
Nyílt napot tartottak a múlt hét végén
Mikházán a Maros Megyei Múzeum
munkatársai, az érdeklődők az ott zajló
római kori kutatásokba nyerhettek be-
pillantást, de szó esett a jövőbeli ter-
vekről is.

Első alkalommal csatlakozott a Maros Me-
gyei Múzeum az európai régészet napjának ren-
dezvényeihez. A franciaországi gyökerű
rendezvény már számos országban elterjedt,
ennek kapcsán mutatta be mikházi kutatásai
eredményeit az érdeklődőknek a múzeum régé-
szeti csapata. Szilágyi Orsolya, a múzeum mun-

katársa lapunknak elmondta: a vendégek a két
idődobozt, a falun kívüli kilátót és a múzeum
itteni kutatóközpontját tekinthetik meg. 

A 2016-ban felavatott, a falu alsó végében
található két idődoboz egyikében a római kato-
nai életmóddal, egy római erődítmény szerke-
zetével ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A
Római Birodalom keleti határvidékén a 2. szá-
zadban, a dáciai háborúk után épített mikházi
erődben mintegy félezer katonából álló segéd-
csapat, a Cohors I. Augusta Itureorum állomá-
sozott, egy (valószínűleg lovas) íjászcsapat,
amely Szíria és Libanon sivatagaiban kitűnően
megtanulta ezt a harci technikát, de kelta és ger-
mán származású férfiak is lehettek a táborban.
A másik pavilonban a római fürdőkkel ismer-

kedhetünk meg, az ahhoz kapcsolódó szokások-
kal és használati eszközökkel, illetve a mikházi
fürdőről is megtudhatunk néhány információt.
A falu határában két éve Tájolónak nevezett ki-
látót alakított ki a múzeum, amely egy bizonyos
pontról facölöpök révén megmutatja az érdek-
lődőnek az egykori erődítmény helyét és mére-
tét.
Római élet Mikházán

A múzeum tulajdonában álló mikházi udva-
ron idén elkezdődött a legújabb ásatás. Mivel a
járvány miatt idén elmaradnak a nagyobb kuta-
tóásatások, a régészek az egykori erődítmény
északkeleti saroktornyát szeretnék feltárni,

Ismétlődő
áradások
Kedden délután harmadszorra is el-

öntötte a víz Nyárádremetét. A 16 óra
tájban átvonuló, mintegy tíz percig
tartó eső nyomán újra kiöntött a múlt
héten is gondot okozó négy patak a
faluban, ezek vize szinte az egész fő-
utca egyik oldalát érintette.
____________2.
Vállalni
a felelősséget 
Azzal, hogy a romániai törvényhozók
többsége megszavazta, hogy a diákok
csak szülői engedéllyel vehetnek részt
a szexuális nevelési órákon, amely
egészségügyi nevelés néven szere-
pelhet a tantervben, még messzebb
kerültünk attól, hogy a tanulmányaik
végeztével a romániai iskolákat pszi-
choszexuálisan is érett személyiség-
ként hagyják el a fiatalok.
____________6.
Karantén-
beszélgetés
a sportról
A koronavírus-járványnak a sportra,
ezen belül a helyi sportra gyakorolt
hatásairól beszélgettünk nemrégiben
két kollégánkkal: Bálint Zsomborral,
aki rendszeresen közöl lapunk sport-
rovatában, valamint Szucher Ervinnel,
aki a Román Televízió marosvásárhe-
lyi körzeti stúdiójának adásában heti
rendszerességgel jelentkező sportmű-
sort is vezeti. 
____________9.(Folytatás a 4. oldalon)
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Az idődobozokban a római katonákat és a római életmódot ismerhetjük meg  Fotó: Gligor Róbert László

Méltányosság, észszerűség?

A szenátus kedden elfogadta az államfő kifogásait az újságíróknak
adómentességet biztosító törvénnyel kapcsolatban. Iohannis szerint
ugyanis egy bizonyos adónem bevezetésekor vagy egy adómentesí-
tésre vonatkozó döntés jogszabályba foglalásakor a törvényhozók-
nak szem előtt kell tartaniuk olyan minimális feltételeket, mint a
méltányosság, arányosság, észszerűség vagy diszkriminációmentes-
ség. Szerinte a törvény indoklásából nem derül ki, hogy mely gaz-
dasági-társadalmi szükségszerűség vagy konjunkturális helyzet
indokolná, hogy az újságírói tevékenységet folytató magánszemélyek
mentesüljenek a jövedelemadó befizetése alól. Az olyan érvek, mint
„a romániai média nehéz gazdasági helyzetben van”, vagy „mind
szolgáltatók, mind munkaerő tekintetében szűkül a hazai médiapiac”
– bár valós állítások –, nem helyettesíthetik a törvénykezdeményezés
megfelelő indoklását – vélekedik Iohannis.

A jogszabály újbóli megfontolására vonatkozó igénylésében az
államfő többek között az újságírói tevékenységnek a törvénybe fog-
lalt meghatározását kifogásolja, hangsúlyozva, hogy a parlamentnek
felül kellene vizsgálnia a megadott definíciót, és összhangba kellene
hoznia azt egyrészt az adótörvénykönyv normatív tartalmával, más-
részt a média tevékenységére vonatkozó más törvényekkel.

Most a sajtó védelmében szólunk, de köztudott, hogy az államel-
nök első mandátuma alatt szinte sportot űzött abból, hogy 

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Feltárul a kétezer éves múlt

Régészeti nap Mikházán



Érettségi
Több mint ezren vizsgáztak anyanyelvből

Az érettségi vizsga részeként június 23-án anyanyelvből
vizsgáztak a diákok. Maros megyében 1039 tizenkettedik
osztályos tanuló jelent meg a megmérettetésen, közülük
999-en magyar nyelvből, negyvenen pedig német nyelvből
vizsgáztak. 21 diák nem jelent meg a próbán. A vizsgázók
közül senkinek nem volt a megengedett értéknél magasabb
a testhőmérséklete – derült ki a Maros Megyei Tanfelügye-
lőség közleményéből.
Végeredmény július 5-én

A 2020-as érettségin a kötelező szaktantárgyból volt

vizsga június 24-én. A feliratkozott 3.785 diák közül (2720
matematika, 1065 történelem) 3649-en jelentek meg a vizs-
gán (2595 matematika, 1053 történelem), 136 tanuló nem
jelent meg. 

Csalás kísérlete miatt 3 vizsgázót elutasítottak. Ők a kö-
vetkező két szesszióban nem vehetnek részt az érettségi
vizsgán. A következő vizsgára – választott tantárgy – ma,
június 25-én kerül sor. 

Az első eredményeket kedden, június 30-án déli 12 óráig
függesztik ki. Az óvásokat írott vagy elektronikus formában
június 30-án 16 és 19 óra között, valamint július 1-jén 8 és
12 óra között lehet benyújtani.

Az érettségi végső eredményeit vasárnap, július 5-én
közlik. 

Ismét fogadják a szakrendelésre
érkező pácienseket

Június 23-tól a Maros Megyei Klinikai Kórház újra meg-
kezdte teljes körű tevékenységét a kórház egyes részle-
gein, a közegészségügyi előírásokat tiszteletben tartva
fogadják a szakrendelésekre érkező pácienseket. Időpon-
tot kérni telefonon lehet hétköznapokon 8 és 16 óra között
vagy online, a Maros Megyei Klinikai Kórház weboldalán.

Várják a véradókat
A napokban a megyebeli kórházakban is fokozatosan új-
raindulnak a sebészeti beavatkozások, a járvány idején vi-
szont jelentősen lecsökkent a vérkészítmények száma.
Ezért a marosvásárhelyi regionális vértranszfúziós köz-
pont arra kéri az egészséges személyeket, menjenek vért
adni, ugyanis fontos, hogy a sebészeti beavatkozásokhoz
szükséges vérkészlet folyamatosan biztosítva legyen. A
vérközpontban hétfőtől péntekig naponta 7.30 es 13 óra
között fokozott óvintézkedések közepette fogadják a vér-
adókat.

Szabadtéri gyerekprogramok
A Forcamp Egyesület a Maros Megyei Múzeummal együtt-
működve változatos, programokban gazdag vakációzásra
hívja a marosvásárhelyi gyerekeket. Öt nap, öt különböző
tematika: tudományok napja, állatok és növények napja,
alkotó nap, kis íjászok napja, olimpiai játékok napja. Hely-
szín: hétfőnként az egyesület székhelyén a Mihai Viteazul
utca 10. szám alatt, keddtől péntekig a Régészeti és Tör-
téneti Múzeum épülete és udvara (vár). Június 15-től kez-
dődően július 31-ig, hetente hétfőtől péntekig, 8.30-tól
16.30 óráig. A helyek korlátozottak, a jelentkezéshez elő-
zetes regisztráció szükséges. További információ a 0755-
625-679-es telefonszámon.

Nyári előadások
az Ariel színház udvarán

Július 15-ig szabadtéri előadásokra várja a gyerekeket az
Ariel színház. A sort a 4 éven felülieknek ajánlott Csihi-puhi
történetek nyitja június 28-án, vasárnap délelőtt 11 órától
az Ariel színház belső udvarában. A helyek száma korláto-
zott, telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454 mobil-
számon, naponta 9-13 óra között. A belépés csak maszkkal
megengedett, a bejáratnál történő érintésmentes lázmérés
és kézfertőtlenítés után! A jegyek ára egységesen 9 lej, a
helyszínen, előadás előtt fél órával válthatók ki.

Nyit a kutyfalvi Degenfeld-kastély
A Castellum Alapítvány által szervezett nyílt nap első év-
fordulója alkalmából a Pro Castellum Degenfeld Egyesület
és az AntePortum Egyesület ismét megnyitja a kutyfalvi
Degenfeld-kastélyt. Június 27-től minden hétvégén (szom-
bat–vasárnap) 11 és 16 óra között idegenvezetéssel egy-
bekötött kastélylátogatást szerveznek, az udvaron
piknikezési lehetőség is van. A járványügyi előírások be-
tartása miatt a kastélylátogatást előzetesen a 0720-416-
784-es telefonszámon kell beütemezni.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma VILMOS, holnap
JÁNOS, PÁL napja.
JÁNOS: héber eredetű, görög
és latin közvetítéssel érkezett
hozzánk. Jelentése: Isten ke-
gyelme vagy Isten kegyelmes. 
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A Nap kel 

5 óra 31 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 19 perckor. 
Az év 177. napja, 
hátravan 189 nap.
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1 EUR 4,8432
1 USD 4,2860

100 HUF 1,3788
1 g ARANY 245,0540

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 270C
min. 150C

Megyei hírek

Kedden délután harmadszorra is elöntötte a víz
Nyárádremetét. A 16 óra tájban átvonuló, mint-
egy tíz percig tartó eső nyomán újra kiöntött a
múlt héten is gondot okozó négy patak a faluban,
ezek vize szinte az egész főutca egyik oldalát
érintette. Lakásokba nem hatolt be, de elöntött
12 pincét, ezek kiszivattyúzására a szovátai hiva-
tásos tűzoltókat rendelték ki. 

A hirtelen, alig öt perc alatt megjelenő ár egy hidat és
közvetlenül a megyei utat érintette komolyabban, itt meg-
sérült az aszfaltréteg, ezért a helyet körülkerítették, kijelöl-
ték, így ott útszűkület van érvényben – tudtuk meg Magyari
Péter polgármestertől, aki elmondta: a prefektus látogatá-
sára is számítanak, a keletkezett útkárt jelentik, azt viszont
nem tudják, hogy a nyolc nap alatt háromszor elárasztott
faluban az érintett családok remélhetnek-e valamilyen ál-
lami támogatást a károk helyreállítására. A sérült, lezárt út-
felület miatt a falu alsó felében érdemes óvatosan
közlekedni.

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
szerda reggeli közleménye szerint kedden a heves esőzé-
sek, bőséges csapadék következtében a tűzoltóknak 17 te-
lepülésen kellett közbelépniük: Udvarfalván, Várhegyen,
Szovátán, Radnóton, Bonyhán, Marosszentkirályon, Vid-
rátszegen, Marosludason, Nyárádremetén, Petelében, Kört-
vélyfáján, Marosligeten, Marossárpatakon, Rücsön,
Ölyvespatakon, Mezőszentmártonban, Marosvásárhelyen
a remeteszegi részen, valamint a Beresztelke–Marossárpa-
tak közötti 154J jelzésű megyei úton. A bevetésen 20 pin-
céből, 70 gazdaságból, 70 ár fóliasátorból szivattyúzták ki
a vizet, homokzsákokból védvonalakat építettek házak vé-
delmében, valamint utakat és átereszeket tisztítottak meg.
Embereket nem kellett kimenekíteni. A megyei egység
mellé a kárelhárításban a radnóti, ludasi, szovátai, nyárád-
tői, gyulakutai, nyárádremetei és libánfalvi önkéntes ka-
tasztrófavédelmi alakulatok is csatlakoztak – áll az
intézmény közleményében. Szerda reggel Körtvélyfáján
még szivattyúztak a tűzoltók.

Kedd este a Kis-Küküllőre vörös jelzésű árvízriadó volt
érvényben. A folyó vízszintje már a hétfő esti esőzések
miatt megemelkedett, kedden Erdőszentgyörgyön szinte el-
érte a hidak szintjét, néhány part menti kertbe ki is lépett,
Havadtőn és Kelementelkén is néhány kertet, pincét, kutat
érintett, de szerdára már visszahúzódott, így a helyi kataszt-
rófavédelmisek elkezdhették a szivattyúzást, fertőtlenítést
– tudtuk meg Takács Mózestől, a helyi alakulat felelősétől.
Kedden Balavásár községben is kilépett a medréből a Kis-
Küküllő, és mintegy 50-60 hektárnyi szántóföldi kultúrát
lepett el, de szerdán már a kendi és szentdemeteri határból
elkezdett visszahúzódni, Balavásáron viszont nem, még
mindig mintegy 20 hektáron állt a víz – tájékoztatott
Sagyebó István polgármester. 

A Kis-Küküllő nem okozott gondot a felső szakaszon,
viszont Makfalva községben az esőzések miatt akadt mun-
kája a községi önkéntes tűzoltó-alakulatnak: Cséjében a
patak elmosott egy hidat, a lezúduló víz Székelyabodban
és a községközpont felé megrongálta az utat, itt is javítá-
sokra lesz szükség – tudtuk meg Vass Imre polgármestertől. 

A Balavásár és Dicsőszentmárton térségében a Kis-Kü-
küllő szintje igen magas, Sövényfalván kiöntött – tájékoz-
tatott a Maros Vízügyi Hatóság. Itt homokzsákokból
építettek védvonalat, Küküllőszéplakon pedig már öt napja
dolgoznak. Hétfő este óta a hatóság alkalmazottai Kóród-
szentmártonban a 142C jelzésű megyei út hídjánál és a vas-
útvonalnál avatkoztak be, védvonalat építve. Bonyhán is
védvonalat építettek a Kund patakán, és egy elvezetőcsa-
tornát is szabaddá tettek. 

Havadtőn a fahídnál gépekkel távolították el a hordalé-
kot. 

A Maros Marosugrán okozott gondot, ott egy lakóházat
kerítettek el homokzsák-védvonallal, míg Gyulason és Me-
zőújfaluban a domboldalakról lefutó vizek okoztak gondot.
A Nyárád vízszintje Backamadarason és Fintaházán ugyan-
csak igen magas – mondta el Călin Fokt szóvivő.

