
Sokan panaszkodnak amiatt, hogy hosszas – esetenként
többórás – a várakozási idő a marosvásárhelyi sürgősségi
betegellátó osztályon, a rohammentő-szolgálatnál (UPU–
SMURD). Viszont a mindennapok tapasztalata sajnos azt mu-
tatja, hogy az emberek megszokták, hogy minden
problémával, sok esetben a családorvos által orvosolható
„csekélységekkel” is a sürgősségi betegellátó osztályra ro-
hannak, és ezzel fölöslegesen terhelik és lassítják a sürgős-
ségi ellátást.  Sokan a sürgősségit választva próbálják
megúszni a járóbeteg-rendeléssel járó többhetes várólistá-
kat, vagy panaszaikat eltúlozva riasztják a mentőt, remélve,
hogy ezáltal elsőbbséget élveznek majd az ellátásban. A sür-

gősségi betegellátó osztályon azonban kódok szerint sorol-
ják be az oda érkező betegeket, a várakozási idő tehát az
eset súlyosságától függ, nem pedig az érkezési sorrendtől,
vagy attól, hogy valakit mentő hozott-e be – jelentette ki la-
punknak Vass Hajnal, a sürgősségi betegellátó osztály – ro-
hammentő szolgálat főasszisztenője, akivel a hosszas
várakozási idő hátterében álló okokról, valamint a betegek
besorolásának a mikéntjéről beszélgettünk. 

Épülhet az új híd
A DN14A országút 24+067 km-énél új
hidat épít a Kis-Küküllő fölött a Stra-
bag cég, a kivitelezés az építési enge-
dély kibocsátásától számított hét
hónap. A napokban lebontott régi híd
helyén az új híd építésének előkészí-
tési munkálatait kezdték meg.
____________2.
Az új szakok
akkreditációjára
várnak
A 31 alapképzési szak mellett 12 mes-
teri szak működik, a doktorátus meg-
szerzését magyarországi
egyetemekkel közösen indítottuk, ha-
sonlóképpen egy programot a habilitá-
ció, azaz a doktorátusvezetés
megszerzésére. 
____________4.
Sejt-elmes
édességek 
Első látásra úgy tűnik, hogy a cuk-

rászdákban is kapható süteményeket
kínálnak, viszont ezek nem hagyomá-
nyos alapanyagokból és nem hagyo-
mányos módszerrel készülnek, sem
lisztet, sem cukrot, sem tojást nem tar-
talmaznak.
____________6.

Jelenlétért pénzt?
Sajtóhírek szerint le is törölte minden elektronikus felületről

Cristian Socol, a PSD egyik képviselője azt a tervezetet, miszerint
10 lejes értékjegyet adnának azoknak a diákoknak, akik nem hi-
ányoznak az iskolából. A kormánypárt programjának ezt a részét
kidolgozó Socol valószínűleg azt követően visszakozott, hogy ko-
moly bírálatok érték a projektet mind a szülők szövetsége, mind
a pedagógusok, a sajtó, a politikusok részéről. 

A szóban forgó tervezet úgy szüntette volna meg az iskolaelha-
gyást, hogy naponta 10 lej értékű voucherrel „jutalmazta” volna
azokat a tanulókat – a 2019/20-as tanévben elemi , később az ál-
talános iskolásokat is –, akik egy hónapon keresztül egyetlen órá-
ról sem „lógtak” volna el. Vagyis egy hónapi teljes idejű iskolai
jelenlétet 200 lejjel „támogatott” volna a kormány. Érdekes, a
mi időnkben senkit nem kellett pénzzel noszogatni az iskolába me-
nésre, a lógásokért pedig lehúzták a magaviseleti jegyet...

A meglehetősen populista terv, amint várható volt, úgy tűnik,
befuccsolt, ugyanis gyorsan kiderült, hogy az oktatási tárcának
nincs rá pénze, és egyébként is vitatható. Egyrészt nem ez az in-
tézkedés oldaná meg az iskolaelhagyás problémáját, aminek okai
sokrétűek. A kormánynak nem pénzjutalommal kellene iskolába
édesgetnie a gyerekeket, hanem korszerű infrastruktúrával, okta-
tási programokkal, modern tantervvel, amelyben a gyakorlati ok-
tatás kiemelt jelentőségű. A vidéken, elzártabb településeken
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A várakozási idő az eset súlyosságától függ

A sürgősség a sürgősségi
esetekért van!



A DN14A országút 24+067 km-énél új hidat épít
a Kis-Küküllő fölött a Strabag cég, a kivitelezés
az építési engedély kibocsátásától számított hét
hónap. A napokban lebontott régi híd helyén az
új híd építésének előkészítési munkálatait kezd-
ték meg.

A városon áthaladó nehézgépjárművek forgalmát az
Ádámos község felé vezető terelőútra irányították, a sze-
mélyautók pedig a Fenyő utcán Csüdőtelke felé kerülhet-
nek. Április 8-án adták ki az építkezési engedélyt, de a
város vízellátását biztosító vezeték elköltöztetésének vitája
miatt el kellett napolni a bontást. Sorin Megheşan polgár-
mester szerint a munkálatok ideje alatt a sürgősségi bea-
vatkozások esetére is akciótervet dolgoztak ki. Egy
tűzoltóautó, a rohammentő szolgálat és a mentőállomás hu-
szonnégy órás programmal állandó készenlétben várako-
zik, ugyanakkor a SMURD mentőhelikopter esetleges
bevetése esetére a városi kórház udvarán leszállópályát ala-
kítottak ki. „Nehéz időszak következik, előre is köszönöm
a megértésüket és a türelmüket. Közösen történelmi pro-
jektet valósítunk meg Dicsőszentmártonban, aminek az el-
következő száz év generációi örülnek majd. Az ütemterv
szerint novemberben már az új
hídon közlekedünk” – mondta a
polgármester.

Dicsőszentmárton vashídját az
Osztrák–Magyar Monarchia idején
építették. Az 1912-ben átadott vas-
híd szerkezete az évek során meg-
gyengült, a nagy kapacitású
teherszállítók számára az áthaladás
veszélyessé vált, ezért azok már
nem kelhettek át rajta. A híd aljzata
0,75–1 méterrel a jelenleg megál-
lapított árvízszint alatt volt, egy
nagyobb árhullám esetén a híd
visszatarthatta volna a folyóvizet
és eláraszthatta volna a várost. A
beruházás fő célja a biztonságos
közlekedés és a közúti forgalom
folyamatossá tétele. A bontást

végző vállalkozás szakemberei szerint a Kis-Küküllőn át-
ívelő hidat igencsak kikezdte az idő vasfoga, ezért vált sür-
getővé új híd építése. Amint a polgármester közösségi
oldalán is jelezte, az elbontott elemek nagyfokú korrózióról
tanúskodnak, ami a járművek és gyalogosok számára egya-
ránt veszélyt jelentett. A vasbeton szerkezetbe szivárgó víz
miatt a tartószerkezet helyenként erodálódott, a fém tartó-
oszlopok talapzatának egy része is málladozott. 

A beruházás értéke 5.441.971 lej héa/TVA nélkül. Az új
négysávos közúti híd teljes hossza 37,54 méter lesz, a szé-
lessége 15,20 méter. Két-két sávot három méter szélesre
alakítanak ki, a gyalogosok számára tervezett két járda
egyenként 1,60 m-es lesz. 

A tervezéshez szükséges engedélyek beszerzése, a mű-
szaki dokumentáció összeállítása, a műszaki terv, a kivite-
lezési részletek kidolgozása, a feladatfüzetek elkészítése
és felülbírálása, az új híd építése a versenytárgyalást meg-
nyert osztrák cég feladata, akárcsak az építés alatt haszná-
latos gyalogoshíd felállítása. A kivitelező feladata többek
között a jelenlegi híd lebontása, az új híd építése a DN14A
országút 24+067 km-énél, a munkálatok idejére a gya-
logátkelőhely megépítése, a híd közvilágításának kiépítése,
az utcának és járdáknak a hídhoz csatolása, a területnek
környezetvédelmi szempontból az eredeti állapotában való
átadása lesz.

Marosvécsi falunapok
és cseresznyevásár
A hagyományhoz híven idén is megtartják Marosvécsen a
falunapokat és a cseresznyevásárt. A háromnapos ren-
dezvénysorozat július 5-én, pénteken este 9 órakor kez-
dődik a művelődési otthonban, ahol a falunapok hivatalos
megnyitója után kulturális műsorra kerül sor, színpadra
lépnek a marosvécsi néptánccsoportok, valamint több te-
hetséges gyermek is fellép. 6-án, szombaton délelőtt 9
órakor a futballpályán sportvetélkedőkkel indul a nap, lesz
kispályás foci, távfutás, bicikliverseny, tizenegyesrúgás.
Ugyanakkor gulyás- és töltöttkáposzta-főzésre is sor
kerül. Este 9 órától a vásártéren koncerteken szórakozhat

a közönség, fellép Tolvaj Renáta, Ionica Morosanu, a Betli
Duo. A nap tűzijátékkal zárul. 7-én, vasárnap délelőtt 9.30
órakor kezdődik a cseresznyevásár, közben kulturális
műsor is lesz. 

Búzásbesenyői faluünnep
Július 7-én, vasárnap délelőtt 10.30 órától a római katoli-
kus templomban szentmisével, a református templomban
pedig istentisztelettel kezdődik a búzásbesenyői falunap.
Ezt követően a katolikus templomban átadják a Pro Bú-
zásbesenyő elismerést azoknak, akik jelentősen támogat-
ják a falut. Az ünnepi műsor déli 12 órakor kezdődik a
Rátoni János művelődési otthonban. 15 órai kezdettel a
sportteremben megtartják a Gyöngykoszorú hagyomány-
őrző néptánctalálkozót. 18 órától kezdődnek a színpadon
a koncertek. A falunap tűzijátékkal zárul. 

Módosul a csűrszínházi program 
Betegség miatt változik a Csűrszínházban július 19-ére és
20-ára meghirdetett program. A temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház Bartis Attila: Romlás című előadása
betegség miatt elmarad. Helyette a színház 19-én, pénte-
ken Forgách András 12 nő voltam című műve nyomán az
Apró kozmikus félreértések című darabot adja elő Csábi
Anna rendezésében. Díszlet- és jelmeztervező Albert Alpár,
zene Constantin Coada, fénytechnika Gidó Zoltán. Szerep-
osztás: Habfürdő Lőrincz Rita, A madárkülsejű kutya, aki
szereti a hazáját Csábi Anna, Apró kozmikus félreértés
Tankó Erika, A tizenkettedik Borbély B. Emília. Július 20-án
Matei Vişniec Kenyérrel a zsebben című kamaraelőadását
tűzték műsorra. Díszlet- és jelmeztervező Albert Alpár, ze-
neszerző Cári Tibor, művészeti tanácsadó Balázs Attila.
Előadják: Kiss Attila és Molnos András Csaba. Jegyek a
0744-985-742-es telefonszámon foglalhatók, előadás előtt
fél órával kell kiváltani a helyszínen. 

Tajcsi a várban
A Női Akadémia június 8-án, hétfőn 17.30 és 19.30 óra kö-
zött azokat a hölgyeket várja a marosvásárhelyi várban a
Tímárok bástyája előtt, akik a tajcsi ősi meditatív mozgás-
művészettel szeretnének megismerkedni. A foglalkozást
Bordy Judit vezeti. A részvétel ingyenes, a szervezők ado-
mányokat köszönettel elfogadnak.

Táplálkozásról kicsit másképp
A  Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
július 5-én, pénteken 17 órától a Berek utca 1. szám alatt
Táplálkozásról kicsit másképp címmel tart előadást az
egészséges étkezésről dr. Dragan-Pécsi Enikő. A jelenlé-
vők egyebek mellett azt is megtudhatják, hogy milyen lelki
tényezők húzódnak meg a rossz evési szokások mögött,
és mire ajánlatos odafigyelni a tudatos táplálkozás érdeké-
ben.

Vakációs program a múzeumban
A marosvásárhelyi várban lévő Régészeti és Történelmi
Múzeumban júliusban minden kedden délelőtt 9 órától déli
12 óráig vakációs gyermekprogramokat tartanak. Július 10-
én a Mágnes versus szlájm foglalkozásra várják a gyer-
mekeket, 17-én a kövületek történetéről lesz szó, a 24-i
foglalkozás pedig Újrahasznosítás művészi módon címmel
zajlik. A részvételi díj minden alkalommal 15 lej.

Ingyenkönyvek 
a Góbé Antikváriumban

Készletapasztás miatt az eddigi legnagyobb ingyenkönyv-
akció lesz július 13-án, jövő hét szombatján 10 és 14 óra
között a marosvásárhelyi Arató utca 6. szám alatti Góbé
Antikváriumban. A szervezők minden könyvbarátot várnak.  

Híszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ULRIK, holnap EMESE
és SAROLTA napja.
EMESE: régi magyar női név,
jelentése: szoptató.
SAROLTA: a Sarolt név alak-
változata. Később a Károly fér-
finév francia nyelvű női
párjának, a Charlotte-nak a ma-
gyarítására kezdték használni.
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A Nap kel 

5 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 185. napja, 

hátravan 180 nap.
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1 EUR 4,7356

1 USD 4,1943

100 HUF 1,4664

1 g ARANY 192,3192

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 130C

Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

Bontás alatt a dicsőszentmártoni vashíd  Fotó: Nagy Tibor

RENDEZVÉNYEK

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület kéthavonta megjelenő folyóirata az EKE-
vándortáborra készíti fel a természetjárókat. A helyszín, Szováta értékeit
ismerhetik meg az olvasók, tábori túrákból kapva ízelítőt. A közelmúlt ese-
ményeiről olvashatnak az EKE-osztályok híreiben, bővebb leírással a tu-
ristaszervezet küldöttgyűléséről, a Bánffy Miklós Emlék- és
Teljesítménytúra létrejöttéről.

Aki honismeretről olvasna, annak ajánlott a Négy falu – négy csoda Fo-
garasföldön, illetve a Sissi-emlékek Székelyföldön című írás.

A homoródalmási Sómerő vagy Sóskút titkairól szól a Borvizeink,
gyógyvizeink sorozat, a csillagászat az Üstökösnosztalgiát hozza, a gom-
báknál pedig az őzlábak nemzetségéről van szó. Emberek a havason, szé-
kelyek a harcmezőn – ezt ajánlják a Hazajárók, akik Erdély értékeit
örökítik meg mozgóképekben, és aki a múltat kutatja, örömét lelheti a Me-
teorológiával kapcsolatos írások régi turistalapokban című cikkben is. 

Nem felejtik elődeiket az EKE-sek, sorozatban jelenik meg az a kutatás,
amelyből megtudható, hogy egykori EKE-s elöljárók sírjai pontosan hol
találhatók a Házsongárdi temetőben. Visszatekintenek a természetjárók,
hogy előre nézhessenek, hiszen Erdély legnagyobb turistaszervezetének
128 éves múltja mellé legalább ennyi évnyi jövőt terveznek. Ami közben
történik, arra az Erdélyi Gyopár szolgál bizonyítékkal. Keressék a kéthavi
kiadványt az EKE-osztályoknál!

