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Dózsa György község elöljárói a múlt tapasztalataiból
okulva továbbra is aggódnak egy esetleges áradás miatt.
A lőrincfalvi Nyárád-híd melletti folyómeder támfalát
kellene kiépíteni, akárcsak Teremiújfaluban. Mint mond-
ták, az ismételt áradások nyomán a tíz évvel ezelőtt el-
végzett árvízvédelmi munkálatokat mintha félbehagyták

volna, vagy szerintük nem kellő szakértelemmel végez-
ték el. 

Árnyoldal
Nyögvenyelősen, de a tanácsosok valahogy átgyúrták Maros-

vásárhely költségvetését a keddi rendkívüli ülésen. Olyan amilyen,
de legalább van, így aztán májustól már lehet vele kezdeni vala-
mit. Számlákat fizetni, tervezgetni, licitet hirdetni. Bár utóbbiak-
nál ne reménykedjünk: olyan kevés pénz jut új, a város fejlődését
jelentősen befolyásoló beruházásokra, mint talán még soha. Aki
abban reménykedett, hogy esetleg lassan felzárkózhatunk Kolozs-
vár, Brassó, Szeben mellé, szerintem sürgősen elfelejtheti ezt. Per-
sze hosszú volna elemezni, hogy az elmúlt három évtized során
miért nem sikerült élhetőbbé, gazdasági húzóerővé tenni a várost,
hogy a fejlesztés helyett miért „sikerült” a különböző érdekcso-
portoknak kiszolgáltatni Marosvásárhelyt… Pár utca aszfalto-
zása, befoldozása, néhány park kialakítása, egy-két tanintézet
javítása, parkolókra cserélt zöldövezet nem jelenti azt, hogy dü-
börög a gazdaság, áramlanak Vásárhelyre a befektetők. 

A keddi tanácsülésen többek közt az is eldőlt, hogy nem lesz
mélygarázs a főtéren. A hitelt viszont nem a városközpont közelé-
ben létesítendő emeletes parkolóházak építésére fordítják, hanem
úgy döntött a testület, hogy autóbusz-vásárlásra különíti el, mi-
közben uniós forrásokból is lehetne pályázni e célra vissza nem
térítendő összegeket. Ehhez azonban el kellene búcsúzni a Sileti-
nától, amire még nincs politikai akarat. Mint ahogy sok másra
sincs. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

Szer Pálosy Piroska

Az áldozattá válásról
a tánc nyelvén
Az előadás kiindulópontjául egy meg-
történt eseményeken alapuló regény
szolgál: Farída egy tizennyolc éves ja-
zídi lány, aki 2014-ben az Iszlám
Állam fogságába került. Bátorsága és
kitartása révén megszökik, és bár ki-
szabadul, a tábor lelki és fizikai ter-
rorja mindörökre meghatározza életét. 
____________2.
Amikor az anya is
gyerek
Európai viszonylatban Románia az
elsők között van a leányanyák számát
illetően, minden ezer 15 év fölötti kis-
korú közül 36 szül gyereket – derül ki
a Mentsétek Meg a Gyermekeket Ro-
mánia által egy Eurostat-felmérésre
hivatkozva közzétett adatokból.
____________5.
Az agyhártyagyul-
ladás ellen 
csak a védőoltás
nyújt védelmet
Az agyhártyagyulladás ellen egyedül a
védőoltás nyújt hatékony védelmet –
közölte a magyarországi Házi Gyer-
mekorvosok Egyesületének elnöke
szerdán, az agyhártyagyulladás világ-
napján. 
____________6.
Ha nem jön 
a gólya 
A meddőség betegség, és manapság
egyre gyakorabban fordul elő, a repro-
duktív korban lévő párok mintegy ti-
zenöt-húsz százalékát érinti – mutatott
rá dr. Nagy Barna szülész-nőgyó-
gyász, a marosszentgyörgyi Zygota
meddőségi klinika főorvosa, aki a na-
pokban a marosvásárhelyi Védem
Egyesület meghívására tartott erről
igen érdekes és tanulságos előadást. 
____________15.

Fotó: Nagy Tibor

Az Alsó-Nyárád menti elöljárók aggódnak

Felületes árvízvédelem



Ferenczy Csongor Szászrégen-
ben született 1939. november 12-én.
A marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István Színművészeti Intézetben
1962-ben szerzett oklevelet. Pálya-
kezdése a Temesvári Állami Magyar
Színházhoz kötődik, majd a Sepsi-
szentgyörgyi Állami Magyar Szín-
háznál töltött négy évadot. 1972-től
1980-ig a Marosvásárhelyi Ál-
lami/Nemzeti Színház színművésze
volt. 1980-ban Magyarországra köl-
tözött, ahol a budapesti Várszínház-
ban, a Nemzeti Színházban és a
Veszprémi Petőfi Színházban lépett
fel, számos filmben, tévéjátékban
játszott, versfelvételeket készített.

Markáns, szép beszédkultúrájú
művészként tartották nyilván. Dél-
ceg testalkatának, tehetségének,
sokrétű szakmai felkészültségének köszönhetően a drá-
mairodalom jelentős férfiszerepeit osztották rá.

A marosvásárhelyi színpadon – többek között – olyan
alakítások fűződnek nevéhez, mint Bartholomé atya –
MIHAIL BULGAKOV: KÉPMUTATÓK CSELSZÖ-
VÉSE (rendező: Dan Micu), Biky, költő – Barta Lajos:

SZERELEM (rendező: Harag
György), Bebe – Aurel Baranga:
SZICÍLIAI VÉDELEM (rendező:
Hunyadi András), Ádám – Mihály
főangyal – Catullus – Udvaronc –
A márki – Platon – Madách Imre:
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA (ren-
dező: Harag György), Tuzenbach –
A. P. Csehov: A HÁROM NŐVÉR
(rendező: Anatol Constantin), Szí-
nész – Bertolt Brecht: ÁLLÍTSÁ-
TOK MEG ARTURO UIT!
(rendező: Kincses Elemér), Posa
márki, máltai lovag – Friedrich
Schiller: DON CARLOS (rendező:
Kincses Elemér), valamint Popris-
csin – N.V. Gogol: AZ ŐRÜLT
NAPLÓJA című monodrámában
(művészeti tanácsadó: Hunyadi
András).

Színes alakításai, árnyalt szerepformálása, derűs
egyénisége és nem utolsósorban jó humora révén egy-
szerre vált a színpadi szakma elismert egyéniségévé és
a közönség kedvencévé.

Ferenczy Csongor emléke előtt kegyelettel hajt fejet
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége.

Ráhangolódás a pápalátogatásra
Az Imanap Ferenc pápával című együttlétre várják a híve-
ket április 27-én, szombaton a marosvásárhelyi Szent
Kozma és Damján-templomba. Lelki vezető ft. Hajlák At-
tila-István. A program 14 órakor a ráhangolódással kezdő-
dik, 14.30 órától rózsafüzért mondanak Ferenc pápa
gondolataival, az elmélkedések 15.15.kor, a szentségimá-
dás 17.15-kor, a szentmise 18 órakor kezdődik.

Pápalátogatás és kulturális körkép
az Erdély TV-ben

A Mozaik című napi műsor meghívottja ma 18.20-kor Bodó
Márta, a csíksomlyói pápalátogatást előkészítő sajtóbizott-
ság tagja. Áprilisi kulturális körképpel jelentkezik a 20.30-
as Kultúrcsepp. A néző betekintést nyerhet Jecza Péter
szobrász és Jecza Bíró Klára textilművész sepsiszentgyör-
gyi emlékkiállításába, a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem bábművész szakos hallgatóinak munkájába, valamint
a kolozsvári Prospero-páholy beszélgetéssorozatba. 

Zárva lesz az uszoda
A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda az ortodox
húsvét idején a szokásos ünnepi programhoz igazítja mű-
ködését. Az uszoda április 25-én, ma 14 óráig lesz nyitva,
péntektől május elsejéig pedig (ezt a napot is beleértve)
zárva tart – tájékoztatott közleményben az uszoda veze-
tősége.

Ünnepi nyitvatartás a piacokon
A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy az ortodox húsvétra való tekintettel április 28-án, va-
sárnap és 29-én, hétfőn zárva lesz a Hadsereg téri piac,
28-án pedig az ócskapiac is. A napipiacok ezeken a napo-
kon rövid programmal, azaz 14 óráig tartanak nyitva.

Az engedélykibocsátó irodák 
programja

Április 26-án, pénteken és 30-án, kedden a rendőrség ma-
rosvásárhelyi, Mihail Kogălniceanu utca 14. szám alatti,
hajtási jogosítványt és forgalmi engedélyt kibocsátó irodái
a megszokott program szerint fogadják az ügyfeleket, na-
ponta 8–12 óra között. Április 29-én, hétfőn és május el-
sején, szerdán az ügyfélfogadó kapuk zárva lesznek. A
gépjárművezetői engedély visszaszerzéséhez szükséges
vizsgát május 2-án 10 órától tartják Marosvásárhelyen, a
Călăraşilor utca 105. szám alatti sofőriskolában.

Szegeden a Kamaszok
A marosvásárhelyi Kamaszok ifjúsági színtársulat részt
vesz a Szegeden április 26-án zajló Weöres Sándor Or-
szágos Diákszínjátszó Fesztiválon. A társulat a Don Juan
című kamaszelőadással versenyez. Szereplők: Gyarmati
Stefánia, Luca Dalma, Kovács Nóra, Neagoi Évike, Kósa
Emese, Zayzon Réka, Szakács Erika, Kedei Rudolf,
Szabó Mátyás. Az előadást írta és rendezte Kozsik József.

Rövid terápiás program szenvedély-
betegeknek és hozzátartozóiknak

A Bonus Pastor Alapítvány május 26. – június 7. között
Szentkatolnán kéthetes rövid terápiás programot tart szen-
vedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják
azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon,
és meg szeretnék tapasztalni a szabadulás örömét. Je-
lentkezni, további részletek felől érdeklődni az alábbi tele-
fonszámokon lehet: Marosvásárhely: Bartha Éva – tel.
0740-056-691, Székelyudvarhely: Geréb Tünde – 0751-
226-906, Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237-945, vala-
mint Szakács Előd: 0752-243-649, Nagyvárad: Kocsis
Tünde: 0747-064-624, Szatmárnémeti: Puskás Csaba –
0744-539-213.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma MÁRK, 
holnap ERVIN napja.
ERVIN: germán eredetű, je-
lentése: vagy a hadsereg ba-
rátja, vagy vadkanerejű jó
barát. 

25., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 22 perckor. 
Az év 115. napja, 

hátravan 250 nap.
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1 EUR 4,7560
1 USD 4,2421

100 HUF 1,4817
1 g ARANY 173,6953

IDŐJÁRÁS
Változékony idő 

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 80C

Megyei hírek

Az áldozattá válásról a tánc nyelvén

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége megrendülten búcsúzik

FERENCZY CSONGOR
színművésztől

aki nyolcvanadik életévében örökre megpihent.

Az András Lóránt Társulat már-
cius elején mutatta be legújabb,
Farída című kortárs táncelőadá-
sát, amelyet legközelebb április
27-én, szombaton este 7 órától
lehet megtekinteni a társulat
marosvásárhelyi székhelyén, a
Brăila utca 10. szám alatt, a régi
ortodox zsinagóga épületében.

A produkció rendező-koreográfusa
Macaveiu Blanka, az általa vezetett
Navarra Dance tánccsoport néhány
tagjával, illetve néhány külsős tán-
cossal kiegészülve, a társulat új elő-
adásában Szabó Franciska, Pop
George, Deák Orsolya, Ruszuly
Ervin, Márton Emese, Colceriu Car-
men, Demény Orsolya, Dávid Adri-

enn, Hodos Nikolett és Ábrám Zsu-
zsa szerepelnek.

Az előadás kiindulópontjául egy
megtörtént eseményeken alapuló re-
gény szolgál: Farída egy tizennyolc
éves jazídi lány, aki 2014-ben az Isz-
lám Állam fogságába került. Bátorsága
és kitartása révén megszökik, és bár
kiszabadul, a tábor lelki és fizikai ter-
rorja mindörökre meghatározza életét. 

„Az előadásban az áldozat szemszö-
géből közelítek a történethez, arra ke-
resve választ, hogy vajon a szabadulás
után hogyan lehet – ha egyáltalán le-
hetséges – feledni az erőszak, az áru-
cikként való létezés borzalmas
tapasztalatát? Mely sebeket gyógyít-
hatja be az idő múlása? A Farída nem
tér el az eredeti történettől, azonban a
jezídi nép vallásán és kultúráján túlme-
nően egy univerzálisabb keretbe sze-
retném helyezni. Az elmúlt évek
megrázó történései rádöbbentettek:
nem vagyunk biztonságban. Bármelyi-
künk áldozattá válhat, ahogy bárki ke-
rülhet erőszaktevő kezei közé. Farída
története az áldozattá válás őszinte val-
lomása.” (Macaveiu Blanka)

Jegyeket a helyszínen lehet vásá-
rolni, előzetes jegyfoglalás a 0754-
782-216-os telefonszámon.

Sorsolás 29-én, hétfőn 13 órakor!
A Népújság április 29-én 13 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa György u. 9. sz.) a

Hűséges előfizető – ÁPRILIS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vi-
dékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt olvasóink! 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hirdetési irodánk nyitvatartása az ünnepek alatt a következő:
– április 25., csütörtök: 8–15 óra között
– április 26., péntek, április 27., szombat és 28., vasárnap: ZÁRVA
– április 29., hétfő: 9–15 óra között
– április 30., kedd: 8–15 óra között
– május 1., szerda: 9–14 óra között
– május 2., csütörtök:  8–16 óra között.
Következő lapszámunk holnap, április 26-án, majd legközelebb április 30-án, kedden jelenik meg. 
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon. 

Fotó: Berecky Sándor
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Több mint 110 ezer zarándok regisztrált Ferenc
pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséjére,
nagy részük Romániából érkezik, de Magyaror-
szágról és a Kárpát-medence más országaiból is
jönnek majd vendégek – közölték szerdán a szer-
vezők.

A gyulafehérvári érsekség által a pápalátogatásra létre-
hozott Pontifex.ro oldal szerint április 22-én járt le a re-
gisztrálás határideje, addig több mint 110 ezren jelezték
szándékukat, hogy részt akarnak venni a pápa által bemu-
tatott misén az úgynevezett biztonsági területen, ahova csak
a szervezők által megküldött ingyenes belépőjeggyel lehet
bejutni. A regisztrációs kérelmek feldolgozása folyamatban
van, ez körülbelül még másfél hétig tart.

A legtöbb zarándok, több mint 75 ezer személy csoporttal
érkezik, az egyénileg, illetve családosan regisztrálók száma
mintegy 34.600 fő. 

A jelentkezők közt van 362 pap, diakónus és kispap, 161
szerzetesnő és szerzetes, továbbá 95 beteg, mozgáskorláto-
zott személy.

A zarándokok jelentős része, csaknem 84 ezer személy
romániai, köztük lesz mintegy 1300 csángó is. Több mint
25 ezren Magyarországról érkeznek, de lesznek zarándokok

Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról is. Részvételi
szándékot jeleztek nagyon távoli országokból is, így pél-
dául regisztráltak Pakisztánból, Ruandából, Dél-Afrikából,
Ausztráliából, Izraelből, Kanadából és Namíbiából is.