Ismétlődő áradások

A víz Remetén az úttestet is megrongálta Fotó: Magyari Péter

Harmadszor öntöttek ki Remetén ugyanazok a patakok 

Itt a nyár, kezdődhet a turistaszezon. Azonban a vendég-
látás a járvány megfékezésére hozott óvintézkedések miatt
még mindig nem működhet teljes gőzzel. A veszteség
idénre megközelíti az egymilliárd eurót. Az iparág képvi-
selői bírálják a kormányt, és az megpróbál adókedvez-
ménnyel segíteni az érintetteknek. Hogy mi várható a hazai

turizmusban és vendéglátásban, milyen lesz a nyári szezon
gazdasági szempontból, és milyen nyaralást lehet beter-
vezni, kiderül a Mérlegen műsorából csütörtökön este 8
órától. Jakab Orsolya vendége Nagy Zsolt, a NIRO Invest
vállalat vezérigazgatója lesz. Kövessék a műsort élőben az
Erdélyi TV képernyőjén és Facebook-oldalán!
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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 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Csődöt mond a vendéglátóipar? – az Erdélyi TV műsorában 

Gligor Róbert László



megvétózza a „vörös pestis” törvénykezdeményezéseit:
85 esetben kérte a törvény újraelemzését, 75 esetben tá-
madott meg elfogadott törvényt az Alkotmánybíróságon.
De szintén az Alkotmánybíróságon támadta meg azon
rendelkezések nagy részét, melyek az új közigazgatási
törvénykönyvben érintették a nemzeti kisebbségeket: sza-
vatolják az utcák, terek, parkok nevének kétnyelvű fel-
iratozását, a kisebbségek nyelvét ismerő személyeket
alkalmazzanak a lakossággal érintkezést feltételező ál-
lásokba, és a kisebbségieknek más hasonló jogaik legye-
nek azokon a településeken, ahol arányuk meghaladja a
20 százalékot. Nem beszélve a közelmúlt magyarellenes
kirohanásairól. 

A MediaSind újságíró-szakszervezet szerint a romá-
niai média, de főként az újságíró helyzete napról napra
egyre rosszabb, a sajtószabadság pedig egyre inkább a
politikai hatalom kénye-kedvének van kiszolgáltatva.
Például tavaly néhány nappal a sajtószabadság világ-
napja előtt a parlament módosította a büntető törvény-
könyvet, beiktatva azt, hogy börtönbüntetéssel sújthatók
azok a személyek, akik információkat tesznek közzé a
bűnügyi perekről. Ezzel nemcsak a sajtószabadságot
korlátozzák, hanem a lakosságnak az információhoz való
jogát is, holott a sajtó a demokrácia egyik alapköve. És
az információhoz való jog ugyanolyan alapvető jog, akár
az egészségügyi ellátáshoz való jog. Minden demokrati-
kus társadalom legfőbb elvárása az, hogy a sajtót ne el-
lenőrizze a kormány és ne manipulálják a politikusok.
Ezt azonban politikai vagy gazdasági megszorításokkal
nem lehet elérni.

Havi juttatás a kommunizmus
áldozatai gyermekeinek

Döntő házként egyöntetűen megszavazta szerdán
a képviselőház azt a törvénytervezetet, miszerint a
kommunista diktatúra éveiben politikai okok miatt
életüket vesztett személyek gyermekei 500 lejes
havi juttatásra jogosultak. Az 1990/118-as törvényt
módosító és kiegészítő tervezet szerint az 1945.
március 6-a után a kommunista állam elnyomó szer-
veivel folytatott küzdelemben vagy parasztfelkelé-
sekben elhunytak gyermekei, a fogságban elhunytak
vagy eltűntek gyermekei, a pszichiátriai kórházakba
erőszakkal beutaltak és a deportáltak és kényszer-
lakhelyre hurcoltak gyermekei kaphatják meg az 500
lejes havi juttatást. A képviselőház döntő házként
szavazott a tervezetről. (Agerpres)

Meghosszabbították
a kedvezményt

Döntő házként év végéig meghosszabbította szer-
dán a képviselőház a szükségállapot alatt adott, az
ingatlanadó kifizetésére vonatkozó kedvezményt. A
jogszabály, amely kiterjeszti év végéig a szükségál-
lapot és a veszélyhelyzet alatt nyújtott kedvezmé-
nyek határidejét, a közterületre fizetendő bérleti
díjakra és illetékekre is vonatkozik. A helyi tanácsok
legkésőbb augusztus 14-éig határozatot fogadhat-
nak el arról, hogy 50 százalékos kedvezményt
adnak a gazdasági tevékenységre használt, magán-
vagy jogi személyek tulajdonában lévő ingatlanokra,
amennyiben ezek a koronavírus-járvány kapcsán el-
rendelt korlátozások miatt kénytelenek voltak telje-
sen felfüggeszteni tevékenységüket, illetve
eltörölhetik a havi bért azoknak, akik az állam
magán- vagy köztulajdonában lévő épületeket bé-
relnek gazdasági tevékenységre, és teljesen fel kel-
lett függesszék tevékenységüket a korlátozások
miatt. Amennyiben a helyi tanácsok adókedvez-
ményről szóló határozatot fogadnak el, a cégeknek
szeptember 15-éig, egy felelősségvállalási nyilatko-
zathoz csatolt kérvénnyel kell igényelniük a kedvez-
ményt. (Agerpres)

Adókedvezmény az élelmiszer-
pazarlás csökkentéséhez
hozzájáruló cégeknek

Adókedvezményt kapnak az élelmiszer-pazarlás
csökkentéséhez hozzájáruló cégek – döntötte el
szerdán a képviselőház. A jogszabály előírja, hogy
értékétől függetlenül nem kell héát fizetni arra az
élelmiszerre, amelyet a forgalmazó cég a szavatos-
sági idő lejárta előtt adományba ad. Az adományo-
zás szerződés alapján történik. A tervezet szerint a
kedvezményezett szervezet olyan intézmény lehet,
amely rendelkezik az állategészségügyi és élelmi-
szer-biztonsági hatóság engedélyével. A kormány-
nak harminc nap áll rendelkezésére, hogy
kidolgozza a vonatkozó alkalmazási módszertant. A
képviselőház döntő házként tárgyalta a tervezetet.
(Agerpres)

Ország – világ

A Maros Megyei Tanács online kérdőív segítségével mérte
fel, hogy a koronavírus-járvány hogyan érintette a Maros me-
gyei vállalkozói szférát. A megyei önkormányzat azt szerette
volna megtudni, hogy a járvány miatt bevezetett korlátozások
milyen nehézségeket és veszteségeket okoztak a helyi vállal-
kozóknak, illetve hogy a gazdasági szféra szereplői milyen in-
tézkedéseket látnak szükségesnek a gazdaság újraindításához.
Több mint 200 helyi kis-, közepes és egyéni vállalkozótól ér-
kezett válasz a kérdőívre.

A koronavírus-járvány a válaszadó vállalkozások 95%-át
érintette valamilyen területen. A kérdőívre adott válaszok sze-
rint 80%-uknak csökkent a termékei/szolgáltatásai iránti ke-
reslet, és a válaszadók 66%-a jelezte, hogy a cégen belüli
foglalkoztatottságra negatív hatása volt a járványnak. Az idei
évre a vállalkozások 80%-a tervezett fejlesztést vagy beruhá-
zást, viszont a járvány hatására 35%-uk nem tudja megvalósí-
tani a tervezett beruházásokat.

A felmérés eredményei alapján a vállalatok nagy része, több
mint 80%-a, szükségesnek tartja az állami szintű gazdasági in-
tézkedéseket a koronavírus-járvány negatív makrogazdasági
hatásainak kezelésére. Több mint 30%-uk fontosnak tartja az
adók csökkentését a vállalkozók számára, ugyanakkor a cégek
több mint 23%-a igényli a vállalkozóknak nyújtott állami tá-
mogatások megnövelését. A válaszadók kisebb része, 10%-a,
szükségesnek tartja a munkatörvénykönyv módosítását, több
mint 13%-a szerint szükség van nagy állami beruházásokra,
több mint 22%-a pedig azt írta, hogy egyáltalán nem érzi az
állam támogatását ebben a periódusban.

„A vállalkozóktól és a gazdasági szakértőktől érkezett ja-
vaslatokat összegeztük, és a hét elején továbbítottunk a kor-
mánynak egy javaslatcsomagot olyan intézkedésekkel,
amelyekkel a gazdasági szereplőket támogathatja. Javaslata-
inkat két különböző kategóriában fogalmaztuk meg: adóked-
vezményeket javasoltunk a válság által érintett vállalkozások
számára, és gazdaságfejlesztő programokat indítványoztunk.
A Maros Megyei Tanácsnak nincs olyan kompetenciája,

amellyel direkt módon segíthetjük a vállalkozásokat, de a ma-
gunk részéről folytatjuk az elkezdett beruházásainkat, és a be-
ütemezett fejlesztéseket is igyekszünk mielőbb elkezdeni, ezek
megvalósításával erősítjük Maros megye gazdaságát. To-
vábbra is nagy figyelmet kell fordítanunk az egészségügyi
rendszerre, de a vállalkozók, valamint a munkahelyek támo-
gatása és védelme is prioritás kell legyen” – hangsúlyozta
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

Az adózás területén javaslatként fogalmazódott meg, hogy
kedvezményeket lehetne biztosítani a profitadó vagy a héa ese-
tében az olyan iparágakban tevékenykedő cégeknek, amelyek
tevékenységét súlyosan érintették a járvány miatt bevezetett
korlátozások.

A vállalkozók szerint nagy szükség lenne kedvezményes
feltételek alapján működő hitel- és tőkeprogramok létrehozá-
sára, amelyek likviditást biztosítanak a kis- és középvállalko-
zások számára a működési költségek fedezetére vagy
fejlesztésekre.

A gazdaságfejlesztő programok között szerepelt több, turiz-
must érintő javaslat is, így például az, hogy a vakációsjegy-
programot terjesszék ki a magánszférára is. A vállalkozások
továbbá azt is javasolták, hogy olyan pályázati programokat
kellene indítani, amelyek keretében az állam termelési/szol-
gáltatói szoftverfejlesztésekre nyújtana támogatást a cégeknek,
hogy ezek növeljék a versenyképességüket. Javaslatként fo-
galmazódott meg az is, hogy az állam adjon támogatást azok-
nak a munkáltatóknak, akik a válsághelyzet miatt rövidített
munkaprogramot vezettek be, hogy csökkentsék kiadásaikat.

A kormánynak előterjesztett javaslatok között szerepelt az
is, hogy fel kellene gyorsítani a digitalizációt a közintézmé-
nyekben, hiszen a digitális ügyintézés növelné a közintézmé-
nyek hatékonyságát, megkönnyítené a cégek számára az
ügyintézést és bizonyos engedélyek, hivatalos iratok kiváltá-
sát.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Eljutott a kormányhoz a Maros megyei vállalkozók
által javasolt gazdaságélénkítő intézkedéscsomag

Méltányosság,
észszerűség?

(Folytatás az 1. oldalról)
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Tekintve, hogy az egyik színházi évad váratlanul szakadt
meg, a másik még el sem kezdődött, gondoltam, visszaréve-
dek egy keveset a színház múltjára, mely távolról sem volt
diadalút, kirobbanó sikerek sorozata, boldog és elkényezte-
tett színészek kora, agyonjátszott darabok és különc újítások,
zsúfolt nézőtérek, rózsás csókok és virágözön – mint manap-
ság (??!)

Vegyük például az 1933/34-es ún. téli évadot. A városban
a Zsidó Kultúrház színpadán – a
Transylvánia épp renoválás alatt áll,
a Kultúrpalotában mozi működik, meg
inkább hangversenyeknek tartja fenn
a városháza, az Apolló terem szűkös és
romos, tehát – a Korzó közben játszik Bottyán Kálmán tár-
sulata. Névrokonom, Sebestyén László újságíró (1945 után
megbélyegezhető volt polgári újságíró, közüzemi hivatalnok
és kispolgári csökevény) így számol be a mozzanatról:

Neve: Aurel Lazăr. Kora: 26 év. Foglalkozása: hivatalnok
a vásárhelyi adóhivatalnál. Azaz, hogy csak volt tisztviselője
a hivatalnak, mert e pillanatban AUREL LAZĂR az ügyész-
ségi fogház lakója. Ügyében Udrescu bíró vizsgálódik. A. L.
sikkasztott. Ő volt az, aki tönkretette a város olyan szép szí-
niévadját, aminőre csak a legboldogabb időkből emlékez-
tünk. Ellopta a színház adójának egy részét. Több ezer lejes
sikkasztás végrehajtója, sírásója a székely főváros színházá-
nak.

Amikor 1933 őszén megkezdődött BOTTYÁN KÁLMÁN
színtársulatának szezonja, az adóhivatal részéről Aurel La-
zărt küldték ki, hogy a jegyadó ügyét a színháznál intézze. L.
szorgalmasan fel is vette a pénzeket, sőt több alkalommal
megtörtént, hogy a kelleténél nagyobb összeget is vett ki a
kasszából. Volt olyan előadás is, midőn éppen csak annyira
futotta, hogy a színház a jegyadót kifizethette. Ilyenkor
LAZĂR „nagylelkűnek“ bizonyult, kölcsönt nyújtott a szín-
háznak egy-két napra, amelyről a nyugtákat természetesen
a színház mindenkor visszaváltotta. 

Aurélka, a 2200 lejes kishivatalnok egyszer csak fényű-
zően kezdett élni. Új öltönyöket csináltatott, pezsgős vacso-
rák, hajnalig kártyapartik, színésznő szeretők... A szezon
váltakozó eredménnyel zajlott, de megállapíthatólag sokkal
jobb erkölcsi és anyagi körülmények között, mint bármely
más erdélyi magyar társulatnak ment abban az időben.
Lazăr közben zavartalan folytatta üzelmeit, amelyek csak
jóval később derültek ki, és erre következett a nagy szenzá-
ció, talán még nagyobb, mint maga a sikkasztás ténye. Feb-
ruárban a színháznak még mindig jól ment. A közönség
estéről estére virágesővel árasztotta el kedvenceit, a jubile-
umi és jutalomjátékestek egymást érik. A nézőtér csaknem

zsúfolásig megtelik. Szóval minden úgy fest, mintha a színész
zsebe tömve volna legalábbis csupa ötszázlejesekkel. 

A beavatottak azonban már tudják, hogy valami baj van
a színház körül. – Aki a pénztárszobában körülnéz, az már
izgatott, fojtott szóváltásokra is felfigyel. Ott áll A. L., a pénz-
ügyi tisztviselő, aki egyre csitítja a színház tagjait: – Ne je-
lentsetek fel, mindent visszatérítek... A színész, a jólelkű,
bohém színész még vár, még csodában reménykedik, de ott a

felszólítás: „Az adóhivatal felszólítja a
színtársulatot, hogy a jegyadóból még
„hiányzó tízezer lejen felüli összeget fi-
zesse meg, különben bevonják a koncesz-
sziót”. A társulat által befizetett 23 ezer

lejes jegyadóból 13 ezret sikkasztott el és fordított a maga
céljaira a fiatalúr. A színház súlyos helyzetbe került. Még né-
hány estére hirdetnek előadást, de mikor látják, hogy az adó-
hivatal emberei kímélet nélkül viszik el a bevételt az utolsó
piaszterig, a színészeknek tíz napon keresztül egyetlen bani
sem jut az esti bevételből, feladják a küzdelmet, és elhatá-
rozzák, hogy beszüntetik az előadásokat. – Lazăr ellen elké-
szül a feljelentés. Lazăr beteg lesz, orvosi bizonyítványt kap,
és néhány hétre eltűnik a városból. 

Az ügyészség körözőlevelére azonban jónak látja megje-
lenni, és dr. Butur királyi ügyész letartóztatásba is helyezi.
Megkezdődik Lazăr kihallgatása, amelyen megdöbbentő
részletekre derül fény. Kitűnik, hogy A. L.-t, Vásárhely adó-
hivatalnokát 1930. december 16-án kelt ítéletében az erzsé-
betvárosi törvényszék betöréses lopásért hat hónapi fogházra
ítélte. A Kis-Küküllő megyei mezőgazdasági kamara pénz-
tárából egy szép májusi éjszakán orgonabódulatban 12 ezer
lejt emelt el. Mikor 1933-ban vásárhelyi Pénzügyigazgató-
ságnak nemzeti hivatalnokokra volt szüksége, A. L. is jelent-
kezett. Beszerzett egy erkölcsi bizonyítványt a vásárhelyi
ügyészségtől, amely szerint ennek a megyének a területén
nem volt büntetve. Ez elegendőnek bizonyult, hogy bejusson
az adóhivatalhoz. 