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei harmadik száma

Lebontották a dicsőszentmártoni vashidat
Épülhet az új híd

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647



A francia Naval Group és a Konstancai Hajógyár
által létrehozott társulás nyerte meg 1,2 milliárd
eurós ajánlatával azt a közbeszerzési eljárást, ame-
lyet a román védelmi minisztérium írt ki négy új
multifunkcionális hadihajó beszerzésére – jelen-
tette be szerdán Gabriel Leş tárcavezető.

A négy korvettet hét év alatt gyártják le, az elsőt három
éven belül bocsátják vízre – részletezte a miniszter, hozzátéve,
hogy a haditengerészet csaknem 30 éve nem kapott új hadi-
technikát.

A Konstancai Hajógyár tavaly áprilisban kötött társulási
szerződést a francia Naval Grouppal, hogy részt vehessen a
korvettliciten. A másik két jelentkező a holland Damen és az
olasz Ficantieri volt. A kiírás egyik feltétele volt, hogy a pro-
jekttel egy Romániában működő hajó-
gyárat fejlesszenek, az építkezés pedig
hazai beszállítóknak is munkát adjon.

Romániában 2016. novemberben írt
először a sajtó arról, hogy a védelmi
tárca megnövelt költségvetésének jelen-
tős részét a hadiflotta korszerűsítésére
fordítják. A Romániát akkor irányító
szakértői kormány el is fogadott egy ha-
tározatot, amelynek értelmében a vé-
delmi tárca a holland Damen csoporttól
vásárolt volna négy, Romániában – a ga-
laci hajógyárban – legyártandó korvettet
1,6 milliárd euróért, a határozatot azon-
ban 2017-ben az új szociálliberális kor-
mány hatályon kívül helyezte és új
feltételrendszerrel írt ki közbeszerzést.

Idén év elején a védelmi tárca korrup-
ciógyanúra hivatkozva felfüggesztette az
eljárást. Az ügyben a katonai ügyészség,
majd a korrupcióellenes ügyészség

(DNA) is vizsgálódott, de nem közölték, megalapozottnak
tartják-e a gyanút.

Gabriel Leş szerdai sajtóértekezletén kérdésre válaszolva
annyit mondott erről, hogy a bűnvádi eljárás nem akadályozza
a hadihajók beszerzését, ha pedig valakit megvádol a DNA,
annak esetleges bűnösségéről az igazságszolgáltatásnak kell
határoznia.

A G4 Media ellenzéki portál – a Digi 24 hírtelevízió érte-
süléseire hivatkozva – korábban azt írta: a közbeszerzést And-
rei Ignat fegyverzetért felelős államtitkár, az időközben
korrupcióért bebörtönzött Liviu Dragnea szociáldemokrata
pártelnök egyik állítólagos bizalmasa hátráltatta mindeddig,
akit a miniszter nem sokkal Dragnea elítélése után, június 6-
án leváltott. (MTI)

Hivatalos levélben érdeklődik Korodi Attila a kultu-
rális minisztériumtól és a holokausztkutató intézet-
től, hogy milyen törvényes alapja van a szaktárca
által múlt héten kibocsátott művészeti engedély-
nek, amely jóváhagyta az Úzvölgyében kihelyezett
50 betonkereszt művészeti koncepcióját. 

Korodi arra kéri az Elie Wiesel Intézetet, hogy foglaljon
állást a nagy betonkereszten szereplő szimbólumok és a jú-
nius 6-án avatásra érkező tömeg résztvevői által használt
szimbólumok kapcsán, amelyek hasonlóságot mutatnak a
legionárius mozgalmak szimbólumaival. Románia törvényei
egyértelműen tiltják és bűncselekménynek minősítik a legi-
onárius, fasiszta, rasszista és vasgárdista jelképek haszná-
latát.

„Számunkra érthetetlen, hogy egy szaktárca hogyan bo-
csáthat ki az ország törvényeivel ellentétes jóváhagyásokat
olyan körülmények között, hogy egy hónappal korábban
ugyanez a szaktárca állapította meg, hogy nem lehet felavatni
az illegálisan kihelyezett betonkereszteket a művészeti jóvá-
hagyás hiánya miatt. Azonban az avatást, mint jól tudjuk, jú-
nius 6-án ejtették meg” – fogalmazott Korodi Attila, majd
hozzátette, hogy a Hősök Emlékének Országos Hivatala meg-
állapította: 11 román katona nyugszik az úzvölgyi temetőben,
azonban a kulturális szaktárca művészeti engedélye 50 isme-
retlen katona emlékhelyét jelölő betonkeresztre vonatkozik. A
Hargita megyei törvényhozó rámutatott arra is, hogy a doku-

mentációból, amely alapján a dormánfalvi polgármesteri hi-
vatal jóváhagyást kért a kulturális tárcától, egyértelműen ki-
derül, hogy az úzvölgyi katonatemető a Hargita megyei
Csíkszentmártonhoz tartozik. (RMDSZ-tájékoztató)
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Tüntetés Székelyudvarhelyen
Az állami szintű magyarellenesség ellen szervez tün-
tetést Székelyudvarhelyen július 23-án 18 órától a
Néppárt – jelentette be nagyváradi sajtótájékoztató-
ján Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt
országos elnöke. A pártelnök szerint Romániában ál-
lami szintre emelkedett a magyarellenesség, ezt bi-
zonyítja az úzvölgyi magyar katonatemető
Dormánfalva javára történő telekkönyvezése, a te-
metőben illegálisan felállított betonkeresztre kiadott,
„művészeti koncepcióra” vonatkozó szakhatósági en-
gedély, a Békás-szorost célzó területfoglalási igyeke-
zet, a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti
egyetem önálló magyar karának létrehozását meg-
tagadó intézkedés, a megkérdőjelezhető körülmé-
nyek között elfogadott közigazgatási törvénykönyv
kisebbségi jogokat csorbító részletei, a háromszéki
ozsdolai közbirtokosság elleni bírósági eljárás. 

Szabadnap járna a szülőknek
Szabadnapot kérhetnek a 12 év alatti gyerekek szülei
az olyan napokra, amelyeken valamilyen oknál fogva
szünetel az oktatás a tanintézetekben – erről szóló
javaslatot fogadott el szerdán a szenátus, első ház-
ként. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége
(ALDE), valamint a Szociáldemokrata Párt (PSD)
által benyújtott indítvány értelmében azokon a napo-
kon, amelyeken a kedvezőtlen időjárási körülmények
vagy más „extrém helyzetek” miatt ideiglenesen fel-
függesztik a tanítást az iskolákban, a szülők fizetett
szabadnapra jogosultak, hogy felügyeljék gyerme-
küket. A tervezet szerint egyik szülő kaphat szabad-
napot ezekre a napokra, és akkor igényelheti ezt, ha
12 év alatti, iskolába/óvodába beírt gyereke van. A
szabadnapot kérelmeznie kell a szülőnek munkálta-
tójánál – áll még a javaslatban, amelyről a képvise-
lőház szavaz döntő házként. (Agerpres)

Ügyvivő miniszterelnök-
helyettest neveztek ki

Aláírta szerdán Klaus Iohannis államfő azt a rende-
letet, amellyel ügyvivő miniszterelnök-helyettessé
nevezi ki Eugen Teodorovici pénzügyminisztert – kö-
zölte az Államelnöki Hivatal. Ugyanakkor az államfő
tudomásul vette Viorel Ştefan kormányfőhelyettes le-
mondását, megállapítva, hogy utóbbi többé nem
tagja a kormánynak. Teodorovici ügyvivő kormány-
főhelyettesi kinevezéséről múlt pénteken döntött a
PSD országos végrehajtó bizottsága, miután meg-
üresedett az Európai Számvevőszéknél tisztséget
vállaló Viorel Ştefan széke. (Agerpres)

Felfüggesztették tisztségéből
Nagyszeben polgármesterét

Felfüggesztette tisztségéből Astrid Fodor nagysze-
beni polgármestert Adela Muntean prefektus, miután
a legfelsőbb bíróság jogerős ítéletében megerősí-
tette az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség
(ANI) által az elöljáró esetében megállapított össze-
férhetetlenséget. Astrid Fodor a téma kapcsán azt
mondta, megtámadja a rendeletet a bíróságon, és
kérni fogja annak felfüggesztését. Az ANI még 2015-
ben állapított meg összeférhetetlenséget Astrid
Fodor esetében, mivel 2012 és 2014 között az alpol-
gármesteri tisztséggel párhuzamosan tagja volt két
nagyszebeni tanintézet igazgatótanácsának. Fodor
azóta több ízben is elmagyarázta, hogy a jelzett idő-
szakban helyi tanácsos volt, és az akkori törvények
kötelezték, hogy helyi választott tisztségviselőként
javadalmazással nem járó tagságot vállaljon iskolák
igazgatótanácsában. (Agerpres)

lakók, a mélyszegénységben élők között a legmagasabb
az iskolaelhagyás aránya, a kormánynak tehát olyan
alapintézkedéseket kellene hoznia, amelyekkel az okta-
tást hozzáférhetővé teszi a diákok számára, illetve biz-
tosítja a tanulóknak legalább a napi egyszeri étkezést.
Mert például az a gyermek, aki naponta kétszer több ki-
lométert kell gyalogoljon télen-nyáron az iskoláig, ahol
télen nincs fűtés, vezetékvíz, illemhely, ahol összevont
osztályokban „tanul” több korosztály (sokszor még írni-
olvasni sem tanulnak meg a diákok, de befejezik a ne-
gyedik osztályt), előbb-utóbb kimarad a nem mellesleg
kötelező oktatásból. 

Mielőtt tehát a jelenlétet jutalmaznák pénzzel, gyö-
kereiben kellene megreformálni az oktatásügyet, ele-
mezni az iskolaelhagyás, írástudatlanság okait, és végül
vonzóvá tenni a rendszert a gyermekek számára. Jó ta-
nulási körülmények, jól képzett, megfizetett pedagógu-
sok és a mai kor igényeinek megfelelő tanterv – ez az
elvárás. Csakhogy a reform megvalósítása őszinteséget
feltételez és sok munkával jár, ennél könnyebb pénzt osz-
tani boldog-boldogtalannak. 

A statisztikák könyörtelenek: azt mutatják, hogy Ro-
mániában 16,4 százalékos az iskolaelhagyási arány, il-
letve a 15 éves gyermekek 42 százaléka funkcionális
analfabéta. Ezekkel a számokkal európai viszonylatban
dobogósak vagyunk. Érdekel ez komolyan valakit? 

Jelenlétért pénzt?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Forrás: RMDSZ

Illusztráció: UPI.com

Korodi Attila: az Elie Wiesel Intézet foglaljon állást
az úzvölgyi illegális keresztek szimbolisztikája

kapcsán 

Románia 1,2 milliárd eurót költ négy új hadihajóra

Üdvözölték a vezető lengyel politikusok Ursula von
der Leyen jelölését az Európai Bizottság élére, a
kormánypárt a jelöltállítási folyamatban megnyilvá-
nult visegrádi egységet emelte ki, az ellenzéki Pol-
gári Platform pedig azt, hogy egy pártcsaládban van
a német védelmi miniszterrel.

Jacek Czaputowicz külügyminiszter szerint kiderült, hogy
„lehetetlen Lengyelország és a közép-európai térség országa-
inak mellőzésével személyi megoldásokat kikényszeríteni”.
Abból, hogy von der Leyen nem a csúcsjelölti rendszerből ke-
rült ki, Czaputowicz arra következtetett, hogy jelöltsége az
Európai Unió föderalista koncepciójától való távolodást, a
nemzeti kormányok szerepének megerősödését jelenti.
„Ennek fontos következményei vannak az EU jövőjére, jövő-
beli formájára nézve” – vélekedett.

A térségbeli országok szerepéről hasonlóan nyilatkozott
még szerdán Brüsszelben Mateusz Morawiecki lengyel kor-
mányfő. Szerinte a visegrádi csoport (V4) „erőteljesen érzé-
keltette (EU-n belüli) pozícióját”, a négy visegrádi ország
kormányfői pedig „függetlenül attól, hogy más-más pártcsa-
ládhoz tartoznak, egy hangon beszélnek arról, amire az EU-
nak szüksége van”.

A miniszterelnök elmondta: a csúcstalálkozón követelte,
hogy közép-európai legyen az Európai Bizottság egyik alel-

nöke.Von der Leyen személyét illetően Morawiecki elmondta:
nagy esélyt lát arra, hogy Lengyelország és az EB-elnökjelölt
közös nevezőre jusson többek között a NATO-hoz és Orosz-
országhoz való viszony kérdésében.

Ugyanezt a két elemet emelte ki Stanislaw Karczewski sze-
nátusi elnök is.

Jacek Sasin kormányfőhelyettes, a minisztertanács állandó
bizottságának elnöke von der Leyen jelölésében Donald Tusk,
az Európai Tanács elnöke vereségét látta.

„Azok veresége ez, akik Frans Timmermans jelölését szor-
galmazták, és akik úgy látták, hogy az EU-n belül két Európa
létezik: a fontosabb Nyugat-Európa, valamint a kevésbé fon-
tos Közép-Európa” – jelentette ki Sasin.

A fő ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) elnöke, Grze-
gorz Schetyna Twitter-bejegyzésében „európai néppártbeli
kollégának” nevezte von der Leyent, aki – mint írta – „szereti
Lengyelországot, és tiszteli a demokratikus értékeket”. Szer-
dai sajtóértekezletén Schetyna bírálta a kormánypártot, amiért
lengyel politikust nem sikerült a legmagasabb uniós posztra
juttatni. Rámutatott: a 2009-es EP-választást követő ciklusban
a PO politikusa, Jerzy Buzek lett egy időre az Európai Parla-
ment elnöke, a 2014-ben kezdődő ciklusban pedig Donald
Tusk korábbi pártelnök került az Európai Tanács élére. (MTI)

EU-tisztújítás 
Lengyel politikusok üdvözölték Ursula von der Leyen jelölését



Több mint 600 hallgató vég-
zett az idén a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem
egyre gyarapodó alap- és
mesteri képzésein. A Maros-
vásárhelyi Kar végzőseinek
június 28-i ballagási ünnep-
sége után dr. Dávid László pro-
fesszort, az egyetem rektorát
kérdeztem a további tervekről
és az eredményekről, ame-
lyek felsorolása nem fért bele
a ballagásról szóló beszámo-
lóba.

– Bár az eredményekről illene,
kezdjük mégis a tervekkel; épít-
kezik-e továbbra is a Sapientia
EMTE, és ha igen, milyen sza-
kok indítását tervezik?
– Az építkezés folyamatos, a

Marosvásárhelyi Karhoz tartozó
sepsiszentgyörgyi agrármérnöki
szak mellett az erdőmérnöki szak
indítását is célul tűztük ki, ennek ér-
dekében elkészítettük és benyújtot-
tuk az akkreditációs csomagot.
Immár egy éve zajlik a Marosvásár-
helyre tervezett építőmérnöki szak
akkreditációs dossziéjának az átvi-
lágítása. A Felsőoktatás Minőségét
Biztosító Hatóság (ARACIS) már
kétszer kért kiegészítést, és a végső
döntés meghozatalát is megígérték,
legutolsó ülésükön mégsem tűzték
napirendre. Így az idei nyári felvé-
teli vizsgát már nem tarthatjuk meg,
viszont amennyiben kedvező dön-
tés születik, fel vagyunk készülve,
hogy ősszel felvételi vizsgát hirdes-
sünk, már csak azért is, hogy a köz-
tudatba bekerüljön ez a lehetőség is.

