember az is-
kolakezdés ideje mifelénk. A diákok
megkezdik tanulmányaikat, az isko-
lák zsonganak, megtelnek élettel. A
különféle oktatási rendszerek, me-
lyek megjelentek az emberiség né-
hány ezer éves történelmében, azt a
célt szolgálták, hogy hasznos és ér-
tékes embereket képezzenek a min-
denkori társadalom számára. Az
ókori szellemi iskoláktól, ahol a ta-
nítványok egy univerzális tudásrend-
szert igyekeztek elsajátítani,
eljutottunk a mai XXI. századi, in-
formációrobbanás okozta dömping-
hez, egyfajta versenyszemlélethez,
túlterheltséghez, intellektuális irá-
nyultsághoz, melyek tünetei jól lát-
hatók azok számára, akik éles
szemmel vizsgálják a társadalmi fo-
lyamatokat. A versenyzés, versengés
azt eredményezi, hogy mindig lesz-
nek vesztesek, akik lelkileg sérülnek,
és ez kihatással lesz felnőttéletükre.
Egy olyan átfogó oktatási rendszert
kellene kitalálni, majd megvalósí-
tani, amelyben a nagy többség meg-
találná a képességének és
tehetségének megfelelő képzést,
mely hivatást adna a kezébe, és nem
egyszerűen munkát és megélhetést.
Ahhoz kellene segítenünk a gyereke-
inket, hogy megtalálják az igazi sza-

badságot, nevezetesen azt, hogy fel-
ismerjék és megválaszthassák azokat
a kereteket, melyeken belül boldo-
gan élhetnek. Ha nem ez lesz az
irány, akkor a jövőt fogjuk rongálni,
majd tönkretenni, mert olyan gene-
ráció fog felnőni, amely a szabados-
ság és a vágyorientáltság
dzsungelében fog harcolni önnön
túléléséért.

A Szűz ember tökéletességre tö-
rekszik. Olyan életformát igyekszik
kialakítani, melyben minden a he-
lyén van. Azt kell mondanunk, hogy
mint minden, ami a földi dimenzió-
ban történik, ez is illúzió. A sorsese-
mények és a döntéseink pillanatok
alatt átrendezhetik az életünket, és a
rendből káosz lehet. Megjelenik a
rendszerhiba, és a „rendszergazda”
csak kapkodja a fejét. Ami elromlott,
azt vagy kijavítjuk, kijavíttatjuk,
vagy kidobjuk. Az emberi kapcsola-
tok esetében is hasonló a dilemma:
ki tudjuk-e javítani a hibáinkat, el
tudjuk-e fogadni a másik ember té-
vedését? Vagy „kidobjuk”, megszün-
tetjük, mint egy használati tárgyat. 

Az emberben a test-lélek-szellem
olyan összefüggő „szentháromság”,
melyben főleg az első két összetevő
folyamatosan oda-vissza hat egy-
másra. A lelki gondjaink, elfojtásaink
előbb-utóbb lecsapódnak testi szin-
ten, és tünetekkel, illetve betegsé-
gekkel jelzik a problémáinkat,
melyek megoldást követelnek. A be-
tegség analógiája világos, őszinte, az
egónk számára pedig többnyire kel-
lemetlen, zavaró. Amikor belené-
zünk a tükörbe, nem mindig azt
látjuk, amit szeretnénk.

Van, aki úgymond egészséges
életmódot igyekszik élni. Tanácsol-
nám, hogy friss, jó minőségű táplá-
lékot fogyasszunk, igyunk megfelelő
mennyiségű vizet, sportoljunk, fi-

gyeljünk a feltöltődésre és a pihe-
nésre! Mellőzzük a káros szenvedé-
lyeket, ne dohányozzunk, ne
használjunk tudatmódosító szereket
(alkohol, drog, gyógyszer)! Mellőz-
zük a stresszhelyzeteket, legyen jó
kapcsolatunk a munkatársainkkal,
szeressük a főnökünket! Tiszteljük a
szüleinket, legyen jó párkapcsola-
tunk, akinek van, éljen példás családi
életet! Természetesen a kiegyensú-
lyozott szexuális életről se mondjunk
le! Vegyük észre mindenben a jót, il-
letve fogadjuk el, hogy ami esetleg
nem tetsző az egónknak, abból is
rengeteget tanulunk. Ha valamit ki-
felejtettem, kérem, tegyék ide gon-
dolatban. Summa summárum, ha
mindezt valaki képes megvalósítani,
garantáltan elfelejtheti a háziorvosát!
Persze nagyon jól tudom, hogy
ennek a receptnek az elkészítéséhez
szinte lehetetlen beszerezni a hozzá-
valókat.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy
tapasztalni jöttünk ebbe a csodálatos
földi létbe, és akár kellemes, akár
kellemetlen történés szereplői va-
gyunk, mindkettő a szellemi épülé-
sünket szolgálja. Fontos, hogy
megértsük a Sors üzeneteit, megfe-
lelő döntéseket hozzunk, és ne a
„szegény én” perspektívájából szem-
léljük az életünket.

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

Vigyázzanak magukra és egy-
másra!