A betörő Lazăr nem örvendett annak, hogy négy éven ke-
resztül sikerült különböző, máig még kiderítetlen körülmé-
nyek között elkerülni a jogerősen rámért börtönt. Ki tudja,
hogy a színháznál elkövetett sikkasztásai mellett hol és mi-
lyen körülmények között élt vissza az emberek és hivatalok
bizalmával? Kétségtelen, hogy A. L. sikkasztásai okozták a
vásárhelyi színi szezon szomorú fináléját, mert enélkül a
színház ma is működhetne...

Ha nem szól közbe a történelem – tegyük hozzá –, a na-
gyobb sikkasztó.

(Ellenzék 1934. 55. évf. 45. sz.)
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Színházi mozzanat – 1934. február



Az utóbbi időben nagy meny-
nyiségű eső esett megyénk-
ben, a patakok kiléptek
medrükből, a Nyárádon, a
Kis- és Nagy-Küküllőn fenn-
állt az árvízveszély. Călin Fokt,
a Maros Vízügyi Igazgatóság
szóvivője elmondta: megint
beigazolódott, hogy igen
hasznos a jobbágyfalvi és a
bözödi vízgyűjtő, ahol az
utóbbi két héten jelentős víz-
mennyiséget tartottak fenn,
megvédve az említett vízügyi
létesítmények alatt levő tele-
püléseket. 

A Küsmöd-patakán létesített bö-
zödi tó vízszintje több mint fél mé-
terrel emelkedett, ami a felületet
tekintve valóban jelentős vízmeny-
nyiséget jelent, hasonlóképpen az év

nagy részében szárazon álló job-
bágyfalvi gát, illetve a Küküllőszép-
lak és Bogát környékén és a más
településeket védő patakok mentén
felhúzott partvédelmi létesítmények
is jó szolgálatot tettek. Áteresztő ké-
pességétől függően több helyen vi-
szont a talaj már nem nyeli el a
vizet, így több felületen huzamo-
sabb ideig mocsár keletkezik. Ez a
jelenség inkább a kültelkeken, szán-
tóföldeken tapasztalható, emiatt el-
rothadhat az elvetett termény. A
Maros megyei igazgatóságokon
még nem összesítették az ár- és bel-
víz okozta károkat. Egyedül Mező-
pagocsáról érkezett jelentés, ahol
12,3 hektár cukorrépa van víz alatt,
Marosoroszfaluban pedig 2,5 hektár
cirokföld károsult. Az eljárás szerint
a gazdák megkeresésével először a

polgármesteri hivatalok összesítik a
kárt, majd az adatokat továbbítják
az illetékeseknek, így a mezőgazda-
sági igazgatósághoz, ahol összeáll
egy kárfelmérő bizottság, amely a
helyszínen is ellenőrzi a bejelentést,
és ennek alapján állítja össze a kár-
térítési dossziékat. 

Silvia Jude mérnök, a mezőgaz-
dasági igazgatóság munkatársa el-
mondta, az idén április végén, május
elején bekövetkezett hirtelen lehűlés
miatt 320 hektár gyümölcsfa káro-
sodott Szászrégen és Bátos környé-
kén. Eddig az említetteken kívül
más természeti csapás miatt kárje-
lentés nem érkezett az igazgatóság-
hoz. Valószínű, hogy csak ezután
fordulnak a hivatalokhoz az esőzé-
sek miatti kárbejelentésekkel a gaz-
dák. (v.gy.)

miután már a geofizikai és geomág-
neses felmérések megtörténtek. Az
egy hete elkezdett ásatások az eső-
zések miatt lassan haladnak, de a
110X120 méteres katonai tábor sa-
roktornyának feltárása egy év alatt
elvégezhető. A torony egy 6-7
méter magas fal része volt, mintegy
tíz méter magas lehetett, benne tü-
zérségi elemeket, fegyvereket he-
lyeztek el – magyarázta a
látogatóknak Pánczél Szilamér ré-
gész.

A látogatók kérdései nyomán szó
esett az ókori római útról, amelynek
megtalálták a nyomait. A 4-6 méter
széles, mintegy fél méter vastag
alappal rendelkező út a maroske-
resztúri tábornál találkozott a Gyu-
lafehérvér felé tartó másik katonai
úttal. Nem lelték meg viszont az
egykori római temető nyomait, bár
sejtik, hogy hol lehetett. Viszont ki-

derült: a 19. század végén, amikor
a marosvásárhelyi Kovács Ferenc
apát-plébános kezdeményezésére
elkezdődtek Mikházán az első fel-
tárások, egy közeli portán egy gaz-
dasági épület falába beépítve
rábukkantak egy feliratos temetői
kőre, ami azt bizonyítja, hogy a
római visszavonulás után az itt ma-
radt maroknyi helyőrség a temető
köveit is felhasználta, hogy az erőd
kapuit befalazza, illetve a meggyen-
gült falakat javítgassa.

Amíg Angela Săplăcan múzeum-
pedagógus gyerekeknek tartott fog-
lalkozásokat növényekkel,
magvakkal, olajokkal, a felnőttek a
tavaly kialakított, idén átköltöztetett
füvészkerttel ismerkedhettek meg.
Ezt a Sapientia egyetem tájépítész
hallgatóival együttműködve alakí-
tották ki. Egyik ágyásában olyan
növények kaptak helyet, amelyek
már az ókorban honosak lehettek
itt, és ma is fellelhetők mint díszfü-

vek, rózsák, margaréta. Egy másik
ágyásba különböző fűszernövények
(citromfű, zsálya, kakukkfű, menta,
levendula) kerültek, amelyeket a
római konyhában is használtak,
most pedig azt tesztelik, hogy mi
az, ami esetleg nagyobb területen is
termeszthető itt – mutatta be Sidó
Kata munkatárs.

Miközben a látogatók a mikházi
látnivalókkal ismerkedtek, a falu-
ban és az idődoboznál római kato-
nákba botolhattak, akik a centurió
irányítása alatt menetelve Jupiter
optimus maximus, Roma ivita és
Traiana fortis felkiáltásokkal hívták
fel magukra a figyelmet. Egy ma-
rosvásárhelyi történészekből álló
baráti társaságról, a Milites Marisi-
ensis egyesület tagjairól van szó,
akik a római katonai hagyományőr-
zést tekintik feladatuknak, szakmai
szemmel közelítik meg a kérdést, és
évek óta együttműködnek a mú-
zeum munkatársaival. Légiós kato-

nák felszerelésével is rendelkeznek,
de ezúttal a szomszédos sóváradi
katonai táborban egykor állomá-
sozó segédcsapat, a Cohors I. Alpi-
norum viseletét mutatták be – derült
ki.

Értékeket rejt
„Nagyon örvendetes, hogy ilyen

munka folyik itt” – állapította meg
a látogatók egyike, a marosvásárhe-
lyi dr. Rácz Attila orvos, aki lapunk-
nak elárulta: visszatérő vendég a
múzeum mikházi rendezvényein,
ugyanis nagyon érdekli a régészet,
s ha egy másik élete lehetne, akkor
biztosan régész lenne. Ahogy halad-
nak az ásatásokkal, mindig lehet va-
lami újat tanulni itt – mondta, és
kifejezte elismerését, amiért a mú-
zeum telkeket vásárolt meg a falu-
ban, hogy megvédje a feltárt
leleteket. Abbéli reményét is kife-
jezte, hogy az itt folyó régészeti
munka eredményei sokrétű turiszti-
kai lehetőségeket rejtenek, amelyek
nemcsak a helyiek, hanem a látoga-
tók számára is értékesek lesznek.
A táj részévé váljanak

A mikházi lelőhelyeket három-
száz éve ismerik, de a tervásatáso-
kat 2013-ban kezdte el a megyei
múzeum egy nemzetközi projekt
keretében, amelyben tudományos
partnerei az oktatók és a hallgatók
révén a berlini Humboldt egyetem,
a kölni egyetem, a Budapesti Mű-
szaki Egyetem, valamint a pécsi és
kolozsvári tudományegyetemek. A
múzeum régészeti kutatásait és ren-
dezvényeit a Maros Megyei Tanács
finanszírozza, a mikházi munkájuk-
ban a nyárádremetei önkormányzat
támogatást is élvezik.

Az ásatások három helyen foly-
nak: a katonai tábor, erőd parancs-
noksági épületénél, az egykori
fürdő épületénél, illetve a civil tele-
pülés (vicus) övezetében. 2015-ben
létrehozták a régészeti parkot,
amely ezek mellett magában fog-
lalja a 2015-ben létesített idődobo-
zokat, a budapesti műegyetem

ipartanszéke oktatói és diákjai ter-
vei alapján a határban megépített
Tájolót. Jelenleg a húszhektáros le-
lőhelyen dolgoznak, de csak töredé-
két, mintegy öt hektárt és két telket
sikerült megszerezni. Az elkezdett
feltárásokat szeretnék folytatni, hi-
szen egyelőre csak nagyon kis ré-
szét ismerik a katonai tábornak és
településnek, illetve az itt élt em-
berek életmódjának, bár az elmúlt
két évben számos új információval
is gazdagodtak a faluban folyó csa-
tornázást és aszfaltozást megelőző
leletmentő ásatások révén – tudtuk
meg Pánczél Szilamértól.

Az eredményeket és leleteket
természetesen be szeretnék mutatni,
a lelőhelyeket ezért építményekkel
kellene befedni, amelyek hatalmas
szerkezetek lennének, de a több
millió eurós, csak európai pályáza-
tokból fedezhető költségek mellett
arra is figyelni kell majd, hogy ne
használjanak tájidegen elemeket, és
az építményeket minél természete-
sebb módon jelöljék meg, például a
talajban húzódó falakat növények
beültetésével jelöljék meg.

Románia arra kötelezte magát,
hogy az országban levő római vé-
delmi rendszer maradványait
UNESCO világörökségi helyszínné
nyilvánítja, ezért figyelniük kell
arra, hogy Mikháza is rajta legyen
ezen a listán. A továbbiakban felve-
tődő kérdések egyike az, hogy meg-
éri-e az itteni embereknek, ha ez
egy UNESCO-helyszín lesz, tud-
nak-e belőle profitálni, turisztikai
beruházásokban gondolkodni. Más-
részt figyelni kell arra, hogy úgy
mutassák majd be a leleteket a kü-
lönböző építmények által, hogy
azok beleilleszkedjenek ebbe a kul-
túrtájba és építkezési koncepcióba,
és párhuzamosan létezzenek a szép
nyárádmenti népi építészettel, a
helyi ferences kolostorral, és egy-
mást erősítve egy vonzó tájat ered-
ményezhessenek – taglalta a
múzeum osztályvezető régésze.

Régészeti nap Mikházán

Hagyományőrző katonai felvonulás a faluban Fotó: Gligor Róbert László

A bözödi gát kedden Fotó: Tar András, Facebook
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Még nem összesítették a mezőgazdasági károkat 
A földeken áll a víz 

Korrupcióval gyanúsítják
az UNIFARM vezérigazgatóját

A korrupcióellenes ügyészség
közölte kedden, hogy vád alá
helyezte az Unifarm egész-
ségügyi felszereléseket és
gyógyszereket forgalmazó ál-
lami vállalat vezérigazgató-
ját, Eugen Adrian Ionelt.

A vádhatóság közleménye sze-
rint a vezérigazgató 760 ezer euró
kenőpénzt követelt magának cseré-
ben azért, hogy egy egészségügyi
védőfelszereléseket forgalmazó
céggel szerződést kössön az állami
vállalat.

Az Unifarm vezérigazgatója
március közepén aláírt egy szerző-
dést, amelynek értelmében 250
ezer, a koronavírus-járvány elleni
védekezéshez szükséges védőfel-
szerelést és 3 millió egészségügyi
maszkot vásároltak volna egy for-
galmazótól. Az ügyészek szerint az
állami vállalat nem tartotta tisztelet-
ben a közbeszerzési törvény előírá-
sait, és nem közvetlenül a
forgalmazóval, hanem egy viszont-
eladóval tárgyalt. Ez utóbbi a for-
galmazótól összesen 1,2 millió euró
kenőpénzt kért, amelyből 760 ezer
az Unifarm vezérigazgatójához kel-
lett volna jusson.

Végül 26 ezer védőfelszerelést és

1 millió egészségügyi maszkot fi-
zettek ki, ugyanis a forgalmazó cég
nem volt hajlandó kenőpénzt adni,
így a vezérigazgató egyoldalúan
felbontotta a szerződést. A vádható-
ság szerint ráadásul a megvásárolt
1 millió maszk nem felelt meg a mi-
nőségi követelményeknek.

A közlemény azt is megemlítette,
hogy ettől az ügytől függetlenül a
vezérigazgató 2016-ban történt ki-
nevezését is vizsgálják, ugyanis a
részvénytársaság igazgatótanácsá-
ban Eugen Adrian Ionel maga is a
vezérigazgatói kinevezése mellett
szavazott az ügyészek szerint, ami
törvénytelen. Ionel a Mediafax hír-
ügynökségnek elmondta, hogy ár-
tatlannak vallja magát minden
ellene megfogalmazott váddal kap-
csolatban.

Crin Bologa korrupcióellenes fő-
ügyész május közepén arról szá-
molt be, hogy 33 aktában
vizsgálódnak a koronavírus-járvány
idején lebonyolított közbeszerzések
miatt. A vádhatóság hivatalból indí-
tott vizsgálatot 29 ügyben, a sajtó-
ban megjelent információk alapján.
A feltételezett kár értéke több millió
euró – mondta akkor a főügyész.
(MTI)

321 új koronavírusos esetet igazoltak
A legutóbbi tájékoztatás óta 321 új koronavírusos megbetegedést iga-

zoltak Romániában, és ezzel 24.826-ra nőtt az eddigi fertőzöttek száma
– közölte szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Szerdán
186 beteget ápoltak az intenzív osztályokon. A fertőzöttek közül 17.391
személyt gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból. A koro-
navírussal összefüggésbe hozható 16 új halálesetet regisztráltak Románi-
ában az elmúlt 24 órában. A halálos áldozatok száma ezzel elérte az
1555-öt. (Agerpres) 



Bár a politikusok nyilatkoza-
taiból a nagyközönség úgy
érthette, hogy a járványügyi
intézkedések június 15-től
ígért lazítása nyomán a jel-
zett naptól megnyílnak a böl-
csődék mellett az óvodák is,
valójában az előkészítési in-
tézkedések kezdődhettek
meg június 16-án. Ettől fogva
adhatták be kérvényeiket on-
line vagy személyesen azok a
szülők, akik nem tudják ott-
honról elvégezni a munkáju-
kat, és nincs akire hagyniuk a
gyermekeiket. 

Megyénkben 16.704 óvodai hely
van, 10.876 szülő kérvényezte,
hogy gyermeke a nyár folyamán
óvodába járjon, 5.828 hely üresen
maradt. A magyar tagozaton lévő
5.832 helyre 3.865 gyermeket írat-
tak be, 1.970 hely üres. Marosvá-
sárhelyen az 1.732 helyre 1.120-an
iratkoztak, az első körben 612 he-
lyet nem töltöttek be. 

A szülők által benyújtott kérvé-
nyeket a megyei tanfelügyelősége-
ken összesítették, és június 19-én
délután átküldték a helyhatóságok-
nak, ahol eldöntik, hogy melyek
lesznek azok az óvodák, amelyek
nyitva tartanak a nyár folyamán –
tájékoztatott Kovács Júlia óvónő-
kért felelős tanfelügyelő, aki a nyi-
tás érdekében megszabott
intézkedéseket is ismertette. Az irat-
kozás második szakasza július 20-
31. között folyik, a harmadik
szakasz augusztus 3-10. között lesz.
Mivel a koronavírus-fertőzés meg-
előzésére szolgáló intézkedések
miatt jelentős mértékben csökkent
az óvodai helyek száma, továbbá el-
sősorban a nagycsoportos gyerme-
keknek kell előnyt biztosítani, azt
tanácsolják azoknak a szülőknek,
akik nem vettek részt a visszairat-
kozás első szakaszában, hogy
három lehetőséget tüntessenek fel,
így, ha az egyik nem sikerül, akkor
legyen tartalékban a másik kettő.