– A rektor úr beszédében el-
hangzott, hogy amikor megala-
kult a Sapientia EMTE,
mindenki azt szerette volna,
hogy egyből a legjobb egyetem
legyen. Csakhogy ehhez, ha nem
is évszázadok, de évtizedek ha-
gyománya, tapasztalata szüksé-
ges, mert egyből nem lehet az
élvonalba jutni. A jelek azonban
biztatóak, ezt igazolja a leg-
utóbbi besorolás szerinti 20.
hely a romániai állami és ma-
gánegyetemek rangsorában.

– Egy egyetem kétféleképpen
mutathatja meg, hogy milyen ered-
ményei vannak. Az egyik a világ-

ranglistán elfoglalt
hely, amire nagy egye-
temek vállalkoznak,
mivel nagy súllyal
szerepel a besorolás-
ban a hallgatók száma,
így a több tízezer diák
képzését biztosító ok-
tatási intézményeknek
könnyebb jó helyezést
elérniük. Nemrég je-
lent meg a világ egye-
temeit rangsoroló
UniRank jegyzéke a
romániai egyetemek-
ről is. A közel száz
közül a 20. helyre ke-
rültünk, több hagyo-
mánnyal rendelkező
neves egyetemet meg-
előzve. Ez városokra
lebontva azt jelenti,
hogy Marosvásárhe-
lyen az első, Kolozs-
várt a negyedik helyen
állunk, a Babeş–Bo-
lyai, a műegyetem és az orvosi
egyetem mögött. 19 éves történettel
bejutni a legjobbak közé minden-
képpen figyelemre méltó teljesít-
mény. Ebben a rangsorolásban nagy
súlya volt a végzősök véleményé-
nek az egyetemről, a Sapientia ilyen
szempontból is jól teljesített, mert a
volt hallgatóink elkötelezetten érté-
kelik a felkészítést, amelyben ré-
szük volt. 

Egy másik tényező a hallgatók
által a tanév során elért tudományos
eredmények, és a Marosvásárhelyi
Kar ebből a szempontból is jól tel-
jesített a nemzetközi versenyeken,
vetélkedőkön. A múlt tanévben a
Zadarban tartott mediterrán konfe-
renciáról két diákunk hozott díjat az
intelligens házakról szóló dolgoza-
tával, egyéb eredmények mellett.
Az idei tanév minden korábbi ered-
ményt felülírt. Az Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencián
(OTDK)17 hallgatónkat díjazták,
hárman első, négyen második és
szintén négyen harmadik, a többiek
különdíjat kaptak. Az idei Erdélyi
Tudományos Diákköri Konferen-
cián (ETDK), ahonnan a hallgató-
kat az országos konferencián való
részvételre választjuk ki, már több
volt a jelölés, mint korábban. 

Mindenki tudja, hogy az erdélyi
magyar nyelvű műszaki oktatás ma

Marosvásárhelyt jelenti, de Temes-
váron még mindig vannak magyar
hallgatói és tanárai az egyetemnek.
Ezért tudatosan vállaltuk, hogy be-
segítünk a szervezésbe, és a mű-
szaki egyetemek idei ETDK-jának
műszaki tagozatáról 12 díjat hozott
el a Sapientia, amiből 9 OTDK-ra
való jelölés. 

A Nagyváradon szervezett társa-
dalomtudományi TDK-n közegész-
ségtan szakos diákunk nyerte az
első díjat.

A marosvásárhelyi négy diákból
összeállt Heptacube csapat a Buka-
restben tartott Robochallenge nem-
zetközi versenyen a legjobb repülő
robotért járó első díjat nyerte a 16
nemzetet képviselő csapatok között.

A Budapesti Metropolitan Egye-
tem által az idén júniusban szerve-
zett angol nyelvű Kreatív
Gondolkodásfejlesztő Műhely nem-
zetközi vetélkedőn egyetemünk
kommunikáció és közkapcsolatok
szakos diákjai végeztek az első he-
lyen.

Az Aventics Pneumobil verse-
nyen hallgatóink három dobogós
helyezést értek el. 

Tanárainknak is jutott elismerés,
Balla Géza, egyetemünk főállású
docense Budapesten a 2018-as Év
Bortermelője díjat vehette át, dr.
Kolozsvári Zoltán nyugalmazott, de
még aktív tanárunkat Gábor Dénes-
díjjal tüntették ki. Mindezen túl a
Sapientia helyet adott a Semmel-
weis-szobor felállítására. 

– Végül térjünk vissza arra,
hogy hány szaknak van meg az
akkreditációja a Sapientia egye-
temen…

– Mind a 31 alapképzési szakra
rendelkezünk működési engedély-
lyel, amit ötévente meg kell újítani,
akárcsak az intézményi akkreditá-
ciót, amit kétszer már megkapott az
egyetem. A 31 alapképzési szak

mellett 12 mesteri szak működik, a
doktorátus megszerzését magyaror-
szági egyetemekkel közösen indí-
tottuk, hasonlóképpen egy
programot a habilitáció, azaz a dok-
torátusvezetés megszerzésére. A
nagy gondunk az, hogy az egyetem
indításakor jelen levő tanárok elér-
ték a nyugdíjkorhatárt, és fiatalítani
kellett. Ma sincs több tanárunk,
mint induláskor, de a tanári kar fia-
talabb lett. 

– Befejezésképpen soroljuk fel a
Marosvásárhelyi Kar kínálatát: in-
formatika, mechatronika, számítás-
technika, automatika és alkalmazott
informatika, gépészmérnöki, táv-
közlés, kertészmérnöki, agrármér-
nöki (Sepsiszentgyörgyön), kom-
munikáció és közkapcsolatok, köz-
egészségügyi szolgáltatások és po-
litikák, fordító és tolmács (angol,
német) és tájépítészet szak. 

A mesterképzési tanulmányi
programok a következők: fejlett
mechatronikai rendszerek, növény-
orvos, számítógépes irányítási rend-
szerek. 

A felvételire való beiratkozás jú-
lius 15-20. között zajlik. Minden
szaknál figyelembe veszik az érett-
ségi általánost. Ahol írásbeli vizsgát
tartanak (július 23-án), fele-fele
arányban, illetve négy szakon 25/75
százalékban számít az érettségi ál-
talános és a vizsgán elért jegy. Az
országos, illetve nemzetközi verse-
nyek díjazottjai ösztöndíjas helyre
jutnak be. A végleges eredményeket
július 29-én közlik. 
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Bodolai Gyöngyi 

Tervek és eredmények a Sapientián
Az új szakok akkreditációjára várnak

Fotó: Nagy Tibor

Az életben, a kisbetűsben, előadódhatnak
magánévfordulók. Ezzel semmi szokatlant
nem állítottunk, ugyanis az emberek élete
csupa ilyen évfordulókkal van teletűzdelve,
mint a jelzett országutak kilométerkövekkel.
A mérföldkövek kifejezés túl ünnepélyes, túl-
hivatkozott és közhelyszerű. Na már most az
évfordulók természetéből következik, hogy
megünnepelhetők és elfeledhetők. Avagy elég,
ha az ember emlékezik azokra. Mostanában
a közösségi média, a közösségi hálók, telefo-
nok azért memóriasegédként is működnek,
fel-feldobnak egy-egy emlékezetes fotót és
vele együtt az akkori kommentárokat, a cso-
dálók és lájkolók nevét. Persze ennek előfel-
tétele, hogy akkoriban már fotóztunk a
távbeszélőnkkel, és hogy azokat megosztás
végett a nyilvánosság, a magánpublikum
martalékévá tettük.

Ám az efféle szerencsés megörökített pil-
lanatok, események fotókrónikája legfen-
nebb 10-12 éves, ennyire terjed ki a
mobiltulajdonlásunk időtartama. Előtte volt
a klasszikus fényképezőgép meg a digitális
ugyancsak rövid múltja, hiszen mindezek a
műszaki jószágok hozzánk a rendszerváltást
követő második évtizedben érkeztek el és
váltak pillanatok alatt tömegméretűvé. Ha
maradt volna a diktatúra, nem biztos, hogy
a 21. század minden technikai vívmányából
és átkából ilyen sebesen és ekkora sikerrel,
elterjedtséggel részesültünk volna. Köztudo-

mású például, hogy a Nagy Huawei orszá-
gában vagy a 38. szélességi körtől északra
uralkodó népi demokratikus Kim-okráciá-
ban a gugli és a többi információs csatorna,
világhálózat tartalmát megszűrik vagy ki-be
tiltják teljes egészében. Efféle gyakorlat ma
már errefelé, Közép-Kelet-Európában egy-
szerűen elképzelhetetlen, hihetetlen. 

Csak változott va-
lami. A régi curájbá-
gyés, tapsonc világot
visszasírók száma fi-
zikailag is csökkent.
Ugyanis lassan kihalnak; akik pedig ennél
fiatalabbak, azoknak fogalmuk sincs arról,
hogyan éltünk. Hasztalan mesélnénk nekik
rémtörténeteket, nincsenek azokról videóink,
felvételeink. (A dokufelvételeket könnyen
meg is lehet hamisítani az adott ideológiai
célok érdekében.) 

Akkortájt születésnapokat örökítettünk
meg, képeket apukával és anyukával, egy ta-
vaszi sétát a főtéren, amikor szerelmünk fel-
vette az új raglán ujjú tavaszi kabátját, amit
a konfekcióboltban szerzett be, exportból
visszamaradt, ezt onnan tudtuk, hogy Made
in Romania. Sokunk számára ez volt az első
angol teljes mondat, amit kívülről megtanul-
tunk. (Ehhez hasonló volt a szagos torna-

cipő: Made in Peoples Republic of China.)
Fényírtuk honi, kárpáti, somostetői kirándu-
lások vidám kompániáit – sokkal többet tú-
ráztunk idehaza, mint külföldön, Velencében
és/vagy Thaiföldön – , Olănesti-en voltunk
szakszervezeti jeggyel és nem thai masszá-
zson Balatonalmádiban vagy Trogirban.

Ebből aztán, könyörgöm, nehogy azt a
téves és elhamarko-
dott következetést
vonják le, hogy e
sorok írója valami-
lyen titkos formában,

tudatalatti sötét kapcsolat-láncreakcióval
szeretne újból abba a korszakba, néhány év-
tizedbe visszahátrálni, amelyet gyakran idéz
írásaiban. Egész egyszerűen azzal magya-
rázható, hogy akkor is voltak csütörtökök és
más hétköznapok és jeles ünnepek, csak
akkor jóval ifjabbak voltunk (voltam, voltál),
és a tapasztalatok tárháza onnan töltődött
fel, akkor kezdődött az eredeti tőkefelhalmo-
zás. 

Nekem az emlékeké, elméleteké, a valami
tudásáé, másoknak a marxi értelemben vett
kapitalisztikus vagyon és vállalkozás meg-
alapozása. Például, mivel magyarázható,
hogy az egykori bolt- és aprozár- (id est
zöldség- és gyümölcskereskedések) vezetők,

forgalmazók, beszerzők túlnyomó többsége,
a párt és állami hivatalnok elitje vált a vál-
lalkozók, újgazdagok, sikeres üzletemberek
első nemzedékévé a rendszerváltást követő
zavarodott években? (Nem mintha manap-
ság oly nyugodt vizekben folydogálnának a
gazdasági és társadalmi jelenségek, mace-
rák és szappanoperák...) Maradjunk annyi-
ban – és ezzel remélhetőleg senkit sem
gyalázunk, sértünk meg – jókor voltak jó (?),
szerencsés helyen, így jutottak a szó szerint
értékes információhoz. Nálunk szerencsére
– nincs adatom erre, de lehet, hogy csak tu-
datlan vagyok – nem voltak Aranykéz utcai
gyilkosságok, Prisztás Józsefek, és nem mű-
ködött Rohács koma, ebben a tekintetben lát-
szólag békésebben zajlott a gazdaság
átcsoportosítása, áthangszerelése, a nemzeti
vagyon átstrukturálása tulajdonosi szem-
pontból.

Csupán most veszem észre, hogy a ma-
gánévfordulókat tűztem ki célul, és elraga-
dott a szociologizáló hevület. Pedig azt
akartam mondani, hogy éppen 50 éve voltam
először Londonban és Amszterdamban, jö-
vőre lesz ötven éve, hogy diplomát nyomtak
a kezembe Kolozsvárott, és ötvenöt évvel ez-
előtt érettségiztem egy nemszeretem nemzeti
kollégiumban. Akkoriban nem így hívták, de
ennek nincs jelentősége, csupán az eltelt fél
századnak. A centenárium nem rajtunk
múlik. 

Elölnézet az időről



– Azt kell tudni, hogy ha a sür-
gősségi szolgálathoz bárki bejön,
azt fogadjuk, és ezt sokan kihasz-
nálják. Ha valakit itt fogadunk,
akkor alaposan ki kell vizsgáljuk
ahhoz, hogy lássuk, mi áll a pana-
szainak a hátterében, illetve meny-
nyire súlyos esettel állunk szemben.
Ezt a lehetőséget kihasználva, a csa-
ládorvosok is gyakran küldik ide a
betegeket, hogy itt elvégezzük a kü-
lönféle vizsgálatokat, és amikor a
beteg visszakerül hozzájuk, már
megvannak az eredmények. Nem
mondom, hogy kevesebb betegünk
lenne, de a várakozási idő csök-
kenne, ha azok a páciensek, akik
panaszaikkal nem feltétlenül a sür-
gősségi osztályon kellene jelentkez-
zenek, máshol keresnének
megoldást a problémájukra. Na-
gyon jó volna, hogy ha a szakembe-
rek is megértenék, hogy a sürgősség
a sürgősségi esetekért van. Nem azt
mondom, hogy ha valaki rosszul
érzi magát, ne jöjjön fel, de ha, te-
gyük fel, három napja vagy két hete
fáj a háta vagy a feje, elsősorban
forduljon a családorvoshoz, majd
szakorvoshoz, és ott próbálják meg-
találni, hogy mi okozza a fájdalmat.
Ha valaki hirtelen lesz rosszul,
akkor természetesen a sürgősségi
szolgálathoz fordul.

– Hogyan történik a sürgősségi
betegellátó osztályra érkező be-
tegek színkódok szerinti beso-
rolása?

– A színkódrendszer biztosítja,
hogy minden beteget állapotának a
súlyossága szerint soroljunk be,
tehát a súlyos, esetleg kritikus álla-
potú páciensek a lehető leghama-
rabb részesüljenek ellátásban. Van
egy országos szinten elfogadott pro-
tokollum, most már napvilágot lá-
tott a miniszteri rendelet is, amely
szabályozza ezt a területet. Hogy
miért van szükség erre a triázsra,
színkódrendszerre? Azért, hogy ha
két beteg áll előttem, felmérjem,
hogy kettejük közül melyiknek a

súlyosabb az állapota, és melyiket
kell előbb ellátni. Ha a kérdésre,
hogy meghal-e a beteg, ha nem lé-
pünk azonnal, szüksége van-e most,
ebben a pillanatban valamely élet-
mentő beavatkozásra, igen a válasz,
akkor a beteg piros színkódot kap.
Ezzel a beteggel azonnal megyünk
is be a reanimáló szobába, ahol a
piros kódot kapott, azaz első szintű
súlyosságú betegeket ellát-
juk. Őket nem öt perc múlva,
hanem most azonnal kell el-
látni ahhoz, hogy életben
maradjanak, hogy stabilizál-
juk az állapotukat, illetve
minél inkább csökkentsük
annak az esélyét, hogy
komplikációk lépjenek fel. A
pirosat követi a sárga kód,
amikor eltelhet egy egészen
rövid idő, amíg a sürgősségi
orvos megvizsgálja a bete-
get, mivel a páciens alapvető
életfunkciói rendben vannak.
Ezek után következik a zöld,
a kék,  majd a fehér kód,
amelyek már nem súlyos sür-
gősségi esetek. 