Az asztrológus gondolatai
Tóth Sándor (lépcsőn való felmenetel, stresszhelyzet például), a beszűkült éren

keresztül nem kap elég vért a szívizom, valahol a szegycsont mögött
jelentkezik a nagyon erős szorító fájdalom, ami a nyakba vagy a bal
karba sugározhat. A puha, zsírban és gyulladásos sejtekben gazdag
(instabil) plakk a stabil lerakódáshoz képest hamar bereped, és vér-
rög képződik rajta. Ha a vérrög teljesen elzárja az eret, a következ-
mény a szívizominfarktus. Ilyenkor a szív egy része elhal, ezért a
beteg teljesítőképessége lecsökken, és szívelégtelenség alakul ki.
Az elhalt területen hegszövet képződik, amelyből ritmuszavar in-
dulhat ki. Akinél nagy területen történik az elhalás, annak a betegnek
rosszak a kilátásai. Manapság Marosvásárhelyen, környékén és a
székelyföldi, valamint a környező megyéket is idesorolva nagyon
jó a szívinfarktusos betegek ellátása. Ha hosszan tartó fájdalom ese-
tén idejében tárcsázzák a 112-es sürgősségi hívószámot, a sürgős-
ségi klinikai kórházban katéteresen ki tudják dugaszolni az
elzáródott eret, amelybe rugalmas gyűrűt, sztentet helyeznek be. Ez
a pozitív kilátás azonban nem szabad arra késztesse az érintett sze-
mélyeket, hogy ne törődjenek a kockázati tényezőkkel, ugyanis a
súlyosabb állapot kialakulásának a megakadályozására a legkézen-
fekvőbb módszer a megelőzés.
Szívelégtelenség – pangó vér 

A koszorúér-betegségek másik következménye, hogy a beteg túl-
éli ugyan az infarktust, de mivel később történt a koszorúér kiduga-
szolása, kialakul a már említett szívelégtelenség. Ilyenkor a szív
nem tudja befogadni egyrészt a tüdőből, másrészt az egész testből
érkező vért, ami pangani kezd. Ha a tüdőkben pang a vér, fulladozik
a beteg, ha az általános vénás rendszerben pang, akkor megjelenik
a vizenyő, az ödéma és a fáradékonyság. A szívelégtelenségben
szenvedők fele koszorúér-, negyede pedig magas vérnyomásos
beteg.

A hirtelen szívha-
lál azt jelenti, hogy a
páciens a tünetek
megjelenését követő
egy órán belül el-
ájul, megáll a szíve.
A férfiaknál ennek
hátterében 80 száza-
lékban a koszorúér-
betegség áll, nőknél
ez 50 százalékot je-
lent – hangzott el az
előadás első részé-
ben. (bodolai)

Szívbetegségek (1.) 

A rejtvény fősoraiban 
egy arab közmondást 

idézünk.
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(Folytatás az 5. oldalról)

Az augusztus 16-i rejtvény megfejtése: Az ember gondolkodásra termett, ebben rejlik minden méltóságod és érdemed.



Szerhij Rebrovot nevezték ki
szerdán a magyar labdarúgó
OTP Bank Ligában veretlenül
éllovas Ferencváros új veze-
tőedzőjének.

„Nagynevű jelöltekkel tárgyal-
tunk, rá esett a választás. Magáért
beszél, amit a Dinamóval elért. Je-
lenleg 47. a legjobb edzők listáján,
de a Dinamo Kijevnél eltöltött idő-
szak alatt 14. is volt” – mondta az
FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz
Pál, aki nem árulta el, mennyi időre
szól a 44 éves ukrán szakember
szerződése, amelyet a bemutató
sajtótájékoztatón írtak alá a felek.

A sportvezető az MTI kérdésére
elárulta, az edzőváltásra vonatkozó
döntés az idei kupakudarc után
megszületett. További újságírói ér-
deklődésre ezt kiegészítette azzal,
hogy sem a szurkolói nyomás, sem
a Vidi nemzetközi kupamenetelése
nem befolyásolta a döntést. Utób-
bival kapcsolatban megjegyezte, a
székesfehérváriak jó szereplésének
minden magyar futballrajongó
örülhet.

„Csak pozitívan lehet visszagon-
dolkodni Thomas Doll itt töltött
négy és fél évére, elvégre rekord-
különbséggel lettünk bajnokok, ku-
pákat nyertünk” – értékelte a
távozó német tréner munkáját
Orosz Pál.

„Szeretném megköszönni Doll
munkáját, mert már figyeltem a
csapatot, amikor felvetődött, hogy
idejöhetek” – mondta Rebrov, aki-
nek spanyol segédedzője lesz, s pá-
rosuk tartotta már a szerdai edzést.
„A Kubatov Gábor klubelnökkel
folytatott tárgyalás után döntöttem
arról, hogy vállalom a feladatot.

Minden klubnál, ahol dolgoztam,
az első hely volt a cél, itt is ez lesz.
Az elnökkel való beszélgetés meg-
győzött arról, hogy magasak a
célok” – tette hozzá.

A szakember kijelentette, nem
szeretne ígérgetni, de azért jött,
hogy „visszakerüljön a helyére” a
Ferencváros, amelyről tudja, hogy
az ország legnépszerűbb klubja.
Kifejtette, intenzív futballt szeretne
játszatni, s mint hozzátette, szerinte
ezt nem sikerült fenntartania az
együttesnek 90 percen át a bajnoki
meccseken sem, hiába szerzett öt
találkozón 13 pontot. Arra nem kí-
vánt válaszolni, mikorra sikerülhet
megvalósítania elképzelését, azt
mondta, előbb látnia kell, milyen
mentális és fizikális állapotban
vannak a játékosok.

A magyar bajnokságot illetően a

2009-ben visszavonult Rebrov úgy
fogalmazott, tisztában van azzal,
hogy két csapat kiemelkedik a me-
zőnyből.

A sajtótájékoztatón kiderült,
hogy angolul beszél majd a futbal-
listákkal, de lesz orosz tolmácsa is.

A 75-szörös válogatott Rebrov
ezt megelőzően a Dinamo Kijevet
és a szaúdi al-Ahli csapatát irányí-
totta. Előbbi együttest kétszer-két-
szer ukrán bajnoki címre és
kupagyőzelemre vezette, egyszer
pedig a Szuperkupát hódította el.