Az óvodák megnyitásának felté-
teleit három szaktárca, az oktatás-
ügyi, az egészségügyi, valamint a
munkaügyi és népjóléti miniszté-
rium dolgozta ki.

Ezekről már két alkalommal is
beszámoltunk lapunkban. Az általá-
nos, valamennyi bölcsődére, óvo-
dára, délutáni iskolai foglalkozásra
kötelező előkészületeken, intézke-
déseken kívül az óvodák esetében
az első helyen a jó minőségű ivóvíz
biztosítása áll. A szabályzat azt is
előírja, hogy a csap megengedését
követően hagyni kell, hogy a veze-
tékben álló víz kifolyjon, és csak
azután szabad megtölteni a gyer-
mek poharát. Ahol tartályból kapják
a vizet, azon egységekben a nyitás
előtt laboratóriumban is ellenőriz-
tetni kell az ivóvíz minőségét. 

Minden hosszított programú óvo-
dában szakképzett személyzet kell
ellenőrizze a gyermekek egészségi
állapotát, és egy külön termet kell
fenntartani azoknak az óvodások-
nak az elkülönítésére, akik napköz-
ben rosszul lesznek, felmegy lázuk.
Külön dadusa kell hogy legyen
minden csoportnak, az óvónő vagy
a dadus felügyelete mellett kell a

gyermekek naponta többször kezet
mossanak. Tilos a légkondicionáló
berendezések használata, húsz per-
cet kell szellőztetni a program meg-
kezdése előtt és után is, foglalkozás
közben ajánlatos a terem ablakát
vagy ajtaját nyitva tartani. A sze-
mélyzetnek kötelező módon arc-
maszkot kell viselnie és
négyóránként cserélnie. Ha korona-
vírussal fertőzött személlyel érint-
keztek, nem mehetnek dolgozni. 

Egyet kell értenünk Kovács Júlia
tanfelügyelővel, aki szerint nem
lesz könnyű sem az óvodák előké-
szítése, sem a kötelező intézkedé-
sek betartása.

Kétségtelen, hogy a gyermekek
számára lelki traumát, megrázkód-
tatást jelent a maszkot viselő idegen
felnőttek látványa, különösen azok-
nak, akik nem az eddig megszokott
óvodába fognak járni. Nehéz lesz
hozzászoktatni őket a kétméteres tá-
volság betartására is, hiszen eddig
az óvoda lényegét a társak, az

együttlét, a közös tanulás mellett el-
sősorban a közös játék jelentette.
Az elkülönülést az állandó figyel-
meztetés mellett sem lesz könnyű
fenntartani, miközben eltűnik az
otthonosság érzését jelentő füg-
göny, padlószőnyeg és a nem mos-
ható játékok is a termekből. Az

utcai ruhát, cipőt le kell cserélni, s
közben a szülő nem kísérheti be a
gyermekét az öltözőbe, mint koráb-
ban, ez a teendő a dadusra vagy az
óvónőre hárul. A gyermekek a tíz-
órait, az ebédet a saját termükben
fogják elfogyasztani, ahol gyakran
kell fertőtleníteni minden felületet.

Bár a szülők számára nagyon
fontos, hogy biztos helyen tudják
óvodáskorú gyermeküket, az elkö-
vetkező időszakban a felmentő
megoldást a gyermeket vállaló vi-
déki vagy városi nagyszülők, a jó
anyagi körülmények között élő csa-
ládokban a dadus jelentheti. 

Az érintett három szaktárca által
elrendelt rendkívül szigorú intézke-
dések a nyári óvodai foglalkozások
során nagy terhet és felelősséget
rónak az óvodai személyzetre, ame-
lyet bővíteni kell, miközben keve-
sebb gyermeket fogadhatnak. A
személyzet bérezése, az épületek
fenntartása, a lázmérők, védőköpe-
nyek, maszkok, kesztyűk, a renge-
teg fertőtlenítőszer, a kéztörlésre
használatos papírtörlő és egyebek
folyamatos biztosítása is feltehe-
tően sokba kerül, ezért a helyható-
ságok jól meg fogják gondolni,
hogy hány óvodát tudnak működ-
tetni. 

Ma újabb egyeztetésre kerül sor
a helyhatóság, a tanfelügyelőség, a
közegészségügy, az óvodákért fele-
lős iskolaigazgatók és az óvodák
egészségügyi személyzete között.
(bodolai)
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Vajon mikor fognak újra táncolni is? Fotó: Nagy Tibor

A kígyók hőlátó képessége
segítheti a retina gyógyítását

Szabó Arnold egyetemi
tanársegéd retinametszetet
helyez egy mikroszkópba
a Semmelweis Egyetem
Anatómiai, Szövet- és
Fejlődéstani Intézetének
Retinalaboratóriumában
2020. június 23-án. Egy,
az egyetem kutatóinak
részvételével zajló, Bázel-
ben végzett vizsgálat
során felfedezték, hogy a
kígyók hőlátó képessége
segíthet a retina gyógyítá-
sában, akár a látás is vis-
szanyerhető. Az eljárás
segítségével visszatért a
retina fényérzékenysége,
az információ a látópályán
keresztül a látókéregbe is
eljutott, részben pedig a
funkcionális látást is sike-
rült visszaállítani. Az em-
beri szöveteken elvégzett
vizsgálatokat lehetővé
tevő retinamodellt Szabó
Arnold és a retinalabora-
tórium biztosította. 

Hideg zuhany
Szép nyári nap volt.
G. úr a nyugdíját felvenni indult a közeli bankau-

tomatához, közönségesen: „a falhoz”. A gyalogátjá-
rónál megtorpant, majd hosszú percekig állt: szűnni
nem akart a járművek sora.

Egyszer csak mégis megálltak az autók. Már éppen
megköszönni készült, lendült is a karja, amikor meg-
előzte egy lány – asszony, nő – neki már a harminc-
negyvenesek is kis csajoknak számítanak. „Földiekkel
játszó/ égi tünemény…/”– rémlettek fel emlékezetében
Csokonai verssorai. Megbabonázva nézett a lány
után: nem mindennapi látvány volt ebben a nadrágos,
gatyástyúkos világban. Kis kurta szoknyája meg-meg-
libbent, nem tudni, hogy a járásától vagy a lengedező
szellőtől, megvillantva enyhén lebarnult combjait…
Ahogy távolodott, az ellenfény láthatóvá tette teljes
szépségében, majd eltűnt a közeli utcasarkon. 

G. úr izgatottan ért a sarokhoz – az ő útja is arra
vitt –, s amikor befordulni készült, szembetalálta
magát egy bömbölő kisfiút vonszoló nővel, aki a blú-
zából kibontott maszatos melléből a másikkal szinte
egykorú gyermekét szoptatta. Amikor G. úrt meglátta,
elengedte a síró fiú kezét, és pénzt kért…

Czirmay Szabó Sándor 

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Hány óvoda nyílik meg megyénkben?
A foglalkozások lényege változik meg

Amióta felütötte fejét nálunk is az
új koronavírus-járvány, sokat hal-
lunk a távolságtartásról, amiről ko-
rábban nem voltak pontos
fogalmaink. Holott az emberek kö-
zötti érintkezésnek egy meghatá-
rozó szabályáról van szó, amit ha
nem tartunk be, már az első per-
cektől elmarasztaló véleményt ala-
kíthatunk ki magunkról.

Szinte minden élőlény védelmezi a sa-
játjának tartott területet. Az állatok vize-
letükkel, székletükkel jelölik meg, az
emberek határvonallal, katonasággal őrzik
országuk területét. A telküket, udvarukat
kerítéssel, házukat, szobájukat falakkal
veszik körül. Az ember magáénak tekinti
a teste körüli légtért, amelyet dr. Edward
T. Hall, az egyesült államokbeli antropo-
lógus kutatott. Amerika és néhány más or-
szág fehér lakosságánál az őket körülvevő
légbuborékot négy részre osztotta. 

Az úgynevezett intim zóna 15-45 cen-
timéter körül van, és a legfontosabb mind-
nyájunk számára. Kiterjedése a két szám
között attól függ, hogy hol nőttünk fel,

zsúfolt nagyvárosi környezetben a kiseb-
bik, vidéken élő személyeknél a nagyob-
bik szám érvényes. Az intim zóna
összefüggésben van a kontinenssel is, ahol
élünk. Egyes ázsiai emberek szeretnek kö-
zelebb kerülni beszélgetőpartnerükhöz, az
európaiak nagyobb, az ausztráliai konti-
nensen élők még nagyobb távolságot tarta-
nak. Az európai ember ebbe a zónába csak
azokat engedi be, akik nagyon közel állnak
hozzá, a szülőket, az élettársat, a gyerme-
keket, közeli rokonokat, jó barátokat.

A személyes zóna körülbelül 46 cm –
1,22 m közötti távolságot jelent. Ekkora
távolságot tartunk egymás között baráti
találkozókon, hivatalos és társas összejö-
vetelen. 

A társadalmi zóna körülbelül 1,22 – 3,6
m távolságot tesz ki, ennyire állunk meg
azok mellett, akiket nem ismerünk eléggé,
például a lakásunkban dolgozó szakem-
ber, a postás, egy új kolléga mellett.

A nyilvános zóna 3,6 m feletti távolság,
amelyet nyilvános szerepléskor tartunk,
ha közönségnek beszélünk.

Az intim zónánkba a családtagon, bará-

ton, szexuális partneren kívül nemi erő-
szak esetén, ellenséges támadáskor hatol-
hatnak be. Ilyenkor testünk is reagál,
felgyorsul a szívverésünk, adrenalin kerül
a vérünkbe, készülünk a menekülésre
vagy az ellenséggel való küzdelemre.
Ezért nem kellemes, ha valaki, akit alig is-
merünk, megfog, átkarol, aminek koránt-
sem fogunk örvendeni. Régi szabály és
máig érvényes a három lépés betartása,
amit semmilyen körülmények között nem
lenne szabad elfelejteni. 

Az udvariassági előírásokat ismerő kö-
rökben már gyermekkortól hozzászoknak
az íratlan szabályrendszer betartásához
arra az esetre, ha zsúfolt környezetbe ke-
rülnek. Ott nem tanácsos mozogni, beszél-
getni, a másik szemébe nézni, az
érzelmeket kimutatni. 

Ha pedig ismeretséget kötünk mások-
kal, akkor a köztünk fokozatosan kiala-
kuló kapcsolat határozza meg, hogy
mennyire közel engedjük őket magunk-
hoz. Addig is a fölösleges és zavaró bizal-
maskodást kerülni kell.

(Forrás: Sulinet)

Távolságtartás – az intim zónánk 

Fotó: MTI/Balaton József



A lehetőség ellenére tabunak számít 
A szexuális tájékozatlanság a nemi élet za-

varaira is vonatkozik. Annyira tabunak szá-
mít erről beszélni, hogy sokakban életük
végéig sem tudatosul, hogy javítani, változ-
tatni lehetett volna, ha idejében szakember-
hez fordulnak. 

Ma Marosvásárhelyen adott erre a lehető-
ség. A Dora Medicals Egészségügyi Köz-
pontban dr. Madaras Gabriela képzett
endokrinológus-szexológus orvos rendel, aki
a párizsi Diderot Egyetemen szerzett ismere-
tek birtokában gyakorolja második szakját, a
szexológiát. 

Szép arcú, törékenynek tűnő, de határozott
orvosnő, akivel kellemes elbeszélgetni, és
akire szívesen rábízza magát az ember. Ezen-
kívül szinte olyan jól beszéli a magyar nyel-
vet, mint anyanyelvét, a románt, a franciáról
nem is szólva. 

– Hosszú volt az út Párizsig és onnan visz-
sza, melyek voltak a fontosabb állomásai? –
érdeklődtem a doktornőtől egy kora délutáni
beszélgetés során.

– 2004-ben végeztem a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, első
évben a neurológiával ismerkedtem, ugyanis
ideggyógyásznak vagy pszichiáternek ké-
szültem. Mivel a családban lebeszéltek róla,
a rezidensvizsgán az endokrinológia mellett
döntöttem. A szakosodás utolsó évét a buka-
resti C. I. Parhon Országos Neurológiai Inté-
zetben töltöttem. Lévén nagyváros, a klinikán
valamennyi ritka betegség előfordult, és
nagyszerű tanároktól lehetett tanulni. Bár na-
gyobb volt a kihívás, mert nehéz esetek is
voltak, Bukarestben tettem le az endokrino-
lógusi szakvizsgát, elsőként Marosvásárhely-
ről. A Parhonban nincs korlátozva, hogy
naponta hány beteggel foglalkozhat az orvos,
a tanár akár reggeltől estig is ott lehet a rezi-
dens mellett, és egyforma alapossággal vizs-
gálja a betegeket, függetlenül azok társadalmi
helyzetétől. Mindezt ezért emelem ki, mert
2015-ben, amikor a párizsi Georges Pompi-
dou kórház táplálkozástani, diabétesz- és en-
dokrinológiai központjában dolgoztam, öt
pácienst lehetett naponta megvizsgálni. Ott
tapasztaltam, hogy szülés után a nők szexo-
lógiai utókezelésben részesültek, amit hasz-
nosnak éreztem, és tudtam, hogy itthon
hiányterületet jelent. 
Szexológusi képzés – alapos önismeret

Ez a tapasztalat, valamint a francia főváros
vonzereje adta az indíttatást ahhoz, hogy je-
lentkezzem egy hároméves szexológusi kép-
zésre, ami orvostudományi, pszichológiai és
szociológiai, valamint jogi ismereteket ígért.
Az írásbeli felvételi vizsgán esettanulmányt
kértek, a szóbelin, lévén külföldi jelölt, kétel-
kedtek abban, hogy eleget tudok tenni vala-
mennyi feltételnek. Nem volt könnyű, de a
szak annyira érdekesnek ígérkezett, hogy
mindent vállaltam. A felvételiztető tanár a
harmadik év végére alapos önismeretet ígért,
ami ezen a szakterületen elengedhetetlenül
fontos ahhoz, hogy kezelni tudjunk másokat. 

– Hogyan zajlott az oktatás?
– Az anatómiai, nőgyógyászati, fiziológiai

és patológiai ismeretekkel kezdődött. Az első
év elvégzése után szexuális tanácsadói jogo-
sítványt lehetett szerezni, ezen a szakaszon
több szakma képviselői is részt vettek. A kö-
vetkező két év csak az orvosoknak és asszisz-
tenseknek szólt. Az orvostudományi
ismereteket követően a pszichológiai vonat-
kozásokról tanultunk, az önbecsülésről, a má-
sokhoz való viszonyulásról. Lélektani
szempontból azt tartják, hogy a szexualitás a
személyiségünk legintimebb része, ami befo-
lyásolja testi, lelki működésünket és a mások-
hoz való viszonyulásunkat is. 

– Ismert tény, hogy hiába zseniális valaki
bizonyos területen, ha nincs rendben a
párkapcsolata, a házassága, akkor nem

teljes az élete. Ezért kellene a fiatalokat
megtanítani az anatómiai ismereteken túl
a lelki tartalmakra, az egymáshoz való vi-
szonyulás szabályaira és a kellemetlen
következmények elkerülésének a lehetősé-
geire is. 

– A franciák nagy hangsúlyt fektetnek fiú
és lány, férfi és nő kapcsolatára, a nem tisz-
teletére, ami itt nálunk nagyon sok kívánni-
valót hagy maga után. Itt a
házasságok zömében a férfi
dönt, a nők többségének nin-
csen vagy alig van beleszólása.
Ott a fiúkat már kiskorukban
megtanítják arra, hogy a lányok
másképpen nyilvánulnak meg,
mint ők, és ezt figyelembe kell
venni, tiszteletben kell tartani.
Senkinek sincsen joga behatolni
a másik intim szférájába, ha
nem kap engedélyt rá. Ez ellen
védekezni kell, és bárki próbál-
kozik, tudni kell nemet mon-
dani. Többek között erről
szerettünk volna pszichológus
szülőtársammal együtt ötödikes
gyermekeink osztályában be-
szélni, de az egyik szülő nem
egyezett bele, és emiatt elma-
radt a tervezett óra. Pedig ott
van mindenik gyermek kezében
az okostelefon a szexreklámok-
kal, az agresszív pornóval, ezért
is lett volna nagyon fontos elbe-
szélgetni velük.