A szervezők által szerdán Csíkszeredában tartott sajtótá-
jékoztatón – amelyről a Maszol.ro hírportál számolt be –
Oláh Zoltán kanonok arra buzdította a nem regisztrált hí-
veket, hogy jöjjenek ők is a csíksomlyói hegynyeregbe, hi-
szen a biztonsági zónán kívül is lesz hely, ahonnan lehet
követni a szentmisét.

Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke el-
mondta, hogy a székely megyék összefogásának köszönhe-
tően 4,3 méter magas és 8 méter széles székely kaput
állítanak fel a csíksomlyói hegynyeregben, a pápai szent-
mise helyszínén. Ezt a kaput a Vámszer Géza Művészeti
Népiskola oktatói és diákjai fogják elkészíteni. Közölték,
hogy a szentmisét követően a nyeregben egy Márton Áron
volt erdélyi püspök munkásságáról szóló zeneművet ad elő
a Mustármag Énekegyüttes, ez az előadás zárja az ünnepi
programot.

A római katolikus egyházfő május 31. és június 2. között
érkezik Romániába, ahol Bukarest mellett Csíksomlyóra,
Jászvásárra és Balázsfalvára is ellátogat. (MTI)

Iohannis új miniszterjelölteket kért
Klaus Iohannis államelnök kedden bejelentette, hogy
új miniszterjelöltek megnevezését kérte a miniszter-
elnöktől, hiszen az eddigi három jelölt személyét
nem fogadja el „alkalmatlanságuk miatt”. Közölte:
kedden folytatott megbeszélést Viorica Dăncilă mi-
niszterelnökkel. Iohannis jelezte: két megoldást
ajánlott, javasoljanak más miniszterjelölteket vagy
nevezzenek meg ideiglenes minisztereket, amíg a
szociáldemokraták megtalálják a megfelelő szemé-
lyeket. A kormányátalakításról a múlt héten döntött
a PSD, miután megvonta a bizalmat Tudorel Toader
igazságügyi minisztertől, az európai uniós alapokért
felelős miniszter és a határon túli románokért felelős
tárcavezető pedig benyújtotta lemondását, mivel be-
futó helyekre kerültek a PSD listáján az európai par-
lamenti választáson. (MTI)

Az uniós pénzek átcsoportosítását
kéri az RMDSZ

Az uniós pénzek hatékonyabb felhasználását szor-
galmazza az RMDSZ, amely a kiaknázatlan lehető-
ségekről és megoldási javaslatáról levélben
tájékoztatta Viorica Dăncilă miniszterelnököt. Kele-
men Hunor szövetségi elnök erről kedden egy aradi
sajtótájékoztatón számolt be, amelyen Winkler
Gyula európai parlamenti képviselő, Hegedüs Csilla
európai parlamenti képviselőjelölt és Faragó Péter,
az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke is
részt vett. A levél szerint az RMDSZ kétmilliárd euró
átcsoportosítását kérte – a nagyinfrastruktúra ope-
ratív programból (POIM) a regionális operatív prog-
ramhoz –, amely lehetővé tenné, hogy Románia
minden megyéje 50 millió euróhoz jusson átlagosan
a már előkészített projektjeinek finanszírozására,
befejezésére. (közlemény)

Elfogadta a képviselőház a büntető-
jogi módosítások egy részét

Elfogadta a képviselőház a büntető törvénykönyv
(Btk.) és a büntetőeljárási törvénykönyv (Betk.) azon
módosításait szerdán, amelyek nem akadtak fenn
az alkotmányossági szűrőn. A PSD-ALDE koalíció
arra hivatkozva dolgozott ki átfogó büntetőjogi refor-
mot, hogy senkit sem szabad ártatlanul büntetni, az
ellenzék és Klaus Iohannis államfő szerint viszont a
módosításokkal a kormányoldal „bűnözők paradi-
csomává” teszi az országot, csakhogy meggátolja
korrupt politikusai felelősségre vonását. A szerdai
szavazáson a büntetőjog módosítását az RMDSZ és
a nem magyar kisebbségi frakció támogatásával sza-
vazta meg a koalíció, miután a tervezetből törölték az
alkotmánysértőnek bizonyult rendelkezéseket. (MTI)

Nem kérnek a horvátok az euróból
A horvát állampolgárok 53,4 százaléka elutasítja az
euró bevezetését, 39,9 százalékuk a valuta beveze-
tése mellett áll, míg 7,3 százalék bizonytalan – derült
ki a Vecernji List című horvát napilap által szerdán
közzétett, a HRejting közvélemény-kutató által készí-
tett felméréséből. A felmérés 1400 ember megkérde-
zésével, április 12-18. között készült. Korábban az
Eurobarométer tavaly novemberi felmérése szerint a
horvát állampolgárok 56 százaléka utasította el az
euró bevezetését, az azt megelőző közvélemény-ku-
tatás még 61 százalékos elutasítást mért. (MTI)

Kutatóállomást építene Kína 
a Hold déli sarkvidékén

Tudományos kutatóállomás kiépítését tervezi Kína
a Hold déli sarkvidékén, és embereket küldene a
Hold felfedezésére hozzávetőleg 10 éven belül – je-
lentette ki Csang Ko-csian, a Kínai Nemzeti Űr-
ügynökség (CNSA) vezetője szerdán. Csang a
közép-kínai Hunan tartomány központjában, Csang-
sában a kínai űr napja alkalmából tartott rendezvé-
nyen arról is említést tett, hogy a januárban a Hold
túloldalán sikeres leszállást végrehajtó Csang’o-4
űrszonda után Kína az idei év végén a Csang’o-5-öt
küldi majd a Holdra mintagyűjtés céljából. (MTI)

A költségvetésnek az árnyoldaláról kevés szó esik.
Azokról a tartozásokról például, amelyeket bírósági
végzés nyomán a városnak ki kell fizetnie a megkárosí-
tott cégeknek. Évekre, akár évtizedekre visszanyúló
ügyekről van szó. A víkendtelepi renoválásokról, az
Energomur, később E-star által megnyert kártérítési pe-
rekről, amit csak most kezd nyögni a város. Az E-star-
nak visszafizetendő mintegy 20 millió lejt belefoglalták
a költségvetésbe, ez nem kis összeg. Hogy kik felelnek
azért, hogy eurómilliók folytak el távfűtés-korszerűsítés
címen, még nem tudni, de elmondhatjuk, hogy Maros-
vásárhelyen ma mindenki büszke kiskazános, saját költ-
ségén oldva meg a fűtését. Hogy évekig nem volt képes
az önkormányzat kézbe venni a fizetőparkolást, en-
gedve, hogy más tegye zsebre a pénzt. Lehetne sorolni. 

A kellemetlen gondolatokat azonban nemsokára fe-
ledtetik az EP-kampányt megelőző szórakoztató rendez-
vények. Na ezek azok, ahonnan nem sajnálták a pénzt. 

Árnyoldal
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világMár több mint 110 ezren regisztráltak 
Ferenc pápa csíksomlyói miséjére

Újabb merényletek lehetségesek,
miután több szélsőséges továbbra
is szökésben van – figyelmezte-
tett kedden a Srí Lanka-i kor-
mányfő.

Ranil Vikremeszinghe közölte: a hús-
vétvasárnapi pokolgépes merényletsoro-
zat elkövetőinek azonosításában a
hatóságok haladást értek el, és bizonyí-
tékot találtak arra, hogy a merényletek-
nek külföldi szálaik is vannak.

Colombói hivatalos rezidenciáján tar-
tott sajtóértekezletén Vikremeszinghe
beismerte, hogy a merényletek előtt fi-
gyelmeztetést kaptak, és az indiai nagy-
követséget tekintették lehetséges
célpontnak. Hozzátette, hogy vizsgálják
az Iszlám Állam (IÁ) által tett bejelen-
tést, amely szerint terrorszervezet kö-
vette volna el a merényletsorozatot. A
korábbi bejelentést, amely szerint a tá-
madássorozat az új-zélandi christchurchi
muszlimok elleni mészárlás megtorlása
lenne, a kormányfő szerint szintén ellen-
őrzik.

Az IÁ közben állítása bizonyítására
fényképet tett közzé hírügynökségében,
az Amaákban arról a férfiről, akit a Srí
Lanka-i merényletek irányításával gya-
núsítanak.

Előzőleg Ruvan Vidzsevardene védel-
miminiszter-helyettes közölte a parla-
mentben, hogy iszlamisták követték el a
merényleteket, a christchurchi támadá-
sokra megtorlásul. A miniszterhelyettes
szerint a támadásokat egy szélsőséges
iszlamista csoport követte el, amely kap-
csolatban állt a Nemzeti Tauhíd Dzsa-
maat nevű helyi iszlamista szervezettel.
Hozzátette, az elkövetőket bosszúvágy
és gyűlölet vezérelte, nem pedig a vallás.

Az új-zélandi Christchurchben már-
cius közepén 50 muszlimot gyilkolt meg
egy ausztrál férfi.

A vasárnap Srí Lankán három temp-
lomban és négy szállodában elkövetett
közel egyidejű robbantásos merényletek-
nek legalább 321 halottja és mintegy 500
sebesültje van – közölték Srí Lanka-i
kormánytagok.

Az áldozatok között legalább 45 gyer-
mek van – közölte az ENSZ gyermek-
alapja, az UNICEF. A szervezet szerint
27 gyermek meghalt és tíz másik megse-
besült a negombói Szent Sebestyén-

templomban, 13 halt meg és 15 sebesült
meg Batticaloában. A külföldi áldozatok
között öt gyermek volt. Colombóban 20
gyermeket ápolnak kórházban. Az UNI-
CEf szerint sok gyermek egyik vagy
mindkét szülőjét elvesztette a merényle-
tekben, ők pszichológiai segítségre szo-
rulnak.

A Srí Lanka-i hatóságok szerint leg-
alább 31 külföldi van a halálos áldozatok
között. Az áldozatok az eddigi adatok
szerint 12 országból származtak.

Indiai hírszerző vezetők két órával az
első merénylet előtt kapcsolatba léptek
Srí Lanka-i kollégáikkal, hogy figyel-
meztessék őket a templomokat érintő fe-
nyegetésre – közölte nevének
elhallgatását kérve egy Srí Lanka-i vé-
delmi vezető és egy indiai kormányille-
tékes.

Egy másik Srí Lanka-i védelmi illeté-
kes azt mondta, hogy a figyelmeztetés
„órákkal” az első merénylet előtt érke-
zett. Az egyik Srí Lanka-i forrás szerint
indiaiak szombat éjjel is küldtek figyel-
meztetést. Az indiai kormányilletékes
szerint hasonló üzeneteket küldtek a Srí
Lanka-i hírszerzésnek április 4-én és 20-
án is.

Közben az amerikai Szövetségi Nyo-
mozó Iroda (FBI) is bejelentette, hogy
segít a Srí Lanka-i hatóságoknak a po-
kolgépes merényletek kivizsgálásá-
ban. A The Washington Post című
amerikai lap korábban jelentette, hogy
az FBI felajánlotta a szakértői közre-
működését a bizonyítékok elemzésé-
hez, és átkutatja az adatbázisát a
merényletekkel kapcsolatos informá-
ciók után kutatva.

A 21 millió lakosú szigetországban
kedden háromperces néma csenddel tisz-
telegtek az áldozatok előtt a vasárnapi
első robbantás időpontjában – helyi idő
szerint fél kilenckor –, a colombói Szent
Antal katolikus templomban.

Kedd délben 22 áldozatot temettek el
St. Sebastianban, ahol feltehetően a leg-
több áldozata volt a merényletnek. A Co-
lombótól mintegy 30 kilométerre
északra fekvő város kórházába több mint
száz holttestet szállítottak.

Gyászszertartásokat tartottak a colom-
bói Szent Antal-templomban is, ahol
szintén pokolgép robbant vasárnap.

Történész: új korszak kezdődött 
a dzsihádban

Új korszak kezdődött a dzsihádban és
az iszlám radikalizmus történetében a Srí
Lanka-i mészárlással – mondta Dezső
Tamás történész, asszirológus az M1 ak-
tuális csatornán kedd este.

A Migrációkutató Intézet tudományos
tanácsadója azt mondta: a merényletso-
rozat nagyon jól előkészített akció volt.
A szakember szerint a magát Iszlám Ál-
lamnak nevező terrorszervezet logiká-
jába illik, hogy ott támadtak, ahol a
muszlimok és a keresztények között van
kapcsolat.

Dezső Tamás értékelése szerint az Isz-
lám Állam terrorszervezet meggyengü-
lését jelezheti, hogy ott támadtak, ahol
kisebb lehet az ellenállás.
Érthetetlen, miért nem reagált 
a Srí Lanka-i titkosszolgálat

Szakértők szerint érthetetlen, hogy a
Srí Lanka-i titkosszolgálat miért nem re-
agált az amerikai és indiai jelzésekre,
amelyek egy lehetséges terrortámadásra
figyelmeztettek.

Gyarmati István biztonságpolitikai
szakértő az M1 aktuális csatorna kedd
esti műsorában azt mondta, ritkán adnak
a szolgálatok ilyen pontos adatokat, ezért
sem érthető, hogy miért nem reagált rá a
szigetország titkosszolgálata. Szerinte ez
már felveti a bűncselekmény gyanúját,
és azonnal ki kell vizsgálni.

Pócza István, az Alapjogokért Köz-
pont vezető elemzője ehhez hozzátette:
a politikától függetlenül kellene működ-
nie a titkosszolgálatoknak, és aggasztó
folyamat, hogy erre sem figyeltek fel. A
támadás minden ország számára erős
üzenet – mondta –, hogy ilyen típusú tá-
madásokra is fel kell készülni.

Kitért arra is: a kereszténység ellen
akartak támadást intézni, és amíg a már-
ciusi christchurchi, muszlimok ellen el-
követett támadás után a keresztények
elhatárolódtak a cselekménytől, most a
muszlimoknál ez nem tapasztalható.

Gyarmati István kétségbe vonta,
hogy a merénylet az új-zélandi esetre
reagált volna, mert az elkövetés módja
nagyon szervezett volt, és véleménye
szerint ekkora támadást egy hónap alatt
nem lehet megszervezni és kivitelezni.
(MTI)

Újabb merényletek lehetőségére figyelmeztetett 
a Srí Lanka-i kormányfő
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Az ismerősöm ismerőse, de
lehet, hogy annak is egy további is-
merőse, sőt még többszöröse a
rosta likának az ismeretségi fok,
egyszóval az illető elcserélte az
utazóbőröndjét az eindhoveni rep-
téren. Jöttek a csomagok, se las-
san, se túl szédítően, és amikor
feltűnt az ismerős poggyász, isme-
rősöm hatványkitevőn kapkodó is-
merőse lerántotta az ismerősnek
tűnő csomagot, amelyért a Wizír-
vezérnek nem keveset perkált le on-
line. (Zsinórban, mondanám
magyarosabban.) Egyebekben a
címben idézett verssor szerzője
Tamkó Sirató Károly.

Tanulság nem vonatolható ki be-
lőle, ui. nincs tanulsága, csak bosz-
szúsága. Szerencsére feltalálták a
mobiltelefont, visszanyomozott a
Wizír, és megtalálta a bőrönd, he-
lyesebben a bőröndök, kerekes
szatyrok jog szerinti gazdáit.