Játékosként kilencszeres ukrán,
emellett kétszeres orosz és egysze-
res török bajnok. Karrierje során
megfordult a Sahtar Donyeck, a
Dinamo Kijev, a Tottenham Hots-
pur, a Fenerbahce, a West Ham
United és a Rubin Kazany együtte-
sében is.

Biró I. Imre az egykori AS Ar-
matának volt a csatára, az
idővel más együtteshez átiga-
zolt Márton Levente és Vasile
Pâslaru nyomdokaiban ha-
ladva, Fazakas Árpáddal és
Hajnal Gyuszival alkotott csa-
tárpárost, aztán a néhai Fa-
nici Andrással és Mircea
Bolbával lőtte a gólokat, míg
Jászvásárra, majd Kolozs-
várra, aztán Magyarországra
nem igazolt. A minap a disz-
najói illetőségű, 60 éves volt
focista az ASA-öregfiúk által a
helyi Víkendtelepen rendezett
futballtornán mesélt labda-
rúgó-karrierjéről.

– Hogyan került a futball kör-
forgásába?

– Futballistacsaládban nőttem
fel, hiszen néhai apám kiváló kapus
volt helyi szinten, támogatott, bár
magamtól kezdtem el focizni. Az
1977-1978-as bajnoki évadban az
Avântul együttesében játszottam,
amikor meghívtak egy válogatóra.
Jó meccset fogtam ki, így bekerül-
tem az ASA felnőttcsapatába, ahol
öt évet szerepeltem. 1978 és 1983
között 163 találkozón 41 gólt sze-
reztem vásárhelyi színekben. A leg-
többet fejeltem, de ollózásból is volt
találatom. Jó időben voltam az
ASA-nál, hiszen többek közt Bö-
löni, Hajnal, Fazakas, Ispir, Szabó,
Hajnal, Fazakas, Fodor, Ilie Costel,
Both Gyuri, Naste, Varró, Biró II.
Levente csapattársa lehettem.
Akkor még voltak odaadó szurko-
lók Vásárhelyen, és a csapat is na-
gyon összetartott. 

– Emlékszik még az élvonalbeli
bemutatkozására marosvásár-
helyi színekben?

– Hogyne! 1978. augusztus 24-én
a Sportul Studenţesc elleni idegen-
beli, 1-1-re végződött találkozón,
majd 1990. június 5-én játszottam
az utolsó hazai A osztályos mérkő-
zésemet a Kolozsvári Universitatea
színeiben. Akkor az FC Argeş ott-
honában 1-0-ra kaptunk ki. 

– Marosvásárhelyről merre tar-
tott?

– Az 1984-1985-ös évadban a
Jászvásári Politehnica együtteséhez
kerültem, ahol 49 találkozón 10 gólt
szereztem, aztán 1985–1990 között
a Kolozsvári Universitatea színei-
ben szerepeltem, ahol 141 mérkő-

zésen 34-szer voltam eredményes,
1978. október 11-én a Lengyelor-
szág elleni, 1-0-ra végződött barát-
ságos mérkőzésen a válogatottban
is pályára léphettem. 

– Kolozsvárrol hová került?
– A rendszerváltás után, 1991-

ben az akkor NB I-ben szereplő
Győri Rába ETO-hoz szerződtem,
itt egy évet játszottam, a marosvá-
sárhelyi Biró III. Bélával és Szántó
Csabával csapattárs voltam. Győr-
ből az NB II-es Soproni LC-hez ke-
rültem, ott is egy évet futballoztam,
aztán még hét éven át alacsonyabb
ligában szereplő osztrák csapatok-
nál rúgtam a bőrt, végül 40 évesen
szögre akasztottam a focicsukát.
Összesen 97 gólt szereztem az A
osztályban Romániában, ahol 364
élvonalbeli mérkőzésen szerepel-
tem. 

– Mivel foglalkozott, miután ab-
bahagyta a futballt?

– Miután abbahagytam a focit,
elvégeztem egy masszázstanfolya-
mot, és gyógymasszőrként tevé-
kenykedtem. Erre az után a
mérkőzés után szántam el magam,
amikor eltörött egy bordám, és va-
laki annyira helyrehozta masszázs-
zsal, hogy másnap már focizhattam.
Rákérdeztem, hol lehet ezt megta-
nulni, az illető pedig a tibeti gyógy-
módot ajánlotta, amit idővel
elsajátítottam. 

– Jelenleg mivel foglalkozik?
– Hosszú évek után végleg haza-

tértem Disznajóra, jelenleg Maros-
vásárhelyen dolgozom le azt az öt
évet, ami még szükséges a nyugdí-
jazásomig. Örvendek, ha találkoz-
hatom a hajdani csapattársaimmal,
régi barátokkal, akikkel felelevenít-
jük a régi emlékeket. 
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Eltört a Chievo kapusa, Ste-
fano Sorrentino orra, amikor
a Juventus új csatárával, Cris-
tiano Ronaldóval ütközött az
olasz labdarúgó-bajnokság új
idényének első, szombati
mérkőzésén.

A veronai klub honlapjának be-
számolója szerint a 39 éves kapus
néhány pillanatra elveszítette az
eszméletét, és az orrtörés mellett a
válla, illetve a nyaka is megsérült,
de a megfelelő ellátást követően va-
sárnap reggel már kiengedték a kór-
házból.