– Ezen túlmenően felháborí-
tónak tartottam, hogy a múlt
tanév végén a képesség-
vizsga eredményei az egyik
tévéadó honlapján szexrek-
lámokkal „dúsítva” jelentek
meg.

– Film keresése közben is
megtörténik, hogy egyik pornó-
reklám után következik a
másik. Az Egyesült Államok-
ban készült felmérés szerint a
gyermekek ötven százaléka
nyolcéves korában már megnézi
az első pornófilmet, ami sok-
koló számára. Szexológusi ta-
nulmányaim első évének végén a
pornófilmeknek a szexuális életre gyakorolt
hatásáról írtam szakdolgozatot. A téma tanul-
mányozása során derült ki, hogy míg koráb-
ban egy szexfilmnek hosszabb volt a
cselekménye, manapság szinte csak maga az
aktus szerepel, előtérben a nemi szervek lát-
ványával. 

Amikor itthon azon vitatkoznak, hogy le-
gyen-e szexuális nevelés az iskolában, sokan
azt hiszik, hogy az csak a szeretkezésről szól,
holott nagyon összetett ismereteket jelent.
Jogi szempontból például a szexuális zakla-
tásról, a nemi erőszakról, az internetes kap-
csolatokról, a kiskorúak védelméről, a
hátrányos helyzetű személyeknek a nemi
élethez való jogáról tanultunk harmadéven.
Gazdag kínálat, szegényes igénybevétel 

– A Dora Medicals honlapján olvasható,
hogy melyek azok a gyakoribb rendelle-
nességek, amelyekkel az egészségügyi
központ szexológusához fordulhatnak a
páciensek: így például a fájdalmas közö-
sülés, a hüvelyizmok görcsös záródása,
merevedési és magömlési zavarok, csök-
kent szexuális vágy vagy ellenkezőleg:
szexfüggőség, a nemi identitás zavarai. Az
eltelt évben, amióta elkezdődött a rende-
lés, a férfiak vagy a nők vették-e gyakrab-
ban igénybe a szexológus segítségét?

– Ahhoz képest, hogy a lakosság körében
milyen nagy számban fordulnak elő szexuális
problémák, kevesen keresik fel az orvost, ki-
lencven százalékban férfiak, holott a nők is
ugyanolyan arányban küzdenek szexuális pa-
naszokkal. Az endokrinológiai rendelésen

voltak olyan női pácienseim, akik szerettek
volna eljönni, amire engedélyt kértek a fér-
jüktől, aki nem egyezett bele. Az is nehézsé-
get jelent, hogy a vizsgálatot és a kezelést
nem téríti meg az egészségbiztosítás. Ezen-
kívül a nők többsége úgy gondolja, hogy
ahogy eddig volt, lesz valahogy ezután is, a
menopauzát követően pedig a szexuális élet
lezárulásával számolnak. A tizenévesektől,
akik endokrinológiai rendelésre jönnek,
mivel kapcsolatban van a hormonműködés-
sel, a nemi életükről is érdeklődnöm kell. Ezt
velem mint orvossal láthatóan szívesen meg-
beszélnék, de nem a szülő jelenlétében, aki
elkíséri a fiatalt, és úgy gondolja, hogy min-
dent kell tudnia a gyermekéről, miközben
erről a témáról a családban egyetlen szó sem
esik. 
A primitív szexualitás és az erotika 

A statisztikák szerint a férfiaknál a legna-
gyobb gondot a merevedési zavarok képezik,
második helyen a korai magömlés áll. A nők-
nél az orgazmus átélésének hiánya fordul elő

a legtöbb esetben. Az egyetemen ennek az
okát úgy magyarázták, hogy az evolúció
során a szexuális érintkezés célja az utódok
nemzése volt, ami az ősemberre leselkedő ve-
szélyek miatt gyorsan, két-három perc alatt
kellett megtörténjen, a nőknek pedig nem
volt idejük, hogy elérjék az orgazmust. Ezt
nevezik primitív szexualitásnak, ami nem be-
tegség, hanem azt jelezi, hogy nem fordítanak
elegendő időt a szexuális életre. Erotikáról
ugyanis akkor beszélünk, ha az érintkezés
célja elsősorban az egymásnak való öröm-
szerzés. Ha jó a kapcsolat a házastársak kö-
zött, akkor is meg kell ezért dolgozni, amit
sokan nem ismernek be, és a már említett
alaphelyzetet egyszerűen betegségnek köny-
velik el, ami másokkal is előfordul. Amikor
a korai magömlés kezeléseként a férfiaknál
szóba jön az önkielégítés mint orvosi tanács
alapján végzendő gyakorlat, nem akarják el-
fogadni, arra hivatkozva, hogy arra való a nő.
Ha viszont a nő nem akarja, mert nem telik
öröme benne, és mégis megtörténik, a férj va-
lójában nemi erőszakot követ el rajta. Arra
kellene már kiskoruktól megtanítani a fiúkat,
hogy tiszteljék a nőt akkor is, ha a feleségük,
és vegyék figyelembe az ő óhaját, akaratát is.
Ezzel lehetne megelőzni a – nálunk gyakori
– házasságon belüli nemi erőszakot. 

A merevedési zavaroknak szervi okai is le-
hetnek. Ha középkorú, sportos férfinak erek-
ciós problémája van, fennáll a veszélye
annak, hogy egy-két éven belül szívinfarktust
kap. Mivel a férfi nemi szervében az erek át-
mérője kisebb, mint a szív körüli ereké, az
érelmeszesedés erekciós problémákkal kez-

dődik, ami a későbbi infarktus előjele lehet.
Ilyenkor a szexológus szívgyógyászhoz küldi
vizsgálatra a pácienst. Bár van, aki tiltakozik
ellene, a problémát abban a szakaszban egy-
két sztenttel meg lehet oldani, megelőzve a
későbbi bonyolult bypassműtétet. 
Prosztataeltávolítás – jogos-e a félelem?

– Vannak férfiak, akik félnek vállalni a
prosztataműtétet, mert úgy mondták
nekik, hogy utána nem lesznek képesek a
szexuális érintkezésre. Jogos-e a félelem
a szexológus véleménye szerint? 

– Az adenóma vagy rákos elváltozás miatti
prosztataeltávolítás következtében valóban
megváltozik a férfi szexuális teljesítőképes-
sége. A műtét utáni napokban értágító injek-
ciót kellene kapjon, ha ugyanis az
úgynevezett műtét utáni „reedukáció” elma-
rad, az erekció nem fog működni. A gyógyu-
lás idejének leteltével fontos a szexualitás
visszaépítése, ami új dolgok felfedezésében
nyilvánulhat meg. 

A franciáknál az egészségbiztosítási pénz-
tár fedezi a nők szülés utáni keze-
lését is, hiszen egy nehéz szülés a
későbbiekben lehetetlenné teheti
a nő nemi életét. 

Az idős emberek szexuális
élete is fontos téma volt az egye-
temen, amiről egyik páciensem
úgy nyilatkozott, hogy 65 év után
erkölcstelen nemi életet élni. Bár
a potencianövelő szerek megte-
szik a hatásukat, vannak olyan
idős személyek, akiknél a króni-
kus betegségre szedett gyógyszer
kizárja a potencianövelők haszná-
latát. Ilyenkor arra kell biztatni
őket, hogy az intim együttlétet
különböző módokon is meg lehet
élni.
A szex és a futball 

A beszélgetés során elérkez-
tünk a sokat vitatott témához, a
szexuális neveléshez. A szexszel is
úgy vagyunk, mint a futballal,
mindenki azt hiszi, hogy ért
hozzá, holott egy jól működő, tar-
tós kapcsolatban megélni a sze-
xualitást művészetet jelent,
amelyhez már gyermekkortól hoz-
záértő szakemberektől származó
felvilágosításra, tanácsokra is
szükség van – olvasom Sz. Mikus
Edit írásában. A megbízható ana-
tómiai ismereteken túl „a szexua-
litás érzelmi, lélektani, erkölcsi
vonatkozásairól” is tájékoztatni
kellene a fiatalokat. A felelősség-
teljes kapcsolatépítésről és fenn-
tartásról, a párkapcsolati
viselkedési kultúráról, és ezzel
szemben a meggondolatlan nemi
élettel járó veszélyekről úgyszin-
tén. Mindehhez a különféle szexu-

ális attitűdök és értékrendek megismertetése is
hozzátartozik. Látják, olvassák, hallják, hogy
léteznek, ezért jobb lenne, ha idejében, hiteles
forrásból tájékozódnának a mibenlétükről. 
Szexuális és vallásos nevelés –
kizárják-e egymást?

– Romániai viszonylatban ritka szexoló-
gus szakemberként hogyan szervezné meg
ezt a törvényesen is újból háttérbe szorí-
tott képzést?

– Először is felkészítőket kellene szervezni
olyan személyek – pedagógusok, orvosok,
asszisztensek, jogászok stb. – számára, akik
szívesen foglalkoznának ezzel a témával és
az oktatásával is. Mert jelenleg elenyészően
kevés az, aki profi módon ezt megtehetné.
Fontos lenne megértetni a fiatalokkal, hogy a
férfinak és nőnek először energetikai, szel-
lemi szinten kellene egyesülni, és aztán kö-
vetkezne maga a nemi aktus. Ettől ma még
messze állunk, holott a jól átgondolt szexuá-
lis neveléssel ezt is el lehetne érni. Ehelyett a
szexuálpedagógiát szembeállítják a vallásos
neveléssel, mintha a kettő kirekesztené egy-
mást. Ez nem nehéz helyi szinten, hiszen Ro-
mánia világviszonylatban a hetedik helyen áll
a vallásosság tekintetében, a lakosság 85 szá-
zaléka ugyanis hívőnek vallja magát. 

– Ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, nem
állja meg a helyét a kétfajta nevelés szem-
beállítása.

– Csakhogy sokan nem olvassák a Bibliát,
mert csak képmutatásból vallásosak, és nem
akarnak tudomást venni arról, hogy van egy
intim életük is. A franciáknál azon túl, hogy

Dr. Madaras Gabriela

Bodolai Gyöngyi
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Szexuális zavarok, szexuális nevelés 
Vállalni a felelősséget 

„Korunk nemi betegsége” a szexuális műveltség hiánya. „A szexuálpedagógia
pedig a nevelésügy legfejletlenebb ága”, holott a szexuális párkapcsolat fon-
tos része az életünknek – írja dr. Buda Béla orvos, pszichiáter, pszichotera-
peuta. Azzal, hogy a romániai törvényhozók többsége megszavazta, hogy a
diákok csak szülői engedéllyel vehetnek részt a szexuális nevelési órákon,
amely egészségügyi nevelés néven szerepelhet a tantervben, még messzebb
kerültünk attól, hogy a tanulmányaik végeztével a romániai iskolákat pszi-
choszexuálisan is érett személyiségként hagyják el a fiatalok.

(Folytatás a 7. oldalon)



Fürdőruhadivat

A fürdőruha a nyári szezon elengedhetetlen kelléke, a női
ruhatár fontos alapdarabját képezi.

Ahhoz, hogy miden hölgy a lehető legcsinosabban jelenjen
meg a strandon, az egyéniségének, testalkatának és az alka-
lomnak legmegfelelőbb fazonú darabot kell választania.

Ha a vízparton sportolni, úszni szeretnénk, válasszunk
sportos, sport-chic típusú dresszet.

Napozáshoz, vízi partikhoz jobban illenek a kifinomult
szabásvonalú, rojtokkal, fodrokkal, húzásokkal és más érde-
kes díszekkel ellátott fürdőruhák. A színek és minták soka-
ságából említsük meg az állatmintás, a fekete-fehér, az élénk
és neonszínű, valamint a visszafogott testszínű és a sötét ár-
nyalatú fürdőruhákat.

A sokféle változatból a legnőiesebb modellek a BEVÁ-
GÁSOKKAL, FŰZŐKKEL, BOGOKKAL díszítettek, bár-
milyen mintával és színben, amelyek idén a legdivatosabbak,
akár kétrészes vagy egybeszabott formában.

A második helyen említsük meg az immár klasszikusnak
számító SÖTÉT SZÍNŰ EGYBEDRESSZT, melyet ezúttal
a különleges szabás mellett a szokatlan díszítőelemek – be-
vágások, neccbetétek, rojtok, bojtok, virágrátétek, strasszok,

különböző ékszerek – tesznek egyedivé.
A sötét színű változatok (főleg a fekete) vagy a fehér in-

kább ünnepi eseményekre találnak, míg vízparti pihenésre
inkább elénk színűt, mintást, csíkosat és egyéb divatos szín-
kombinációkat válasszunk.

A KÉTRÉSZES (bikini) FÜRDŐRUHÁK, mint mindig,
az idén is a nyári vakáció elengedhetetlen kellékét képezik
sokféle változatban. Így például: a pántszerű felsővel (mell-
tartóval) rendelkező bikini; a magas derekú, nadrággal ellá-
tott, kétrészes retró fürdőruha; az aszimmetrikus felsőjű
dressz, amelynek melltartóját egyoldali pánt tartja; a levágott
pólóra emlékeztető felsőjű kétrészes fürdőruha; a klasszikus
melltartó formájú felső, mely lehet merevített, szivaccsal bé-
lelt vagy egyszerű, kényelmes változat.

Választhatunk FŰZŐVEL ELLÁTOTT FÜRDŐRUHÁT,
ez lehet kétrészes vagy egybeszabott is. Nem túlságosan ké-
nyelmes, viszont alakformáló hatása pótolhatatlan.

Léteznek HIBRID, két részből szabott fürdőruhák, melye-
ket elöl olyan pántok tartanak össze, hogy egyrészes dresszek
benyomását keltik, hátul viszont több lehetőséget nyújtanak
a barnulásra. Ezek is alakformáló fürdőruhák, és nagyon ké-
nyelmes a viseletük. Ezeket használjuk inkább napozásra,
míg úszásra az egybe- vagy a jól csukódó, kényelmesebb két-
részes darabokat vegyük fel. 

Egy másik irányzathoz a ROMANTIKUS FÖRDŐRU-
HÁK tartoznak. Lehetnek bármilyen stílusú és szabású da-

rabok, a lényeg az, hogy
minél gazdagabban le-
gyenek fodrokkal dí-
szítve.

A kétrészes változa-
toknál, ha csak a melltar-
tón van egy széles fodor,
jól illik hozzá egy retró
típusú, magas szabású
nadrág, melynek oldalai
hiányoznak, és helyettük
keskeny pántok tartják
össze a nadrág első és
hátsó részét.

Egy másik változat a
kétrészes fürdőruhára, ha
a melltartó fodrán kívül a
nadrágot kétoldalt, két
sorban  keskenyebb fod-
rok díszítik, melyek
enyhe fehérneműkinéze-
tet kölcsönöznek neki.

Ha az egybeszabott
dresszeket kedveljük,
választhatunk elöl több-
szörös hosszanti fodor-
csíkokkal ellátott
darabot.

Egyre népszerűbb a rendszeres kutya-
kozmetikai ápolás, amelynek során az
állat bőrét és szőrét is átvizsgálják. A
nyár beköszöntével érezhetően
megnő a forgalom, és nehezebb idő-
pontot előjegyeztetni azoknál, akik
szakszerű munkát végeznek. A forró
nyári napokra gondolva sok gazdiban
felmerül a kérdés, hogy nyírva vagy
lobonccal érzi-e magát jobban a házi
kedvenc, és hogy melyik fajtánál el-
engedhetetlen a szőrzet ápolása. 

Egyesek szerint divatirányzat, mások sze-
rint fontos szolgáltatást nyújtanak a kutya-
kozmetikai szalonokban, ezért szakemberhez
fordultunk tisztázandó ennek előnyeit vagy
esetleges hátrányait. 