Nálam is az utazás előtti szokott
félelmek közé tartozik a csomagok
elcserélésének lehetősége, hiszen a
nagy és kis utazótáska-gyártó

cégek nagyjából és cirka egyforma,
egymásra hasonlító málhákat állí-
tanak elő futószalagon. Ezek össze-
kutyulása nem különösebben
bonyolult feladat. A megtörténhe-
tőség elleni védekezés formái sok-
félék, egyesek még abból a korból
erednek, amikor az utasok szabá-
lyos útipoggyásszal utaztak, a bő-
rönd fülére (fogantyújára) egy kis
névjegytokot erősítettek szíjjal, a
tokban pedig szerepelt az utas (a
tulajdonos) neve, lakcíme, esetleg
szállodája és elérhetősége, akkori-
ban még csak a telefonja. Azóta
többféleképpen lehet tisztázhatat-
lan csomagviszonyhoz jutni. A
másik védekezés egyszerű módja,
ha utazásunk poggyászát (öröm
az, nem gyász, ha van, s olykor
ugyancsak nehéz) felcímkézzük
matricával, lehúzival (akcibild),
különféle fityegőket kötünk reá,
piros festékkel vonalat húzunk
egyik látható felületére (abban az
esetben, ha málhánk alapszíne
nem piros, mint az osztályharcos
vére).

Mi azonban, mint rettenthetetlen
világutazók, akik csak kisebb ki-
ruccanásokra vetemedünk, úgy
babrálunk ki a csomagcserélő ma-
nókkal, hogy csomagunkat nem
adjuk fel, magunkkal visszük fel a
fedélzetre, elhelyezzük a fölöttünk

levő poggyásztartóba, vagy az
előző ülés alá csúsztatjuk be.
Ennek feltétele, hogy az egyre szű-
külő Prokrusztész-ágyba, a cso-
magterjedelmet megszabó ketrecbe
beférjen, megfelelve a szigorodó
követelményeknek. Egyre keveseb-
bet pakolunk be, racionálisan át-
gondolva a három-hét nap
szükségleteit, a végletekig lecsupa-
szítjuk igényeinket, rájöttünk, hogy
a ruhatár legyen kevés, gyakorla-
tias, mit sem törődve a napi ele-
gancia, a divat- és stájliszt
követelményeivel. Egy-két fejér-
nemű – este mosunk, reggelig,
másnapig kitesszük száradni dél-

olasz módra –, ing, pulcsi, zokni-
csek, egy mindent elviselő farmer-
nadrág, kiskabát, fényképezőgép,
de a teló is megteszi. Jól bejáratott
cipő. Ez utóbbi hármat magunkon
(el)viselve, a többi pedig óhaj,
sóhaj, végtére is ihaj-csuhaj.

Ma már gurulós bőröndje van a
legszakadtabb falusi öregasszony-
nak is, aki külföldön robotoló,
pesztrálkodó, ápoló (sajnos nem
Apolló) gyermekéhez, unokáihoz
siet Prága/Frankfurt/London/Ber-
lin/Barcelona/Porto/Dubaj váro-
sába. A világatlaszt találomra
felütve, könnyen bővíthetővé válik
a kelet-európai munkavállalók
földrajzi és munkaügyi tájéko-
zottsága, irányultsága. Az átalve-
tők kora lejárt. (Erre már csak a
néprajzosok szoktak felfigyelni,
meg azok, akik addig soha nem
láttak ilyen egyszerű poggyászt,
amiből számos falusi finomság
került ki, mikor Rebi vagy Giza –
Ágnes dadánk húgai – bejöttek Tol-
dalagról vagy Mezőszengyelből
Vásárhelyre az ötvenes-hatvanas
években.)

A papírbőröndre pedig csak
azok emlékezhetnek, akik abban az

időben voltak az utak, vasutak,
rázós földutak vándorai, midőn a
szocializmus felett még a hajnal-
csillag pislákolt. Jobb változata a
vulkánfiber bőrönd volt, amelynek
volt egy kis zsebe is, ahová be-
csúsztathattad a fogkefédet, azzal a
feltétellel, hogy volt még fogad,
nem ölte ki a vénség vagy verte ki
az önkény. Az úriemberek bőr- és
műbőr utazóalkalmatossággal
eredtek neki a földrajzi távolság
megtételének. Ez éppúgy lehetett
utazás, házalás, szolgálati ügy,
nyaralás és/vagy kivándorlás.
Amíg lehetett, a nagy csomagokat
(bútor, engedélyezett értékek) ha-
jóra rakták, úgy érkeztek meg Dur-
ban, Sidney, New Haven vagy
Haifa kikötőjébe.

Végül ne feledkezzünk meg a
klasszikus faládákról sem, amely-
ben a Nyilas Misik pakkot kaptak,
és máskor ezzel vonultak bé a köz-
honvédnek behívott legények le-
marházott közbakának, munkaszol-
gálatosnak. Mikor mit érdemelt az
egyén a rólunk gondolkodó (gon-
doskodó?) hatóságoktól.

Ami kimaradt, az már nem fért e
kis jegyzet hajókofferébe.

„Bőrönd Ödön a Köröndön”

Jelenleg alacsony a vízszint, de
egy hirtelen áradás nyomán újra el-
öntheti a víz a lőrincfalvi közúti híd
melletti utca gazdaságait. A folyó-
meder egyik felét megemelték, a
másik felét azonban mind ez idáig
nem építették ki. Szerintük támfal-
lal kellene az alacsony medersza-
kaszt is védeni, és az sem
elhanyagolandó, hogy az egykor ki-
vágott bokros növényzet újra visz-
szanőtt. Ugyanakkor a
Csibaszentmiklósról lenyúló vízel-
vezető csatorna átereszei sem mű-
ködőképesek – hiányoznak az
orsók, lappancsok –, amelyeket
akkor kellene működésbe hozni,
amikor a mezőgazdasági területek
feltelnek vízzel, és a csatorna a
Nyárád folyóba vezetné a fölösle-
get. „Ezt kellene a vízügynek töké-
letesítenie, mert hiába bízunk
abban, hogy van 10-15 darab zsilip,
ha szükség esetén kiderül, hogy
azok használhatatlanok. A Nyárád
megduzzadásakor a víz útját a csa-
tornába vezetve lehetne megakadá-
lyozni a mezőgazdasági területek
elárasztását. „Jeleztük a katasztró-
favédelemnek és a megyei víz-
ügynek, ahonnan azt a választ
kaptuk, hogy a munkálatokat elvé-
gezték, az ütemtervükben szerepel
a zsilipek rendszeres ellenőrzése,
pedig kipróbáltuk, és azok nem mű-
ködőképesek. A válaszlevélben az
állt többek között, hogy a hiányos-
ságokat oldjuk meg önerőből, ha
áradás lesz, zsákoljunk. Ez azonban
nem így működik. Egyrészt ekkora
munkálatot önerőből nem bírna
meg a község, másrészt a vízügyi
igazgatóság ügykezelésébe tartozik
a Nyárád medre, így pályázni sem
tudnánk ilyen jellegű munkálatra” –
hangsúlyozta a helyszínen Dombi
Ferenc alpolgármester. Az elöljárók
szerint Nyárádszeredában kibeto-
nozták a Nyárád felső szakaszának
medrét, pedig ott sosem volt olyan
mértékű áradás, mint Dózsa György
és Karácsonfalva községben, ahol a
lakosság nagy része mezőgazdálko-
dásból tartja fenn magát. Összeha-
sonlítva a két övezetet,
értelmetlenül sok betont öntöttek a
felső szakaszra, abból juthatott
volna a valóban árvízveszélyes te-
rületekre is – mondták. Az egész
szakaszt egységesen kellett volna
kezelni, és betonfalat emelni végig.
A gond általában Cserefalvánál kez-

dődött, de Backamadarast, valamint
Dózsa György községet is érintette.
Jelenleg úgy tűnik, hogy itt, az ár-
vízveszélyes területeken félbehagy-
ták az árvízvédelmi munkálatokat.
Egyelőre nincs veszély, azonban a
baj váratlanul érkezik, és akkor
késő lesz kapkodni”. Igaz, a J2-es
csatorna kitakarításánál segített a
megyei vízügyi igazgatóság.

Teremiújfaluban a Nyárádba
ömlő patak és a falu közötti szakasz
is védtelen. A vízügyisek válaszá-
ban az áll, hogy ellenőrizték, és
nem áll fenn árvízveszély – hangsú-
lyozta Iszlai Tibor, Dózsa György
község polgármestere. 
„A Nyárád medrét szakszerűen 
építették”

A Maros Vízügyi Igazgatóság
műszaki igazgatója, Dávid Csaba
szerint a Dózsa György községi
polgármesteri hivatal átirata enyhén
szólva túlzás. Az 1998-as áradás óta
– amikor a Nyárád vize elöntötte a
folyó menti településeket – nem
volt jelentősebb árvíz a környéken.
Az akkori árvíz után építették ki a
Nyárád medrét három szakaszban,
amely azóta is biztonságosnak
tűnik. Az első lépés a csíkfalvi gát,
a második a Nyárád szabályozása
és a töltésszintek megemelése Nyá-
rádszeredától Fintaházáig, a harma-
dik lépés a Fintaháza és
Nyárádszereda közötti szakasz ki-
építése volt. Az árvízvédelmi mun-
kálatokat egy bukaresti cég
tervezte, a kivitelezést pedig a ter-
vek alapján végezték, ezért sem
lehet a Maros Megyei Vízügyi Igaz-
gatóság számlájára írni. Azok a víz-
hozamok, amelyekkel a tervezők
számoltak, nem jelentenek árvízve-
szélyt a Nyárád völgyében. A Dózsa
György községi elöljárók két pon-
ton kifogásolják az elvégzett árvíz-
védelmi munkálatokat. Az
átereszek azonban tervszerűen épül-
tek, feladatuk levezetni a belvizeket
a töltéseknél, árvízveszély esetén
pedig lezárni az átereszeket, hogy a
folyóból feláramló víz ne öntse el a
védett területeket. Ezeket az átere-
szeket évente többször is ellenőrzi
a nyárádmenti karbantartócsoport,
ezért kijelenthető, hogy nem műkö-
désképtelenek.
A zsilipek felemelve

Felvetésünkre a műszaki igaz-
gató kifejtette, hogy az átereszek
nyitottak kell legyenek, hogy a bel-
vizek a mezőgazdasági területről a

folyó felé áramolhassanak. Amikor
annyira nő a folyó medrében a víz-
szint, hogy eléri a zsilipek alját,
akkor kell lezárni. Előfordulhat,
hogy az időjárás viszontagságai
miatt télen megrongálódhattak, és
bizonyos mértékig nem zárnak, de
a törvény előírja, hogy amikor le
kell zárni az átereszeket, és a sán-
cokból a víz nem tud a folyóba ke-
rülni, a vizet az önkormányzat
önerőből a folyóba kell szivattyúz-
tassa. Amennyiben az időjárás-elő-
rejelzés szerint a folyó
vízszintjének emelkedése várható,
annak a csoportnak a tagjai, akik el-
lenőrzik a Nyárád szakaszát, le kell
zárják a zsilipeket, de amint azt ész-
lelik, hogy a mentett területeken nő
a belvíz, újra megnyitják, hogy tá-
vozhasson. Minden polgármesteri
hivatalban létezik egy sürgősségi
beavatkozásokért felelő csoport, a
vízügy feladata többnyire a szakmai
irányítás.
A szakemberek szerint 
minden rendben

Ami a lőrincfalvi megyei úton át-
haladó híd alatti részt illeti, el kell
fogadjuk a tervező számításait – vá-
laszolta kérdésünkre a vízügyi igaz-
gatóság szakembere. Azért emelték
meg csupán a Nyárád bal partját,
mert az volt a veszélyeztetett, a jobb
part eleve magasnak minősült.
Amint hangsúlyozta, helyszíni te-
repszemlén érdeklődött a lakosok-
tól, és a jobb parton lévő
ingatlantulajdonosok megerősítet-
ték, hogy a kertjükben nem volt ára-
dás az utóbbi időszakban. A
csíkfalvi gát fontosságáról el-
mondta, hogy főszerepe egy esetle-
ges árvízhullám csúcsának a
megtörésében van. Például ha eset-
legesen a csíkfalvi szelvénybe má-
sodpercenként 220 köbméternyi
vízmennyiség érkezik, a gát fenékü-
rítője másodpercenként 50 köbmé-
tert enged távozni, a
másodpercenkénti 170 köbméter
felhalmozódik a csíkfalvi gátban, a
veszély elmúltával pedig szép las-
san leürül. A tervezők számítása
alapján a lőrincfalvi híd alatt a
meder kapacitása másodpercenként
200 köbméter, ehhez még hozzáa-
dódhat a folyóba ömlő kisebb pata-
kok által szállított vízmennyiség.
Amint a szakember kifejtette, a ter-
vezők azért nem irányoztak elő egy-
formán magas földgátat mindkét
partra, mert szerintük a víz nem ér-

heti el a jobb oldali házak szintjét.
A folyó bal partján lévő házakban
azonban a gát megépülése előtt 
1–1,5 m magas is volt az árvízszint.
Összegezve, a Nyárád folyó árvíz-
védelmi szempontból Csíkfalvától
a Maros torkolatáig teljesen fel-
szerelt és biztonságos. A karban-
tartási munkálatokkal kapcso-
latosan megtudtuk, hogy egy fo-
lyóvízhez 6–7 éven belül tudnak
visszatérni. Arra a kérdésre, hogy
nem lett volna-e biztonságosabb
kibetonozni a Dózsa György köz-
ségi szakaszt is, a szakember kifej-
tette, hogy szakmai szempontból,
a folyómedrek lejtését figyelembe
véve, a tervezési jóváhagyásnak
több szakasza van. Azért nem ké-
szítenek kövezett medret az emlí-
tett szakaszon, mert a víz sebessége
bizonyos határok között van. A fo-
lyómedreket ugyanis négy fokozat
szerint építik ki: bizonyos vízsebes-
ségig csak fűvel, a nagyobb sebes-
ségnél kővel, malterbe ágyazott

kővel, ha pedig nagyon nagy a víz
sebessége, betonnal kell kiépíteni a
folyómedret. A minisztériumi szin-
ten végzett ellenőrzések alátámaszt-
ják a terv szerinti kivitelezés
szakszerűségét. Ez esetben, mivel
enyhe a lejtés, a víz sebessége lassú,
elég a begyepesített meder. Felveté-
sünkre, hogy az ágak, bokrok aka-
dályozhatják-e a víz gyors
lefolyását, megtudtuk, hogy a folyó
medrében lévő cserjék lehetnek
hasznosak, illetve károsak is. Sok
esetben az a part, ahol kemény gyö-
kerű fák nőnek, ellenállóbb a víz
sodrásával szemben, ugyanakkor
lassíthatja is a víz lefolyását. Na-
gyobb gond ellenben a régi hídláb
csonkja, amit a lőrincfalvi híd épí-
tése során nem távolítottak el. Hid-
raulikai számítások szerint
1–2%-ban akadályozhatja a víz fo-
lyását, de esztétikailag sem tetsze-
tős – válaszolt az általunk feltett
kérdésekre Dávid Csaba műszaki
igazgató.

Felületes árvízvédelem
(Folytatás az 1. oldalról)
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Európai viszonylatban Romá-
nia élen jár a leányanyák szá-
mát illetően, minden ezer 15
év fölötti kiskorú közül 36
szül gyereket – derül ki a
Mentsétek Meg a Gyerme-
keket Románia által egy Eu-
rostat-felmérésre hivatkozva
közzétett adatokból. 

A kiskorú anyák nagy része hát-
rányos helyzetű közösségekből
származik, sokan szüléskor kerül-
nek először szakorvoshoz. 