A címvédő Juventus a hajrában,
2-2-es állásnál a győzelemért táma-
dott, és a 89. percben úgy tűnt, si-
kerrel jár: a gólvonal-technológia
szerint Mario Mandzukic fejese
után Cacciatore már csak a gólvo-
nalon túlról tudta kirúgni a labdát.
Amikor azonban a játékvezető
megnézte a videobírós visszaját-
szást, észrevette, hogy az öt és fele-
sen belül Cristiano Ronaldo

véletlenül összeütközött Sorrentinó-
val, a kapus akadályozása miatt ér-
vénytelenítette a gólt, és kifelé ítélt
szabadrúgást.
Ronaldo első olasz tétmeccsén
győzött a címvédő Juventus

Sorrentinót le kellett cserélni, de
a cserekapus, Andrea Seculin a 93.

percben nem háríthatta Federico
Bernardeschi lövését, így 3-2-re a
Juventus nyert.

A lefújás után a világhálón szá-
mos támadás érte Paulo Dybalát és
Giorgio Chiellini csapatkapitányt,
amiért Mandzukic – végül érvény-
telenített – gólját ünnepelték, mi-

közben az ellenfél egyik játékosa
ájultan feküdt a pályán.

„Igazatok van! Nem vettem

észre, hogy mi történik abban a pil-
lanatban. Hibáztam!” – írta válasz-
ként Dybala.

Bemutatkozó meccsén Ronaldo eltörte a Chievo kapusának orrát

Az ukrán Szerhij Rebrov, a Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője (b) aláírja
szerződését a budapesti Ritz-Carlton hotelben tartott sajtótájékoztatón 2018. augusztus 22-
én. Mellette Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója.                          MTI Fotó: Bruzák Noémi

Thomas Doll közös megegyezéssel távozott
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Thomas

Doll, a Ferencváros labdarúgócsapatának német vezető-
edzője – adta hírül kedden a fradi.hu. A klub honlapja
felidézte, hogy Thomas Doll 2013 decemberében érke-
zett a Ferencvároshoz, irányítása alatt az együttes soro-
zatban három Magyar Kupa-elsőséget, egy-egy
Ligakupa- és Szuperkupa-győzelmet, valamint egy baj-
noki bronz- (2014), két ezüst- (2015, 2018) és egy arany-
érmet (2016) szerzett.

A mostani idényben a zöld-fehérek veretlenül vezetik
a tabellát, négy győzelem mellett egy döntetlenjük van.

Az FTC-t az európai kupaporondon ugyanakkor elke-
rülték a sikerek Thomas Doll edzői időszakában: az Eu-
rópa-liga selejtezőjében sorrendben a horvát HNK
Rijeka (2014), a bosnyák Zeljeznicar Szarajevo (2015),
a dán Midtjylland (2017) és az izraeli Makkabi Tel-Aviv
(2018), a Bajnokok Ligája selejtezőjében pedig az albán
Partizani Tirana (2017) búcsúztatta a zöld-fehéreket.

Biró I. Imre hazatért 
Disznajóra

Czimbalmos Ferenc Attila

Európai focikörkép
* Angol Premier liga, 2. forduló: Brighton & Hove Albion – Manchester United

3-2, Burnley – watford 1-3, Cardiff – Newcastle United 0-0, Chelsea – Arsenal 3-
2, Crystal Palace – Liverpool 0-2, Everton – Southampton 2-1, Leicester – wolver-
hampton 2-0, Manchester City – Huddersfield 6-1, Tottenham – Fulham 3-1, west
Ham United – Bournemouth 1-2.

* Spanyol Primera División, 1. forduló: Athletic Bilbao – Leganés 2-1, Betis –
Levante 0-3, Celta Vigo – Espanyol 1-1, Eibar – Huesca 1-2, Girona – Valladolid 0-
0, Rayo Vallecano – Sevilla 1-4, FC Barcelona – Alavés 3-0, Valencia – Atlético
Madrid 1-1, Real Madrid – Getafe 2-0, Villarreal – Real Sociedad 1-2. 

* Olasz Serie A, 1. forduló: Chievo – Juventus 2-3, Atalanta – Frosinone 4-0,
Bologna – SPAL 0-1, Empoli – Cagliari 2-0, Lazio – Napoli 1-2, AC Milan – Genoa
elhalasztva, Parma – Udinese 2-2, Sampdoria – Fiorentina elhalasztva, Sassuolo
– Inter 1-0, Torino – AS Roma 0-1. 

* Francia ligue 1, 1. forduló: Angers – Nimes 3-4, Bordeaux – Strasbourg 0-2,
Lille – Stade Rennes 3-1, Lyon – Amiens SC 2-0, Olympique Marseille – Toulouse
4-0, Montpellier HSC – Dijon 1-2, Nantes – AS Monaco 1-3, Nice – Reims 0-1, Paris
St. Germain – Caen 3-0, St. Etienne – Guingamp 2-1; 2. forduló: Amiens SC –
Montpellier HSC 1-2, Caen – Nice 1-1, Dijon – Nantes 2-0, Guingamp – Paris St.
Germain 1-3, AS Monaco – Lille 0-0, Nimes – Olympique Marseille 3-1, Reims –
Lyon 1-0, Stade Rennes – Angers 1-0, Strasbourg – St. Etienne 1-1, Toulouse –
Bordeaux 2-1.

Szerhij Rebrov lett 
a Ferencváros vezetőedzője
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A marosvásárhelyi vérközpont
regionális intézet, vérkészítménye-
ket a csíkszeredai, brassói, nagysze-
beni megyei transzfúziós
központoktól kap, a legtöbbet Csík-
szeredától. A vérkészítményekkel a
Maros megyei – állami és magán
(utóbbiakat térítés ellenében) – kór-
házakat látják el, elsősorban a sebé-
szeti, szülészeti osztályokat. A
legnagyobb vérmennyiséget a Ma-
rosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai
Kórház használja fel. Ugyanakkor a
más megyékben kezelt Maros me-
gyei betegek részére is küldenek
vérkészítményeket. 