A sárga, azaz kettes sú-
lyossági fokozatba sorolt be-
tegek legtöbb 15 percet
tudnak várni. A protokollum
szerint a zöldbe soroltak vár-
hatnak hatvan percet, a kék
kóddal 120-at, a fehérrel pedig 240
percet várhatnak a páciensek. Ha te-
gyük fel, a beteg belelépett egy
szögbe, akkor feljön, és természete-
sen ellátjuk a sebét, de ezzel a prob-
lémával várhat, mivel nem súlyos
az állapota, nincsen életveszélyben.
Kék kódos esetnek számít, ha va-
laki leesett, és lehet, hogy van egy
egy-két centis sebe, amit össze kell
varrni, vagy csak egyszerűen kita-
karítani. Viszont azoknak, akik el-
húzódó köhögéssel, napok óta tartó
általános rossz közérzet miatt jön-
nek, nem itt kellene kezdeni a ki-
vizsgálást, hanem a családorvosnál.
Mindazok, akik jól vannak, de a kö-
vetkező pillanatban valami történik
velük, legyen az sérülés, vagy hir-

telen rosszullét, azoknak itt a he-
lyük. A törvény azt mondja, hogy
minden sürgősségi esettel a sürgős-
ségi szolgálathoz kell fordulni, csak
azt kellene megérteni, mi számít
sürgősségnek. Ha a gyerek pár
napja lázas, akkor családorvosnál,
klinikán kellene kivizsgáltatni. A
sürgősség azt jelenti, hogy a gyerek
most falt be valamit, fulladozik, és
azonnal szaladni kell. Vagy ha reg-
gel felébred, és magasra szökött a
láza, miközben előző nap még ön-
feledten szaladgált. De ha napok óta
köhög, akkor nem itt kell kezdeni a
kivizsgálást. 

– Tudomásom szerint az is elő-
fordul, hogy páciensek eltúloz-
zák a tüneteiket, és mentőt
hívnak, abban reménykedve,
hogy ily módon hamarabb el-
látják őket...

– Persze, vannak ilyen helyzetek,
ellenben a szabály az, hogy nem az
jelenti a prioritást, hogy mivel érke-
zett be a páciens a sürgősségi szol-

gálatra, hanem hogy mi a gondja,
mennyire súlyos az állapota. Ese-
tükben is megtörténik az állapotuk-
nak az elbírálása. A mentős
kollégák is ismerik a kódrendszert,
ha a beteget intubálni kellett, sok-
kos állapotban van, akkor természe-
tesen prioritást élvez. Minden
betegnek, aki beérkezik, felmérjük
az állapotát, és annak függvényében
kapja meg a szükséges ellátást. A
kevésbé súlyos állapotban lévők, ha
éppen nincs üres hely, ágy, várnak,
amíg ürül hely, illetve felszabadul a
személyzet, és lesz aki ellássa.

Gyakran pótágyakat viszünk be,
hogy tudjuk ellátni a betegeket. Ez
nem helyes, mert így nem tudjuk a
betegnek biztosítani a neki járó in-
timitást, de hogy mégis segítsünk
rajta, ezt is megtesszük. 

–  Naponta átlagban hányan
fordulnak a sürgősségi szolgá-
lathoz, vannak-e napok, nap-
szakok, amikor jellemzően
nagyobb a zsúfoltság? 

– Naponta átlagban mintegy 200
személy fordul hozzánk. Délelőtt
10-11 óra körül kezdi elérni a ma-
ximumot az óránként hozzánk for-
dulók száma, és ez kisebb-nagyobb
ingadozásokkal így marad egészen
este 11-ig, utána csökken. Ez az ál-
talános helyzetkép, természetesen
vannak napok, amikor másként ala-
kulnak a dolgok. A hét végén a
szombat, hétközben pedig a hétfő a
legzsúfoltabb, és általában a csütör-
tök a legkevésbé. Szombati napo-
kon előfordul, hogy kétszáz fölé
emelkedik a páciensek száma.

– Nagyon sokan panaszkodnak
a hosszas várakozási időre...

– Sajnálatos módon azt kell
mondjam, hogy meghaladjuk a pro-
tokollumban szereplő megengedett
várakozási időt, ugyanis egyrészt
személyzethiánnyal küszködünk,
ugyanakkor sajnálatos módon ná-
lunk, Vásárhelyen, a kórházba való
felvétel sem olyan gördülékeny,
mint amilyen kellene legyen. Ha a
beteget már elláttuk, de még nem

veszik fel a kórházi osztályra, akkor
az ágy nálunk nem tud felszaba-
dulni, nem tudjuk fogadni a követ-
kező beteget. Ha nem jönne ide
mindenki, akinek a panaszai alapján
nem itt a helye, illetve ha felvennék
a betegeket időben a kórházi osztá-
lyokra, akkor lehet, hogy sokat
csökkentenénk a várakozási időt.
Országszerte mindenhol sokan van-
nak a sürgősségin, de nem minden-
hol zajlik ennyire nehézkesen a
betegek kórházi osztályokra való
felvétele. Tudjuk, hogy vannak gon-
dok, hogy folyamatosan lehetne ja-

vítani, hogy sokan neheztelnek ránk
a várakozási idő miatt, viszont a
sürgősségi szolgálat Romániában
egy nagyon jól kidolgozott és mű-
ködőképes egység, amire én sze-
mély szerint nagyon büszke
vagyok. 

– A napi 200 betegnek hány
százalékát teszik ki azok, akik
valóban indokoltan fordulnak
a sürgősségihez? 

– Nem szeretnék részletekbe me-
nően százalékokba bocsátkozni. Ál-
talában a nagyon súlyos betegek
vannak a legkevesebben, legtöbb 20
százalékot tesznek ki azok, akik
piros kódot kapnak. Körülbelül
ugyanennyien vannak a sárga kate-
góriában, a legtöbben pedig a zöld,
kék színkóddal várakoznak. 

– Említette a személyzet kis lét-
számát. Az orvosok, nővérek te-
kintetében mekkora a hiány?

– Sajnos feleannyi orvossal dol-
gozunk, mint amennyire szükség
volna, ami nagyon sok mindent
megmagyaráz. Például tavaly két-
szer-háromszor is hirdettek meg ál-
lásokat, de nem jelentkezett senki.
Rezidensekkel együtt 50 orvosunk
van, ami első látásra soknak tűnhet,
de hangsúlyozom, hogy ebből har-
minc elsőéves rezidens, akik most
kezdték el tanulni a szakmát. Szak-
orvos alig 19 van, ebből egy ki-
megy a mentővel, a másik dolgozik
a helikopteren, alig marad három itt
bent, és ilyen körülmények között

nagyon nehéz nekik napi két-
száz beteget ellátni, hiszen
minden betegre legalább fél
órát kell szánjanak. Nővérek
terén elég jól állunk, 75 száza-
léka a szükséges létszámnak le
van fedve. 

Volt egy időszak, amikor
egy kedvezőtlen minisztériumi
rendelet miatt nagyon lecsök-
kent a rezidensek száma,
három rezidensünk volt egy
évben, miközben például Iaşi-
ban 45-en voltak. Ilyen lét-
számnál van esély arra, hogy
majd a rezidensi 5 év lejárta
után többen ottmaradjanak,
de a két-három rezidens ese-
tében csekély volt ennek az
esélye. Szerencsére a rende-
letet visszavonták, és tavaly
óta nálunk is harminc elsőé-
ves rezidens dolgozik. Sok
rezidens érkezett az ország
különböző részeiről,  akiket

nem biztos, hogy majd itt tudunk
tartani Marosvásárhelyen. Sokan
visszamennek a szülővárosukhoz
közeli sürgősségi osztályra,
mások külföldre. Ez az egyik ve-
tülete a dolognak, a másik az,
hogy bár szép szakma a sürgős-
ségi, és számos elégtételt nyújt,
nem könnyű, főként ha családja
van az embernek. Természetesen
mindenki másként állítja fel a pri-
oritásait, viszont ha valaki család-
centrikus, nehezebben fér bele az
a munkaritmus, amit ez a szakma
diktál.  

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: archív

Vass Hajnal főasszisztensnő
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A sürgősség a sürgősségi esetekért van!

(Folytatás az 1. oldalról)

A sürgősség a sürgősségi esetekért van címmel tájékoztató kampányt indított a tavasszal a Katasztrófa-
védelmi Főfelügyelőség (DSU). A fővárosban tartott kampányindító sajtótájékoztatón elhangzott: 2018-
ban 12 millió hívás futott be a 112-es sürgősségi számra, és ezeknek több mint a fele nem valódi sürgősségi
hívás volt. A telefonálók egy része csak tájékoztatást kér, más része viszont tévesen tárcsáz, vagy telefon-
betyárkodik. Raed Arafat, a DSU vezetője rámutatott, a 112-es számra befutott hívások nyomán a mentő-
szolgálatok körülbelül 2,7 millió orvosi esetet oldanak meg évente, de ezek közül csak megközelítőleg 1,2
millió pácienst visznek be a sürgősségi kórházakba. – A kampány lényege, hogy tudatosítsuk a lakosságban,
a sürgősségi eseteket ellátó szolgálat (UPU) fő szerepe az emberi életek megmentése és más sürgősségi
esetek kezelése. (...) A kampány során be akarjuk mutatni, mi történik az UPU különböző helyiségeinek
ajtaja mögött, pl. újraélesztések vagy más, életmentő beavatkozások. Az embereknek meg kell érteniük,
hogy ha 38 fokos lázzal vagy köhögés miatt vagy egy akut, de életüket nem veszélyeztető probléma miatt
várakoznak, ez azért van, mert az orvosok épp el vannak foglalva azzal, hogy más emberek életét meg-
mentsék – magyarázta Arafat doktor. Rámutatott, az embereknek tudatában kell lenniük, hogy egy indo-
kolatlan hívás a 112-höz „ölni tud”. Hozzátette: „az eset sürgősségét különféleképpen látja a páciens és
az orvos, és azt szeretnénk, ha a páciens megértené, hogyan látja, dönti ezt el az orvos”. Emlékeztetett,
hogy egy néhány hónapja kihirdetett rendelet értelmében nőtt a maximális várakozási idő a sürgősségi
besorolás szerinti zöld, kék és fehér jelzésű esetek esetében. A zöld jelzésű besorolás ezentúl akár 60 perces
várakozási időt jelenthet, míg a fehér esetében ez az idő 240 perc is lehet. Ionel Sorinel Vasilca, a 112-es
Sürgősségi Hívások Egységes Országos Rendszerének (STS) igazgatója a kampányindító eseményen ki-
fejtette, a hívószám bevezetése óta a nem sürgősségi hívások száma csökkenést mutat. Míg 2005-ben ezek
a hívások 97,2 százalékát tették ki, addig 2018 első negyedében ez az arány 46 százalékra csökkent. 



Alig van a világon olyan találmány, amely-
nek ne lenne köze a muzsikához. Nem meg-
lepő ez a jelenség? Ha a zene alapos ismerete
jelen van számtalan találmány történetében,
akkor szoros összefüggésnek kell léteznie a
hangzó világ és a tárgyi világ között. Manap-
ság szinte divat kategorizálni az ismereteket
fő- és melléktantárgyak sorába. A főtantárgy
fontos, a melléktantárgyakat amolyan elha-
nyagolható címkével látják el. A zene is az el-
hanyagolható helyezést nyerte el. Megvan
ennek a története, hogy mi okozta ezt, de
ebben az esetben nem a múlttal kell foglal-
koznunk, hanem a jelen szemléletmódjával.
Ha a kultúrtörténet legnagyobbjai kitűnő mű-
velői voltak a zenének, és úgy látták helyén-
valónak, hogy fontos a muzsika mély
ismerete is, mert az is része a világ összefüg-
géseinek, hogyan veszi a bátorságot egy mai
átlagember, és nevezi tévesnek ezt a nézetet?
Van rá erkölcsi (szellemi) fedezete?

Ma mindenkinek van valamilyen időmérő
szerkezete. Azt is bátran kijelenthetjük, hogy
szinte aprópénzért vásárolhatunk valamilyen
óraszerkezetet. Egy évszázaddal ezelőtt még
sok ember csak álmodozott egy karóráról, ma
bárkinek lehet órája. Ahhoz, hogy idáig jus-
sunk, hosszú volt az órák fejlődéstörténete.

Mielőtt górcső alá vennénk az órák és a
zene szoros kapcsolatát, érdemes megemlíte-
nünk egy aprócska részletet, amely befolyá-
solta és befolyásolja a mechanikus órák
pontos működését. A fémekről mindenki
tudja, hogy a hőmérsékletváltozás hatására

változtatják a méretüket. Az órák esetében a
hőtágulás rendkívül érzékeny pont, mert
nemcsak a rugó rugalmassága változik meg,
hanem az összes alkatrész mérete is. Azt el-
képzelhetjük, hogy egy egyszerű óra mérete-
iben gondolkozva mekkora lehet a méretbeli
eltérés 40 Celsius-fok különbség esetén (mert
fagypont alatt és fölött is működnie kell).
Hétköznapi életünk során elhanyagolható ez
a változás, de csillagászati viszonylatban már
komoly mérési eltérésekhez vezet ez a „sem-
miség”.

Mi történik, ha méretbeli változások tör-
ténnek egy óraszerkezetben? Valószínű, van-
nak olyan emberek, akik nem láttak még
szétszerelt órát. De sokkal többen vannak,
akik láttak már ingaórát (kakukkórát vagy
más, ingával felszerelt órát). Ha a hőmérsék-
let hatására megváltozik az inga karjának
hosszúsága, akkor... akkor kevés fizikai tu-
dással rájövünk, hogy „elállítódik” az óra, és
nem lesz pontos. A nem ingaórák szerkezeté-
ben léteznek billenőkerekek és egyéb tem-
póstabilizáló szerkezetek. E kis fémtárgyak
esetében is rendkívül fontos a méret, mert
hiába nem változik a tömegük, ha a méretük
igen, mert akkor az óra ismét pontatlanná
válik.

Aztán ha tovább akarjuk hasogatni a szőr-
szálat, akkor azt is megjegyezhetjük, hogy
sajnos az ingaórák csak egyetlen földrajzi
ponton lehetnek igazán pontosak. A tenger-
szint fölötti magasság és az Egyenlítőtől való
távolság is mind befolyásolja az ingaórák
működését. Hogy miért volt ilyen lényeges
az ilyen apróságokra való odafigyelés? Kép-

zeljük el, hogy régebb egy hosszú hajóút
során a kapitány órája nem eléggé pontos.
Van-e ennek valamilyen következménye? Va-
lószínű, sokan rávágnák, hogy nincs, mert mit
számít néhány percnyi késés két kontinens kö-
zött. A gyakorlat azonban másról szól. A régi
helymeghatározáshoz szükség volt a pontos
időre is, mert pontosan déli 12 órakor van a
legmagasabb ponton a nap az égbolton. Ak-
koriban még a nap állása segített a helymeg-
határozásban. De ha a kapitány órája csupán
egyetlen percet tévedett, akkor ez az idő az
Egyenlítő mentén „csekély” 27,7 kilométer
eltérést eredményezett. Ha például London-
ban pontosan beállítottak egy ingaórát, az az
Egyenlítőnél 4 percet késett volna naponta, a
négyperces késés viszont már 100 km-nél na-
gyobb tévedést okozott a helyzetmeghatáro-

zásban, ami már bőven elég ahhoz, hogy ne
találjon meg a tengerész egy szigetet.