A kiskorú anyák számának tekin-
tetében európai viszonylatban Ro-
mániát csak Bulgária előzi meg.
Országunkban minden ezer 15-19
éves lány közül 36 szül gyereket,
miközben az uniós átlag sokkal ala-
csonyabb, minden ezer kiskorúból
10 válik anyává ilyen zsenge kor-
ban. Az Országos Statisztikai Inté-
zet adatai szerint 2014-ben
Romániában 709 gyereknek adott
életet 15 évnél fiatalabb anya, és 19
ezer gyermeket 15-19 év közötti
lány hozott a világra. A számok az
évek során nem sokat változtak,
ugyanis 2017-ben 742 gyerek szü-
letett 15 évnél fiatalabb anyától, és
mintegy 19 ezer csecsemőnek 15-
19 év közötti anya adott életet. 

Nemrég átfogó felmérést végzett
a Mentsétek Meg a Gyermekeket
Románia szervezet, a vidéken élő
állapotos nők, illetve anyák és gyer-
mekek helyzetét vizsgálták. Kide-
rült, hogy a hátrányos helyzetű
környezetben élőknél az anyák élet-
kora az első gyerek születésekor je-
lentősen alacsonyabb. Azon
háztartásokban, ahol kiskorú szült
gyereket, az anya átlagéletkora az
első szüléskor 15,5 év volt. A
leányanyák mintegy fele 13-15
éves korában hozta a világra gyer-
mekét, és a megkérdezett kiskorú
anyák közel hatvan százaléka már
a második vagy harmadik szülésnél
tartott. 

A központi sajtóban nemrég lá-
tott napvilágot az Országos Köz-
egészségügyi Intézet által az év
elején közzétett jelentés a csecse-
mőhalandóság kapcsán, és eszerint
a 15 évnél fiatalabb anyák csecse-
mői körében jóval magasabb a cse-
csemőhalandóság, mint az országos
átlag. 

A megkérdezett kiskorú anyák
fele a terhesség alatt nem járt nő-
gyógyászati vizsgálaton, ennek is
tudható be, hogy esetükben négy-
szer gyakoribb a koraszülés. Tízből
két állapotos kiskorú vallotta be,
hogy nincsen feliratkozva családor-
voshoz, tízből öt nem jelentkezett a
terhesség idején javallott ultrahan-
gos vizsgálatra. Nemrég egy sajtó-
tájékoztatón Manuela Cucerea, a
Maros Megyei Sürgősségi Kórház
újszülöttosztályának vezetője el-
mondta, sok anyát akkor lát először
nőgyógyász, amikor megérkeznek
szülni, mi több, olyan esetek is van-
nak, hogy otthon hozza világra a
babát az anya, és csak szülés után
megy be a kórházba. 

A Mentsétek Meg a Gyerme-
keket szervezet felmérése során a
lakhatási körülmények kapcsán ki-
derült, hogy általában a kiskorú
anya a szüleinél vagy a partnere
családjának a házában él, és gyak-
ran három személy lakik egy kis
szobában. A megkérdezetteknek
csupán egyharmada állította, hogy
a lakásban van mellékhelyiség, és
azon háztartások több mint 60 szá-
zalékában, ahol kiskorú anya él,
nincsen vezetékes ivóvíz. Bevételi
forrásként a felmérésben részt
vevők közel egyharmada a szociális
segélyt, a gyermekpénzt, valamint
az alkalmi munkákból származó jö-
vedelmet említette.
Tavaly 135 kiskorú szült 
a megyeközpontban

2018-ban a Maros Megyei Klini-
kai Kórházhoz tartozó régi szülé-
szeten 1419 nő hozta a világra
kisbabáját, közülük 57-en voltak
kiskorúak – közölte lapunk érdek-
lődésére Gál Boglárka, a kórház
sajtószóvivője. A leányanyák közül,
akik a tavaly szültek, a legfiatalabb
15 éves volt, 21-en tizenhat évesen,
32-en pedig 17 évesen adtak életet
gyermeküknek. A leányanyák töb-
bek között Marosvásárhelyről, Me-
zőbándról, Maroskeresztúrról,
Szentpálról, Marosugráról érkeztek
– tudtuk meg a szóvivőtől. 

A Maros Megyei Sürgősségi
Kórházban működő szülészeten 78
kiskorú szült tavaly – tájékoztatott
Mariana Negoiţă sajtószóvivő. 
Minden eset egyedi

A marosvásárhelyi Materna
anyaotthonban kiskorú édesanyák-
nak és gyermekeiknek is menedéket
adnak ideiglenesen. A központ
szakemberei tanácsokkal segítik

őket a gyereknevelésben, ugyanak-
kor támogatást nyújtanak a tanul-
mányaik befejezésében, illetve a
munkahelykeresésben.

Cristina Ormenişan, a Materna
anyaotthon pszichológusa ottjár-
tunkkor elmondta, évente megyénk-
ben átlagban 500 kiskorú válik
anyává. A gyereket szülő kiskorúak
több mint fele 16-17 éves, de van-
nak 12-13-14 éves leányanyák is.

Georgeta Podar, a központért fe-
lelős osztályvezető szerint azok az
édesanyák – köztük leányanyák is –
kerülnek hozzájuk, akiket nem tá-
mogat a családjuk, nincsen ahol
lakjanak, vagy esetleg családon be-

lüli erőszak áldozatai. A legtöbb
bentlakójuk hátrányos helyzetű kö-
zösségből származik, iskolázatla-
nok, két-három osztályt jártak, nem
tudnak írni-olvasni. Vannak olya-
nok is, akik akarják a gyereket, és
ha az elején nem is tudnak mit kez-
deni vele, nyitottak a központ szak-
embereinek a tanácsaira, kérdeznek,
és a hallottakat próbálják gyakor-
latba ültetni, de vannak olyanok is,
akik nem akarják a gyereket, és na-
gyon nehezen tudnak helytállni az
új szerepükben. A szabályzat értel-
mében az anya–gyerek hat hónapig
maradhat a központban, amennyi-
ben ez idő alatt nem sikerül kilábal-
niuk a nehéz helyzetből, lehetőség
van ennek az időnek a meghosszab-
bítására. Előfordul, hogy nem ma-
radnak hat hónapig, mert időközben
kibékülnek a szüleikkel, a férjükkel
vagy élettársukkal, esetleg munka-
helyet és albérletet találnak.

Georgeta Podar rámutatott, min-
den eset egyedi, fordultak már meg
náluk lányok, akik családi erőszak,
illetve emberkereskedelem áldoza-
tai voltak, de olyanok is, akik saját
apjuktól szültek gyereket. Nyújtot-
tak már menedéket hátrányos hely-
zetű vidéki településekről érkezett
lányoknak, de olyanoknak is, akik
átlagos marosvásárhelyi családból
származtak, és jó nevű középisko-
lában tanultak. Szállásoltak már el
kiskorú lányt, aki két gyerekkel ér-
kezett a központba, de olyan, a hú-
szas évei elején járó nőt is, akinek
hat gyereke volt.

– A fő célunk elkerülni, hogy a
gyereket el kelljen választani a csa-
ládjától, illetve elősegíteni az anya–
gyerek társadalomba való
visszailleszkedését. Sajnos vannak
esetek, hogy az erőfeszítéseink elle-
nére az anya bebizonyítja, hogy nem
tudja felelősségteljesen nevelni,
nem képes biztonságot nyújtani a
gyerekének, és ilyen esetekben a
gyerek érdekeit kell nézzük.

Tavaly 22 anya–gyerek párost
szállásoltunk el, közülük 12 anya
kiskorú volt. Három esetben (két
kiskorú és egy nagykorú anya) ja-
vasolták a szakembereink a gyerek
elválasztását az anyától. Feltette
nekem egyszer valaki a kérdést,
hogy kudarcként könyvelem-e el
azokat az eseteket, amikor el kell
választani a gyereket az anyától.
Nem tartom kudarcnak, hiszen min-
den esetben a gyerek biztonsága, a
megfelelő fejlődése az elsődleges

szempont – hangsúlyozta az osz-
tályvezető.
Az ügyintézéstől a munkakeresésig

A Materna anyaotthonban a szál-
lás és a lelki támasz mellett több
téren is segítséget nyújtanak a
nehéz helyzetben lévő anyák szá-
mára: mivel sok anya–gyerek nem
rendelkezik személyazonossági ira-
tokkal, segítenek nekik az elkészít-
tetésükben, a gyermekpénz körüli
ügyintézésben – tette hozzá Cristina
Ormenişan. Továbbá a munkaügyi
felügyelőséggel való együttműkö-
dés révén lehetőséget kínálnak a fi-
atal anyáknak, hogy szakmát
tanuljanak. Viszont sokan nem él-
hetnek ezzel a lehetőséggel, ugyanis
nem rendelkeznek nyolcosztályos
végzettséggel, ami feltétele annak,
hogy szakmai képzéseken vehesse-
nek részt. Emellett a lakás- és mun-
kakeresésben is számíthatnak a
központ munkatársainak a támoga-
tására, az évek során volt, aki nap-
számosként próbált jövedelemre
szert tenni, de olyan is, aki kerté-
szetben vagy takarítónőként helyez-
kedett el. Segítenek továbbá
beíratni a gyerekeket óvodába,
ennek érdekében együttműködnek
a Rozmaring nappali központtal. 

– Sokaknak nehéz az alkalmaz-
kodás, mivel a környezetben, ahon-
nan érkeztek, nem voltak
hozzászokva ahhoz, hogy vannak
szabályok, amelyeket be kell tar-
tani, pl. hogy a környezetüket tisz-
tán kell tartani. A Materna
anyaotthonban az a feladatuk, hogy
gondoskodjanak a gyerekeikről, il-
letve tartsák rendben a szobájukat – 
jegyezte meg a pszichológus.
Az apa gyakran „megússza” 

Érdeklődésünkre, hogy felelős-
ségre vonják-e a hatóságok a férfi-
akat, akik kiskorúakat ejtenek
teherbe, a Materna vezetője el-
mondta, rendszeresen jelentik a
rendőrségnek, ha olyan kiskorú
lány kerül hozzájuk, akinek a te-
herbe ejtése az életkora miatt bűn-
cselekménynek számít, de gyakran
„megússza” az apa, mivel felvál-
lalja tettét, és elismeri a gyereket.

– Minden esetben, amikor állapo-
tos kiskorú kerül hozzánk, jelezzük
a rendőrségnek, innen tovább nem
a mi hatáskörünkbe tartozik az eset
elbírálása. Vannak helyzetek, ami-
kor az apa felvállalja a babát, és az
anya–gyerek az apa családjánál lel
otthonra – mutatott rá 
Georgeta Podar.

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Menyhárt Borbála

Amikor az anya is gyerek

Cristina Ormenişan



Az agyhártyagyulladás ellen 
csak a védőoltás nyújt védelmet
Az agyhártyagyulladás ellen egyedül a védőoltás nyújt hatékony védel-

met – közölte a magyarországi Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke
szerdán, az agyhártyagyulladás világnapján.  Póta György azt mondta, van
védőoltás a betegség B és C típusa ellen is, de mivel az egyik nem ad védel-
met a másikra, érdemes mind a kettőt beadatni. Az agyhártyagyulladások
kétharmada a gyerekek első három és fél évében, főleg egy-másfél éves
korban jelentkezik. A betegséget kiváltó meningococcus baktérium először
a torokflórába kerül be, majd onnan a véráramba jut. A felnőtt szervezet
már képes ezt meggátolni, de a kisgyerekek szervezete nem elég erős
hozzá, ezért nagy veszélyt jelent rájuk – ismertette. Az esetek hatoda, ha
időben felismerik is, halállal végződik, a túlélők pedig nagy valószínűség-
gel egész életre kiható, maradandó károsodást (például járászavar, elbu-
tulás) szenvednek – mondta Póta György. (MTI)

Ilyenkor, tavasszal önkéntelenül is fogyó-
kúrázni kezdünk, elvégezzük a tavaszi nagy-
takarítást, kipakoljuk a szekrényeket,
kiszellőztetjük az ágyneműt, lomtalanítjuk a
pincét, a padlást, megmetsszük a fákat, kige-
reblyézzük a kert legrejtettebb zugát is, és ki-
dobunk mindent, amit addig őrizgettünk.
Vajon ilyenkor miért esik ez ennyire jól? 

Tavaszi szél vizet áraszt, de a természet
még mindig csak kivár. Ha megnézzük a ma-
gyar néphagyományt és a körülöttünk élő
népek tavaszi szokásait, ez az időszak tele
van a megtisztulás és az újjászületés rítusai-
val, és mintha maga a természet is a tisztoga-

tással lenne leginkább elfoglalva. Olvad a hó,
fújnak a böjti szelek, áradnak a folyók, és
korhad minden, ami a tavalyi vegetációból
élettelenül megmaradt. Jóllehet már feszül-
nek a rügyek, melegszik a levegő, a természet
még mindig a tavalyi év maradékát tiszto-
gatja. És így tettek a régi emberek is – a tes-
tük és a lelkük együtt tisztult a határral. 

Ez a hatalmas testi-lelki lomtalanítás a far-
sanggal kezdődött, amikor az emberek mas-
karába, jelmezbe öltöztek. Az álarcról azt
véljük, hogy eltakarja viselője arcát, elfedi
identitását, el lehet rejtőzni mögötte. Ám a
maszknak van egy másik jellemzője is: meg-
mutat belőlünk valamit. A természetközeli
népek farsangjai érdekes módon sokkal va-

dabbak, naturalisztikusabbak, néha kifejezet-
ten mocskosak, obszcénok is voltak. A far-
sangi hagyományok tele vannak olyan
szokásokkal, amelyek középpontjában a sze-
xualitás, a gúnyolódás, a szentségtörés, a tes-
tiség, néha szinte állatias közönségesség áll,
tréfás, de a legszókimondóbb formában.
Hogy miért? Mert a léleknek szüksége van
erre is, különösen akkor, amikor új életre ké-
szül. A farsang a lelki nagytakarítás egyik
legmagasztosabb lelki időszaka, hiszen nem
lehet úgy nagytakarítani, hogy ne húznánk ki
a fiókokat, ne borítanánk ki mindent a szoba
közepére, ne tárnánk szélesre az ablakokat.
Hogy ez mocskos látvány? Persze hogy az.
Éppen ezért kell nagytakarítani. A természet-

hez közel álló népek tehát a vegetáció „feltá-
madása”, virágba borulása előtt takarítottak,
„méregtelenítettek”. Kifelé fordították, ami
belül volt, megjelenítették, tudatosították lel-
kük azon aspektusait, amelyek erkölcsi szem-
pontból talán lefelé húzták őket, de amiből
óriási erőt tudtak meríteni, és aztán elenged-
ték, mintegy kimosták magukból. Nem meg-
tagadták és elhazudták, hanem felvállalták,
lényük integráns részeként tekintettek rá, s
ezáltal ki is oldották, kívülre tették magukból
az ördögöt, az állatot, a bolondot, a bűnözőt,
az eszét is elivó senkiházit. Mivel pedig
mindezt rítusok formájában tették, megélhet-
ték, hogy ezek az impulzusok bennünk van-
nak ugyan, de mi uraljuk őket. Játszhatunk
velük, nevetni, mulatni tudunk rajtuk, tán-
colni lehet velük, óriási erőt lehet belőlük me-
ríteni. Esetenként sok szorongásoldót,
fájdalomcsillapítót, antidepresszánst lehet
velük megspórolni. És aztán jött a nagyböjt. 