Egy véradótól 450 ml vért vesz-
nek le, az ebből előállított vérkészít-
ményekkel több beteg gyógyulását
segíthetik elő, hiszen a teljes vért
centrifugálási eljárással választják
szét az egyes vérkomponensekre,
úgymint vörösvérsejt- (eritrocita)
koncentrátum, trombocitakoncent-
rátum és plazmakészítmény. Ennél
bonyolultabb és hosszabb ideig
tartó eljárás az egyedi donor trom-
bocitakoncentrátum előállítása, a
trombocitaferezis (az így készült
koncentrátum drágább is). 

Lazăr Marinela elmondta, általá-
ban a 0-s vértípusból van hiány, bár
múlt héten a B típusból volt kevés
készleten. Ilyenkor célzottan a vér-
donor-nyilvántartásban szereplő, is-
mert vértípusú véradókhoz
fordulnak felhívással. Míg a 2000-
es évek elején súlyos vérhiánnyal
küszködtek a transzfúziós közpon-
tok, a helyzet mára jelentősen javult. 

– Az elmúlt években számos
kampányt szerveztük a véradás fon-
tosságáról, és ez sokat segített.
Ugyanakkor, ha egy betegnek szük-
sége van vérkészítményekre, a csa-
ládját is mozgósítjuk. A közösségi
médiában megjelentetett segítség-
kérő bejegyzésekre is jól reagálnak
az emberek, ez a kommunikációs
csatorna is nagy segítséget jelent –
hangsúlyozta a szóvivő. 

A véradók értékben csupán any-
nyit kapnak (67 lej értékben vásár-
lási jegyek, egy munkanap alóli
felmentés és egy buszvonalra a havi
bérlet megvásárlásakor 50 százalé-
kos kedvezmény), mint a nyugati
országokban a véradók, ami nem
minősül a vér eladásának, tette
hozzá. A donorok számára az is
nagy előny, hogy a levett vérből
több száz analízist végeznek el, és
sokan így szereznek tudomást arról,
hogy B vagy C típusú hepatitiszben
szenvednek (egy hepatitisz C teszt
közel 50 lejbe kerül a laboratóriu-
mokban). A véradásra vonatkozó
2007. évi jogszabály által előírt kri-
tériumokat is érdemes tudni, ezek
egyike szerint véradásra csak fel-
nőtt, 18 évet betöltött, írástudó sze-
mély jelentkezhet, aki ki tudja
tölteni a véradáshoz szükséges kér-
dőívet. 

„Minden ember születésének
első, életének utolsó napjáig poten-
ciális páciens, akinek vérkészít-
ményre lehet szüksége. Ezért is
fontos véradónak lenni, hiszen a vér
életeket ment” – fogalmazott Lazăr
Marinela. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Csökkennek a vérkészletek

Közlemény
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szer-

ződés alapján a Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
• augusztus 24. – szeptember 15. között rovar-, rágcsálóirtásra, fertőtlenítésre kerül sor Marosvá-

sárhelyen, a tanintézményekben;
• augusztus 30–31-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen. Rossz idő esetén a

határidő kitolódhat.
A felhasználandó szerek: a Megalon Pasta, Super Killer 25 EC, Deadyna és Preventol CD 601, az

Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irri-
tálónak (Xi) minősülnek. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex
Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Maros-
vásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A románok, a magyarok és a
törökök kedvelik a legmaga-
sabb hőmérsékletet a lakás-
ban, 20 fok fölöttit – derül ki
az E.ON és a Kantar EMNID
friss kutatásából.

Az európai szinten elvégzett fel-
mérésből az derül ki, hogy Kelet-
és Nyugat-Európa között ebből a
szempontból többfoknyi különb-
ség van.  „A románok nyilatkozták
legnagyobb arányban azt, hogy
meleg szobában szeretnek aludni.
A válaszadók 94 százaléka azt
mondta, hogy legjobban 20 fokos
vagy annál melegebb helyiségben
tud aludni. Magyarországon és Tö-
rökországban is szeretik az em-
berek, ha meleg van a
hálószobában: a magyarok 82, a
törökök 76 százaléka szereti leg-

alább 20 fokra fűteni ezt a helyisé-
get” – mutatnak rá a kutatás készí-
tői. 

Európa nyugati részében ugyan-
akkor teljesen mások a szokások –
derül ki a tanulmányból. „Bár a
mostani forró nyár sokszor nem
tette lehetővé, hogy optimális hő-
mérséklet legyen a lakásokban, a
németek és a franciák úgy nyilat-
koztak, hogy szeretik, ha hűvös a
szoba, ahol alszanak. A francia vá-
laszadók 66, a németek 65 száza-
léka mondta azt, hogy szívesebben
alszik olyan szobában, ahol a hő-
mérséklet nem éri el a 20 fokot” –
áll a felmérésben. 

A leghidegebb, 15 fok alatti hő-
mérsékleteket Nagy-Britanniában
kedvelik az emberek: itt a válasza-
dók csaknem negyede, 22 száza-

léka inkább sarki, mint nyári hő-
mérsékletekre esküszik. Németor-
szágban 15 százalék vallotta, hogy
15 fokosnál hűvösebb helyiségben
szeret aludni. Összehasonlításkép-
pen a romániai résztvevők mind-
össze 1 százaléka érezné magát jól
ilyen hűvös hálószobában, és csak
6 százalék mondta azt, hogy 20 fo-
kosnál hűvösebb alvóhelyiséget
preferál.  „Ha az egyes országok-
ban kapott válaszokból átlaghő-
mérsékletet számítunk, azt
láthatjuk, hogy a romániai és török-
országi emberek szavaznának a
legmagasabb hőmérsékletre a háló-
szobában, 22,3 Celsius-fok a vála-
szaik átlaga, a leghűvösebbet pedig
a britek és a németek szeretik,
náluk 18, illetve 18,2 fok az átlag”
– mutat rá a kutatás. (Mediafax)

A románok, a magyarok és a törökök 20 Celsius-
foknál melegebb szobában alszanak a legjobban

Augusztus végéig megkezdő-
dik a világhírű japán építész,
Fudzsimoto Szu által terve-
zett Magyar Zene Háza épí-
tése a Liget Budapest projekt
keretében; az oktatási, múze-
umi intézményként és kon-
certhelyszínként is szolgáló
épület 2020 végén nyithatja
meg kapuit.