A kutyakozmetika nem kötelező, de időn-
ként ajánlott – hangsúlyozta dr. Pálosi Csaba,
a Noé Bárkája kisállatklinika vezetője. Em-
berre és állatra egyaránt érvényes a test külső
határát képező bőr ápolása, amely nem csu-
pán esztétikai, hanem védelmi szempontból
is lényeges szerv. Ahhoz, hogy az összes fel-
adatát jól elláthassa, szüksége van több olyan
létfontosságú összetevőre, mint a helyes táp-
lálkozás, az oxigénellátás, a rendszeres moz-
gás, pihenés és az ápolás. 

Amint az ember tisztán tartja magát, úgy
kutyájáról is felelősségteljesen kell gondos-
kodjon. Elhanyagolt, ápolatlan kutyában
könnyen megtelepszik a bolha, nehezebben
vehető észre a kullancs vagy az esetleges bőr-
elváltozás. A csomós, összeragadt szőrzet ki-
bontását, a kényes testrészek tisztán tartását
a kutyakozmetikus végzi. A lábujjak körüli
szőr lenyírása nagyon fontos, hogy megelőz-
zük a toklászok bőr alá hatolását, és a fül koz-
metikája is, ugyanebből a megfontolásból, de

a füljáratot a jó szellőzés érdekében is tisztán
kell tartani. Keveset mozgó kutya esetén a
karmok túlzottan megnőhetnek, ezeket nor-
mál méretig vissza kell vágni, hogy a kutyát
ne akadályozzák a járásban. Előfordul, hogy
a kutya bűzmirigyét üríteni kell, az állatorvo-
son kívül ezt a kutyakozmetikus is el tudja
végezni. 

A kedvencek számára a kozmetikázás és
szőrápolás épp oly fontos, mint a rendszeres
orvosi vizsgálat, a szocializálás vagy az okta-
tás. A kutya kozmetikai ápolása egyben a bő-
rének és szőrének az átvizsgálásával is jár. A
szakember olyan bőrelváltozásokat, sebeket
vagy akár alattomosan megbúvó különböző
élősködőket is észrevehet, amelyeket a gazdi
elől gondosan elrejt a bunda. A kutya kozme-
tikai ápolásának igényei a kutya fajtájától,
életkörülményeitől, testméretétől, szőrzetének
hosszától és minőségétől, a kutya életkorától
és még sok minden egyéb mástól függ. Más-
képp kell ápolni egy nagyobb testű kutyát,
mint egy ölebet, egy lakásban tartott kedven-
cet, vagy a családi ház kertjében élő kutyát,
illetve a rövid szőrű és a hosszú szőrű állatot. 

– Miből áll egy kutyakozmetikai kezelés? 
– Egy kutyakozmetika általában az alábbi

szolgáltatásokat biztosítja: fürdetés, nyírás,
trimmelés, karomvágás, fültisztítás, bűzmi-
rigytisztítás. A nyírás esetében fontos az
egészségügyi nyírás, amelynek során a sze-
mek, a tappancsok és a végbélnyílás környé-
kén lévő szőröket vágják le, ez elsősorban a
hosszú szőrű fajták esetén szükséges. A trim-
melés a szálkás szőrű kutyák szőrének ápo-
lására jellemző, ekkor az elhalt szőröket
távolítják el a bundából, hogy helyettük új
szőr növekedjen, azonban nem minden ku-
tyakozmetikus ért a trimmeléshez, amely
szakszerűen végezve nem fájdalmas, sőt,
megkönnyebbülést jelent a kutyának, mert
azt követően bőrük jobban szellőzik. 

A puli, kuvasz, komondor is nyírható –
kérésre 

A kutyák szőrzete különböző típusú és tex-
túrájú lehet, de általánosságban két szőrzettí-
pus különböztethető meg: az egyrétegű és a
kétrétegű szőrzet – fejtette ki a szakember. Az
egyrétegű szőrzet egyetlen felső fedőrétegből
áll, mely az egész testfelületen folyamatosan
növekszik, ugyanúgy, mint az emberi haj.
Ilyen típusú szőrzete van például az uszkár-
nak, a máltainak, a bichonoknak, a yorkshire
terriernek és még jó néhány más fajtának.
Ezeknél a fajtáknál a szőrzet ápolása, nyírása
mindenképp szükséges. Ugyanakkor óvatos-
ság ajánlott, ha a meleg,
nyári időjárásra készülve
az egyrétegű szőrzettel
rendelkező fajtáknál tel-
jes egészében el szeret-
nék távolíttatni a
szőrzetet. Az állat a nyári
melegben biztosan jól
érzi majd magát szőrtele-
nül, azonban fennáll a le-
égés veszélye, ezért
fokozottan védeni kell őt
a közvetlen napfénytől. A
hosszú szőrű kutyák gaz-
dái legtöbbször azért jár-
nak kutyakozmetikushoz,
mert kutyájuk bizonyos
formára megnyírt szőrrel
teljesítik a fajtára jel-
lemző követelményeket.
Például aki uszkár vagy
spániel fajtát vásárol, fel
kell készülnie az évi 2-3
alkalommal adódó kutya-
kozmetikai költségekre
is. A rövid szőrű fajták
alig igényelnek kutya-
kozmetikai kezelést, a

gazda otthon is elláthatja kutyáját. Az ápolat-
lan, koszos, csomós szőrű kutya nemcsak
kellemetlen látvány, de a kutya is rosszul érzi
magát, ugyanakkor sok betegséget is össze-
szedhet. A kutyakozmetikus képes felismerni
egyes betegségeket, és figyelmeztetheti a
gazdit, ha fel kell keresni egy állatorvost.
Sokszor a nagy bunda alatt nem látszanak a
sebek, fekélyek, a csomós, elhanyagolt szőr
miatt keletkezett bőrbetegségek. Ezért aján-
lott az olyan kutyafajtákat is megnyíratni leg-
alább évente egyszer, tavasszal, amelyeket
egyébként nem szoktak nyírni, pl. a pulit, ku-
vaszt és komondort. Ezeknek a zsinóros
szőrű kutyáknak az aljszőre nem hull ki, mint
a többi fedő és aljszőrrel rendelkező kutyák-
nak. Ezért könnyebben kapnak bőrgyulladást,
és hamarabb fülled be a bőrük a szőr alatt. Szer Pálosy Piroska

Casoni-Szálasi Ibolya

Fotó: Dr. Pálosi Csaba
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nem vallásos ország, az egészségügyi rendszer olyan szin-
ten áll, hogy a szexuális úton terjedő betegségek, köztük a
HIV-fertőzés is a megfelelő gyógyszerhasználattal meg-
előzhető. Mivel egyáltalán nincsenek tiltások, és minden el-
képzelésüket ki tudják elégíteni, a szexuális nevelés során
arra helyezik a hangsúlyt, hogy az ember mindent megtehet,
de tudatában kell lennie annak, hogy tettei milyen követ-
kezménnyel járnak. 

Nemrég olvastam az Egészségügyi Világszervezet 1993-
as jelentését, amely arról szólt, hogy a nagyon vallásos or-
szágokban hogyan lehetne megszervezni a szexuális
nevelést, ami illik a jelenlegi Romániára, ahol legalább 30
éves lemaradásban vagyunk. Azért szavaznék a francia mo-
dell átvételére, mivel az az egyetlen ország Európában, ahol
körülbelül tízévenként átfogó felméréseket, tanulmányokat
készítettek a lakosság szexuális életéről, és a pontos isme-
retek birtokában nagyon gazdag tapasztalatot halmoztak fel. 
A hangsúly a felelősségen van

– Bár részben érintettük a beszélgetés során, összessé-
gében mit tartalmaz a francia szexuálpedagógiai mo-
dell?

– Már az óvodában megtanítják, hogy a kisgyermekek
hogyan beszéljenek a nemi szervükről, anélkül, hogy kicsi-
nyítő képzőket használnának. Megtanulják, hogy senki ide-
gennek nem szabad azt megérintenie, csak ha a
szükségletüket kell elvégezniük, és a szülők vagy a dadus
segítségére szorulnak. A továbbiakban felhívják a figyel-
müket a fiúk és lányok közti különbségekre, és arra, hogy
a két nem képviselői a másságuk ellenére egyenlők. Később
az érzelmekről, a vonzódásról, a szerelemről tanulnak, ami
egy kapcsolat romantikus részét képezi. A középiskolában
felvilágosítják őket a védekezés lehetőségeiről, az óvsze-
rekről. Egy 2016-os törvény alapján minden középiskolá-
ban óvszer-automaták találhatók, az iskolai orvosi
rendelőben a lányok sürgősségi fogamzásgátló tablettát kér-
hetnek. A szexuális nevelésről beszélni Franciaországban
közhely, mert olyan természetes, hogy az egyetemen alig
tanultunk erről. A hangsúlyt arra helyezik, hogy mindenki
erkölcsi, etikai szempontból felelős mindazért, amit tesz. 

A francia Közoktatási és Ifjúsági Minisztérium honlapján
minden tudnivaló olvasható „a szexualitásra való nevelés-
ről”, ahogyan ők nevezik. Megtalálhatók a törvények, ame-
lyek ezt a területet szabályozzák, az átadandó ismeretek,
hogy kik jogosultak az oktatásra, és sorolhatnám tovább.
Azt gondolom, hogy nem kell újra feltalálni a „kereket”,
hanem érdemes átvenni, és természetesen a helyi valóság-
hoz igazítani azt, ami máshol már bevált, és jól működik.

– Ha a doktornőt felkérik előadást tartani, elvállalja-e?
– Ha nem ütközik a rendelési programommal, nagyon

szívesen. 

Vállalni a felelősséget 
(Folytatás a 6. oldalról)

Ember és állat harmóniája 
Kutyakozmetika – egészségügyi szolgáltatás 



Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”

Idén június 20-tól július 22-ig tartózkodik a
Nap a Rák jegyében. Pontosan 23 óra 43 perckor
megtörtént a nyári napforduló az északi félte-
kén. Ez a nyár kezdetét jelenti, ami az idén más,
mint az elmúlt években. A világjárvány, amely
figyelmeztetésszerűen rátelepedett az emberi-
ségre, reményeink szerint a végéhez közeledik.
Úgy néz ki, hogy mi itt a Kárpát-medencében
jóval kisebb veszteségekkel úsztuk meg, mint a
„civilizált” Nyugat. Az idézőjel nem véletlen,
ugyanis úgy tűnik, hogy amit „odaátról” évtize-
dekig hittünk, csak egy szép álom volt, egy las-
san, de biztosan eltünedező illúziófoszlány. 

A világ nyitogatja kapuit, főleg a turizmusból
élő országok igyekeznek visszacsalogatni a pi-
henni vágyókat. Minden államnak az a gazda-
sági érdeke, hogy a hazai turizmusára fektesse a
hangsúlyt. Mifelénk nagy valószínűséggel ez
lesz az idei trend. Talán nem is baj. Különben
sem kell messzi tájakra utazni ahhoz, hogy az
ember jól érezze magát. A pesszimisták bárhol
elérhetik, hogy rosszul érezhessék magukat, a
külső ok és indok, a negatív élethelyzet ott hever
a földön, csak le kell hajolni érte. És az optimis-
ták, igen, ők mindenhol jól érezik magukat. A
külső világ minden esetben az egyén belső vilá-
gának a tükre. 

A Rák negatív jegy, ezért van benne egy ve-
leszületett pesszimizmus, és valljuk be, nem tar-
tozik az önbizalomtól duzzadó emberek közé.
Talán ebből is adódik, hogy kivárásra játszik, az
utolsó utáni pillanatban kezd valamit az aktuális
élethelyzetében. A passzív emberek többnyire
valamire reagálnak, amivel néha lépéskényszer
benyomását keltik. Ez persze látszólagos, mert
a Rák passzivitása mögött ösztönös manipuláció
búvik meg. Kardinalitása folytán tudja, hogy
merre tart, és úgy rendezi be élete színpadát,
hogy a szereplők a saját forgatókönyvét valósít-
sák meg. A Rák uralkodó planétája a Hold.
Ezért, nemre való tekintettel, erős a női princí-
pium e jegy szülöttjénél. Egy régi mondás sze-
rint az asszony ingatag. Változékony, az

érzelmei dominálják a személyiségét, hangulatai
meghatározzák viszonyulásait, cselekedeteit.
Nyitott, befogadó és hajlékony. Sejtelmes, mint
az éjszaka dallama, mint a tó tükrén átsuhanó
csillagfény. Az éjszaka, a sötét analóg az ember
tudattalanjával. Nemcsak egyéni, hanem közös
tudattalan is létezik. Ezért mondják, hogy a jó
gondolatainkkal, a jó cselekedeteinkkel hozzá-
adunk valamit a világ fényéhez. A negatív te-
remtés, a rossz gondolat, az aljas beszéd és
gonosz tett a sötétség birodalmát erősíti. Hogy
mi a jó, és mi a rossz? Egyesek szerint megítélés
kérdése. Tegyük a szívünkre a kezünket! Min-
denki tudja, hogy mi a jó. Mert minden ember-
ben van jó. Mint ahogy minden emberben van
rossz is. Az irányt mi szabjuk meg. A döntéseink
felelőssége nem ruházható át.

A bajban mindig az emberségünk tevődik
próbára. Az, hogy mennyire figyelünk oda egy-
másra. A gondoskodás a legmagasabb szintű
Rák-analógia. A megtapasztalt paradoxon a jár-
vány legintenzívebb pillanataiban pont az volt,
hogy egyeseken úgy tudunk segíteni, ha távol-
ságot tartunk. Ha nem érintkezünk. Most min-
denki megtapasztalhatta a virtuális
kapcsolatokat jellemző személytelenséget. Az
igazi, a valós, az élő találkozások fájó hiányát.
Az érintés, az ölelés, a közvetlenség, a beszéd
és a testbeszéd hozzánk tartozik. 

A következő hónap első napján újhold van.
Ilyenkor támogatott minden újrakezdés. A régit
meghaladtuk, ami volt, elmúlt. Már semmi nem
a régi. A nosztalgiának nincs helye. De tudnunk
kell, hogy az ember nem gép, hanem élőlény,
lelkiséggel, érzelmekkel megáldva. Ezt nem
lehet hosszú távon mellőzni. Fel lehet függesz-
teni, de eltörölni nem. Az élet élni akar, nem
szenvedni. Az élet, a halál és az újjászületés kar-
mikus körforgását az ember nem képes meg-
szüntetni. Mindannyian Isten kezében vagyunk.
Még az is, aki nem így gondolja.

Vigyázzanak magukra és egymásra! 
Véleményüket, gondolataikat megírhatják az

asztros@yahoo.com címre.

Az asztrológus gondolatai
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Több színben nyíló rózsák mellett meg-
szokott szürke verebek ugrálnak az egyen-
letesre kaszált zöld fűben, amikor egy
sereg galamb ereszkedik le az aszfaltra.
Egymás felé fordítják fejüket a madarak,
s megnyugszanak: mindnek van bőséges
helye. Ahogy nézem őket, József Attila
szép szerelmes versének kezdősorai jutnak
eszembe: „Mikor az uccán átment a ked-
ves, / galambok ültek a verebekhez.”

Június volt, amikor az alig húszéves
költő leírta ezeket a szavakat. Nálunk is
június van még, eső utáni fénylő zöld fű,
piros szirmú rózsák között verebek és ga-
lambok békés egymás melletti tipegése
visszaállította az igazi főtéri hangulatot
a szükségállapot és veszélyhelyzet után. 

Csupán néhány ismerős arc hiányzik a
járókelők közül, mert az élet kemény küz-
delmében ismerős arcok tűnnek el az idő
múlásával, és új arcok jelennek meg a ré-
giek elmosódó ködhulláma mögött, mi-

közben a rózsák és a galambok hűségesen
a helyükön vannak ebben a szokatlanul
hideg, esős nyárban is. A főtér képétől
immár elválaszthatatlan galambok mel-
lett egy idő óta a tengert álmodó sirályok
lettek a városközpont szárnyaló vendégei.
Pár éve meglepődve fedeztem fel a Kul-
túrpalota magasságában szálló szürkés-
fehér madarakat. A nagy magyar tengert,
a Balatont juttatták eszembe, majd a
kéklő görög vizeket, ahogy a sétahajókat
kísérik játékos repülésükkel és jajongó
madárhangjukkal. Ezek a balatoni vagy
tengeri sirályok jól érzik magukat miná-
lunk, elnézem, ahogy ott köröznek, pihen-
nek a Városházával átellenben levő
legmagasabb épület cseréptetején. Miná-
lunk is fészkelnek, s ha itt költik ki a fió-
káikat, akkor nekik is Marosvásárhely lett
a hazájuk. 