Az önmegtartóztatás, az aszketizmus, a
visszatartás, a csend, a lélek tisztára söprésé-
nek ideje. Miután kipakoltuk a pincét, a kam-
rát, a padlást és a fiókokat, jöhet a tisztogatás,
rendezgetés, elengedés, megkönnyebbülés,
újrarendezés ideje. Amikor a férfi nem érint
nőt, amikor nincs tánc és mulatozás, amikor
a test nem a külvilágra figyel és azt emészt-
geti, hanem pihen. Mélyen, nyugalomban
pihen, amikor a lélek szeme az égre tekint, és
csöndben, békében szemlélődik, amikor nem
külsőkben él át hiányt, hanem belső mélysé-
geiből és forrásaiból táplálkozik, és amikor a
táplálék nem anyagi, hanem lelki. Ez a böjt.
Nem éhezés, hanem csönd, befelé fordulás,
béke, ima és annak tudása, hogy majd eljön
a pillanat, amikor ebbe a csöndes, szűzi tisz-
taságba berobban a tavasz, a nyár, az új élet,
amikor a férfiak újra érinthetik a nőket, és új
élet fakad kívül is, belül is. Szakrális szinten
ennek a lomtalanítás, méregtelenítés, meg-
tisztulás utáni újjászületésnek az ünnepe a
húsvét is. Hiszen a jézusi önfeláldozás nem-
csak az áldozati bárány felajánlásának,
hanem a bűnbak kiűzésének régi zsidó szo-
kását is ismétli. A keresztény hit tanítása sze-
rint Jézus magára vállalta az emberek bűneit,
és önmaga elvesztése árán tisztította meg
őket. Ezzel azonban le is győzte a halált, és
feltámadt. Mint a természet is minden ta-
vasszal: legyőzi a telet, a halált, és feltámad.
Nem véletlenül került a húsvét ünnepe 
tavaszra, a természet föltámadásának katarti-
kus idejére. 
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Az élet körforgása, lelkünk tisztulása

Cardano elképzelhetetlenül sok
mindent tanított a gyógyítás mellett:
matematikát, geometriát, aritmeti-
kát, asztrológiát és építészetet. Szer-
teágazó technikai tudását
bizonyítja, hogy róla nevezték el a
kardántengelyt. Bár az elvet már az
ókorban feltalálták, és ezzel stabili-
zálták a hajók iránytűjét, mégis Car-
dano volt az első, aki a
kardáncsuklót forgó mozgás továb-
bítására javasolta. Arról nem tu-
dunk, hogy a gyakorlatban
kivitelezte volna ezt az ötletet.

Említésre méltó tanítványai kö-
zött két zenészt is felsorol, bár nem
dicsekedik azzal, hogy zenét is ta-
nított volna.

Hírnevét leginkább döbbenetes
gyógyításainak köszönhette. Sok
olyan beteget gyógyított meg, akik-
ről más orvosok már lemondtak.
Gyógyításának titka abban rejlett,
hogy jól diagnosztizált. Egész Eu-
rópában ismerték a nevét. Több ki-
rályi udvarba csábították, busás
jutalommal kecsegtetve, de Car-
dano, megvetve a gazdagságot, nem
fogadta el az ajánlatokat. Jobban
szeretett saját hazájában élni, pedig
kevés hely volt a kontinensen, ahol
ne gyógyított volna. Hazájában, tu-
dása ellenére, igyekeztek aláásni a
hírnevét. Irigyei mindent megtettek
volna, de nem találtak fogást Car-
danón, sőt a tudós orvos rendkívül
bosszantó és megalázó alkut kötött
velük. „Bolognában egyszer azt az
ajánlatot tettem, hogy ha bárki fizet
nekem betegenként tíz aranyat, és a

pácienst kétszer, háromszor vagy
akár csak egyszer is alaposan meg-
vizsgálhatom, százszorosan fizetem
neki vissza a pénzét, ha tévesen je-
lezném előre, miben fog meghalni
az illető. Emiatt aztán egy sor el-
hunyt nemest boncoltak föl, eleinte
a jelenlétemben, aztán, mikor látták,
hogy sosem tévedek, titokban, hogy
ne kelljen annyiszor felsülniük
velem szemben.” A nyolc, Bologná-
ban töltött év alatt senkinek sem si-
került megnyernie a fogadást
Cardano ellen. Az akadékoskodók
szinte mindig kíméletlenül megkap-
ták a magukét. „Annak, aki avval
dicsekedett, hogy több a betege,
mint nekem, azt feleltem, hogy ne
evvel dicsekedj, hanem inkább
avval, hogy többet gyógyítottál
meg. Másoknak viszont keményeb-
ben odavágtam: szörnyű, hogy eny-
nyinek kell meghalnia a kezeidtől.”

Cardano sok mindent előre látott.
Megvolt hozzá a tudása. Ha ma al-
kalma nyílna betekinteni a társadal-
munkba, megdöbbenne saját
megállapításán: „Növekszik majd a
látszólagos tudás, míg az igaz tudo-
mányok háttérbe szorulnak, és
senki sem törődik majd velük, mert
a biztost felváltja majd, ami bizony-
talan.” Ami még meglepőbb, hogy
a tudós a zenére is érti mindezt,
mert ő meggyőződésből vallott a
zene hatalmáról. Amikor felsorolja
találmányait, a zenét is említi. „A
zenében új hangokat és hangsorokat
találtam föl, vagy inkább a már Pto-
lemaiosz és Arisztoxenosz által fel-
találtakat újra bevezettem a
használatba.” Egyes megállapításai
örök érvényűnek tekinthetők. Idős

bölcsként figyelmeztet, hogy mi-
előtt panaszkodnánk, nézzünk
körül, „hiszen nemcsak a nálunk si-
keresebbekkel, hanem a nálunk
nyomorultabbakkal is illő összeha-
sonlítani magunkat”. Tegyük hozzá:
manapság nem esik jól ez a mon-
dás. Folyton a nyugati Kánaánról
álmodozunk, meg irigyeljük, akinek
több van, de nem vesszük észre,
hogy hányan vannak azok, akik szí-
vesen lennének a mi helyünkben.
„Az egyik megoldás az, ha az ember
belátja és elfogadja, hogy ha ennyije
sem lenne, még rosszabb helyzetben
is lehetne.” Itt jegyezzük meg, nem
úgy kell érteni Cardano intelmét,
hogy ne törekedjünk jobb életre,
hanem úgy, hogy legyünk belátóak.
Az elégedetlenség és a sopánkodás
úgysem használ.

Személyes életfilozófiájában az
életnek az értelmét is kereste. „Ha
viszont az ember örökké élhetne,
ugyan mi maradna számára, amire
vágyhatnék, amiben reménykedhet-
nék?” Tehát a vágyak és remények
értelmét a véges életnek köszönhet-
jük. Aki látszólagos kincseket gyűjt
magának, sohasem lesz boldog,
mert mindig új kincsek után kell lo-
holnia. Az önáltatásban nem is az a
legrosszabb, hogy becsapjuk a kö-
rülöttünk lévőket, „az önbecsapás
másik módja, ha valaki azt hiszi,
tud valamit, amit pedig nem tud”.
Ma is megszívlelhetnénk a követ-
kező tanácsot: „A másik megoldás,
ha több dologra támaszkodunk egy-
szerre, hogy ha egy kidől közülük,
ne pusztuljunk bele vagy ne le-
gyünk kiszolgáltatva a környeze-
tünknek.” Magyarán: jó, ha az
ember több mindenhez ért. 

(Folytatása következik)

A kardántengely muzsikája (3.)

Bogdán Emese

Szilágyi Mihály
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A legtöbb ember számára a család
gyerekkel való bővülése természetes
dolog, sok pár életében azonban akár
évekig is várat magára a várva várt te-
herbe esés. A meddőség állapotát ne-
hezen értik meg azok, akiknek nem
kell megküzdeniük vele, az érintett pá-
roknak a lelki megpróbáltatás mellett
ráadásul szembe kell nézniük a család,
illetve a környezet kérdezősködésével,
hiszen mindenki arra kíváncsi, mikor
jön már a baba. A meddőség betegség,
és manapság egyre gyakorabban for-
dul elő, a reproduktív korban lévő
párok mintegy tizenöt-húsz százalékát
érinti – mutatott rá dr. Nagy Barna szü-
lész-nőgyógyász, a marosszentgyörgyi
Zygota meddőségi klinika főorvosa,
aki a napokban a marosvásárhelyi
Védem Egyesület meghívására tartott
erről igen érdekes és tanulságos elő-
adást. 

Bár a meddőséget egykor tabutémaként ke-
zelték, és gyakran a pár kudarcként élte meg a
teherbe esés elmaradását, ma valamelyest vál-
tozott a helyzet, a gyermekvállalás előtt álló
fiatalok nyitottabban viszonyulnak hozzá, nem
tartják szégyennek, ha huzamosabb ideig nem
jön össze a baba. A meddőség mint betegség
az elmúlt évtizedekben világszerte előtérbe ke-
rült, szociális problémaként tekintenek rá, hi-
szen – főként az európai országokban –
kiöregedőben van a társadalom. 
A meddőség 15 százaléka ismeretlen eredetű

Meddőségről akkor beszélünk, ha fogam-
zásgátló módszer alkalmazása nélkül, rend-
szeres nemi élet mellett, egy év alatt nem
következik be teherbe esés. Dr. Nagy Barna
hangsúlyozta: a meddőség betegség, és egyre

nő az ezzel küzdő párok száma. Miközben
néhány évvel ezelőtt 10-15 százalékra becsül-
ték ennek arányát, ma már 20 százalékról
szólnak a statisztikák. Ebben egyebek mellett
jelentős szerepet játszanak a megváltozott
gyermekvállalási szokások, a nők egyre ké-
sőbb vállalnak gyereket, először egyetemi
oklevelet szereznek, karriert építenek, lakásra
gyűjtenek, majd 35 éves korukban eszükbe
jut, hogy jó lenne egy gyerek. 35 éves kor
után viszont jelentősen csökken a teherbe esés
esélye. 

A meddőség okát a közvélekedés rendsze-
rint a nőkben keresi, holott a sikertelenség oka
éppúgy lehet a férfi, sőt, egy időben mindkét
félnél állhat fenn probléma, ami a gyermekál-
dást késlelteti. A meddőség által érintett párok
esetében 35 százalékban a nő, ugyanebben az
arányban pedig a férfi okolható a gyermekál-
dás elmaradásáért. Mintegy 15 százalékra te-
hető azon esetek száma, amikor mindkét félnél
tapasztalt elváltozások késleltetik a teherbe
esést. 15 százaléka a meddőségeknek ismeret-
len eredetű, azaz hiába végzik el a kivizsgálást
a szakemberek, nem találják meg az okát. A
főorvos szerint ennek az elfogadása a legne-
hezebb a páciensek számára, ugyanis ha kide-
rül, milyen ok áll a meddőség hátterében, sok
esetben akár kezelés vagy sebészeti beavatko-
zás is megoldhatja a problémát, viszont
amennyiben ismeretlen az ok, csak a kérdések
maradnak. 

Számos esetben a meddőség nem önálló be-
tegségként jelentkezik, hanem különböző fizi-
kális, illetve pszichikai állapotok fő
tüneteként. Az okok kapcsán a szakember rá-
mutatott, a szervi okok mellett – mint például
a nőknél a méh, a méhszáj rendellenességei, a
petevezeték megbetegedései, vagy a manap-
ság oly gyakran emlegetett endometriózis – az
életmód és a stressz is szerepet játszhat a te-
herbe esés elmaradásában. Mint mondta, szá-

mos példa van rá, hogy veszélyhelyzetben,
amikor hosszan tartó félelemben éltek, a nők-
nek hónapokig kimaradt a menstruációja. 

Előadása során a szülész-nőgyógyász főor-
vos a mesterséges megtermékenyítés külön-
böző módozatairól, az inszeminációról és a
lombikbébi-eljárásról, azaz az in vitro fertili-
zációról is részletesen beszámolt. Mint
mondta, 1987-ben született meg az első lom-
bikbébi, mára pedig világszerte több mint öt-
millió baba jött a világra ezzel a módszerrel.
Az általa vezetett marosszentgyörgyi meddő-
ségi klinikán nyolc év alatt mintegy ötszáz
lombikbébi fogant meg. A statisztikák szerint
a meddőségi központokban a sikerráta negy-
ven százalék körüli, a beültetett embriók negy-
ven százalékából lesz terhesség, és harminc
százalékban meg is születik a baba. A közön-
ség soraiban ülők kérdéseire válaszolva dr.
Nagy Barna kifejtette, volt olyan feltételezés,
hogy a lombikbabák bizonyos genetikai beteg-
ségekre hajlamosabbak, viszont a kutatások
igazolták, hogy ezek előfordulása elenyésző.

Az is felmerült, hogy a lombikbébi-eljáráson
átesett nők gyakrabban betegednek meg pete-
fészekrákban. Azonban kiderült, hogy nem
maga az eljárás hajlamosít a petefészekrákra,
hanem bizonyos betegségek, amelyek meddő-
séget okoznak. 
Csekély állami támogatás

A lombikkezelés jelentős anyagi erőfeszí-
tést jelent az erre vállalkozó párok számára,
ugyanis Romániában az állam csekély ösz-
szeggel támogatja ezeket a beavatkozásokat.
Létezik ugyan egy program, amelynek kere-
tében 6500 lejjel hozzájárulnak a költségek
fedezéséhez, amennyiben bizonyos feltéte-
leknek eleget tesz a pár, és bekerül a prog-
ramba, viszont a főorvos szerint ez az összeg
hozzávetőlegesen egyharmadát teszi ki a ki-
adásoknak. Ugyanakkor a programra szánt
büdzsé csupán bizonyos számú beavatko-
zásra elegendő. Tavaly áprilisban már tudták,
mennyi pénz áll rendelkezésre, idén azonban
ez előreláthatólag csak júniusban derül ki –
mutatott rá. 

Menyhárt Borbála

Meddőség: a párok 15-20 százalékát érinti
Ha nem jön a gólya 

Fotó: www.fivmures.ro

Könnyedebb ételek
Ünnepek, a sok hús fogyasztása után általában
mindenki a könnyedebb, kímélőbb ételekre vágyik.
Húsvétkor még az is felvetődik, hogy mi legyen a
sok tojással, ami felgyűlt vagy megmaradt a locsol-
kodás után. Az alábbiakban igyekszünk hasznos re-
ceptekkel szolgálni mind a tojás felhasználására,
mind pedig a kímélőbb ételek kategóriájában. 

Fokhagymás töltött tojás

Hozzávalók (4 személyre): 8 keményre főtt tojás, 2 evő-
kanál tejföl vagy joghurt, só, bors, 1-2 cikk fokhagyma; 

a mártáshoz: 1 egész tojás, 2-2,2 dl olaj, 2 teáskanál mus-
tár, só, bors, 2 dl joghurt, citromlé, porcukor.

Elkészítése: a főtt tojásokat kettévágjuk, sárgáját kiszed-
jük, a fehérjét félretesszük. A tojássárgáját villával összetör-
jük, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát meg a tejfölt/joghurtot,
és sóval-borssal ízesítjük tetszés szerint. Ha szeretnénk, bár-
milyen zöldfűszert is tehetünk bele. A krémet beletöltjük a
tojásfehérjékbe, majd belehelyezzük a mártásba. A mártáshoz
az egész tojást, az olajat meg a mustárt magas falú pohárba
tesszük, kissé megsózzuk, és botmixerrel kb. 30 másodperc
alatt sűrű majonézzé dolgozzuk. Ezután fellazítjuk a joghurt-
tal, és ízlés szerint utánasózunk, illetve porcukorral és cit-
romlével ízesítjük. 
Tojáskrémes tekercsek

Hozzávalók (4-6 személyre): 5 főtt tojás, 10 dkg vaj, 2 te-
áskanál mustár, 1-2 újhagyma vagy 1 kisebb lila hagyma,
kapor vagy petrezselyemzöld, só, bors, 1-2 evőkanál cit-
romlé; továbbá: 4-5 lepénykenyér (arab kenyér), uborka, hó-
napos retek. 