A Liget Budapest Európa legna-
gyobb, kulturális tartalmú városfej-
lesztési projektje, amelynek
megvalósítása már megkezdődött:
zajlik például a Néprajzi Múzeum
és a szomszédos mélygarázs épí-
tése, az Olof Palme Ház rekonstruk-
ciója, a kutyás élményparkot pedig
már át is adták a használóknak –
emlékeztetett a beruházás szerdai
budapesti sajtótájékoztatóján a pro-
jekt miniszteri biztosa.

Baán László kiemelte: a Japán
egyik legnevesebb építésze által ter-
vezett épület az egykori Hungexpo
irodaházak helyén jön létre úgy,
hogy ezzel több ezer négyzetméter,
évtizedek óta kerítéssel lezárt zöld-
területet is visszaadnak a parknak.

Batta András, a Magyar Zene
Háza szakmai munkacsoport veze-
tője hozzátette: a Városligeti-tó kö-

zelében létrejövő intézmény állandó
kiállítása interaktív módon mutatja
be a zene működését, valamint át-
fogó magyar és egyetemes zenetör-
téneti képet ad a látogatónak, az
első időszaki tárlat pedig a magyar
könnyűzene elmúlt évtizedeit te-
kinti majd át.

Az élményalapú zenei ismeret-
terjesztő központban helyet kap egy
különleges „hangdóm” – ebben a
félgömb alakú kupolatérben egyedi
hangtechnika hoz létre különleges
hangtereket –, továbbá egy koncert-
terem, egy előadóterem, zenepeda-
gógiai termek és egy digitális
könyvtár, a ház mellett pedig sza-
badtéri színpadot is kialakítanak.

A természet ihlette épületeiről is-
mert Fudzsimoto Szu a Magyar
Zene Háza tervezésekor a Városli-
get hangulatából és a zenéből egya-
ránt merített. Az épület jellegzetes,
lebegő hatású tetejét a hang rezgé-
sének vizuális képe, a hullám ih-
lette, az oldalfalak a nyitottság és
átjárhatóság jegyében üvegből épül-
nek, míg a tetőre álmodott lukacsos
szerkezet, hasonlóan a fák lombjai-
hoz, átereszti a fényt az épület belső
helyiségeibe is – közölte Batta And-
rás. (MTI)

Liget Budapest 
Rövidesen megkezdődik 

a Magyar Zene Háza építése

Négy borjat is nevelnek azok
a bölények, amelyeket a ro-
mániai Déli-Kárpátokban
zajló visszavadítási program
keretében bocsátottak sza-
badon vagy tartanak félig
szabad állapotban – közölte
kedden honlapján a WWF
Románia egyesület.

A WWF Románia a Rewilding
Europe egyesülettel közösen 2014-
ben indította el a bölények romá-
niai visszavadítási programját. A
program keretében több szakasz-
ban több tucat bölényt szállítottak
a Szárkő-hegységbe, ahol előbb
egy 15 hektáros bekerített területen
ismerkedtek új környezetükkel,
aztán egy 160 hektáros területen
kerültek félszabad állapotba, majd
teljesen szabadon bocsátották őket.
A programot a Ruszka-havasra is
kiterjesztették.

Egy borjat a Ruszka-havasba
idén hozott, jelenleg félszabad ál-
lapotban levő bölény ellett, három
idei borjat a Szárkő-hegységbe te-
lepített, teljesen szabadon élő bö-
lénycsordában figyeltek meg a
vadőrök. A csordához tartozik két
tavalyi borjú is.

A közlemény szerint a tavaly és
idén született bölényborjak az
elsők, amelyek már teljesen vad
körülmények között nőhetnek fel,
és nem szoknak hozzá az ember

által nyújtott segítséghez. A WWF
Románia szerint a Szárkő-hegy-
ségbe telepített bölénycsorda meg-
honosodott a területen. Az első
két-három év után, amikor a nehéz
telek, a kék nyelv betegsége és a
ragadozó állatok is gyérítették az
állományt, mostanra már stabilizá-
lódott a csorda helyzete.

„A szabadon született bölények-
nek nagyon fontos szerepük lesz a
jövőben a ténylegesen visszavadí-
tott generációk kialakításában. Az
a tény, hogy ebben az évben legke-
vesebb 3 borjú van egy 11 felnőtt
bölényből álló csordában, újra bi-
zonyítja, hogy a térség alkalmas
egy életképes, vadon élő bölénypo-

puláció eltartására” – idézte a
WWF Románia közleménye Ma-
rina Drugát, a Life-Bizon program
koordinátorát.

A Kárpátokból 1790-ben pusz-
tult ki az addig szabadon élő bö-
lénypopuláció. A bölények egykori
honosságára utal az a tény is, hogy
a történelmi Moldva fejedelemség-
nek bölényfej volt a címerén. Eu-
rópában jelenleg Lettországban,
Litvániában, Fehéroroszországban,
Ukrajnában, Lengyelországban,
Romániában, Szlovákiában,
Oroszországban és Németország-
ban tenyésztenek félszabad álla-
potban bölényeket. Számuk pár
ezerre tehető. (MTI)

Borjakat szültek a romániai visszavadítási
program bölényei

Nem a cég által felajánlott félmilliárd eurós
kártérítés, hanem koncessziójának elvesz-
tése rengetheti meg annak a társaságnak a
pozícióit, amely a leomlott olasz autópálya-
hidat is üzemeltette – vélekedett az M1 ak-
tuális csatorna szerda reggeli műsorában
Regős Gábor, a Századvég vezető közgaz-
dásza.