Tavasszal az ablakommal szemben
lévő telek hársfáján megjelent három bal-
káni gerle, a még lombtalan fán fészek-
helyet kerestek maguknak. Bizakodva és
reménykedve vártam, figyeltem otthonke-
reső, családalapító játékukat. Pár nap
után az alig rügyező hársfán letisztázó-
dott a bús gerlicék szerelmi harca, ketten
maradtak, s úgy látszott, a Kerektó utca
(később nevezték el a Szózat költőjéről,
Vörösmarty Mihályról) egyik udvara
újból hangos lesz a jellegzetes, jól felis-
merhető gerledaltól. Később kiderült,
máshol találtak fészket maguknak, s a
minap a főtéri fák egyikén megtalálni vél-
tem az eltűnt gerlét. Nem tudom, a kikö-
zösített harmadik panasza szólalt-e meg,
ahogy a búgó gerledal messzire hullám-
zott a rózsák felett. Akkor győződtem meg
arról, hogy a gerlékkel, sirályokkal és a
siető vagy sétáló városlakókkal visszatért
a megszokott élet a főtérre.

Főtéri történet
Madarak 

ötvös József

Thomas Hobbes 
XVII. századi angol 

filozófus egyik gondolatát
idézzük a rejtvény

fősoraiban.
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Június 18-i rejtvényünk megfejtése: A lovaglás: meggyőzni a lovat arról, hogy mindig maradjon alattunk.



– Ervin említette a bevezetőjé-
ben, hogy az elmúlt időszak legiz-
galmasabb történése Maros-
vásárhelyen az volt, hogy a polgár-
mester lebontatta a víkendtelepi

úszósátrat. Szerintetek ennek
volt/van köze a koronavírus-jár-
ványhoz, illetve ahhoz, hogy emiatt
pangott a sportélet?

B.Zs. – A polgármester már 
régóta tervezte, hogy lebontja a lé-
tesítményt, és most megtalálta rá az
alkalmat, tekintve, hogy akik ott ed-

zenek, most nem tudtak tilta-
kozni. Néhány hete amúgy sem
lehetett használni a medencét a
korlátozások miatt. Még arra is
ráfoghatta, hogy a városkasszá-
ban kevesebb pénz van emiatt.
Még az a szerencse, hogy vélhe-
tően az év végéig felépül az új
fedett uszoda a volt Május 1.
strand helyén, és remélhetően
így csak fél évig maradnak ed-
zési lehetőség nélkül a sporto-
lók. Ez naptári viszonylatban
kevés, a karrierjük szempontjá-
ból viszont sok!

Sz.E. – Egyáltalán nem kevés
ez a féléves kimaradás. Mint
olyan, aki tizenegy évig úsztam,
elmondhatom, hogy egy egy-
szerű hűlés okozta kiesés, ami

annak idején három-négy napig tar-
tott, nagyon sokat jelent egy olyan
sportoló életében, akinek tized-
meg századmásodperceket kell le-
faragnia az idejéből. Szerintem nem
a koronavírusnak van köze a sátor
lebontásához, hanem a polgármes-
ter és az RMDSZ közti állapot ve-
zetett ide. A városvezető már
többször meglebegtette a sátor le-
bontásának lehetőségét, de eddig
minden alkalommal sikerült politi-
kailag elsimítani az ügyet, és a sát-
rat megőrizni. 2018-tól errefele
több kísérlete volt erre Dorin Flore-
ának. Most persze kihasználta ezt a
lehetőséget, hogy egészen kényel-
mesen elrendelhette a létesítmény
lebontását. Viszont az egy mondva-
csinált ok volt, hogy a sátornak le-
járt a szavatossági ideje, és le kell
bontani. Úgy tudom, hogy mint az
autósport nagy hódolójának, van-
nak 40-50 éves gépkocsijai, és
egyáltalán nem gondolkodott azon,
amikor megvásárolta és feljavította
azokat, hogy már rég lejárt a garan-

ciájuk. Az ember nem dobja ki sem
a hűtőszekrényét, sem a televízióját,
miután lejár a két-három éves ga-
rancia. Nyilván, hogy még tartja,
sőt, ha elromlik, előbb azon gondol-
kodik, hogy megjavítsa, és utána
esetleg azon, hogy kicserélje. Egy-
pár hónapot tudott volna még mű-
ködni, létezni az a sátor, annál is
inkább, hogy az RMDSZ frakcióve-
zetője, Csíki Zsolt, aki a vásárhelyi
sport egyik legjobb ismerője – test-
nevelő tanár és a Szász Albert
Sportlíceum igazgatója – azt
mondta, hogy a városi tanács bizto-
sította a működéshez szükséges
összeget. 

– Szóba jöttek az anyagiak, ezért
megkérdezem, hogy a pénzhiány,
amelyre hivatkoznak, illetve az,
hogy a sporttámogatásokra szánt
összeget, illetve azok nagy részét
szinte mindenütt átcsoportosították,
és a járványhelyzet kezelésére for-
dították, ez a jövőben érezteti-e ha-
tását a sport viszonylatában?

B.Zs. – Nagyon tartok tőle, hogy
igen. Marosvásárhelyen politikai

okokból már a tavaly nyáron alapo-
san megkurtították a sportra szánt
pénzalapot. Ezek az okok nem
szűntek meg, továbbra is fennáll-
nak. Most pedig ráadásul rá lehet
fogni arra, hogy csökkentek a bevé-
telek a járvány miatt, és én nagyon
félek attól, hogy még az a kevés
sem működik tovább igazán, ami az
elmúlt évadban úgy-ahogy talpon
maradt a városi sportklubnál.
Egyáltalán nem vagyok optimista.

Sz.E. – Én is borúlátó vagyok.
Az a véleményem, hogy a járvány
miatt elrendelt korlátozó intézkedé-
sekre már nem is emlékszünk majd,
amikor a sportolóink még mindig
nem kerülnek vissza arra a „fordu-
latszámra“, amelyen voltak mond-
juk egy éve. Arról nem is beszélve,
hogy két-három esztendeje milyen
jól pörögtek! A politikum a saját
játszmáira használja ki a helyzetet,
és ilyen adok-kapok alapon intézi
majd az ügyet. Ennek viszont a
vesztesei egyértelműen a sportolók
lesznek – no meg a sportbarát kö-
zönség!

Farczádi Attila

Karanténbeszélgetés a sportról 
„A politikum saját játszmáira használja ki a helyzetet“
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* Román 1. liga, felsőházi rájátszás, 3. for-
duló: CSU Craiova – FC Botoşani 2-1. Az él-
csoport: 1. Kolozsvári CFR 33 pont, 2.
Craiova 29, 3. FCSB 26.

* Angol Premier Liga, 30. forduló: Bourne-
mouth – Crystal Palace 0-2, Aston Villa –
Chelsea 1-2, Brighton & Hove Albion – Arse-
nal 2-1, Everton – Liverpool 0-0, Manchester
City – Burnley 5-0, Newcastle United – Shef-
field United 3-0, Norwich – Southampton 0-3,
Tottenham – Manchester United 1-1, Watford
– Leicester 1-1, West Ham United – Wolver-
hampton 0-2; 31. forduló: Tottenham – West
Ham United 2-0, Leicester – Brighton & Hove
Albion 0-0. Az élcsoport: 1. Liverpool 83 pont,
2. Manchester City 63, 3. Leicester 55.

* Spanyol La Liga, 29. forduló: Alavés –
Real Sociedad 2-0, FC Barcelona – Leganés 
2-0, Betis – Granada 2-2, Eibar – Athletic Bil-
bao 2-2, Getafe – Espanyol 0-0, Levante – Se-
villa 1-1, Osasuna – Atlético Madrid 0-5, Real
Madrid – Valencia 3-0, Villarreal – Mallorca
1-0, Valladolid – Celta Vigo 0-0; 30. forduló:

Athletic Bilbao – Betis 1-0, Atlético Madrid –
Valladolid 1-0, Celta Vigo – Alavés 6-0, Espa-
nyol – Levante 1-3, Getafe – Eibar 1-1, Gra-
nada – Villarreal 0-1, Mallorca – Leganés 1-1,
Real Sociedad – Real Madrid 1-2, Sevilla – FC
Barcelona 0-0, Valencia – Osasuna 2-0; 31.
forduló: FC Barcelona – Athletic Bilbao 1-0,
Leganés – Granada 0-0, Valladolid – Getafe 
1-1, Levante – Atlético Madrid 0-1, Villarreal
– Sevilla 2-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona
68 pont/31 mérkőzés, 2. Real Madrid 65/30, 
3. Atlético Madrid 55/31.

* Olasz Serie A, 27. forduló: Fiorentina –
Brescia 1-1, SPAL – Cagliari 0-1, Bologna –
Juventus 0-2, Lecce – AC Milan 1-4, Hellas
Verona – Napoli 0-2, Genoa – Parma 1-4, To-
rino – Udinese 1-0. Az élcsoport 1. Juventus
66 pont/27 mérkőzés, 2. Lazio 62/26, 3. Inter
57/26.

* Német Bundesliga, 32. forduló: Werder
Bremen – Bayern München 0-1, Mönchen-
gladbach – Wolfsburg 3-0, Augsburg – Hoffen-
heim 1-3, RB Leipzig – Fortuna Düsseldorf 2-

2, Freiburg – Hertha
BSC 2-1, Borussia
Dortmund – Mainz 0-2,
Eintracht Frankfurt –
Schalke 04 2-1, Bayer
Leverkusen – 1. FC
Köln 3-1, Union Berlin
– Paderborn 1-0; 33.
forduló: RB Leipzig –
Borussia Dortmund 0-2,
Hertha BSC – Bayer
Leverkusen 2-0, Pader-
born – Mönchenglad-
bach 1-3, Schalke 04 –
Wolfsburg 1-4, 1. FC
Köln – Eintracht Frank-
furt 1-1, Mainz – Wer-
der Bremen 3-1, Bayern
München – Frei-
burg 3-1, Fortuna Düs-
seldorf – Augsburg 1-1,
Hoffenheim – Union
Berlin 4-0. Az élcso-
port: 1. Bayern Mün-
chen 79 pont, 2.
Borussia Dortmund 69,
3. RB Leipzig 63.

Ferencváros elleni győztes góllal 
búcsúzott a Fehérvártól Juhász Roland

A bajnokságban
második helyen
végző MOL Fehér-
vár FC a pályafutása
utolsó hazai mérkő-
zését játszó Juhász
Roland tizenegyes-
ből elért góljával 
1-0-ra legyőzte a
már bajnok Ferenc-
várost kedden a lab-
darúgó NB I 32.
fordulójának nyitó-
mérkőzésén.

A találkozó első
n e g y e d ó r á j á b a n
egyik csapat sem fu-
karkodott a helyze-
tekkel, felváltva
forogtak veszélyben
a kapuk. A folytatás-
ban fölénybe került
a Vidi, amit több nagy helyzete is muta-
tott. A Ferencváros jobbára a védekezésre
koncentrált, és próbált néhány érintésből
a hazai kapu elé érni, de a játékába sok
hiba csúszott. A játékrész utolsó percében
tizenegyeshez jutott a Fehérvár, miután
Marcel Heister kézzel ért a labdába a ti-
zenhatoson belül: a büntetőt Juhász Ro-
land magabiztosan bombázta a kapuba.

A fordulást követően többet birtokolták
a labdát a vendégek, helyzeteik is akad-
tak, de a befejezéseknél pontatlanok vol-
tak. A Vidi jobban behúzódott a saját
térfelére, és úgy próbált gyors akciókat
vezetni, amelyek végén több alkalommal
került ziccerbe, de vagy rossz megoldást
választott, vagy a vendégek kapusa vé-
dett. A meccs végére alábbhagyott a csa-
patok lendülete, már csak egyetlen
említésre méltó jelenet maradt: a rendes
játékidő utolsó percében Visar Musliu
váltotta Juhász Rolandot, aki így vastaps
közepette hagyhatta el a pályát pályafu-
tása utolsó hazai mérkőzésén. Mint pár

perccel később kiderült, győztes góllal
búcsúzott a székesfehérvári pályától.

Ugyancsak kedden játszották: Újpest
FC – ZTE FC 2-1.

A hazai közönség előtt utoljára játszó fehérvári Juhász Roland (k) fogadja szur-
kolók köszöntését a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában játszott MOL Fe-
hérvár FC – Ferencvárosi TC mérkőzés végén a székesfehérvári Sóstói
Stadionban 2020. június 23-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A CSU Craiova begyűjtötte a három pontot a Botoşani elleni, elmaradt mérkőzés pótlása
alkalmával, és négy pontra felzárkózott a CFR mögött. Fotó: GSP

Bálint zsombor a Sepsi OSK egyik mérkőzé-
sén

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I, 32. forduló:

MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 
1-0 (1-0) MOL Aréna Sóstó, 6392 néző,
vezette: Berke.

Gólszerző: Juhász R. (45. – 11-esből).
Sárga lap: Juhász R. (28.), Pátkai

(45+1.), illetve Botka (26.), Isael (41.),
Csontos (80.).

Fehérvár: Kovácsik – Fiola (89. Han-
gya), Juhász R. (90. Musliu), Vinícius,
Stopira – Houri, Pátkai – Nego, Hodzic
(70. Nikolov), Petrjak (75. Bamgboye)
– Nikolics (90. Futács).

FTC: Gróf – Botka (72. Blazic),
Frimpong, Otigba, Civic (61. Ramadan)
– Csonka, Sigér (72. Lodico) – Skvarka,
Isael (61. Csontos), Heister – Szihnye-
vics (82. Tokmac).

A víkendtelepi úszósátor, mielőtt lebontották
Szucher Ervin a Román Televízió marosvásárhelyi
stúdiójában

A koronavírus-járványnak a sportra, ezen belül a helyi sportra
gyakorolt hatásairól beszélgettünk nemrégiben két kollé-
gánkkal: Bálint Zsomborral (a továbbiakban B.Zs.), aki rendsze-
resen közöl lapunk sportrovatában, egyébként az Erdélyi
Magyar Televízió munkatársa, és korábban közreműködött a
Sepsi OSK 1. ligás mérkőzésinek rádiós közvetítéseiben, va-
lamint Szucher Ervinnel (Sz.E.), aki a Román Televízió maros-
vásárhelyi körzeti stúdiójának adásában heti
rendszerességgel jelentkező sportműsort is vezeti, egyébként
pedig a Krónika újságírója. A beszélgetés első részét tegnapi
számunkban közöltük. Ebben a többi között elhangzott, hogy
Marosvásárhelyen a polgármester kihasználta a karanténidő-
szak csendjét, és lebontatta a víkendtelepi úszósátrat, de az
is, hogy mennyire nevetséges helyzet alakult ki Romániában,
amikor szinte teljesíthetetlen követelmények elé állították az
1. ligás labdarúgóklubokat, közben pedig semmit nem tettek
azért, hogy a hazatérő román vendégmunkások tömeges gyü-
lekezését és tolongását megelőzzék a határállomásokon.
Alább a beszélgetés befejező részét olvashatják.



A BBTE Magyar Biológiai és
Ökológiai Intézetének kuta-
tója, dr. Vincze Orsolya evolú-
cióbiológus is részt vett
abban a nemzetközi kutatás-
ban, mely azt vizsgálta, hogy
életképesek maradhatnak-e a
vízi madarak tápcsatornáján
áthaladó halikrák. A kérdés
összefüggésben áll azzal a di-
lemmával, hogy miként lehet-
séges emberi beavatkozás
nélkül bizonyos halfajok meg-
telepedése elszigetelt állóvi-
zekben. A tanulmányt a PNAS
(Proceedings of the National
Academy of Sciences of the
United States of America) kö-
zölte.

Komoly fejtörést okoz a biológu-
soknak, hogy átmeneti, egyéb víz-
testektől látszólag elszigetelt
vizekben, például kerti vagy frissen
kiásott, mesterséges tavakban, bel-
vizekben emberi beavatkozás nél-
kül miként telepedhetnek meg a
halak. A szakemberek régóta sejtik,
hogy terjedésükben közrejátszhat-
nak egyéb állatfajok, ám a folyama-
tot eddig nem sikerült feltárniuk.
Leginkább olyan madárfajokra gya-
nakodtak, amelyek gyakran mozog-
nak különböző víztestek között, és
rövid időn belül nagy távolságok
megtételére képesek. Az első számú
gyanúsítottak a vízi madarak vol-
tak. Korábbi kutatások azt feltéte-
lezték, hogy az ikrák a madarak
lábára tapadva közlekednek a víz-
testek között. Számtalan vizsgálat
próbálta kimutatni az ikrák jelenlé-
tét a vízi madarak lábáról vett sár-

mintákban, ám alig egy-két alka-
lommal bukkantak ikrákra. Ugyan-
akkor az utóbbi évtized kutatásai
rávilágítottak arra, hogy a madarak
nemcsak a tollaikon és lábaikon

szállíthatnak élőlényeket, hanem
tápcsatornájukban is. Kiderült,
hogy a madarak által elfogyasztott,
ellenállóbb növényi magvak vagy
állati peték gyakran nagy számban

maradhatnak életképesek az ürülék-
ben is, így mindössze néhány óra
leforgása alatt igen nagy távolságra
juthatnak elfogyasztásuk helyszíné-
től.

Vajon a halak puha, kocsonyás
ikrái képesek-e túlélni a madarak
tápcsatornáján keresztül vezető
utat? A kérdés azért is izgalmas,
mert a vízi madarak előszeretettel
és óriási mennyiségben fogyaszta-
nak halikrát, amikor az elérhető. A
kutatás során elvégeztek egy kísér-
letet, melynek keretében megtermé-
kenyített ponty- és
ezüstkárászikrákat etettek fogság-
ban nevelt tőkés récékkel. A pon-
tyot és az ezüstkárászt a világ
számos pontján invazív fajokként
tartják számon, természetes terjedé-
sük gyakran megfigyelt jelenség.
Minden récével 500 ezüstkárász- és
500 pontyikrát etettek meg. A 8-ból
6 madár ürülékében találtak ép ik-
rákat, ám összességében az elfo-
gyasztott ikráknak mindössze
0,2%-a jutott át sértetlenül a récék
tápcsatornáján. Az átjutott 18 ikra
közül 12 tartalmazott életképes
embriót, egy ponty-, valamint két
ezüstkárászikra kelt ki a keltetés
során. Az épségben átjutott, de ki
nem kelt ikrák gombafertőzés miatt
pusztultak el, amit a kutatócsoport
a nem optimális keltetési körülmé-
nyekkel magyaráz. Fontos azonban
megjegyezni, hogy – aszexuális
szaporodási képessége révén –
egyetlen ezüstkárász is képes egy új
populáció megalapítására. A kutatás
eredményei alátámasztják, hogy az
ikrák terjesztése a vízi madarak táp-
csatornáján keresztül fontos szere-
pet játszhat abban, hogy bizonyos
halfajok elszigetelt állóvizekben is
képesek megtelepedni.
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Mara Togănel, Maros megye
prefektusa közleményt adott
ki, amelyben beszámol, hogy
28.729 Maros megyei hátrá-
nyos helyzetű lakosnak jut-
tattak higiéniai termékeket
tartalmazó csomagot a megye
102 településére, a hátrányos
helyzetűek megsegítését
célzó operatív program
(POAD) keretében.

A szétosztások ütemtervét, illetve
a POAD alkalmazását a megye pre-
fektusának 2020. június 19-i rende-
lete szabályozza. 

Ugyanakkor a prefektus – part-

neri minőségben – rendeletet bocsá-
tott ki a higiéniai termékek szétosz-
tásához szükséges intézkedések
megállapításáról. Megalakították a
Maros megyei POAD munkacso-
portját, kijelölték az elosztóközpon-
tokat közigazgatási egységek
szerint, és megnevezték azokat a
személyeket, akik helyi szinten fe-
lelnek a higiéniai termékek elosztá-
sáért. 

A higiéniai termékekre jogosult
személyek, illetve a végső kedvez-
ményezettek a következők:

• azok a családok és egyedülálló
személyek, akik a polgármester írá-

sos rendelete értelmében jogosultak
a 206/2001-es, módosított törvény
alapján a garantált minimáljövede-
lemre; 

• a segélyre jogosult családok,
amelyek a 277/2010-es törvény
alapján kapják a családfenntartási
segélyt;

• az időszakosan válságban élő
családok/személyek, a katasztrófák
áldozatai, a szenvedélybetegek és
más hasonló helyzetben levő, sérü-
lékeny személyek, csak abban az
esetben, ha marad még raktáron
ilyen anyag az első két pontban fel-

sorolt kategóriák kielégítése után.
Egy higiéniai termékeket tartal-

mazó csomag a következőkből áll:
• 5 darab fogkefe
• 300 ml fogkrém
• 500 ml folyékony szappan
• 800 ml gyereksampon
• 500 ml felnőttsampon
• 2700 gramm mosószer.

Az Európai Alapok Miniszté-
riuma a POAD programon ke-
resztül, az Európai Bizottság
2014. 11.28-i C(2014) 9102. dön-
tése alapján élelmiszerrel és alap-
anyaggal támogatást nyújtó
országos kampányt indít a leghát-
rányosabb helyzetben levő szemé-
lyek megsegítésére.

Higiéniai termékek rászorulóknak

Hogyan kerülnek halikrák elszigetelt állóvizekbe?[*]

[*] Ádám, LOVAS-KISS, Orsolya VINCZE, Viktor LÖKI, Felícia PALLÉR-KAPUSI, Béla HALASI-KOVÁCS, Gyula KOVÁCS, Andy J. GREEN, Balázs András LUKÁCS (2020):
Experimental evidence of dispersal of cyprinid eggs inside migratory waterfowl. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. DOI:
10.1073/pnas.2004805117

A. A keltetéshez használt vizes tank. B. A keltetéshez használt PVC-cső felülnézetből, az alján látszanak az ikrák. C. Egy gombás fertőzés ál-
dozatául esett ikra. D. Egy kacsán átjutott és kikelt pontyivadék körülbelül négyhetes korában.



LAKÁS

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás, I. eme-
leti (a X-ből), parkettes tömbházlakás
a Szabadság utcában (48 m2 + 6 m2

terasz), termopán, egyéni hőközpont,
azonnal beköltözhető (beleértve
céget is), nagyon jó állapotban. Ára:
53.000 euró. Tel. 0744-707-539.
(7775-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK szobafestést, csempé-
zést, gipszkartonszerelést stb. Tel.
0749-564-921, 0771-393-848.
(7682-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-
forgatást, bármilyen kisebb javítást,
festést, vakolást, szigetelést, ácsmunkát.
Saját anyagunkkal dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0752-828-789, 0790-081-572. (7469)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0741-699-761. (7831-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, -javítást,
festést, szigetelést, csatorna-, terasz-
készítést stb. Tel. 0759-467-356.
(7632-I)

TETŐFEDÉST, szigetelést, kisebb ja-
vításokat vállalunk és fateraszokat
készítünk. Tel. 0769-389-182, And-
rás. (7822-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
június 25-én KAKUCS
KÁLMÁNRA halálának 14.
évfordulóján. Nyugodjál
békében! Felesége, fiai:
Kálmán, Ede és családja.
(7863)

Fájó szívvel emlékezünk
június 25-én SZABÓ
MÁRTONRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos felesége, fia, lánya és
unokái. Nem feledünk soha!
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(7836-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a maroskeresztúri TAKÁCS
ISTVÁNRA halálának 17.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7885-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, a maros-
sárpataki születésű 

id. BÖJTE SÁNDOR
jeddi lakos, türelemmel viselt

betegség után, életének 78. évé-
ben csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2020.
június 25-én 14 órakor lesz  Jedd
falu temetőjében, református
szertartás szerint. 

Búcsúzik tőle felesége, Ilona,
fia, Sándor és családja, lánya,

Éva és családja, unokái: 
Manassé, Gyopár és Norbert.

(p.-I)

Mérhetetlen fájdalommal tudat-
juk mindazokkal, akik ismerték,
szerették és tisztelték, hogy a
gondos édesapa, volt férj, jó test-
vér, rokon, jó barát, értékes mun-
katárs, a marosvásárhelyi 

PÁL ANDRÁS ATTILA 
2020. június 23-án váratlanul,
mindenkit megdöbbentve eltávo-
zott közülünk. Élt, szeretett, küz-
dött és dolgozott, 58 évet. 
Temetése 2020. június 27-én
10.30 órakor lesz a sámsondi re-
formátus temetőben. Azok, akik
Vásárhelyen szeretnének végső
búcsút venni tőle, megtehetik
pénteken, 2020. június 26-án 15
órától a Vili temetkezési vállalat
ravatalóházában, a November 7.
negyedben.
Emlékét, mosolyát, jó tanácsait
mindörökké megőrizzük. Béke
poraira! 

A gyászoló család. (7883-I)

Csendes legyen álmod, találj
odafönt örök boldogságot.
Kísérje utadat Isten és az ég, a
felhőkön túl találkozunk még.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
após, rokon és ismerős, 

VARGA LAJOS 
(Öcsi) 

életének 84. évében rövid beteg-
ség után elhunyt. Temetése 2020.
június 25-én, csütörtökön 14 óra-
kor lesz a református temetőben. 

A gyászoló család. (7890-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak, és
búcsúzunk INCZE SÁNDOR
volt munkatársunktól. Az au-
tójavító vállalat (IRA) részéről
Tóth Gábor, Gagyi Péter, Suba
Albert és sokan mások.
(78886-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FRISS ÚJSÁGOK 
kaphatók július 1-jétől 

SZOVÁTA központjában, a Fő úton. (sz.-I)

TAKARÍTÓNŐT alkalmaz a KOVÁCS PÉKSÉG Marosszentgyörgyre. Tel. 0741-215-738. (64832-I)

MAGÁNCÉG előkönyvelési ismeretekkel rendelkező RAKTÁROST alkalmaz. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0723-244-200. (sz.-I)

MAROS MEGYEI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz FESTŐKET. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér.
Érdeklődni a 0762-986-532-es telefonszámon. (64840-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (64843-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-130. (64843-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Vásárhelyi Forgatag részeként szeptember 12-én
a Maros Művészegyüttes előadótermében 17 órától
(zenekari gyakorlás 15. 30 – 16. 30 között), hetedik
alkalommal szervezik meg az erdélyi legényes- és
verbunkversenyt, amelynek célja segítséget nyújtani
a legényes és verbunk tánc minél magasabb színvo-
nalú elsajátításában, ugyanakkor lehetőséget biztosí-
tani a táncosoknak a megmérettetésre is. A verseny
lehetőséget teremt arra, hogy Erdély kiváló legé-
nyes/verbunk adatközlőinek más-más anyagára kon-
centrálva előtérbe helyezzék a marosmenti,
kalotaszegi, küküllőmenti, gyimesi vagy a mezőségi
legényes-verbunk táncokat.

Az idén ifjúsági vagy felnőtt kategóriában lehet je-
lentkezni. A verseny két részből áll: 1. A kötelező tánc
bemutatásából: idős és ifjú Fekete János – „Poncsa”
bogártelki adatközlők tánca a felnőtt kategóriában és
Mátyás István – Mundruc magyarvistai adatközlő
tánca az ifjúsági kategóriában. Segédanyagokat a re-
gisztrációt követően biztosítanak a versenyzőknek.

2. Szabad tánc bemutatása. A versenyzők szabadon
építhetnek fel (legtöbb 2 perces időtartamban) kalo-
taszegi adatközlő legényeséből is táncot, a táncfolya-
matok építkezési elveinek megfelelő újraalkotásával
és az adatközlő megnevezésével.

Benevezni ingyen lehet szeptember elsején éjfélig
a következő elérhetőségeken:

Google-űrlap segítségével:
https://forms.gle/3EEktC1fgQuRNfsDA

E-mailen: jatsszafiguraval@gmail.com; és/vagy a
+40 (751) 013 707-es telefonszámon. 

A táncosokat öttagú szakmai bizottság értékeli.
elnök: Füzesi Albert, tagok: Farkas Sándor Csaba,
Kósa Ruben, Ramasz László, tiszteletbeli tag: 
Fekete János – Poncsa (ifj. Fekete János – Poncsa
fia). 

Tervezett menetrend: 
14:00 – érkezés, bejelentkezés
15:30 – gyakorlás a zenekarral
17:00 – legényes- és verbunkverseny
19:00 – gálaműsor
22:00 – táncház,
Zenél az Üver zenekar.
A nyerteseknek pénzbei és tárgybeli díjakat adnak

át, valamint lesznek különdíjak és közönségdíj is. 
A rendezvény főtámogatója a Nemzetpolitikai Ál-

lamtitkárság, Bethlen Gábor Alap, támogatók: Dosa
Industrial Solutions, RMDSZ Marosvásárhely, Stu-
dium Prospero Alapítvány, Art Hobby Creativ, Orac-
ler Design, Timko pékség, Beauty Harmony.
Szervezők: Boróka Ifjúsági Egyesület, Táncolj Ve-
lünk Egyesület, Marosvásárhelyi Forgatag, társszer-
vező a Maros Művészegyüttes. 

Felhívás 
Játssz a figurával! 

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: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás fiának, amikor már minden
reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét együtt lehet feleségével, hosszú és
szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete. 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.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Nyárádkarácson Község Polgármesteri Hivatala
– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám:

4323187, tel. 0265/332-112 , fax: 0265/332-113,
e-mail: craciunesti@cjmures.ro –

zárt borítékos nyilvános versenytárgyalást szervez 
egy 70,92 négyzetméteres ingatlan és a hozzá tartozó 19 négyzetméteres terület bérbeadására a volt nép-
tanács épületében, Nyárádkarácson 24. szám alatt, kereskedelmi tevékenységre.
A licitiratokat az érdeklődők ingyen beszerezhetik a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatalban.
Az ajánlatokat egy példányban 2020. július 16-án 10 óráig lehet benyújtani.
A  versenytárgyalásra július 16-án 11 órakor kerül sor. Bővebb felvilágosítás a 0265/332-112-es telefonszámon
vagy a hivatalban.

A LOCATIV RT. 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A – 
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja 

az alábbi, nem lakás rendeltetésű marosvásárhelyi helyiségeket:
1. 1848. úti aluljáró, 123,76 négyzetméteres, közétkeztetésre, szerencsejátékokra, sportfogadásra;
2. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgálta-
tásra;
3. Győzelem téri aluljáró, 10/9-es helyiség, 158,07 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelemre, szolgálta-
tásra;
4. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméter, irodának, szolgáltatásra;
5. Forradalom utca 3. szám, 87,95 négyzetméter, szolgáltatásra;
6. Bolyai utca 1., V. félszuterén helyiség, 41,12 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának, raktárnak; 
7. Horea utca 1. szám, 52,14 négyzetméter, szolgáltatásra, irodának.
A versenytárgyalásra 2020. július 14-én 10 órától kerül sor a tenderfüzet alapján, amelyet a Locativ Rt. szék-
helyén, a Bartók Béla utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni (ára 100 lej) június 25-étől, na-
ponta 8–12 óra között. 
Feliratkozni és az iratokat benyújtani július 13-án 12 óráig lehet.  
A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújtják 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.
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Viselj maszkot,
mert

megmentheti
az életed!

Vigyázz arra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázz arra,
hogy NE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viselj maszkot,
mutasd meg,

hogy fontosnak
tartod!

TÁJÉKOzTATó
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