Ha földi viszonylatban is ekkora jelentő-
sége van a pontos időmérésnek, akkor elkép-
zelhetjük ezt kozmikus méretekben, ahol nem
pár ezer kilométeres távolságokban, hanem
fényévekben gondolkozunk. Akár az óra pon-
tosságán múlhat, hogy megtaláljuk-e még
egyszer valaha ugyanazt a távoli égitestet.

Christiaan Huygens holland csillagász és
zenész szinte ugyanannyit foglalkozott a ma-
tematikával, fizikával, csillagászattal, mecha-
nikával, mint a zenével. Minden téren
maradandót alkotott.

Huygens Hágában született 1629-ben.
Édesapjáról följegyezték, hogy nyelvész és
matematikai tudása mellett figyelemre méltó
zenész is volt. A zenei ismereteket a fia már
a családban megtanulta apja mellett. Megfon-
tolandó ez a mozzanat a család életéből, mert
ahogy a szülők vélekednek valamiről, azt
könnyen átveszik a gyerekek is.

A fiú egész fiatalon magára vonta a tudo-
mányos világ figyelmét, mert 17 évesen a
matematikában már tekintélyt vívott ki ma-
gának a láncgörbék problémájának megoldá-
sával, 25 évesen pedig kiszámolta a pi addigi
legpontosabb értékét. Mivel módos családba
született, testvérével megengedhették maguk-
nak, hogy modern távcsövet építsenek ma-
guknak. Így tekintett Huygens a csillagok
útjára.

Hamarosan rá kellett jönnie, hogy a pontos
csillagászati megfigyelésekhez egy precíz
órára is szüksége van. Az ingamozgás terén
megcáfolta Galilei elméletét, és 1656-ban si-
került megalkotnia az addigi világ legponto-
sabb ingaóráját, amely naponta „mindössze”
tíz percet késett.
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Szilágyi Mihály

Eszterházy-torta, bejgli, zserbó – csak
néhány azon finomságok közül, ame-
lyek megtalálhatóak Marosvásárhe-
lyen is a havi rendszerességgel
megszervezett Petry-vásáron, és
amelyek a Csiszér család fantáziáját
dicsérik. Első látásra úgy tűnik, hogy
a cukrászdákban is kapható sütemé-
nyeket kínálnak, viszont ezek nem ha-
gyományos alapanyagokból és nem
hagyományos módszerrel készülnek,
sem lisztet, sem cukrot, sem tojást
nem tartalmaznak. Ettől különlegesek
és „sejtelmesek”. 

A Csiszér család, a székelyudvarhelyi Or-
solya és mezőpaniti származású férje, Albert
2016-ban kezdtek el „Sejt-elmes” édessége-
ket készíteni, elsősorban azért, mivel ők
maguk is szerettek volna vegetáriánus és
vegán édességet fogyasztani. Rengeteg kísér-
letezés után egyre mutatósabb és ízletesebb
mindenmentes (glutén-, tej-, tojás-, cukor-
mentes) édességek láttak napvilágot a kis ud-
varhelyi cukrászlaboratóriumban, olyan
finomságok, amelyek eltérnek a megszokot-
tól, hiszen sütés, főzés, hőkezelés nélkül ké-
szülnek. Legnagyobb előnyük, hogy mivel
nem történik hőkezelés, az alapanyagként
használt zöldségek, gyümölcsök és magvak
megőrzik magas vitamin- és ásványianyag-
tartalmukat, így sejtszinten táplálnak. 
Hobbiból vállalkozás

– Régi vágyam volt, hogy valami egészsé-
geset kínáljak az embereknek, és hiszem,

hogy véletlenek nincsenek, hiszen találkoz-
tam egy hölggyel, aki otthon kísérletezett
ilyen termékekkel, így közösen indultunk el
ezen az úton, és lett az álomból valóság – ele-
venítette fel a kezdeteket Orsolya. Közel két-
évi kísérletezés után képzésen is részt vett,
hogy gyarapítsa az addig internetről és szak-
könyvekből szerzett tudását. Egy kisebb pá-
lyázatnak köszönhetően sikerült beszerezniük
a szükséges eszközöket, egy nagy teljesítmé-
nyű turmixgépet, aszalót, hűtőszekrényt, lát-
ványhűtőt, hűtőautót, hogy szállítani tudják a
süteményeket, valamint egy víztisztító beren-
dezést is vásároltak. Így lassan a hobbiból
vállalkozás lett.

– Nem annyira nehéz ezen termékek elő-
állítása, inkább munkás és időigényes, sok

kétkezi munkával jár, és vannak bizonyos
trükkök, amelyeket ismerni kell – árulja el
Orsolya. 

Amikor a Sejt-elmes név története felől ér-
deklődöm, a cukrász rámutatott, két értelme
is van a névnek, egyrészt, mivel az édességek
nyersek, nincsenek hőkezelve, megőrzik a vi-
tamin- és ásványianyag-tartalmukat, ezért
sejtszinten táplálnak, erre utal a
sejt szó. Ugyanakkor sejtelme-
sek, titokzatosak az összetevőik
tekintetében; mindenki érdeklő-
dik, hogy ha se liszt, se cukor,
se tojás, se tej nincs bennük,
akkor miből készülnek. 

Nagyon érdekes, hogy a
„mindenmentesség” ellenére
tudják hozni ugyanazt a kinéze-
tet, illetve a hagyományos ízvi-
lágot, például az
Eszterházy-torta ugyanúgy fest,
mint a hagyományos, de attól
különleges, hogy nem a hagyo-
mányos alapanyagokból és nem
hagyományos módszerrel ké-
szül. – Nincs a termékekben
sem fehérje, sem glutén, ehe-
lyett különféle gabonákból készülnek a süte-
mények, például hajdinát használunk,
magvakat, kókuszreszeléket, lenmagot az
alaphoz, és a krémes habos-babos réteg he-
lyett nálunk a kesudió adja a krémjét a tor-
táknak, a cukor helyett pedig mézet vagy
vegán édesítőszert használunk. A módszer
sem a megszokott, mivel nem sütjük a süte-
ményeket, darabolással, turmixolással ké-

szülnek, és a hűtőszekrényben összeállnak,
vagy pedig aszaljuk – avat be a módszerekbe
Orsolya, majd hozzáteszi, egyéves kislánya
rajong az egészséges édességekért, szinte
minden hűtőnyitásnál kérne valami finomsá-
got. 

A család által előállított édességek két
nagy csoportba sorolhatók, az egyik a torta,
a másik pedig az aprósütemények kategória.
A tortákból nagyon széles a paletta, akár öt-
venfélét is tudnak készíteni. Aprósütemé-
nyekből egyebek mellett bejgli, zserbó, isler,
oreokeksz, gyümölcskosárkák, kókuszgolyók
szerepelnek a kínálatban. Például a zserbónál
a hagyományos lapot almalappal váltják fel,
erre ugyanúgy jön a dió, valamint az aszalt-
barack-lekvár. A bejgli tésztáját is gyümölcs-
lapból állítják elő. 

A Csiszér család eddig főként megrende-
lésre dolgozott, illetve vásárokra jártak, a ma-
rosvásárhelyi Petry-vásáron a látványhűtőben
kiállított sütemények havonta odacsalogatják
az egészséges édességekre vágyó ínyenceket.
Ugyanakkor van néhány lébár, illetve vege-
táriánus vendéglátóegység, ahová szállítanak,
az utóbbi időben pedig rendezvényekre is
vannak megrendeléseik. 

– Igyekszünk folyamatosan újítani, terjesz-
kedni, vásárokba, bioboltokba eljuttatni a ter-
mékeinket. Egyre nagyobb az igény irántuk,
nagyon sokan tudatosan keresnek meg ben-
nünket, mivel tudják, hogy miben másak az
édességeink. Sajnos egyre gyakoribb a külön-

féle érzékenységgel küszködő személy, fő-
ként gyerekek, így a szülők jobban
odafigyelnek arra, hogy mi kerül a csemeté-
jük elé – mondotta Orsolya, aki érdeklődé-
semre elárulta, hogy a vásárlók nagy
kedvence a diós, mákos, aszalt szilvás és
almás flódni, de népszerű az Eszterházy-dió-
torta, a zserbó és a lime-os, citromos pite is. 

Sejt-elmes édességek 
Mentesen is lehet színes, ízes a sütemény

A pontos időmérő zenéje (1.)

Menyhárt Borbála
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Néhány napja Csép Éva Andrea parla-
menti képviselő, a Maros megyei
RMDSZ Nőszervezetének elnöke
Kádár Eszter orvostanhallgatóval, a
Nem luxustáska adománygyűjtő akció
ötletgazdájával eljuttatta a Maros
megyében összegyűlt, alapvető higié-
niai kellékeket tartalmazó táskákat a
bántalmazott nőket felkaroló közpon-
tokhoz, illetve hátrányos helyzetű
családanyákhoz. 

Maros megyében 72 táskát adtak át olyan
központok szakembereinek, akik bántalma-
zott, nehéz sorsú nőkkel foglalkoznak, illetve
olyan, szegénységben élő asszonyoknak,
akiknek sok esetben választani kell a napi be-
tevő falat és az alapvető tisztálkodási szerek

megvásárlása között – derült ki a lapunkhoz
eljuttatott közleményből.

– Fontosnak tartottam, hogy a marosvásár-
helyi Sürgősségi Rohammentő Szolgálat
(SMURD) szociális osztályának is adomá-
nyozzunk, hiszen rengeteg olyan nő fordul
meg ott, akik családon belüli erőszak áldoza-
taivá váltak – mutatott rá Csép Éva Andrea,
aki szerint a diszkréció a táskák átadásánál
kulcsfontosságú volt, ugyanis ezen házak
pontos címe titkosított az áldozatok védelme,
illetve biztonsága érdekében. A bántalmazott
nőket felkaroló központok, védett házak ide-
iglenes menedéket nyújtanak azon nők szá-
mára, akik bizonyos okokból kifolyólag
lakhelyük elhagyására kényszerültek.

– Úgy gondolom, hogy az adományokkal

nem csupán a családon belüli erőszak áldo-
zatainak segítünk, hanem azoknak az intéz-
ményeknek is, amelyek segítséget nyújtanak
ezeknek a személyeknek szükség idején –
mondta a képviselő, majd hozzátette, hogy
egy olyan országban, ahol minden harminca-
dik másodpercben bántalmaznak egy nőt,
évente pedig több mint 200 nő válik a csalá-
don belüli erőszak halálos áldozatává, nagy
szükség van a hasonló kezdeményezésekre. 

A Nem luxustáska kampányt a Nők Elleni
Erőszak Elleni Mozgalom (NEEEM) kereté-
ben indította útnak az RMDSZ Nőszervezete,
és ezt az ország 13 megyéjére is kiterjesztet-
ték. Az ötletgazda Kádár Eszter orvostanhall-
gató volt, aki egy jól működő magyarországi
példa alapján úgy gondolta, itthon is szükség
van arra, hogy a rászoruló, kiszolgáltatott
helyzetben levő nőkre jobban odafigyeljünk.
A kampány célja, hogy alapvető fontosságú

tisztálkodási és szépségápolási termékeket
tartalmazó csomagokat juttassanak el azon
nőknek, akik a nehéz időszakokban is szeret-
nék megőrizni méltóságukat és nőiességüket.

A kampány ideje alatt közel 400 ilyen
táska gyűlt össze országszerte.

Kádár Eszter szerint az adományozók ré-
széről tapasztalt lelkesedés felülmúlta min-
den várakozását, úgy érzi, sikerült felhívni a
figyelmet a családon belüli erőszak miatti
problémákra, illetve cselekvésre ösztönözni
a társadalom azon tagjait, akik eddig esetleg
kívülről szemlélték az eseményeket. 

Csép Éva Andrea megígérte, hogy a Nem
luxustáska adománygyűjtő akciót a követ-
kező évben is folytatni fogják, ugyanakkor az
RMDSZ Nőszervezete szívesen fogadja a ha-
sonló ötleteket, nyitott minden olyan kezde-
ményezésre, amelynek közösségépítő és
erősítő jellege van. (menyhárt)

Sikeres volt az adománygyűjtő akció
Átadták a „nem luxustáskákat”

Amikor ilyen melegek vannak, egyrészt nem is kí-
vánjuk a kiadós, nehéz ételeket, másrészt pedig,
azt hiszem, nincs az az önfeláldozó háziasszony, aki
órákat szeretne tölteni a melegben a tűzhely mel-
lett. Természetesen kell egy bizonyos fokú nyitott-
ság is az új ételek vagy más elkészítési módok
iránt, hiszen nem mindig csak az a finom, amit is-
merünk, vagy ahogy sok éve készíteni szoktuk. Az
alábbiakban olyan finomságokat hoztam, amelye-
ket  akár 10-15 perc alatt is össze lehet dobni, főleg
ha kéznél van egy jó robotgép, amivel pillanatok
alatt feldarabolhatjuk a zöldségeket, és nem utol-
sósorban tápláló, egészséges ételek is. 

Borsófőzelék fasírtocskákkal
Hozzávalók 4 személyre a főzelékhez: 50 dkg friss zöld-

borsó, 2 hagyma, 1 evőkanál paprikalekvár vagy darált sós
paprika, 1 puha paradicsom, 2-3 evőkanál barna liszt, 1 dl
tejföl (de lehet több is), 1 csokor petrezselyemzöld, só, bors;

a fasírthoz: 50 dkg darált hús, 2-3 szelet kenyér, 1 kicsike
hagyma, 5-6 cikk fokhagyma, 1 csapott teáskanál tört kö-
mény, 1 teáskanál szárított majoránna, 2 tojássárgája vagy 1
egész tojás, só, bors, kevés olaj.

Elkészítése: A fasírthoz beáztatjuk a kenyeret hideg vízbe,
majd kifacsarjuk, és hozzáadjuk a húshoz a finomra aprított
hagymával és a zúzott fokhagymával együtt. Megízesítjük a
fűszerekkel, összedolgozzuk a tojással, majd kis, enyhén la-
pított golyókat formálva belőle, kevés olajban mindkét olda-
lukon megsütjük. A főzelékhez megtisztítjuk a hagymát,
finomra aprítjuk, és megdinszteljük kevés olajon. Hozzáad-
juk a paprikalekvárt, elkavarjuk, majd beletesszük a borsót,
és 1-2 percig dinszteljük. Ezután felöntjük forró vízzel, meg-

sózzuk-borsozzuk, és addig főzzük, míg a borsó el nem ké-
szül. Ekkor a lisztből és kevés olajból világos rántást készí-
tünk, hozzáöntjük a borsóhoz, belekavarjuk a tejfölt, és jól
kiforraljuk (tetszés szerint hígítva is). Végül utánaízesítünk,
beletesszük a megsült fasírtokat, belekeverjük az aprított pet-
rezselyemzöldet, és hagyjuk néhányat rottyanni.
Dinsztelt zöldségek 10 perc alatt

Hozzávalók 1 személyre: 1-1 hagyma, sárgarépa és cuk-
kini, néhány fokhagymacikk, só, bors, csilipor, balzsamecet-
krém, 1-1 teáskanál vaj és kókuszzsír, 2 tojás. 

Elkészítése: A hagymát és a sárgarépát meghámozzuk, a
cukkinit héjastól alaposan megmossuk. Az összeset fél perc
alatt a robotgépben hajszálvékonyra szeleteljük, majd kevés
vaj és kókuszzsír keverékén 5-6 perc alatt addig dinszteljük,
míg a zöldségek megpuhulnk, de még enyhén roppanósak
maradnak. Sóval, borssal és ízlés szerinti csiliporral szórjuk
meg, elkeverjük, és már tálalhatjuk is balzsamecetkrémmel
meglocsolva, az időközben megfőzött tojással.

Tipp: Balzsamecetkrémet boltban lehet venni az ecetes
részlegnél, de ha nincs, az sem baj, kiválthatjuk egy pici bal-
zsamecettel vagy citromlével elkevert mézzel is. 
Csilis-fűszeres párolt gomba

Hozzávalók 2 személyre: 80 dkg barna vagy fehér csi-
perke, 5 cikk fokhagyma, 1 kisebb csípős paprika, jókora di-
ónyi gyömbér, friss bazsalikomlevelek, só, olaj vagy vaj. 

Elkészítése: Egy nagy serpenyőben felhevítjük a zsiradé-
kot, és megdinszteljük rajta a finomra aprított fokhagymát és
csípős paprikát, illetve a finomra reszelt gyömbért. Egy perc
után rádobjuk a megmosott, nagyobb darabokra vágott gom-
bát, és gyakori kavargatással (bár jobb, ha rázogatjuk), nagy
lángon néhány perc alatt megdinszteljük. Sóval csak a végén

ízesítjük, hogy a gomba ne eresszen túl sok levet. Végül meg-
szórjuk aprított bazsalikommal, és ha szeretnénk, joghurttal
kínáljuk hagymás káposztasaláta kíséretében. 
Avokádós brokkolisaláta sajtmártással

Hozzávalók 2 személyre: 50 dkg brokkoli, 2 avokádó, 2
paradicsom, 1 lila hagyma, 1/2 csípős paprika (elhagyható),
só, pici szódabikarbóna, kevés parmezán;

a mártáshoz: 1 teáskanálnyi vaj, 2 evőkanál mascarpone,
5-10 dkg parmezán sajt, 1,5 dl joghurt, só, bors, őrölt szere-
csendió és kardamom. 

Elkészítése: A brokkolit rózsáira szedjük, nagyjából egy-
forma darabokra vágjuk, és sós-szódabikarbónás vízben 5
percig főzzük. Ekkor jéghideg vízbe szedjük ki, és néhány
perc után leszűrjük. Tálba tesszük, hozzáadjuk a feldarabolt
paradicsomot, a szeletekre vágott avokádót, illetve a véko-
nyan felcsíkozott hagymát, megsózzuk, és jól összeforgatjuk.
A mártáshoz felolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk a többi hozzá-
valót, és kevés vízzel hígítva addig főzzük, míg sűrű egy-
nemű mártássá nem áll össze. Sóval, őrölt kardamommal és
szerecsendióval ízesítjük. A salátára locsolva fogyasztjuk.
Néhány vékony szelet parmezánt is szórunk még a tetejére.

Könnyű nyári ételek percek alatt

Sütő Edith
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Tudósok állítják, hogy egész
életünkben szerepeket játszunk,
melyeket magunk öltünk ma-
gunkra társadalmi érvényesülé-
sünk, megfelelési kényszerünk
miatt, céljaink elérése érdekében.
Minden szellemi tanítás a magatar-
tásunk szabályozásával kezdődik,
ám a tapasztalat szerint elkerülni
könnyebb, mint ezek szerint élni.
Valamennyi vallásnak szinte
ugyanaz az üzenete, a taoizmus
ugyanarra int, mint a keresztény-
ség. Kapcsolatban van az erénnyel,
amelyet követve jó úton járunk,
míg azt megtagadva zsákutcába ju-
tunk. Hasonló titkokat őriz a jóga,
mely egészséges életvitel, a test és
lélek harmóniája. Azt gyakorolva
kontrolláltan élünk, jó úton hala-
dunk. A pszichológusok, tudósok
folyamatosan vizsgálják, elemzik a
viselkedés fejlődését, és érdekes
következtetéseket tárnak fel éle-
tünkből. Életünk minden korszaká-
ban fellelhetők az elakadások
jegyei az ödipális mindenhatóság,
a serdülőkori lázadás/behódolás
vagy felnőni nem akarás tünetei-
ben. Harmincöt és negyven év
táján markáns jelzések szoktak ér-
kezni, hogy a dimenzióinkat tágít-
suk. A tudósok ezt uránikus
lendületnek nevezik, legyen szó
párkapcsolatról, gyermekvállalás-
ról vagy munkával kapcsolatos krí-
zisről.  A gyerekes viselkedési
túlkapásokat jó esetben kinövi az
ember, mint a cipőjét. Természetes
körülmények folytán megnyirbáló-
dik a családi, óvodai, iskolai neve-
lődésünk folyamatában, a
társadalmi beilleszkedés kemény

regulájában. Ám ha nem nőjük ki
ezeket, a szinte patológiás  marad-
ványok  meghatározhatják maga-
tartásunkat. Például az ödipális
nagymenőség maradványa okán
fárasztóan narcisztikusak leszünk,
ami még a minden önimádat mé-
lyén meglapuló önutálattal is bo-
nyolódik. Vagy a félbemaradt,
negyven felé járó, rastahajú, teto-
vált serdülő, aki még mindig extra
figyelmet igényel, miközben okos-
kodásai őrületbe kergetik az em-
bert. Ebbe a sávba tartoznak a
balhéművészek, akik zavarodottsá-
gukból próbálnak stílust ková-
csolni, mert valójában az alapos
mesterségbeli tudást lusták elsajá-
títani. Való igaz, a múlt századi
formabontó irányzatok a művé-
szetben igen sodró lendületűek
voltak, és nem minden esetben ké-
zenfekvő, hogy szélhámossággal,
üres fantáziálgatásokkal, beteges
izgatottsággal, feltűnési vágyból
fakadó próbálkozásokkal vagy
megszólító erejű, hiteles alkotá-
sokkal állunk-e szemben. Ma eze-
ket a lendületeket fűszerezi
valamiféle titokhajhászás is, hisz-
téria, feltűnni vágyás. A mai diva-
tos magamutogatás, önfényezés,
öndicsőítés éppen ellenkezője bár-
milyen  tanításnak. Gondoljunk
csak a celebekre: csupa sznobság,
utánzás, hamisítvány, élő önámí-
tás. Saját jelentéktelenségük túl-
kompenzálása, ami, mint minden
divathóbort, hódít persze, és még
azt sem mondhatjuk, hogy szűk
körben. Megannyi túláradás, káp-
rázat, hivalkodás, abban a remény-
ben, hogy irigylésre méltók
lesznek. „A celebeknek az önkri-
tika nem jellemzőjük. A kritikát

pedig nehezen tűrik” – írja László
Ruth egyik tanulmányában. De be-
szélni kell a lobbiról is, melynél
nem is nagyon titkolt az agresszió.
A törtetés, az átgázolás, az érdek
érvényesítése mindenáron.  És
úgyszintén a blöffről, mely jelen
van a játékban, a terápiában, a po-
litikában, a mindennapokban. Kár-
tyában például a megtévesztő
hamis bemondás a szokványos
gyakorlat, de már abban megoszlik
a vélemény, hogy a hamiskártyáso-
kat hányan csodálják és hányan íté-
lik el. Mert a mindenáron való
mohó nyerészkedés ellentmond a
játék kötetlen, élvezetes, a vélet-
lennek is helyt adó szellemének.
A politikai tévelygéseknek a köz-
hiedelem komoly segítség, mert
nincs olyan abszurditás, melyet
néhányan ne követnének azonnal,
akár naivságuk, akár becsapható-
ságuk okán. A hazudozás, a becs-
mérlés, a bocsánatkérés ma már a
mindennapok része. A joggyakor-
latban az ügy és az ember, a jog és
az igazság két külön dolognak
számít. És a döntésekben legtöbb-
ször külön is maradnak. Mint aho-
gyan az sem számít, hogy egy jó
blöffnek valamennyire valóságos-
nak kell lennie ahhoz, hogy hihető
legyen. A mai világban szinte ki
kell képeznünk magunkat, hogy
ne dőljünk be a gombamód szapo-
rodó blöfföknek, át kell látnunk a
pimasz, hányaveti serdülőkön,
akik elfelejtettek felnőni, és
nyomják a sódert. Minden blöff
tartozéka a felvágás, az elképesz-
tés, a durva megtévesztés, a meg-
félemlítési kísérlet. Könnyen
zavarba ejt, zajt csap, kérkedik,
ledöbbent egy kis mitugrász.

Fals szerepek,  magatartás- és viselkedészavar
Bogdán Emese

Egy új tanulmány bizonyí-
totta, hogy a terápiás kutyák-
kal eltöltött idő segíthet
csökkenteni a stressz negatív
hatásait az egyetemistáknál.

A több mint 300 egyetemista be-
vonásával végzett vizsgálat szerint
heti egyórányi kutyás foglalkozás
hatására azok a stresszes diákok,
akiknek esetében magas volt a
bukás vagy a lemorzsolódás kocká-
zata, „nyugodtabbnak és elfogadot-
tabbnak” érezték magukat. A
kutyákkal töltött idő segített nekik
a koncentrálásban, a tanulásban és
az információk jobb felidézésében
– írja a BBC hírportálja.

A Washingtoni Állami Egyete-
men dolgozó Patricia Pendry sze-
rint azoknál a diákoknál volt a
legszembetűnőbb a jótékony hatás,
akik a legkockázatosabb csoportba
tartoznak, például mert mentális
egészségi problémával küzdenek.

Az Egyesült Államokban csak-
nem ezer campuson vannak terápiás
háziállatok, és számos nagy-britan-
niai egyetemen, köztük a University
College Londonban és a 
Nottingham Trent Egyetemen is ta-
lálkozni kutyákkal.

Korábbi tanulmányok eredmé-
nyei azt sugallják, hogy a háziálla-
tok simogatása csökkentheti a
stresszhormon szintjét. A New
York-i Állami Egyetem pszicholó-
gusa, Nancy Gee szerint maga a
mechanizmus ugyan nem teljesen
világos, ám az egyértelmű, hogy a
kutyákkal eltöltött idő hatására a di-
ákok „nyugodtabbnak és támogató
környezetben” érzik magukat, vala-
mint nagyobb az önbizalmuk a ta-
nulmányaikkal kapcsolatban.
Hozzátette, néha már az is képes ja-
vítani az ember közérzetén, ha csak
ránéz egy állatra. (MTI)

Kutyás foglalkozásokkal csökkenthető
az egyetemisták stressze

John Buchan angol író 
(történetíró) egyik humoros

véleményét idézzük 
a rejtvény fősoraiban
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Van már román arany is a multisport 

triatlon-Európa-bajnokságon
Két újabb versennyel folytatódott a

Marosvásárhelyen és Maros megyében
zajló multisport triatlon-Európa-bajnok-
ság: hétfőn a Dracula Night Run éjszakai
futóversenyen, kedden a krosszduatlon-
Európa-bajnokságon hirdettek nyertese-
ket. Az első román aranyérem is
megszületett.

A Dracula Night Run éjszakai futóver-
senyt szokás szerint a Mures Runners fu-
tóklub szervezte a Somostetőn. A
résztvevőknek 6 kilométeres távot kellett
megtenniük.

Kedden Szovátán állhattak rajtvonal-
hoz az Európa-bajnokság résztvevői. Az
eredmények:

* elit női: 1. Morgane Riou (francia),
2. Sandra Mairhofer (olasz), 3. Eleonora
Peroncini (olasz);

* elit férfi: 1. Arthur Serrieres (fran-
cia), 2. Andreas Silberbauer (osztrák), 3.
Filippo Rinaldi (olasz);

* U23 női: 1. Darja Rogozina (orosz),
2. Marta Menditto (olasz), 3. Szofija
Prima (ukrán);

* U23 férfi: 1. Tommaso Gatti (olasz),
2. Jevgenyij Jevgrafov (orosz), 3. Lucas
Van Deynze (belga);

* ifjúsági lányok: 1. Zuzana Michali-
kova (szlovák), 2. Margareta Bicanova
(szlovák), 3. Zoe Van Dijk (holland);

* ifjúsági fiúk: 1. Lefer Corentin (fran-
cia), 2. Filippo Pradella (olasz), 3. Fran-
cesco Podda (olasz);

* parasport, 3. fokú: 1. Raul Zambrana
Romero (spanyol), 2. Joaquin Carrasco
(spanyol);

* parasport, 4. fokú: 1. Robert Tămâr-
jan (román), 2. Czene Gábor 
(magyar).

Románia öt aranyérmet jegyzett az
Age Group kategóriában Bakó Annamá-
ria (25-29 évesek), Lupuj Noémi (30-
34), László Csongor (30-34), Csergedi
István (35-39) és Fodor Emese (40-44)
révén, továbbá két ezüstöt Incze Áron
(20-24) és Bagonya Oszkár (30-34), va-
lamint két bronzot is Keresztes Zsolt
(20-24) és Anca Elena Costin (45-49)
révén.

Sokak kedvence a somostetői éjszakai futóverseny. Fotó: Transilvania 2019 Multisport European Championships

Háromgólos DAC-siker a Sepsi OSK ellen
A szlovák bajnoki és Európa-ligás sze-

replésre készülő felvidéki DAC labdarú-
gócsapata a gól nélküli első félidő után
3-0-ra legyőzte a Sepsi OSK-t felkészülési
mérkőzésen Felcsúton. A dunaszerdahe-
lyiek a második félidő első felében nyolc
perc leforgása alatt szerezték a góljaikat –
az elsőt a sepsiszentgyörgyi kapus óriási
hibája előzte meg.

A dunaszerdahelyi együttes hivatalos
honlapjának beszámolója szerint már az
első félidőben is a DAC birtokolta többet a
labdát és alakított ki több helyzetet, ám
ekkor még nem érett góllá a mezőnyfölény.
A szünet után aztán nyolc perc leforgása
alatt háromszor is betaláltak a felvidékiek,
így a mérkőzés a magabiztos sikerüket
hozta.

Jegyzőkönyv
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: FC DAC 1904

(szlovákiai) – Sepsi OSK (romániai) 3-0 (0-0)
Felcsút, Puskás Akadémia, 4-es számú edzőpálya.
Gólszerzők: Cmelík (52.), Bilenkji (55.), Satka

(59.)
DAC: Slancík (46. Száraz) – Kostrna, Oravec,

Satka, Kun (Bednár) – Vida M. – Veselovsky, Kal-
már Zs. – Cmelík, Bilenykij, Svec. A 63. perctől:
Száraz – Maly, Csóka, Beszkorovajnij, Bednár –
Vida K. – L. Nagy, Ronan – Blackman, A. Taiwo,
Divkovic.

Sepsi OSK: Fejér – Blauensteiner, Barisic, Turda,
Ch. Ilic – Flores, Jacob, Ben Moussa – Hamed, Câr-
nat, Ştefănescu.

Eredményjelző
Felkészülési labdarúgó-mérkőzések

eredménye: Kolozsvári CFR – Mlada
Boleslav (cseh 1. liga) 1-0, Kolozsvári
CFR – Prágai Sparta (cseh 1. liga) 1-0,
FC Voluntari – FK Cukaricki (szerb 1.
liga) 0-0, Jászvásári CSM Politehnica –
Vorskla Poltava (ukrán 1. liga) 0-1, Med-
gyesi Gaz Metan – Lincoln Red Imps
(gibraltári bajnok) 2-0, Nagyszebeni
Hermannstadt – Sellemberki Viitorul (3.
liga) 8-0, FC Botoşani – FK Jablonec
(cseh 1. liga) 2-0, FC Botoşani – FC Ufa
(orosz 1. liga) 0-1, CSU Craiova – Varsói
Legia (lengyel 1. liga) 3-3.

Fotó: FC DAC

RöVIDEN
* Az Európai Labdarúgó-

szövetség kihirdette az
Olaszországban és San Ma-
rinóban rendezett U21-es
labdarúgó-Európa-bajnok-
ság álomcsapatát. A két
döntős – Spanyolország és
Németország – összesen tíz
játékost ad a 4-2-3-1-es had-
rendű együttesbe, a többi
válogatottból egyedül a ro-
mánok támadója, a négy ta-
lálatig jutó s ezzel a
góllövőlista második helyén
végző George Puşcaş került
be.

* Elsőként Brazília jutott
be a labdarúgó Copa Ame-
rica döntőjébe. A romániai
idő szerint tegnap hajnalban
véget ért első elődöntőben a
torna házigazdája 2-0-ra
nyert Argentína ellen, a gól-
szerzők Gabriel Jesus a 19.
és Roberto Firmino a 71.
percben. A második elődön-
tőben (ma hajnalban játszot-
ták): Peru – Chile.

* CONCACAF Arany
Kupa, elődöntő: Haiti – Me-
xikó 0-1. Ma hajnalban ját-
szották: Jamaica – Egyesült Államok.

* Afrika-kupa, csoportkör, 3. forduló: C cso-
port: Tanzánia – Algéria 0-3, Kenya – Szenegál
0-3 (a csoport végeredménye: 1. Algéria 9 pont,
2. Szenegál 6, 3. Kenya 3, 4. Tanzánia 0); D cso-
port: Dél-Afrika – Marokkó 0-1, Namíbia – Ele-
fántcsontpart 1-4 (a csoport végeredménye: 1.
Marokkó 9 pont, 2. Elefántcsontpart 6, 3. Dél-
Afrika 3, 4. Namíbia 0); E csoport: Angola –
Mali 0-1, Mauritánia – Tunézia 0-0 (a csoport
végeredménye: 1. Mali 7 pont, 2. Tunézia 3, 3.
Angola 2, 4. Mauritánia 2); F csoport: Benin –
Kamerun 0-0, Bissau-Guinea – Ghána 0-2 (a
csoport végeredménye: 1. Ghána 5 pont (4-2), 2.
Kamerun 5 (2-0), 3. Benin 3, 4. Bissau-Guinea
1). A nyolcaddöntőben: Marokkó – Benin,
Uganda – Szenegál, Nigéria – Kamerun, Egyip-
tom – Dél-Afrika, Madagaszkár – Kongói DK,
Algéria – Guinea, Mali – Elefántcsontpart,
Ghána – Tunézia.

* A címvédő Egyesült Államok 2-1-re le-
győzte Angliát a női labdarúgó-világbajnokság
elődöntőjében, ezzel 2011 óta sorozatban har-
madszor jutott be a vasárnapi fináléba. Ellenfele
Hollandia vagy Svédország lesz, a második elő-
döntőt tegnap este, lapzárta után rendezték.

* Mali származású francia középpályást iga-
zolt a Kolozsvári CFR labdarúgócsapata: Yaco-
uba Sylla a norvég Stromsgodset IF-től érkezik
Románia bajnokcsapatához. A 28 éves futballista
pályafutása során a francia Stade Rennais és
Montpellier, valamint az angol Aston Villa játé-

kosa is volt, 34-szer szerepelt Mali válogatottjá-
ban.

* A Konstancai Viitorul megszerezte Marco
Dulca játékjogát. A 20 éves, védekező középpá-
lyás vagy középhátvéd poszton szereplő labda-
rúgó Románia valamennyi korosztályos
válogatottjában szerepelt, az U21-es csapatban
hétszer kapott lehetőséget. 2015 óta a Swansea
City játékosa, amelynek ifjúsági csapataiban ka-
pott lehetőséget. Marco Dulca a Rapid volt fut-
ballistája, Cristian Dulca fia, három évre
kötelezte el magát Gheorghe Hagi klubjánál.

* Magyarország elvesztette veretlenségét a
csoportban a női kosárlabda-Európa-bajnoksá-
gon: az utolsó (tét nélküli) mérkőzésen az alaku-
lat 59:58-ra kikapott Törökországtól. A
magyarok ettől függetlenül csoportelsőként ju-
tottak tovább a negyeddöntőbe, ahol Nagy-Bri-
tannia lesz az ellenfelük. A további párharcok:
Spanyolország – Oroszország, Franciaország –
Belgium, Szerbia – Svédország. Valamennyi
mérkőzést ma rendezik.

* Megtalálták és kiemelték a Young Boys
Bern női labdarúgócsapat kapitányának a holt-
testét a Comói-tóból. Az albán származású Flo-
rijana Ismaili, aki 2014 óta 33 alkalommal
szerepelt a svájci válogatottban, amelynek színe-
iben három gólt is szerzett, szombaton délután
tűnt el a vízben, azután, hogy kiugrott a csónak-
ból. A szerencsétlenül járt 24 éves labdarúgót
204 méter mélységből egy robot segítségével ta-
lálták meg és hozták fel a felszínre.

Wimbledon: 
Továbbjutások, meglepetések

Az All England Tennis Clubban zajló,
nem hivatalos füves pályás világbajnok-
ság első napjainak összefoglalója (az
NSO és az Agerpres jelentései alapján).

Bejutott Simona Halep a wimbledoni
teniszbajnokság második fordulójába,
miután hétfőn 6:4, 7:5-re legyőzte a fe-
hérorosz Aljakszandra Szasznovicsot. A
második körben (a tegnap, lapzárta után
befejeződött mérkőzésen) honfitársa,
Mihaela Buzărnescu volt az ellenfele, aki
ugyancsak két szettben (6:4, 6:4-gyel)
búcsúztatta az amerikai Jessica Pegulát.

A további román játékosok közül már
az első napon elbúcsúzott Sorana Cîrstea
és Ana Bogdan, valamint a selejtezőből
főtáblára került Elena-Gabriela Ruse. To-
vábbment ellenben a szabadkártyával in-
dult Monica Niculescu, aki a német
Andrea Petkovic ellen nyert a nyitókör-
ben 2-6, 6-2, 7-5-re.

A hölgyeknél továbbjutott még a világ-
első Ashleigh Barty, a címvédő Angeli-
que Kerber és a hétszeres győztes Serena
Williams, már az első napon megszületett
ugyanakkor a torna első bombameglepe-
tése: kiesett a második helyen rangsorolt
Oszaka Naomi! A US Open és az Austra-
lian Open bajnokát a kazah Julija Putyin-
ceva két játszmában búcsúztatta. Az első
szett még szorosan alakult, mindkét játé-
kos egy-egy alkalommal nyert gémet fo-
gadóként, majd a rövidítésben Putyinceva
bizonyult jobbnak. A folytatásban 2:2-ig
fej fej mellett haladtak, utána viszont
Oszaka már nem nyert játékot, így nagy
meglepetésre a világranglista második
helyezettje befejezte szereplését az All
England Tennis Clubban. Az ered-
mény 7:6, 6:2.

Búcsúzott a wimbledoni teniszbaj-
nokság hétfői nyitónapján az ötszö-
rös bajnok amerikai Venus Williams
is, aki a mindössze 15 éves honfitár-
sától, Cori Gaufftól kapott ki. A 39
esztendős Williams 2000-ben, 2001-
ben, 2005-ben, 2007-ben és 2008-
ban nyerte meg egyesben a
wimbledoni tornát, és pályafutása
során ezenkívül még két US Openen
diadalmaskodott. Jelenleg 44. a vi-
lágranglistán, míg 15 éves riválisa
313., ennek ellenére a tinédzser két
6:4-es játszmában, 1 óra 21 perc alatt
kiejtette példaképét. Cori Gauff
2004. március 13-án született, ek-

korra Venus Williams már négy Grand
Slam-tornán győzött egyesben!

Kiesett a 2017-es bajnok Garbine Mu-
guruza is, valamint a világranglista 80.
helyén álló Marija Sarapova, utóbbi a
harmadik szettben feladta a francia Pau-
line Parmentier elleni mérkőzést.

A férfiaknál Fucsovics Márton szett-
hátrányról fordítva, négy játszmában le-
győzte az osztrák Dennis Novakot a
wimbledoni teniszbajnokság első fordu-
lójában, az eredmény 3:6, 6:4, 7:6 (7-2),
6:2. A magyar játékos a második körben
a 12. kiemelt Fabio Fogninivel találkozik. 

Ugyancsak férfi egyesben Roger Fe-
derer az első játszmát elveszítette, de
végül négy szettben (3:6, 6:1, 6:2, 6:2)
legyőzte a dél-afrikai Lloyd Harrist az
első fordulóban. Továbbment a címvédő
Novak Djokovics is, a szerb játékos az
első körben három szettben, 6:3, 7:5,
6:3-ra legyőzte Philipp Kohlschreibert.
A favoritok közül Rafael Nadal három-,
Nick Kyrgios ötjátszmás, Jo-Wilfried
Tsonga ötvennyolc perces (!) meccset
nyert meg.

A nők versenye után a férfiaknál is
megszülettek az első nagy meglepetések:
búcsúzott a hatodikként rangsorolt német
Alexander Zverev – a 22 éves játékos a
cseh Jan Veselytől kapott ki négy játsz-
mában, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5-re. A hetedik ki-
emelt Sztefanosz Cicipasz sem élte túl a
nyitókört, a görög teniszező 6:4, 3:6, 6:4,
6:7, 6:3-re alulmaradt az olasz Fabbianó-
val szemben. Az első tíz kiemelt közül
később Dominic Thiem is kiesett.

Simona Halep az első fordulóban, az első szettben meg-
csúszott, és kisebb sérülést szenvedett. Fotó: DigiSport

Az U21-es Eb álomcsapata: a döntősökön kívül csak a román Puşcaş fért be a tizen-
egybe. Illusztráció: UEFA



Döntő házként megszavazta
szerdán a képviselőház az ál-
lamfőválasztás külföldi meg-
szervezését módosító
tervezetet. A módosításokat
228 támogató, egy ellensza-
vazattal, 19 tartózkodás mel-
lett fogadta el az alsóház.

A képviselők ugyanakkor 22 tá-
mogató, 187 ellenszavazattal és
három tartózkodással elutasították
a jogi bizottság által egy nappal ko-
rábban elfogadott módosító javas-
latot, amely megtiltotta volna az
exit poll eredmények közlését a vá-
lasztások napján, romániai idő sze-
rint éjfélig.

A jogi bizottság más módosítá-
sokat is jóváhagyott kedden a sze-
nátus által korábban megszavazott
változathoz képest. A Mentsétek
Meg Romániát Szövetség (USR)
és a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
által beterjesztett javaslat értelmé-
ben például a külföldi választói
pótlistákat papíron is megjelenítik,
technikai zavar esetére.

A jóváhagyott tervezet értelmé-
ben az államelnök-választás évé-
ben április elsejétől kezdve a
választási kampány legkésőbb 15.
napjáig a külföldön élő román ál-
lampolgár kérheti felvételét a vá-
lasztási jegyzékbe az Országos
Választási Hatóság (AEP) honlap-
ján található típusnyomtatvány ki-
töltésével. A kitöltéskor meg kell
adni a pontos nevet, személyi szá-
mot, valamint az országot és a te-
lepülést, ahol az illető szavazni
óhajt. A kérvényhez csatolni kell
majd a személyazonossági igazol-
vány másolatát, szkennelt vagy le-
fotózott formában. Ahhoz, hogy
levélben szavazhasson, a külföldön
élő román választópolgárnak szin-

tén regisztrálnia kell az AEP listá-
ján, majd a hatóság az összesített
jegyzékeket elküldi a külföldi sza-
vazókörzeteknek.

Egy további módosítás arra vo-
natkozik, hogy a külföldi szavazó-
körzeteknél a választások napján is
kiegészíthető a választási irodák
személyzetének létszáma a külkép-
viselet tagjaival vagy akár más,
külföldi lakhellyel rendelkező
román állampolgárokkal is,
amennyiben a választási bizottság
elnöke úgy méri fel, hogy a helyzet
megköveteli ezt a lépést.

A jogszabálytervezet szerint a
külföldi szavazókörzetekben a vá-
lasztás vasárnapját megelőző pén-
teken és szombaton is lehet majd
voksolni. A szavazás az ország te-
rületén vasárnap reggel 7-kor kez-
dődik és 21 órakor zárul, de a
külföldön élő román állampolgárok
számára kialakított határon túli sza-

vazókörzetekben már az ezt meg-
előző pénteken és szombaton is
lehet szavazni: pénteken helyi idő
szerint déli 12-től 21 óráig, szom-
baton helyi idő szerint 7 órától 21
óráig.

Ugyanakkor a határokon túli
szavazókörzeteknél sorban álló vá-
lasztópolgárok az urnazárás hivata-
los időpontja, azaz 21 óra után is
voksolhatnak majd. A bizottsági
elnök 21 órakor megállapítja a
voksolás lezárultát, de a szavazó-
helyiségben tartózkodó, illetve az
annak bejárata előtt sorban álló vá-
lasztópolgárok 21 óra után is lead-
hatják voksukat, legkésőbb 23 óra
59 percig. Az Állandó Választási
Hatóság elnöke szerint utóbbi ren-
delkezés a hazai szavazókörzetek-
nél sorban állókra is érvényes lesz.

A tervezetről ügydöntő jogkörrel
szavazott az alsóház. (Agerpres)

Forrás: Antena3
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Szováta Város
Polgármesteri Hivatala

Álláshirdetés
A 286/2011-es számú, módosított és utólagosan kiegészített kormány-

határozat alkalmazási  keretszabályzatának 7. cikkelye első bekezdésében
a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett
szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket  teljesítő jelent-
kezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet
egy megüresedett szerződéses állás (I. besorolású szakképzetlen munkás)
betöltésére  az utcai takarítást felügyelő részlegre, a polgármester sza-
kapparátusa keretében.

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda –  lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül,  és a
következőket kell tartalmaznia:

a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek, iratok

másolata;
d) a munkakönyv és/vagy esetenként annak az iratnak a másolata,

amelyből kiderül a szolgálati idő, a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kide-

rül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez  a jelentkezőknek  meg kell felel-

niük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as cikkelyében előírtaknak. 
Sajátos részvételi feltétel: 
– szakmai gyakorlat nem szükséges 
– általános iskolai végzettség
– B kategóriájú hajtási jogosítvány
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő

lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2019. július 25-én 11 órakor, a polgármesteri hivatal

székhelyén;
3. állásinterjú július 26-án 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal füg-

gesztik ki a hivatal hirdetőtábláján. 
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es mel-

lékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem idén is
gazdag programkínálattal vesz részt a július
5. és 7. között Marosvásárhelyen sorra kerülő
VIBE fesztiválon.

A fesztivál nappali programjait összefogó VIBE
Koli keretében olyan kerekasztal-beszélgetésekkel
lesz jelen az egyetem, amelyek során aktuális kutatási
és közéleti kérdések kerülnek megvitatásra.

Az alábbi kerekasztal-beszélgetéseket hallgathatják
meg az érdeklődők:

• Sikeripar és művészi életmód Jókai Mórtól Blaha
Lujzáig a 19.  század végének irodalmi és színházi
életében – július 5., péntek, 12.00, Koli Kert

– dr. T. Szabó Levente docens, irodalomtörténész,
BBTE, Bölcsészettudományi Kar.

• Számítógép- és robotgenerációk fejlődése jogi és
IT-szemszögből – július 5., péntek, 16.00, Koli Garázs

– dr. Gubán Ákos főiskolai tanár, BGE – Budapesti
Gazdasági Egyetem; 

– dr. Avornicului Mihály adjunktus, BBTE, Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar; 

– dr. Seer László adjunktus, online marketing szak-
ember, BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudomá-
nyi Kar;

– dr. Illés Boglárka, EMMI ifjúságpolitikáért fele-
lős helyettes államtitkár. 

• „Tíz verseny alatt a Föld körül” – BBTE-s köz-
gazdászhallgatók generációs harca az esettanulmá-
nyokkal – július 5., péntek, 15.00, Koli Kert

– dr. Szász Levente, egyetemi tanár, BBTE, Köz-
gazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar;

– Boga Balázs (elsőéves hallgató, menedzsment
szakirány);

– Barabási Tamás (másodéves hallgató, gazdasági
informatika szakirány);

– Kelemen Kincső (harmadéves hallgató, gazdasági
informatika szakirány);

– Szabó Norbert (mesteris hallgató, vállalkozásme-
nedzsment szakirány);

– Sándor Krisztián-Lajos (másodéves hallgató, me-
nedzsment szakirány) – közönségkvíz;

• Miért (nem) fekszik a jelenlegi oktatás a millená-
risoknak? – július 6., szombat, 12.00, Koli Kert

– dr. Kádár Magor docens, BBTE, Politika-, Köz-
igazgatás- és Kommunikációtudományi Kar.

• Humanoid robotok a pszichológiában – július 6.,
szombat, 13.00, Koli Garázs

– Tamás Borbála doktorandusz, megbízott tanárse-
géd, BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar; 

– Veres Anna doktorandusz, megbízott tanársegéd,
BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar.

• Mi tartja majd életben a mesterséges intelligen-
ciát? Mi teszi lehetővé az önvezető autók és a robotok
használatát? – július 7., vasárnap, 12.00, Koli Garázs

– dr. Silye Loránd adjunktus, BBTE, Biológia és
Geológia Kar;

– dr. Kis Boglárka Mercédesz geológus, BBTE, Bi-
ológia és Geológia Kar.

• Hogyan tud lépést tartani a filmművészeti képzés
napjaink filmipari trendjeivel? – július 7., vasárnap,
13.00, Koli Garázs

– dr. Bátori Anna docens, BBTE, Színház- és Film-
művészeti Kar;

– dr. Zágoni Balázs adjunktus, BBTE, Színház- és
Filmművészeti Kar.

A fesztiválon való BBTE-s részvétel célja, hogy in-
formálisabb és közvetlenebb keretek között ismerked-
jenek meg az érdeklődők a BBTE oktatóival,
munkatársaival, munkáikkal és az őket foglalkoztató
szakmai kérdésekkel. Az oktatóktól és az egyetemi
hallgatóktól lehetőség lesz kérdezni az egyetemi kép-
zésekről, felvételiről és egyéb szakmai lehetőségekről. 

A BBTE-s beszélgetések és foglalkozások részletes
programja, a beszélgetések résztvevőinek neve elér-
hető ezen a Facebook-eseményen: https://www.face-
book.com/events/344435279553450/

Tudománynépszerűsítő 
kerekasztal-beszélgetésekkel készül

a BBTE a VIBE fesztiválra

Elfogadta a képviselőház a választási törvény
módosítását

Bemutatta szerdán a bel-
ügyminisztérium annak a ki-
vizsgálásnak az eredményeit,
amelyeket az Alexandru Ioan
Cuza Rendőrakadémián vég-
zett a szaktárca ellenőrző tes-
tülete a doktori dolgozatok
ügyében. Az egyik megállapí-
tás arra vonatkozik, hogy a
2011–2018 között írt doktori
dolgozatok esetében csupán
„formális” döntések születtek
a plagizálás ellenőrzésekor.

A jelentést Monica Dajbog bel-
ügyminisztériumi szóvivő ismer-
tette a sajtóval szerdán. Elmondta,
az ellenőrző testület megállapítása
szerint nem történt meg a plágium-
ügyek korrekt kimutatása, és „a
Rendőrakadémián csak formális
döntések születtek a plágium tényé-
nek ellenőrzésekor a 2011–2018
között írt doktori dolgozatok, éspe-
dig a vezető funkciókat betöltő al-
kalmazottak doktori dolgozatai
esetében”.

Dajbog hozzátette, a disszertáci-
ókat nem vizsgálták felül rendsze-
resen, csak amikor a
belügyminisztérium kért erről jelen-
tést. Azt is leszögezte, hogy a bel-
ügyi ellenőrző testület kivizsgálása
semmilyen módon nem sértette az
egyetemi autonómia elvét, csak
szervezéssel és adminisztrációval
kapcsolatos kérdésekben vizsgáló-
dott, és nem fogalmazott meg vég-
következtetést sem a plagizálások
meglétéről, sem azok hiányáról.

Azt azonban megállapította a tes-
tület, hogy a Rendőrakadémián a
plágiumkereső program segítségé-
vel végeztek bizonyos ellenőrzése-
ket, de más, kötelező eljárásokat
már nem hajtottak végre. Például a
plágiumkereső program által jelzett
hasonlóságok nyomán mélyebb el-
lenőrzésbe kellett volna kezdeni, és
ezek alapján értesíteni kellett volna
az akadémia etikai bizottságát –
mondta a belügyi szóvivő. 
(Agerpres)

Belügyminisztériumi ellenőrzés
Plagizálás miatt csak formális

döntések születtek

Kvórumhiány miatt
Nem ülésezett a Legfelsőbb
Igazságszolgáltatási Tanács 

Negyedik alkalommal kellett felfüggeszteni kvórumhiány miatt a Leg-
felsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ülését. A Legfelsőbb Igazság-
szolgáltatási Tanácsnak szerdán Adina Florea kinevezését kellett volna
jóváhagynia az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket ki-
vizsgáló ügyosztály (SIIJ) vezetői tisztségébe. Lia Savonea, a CSM el-
nöke az ülést megelőzően még annak a reményének adott hangot, hogy
meglesz a szükséges létszám, mert a bírók szabadságra mennek, és a tes-
tületnek még előtte döntenie kell néhány fontos ügyben. Savonea úgy nyi-
latkozott a sajtónak, hogy nincs feszültség az intézményben, és hogy jó a
viszonya Ana Birchall igazságügyi miniszterrel. (Agerpres)



ADÁSVÉTEL

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578-
568. (7/3343)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654.
(7/3343-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (7/3343)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(6/3342)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserép-
forgatást, tetőkészítést cseréppel, Lindab
lemezzel, kátránnyal, csatornakészítést,
csatornajavítást, festést. Tel. 0758-324-
652. (2/3316)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést és csatornaja-
vítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (4/3323-I)

JAVÍTOK régi háztetőt, készítek
csatornát és lefolyót. Tel. 0747-816-052.
(3/3361)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserép-
forgatást, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540-008.
(10/3307-I)

KÉSZÍTEK tetőt, teraszt, vállalok
tetőjavítást, cserépforgatást, bármilyen
javítást, tetőfestést. Tel. 0757-475-701,
Csaba. (6/3302)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és soha el
nem múló fájdalommal
emlékezem ma, július 4-én
drága jó édesapámra, KACSÓ
FERENCZ lakatosmesterre
halálának 24. évfordulóján.
Akik ismerték, szerették és
tisztelték, gondoljanak rá
kegyelettel. Nyugodj békében,
drága Édesapám! Drága
emléked szeretettel őrzi
leányod, Éva, unokád, Emese
és férje, Levente. (6/3256-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nyomáti származású, Budapes-
ten nevelkedett, az USA-ban
(Ohio) megöregedett 

MAGYARI TIBOR 
szíve július 1-jén, 75 éves korá-
ban, házasságának 52. évfordu-
lóján, a nagy fájdalom közepette
megszűnt dobogni.

Emlékét őrzi neje, Stefania,
gyerekei, Stephan, Klaudia,

Kristofer és unokái. (sz.-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk 
MÓZES KATALINTÓL. 

Kegyelettel emlékezünk kedves,
rokonszerető lényére. Isten
nyugtassa békében! 

Unokatestvérei és családjuk.
(4/3379-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, testvér,
anyós, nagymama, nagynéni,
rokon, szomszéd, ismerős, 

KRAKOCZKI KATALIN 
szül. Kopik 

életének 71. évében 2019. július
2-án csendesen megpihent. Te-
metése július 5-én, pénteken 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei. (7/3383-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk 
MAGYARI TIBORTÓL, barát-
tól, rokontól és sorstárstól.
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Kovács I.
és neje, Kati, gyermekeik,
Gabriella, Zoltán, valamint
Pethő Sára és élettársa, Gyuri.
(sz.-I)

Megrendülten vettünk tudo-
mást szeretett barátunk,
MORH LÁSZLÓ mérnök Buda-
pesten való távozásáról az
élők soraiból. Soha nem felej-
tünk el,  Laci, nyugodjál béké-
ben! Szász Károly és
családja. (6/3382-I)

Őszinte részvétünk a Mózes
családnak BOGÁR elhunyta
alkalmából. Pihenése legyen
áldott! K. Tóth Manyi és csa-
ládja. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk, a
nyárádszeredai ADORJÁNI
GYŐZŐ temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4/3368-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A Mircea Birău Uszoda
amely a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal aláren-
deltségében működik, értesíti az úszás kedvelőit, hogy a kö-
telező karbantartás (fertőtlenítés, takarítás, javítás) valamint

felújítás miatt július 9-től a közönség előtt zárva lesz, de hamarosan
újra megnyílik. 

Köszönjük megértésüket! 
A vezetőség
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 

nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja 
Marosvásárhelyen az alábbi, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:

1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméter, közétkeztetésre, szeren-
csejátékokra, sportfogadásra

2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter,
nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra

3. Győzelem téri aluljáró, 15-ös helyiség, 23,99 négyzetméter, nem-
élelmiszer-kereskedelemre, szolgáltatásra

4. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, élelmiszer-/nem-
élelmiszer-kereskedelemre, közétkeztetésre (szeszes italokat kivéve)

5. C. R. Vivu utca 6D, 16,49 négyzetméter, garázs.
A versenytárgyalásra 2019. július 16-án 10 órától kerül sor a ten-

derfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca
2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej) július
1-jétől, naponta 8–12 óra között. 

Feliratkozni és az iratokat  benyújtani július 15-én 12 óráig lehet.  
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújt-

ják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 
Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25-

ös mellék) telefonszámon vagy a  www.locativmures.ro honlapon.

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

PC HOUSE-álláshirdetés: szervizünkbe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST keresünk. Követelmények:
számítógépes-kezelési alapismeretek (Word, Excel), a román és magyar nyelv ismerete. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro e-mail-címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros
utca 17. szám alá benyújtani. (sz.-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatot hirdet az egyetemi MENZA (KAN-
TIN) MŰKÖDTETÉSÉRE. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről
hálás, mert ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika
Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak
Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük
született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a
segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában
kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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A Maros Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

a következő tanfolyamokat szervezi:
• augusztus 19–30., 16 óra: közbeszerzési szakértő (40 óra), 109-es

terem.
• augusztus 26. – szeptember 13., 16 óra:  projektmenedzser (60 óra),

208-as terem
• szeptember 9. – október 4., 16 óra: munka- és egészségvédelmi fel-

ügyelő (40/80 óra), 109-es terem
• szeptember 17. – október 8., 16 óra: humánerőforrás-referens/fel-

ügyelő (40 óra), 208-as terem. 
• október 14. – december 16., 16 óra: személyiadat-kezelő (180 óra),

208-as terem
• november 4. – december 18., 16 óra: tűzvédelmi felelős (136 óra),

109-es terem 
A  Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai minden

tanfolyamon 5–20% közötti kedvezményt kapnak. Feliratkozni,  bő-
vebb felvilágosítás naponta 8–16 óra között a kamara székhelyén: Ma-
rosvásárhely, Városháza utca 1. szám, telefon: 0265/269-218, fax:
0265/269-219, e-mail: cursuri@ cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.
Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.   

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a la-

kosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as koncessziós szer-
ződés alapján július 9-31. között rovarir-
tásra kerül sor Marosvásárhelyen, a
lakótársulásoknál. Rossz idő esetén az idő-
pont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a ci-
permetrin és az s-metopren, az Egészség-
ügyi Minisztérium által engedélyezett,
mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősül.

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a
Coral Impex Kft. az egyetlen engedélye-
zett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást
és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhe-
lyen közterületen, lakótársulásoknál, ma-
gánházaknál és gazdasági egységeknél
egyaránt.

Az Azomureş vegyipari kombinát közli, hogy be-
fejezték azon munkálatokat, amelyek miatt ter-
vezetten leállították az ipari egység
berendezéseit. 

A mezőgazdaság számára műtrágyát gyártó berendezé-
seket tervezetten leállították egy általános felülvizsgálás
miatt 2019. május végén, hogy elvégezzék a beütemezett
karbantartást. 

Ebben az időszakban több száz felülvizsgálást végeztek
a felszereléseken, olyan cseréket és javításokat eszközöl-
tek, amelyek a berendezések működésének a javulását
eredményezik. Olyan berendezésekről is szó van, amelye-

ket kizárólag akkor lehet felülvizsgálni és ellenőrizni, ami-
kor le van állítva a termelés, de ugyanakkor egy olyan mó-
dosító programot is gyakorlatba ültettek, amelyet a mérnöki
részleg javasolt a tevékenység hatékonyabbá tétele érdeké-
ben. Egyik fontos célkitűzés az ammónia-lerakat betervezett
ellenőrzése volt, és az eredmények azt mutatják, hogy ennek
a működése a megfelelő paraméterek között van. A beterve-
zett tevékenység-leállítás során kitűzött célokat – mind az
alkalmazottakra, mind pedig az üzem környezetére nézve –
sikerült biztonságosan megvalósítani. A napokban kerül sor
a berendezések elindítására, amely folyamat idején némi
zajra lehet majd számítani az üzem környékén, viszont ez
jellemző a műtrágyagyártó iparra, és szerepel is a működési
engedélyben. A 2019-es általános felülvizsgálási kezdemé-
nyezésben az Azomureş mintegy ezer alkalmazottja, a kar-
bantartó cégek 1400, valamint más cégek 400 alkalmazottja
vállalt részt. Az idei felülvizsgálatra szánt költségvetés közel
19 millió euró volt. 

Az Azomureş sajtóosztálya

Közlemény 