Mint mondta, ez az összeg a cég tavalyi profitjának

a fele. Megemlítette, hogy Olaszországban drága a
sztrádahasználat. Elmondta, hogy két nagy társaság
üzemelteti az olasz autópályák háromnegyedét, az
érintett vállalkozás ezek egyike.

Felhívta a figyelmet arra is: komoly pluszkiadáso-
kat hozhat a cégnek, ha a tragédia után szigorítják az
ellenőrzéseket, ráadásul ez az intézkedés nem az
olasz kormányzatnak, hanem az üzemeltetőnek jelent
majd további költséget. (MTI)

Genovai hídomlás 
Szakértő: nem a kártérítés rendítheti meg 

az üzemeltető céget

Forrás: National Geographic

Fotó: MTI – Városliget Zrt.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Parângului utcában. Tel.
0748-151-982. (9978)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1844-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1845-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Székely Irina névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (10053)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (8120)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmun-
kát, csatornatakarítást, festést, vako-
lást. Tel. 0751-471-965, Sándor.
(9871)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépfor-
gatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

KERESEK hölgyet idősgondozásra
Németországba. Tel. 0722-317-778.
(10012-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Elcsitult egy szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely
értünk dolgozott. Számunkra
Te sohasem leszel halott,
örökre élni fogsz, mint a
csillagok.
Szomorú szívvel és
kegyelettel emlékezünk a
maroskeresztúri KÁDÁR
ERZSÉBETRE halálának első
évfordulóján. Bánatos férje,
Anti és szerettei. (9805)

„Kinek mondod azt, hogy
szeretlek,
Ha már ő, kinek mondhatnád,
nincs veled?
Ki ölel majd át, mikor bánat ér, 
S ki óv attól, mitől a bátor is
fél?
Menj tovább, de emlékezz,
Mert érted volt ő!
S ha majd halványul emléke,
Csak a szépet keresd újból
elő!”
Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett édesanyánkra,
KÁDÁR ERZSÉBETRE halá-
lának első évfordulóján. Fia,
Árpád, lánya, Tünde. Nyugodj
békében! (10023-I)

Szomorú szívvel emlékez-
tetjük mindazokat, akik
ismerték COSMEANU
VIORELT, hogy augusztus 23-
án van halálának 10.
évfordulója. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Testvérei: Nelu és Anikó.
(10019)

Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett édesapára, az
ákosfalvi VARGA FERENC
ÁRPÁDRA halálának 16.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, a vadadi születésű 

BALOG IRMA 
augusztus 11-én, életének 85.
évében hosszú szenvedés után
Budapesten csendesen megpi-
hent. Végakarata szerint a ma-
rosszentgyörgyi köztemetőben
helyezzük örök nyugalomra
2018. augusztus 23-án. A teme-
tési szertartás délután 2 órakor
kezdődik.

Emlékét őrzik szerettei: lánya,
Irén, unokái: Csongor és Tünde,

dédunokája, Hanna.
Nyugodj békében, Kicsimama!

(10031-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a vadadi születésű 

BALOG IRMA 
életének 85. évében elhunyt.
Drága testvérem temetése au-
gusztus 23-án 14 órakor lesz a
marosszentgyörgyi közös teme-
tőben. 

Búcsúzik tőle testvére, Jóska 
és családja. (10029-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-
mást Pálffy Ágnes Katalin kol-
léganőnk szeretett ANYÓSA
haláláról. Vigasztalódást kívá-
nunk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
Pálffy Ágnes Katalin  kolléga-
nőnknek szeretett ANYÓSA
elvesztése miatt érzett fájdal-
mában. Az Aquaserv munka-
közössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünk Cseh 
Juliánna kuratóriumi taná-
csosnak TESTVÉRE elhunyta
alkalmából. A Marosvásárhe-
lyi Magányosok Klubja.
(10041-I)

Őszinte részvétünket, együtt-
érzésünket fejezzük ki kollé-
ganőnk, Suba Tímea és
családja részére ÉDESANYJA
elhunyta miatt. Nyugodjon bé-
kében! Az OrtoProfil munka-
közössége. (sz-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Konya Irén ÉDESANYJA el-
hunyta alkalmából. A Páring
u. 30-as tömbház lakói.
(10051)
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A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosít-
vánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhe-
lyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-
888-as telefonszámon. (62602-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁ-
HOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövede-
lem! 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. 
(62602-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karban-
tartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni
9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (62602-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT, GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), vala-
mint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. 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. 
(62606-I) 

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG ÜGYNÖKÖT alkalmaz. Tel. 0733-008-775.
(20435)

KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdés-
sel. Kezdő havi fizetés 1800 euró, szállás biztosítva Münchenben. Ér-
deklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20435)