Elkészítése: a főtt tojást meghámozzuk és összeaprítjuk.
Hozzáadjuk a mustárt meg a finomra aprított hagymát, illetve
kaprot vagy petrezselyemzöldet, majd elkeverjük a kicsinként
adagolt jó puha vajjal. Végül ízlés szerint sózzuk és borsoz-
zuk, illetve, hogy a zsírosságát ellensúlyozzuk, kevés citrom-
levet is keverünk bele. Az uborkát és a retket vékonyan
felkarikázzuk. A lepénykenyereket megkenjük 1-2 evőkanál
tojáskrémmel, kirakjuk uborka- meg retekszeletekkel, és jó
szorosan föltekerjük. Fogyaszthatjuk azonnal is, de jobb, ha
fóliába csomagolva 1-2 órán át hűtőben hagyjuk, hogy az
ízek összeérjenek. 

Megjegyzés: fokhagymával vagy bármilyen más zöldfű-
szerrel is ízesíthetjük. 

Zöldséges cukkinikrémleves
Hozzávalók (4 személyre): 1 sárgarépa, 2 hagyma, 5 cikk

fokhagyma, 3 krumpli, 1 piros húsú kápiapaprika, 40 dkg

cukkini, 2 marék madárbegysaláta vagy spenót, 1 dl tejszín,
4-5 evőkanál olívaolaj, só, citromlé.

Elkészítése: a felforrósított olívaolajon megdinszteljük a
kis kockákra vágott sárgarépát meg a csíkokra vágott hagy-
mát. Ezután hozzáadjuk a kockára vágott krumplit, a zúzott
fokhagymát meg a felszeletelt paprikát, átforgatjuk, majd fel-
öntjük annyi vízzel, amennyi csak éppen ellepi. Megsózzuk, és
addig főzzük, míg a zöldségek félpuhára nem főnek (10 –
max.15 perc). Ekkor hozzáadjuk a felszeletelt cukkinit, ha na-
gyon muszáj, még öntünk rá kevés vizet, és további 5-7 percig
főzzük, vagy amíg a cukkini roppanósra nem fő. Ekkor a leve
nagy részét leszűrjük, hozzáadjuk a több vízben megmosott ma-
dárbegysalátát, és blenderben vagy botmixerrel simára turmi-
xoljuk. Visszaöntjük az edénybe, hozzákeverjük a tejszínt,
tetszés szerint hígítjuk a leszűrt lével (ha nem elég, további víz-
zel hígítjuk), és kavargatva felforraljuk. 2-3 lobbanás után fél-
revesszük a lángról, ízlés szerint utánasózunk, és citromlével
ízesítjük. Tálaláskor tejszíncseppekkel díszítve kínáljuk.

Megjegyzés: a zöldségek aránya tetszés szerint módosít-
ható, sőt egyéb zöldségeket is használhatunk hozzá. Zöldsé-
gek és tejszín nélkül is készülhet. A krumplit azért nem
érdemes kihagyni belőle: krémessé, tartalmassá válik tőle.

Halas zöldségsaláta

Hozzávalók (6-8 személyre): 1 adag félperces majonéz (a
töltött tojásnál leírt recept szerint), 25-25 dkg főtt sárgarépa
(pl. levesből), morzsolt csemegekukorica és savanyú uborka,
2 doboz olajos hal, 2 lila hagyma, joghurt, só, bors, citromlé.

Elkészítése: a sárgarépát és a savanyú uborkát kis kockákra
vágjuk, majd a leszűrt kukoricával együtt tálba tesszük. A
majonéz hozzávalóit magas falú pohárba tesszük, és botmi-
xerrel kb. fél perc alatt sűrű majonézzé dolgoztatjuk. Ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk, illetve joghurttal lazítjuk, végül
pedig citromlével savanyítjuk. A hagymát finomra aprítjuk,
hozzáadjuk a zöldségekhez, és lazán összeforgatjuk. Ráönt-
jük a mártást is, és összekavarjuk. Végül óvatosan, hogy ne
törjön túlságosan össze, belekavarjuk a darabokra szedett hal-
húst is. Tetszés szerint díszítve kínáljuk.

Sütő Edith Magdolna 



A levegőszennyezettség vi-
lágszerte 20 hónappal rövidíti
meg a most született gyere-
kek várható élettartamát,
Ázsiában a legsúlyosabb a 
helyezet – ezt állapította meg
egy nagyszabású tanulmány.

A levegőszennyezettség minden
tíz halálozásból egyben közreját-
szott 2017-ben, ezzel több halálese-
tet idézett elő, mint a malária és a
közúti balesetek, annyit, amennyit a
dohányzás is okoz – ismertette a
világ levegőjének állapotáról szer-
dán kiadott 2019-es State of Global
Air (SOGA) jelentés.

Ázsia déli részén a mai gyer-
mekek várható életkora 30 hónap-
pal lesz rövidebb, a szubszaharai
afrikai térségben pedig 24 hónappal
a közlekedés és ipar okozta külső és
a lakóhelyen belüli – főként tűzön
történő főzés okozta – légszennye-
zettség miatt.

Ázsia keleti részén a mai gyere-
kek későbbi életét 23 hónappal rö-
vidíti meg a szennyezett levegő. A
fejlett világban ugyanakkor a leve-
gőszennyezettség átlag öt hónappal
csökkenti a mai gyermekek életki-
látásait.

„A gyermekek életkilátásainak
ilyen nagy csökkenése sokként ért
minket” – idézte Robert O’Keefét,
a jelentést készítő Egészségügyi
Hatások Intézetének elnökhelyette-
sét a The Guardian. A szakember
hozzátette: csodákat nem lehet
várni, de a kormányok tehetnek ha-
tékony lépéseket.

Bár a kisgyermekek különös ve-
szélynek vannak kitéve a levegő-
szennyezettség miatt, mivel az
károsan hathat a tüdejük fejlődé-
sére, ami később egész életükben
elkísérheti őket, a felnőttek számára
is komoly kockázatot jelent a rossz
levegő: a légszennyezettség okozta
minden tíz halálozásból kilenc az
50 év fölötti korosztályt érinti. A
következő években az elöregedő
népesség miatt a világ egyes részein
a légszennyezettség okozta halálo-
zások száma tovább is nőhet –
mondta O’Keefe.

A levegőszennyezettség globáli-

san a krónikus obstruktív tüdőbe-
tegség (COPD) okozta halálozások
41 százalékáért felelős, a 2-es tí-
pusú diabétesz okozta halálozások
20 százalékában játszik szerepet, a
tüdőrák okozta halálozás 19 száza-
léka következik be miatta, 16 szá-
zalékban az iszkémiás
szívbetegségben szenvedőknél, 11
százalékban pedig a sztrókos ese-
tekben okoz halált – ismertette a je-
lentés.

Ugyanakkor annak is vannak
jelei, hogy a kormányok által tett lé-
pések hatékonyak lehetnek, erre a
fejlett világban vannak jó példák.

O’Keefe rámutatott, hogy Kíná-
ban is van előrelépés: az ország
2013-ban állított fel egy akciótervet
a levegőminőség javítására, és az
elmúlt évek után ennek kezd ered-
ménye lenni.

Ázsia déli részén a legmagasabb
a szintje a levegőben lévő szálló
pornak, vagyis a 2,5 pm nagyságú
mikroszemcséknek. Nepálban és
Indiában ez a szint kétszerese a Kí-
nában mértnek. A legkisebb kon-
centrációt az Egyesült Államokban,
Norvégiában, Kanadában, Svédor-
szágban, Új-Zélandon mértek, de a
Maldív-szigetek, Brunei és Észtor-

szág is jól szerepelt.
A jelentés szerint a fejlődő orszá-

gokban a szálló por koncentrációja
4-szer, 5-ször magasabb, mint a fej-
lett országokban.

A háztartásokban lévő levegő-
szennyezettség egy másik kulcsfon-
tosságú tényező: globálisan
mintegy 3,6 milliárd ember szenved
a külső és a háztartáson belüli
szennyezett levegőtől. A fejlődő or-
szágokban az utóbbit főként a szi-
lárd tüzelésű tűzhelyekkel való
főzés, fűtés okozza.

A jelentés azt is megállapította,
hogy a talajszintű ózon továbbra is
jelentős problémát jelent a gazdag
országokban, ahol a légkörben nit-
rogén-oxidok és hasonló, ipari fo-
lyamatok által kibocsátott
szennyezőanyagok vannak jelen.
Ezeken a területeken megnőhet a
légzőszervi megbetegedések okozta
halálozás valószínűsége, és a szeny-
nyezett levegő súlyosbíthatja az
egyéb légzési problémákat.

A légszennyezettség világszerte
aggodalomra ad okot, számos tanul-
mány igazolta, hogy súlyos egész-
ségi károsodásokat okoz a
demenciától a vetélésig, s emiatt
globális veszélyt jelent.

O’Keefe szerint a légszennye-
zettség csökkentését egyebek mel-
lett az elektromos autók elterjedése
és a megújuló energia támogatása
mozdíthatja előre. Az olyan infrast-
ruktúrába történő beruházások,
mint a széntüzelésű erőművek vi-
szont növelik a légszennyezettséget.
(MTI)
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Mikszáth Kálmán 
egyik szentenciáját idézzük

a rejtvény fősoraiban.

IDÉZET
1. OKTAT

… TISZTÁN
LÁSSATOK

(ADY)

NŐI SZEREP
A gULDEN-

BURg 
FILMBEN

A LEgYEK
…

(gOLDINg
REgÉNYE)

SKÁLA-
HANg

DUgI…
(HORVÁT
SZIgET)

NÉVELŐ
BUENOS…
(ARgEN-

TíNA)

Ð SZLOVÁK
DIKTÁTOR

(JOZEF)
IDE-

SZÁLLíT
-BAN, -BEN

(LATIN)
ÉDES

MÁRTÁS

LUDOLF
SZÁMA

FORgAT-
MÁNY

Ð
KISEBB
KOHó

JOSKAR…
(A MARI

FŐVÁROS)

Ï TöRöK
TISZT
(RÉg.)

Ê q q q q q q q q q q q q q q Ð

SZÁNDÉKRA
VONAT-
KOZó

u
VEgYI- 

KöTÉS-FÉLE
NEHÉZ-

FÉM

u … UDE (BUR-
JÁTFöLDI
VÁROS)

ENNIVALó

u

ZOLA
REgÉNYE

IZRAELI  LÉ-
gITÁRSASÁg

u SZLÁV NÉP
MADONNA

FILM-
SZEREPE

u q EgÉSZS.
ÉTREND

EgYSEJTű
ÉLŐLÉNY

u q SPANYOL
AUTóJEL

SZíN-
DARAB

u

IDÉZET
2.

Ð HOLT 
NYELV

íRORSZÁg
HONI NEVE
ALgÉRIAI

VÁROS

uq SZÁNTóESZ-
KöZT HÚZ

AZ AARE FR.
NEVE

uq FŐ üTŐÉR
…LUCSKO

(SZíNÉSZNŐ)

uq NÉMA DüH!

ILION

uq

TüZET MEg-
SZüNTETŐ u

q q SAV-
MARADÉK!
EgYSZERű

gÉP

uq ÁSVÁNYI 
FűSZER
ÁLLóVíZ

u KILOMÉTER
(RöV.)

PAPAgÁJ-
FAJTA

uq OERSTED
(RöV.)

ZOKOg

u BAJ, gOND
(FRANCIA)
EURóPA-

KUPA (RöV.)

uq

BÚZA-
ŐRLEMÉNY u

VíZBE MÁRT
USA-íRóNŐ
(JOYCE C.)

u q KELLEMET-
LEN ESET

BÉCSI
SPORTKLUB

u q q gYüMöL-
CSöT FöLD-
RE JUTTAT

24 óRA

u q

… SVEVO
(OLASZ

íRó)
u

q ERŐgÉP

ÉgTÁJ

u q IZR. POLIT.
(JICHAK)

BűV. NÉgYZ.
SZAVA

u q R. COOK
REgÉNYE

48-AS TISZT
(JÁNOS)

u

BORóKA-
íZű

PÁLINKA
u

KIPLINg
FARKAS-
VEZÉRE

AZ ITTENI

u q NAgY TESTű
PAPAgÁJ

AZ óN 
VEgYJELE

u q ANTE MERI-
DIEM (RöV.)

… ALDA
(SZíNÉSZ)

u q LEKVÁR
(ANgOLUL)
FILOZóFUS
(IMMANUEL)

u

RAgADOZó
HAL

… MILAN
(SPORTKLUB)

u ATTILA NÉV-
VÁLTOZATA
SZOKNYÁS
DUDÁS NÉP

uq SZAPORíTó-
SEJT

OR. RENDEZŐ
(ALEKSZANDR)

uq BECÉZETT
öREgÚR
FORMA

uq q FÉLÚT!
KESKENY,

MAgAS
ÉPíTMÉNY

u

Ê METSZŐ

VÁLYÚ

uq … EKBERg
(SZíNÉSZNŐ)

HANgA

uq BALATON-P.
HELYSÉg

NEM ETETŐ

uq KENETLEN!
JEMENI
HEgY

(2500 M)

uq

TÉR-
METSZET u

q SZINTÉN 
NE

A VöRöS
BOLYgó

u TOVA

IgEFÉLE

uq SZLÁV
IgEN

VULKÁN-
TERMÉK

u LóTH …
(SZíNÉSZNŐ)

gONDOL,
VÉL (NÉP.)

uq óKORI
KISZÁRADT

VöLgY

u q

ELEMI
PARÁNY u

q OSZTRÁK
VIDÉK

FORMA DAT
ESSE… (LAT.)

u q q RETRO…!
(TÁVOZZ,
SÁTÁN!)

LATIN NEM

u q q SZAMOAI
PÉNZ

BESZEg!

u

ARAB
ÁLLAM u

q óHAJT
VONALZó-

FÉLE

u q KIS HÁZ
A NIKKEL

VEgYJELE

u KígYóHANg
LYUKAS 

SÁL

u q BELSŐ
SZERVüNK
TE ÉS ÉN

u

Ì

KERTI 
ZöLDSÉg

RóMAI
100

u q KIÁLT A
KUTYA
TESLA
(RöV.)

u q SÉMI (NÉP.)
AMPER
(RöV.)

uq q

BECÉZETT
PATRíCIA

Ê

q q q
SZELLEMI
ALKOTó u l.n.j.

Április 18-i rejtvényünk megfejtése: Tedd mindig a magad kötelességét, ne egyebet, de azt emberül.
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Utoljára játszott saját közönsége
előtt a Marosvásárhelyi CSM női
kézilabdacsapata ebben az idény-
ben. A Resicabánya elleni bajnoki
mérkőzést az alapszakasz utolsó
fordulójában rendezték, és már nem
volt tétje. Eredményétől függetlenül
a megyeszékhelyi csapat az első he-
lyen végzett az A osztály D csoport-
jában.

A helyzetnek megfelelően tarta-
lékosan állt ki az alakulat Resicabá-
nya ellen, hiszen rendkívül fontos
találkozók várnak rá az osztályo-
zón, a keret jelentős részének pedig
az országos ifjúsági bajnokság
döntő tornáján is jelenése van, il-
letve kímélni próbáltak több játé-
kost, és a tar-
talékoknak játékrit-
must adni. A hosz-
szabb időre kidőlt
Târşoagă mellett
nem öltözött be erre
a mérkőzésre Bucin,
de nem volt jelen az
ifiválogatottba behí-
vott Darie sem. To-
vábbá az enyhe
sérülés után vissza-
térő Bărăbaş egyál-
talán nem játszott az
első félidőben,
Munteanu pedig
csak nagyon keve-
set.

Ilyen körülmé-
nyek között nagyon
nehezen lendült bele
a marosvásárhelyi
csapat, amelynek az
első góljáig nyolc
percet kellett várni,

de az ellenfél sem igazán volt lövő-
formában, így a 10. percben alig 1-
3 volt az eredmény. A félidő feléig
csak két gólig jutott a CSM, hiszen
a tapasztaltabbak, Stângu és Cosma
is sokat rontottak. Munteanu bekül-
dése után javult a hazaiak játéka,
akik 2-6-ról 7-7-re egyenlítettek,
aztán ismét csak a tartalékok ját-
szottak, és szünetben újra a vendé-
gek voltak háromgólos előnyben.

A második félidőben támadásban
Bărăbaş is bekapcsolódott, ismét
pályára küldték Munteanut, de
Stângu is jobban összeszedte
magát. A védelem egyre jobban tel-
jesített, Ugran a kapuban lehúzta a
rolót, így a vendégek összesen csak
hat gólt szereztek ebben a játékrész-
ben, amikor meg megpróbálkoztak
hét emberrel támadni, lehozva a ka-

pust, a dobást védő marosvásárhelyi
hálóőr egyenesen a resicabányaiak
üresen hagyott kapujába talált. A
háromgólos hátrányt már tíz perc
alatt ledolgozta a CSM, aztán egy-
re jobban növelte az előnyét, hét
gólra is, hogy ebből a végére öt ma-
radjon.

Az igazán komoly dolgok azon-
ban csak most következnek, a felju-
tásért vívott osztályozón.

Utoljára hazai pályán ebben az idényben

Hazai közönség előtt győzött Jedd a me-
gyei labdarúgó 6. liga 14. fordulójából el-
maradt mérkőzésen, ezúttal egyik riválisát,
Somosdot fektette kétvállra.

A mérkőzés óvatos játékkal, de enyhe
hazai fölénnyel kezdődött, Moldován
gyenge lövéssel próbálkozott, és néhány
perc múlva a vendégkapusnak tornásznia
kellett, hogy a kapufa tövéből hárítson egy
hazai lövést. Ezt követően a somosdiak ke-
rültek a jeddi kapu elé, de az egyedül ma-
radt Kiss az oldalvonalra lőtt. 

A 23. percben a hazaiak váratlanul meg-
szerezték a vezetést, Moldovánt indították
társai, ő pedig nem kegyelmezett az ellen-
félnek (1-0). Két perc múlva csapattársa,
Kis lövése a somosdiak kapujának felső
lécén csattant, amire a vendégek is vála-
szolni tudtak, de Simon lövése is a kapufát
találta el. A megélénkülő játékban továbbra
is a hazaiak támadtak többet, a 32. percben
Oprea még kapu mellé lőtt, de a közönség
nagy örömére három perc múlva már a so-
mosdi hálóba talált a kilépő kapus mellett
(2-0). Ez felrázta a ven-
dégeket, a 38. percben
Henter lövésénél hárí-
tott a hazai kapus, míg
a következő percben a
játékvezető a somosdi-
aknak buktatásért ítélt
büntetőt, amit Henter
értékesített (2-1). 

Szünetig még két
vendéghelyzetet je-
gyezhettünk, de Soós
elcsípte Simon és Hen-
ter próbálkozásait, míg
a ráadáspercben a haza-
iak kerültek helyzetbe,
ám Moldován a kapu
mellé fejelt.

A szünet után a 
vendégek lendültek 
támadásba, Kiss meg-
szerezte a labdát a
hazai kapus elől, de ki-
sodródott vele, ám a 49.

percben már sikeresebb volt: meglépett a
jobb oldalon, és éles szögből a kapufa tö-
vébe küldött lövése már a hálóban landolt
(2-2). Ezt követően megélénkült a játék,
amelyet helyenként durva belépések is meg-
szakítottak, s bár úgy tűnt, hogy a jeddieket
megtörte az egyenlítő találat, a somosdiak
mégsem tudták kihasználni a lélektani
előnyt, mi több, lassan kiengedték a játékot
a kezükből. 

A hazaiak talpra álltak, a 74. percben
Oprea kapu fölé lőtt, Kis 25 méteres lövése
is kevéssel kerülte el a somosdi kaput, Szi-
lágyi sarokrúgását pedig Moldován a kapu
mellé csúsztatta. A 78. percben ismét a ha-
zaiak tombolhattak örömükben, Ruja 25
méteres lövésénél a vendégek kapusa meg-
babonázva nézte, amint a labda becsorog a
hálójába (3-2). A somosdiak rögtön egyen-
líteni próbáltak, de Kiss lövésénél Soós na-
gyot védett, a ráadáspercekben már
örömünnepet ült a hazai közönség. 

A győzelem még édesebb lehetett volna,
ám Moldován az üresen hagyott kapu mellé
gurított, Oprea 25 méterről pedig a kereszt-
lécet találta el.

Jedd legyőzte riválisátEurópai focikörkép
* Angol Premier Liga, 35. forduló: Arsenal

– Crystal Palace 2-3, Bournemouth – Fulham
0-1, Cardiff – Liverpool 0-2, Chelsea – Burn-
ley 2-2, Everton – Manchester United 4-0,
Huddersfield – Watford 1-2, Manchester City
– Tottenham 1-0, Newcastle United – Sout-
hampton 3-1, West Ham United – Leicester
2-2, Wolverhampton – Brighton & Hove Al-
bion 0-0. Az élcsoport: 1. Liverpool 88
pont/35 mérkőzés, 2. Manchester City 86/34,
3. Tottenham 70/35.

* Spanyol La Liga, 33. forduló: Alavés –
Valladolid 2-2, FC Barcelona – Real Socie-
dad 2-1, Betis – Valencia 1-2, Celta Vigo –
Girona 2-1, Getafe – Sevilla 3-0, Real Madrid
– Athletic Bilbao 3-0, Eibar – Atlético Madrid
0-1, Levante – Espanyol 2-2, Rayo Vallecano
– Huesca 0-0, Villarreal – Leganés 2-1; 34.
forduló: Alavés – FC Barcelona 0-2, Huesca
– Eibar 2-0, Valladolid – Girona 1-0. Az él-
csoport: 1. FC Barcelona 80 pont, 2. Atlético
Madrid 68, 3. Real Madrid 64.

* Olasz Serie A, 33. forduló: Napoli – Ata-
lanta 1-2, Lazio – Chievo 1-2, Juventus – 
Fiorentina 2-1, Cagliari – Frosinone 1-0,
Parma – AC Milan 1-1, Inter – AS Roma 1-
1, Bologna – Sampdoria 3-0, Udinese – Sas-
suolo 1-1, Empoli – SPAL 2-4, Genoa –
Torino 0-1. Az élcsoport: 1. Juventus 87 pont,
2. Napoli 67, 3. Inter 61.

* Német Bundesliga, 30. forduló: Schalke
04 – Hoffenheim 2-5, Freiburg – Borussia
Dortmund 0-4, Mönchengladbach – Lipcsei
RB 1-2, Augsburg – VfB Stuttgart 6-0, Wolfs-
burg – Eintracht Frankfurt 1-1, Bayern Mün-
chen – Brémai Werder 1-0, Hertha BSC –
Hannover 96 0-0, Mainz – Fortuna Düssel-
dorf 3-1, Bayer Leverkusen – FC Nürnberg
2-0. Az élcsoport: 1. Bayern München 70
pont, 2. Borussia Dortmund 69, 3. Lipcsei RB
61.

* Francia Ligue 1, 33. forduló: Dijon –
Stade Rennes 3-2, Guingamp – Olympique
Marseille 1-3, Lyon – Angers 2-1, Nantes –
Amiens SC 3-2, Nice – Caen 0-1, Nimes –
Bordeaux 2-1, Paris St. Germain – AS Mo-
naco 3-1, Reims – St. Etienne 0-2, Strasbourg
– Montpellier HSC 1-3, Toulouse – Lille 0-0.
Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 84 pont, 2.
Lille 65, 3. Lyon 59.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 20. forduló: Marosvásárhelyi

CSM – Resicabányai CSU 24-19 (9-12)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Raul Jurj

(Arad), Răzvan Vizitiu (Déva).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran 1 gól (Stan, Hodor) – Cozma 4,

Stîngu 6, Sângeorzan 1, Popeanu, Ola 3, Lăcătuş 2 (Moldovan 1,
Ghemeş 1, Bărăbaş, Munteanu 5, Radu).

Resicabánya: Roman (Popescu) – Cristea 6, Vezentan 1, Bledea,
Sinan 1, Şerban 7, Ion 3 (Ibăniştean, Vlădăşel 1, Ioţa, Baldovin,
Dumitrescu).

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 6. liga, 14.

forduló: Jeddi FK – Somosdi Csillag 3-
2 (2-1)

Jeddi sportpálya, mintegy 80 néző.
Vezette: Paşcan Alin, Demeter Attila,
Hancu Adelin (mindhárom Marosvásár-
helyről), ellenőr: Suciu Ioan.

Gólszerzők: Moldován (23.), Oprea
(35.), Ruja (78.), illetve Henter (39.),
Kiss (49.).

Sárga lap: Magyari N., Ruja, illetve
Benedekfi.

Jedd: Soós – Magyari L. (50. Kiss),
Magyari H. (54. Báltesz), Tálas, Kis, Szi-
lágyi (85. Nagy Z.), Nagy R., Magyari N.
(81. Kocsis), Ruja, Oprea, Moldován.

Somosd: Nagy Zs. – Szőcs P. (84. Nagy
Cs.), Vonya (57. Szőcs Sz.), Henter, Dan-
guly (30. Rozsnyai), Bodó, Benedekfi,
Kapás, Simon, Kiss, Székely.

Eredményjelző
Az A osztály D csoportjának

20. fordulójában: Temesvári
Universitatea – Nagyváradi
CSU 32-28, Marosvásárhelyi
CSM – Resicabányai CSU 24-
19, Nagybányai Minaur – Kö-
röskisjenői Crişul 32-23.

Eredményjelző
* 4. liga klasszikus csoportja, 15. for-

duló: Kerelő – Gernyeszeg 8-1, Kükül-
lődombó – Radnót II 1-3, Magyaró –
Marosvásárhelyi MSE II 5-0, Mezőzáh
– Mezőceked 0-1, Kerelőszentpál – Me-
zőrücs 4-2. Az élcsoport: 1. Magyaró 33
pont, 2. Radnót II 32, 3. Mezőceked 28.

* 5. liga, Északi csoport, 12. forduló:
Galambod – Nyárádremete 4-4, Tuson –
Köhér 0-3 (játék nélkül), Alsóidecs –
Mezőkirályfalva 6-0, Lövér – Marosfel-
falu 3-0. Az élcsoport: 1. Alsóidecs 23
pont, 2. Nyárádremete 20, 3. Köhér 19.

* 5. liga, Déli csoport, 12. forduló:
Marosludas II – Balavásár 2-2, Haraszt-
kerék – Mezőgerebenes 6-0, Magyarsá-
ros – Hadrév 7-2, Mezőméhes –
Mezőtóhát 6-1. Az élcsoport: 1. Haraszt-
kerék 30 pont, 2. Magyarsáros 22, 3. Ba-
lavásár 22.

* 6. liga, 15. forduló: Egrestő – Csitt-
szentiván 2-7, Hármasfalu – Kibéd 1-6,
Nyárádgálfalva – Mezőpanit 4-2, Sá-
romberke – Jedd 1-2, Somosd – Székely-
bere 6-2, Küküllőszéplak – Csíkfalva
2-4. Az élcsoport: 1. Csíkfalva 39 pont,
2. Nyárádgálfalva 36, 3. Somosd 34.

A bajnokság végeredménye
1. Marosvásárhely    20        19         0          1           670-501       57
2. Köröskisjenő          20        12         2          6           626-589       38
3. Resicabánya           20        9           2          9           508-519       29
4. Nagybánya             20        8           0          12         564-589       24
5. Nagyvárad             20        6           0          14         518-592       18
6. Temesvár                20        4           0          16         548-644       12

Bálint Zsombor

gligor Róbert László 

Fogarason rendezik az elődöntő tornát
Többlépcsős rendszerben vívhatja ki a Marosvásárhelyi CSM női

kézilabdacsapata a Virágok Ligájában való szereplés jogát. Mihaela
Evi csapata az első kihívásnak a Fogarason rendezett elődöntő csoport-
ban kell megfeleljen, ahol az A osztály B csoportjának győztese, a Bu-
karesti Rapid, valamint az A és C csoport második helyezettjei, a
Konstancai Neptun és az Activ Plopeni lesznek az ellenfelei. A tornát
május 9-12-e között rendezik, az első fordulóban a konstancai csapat
az ellenfél, másnap Plopeni ellen játszanak, majd az utolsó fordulóban
a Rapiddal mérkőznek. A döntő tornára az első két csapat jut, de nem
mindegy a sorrend, mert ott keresztben elődöntőket vívnak a másik elő-
döntő csoport (HCM Slobozia, Bukaresti Ştiinţa, Dacia Mioveni, Kö-
röskisjenői Crişul) első két helyezettjével, és a győztesek közvetlen
feljutási jogot nyernek az élvonalba. A döntő torna helyszíne Ploieşti,
időpontja pedig május 16–19.

A vesztesek számára sincs azonban még minden veszve, hiszen ők a
Virágok Ligája 11-12. helyezettjeivel újabb tornát játszanak a maradék
kiadó helyért. Utóbbi időpontja június 5–9. A torna harmadik és negye-
dik helyezettjei tartaléknak számítanak majd, ha lesz olyan jogosult
csapat, amely nem iratkozik be az élvonalba.

Ami az esélyeket illeti, a Konstancai Neptun ellen barátságos
meccsen alulmaradt a CSM, de egyetlen válogatott kerettag sem volt a
pályán. A Plopeni ellen a kupában győzött a marosvásárhelyi csapat. A
CSM-nek jó esélye van a továbbjutásra az elődöntő csoportból, ez
azonban sokat csökkent azok után, hogy Andreea Târşoagă megsérült,
és nem játszhat.

Fotó: Nagy Tibor

Nagy küzdelem folyt minden labdáért Fotó: Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

VÁSÁROLOK régi, működőképes
autót (pl. Solenzát). Tel. 0774-559-
754. (5/2334-I)

VÁRMEZŐBEN, A FŐÚT MELLETT
egy 28 áras és négy darab 5 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-
20-334-8629. (8/2033-I)

ELADÓK: tárcsás kasza, földmaró,
gabonafújó, váltóeke, krumplikidobó. Tel.
0745-404-666. (6/2301)

ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.
(9/2221-I) 

ELADÓ tűzifa – komoly hozzáállás. Tel.
0747-566-430, 0758-206-683. (9/2172) 

ELADÓ Panasonic színes tévé. Tel.
0265/217-534. (17/2295) 

ELADÓ hatsoros műtrágyaszórós tö-
rökbúzavető gép. Ára: 5200 lej, alkud-
ható. Tel. 0749-500-746. (5/2390-I)

SOMOSD 47. szám alatt beépíthető
terület eladó. Tel. 0745-364-308. (2420–I)

ELADÓ Matiz, 2007-es évjárat,
55.000 km-ben. Ár: 800 euró, alkud-
ható. Tel. 0742-667-473. (mp-I)

ELADÓ két infraterápiás (elektromos)
ágybetét, új állapotban. Tel. 0746-
951-613. (2433-I) 

ELADÓ 8 ha szántóterület Marosjá-
rában (Gernyeszeg község). Tel.
0744-531-878. (2435)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
nagy kapacitású kukoricafejtő gép, lu-
cernabála. Tel.: 0747-480-255. (sz-I)
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Felújított mellékhelyiségek 
a marosvásárhelyi Mihai Viteazul 

általános iskolában
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, az iskolaigazgatóságon keresztül, folyamatosan befektet

az oktatásba és a helyi oktatási intézményekbe. A napokban befejeződött a Mihai Viteazul általános
iskola mellékhelyiségeinek felújítása, ahol kicserélték a szaniterberendezéseket.

– Kihasználtuk, hogy a diákok vakáción vannak, mindenáron be akartuk fejezni a munkát, hogy a
vakációt követően a gyerekek modernebb iskolába térhessenek vissza, és sokkal jobb körülmények
fogadják őket. Leaszfaltoztuk a sportpályát is, és felszereltük ka-
pukkal, az udvaron pedig játszóelemeket helyeztünk el. Az iskolá-
ban a bejáratoknál falburkolatot, tarkettet szereltünk, és
előkészületben van a játszópark. Jelenleg más oktatási intézménynél
is zajlik a munka, a városvezetés pedig a továbbiakban is azon lesz,
hogy hasonló feltételeket biztosítson a város összes iskolájában és
óvodájában – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, 
bel- és külkapcsolati osztály

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálás-
ban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az
ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetősé-
get. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre el-
küldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63586-I)
MAGÁNVÁLLALKOZÁS ELADÓT, illetve PÉNZTÁROST alkal-
maz teljes vagy részmunkaidőre. Akár egyetemisták vagy nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly,
megbízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás hajtási jogo-
sítvánnyal rendelkező személyek jelentkezését várjuk. Fényképes
önéletrajzukat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre várjuk
április 28-ig. További információért a 0758-291-244-es telefonszámon
érdeklődhet munkanapokon 10–18 óra között. (21069)
A MIALEV BUILDING SERVICES KFT. alkalmaz hosszú távra,
azonnali kezdéssel SZAKEMBEREKET BELSŐ ÉPÍTŐMUNKÁ-
LATOKRA Marosvásárhelyre és környékére. Tel. 0740-044-709.
(21191-I)
SOFŐRT alkalmazunk B, C, E kategóriával árukihordásra Maros me-
gyébe. Tel. 0744-692-871. (21184)
FIZIOTERÁPIA – SZAKVIZSGÁLAT és KEZELÉSEK. Tineretu-
lui utca 3. szám. Tel. 0365/734-050. (21169)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG KŐMŰVEST alkalmaz gé-
pesített vakoláshoz. Tel. 0742-659-999. (21183)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-FŰTÉS SZERELŐ-
KET alkalmaz; azonnali alkalmazás, kedvező bérezés. Érdeklődni a
0744-376-780-as vagy a 0744-420-152-es telefonszámon. (21183)
SZAKÁCSOT/SZAKÁCSNŐT alkalmazunk a Sörházba, Marosvá-
sárhelyen! Ha felelősségteljes személy vagy és jó csapatszellemű, vá-
runk a Sörház csapatába, ahol családias környezetben, modern
munkakörülmények között dolgozhatsz. Díjazzuk a minőségi munkát
és a kiváló hozzáállást. Előnyben részesülsz, ha tapasztalattal is ren-
delkezel. Küldj nekünk önéletrajzot a jazzdome@gmail.com e-mail-
címre vagy részletekért hívj a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUN-
KÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0745-439-433-as telefonszámon.
(63575-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe  – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14,
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pék-
ségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fize-
tés 1800 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3) és
SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15 óra
között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63533-I)
AUTÓSZERVIZ TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERE-
LŐT alkalmaz Marosszentgyörgyön, napi 8 órával. Jelentkezni a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0722-577-240. (sz-I)
MAGYARORSZÁGRA SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalma-
zunk betanított munkára. Kiemelkedő bérezés. A szállás ingyenes. Ér-
deklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21208)
A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (Electromu-
reş Rt.) ALKALMAZ: műanyagfröccsöntésben – előállítás, feldolgo-
zás, galvanizálás, hegesztés és összeszerelés – gyakorlattal rendelkező
MUNKÁSOKAT; SMT- (felületszerelési technológia) OPERÁTORT
az SMT-gépek (Solder Paste Printer, Pick and Place Machine, Reflow
Oven, AOI) irányítására, a munkafolyamatok követésére; MUNKÁ-
SOKAT elektronikus áramkörök gyártásának végső fázisához (ellen-
őrzés, csomagolás). Az önéletrajzokat nyújtsák be a részvénytársaság
székhelyére, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alá.
Érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat öSSZEHíVó
A Sporthorgászok és Vadászok Maros Megyei

Egyesületének elnöke  ezúton összehívja a tagokat
rendes évi közgyűlésre 2019. május 16-án 18 órára,
a Maros Művészegyüttes kövesdombi termébe.  

Pop Dinel elnök 

Zarándoklatok:
Medjugorje: 2019. május 20-25.

Szentföld: 2019. július 2-6.
Lelki vezető: Ft. Hajlák Attila-István

Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia 
(gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia;

belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944.

Cím: Pr. Dr. ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

A  MURES INSOLVENCY SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca
42. szám alatti székhelyű, csődbe jutott P. S.  INTEx RT. csődbiz-
tosaként nyilvános árverésen értékesíti a cég alábbi ingatlanjait –
a polgári törvénykönyv (1965) 431–449. cikkelye, illetve a 2006. évi
85-ös törvény 116–117. cikkelyei alapján: 

I. Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repü-
lőtér közelében telekelt megművelhető földek: 

– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám:
1037/N, 4750 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N,
2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641
négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzet-
méter szántóföld – telekkönyvszám 1031/N, 903 m2 szántóföld – te-
lekkönyvszám 1040/N. A területek összfelülete 18.544 négyzetméter.
Kikiáltási ár: 63.246,50 euró. Az ár nem tartalmazza a héát. 

Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti szék-
helyén lesz május 3-án 13 órától, és megismétlik hetente, pénteken-
ként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak értékesítéséig. 

Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/ame-
lyek megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a ki-
kiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző
napon 13 óráig. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as  és a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.

A MUREŞ INSOLVENCYMUREŞ INSOLVENCY SPRL (székhely: Marosvásárhely,
Gh. Avramescu utca 4. szám) az ENERGOMUR RT. cégfelszámo-
lójaként nyilvános árverést szervez az adós cég következő vagyon-
tárgyainak értékesítésére: 

1. Ingatlan (manzárd) Marosvásárhelyen, a Kós Károly utca 1/B
szám alatt. Kikiáltási ár: 243.423,79 euró + héa. 

2. Dacia SPM, kikiáltási  ár 3.392 lej + héa.
Az árverést május 3-án 12 órától tartják a felszámoló székhe-

lyén, és azonos időpontban megismétlik  minden pénteken, a javak
értékesítéséig.  Az árverésen azok a magán- és jogi személyek ve-
hetnek részt, akik/amelyek kifizetik  a kikiáltási ár 10%-ának meg-
felelő részvételi garanciát, a feladatfüzetet és a részvételi díjat,
valamint jelzik a részvételi szándékot az árverés előtti napon 12
óráig. 

A részvételi garanciát a RO28RNCB0193015967210036-os, a
marosvásárhelyi BCR Central bankfióknál nyitott számlaszámra
kell átutalni, vagy készpénzzel is ki lehet fizetni a felszámoló szék-
helyén. 

Bővebb tájékoztatás  a 0265/261-019  vagy a 0745-146-096-os te-
lefonszámon.



LAKÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

A HUNYADI (Hunedoara) utcában eladó
első osztályú, 50 m2-es, 2 szobás, II.
emeleti tégla tömbházlakás és egy
szobabútor-garnitúra jó állapotban,
olcsón; bélyegek az 1960-1990-es
évekből. Érdeklődni a 0365/413-874-es
telefonszámon. (16/2117)

ELADÓ ház telekkel Mezőpanitban, a
124. szám alatt. Érdeklődni a helyszínen
vagy a 0747-997-792-es telefonszámon.
(9/2109)

MÁSFÉL SZOBÁS, I. osztályú, 36 m2-es
garzon eladó a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (12/2266)

ELADÓ 2 szoba-konyhás családi ház
17 ár beltelekkel, rendezett telek-
könyvvel. Gógánváralja 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
kétszobás apartman a November 7.
negyedben nem dohányzó személy
részére. Ára 200 euró. Tel. 0752-836-
269. (2250-I)

ELADÓ azonnal kétszobás tömb-
házlakás a Kövesdombon. Tel.
0751-368-172. (2402)

KIADÓ kétszobás, bútorozott lakás a régi
Tudorban. Érdeklődni 15–20 óra között a
0744-781-522-es telefonszámon. (2424)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás,
garázs és pince. Érdeklődni a 0754-
323-475-ös telefonszámon 10–20 óra
között. (2425-I)

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon. Tel. 0365/410-620. (2434)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330)

JÓSOLOK kártyából és kávéból. Tel.
0742-614-602. (4/741)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(21178)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok.
Tel. 0747-346-252. (13/2351-I)

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók, főzőlapok, sütők javítását
vállaljuk az ügyfél lakásán, bárhol
Maros megyében. Kelemen szerviz.
Tel. 0265/243-294, 0745-560-092.
(13/2011-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (4/2359-I)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (21187-I)

TETŐJAVÍTÁST, külső-belső munkát és
bármilyen más kisebb javítást vállalunk.
Tel. 0748-828-239. (7/2321)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0755-291-137. (12/2327-I)

VÁLLALOK vakolást, padlócsempe-
lerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 24-én a drága gyermekünkre,
JÁNOSI CSABÁRA halálának má-
sodik évfordulóján.
Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket, örökké őrizzük drága emléke-
det. Érted hulló könnyeink soha
el nem fogynak, adjon a Jóisten
békés nyugodalmat. Bánatos
szülei. (6/2319)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 24-én a drága férjre és édes-
apára, JÁNOSI CSABÁRA
halálának második évfordulóján.
Elmentél tőlünk, de a szívünkben
az emléked örökké megmarad.
Soha nem feledünk, amíg élünk.
Nyugalma legyen csendes! Emlé-
két őrzi bánatos felesége és
leánya. (6/2319)

Ott pihen, ahol nem fáj semmi,
Nyugalmát nem zavarja senki.
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
Nem vagy elfeledve, szívünkben
örökre megmaradsz.
Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, 1994. április
25-ére, TORDAI CSILLA HAJNAL
halálának 25. évfordulóján. Pihe-
nésed legyen csendes, emléked
áldott! Bánatos szerettei. (9/2357)

Fájdalommal, kegyelettel emléke-
zünk id. PALKÓ SÁNDORRA ha-
lálának első évfordulóján. 
Bánatos felesége, Ildikó, szere-
tett fiai: Attila és Sanyika, imádott
kicsi unokái: Dávid és Nimród. 
Az Úr legyen velünk! (7/2137-I)

„Az árnyékok kinyúlanak,
a csillagok kigyúlanak,
föllobognak a lángok
s megbonthatatlan rend szerint,
mint űrben égitest, kering
a lelkünkben hiányod.”

(József Attila)
Április 27-én van BAKÓ ANTAL
JÓZSEF halálának 19. évfordu-
lója.
Adj, Uram, örök nyugodalmat
neki! Szerettei. (6/2260)

Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
Szomorú szívvel emlékezünk 
KOVÁCS ANTALRA és KISS 
ISTVÁNRA haláluk évfordulóján.
Nyugodjanak békében! Amália és
gyermekei. (23/2301)

Szomorú szívvel emlékezünk 
a sáromberki SZÁSZ
ZSUZSÁNNÁRA halálának 25. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Lánya, Marika, Kádár Mária.
(5/2343)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon,
csak egy van, ami a sírig vezet:
szívünkben az örök emlékezet.
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 29-én a márkodi születésű
BODONI FERENC marosvásárhe-
lyi lakosra halálának 5. évfordu-
lóján. Emlékét őrzi felesége, fia,
menye, leánya, veje és négy uno-
kája, valamint egyetlen testvére
családjával. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! (2404)

Hogy egy édesapa milyen kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.
Míg a szíved utolsót nem dobban,
szeresd szüleidet mindennél job-
ban. Mert más is adhat kincset,
palotát, de soha nem adhat két-
szer édesapát. Köszönjük, hogy
éltél és minket szerettél, nélküled
már semmi nem olyan, mint
régen.
Fájó szívvel emlékezünk április
27-én id. MÁTHÉ FERENCRE ha-
lálának 5. évfordulóján. Szerető
leánya, Tünde és családja, fia, 
Ferike és családja és a kis déd-
unoka, Beni. Nyugodj békében,
édesapám! (2403-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
KAPUSY MAGDA volt tanárnőre

halálának tizenkettedik évfordu-
lóján. Akik ismerték, kérjük, gon-
doljanak  rá kegyelettel. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (2407-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel gondolunk drága
édesanyánkra, nagymamára,
dédnagymamára, VASS 
ILONÁRA halálának 4. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Gyászoló
szerettei. (2414)

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra. Ott pihensz, ahol már
nem fáj semmi, nyugalmadat nem
zavarja senki. Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet, a Jóisten őr-
ködjön pihenésed felett. Pihenj
csendesen, legyen békés álmod,
találj odafenn örök boldogságot.
Fájó szívvel emlékezünk a szé-
kelyvajai születésű GÁL 
TAMÁSRA halálának 5. évfordu-
lóján. Áldott, szép emlékét szere-
tettel őrzi családja és szerettei.
(2416) 

Fájó szívvel emlékezünk május 1-
jén, halálának 3. évfordulóján a
szentháromsági születésű
TÖRÖK ROZÁLIÁRA (DÉZSI
GYULÁNÉ), aki Isaszegen (Ma-
gyarország) nyugszik. Emlékét
őrzi hét testvére és azok családja.
Nyugodjon békében! Szerettei. 
(2422-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzéssel kívánunk
vigasztalódást Csiki Csilla kollé-
ganőnknek és családjának férje,
CSIKI FERENC elhunyta alkalmá-
ból. Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! A Dacia Általános
Iskola munkaközössége. (2428-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik fájdalmunk-
ban osztozva drága halottunk,
CSIKI FERENC gyászszertartási
búcsúimáján és végtisztes-
ségadásán részt vettek, illetve
együttérzésüket, részvétüket
nyilvánították.  A gyászoló 
család. (sz-I)

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk, KISS
KÁROLY   temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (2400-I)
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Az idő múlik, telnek az évek, 
de a szívünkben örökre megmarad em-
léked.
Fájó szívvel emlékezzünk április 29-én
GYÖRFI ISTVÁNRA halálának 17. év-
fordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, két fia, anyósa,
testvére és családja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! (13/2268-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad emlé-
ked.
Megtört szívvel és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk április 30-ára,
fiunk, ifj. CSÁSZÁR JÓZSEF halálának
5. évfordulóján.  Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik bánatos szülei és összes
szerettei. (27406-I)

Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő
Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 
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