A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres
TANSZÉKI TITKÁRI ÁLLÁS  betöltésére. Bővebb információk a
www.ms.sapientia.ro honlapon. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek
abban, hogy élete jóra forduljon. 
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz
a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást, segít
epilepszia, impotencia, alkoholizmus, fej- és
csontfájás, psoriazis, depresszió, álmatlanság
esetén, továbbá segít, ha megmagyarázhatatlan
dolgok történnek az emberrel vagy álmatlanság
gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a
sikert. 
Köszönetnyilvánítások: 
Erika Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak,
hogy sokévi különélés után újból férjével lehet; István Ákosfalváról a
depresszióból gyógyult ki Klara segítségével; Mária nagyon hálás, hogy ismét
szerelmével lehet. Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres lett
a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Elena Régenből köszöni, hogy ismét fellendült az üzlete, Agneta Régenből hálás
az átok feloldásáért; Emil Csíkszeredából köszöni, hogy megszabadult a
kötésektől.  
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Jóváhagyták, hogy milyen termékeket kapnak 
az új tanévben az iskolások a Románia iskoláiért

program keretében
A Románia iskoláiért program lebonyolításáért fele-
lős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy augusztusban a Maros Megyei Tanács
jóváhagyta azoknak a termékeknek a listáját, ame-
lyeket a 2018-2019-es, illetve a 2019-2020-as tan-
évben fognak kiosztani az iskolásoknak a Románia
iskoláiért program keretében. A Maros Megyei Ta-
nács 2018. augusztus 9-én elfogadott határozata ér-
telmében a következő két tanévben az alábbi
termékeket lehet adni az iskolásoknak:
• Gyümölcs: alma
• Tej és tejtermékek: pasztőrözött tej és szána
• Péktermékek: teljes kiőrlésű lisztből készült kifli,
amely nem tartalmaz cukrot, édesítőszereket és
más élelmiszer-adalékokat, és teljes kiőrlésű liszt-
ből készült keksz, amely nem tartalmaz cukrot,
édesítőszereket és más élelmiszer-adalékokat
Az elfogadott határozat arról is rendelkezik, hogy a
program keretében nevelési tevékenységként tema-
tikus napot, valamint más gyakorlati tevékenysége-
ket lehet szervezni, amelyek a zöldség- és
gyümölcsfogyasztás fontosságára, illetve a tej és
tejtermékek fogyasztására hívják fel a figyelmet.
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Sokrétű közműfelújítási munkálatok 
Marosvásárhelyen: aszfaltozás,

tömítések, szintegyenlítés és két új körforgalom
A napokban a városban több-

felé végeznek különféle  munká-
kat: csatornaásás optikai szálak és
a közvilágítás számára, sáncbetö-
més, -lebetonozás és -előkészítés
aszfaltozásra (a Forradalom utcá-
ban). Továbbá több helyen folya-
matban van az útburkolat
visszaállítása, miután optikai szá-
lak és a közvilágítás számára lé-
tesített csatornaárok kialakítása
miatt feltörték (az Újgát utcában).
Nem utolsósorban a  Citadin
Prest aszfaltot önt az Építők sétá-
nyán, a szegélyezést, a kanálisfe-
dők szintre emelését végzi. „A
tervek szerint folytatjuk a csatornakialakítás vagy bizonyos sürgősségi esetek miatti ásások nyomán szük-
séges munkálatokat:  víz-, gázvezetékek elrepedése stb. Továbbá hozzálátunk két új körforgalom kialakítá-
sához a Merészség – Testvériség utcákban, illetve a November 7. lakónegyedben a Szászrégen felé vezető
menetirányban. Emellett elkezdtük a kötőanyag lefektetését, következik az aszfaltréteg leterítése a Tudor
negyedi Szorgalom utcában. Nem utolsósorban hozzáfogtunk a tömítési és szintkiegyenlítési munkálatokhoz
is az 1918. December 1. és a Segesvári úton, majd a szükség szerint folytatjuk a városban” – mondta el
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
tAxiSOFőrökEt

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány

vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány, leg-
alább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány meg-
szerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költségén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló, a taxisofőri tanúsítványról
készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén
– Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyúj-
tani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelé-
sére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. 
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök
vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség 
– szakmai gyakorlat
B. Autószerelő
Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat
C. Autóvillamossági szakember
Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló iratokról készült másolatokat,
illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely,
Bega utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

Szováta Város Polgármesteri Hivatala
Álláshirdetés

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási  keretszabály-
zatának 7. számú cikkelye első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meg-
hirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket  teljesítő jelentkezőknek Szováta Város
Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állás betöltésére, a polgármester 
szakapparátusa keretében:

– egy szakképzetlen munkás az utcai takarítással foglalkozó részlegre 
– általános iskolai végzettség

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155. szám, 4-es iroda –  lehet benyújtani a
hirdetés kifüggesztésétől számított 10 munkanapon belül,  és a következőket kell tartalmaznia:

a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a be-

töltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez  a jelentkezőknek  meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányha-

tározat 3-as bekezdésében előírtaknak. 
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2018. szeptember 13-án 10 órakor, a polgármesteri hivatal székhelyén
3. állásinterjú szeptember 14-én 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján. 
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mellékállomás.

Fülöp László Zsolt polgármester

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
ismét a város idősei mellett

2018. augusztus 21-én, kedden a somostetői
piknikövezet adott otthont a marosvásárhelyi
nyugdíjasok hagyományos klubnapjának. A lé-
lekmelengető találkozón, mint mindannyiszor,
házigazdák és vendégek egyaránt örvendtek a vi-
szontlátásnak a barátságos, nyugodt, jókedvű lég-
körben, ismételten megerősítve az időskorúak és
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közötti
különleges kapcsolatot. „Örvendünk, hogy ha-
sonló megható találkozókat szervezhetünk a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen”
– mondta a jelenlevőknek Kovács Irma, a Romá-
niai Nyugdíjasok Szövetségének Maros megyei
elnöke. „Az együtt töltött pillanatok minden al-
kalommal bölcsességgel és mértéktartással meg-
élt életről szóló valódi leckék” – fogalmazott
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója. Az esemény keretében szervezett állatkerti séta során a nyug-
díjasok megcsodálhatták a sokféle állatfajt.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály


