
Négy nap nem
kézbesít a posta
November 30-án, december 1-jén, 2-
án és 3-án nem kézbesít küldeménye-
ket, újságokat a posta. A
szerkesztőségbe eljuttatott közlemé-
nyükben ismertették munkaprogramju-
kat, amely kedvezőtlen számunkra és
előfizetőink számára egyaránt. 
____________2.
Konfliktus-
helyzetben: 
párbeszéd
Tizenhat nap az erőszak ellen – vi-
gyázz a gyermekekre, ernyőként óvd
a körülötted lévőket! – ezzel a felhí-
vással szervez kampányt a Maros Me-
gyei Szociális Ellátási és Gyermek-
védelmi Igazgatóság.
____________4.
Vasárnapi tej
A hatvanas évei végén járó asszony
műanyag flakonokkal megrakott
szatyra rendszerint a vasárnapi ebéd
idejére ürült ki. Hét-nyolc család várt
rá a város különböző részein.
____________5.
110 év 
az orvostudomány
szolgálatában
Az 1859-ben tartott alapító közgyűlé-
sére emlékezve az Erdélyi Múzeum-
Egyesület évente a november 23-ához
közeli hétvégén szervezi meg a Ma-
gyar Tudomány Napja Erdélyben ren-
dezvénysorozatot. Ennek célja a
hazai, az összmagyar és a nemzet-
közi tudományművelés eredményei-
nek bemutatása, a kutatók meg-
mérettetése. 
____________8.

A nyárádszeredai kórházban néhány
hete fejezték be a korszerűsítési munká-
latokat. A kisváros önkormányzata helyi
költségvetésből 120 ezer lejt fordított
erre a célra. 

A nyárádszeredai kórházban belgyógyászati
osztály is működik két kórteremmel (női, férfi),
de nem felelt meg az érvényben lévő követelmé-

nyeknek, nem volt megfelelő a termek elhelyez-
kedése, hiányoztak a benti mosdók, illetve szük-
ség volt a nyílászárók cseréjére és egy alapos
felújításra. Tóth Sándor, a város polgármestere
lapunknak elmondta, augusztusban megkezdőd-
tek a munkálatok, kicserélték a nyílászárókat,
fürdőszobákat alakítottak ki, amelyek a kórter-
mekből nyílnak, hogy a betegek számára köny-
nyebben megközelíthetőek legyenek. Emellett
az épület hátsó részében lévő járóbeteg-rendelő-
ben felújították a várótermet, a rendelőnek ott-

hont adó helyiséget, és korszerű mosdót alakí-
tottak ki. Az egész épületben lebontották a csem-
pekályhákat, központifűtés-rendszert szereltek,
és a villanyhálózatot is felújították. Ahol indo-
kolt volt, a falra és a padlóra csempét raktak, a
kórtermek padlózatát pedig könnyen felmosható
vinylburkolattal borították. 

A szóban forgó beruházásnak köszönhetően a
kisvárosi kórházban jelentősen javultak 

Félidei meglepetés
Két hét maradt a parlamenti választásokig, és szerdán

hoztak nyilvánosságra egy, már a kampány idején készült
közvélemény-kutatást, amely meglepő eredményt tartal-
maz. E felmérés szerint ugyanis a liberálisok a biztos vá-
lasztók preferenciáit tekintve már csak a harmadik erőnek
számítanak. Egy százalékkal megelőzte őket a civil tömö-
rülésből párttá alakult, a helyhatósági választásokon  a
fővárosban komoly eredményt elért USR.

A felmérés szerint a PSD a szavazatok 40%-ára számít-
hat, az USR 19, a PNL 18 százalékot kapna, és a választási
küszöböt még az ALDE és a PMP lépné át 7-7 százalékkal.
A felméréseket mindig illik fenntartásokkal kezelni – ezt a
vonatkozót pont az USR megrendelésére készítették –
azonban ugyanez a közvélemény-kutató a helyhatósági vá-
lasztásokon aránylag pontosan bemérte megrendelője sze-
replését.

A választásokig maradt két héten még valószínűleg jó
néhány közvélemény-kutatás készül, mert ezeknek a felmé-
réseknek a megrendelő pártok fényezésén kívül szerepük
van a határozatlan választók befolyásolásában is. És a
játék ezeknek a szavazóknak a bőrére megy a következő két
héten, hiszen más becslések szerint eddig a választóknak
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Korszerűsítés után a bővítés következik

Sürgősségi részleget létesítenének

Vádemelés Vasile
Blaga ellen 

Vádat emeltek az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyosztály (DNA) ploieşti-i ügyé-
szei Vasile Blaga szenátor ellen a
Legfelső Bíróságon befolyással való
üzérkedés miatt.

„A 2011–2012-es időszakban a kormánypárt
főtitkáraként Vasile Blaga vádlott négy részlet-
ben összesen 700.000 eurót kapott egy cégtől,
amelyet Berdilă Horaţiu Bruno vádlott képviselt.
Cserében Ştefan Gheorghe vádlotton (ugyan-
azon párt alelnökén) keresztül befolyást gyako-
rolt egy személyre, aki egyszerre két állami cég
vezetőjeként is tevékenykedett, annak érdeké-
ben, hogy a Berdilă Horaţiu Bruno által képvi-
selt cég szerződésekhez jusson a két állami
céggel. A 700.000 eurós összeget Ştefan 
Gheorghe vádlotton, az illető párt alelnökén
(500.000 eurót), illetve egy közvetítőn (200.000
eurót) keresztül kapta meg” – állítják a DNA
ügyészei sajtóközleményükben.

A DNA egyúttal úgy döntött, hogy Horaţiu
Berdilă és Gheorghe Ştefan ügyében tovább
nyomoz. (Mediafax)



Albert László emlékkiállítása
90 éve született, egy évtizede hunyt el Albert László
festőművész, a marosvásárhelyi, erdélyi festészet
egyik legsajátosabb hangú és képvilágú egyénisége.
Az ő művészetét felelevenítő kiállítás nyílik december
2-án, pénteken 17 órakor a Bernády Házban. A Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány rendezte
tárlaton az alkotó hagyatékában, főként az Olaszor-
szágban élő lánya, Albert Melinda gyűjteményében ta-
lálható művekből láthat válogatást a vásárhelyi
közönség. A megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti
író és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, az Erdé-
lyi Magyar Művészeti Központ vezetője beszél Albert
László pályájáról, életművéről. A rendezvényen közre-
működik Demény Péter író, költő, a Látó szerkesztője.

A szükség parancsa
Ma 17 órakor a Bolyai téri unitárius templom tanács-
termében bemutatják a Jakab Sámuel által összeállí-
tott A szükség parancsa című könyvet, amely az
erdélyi magyar kertészképzés története. A könyvet dr.
Thiesz Rezső, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi
Kara kertészmérnöki tanszékének tanára és Kuszálik
Péter ismerteti.

Emlékképek – visszatekintés 
a bolyais évekre

November 30-án, szerdán 17 órától a marosvásárhelyi
Garabontzia könyvesboltban mutatják be Varró Domo-

kos Emlékképek – visszatekintés a bolyais évekre
(1957–1961) című könyvét. Közreműködik Bódizs
Edit, a Marosvásárhelyi Rádió riportere, házigazda:
Kleindl László. Gitáron Darabont Horváth Éva, fuvolán
Vass Edit játszik.

Flow – táncszínházi előadás
Az András Lóránt Társulat a Flow című táncszínházi
előadásra várja az érdeklődőket november 30-án,
szerdán és december 2-án, pénteken 19 órakor a tár-
sulat Brăila utca 10. szám alatti székhelyén. Jegyek
előadás előtt, a helyszínen kaphatók, jegyfoglalás a
0743-369050-es telefonszámon.

Koncertek a Jazz Clubban
December 30-án, szerdán este 8 órakor Cedry2k 
rapelőadó, Jianu és Eufonic, illetve három helyi rap-
per: Boga, Vlad Fluereanu és Metonim lép közönség
elé a marosvásárhelyi, Sinaia/Sörház utcai Jazz Club-
ban. December elsején, csütörtökön este 8 órakor
Mary Grace és a badClinton együttes koncertezik a
klubban.

Marosvásárhelyen 
a Rejtélyes viszonyok

December 8-án 19 órától Marosvásárhelyen látható
Eric-Emmanuel Schmitt Rejtélyes viszonyok című két-
szereplős színdarabja, amelyet a Csűrszínházi Egye-
sület produkciójaként Nagy István (Abel Znorko) és
Szélyes Ferenc (Erik Larsen) ad elő. Fordította: Nagy
István, rendező: Szélyes Ferenc, díszlet, jelmez: Szé-
lyes Andrea-Natália. Az előadás az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházban tekinthető meg. 

Forgalomkorlátozás 
a román nemzeti ünnepen

A Helyi Rendőrség közleménye szerint a román nemzeti
ünnep, illetve az azt megelőző előkészületek miatt novem-
ber 30-án, szerdán és december elsején, csütörtökön is
forgalomkorlátozás lesz Marosvásárhely főterén. Szerdán
délután 2 órától a színpad felszerelése miatt részben a Ró-
zsák tere és a Győzelem tér is le lesz zárva, a főtéri nagy
ortodox katedrálistól a polgármesteri hivatalig tartó útsza-
kaszon, illetve a Bartók Béla és Városháza utcában vi-
szont továbbra is lehet közlekedni. Csütörtökön délelőtt
9.45-kor a Rózsák tere és a Győzelem tér mindkét oldalát
lezárják, a mellékutcákban sem lehet közlekedni. A Helyi
Rendőrség arra kéri a Győzelem téren, a Grand Szálló és
a Művész utca közötti szakaszon, a Rózsák terén, a Horea
utcától az Enescu utcáig terjedő szakaszon parkoló gép-
kocsivezetőket, hogy tekintettel az ünnepre, a város más
övezetében parkoljanak. 

Pénteken sincs tanítás
A tanügyminisztérium honlapján olvasható közlemény sze-
rint, mivel a két hivatalos ünnepnap, november 30-a,
szerda és december elseje, csütörtök után december 2-a,
péntek is szabadnap a közintézményeknél, az óvodákban,
iskolákban sem lesz ezen a napon tanítás. A diákok az is-
kolai év folyamán pótolják be az elmaradt tanórákat. A téli
szünidő előtti utolsó tanítási nap december 23-a, péntek.
A kéthetes vakáció január 8-áig tart.

Szilveszteri Hahota-kabaré
A Hahota színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaré-
előadásának címe: Ha betéved, nem téved! A bemutató
előadásra december 27-én, kedden este 7 órától kerül sor
a Maros Művészegyüttes előadótermében, további de-
cemberi előadások: 28-án, 29-én, 30-án este 7 órától és
31-én délután 4 és este 7 órától. Rendező: Kovács Le-
vente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota, illetve a Maros
Művészegyüttes jegypénztáránál, az utóbbi ünnepnapo-
kon is nyitva van.

Rendkívüli 
szimfonikus dzsesszhangverseny

Rendkívüli szimfonikus dzsesszhangversenyre várják a
zenebarátokat ma 19 órakor a Kultúrpalota nagytermébe.
Vezényel Sabin Pautza karmester. Műsoron: Joplin-,
Jodim-, Gerschwin-, Rotta-, Pautza-művek. A hangver-
senyre a 8-as számú bérletek érvényesek.

Jön a Mikulás Marosszentgyörgyön!
December 2-án, pénteken 17 órától a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében, adventi áhítat
keretében Moldovan Bencze Irén bemutatja Albert Katalin
Pihe puha című képes, gondolatfejlesztő verseskönyvét
és Baricz Lajos Jön a Mikulás! című kötetét, illetve meg-
nyitja Albert Katalin Évszakok című kiállítását. A bemutató
végén a Mikulás is megérkezik. A rendezvényen közremű-
ködik a MaKiTa-kórus.

Mikulás-járás lesz Lukafalván is
December 6-án, jövő kedden délelőtt Dózsa György köz-
ség minden falvába ellátogat a Mikulás. A tervek szerint a
községhez tartozó települések valamennyi óvodása és is-
kolása ajándékot kap – tájékoztatott a helyi polgármesteri
hivatal illetékese. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma TAKSONY, holnap
ANDRÁS, ANDOR napja. 

ANDRÁS: görög eredetű
név, jelentése: férfi, férfias.
Rokon neve az Andor és az
Endre, női megfelelője az And-
rea.

29., kedd
A Nap kel 

7 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 334. napja, 
hátravan 32 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

November 30-án, december 1-jén, 2-án és 3-án nem kéz-
besít küldeményeket, újságokat a posta. A szerkesztőségbe
eljuttatott közleményükben ismertették munkaprogramju-
kat, amely kedvezőtlen számunkra és előfizetőink számára
egyaránt. 

A részvénytársaság a munkatörvénykönyv 139. cikke-
lyére, valamint a 79. cikkely 3. pontjára, illetve a 2008-
2018-as időszakra szóló kollektív munkaszerződésre
hivatkozva jelentette be a munkaszüneti napokat, tekintettel
arra, hogy november 30-a, Szent András napja, valamint

december 1-je, a román nemzeti ünnep munkaszüneti nap. 
Ennek megfelelően november 30-án és december 1-jén

valamennyi városi és vidéki postahivatal zárva lesz, de-
cember 2-án és 3-án is csak a szombati programnak meg-
felelően dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy csak egyetlen
postahivatal, a marosvásárhelyi 1-es számú posta tart
nyitva délelőtt 8-13 óra között. A többi városi és falusi pos-
tahivatal zárva lesz. Tehát se szerdán, se csütörtökön, se
pénteken, se szombaton nem kézbesítenek. Emiatt olvasó-
ink hétfőn három lapszámot kapnak kézhez. (mezey)
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2016. november 28.

1 EUR 4,5124
1 USD 4,2432

100 HUF 1,4548
1 g ARANY 162,3832

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -60C

Megyei hírek

Négy nap nem kézbesít a posta

Sok olyan ember lakik környezetünkben, akik szűköl-
ködnek anyagiakban, de még több az az ember, akinek
megvan mindene, mégis lelkiekben kiégett, sérült, magá-
nyos és céltalan életet él. Az előadás szervezői egy mor-
zsányi életigazságot és reményt szeretnének ajándékozni a
hallgatóknak, hisz nem csak kenyérrel él az ember…

Az előadáson muzsikusok (énekművész, hangszeresek) és
egyházi személyek lépnek színpadra. A keresztény zenei ese-
mény célja, hogy a dalokon, illetve buzdításokon keresztül
megmutassa, hogyan válhatunk jobbakká karácsony előtt, és
miként tarthatjuk meg ezt a lelkületet az év többi napján is. 

Az előadáson szervezett gyűjtésen begyűlő összeggel a

szervezők a Márton Áron püspök személyét megörökítő
Zord idők csillaga című játékfilm megvalósítását szeretnék
támogatni, amit közösségi összefogással szeretnének lét-
rehozni. Fellépők: Boros Emese (énekművész/szólista),
Fülöp Csongor (zongora), Horgas Attila (basszusgitár),
Sándor Vilmos (gitár), Asztalos Zsolt (dobok), Sipos Tif-
fany (háttérénekes), Molnár Margit (háttérénekes), Széné-
gető István atya, katolikus lelkész, Szövérfi Mihály
református gyakornok lelkipásztor. Meghívott: Dezső Ist-
ván, bemondó: Kányádi Orsolya. Az előadásra december
15-én, csütörtökön 18 órai kezdettel kerül sor Marosvásár-
helyen, a Maros Művészegyüttes termében. 

Az igazi karácsony
Karácsonyi zenés buzdítás

A 2016. évi 157-es törvény megszüntette a megyei ön-
kormányzatok által működtetett agrárkamarákat, ezáltal
felégetve a romániai szaktanácsadás utolsó fellegvárát, le-
bontva a gazdák és a hatóságok közti hidacskát is – ezért a
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete a magyarországi
Földművelésügyi Minisztérium támogatásával „falugazdá-
szok” foglalkoztatásával próbálja betölteni a keletkezett
űrt.

Balla Ibolya (Hargita megye) agronómus és Kinda Zalán
(Kovászna megye) állattenyésztő mérnök már megkezdték

a munkát a gazdák tájékoztatása, szakmai tanácsadás, a pá-
lyázatokkal és a támogatásokkal kapcsolatos informálás,
tanfolyamok és szakképzések szervezése terén. 

A többi erdélyi megye RMGE-központjaiban egyelőre
önkéntesek segítenek a rászoruló termelőknek, gazdáknak.

A telefonon érdeklődők a falugazdászok tevékenységé-
ről a 0740-892-705 (Balla Ibolya), 0735-690-608 (Kinda
Zalán), 0266/215-485 (Udvarhelyszéki Magyar Gazdák
Egyesülete) vagy az RMGE kolozsvári irodájának telefon-
számán – 0264/431-896 – kaphatnak tájékoztatást. (rmge)

Alternatív „falugazdászokat” foglalkoztat az RMGE

RENDEZVÉNYEK

Hirdetési irodánk nyitvatartása
kedd, november 29.: 8-14 óra között

szerda, november 30.: 10-13 óra között
csütörtök, december 1.: 9-15 óra között

péntek, december 2.: 8-15 óra között
szombat, december 3.: zárva

vasárnap, december 4.: 10.30-14.30 óra között
hétfő, december 5.: 8-16 óra között

Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon.
Ezen a héten a Népújság megjelenik: kedden, pénteken és szombaton. 



Megölték Székelykocsárd 
volt polgármesterét

Székelykocsárd volt PSD-s polgármestere, Ioan
Rusu annak nyomán halt meg szombatról vasár-
napra virradóra, hogy többször is hasba, mellkason
és torkon szúrták egy késsel, ami erős vérzést idézett
elő. A Fehér megyei törvényszéki ügyészség gyilkos-
ság bűncselekménye ügyében nyomoz. Székelyko-
csárd volt polgármesterét vasárnap reggel találták
holtan a saját autója mellett. A rendőrséget a volt elöl-
járó felesége értesítette. Ioan Rusut, aki 2012 és
2016 között volt Székelykocsárd polgármestere,
nyolc késszúrással ölték meg, a rendőrök ezer lejt ta-
láltak nála. (Mediafax) 

Több lakásépítési engedélyt
adtak ki 

Több mint 3400 építési engedélyt adtak ki október-
ben, ami 15,9 százalékkal elmarad a szeptemberi
adathoz képest, ám 13,6 százalékkal meghaladja az
egy évvel korábban regisztrált számot – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet által hétfőn nyilvános-
ságra hozott adatsorokból. A 2016. január-szeptem-
ber időszakban 33.462 engedélyt adtak ki
lakásépítésre, 0,3 százalékkal kevesebbet, mint az
előző év azonos időszakában. 2016 októberében
3.415 engedélyt bocsátottak ki, ezek 55,2 százaléka
vidékre szólt. (Mediafax) 

Szemetes tengerpart 
Az elmúlt évek egyik legzsúfoltabb szezonja után hét-
szeresére nőtt idén a Fekete-tenger romániai szaka-
szán a turisták által hagyott szemétmennyiség. A
konstancai, eforiai és mamaiai strandok fulladnak
bele a cigarettacsikkbe – derül ki a Mare Nostrum
civil szervezet jelentéséből. A leggyakoribb szemét-
nek a tengerparton a cigarettacsikk bizonyult, a hul-
ladék mintegy 60 százalékát tette ki, de találtak
tasakokat, üvegeket, élelmiszercsomagolást is. A
Mare Nostrum munkatársai felhívták a figyelmet arra,
hogy a tengerparton hagyott szemét veszélyt jelent
a madarakra és más állatokra, ugyanakkor az emberi
egészségre is veszélyes anyagok szabadulhatnak fel
bomlásuk nyomán. (Mediafax) 

Meggyalázott 
holokauszt-emlékmű

Ismeretlenek vörös festékkel leöntötték, és antisze-
mita tartalmú röplapokkal körbeszórták az október-
ben felállított holokauszt-emlékművet Ungvár
központjában – adta hírül tegnap a mukachevo.net
munkácsi hírportál. A szombat éjjel történt  vandál
cselekedetről az elkövetők tették közzé az informá-
ciót a helyszínen készült fényképekkel együtt. A hír-
portál szerint  az elkövetők közölték, hogy tettüket
bosszúnak és emlékeztetőnek szánták azzal kapcso-
latban, hogy kik ölték az ukránokat.  A kárpátaljai
rendőrségen a munkácsi orgánum érdeklődésére azt
közölték, hogy a sajtóból értesültek a vandál  csele-
kedetről. (MTI)
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csak mintegy 40 százaléka mutatkozik hajlandónak el-
menni az urnákig december 11-én. Ennek, az eddig
pártpolitikában nem szereplő jelölteket állított új párt-
nak az előretörése mögött ott lehetnek azok a választók,
akik a jelenlegi parlamenti pártkínálatban nem láttak
támogatásukra méltónak vélt erőt, és ez a réteg az
utóbbi választások részvételi adatainak tükrében is elég
jelentős. Ráadásul a fiatal választóréteg, amelyre ez az
alakulat számít, rövid idő alatt a virtuális közösségi há-
lókon is elérhető, megszólítható, és mozgósítható is,
amint ez látható volt például a legutóbbi elnökválasz-
tások két fordulója között, illetve a Colectiv-tragédiát
követő demonstrációhullám idején.

Az új erő előretörésére már a balliberális oldalon is
reagáltak, a szociáldemokraták vezérei Soros-bérencek-
nek nevezték a felmérés közzétételével szinte egy időben
az új párt embereit, az ALDE-t vezető volt miniszterel-
nök pedig szombaton sajnálta le a tapasztalatlan újon-
cokat egy nyilatkozat erejéig. A köztörvényes vagy
vádlott szitka dicséretként is érthető, attól függ, merről
nézzük… Két hét elég hosszú kampányidő, és úgy tűnik,
lehet még itt meglepetés, ha talán nem is akkora, mint
a tengerentúlon, ahol a lesajnált kívülálló megverte a
medve bőrére előre ivó demokrata közönségkedvencet.
A határozatlanok mozgósításán és a részvételi arányon
múlik az is, hogy az említett felmérésben 3 százalékra
mért magyar képviselet se csak az alternatív küszöb
megugrásával maradjon része a bukaresti törvényho-
zásnak.

Félidei meglepetés
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Hazaárulással gyanúsította meg tegnap az Oroszor-
szágba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnö-
köt Jurij Lucenko főügyész.

Egy kijevi kerületi bíróság tegnap videokonferencia kereté-
ben hallgatta meg tanúként Janukovicsot az öt volt roham-
rendőr elleni perben, akiket azzal vádolnak, hogy 2014
februárjában részt vettek tüntetők megölésében. Az exállamfő
a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu egyik bírósági tárgyaló-
terméből tanúskodott, az ukrán főügyész pedig kihasználta az
alkalmat, hogy tudassa vele: hazaárulással gyanúsítják. Lu-
cenko kijelentette, hogy mivel Janukovics külföldön tartózko-
dik, rejtőzködik az ukrán igazságszolgáltatás elől, szóban kell
közölnie vele, hogy mivel gyanúsítja a főügyészség.

A Lucenko által ismertetett gyanú szerint Janukovics Orosz-
országban tartózkodva elárulta a hazáját, megsértette az ukrán
alkotmányt, együttműködött Moszkvával Ukrajna szuvereni-
tásának és területi egységének megsértésében, határai megvál-
toztatásában, írásos nyilatkozatban kérte továbbá Vlagyimir
Putyin orosz elnököt, hogy vesse be az orosz hadsereget Uk-
rajna területén – jelentette ki a főügyész.

Egy katonai ügyész Lucenko beszéde után hivatalosan át-
adta az exelnök meggyanúsításáról szóló okiratot Janukovics
egyik ügyvédjének, aki jelen volt a kijevi bírósági peren.

Janukovics tanúvallomásában kifejtette, hogy szerinte az
azóta feloszlatott Berkut rohamrendőri alakulat túllépte hatás-
körét 2013. november 30-án, amikor a diákok tüntetését oszlatta
fel brutálisan a kijevi Majdanon, azaz a Függetlenség terén. Ez
az esemény váltotta ki azt, hogy százezrek csatlakoztak a ko-
rábban megindított, európai integrációt követelő demonstráci-
ókhoz, és ezután már a hatalomváltás lett a fő követelésük.

Az exállamfő kijelentette, hogy ő annak idején elnöki ha-
táskörében mindent megtett a felelősök megbüntetéséért. Em-
lékeztetett arra, hogy menesztette hivatalából Kijev akkori
városvezetőjét, a fővárosi rendőrfőnököt és a nemzetbiztonsági
és védelmi tanács (RNBO) helyettes vezetőjét. Arra azonban
nem volt bizonyítéka, hogy Szerhij Ljovocskinnak, az elnöki
hivatal akkori vezetőjének – aki most az Ellenzéki Blokk par-
lamenti képviselője – köze volt a tüntetés feloszlatásához. Ezt
– mint mondta – a mostani vezetésnek kell kiderítenie.

Az európai uniós társulási megállapodásra való felkészülés
elhalasztását – ami 2013 őszén a kijevi tüntetéseket kiváltotta
– Janukovics azzal magyarázta, hogy Ukrajna és Oroszország
érdekeinek figyelembevétele mellett akart szabadkereskedelmi
megállapodást kötni az EU-val. Vallomásában Janukovics azt
állította, nem emlékszik arra, hogy beszélt-e telefonon Putyin-
nal 2014. február 19-re virradó éjjel a Majdanon – február 18-
20. között – elkövetett tömeggyilkosságok közben. Az
exállamfő arra sem emlékezett, hogy állítólag 54-szer beszélt
2013 decembere és 2014 februárja között telefonon Viktor
Medvedcsuk oroszbarát ukrán politikussal, Putyin elnök bizal-
masával. Kijelentette, hogy nem adott utasítást a fegyverhasz-
nálat beszüntetésére a rendfenntartó erőknek, mert állítása
szerint 2014 februárjában az ellenzékiek által ellenőrzött épü-
letek tetejéről lőttek a tüntetőkre, erre pedig ő nem tudott be-
folyást gyakorolni.

Janukovicsot második nekifutásra sikerült csak meghallgat-
nia tanúként a kijevi kerületi bíróságnak. Múlt pénteken
ugyanis a pert el kellett napolni, mert aktivisták megakadá-
lyozták, hogy a vádlott berkutosokat az előzetes fogdából a
kijevi tárgyalóterembe szállítsák át. (MTI)

Hazaárulással gyanúsítják Janukovics exelnököt

Kültéri mellszobor idézi IV. Károly utolsó magyar ki-
rály alakját Budapesten, a műalkotást Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, Schmidt Mária történész,
a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Habsburg
György, az uralkodó unokája avatta fel tegnap.

Semjén Zsolt elmondta: az 1945 utáni rendszer szemében
szálka volt minden olyan alkotás, ami ideológiájuknak nem
felelt meg. Így mindazon szobrok és emlékművek sorsa meg-
pecsételődött, amelyek az elszakított területekre emlékeztet-
tek, a 19-es kommün áldozatainak állítottak emléket vagy a
történelmi Magyarország vezetőihez voltak köthetők. A Habs-
burg-szobrokat az elsők között távolították el helyükről – jegy-
ezte meg. Úgy látta: szerencsésebb lett volna rögtön a király
boldoggá avatásakor a szobor felállítása, vagy még előtte,
ezzel is jelezve a nemzet tiszteletét. Ugyanakkor megkoroná-
zásának századik évfordulóján mindenképpen méltó, hogy ezt
az adósságot leróják – mondta.

Semjén Zsolt kitért arra is: a világ immár két éve emlékezik
a nagy háború századik évfordulójára. Károly király volt az
egyetlen uralkodó, aki őszintén akarta a békét, és minden koc-
kázatot vállalva tett is érte, mégpedig rögtön trónra lépését kö-
vetően, akkor, amikor a monarchia csapatai még előnyösebb
helyzetben voltak.

Szavai szerint megértésre sem a szövetségesnél, sem az el-
lenségnél nem talált, sőt még saját környezetéből is elárulták.
Igaz, akkor még nem látszott, hogy az Osztrák–Magyar Mo-

narchia feldarabolásának terve már a háború előtt megszületett
a későbbi győztesek fejében – mutatott rá.

Hozzátette: IV. Károly magyar király egyenes jellemű ka-
tonaember volt, hiányában minden fondorlatnak, irtózott a há-
ború borzalmaitól, és szívén viselte alárendeltjei sorsát.

A kormányfő helyettese felidézte, hogy IV. Károlyt 2004
őszén avatták boldoggá. II. János Pál pápa boldog Habsburg
Károly emléknapjának nem halála, hanem esküvője napját, ok-
tóber 21-ét jelölte ki. Ezzel – emelte ki Semjén Zsolt – ráirá-
nyította a figyelmet példás házaséletére, hangsúlyozva, hogy
a szentté válás egyik útja a házasság.

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: hitvalló királyaink sorát
Szent István nyitotta meg, Boldog IV. Károllyal tejessé vált a
kép. Méltán lehet büszke a magyarság uralkodóira – Szent Ist-
vánra, Szent Lászlóra, Boldog IV. Károlyra – mondta.

Habsburg György, az uralkodó unokája arról beszélt, hogy
nagyapja katona volt szívvel-lélekkel, a monarchiát szolgálta,
s egyetlen államfőként a frontra ment, nem félt a veszélytől.
IV. Károly életét felidézve kiemelte: az első pillanattól min-
dent megpróbált megtenni a békéért, a háború lezárásáért. Ki-
tért arra is, hogy számos szociális intézkedést vezetett be, az
első szociális minisztérium felállítása az ő nevéhez fűződik. A
szobor felállítása nagy megtiszteltetés a családnak – mondta
és köszönetét fejezte ki.

A szobor a főváros V. kerületében a Városháza parkban ta-
lálható, Juha Richárd alkotása. (MTI)

IV. Károly minden kockázatot vállalt a békéért

Donald Trump elnökké választása jó hatással lesz
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kö-
zötti kapcsolatokra – mondta Vizi E. Szilveszter aka-
démikus, a Magyar Atlanti Tanács (MAT) és a
Magyarország Barátai Alapítvány elnöke tegnap Bu-
dapesten.

Vizi E. Szilveszter a Gutmann Fórum rendezvényén beszélt
a republikánus Trump győzelmének amerikai értékeléséről.
Mint mondta, az amerikai értelmiség és az ottani sajtó szerint
Amerika ezúttal nem pártokra szavazott, hanem a változásra.
Donald Trump ugyanis úgy tudott győzni, hogy „senki sem
támogatta”. Barack Obama egyenesen alkalmatlannak nyilvá-
nította, de a kampány végén a saját pártja is eltávolodott tőle.

Trump így lett a „legkisebb fiú” az amerikai emberek sze-
mében, akit nem szeret a hatalom, és aki nem is egy párt em-
bere, így tehát feltételezhető, hogy valóban értük küzd –
fogalmazott az akadémikus.

Ugyanakkor Hillary Clinton demokrata párti jelölt legfőbb
programja az volt, hogy ugyanazt csinálja majd, mint a jelen-
legi elnök, „csak jobban”. A választók pedig erre azt felelték:
„ez nekünk nem kell”. Kifejtette: Amerikában az átlagos jö-
vedelmek harminc éve nem növekedtek, így a középosztály –
beleérve az orvostársadalmat is – lecsúszott. Trump adócsök-
kentési ígérete nem a gazdagoknak, hanem elsősorban az ame-
rikai középosztálynak és az alsóbb rétegeknek kedvez.

Hozzátette, Trump másik célja, hogy visszavigye az ipart
Amerikába, az elmúlt évtizedekben ugyanis a termelés jófor-
mán eltűnt az országból. Ez alacsonyan tartja az árakat, de
ezzel együtt a jövedelmeket is. 

Vizi E. Szilveszter rámutatott arra, Trump illegális beván-
dorlókkal szembeni magatartása is más, mint a korábban meg-
szokott, hiszen az amerikai elnökjelöltek újra és újra elnézőek
voltak a problémával szemben. Trump azonban feltette a kér-
dést: milyen állam az, amelyben több millióan élnek illegáli-
san? (MTI)

Trump győzelme jó hatással lesz az amerikai–magyar kapcsolatokra

A képviselőház kulturális bizottsága elé idézték
Irina Radut, a román közszolgálati televízió (TVR)
elnök-vezérigazgatóját tegnap, amiért a médium a
választási kampányra hivatkozva a voksolás utánra
halasztotta a Dacian Cioloş miniszterelnökkel ké-
szült interjú sugárzását.

A felvételt, amely még múlt szerdán készült, eredetileg A
falu élete című műsor vasárnapi adásába szánták, de a TVR
szombat este azt közölte a miniszterelnökkel, hogy a válasz-
tások előtt az interjú csak a választási kampányműsorban ke-
rülhet adásba. A médium arra hivatkozott, hogy Dacian Cioloş
az egyik párt – a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) –
kampányának egyik „arca”, plakátokon és kampányvideókban
jelenik meg, és emiatt az interjú azt a benyomást keltheti, hogy
álcázott választási propaganda.

Cioloş szerint a vele készült felvétel kizárólag tájékoztató
jellegű, ezért nem egyezett bele, hogy azt egy választási kam-
pányműsorban adják le: így született döntés a TVR-ben a ha-
lasztásról.

Radu Carp, a TVR igazgatótanácsának liberálisok által je-
lölt tagja a tévé etikai bizottságától követelte az eset kivizs-
gálását, emlékeztetve, a 2014-es elnökválasztás előtt a TVR-t
nem akadályozták meg hasonló aggályok abban, hogy Victor
Ponta akkori miniszterelnökkel A falu életében interjút sugá-
rozzon, pedig Ponta a szociáldemokraták államfőjelöltje volt
akkor, Dacian Cioloş viszont nem indul a mostani december
11-i parlamenti választásokon.

A képviselőház kulturális bizottságát is annak liberális el-
nöke, Gigel Stirbu hívta össze, állítása szerint azonban a Ro-
mániai Magyar Demokrata Szövetség és független képviselők
is szorgalmazták a TVR vezérigazgatójának beidézését.

A tavaly novemberben beiktatott szakértői kormány veze-
tőjeként Cioloş igyekszik politikai függetlenségének legalább
a látszatát megőrizni, de a liberálisok politikai ellenfelei, el-
sősorban a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező szo-
ciáldemokraták (PSD) képmutatással vádolják, a kampányban
pedig támadásaik fő célpontjává tették. (MTI)

Cioloş-interjú: választás után



A H5N8-as típusú madárinflu-
enza vírus jelenlétét mutatta ki a
román állategészségügyi és élelmi-
szerbiztonsági hatóság (ANSVA)
egy Konstancán elhullott hattyú te-
temében – közölte a Mediafax hír-
ügynökség tegnap.

Az állategészségügyi hatóságo-
kat múlt héten helyezték riadóké-
szültségbe, amikor a magyar
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) elrendelte, hogy
minden baromfit öljenek le a bugaci
és kiskunmajsai madárinfluenza-ki-
törések egy kilométeres körzetében.
A vírus azonban Románia másik ol-
dalán, a jelentős vadon élő madár-
állománnyal rendelkező Konstanca
megyében ütötte fel a fejét.

Mivel a vírust egy vándormadár-

nál mutatták ki, egyelőre csak ellen-
őrzik a térségben működő baromfi-
farmokat, de az ezekben nevelt
szárnyasok leölését nem rendelték
el. Konstanca kevesebb mint száz
kilométernyire délre található a ma-
dárvilág egyik leggazdagabb euró-
pai élőhelyétől, a Duna-deltától.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Me-
zőgazdasági Szervezete (FAO) sze-
rint a H5N8-as típusú
madárinfluenza mintegy két hó-
napja bukkant fel, a fertőzésveszély
2017 tavaszáig fennáll az Európai
Unió területén. A récefélék vándor-
lási útvonala mentén található ösz-
szes ország érintett.

A H5N8 vírustörzs a baromfiál-
lományokra veszélyes, emberi meg-
betegedést nem okozott. (MTI)

Tizenhat nap az erőszak ellen
– vigyázz a gyermekekre, er-
nyőként óvd a körülötted lé-
vőket! – ezzel a felhívással
szervezett kampányt a Maros
Megyei Szociális Ellátási és
Gyermekvédelmi Igazgató-
ság. Céljuk az intézményben
és a családokban nevelkedő
bajba jutott gyermekek joga-
inak az ismertetése és tuda-
tosítása. A november 25-én
kezdődő kampány során az
igazgatóság valamennyi szo-
ciális osztálya workshopokat,
alkotóműhelyeket, tájékoz-
tató találkozókat szervez is-
kolákban, egyetemeken,
cégeknél, amivel az erő-
szakra mint létező jelenségre
hívják fel a figyelmet, illetve
ismertetik azokat az eszkö-
zöket, amelyekkel visszaszo-
rítható az agresszió. 

Vannak gyermekek, akik évek 
múltán is rendőrért kiáltanak

– Megengedhetetlen, hogy a
gyermekek bántalmazás miatt
szenvedjenek családi környezet-
ben, vagy bárhol. Kampányunk a
megelőzésre helyezi a hangsúlyt,
de nevelő jelleget is szánunk neki
azáltal, hogy a családtagok, a tár-
sadalom, de a gyermekek is – hi-
szen gyermek–gyermek között is
tapasztalható a bántalmazás – meg-
értsék, hogy az agresszió nem
vezet jóra, nem helyes, mély sebe-
ket hagy. Vannak olyan gyer-
mekek, akik súlyos traumákkal

kerülnek az intézménybe, akik
évek múltán is felriadnak, és rend-
őrért kiáltanak, mert a családban
folyamatos volt a veszekedés, az
agresszivitás, aminek csak a rend-
őri jelenlét vetett véget. Meg kell
érteni, hogy az esetleges nézetelté-
réseket, konfliktusokat agresszió-
mentesen is meg lehet oldani,
anélkül, hogy valakit is bántalmaz-
nánk. A családon belüli erőszak,
sajnos, jelen van környezetünkben.
Éppen ezért a nevelő és figyelem-
felkeltő kampányokra szükség van,
hiszen tudatosítani kell, hogy az
agresszív magatartásnak nincs
helye társadalmunkban. Az elmúlt
évben 179 családon belüli erősza-
kot jeleztek az intézmény által mű-
ködtetett segélyhívó számon –
mondta Schmidt Loránd, az intéz-
mény vezérigazgatója.
Tavaly 540 leánynak nyújtottak 
segítséget

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy az erőszak minden szinten
jelen van a társadalomban, a hír-
adások nap mint nap hátborzon-
gató agresszióról számolnak be. A
16 napos kampány arra hivatott,
hogy tudatosítsa az emberekben,
milyen veszélyes jelenségről van
szó, hiszen ennek bármely formája
– fizikai vagy lelki – károsan befo-
lyásolja a gyermekek fejlődését. 

– Úgy véljük, hogy a társadalom
minden rétegét érdekli a kampány
üzenete. Arra gondoltunk, hogy ki-
lépünk a szokványos közegből,
nem csupán azokat az intézménye-
ket keressük fel, amelyekkel
együttműködünk, hanem elme-
gyünk a vasútállomásra is, hiszen

ott nagyon sok ember fordul meg,
akik fogékonyak lehetnek az üze-
netre – fogalmazott Deak Elida
Mária helyettes vezérigazgató.

Georgeta Podar, a Materna köz-
pont igazgatója elmondta, hogy in-
tézményük – az egyetlen Maros
megyében – kiskorú vagy fiatal-
korú édesanyáknak és gyermekeik-
nek nyújt segítséget, és ad
ideiglenesen menedéket. 2015-ben
a megyében 540 kiskorú kismamá-
ról volt tudomásuk és kísértek fi-
gyelemmel. A Materna központ
kapacitása azonban csupán a segít-
ségre szorulók kis hányadát tudja
befogadni, csak kilenc anya és
gyermek befogadására alkalmas.
Sajnos, csak a legsúlyosabb hely-
zetben lévőket fogadhatják be. A
leányanyák semmilyen támogatást
nem kapnak. A legfiatalabb leány-
anya, aki a Maternába került, tizen-
egy éves volt. A legidősebb
védelmezett anya 40 éves volt.
Azok a szerencsések, akik bejutnak
az otthonba, a védelmen kívül se-
gítséget kapnak a társadalomba
való beilleszkedéshez is. A szak-
emberek nagyon sokkoló élettörté-
netekkel találkoznak. Ki a hibás
ezért? A közösség? A társadalom?
Mindkettő. S ahhoz, hogy pozitív
irányba változzanak a dolgok, ne-
künk is változnunk kell, több törő-
déssel, több odafigyeléssel kell
viszonyulnunk hozzájuk. Nem vár-
hatjuk el, hogy egyik napról a má-
sikra látványos változás
következzen be, de apró léptekkel
eredményeket érhetünk el – fogal-
mazott a központ vezetője. 

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség Bűnözésmegelőző
Osztálya és a Kelet-európai
Szaporodás-egészségtani In-
tézet A félelem nem tisztelet
címmel indított tizenhat
napig tartó kampányt,
melybe civil szervezeteket,
az illetékes hatóságokat, ma-
gánszemélyeket és a sajtót is
bevonták. 

A november 25 – december 10.
között zajló bántalmazás elleni
kampány célja a lakosság körében
tudatosítani a rettegésben élés ne-
gatív hatásait, beszélni az emberi
jogokról, azok megsértéséről, a
megelőzésről és a bántalmazásnak
kitett családok megsegítéséről, be-
vonva a közintézményeket és civil
szervezeteket is. Nem szabad ter-
mészetesnek elfogadni a bántalma-
zást, épp ezért beszélni kell róla,
létezéséről, a környezeti reakciók-
ról. Ugyanakkor fontos népszerű-
síteni azoknak az intézményeknek
a tevékenységét, amelyek ideigle-
nesen segítséget tudnak nyújtani a
bántalmazottaknak. Amint a múlt
heti sajtótájékoztatón elhangzott, a
választott időpontok sem véletle-
nek, ugyanis a kampány november
25-én, a nők elleni erőszak nemzet-
közi napján startolt, a december
10-i kampányzáró pedig az emberi
jogok nemzetközi napja. A sajtótá-
jékoztató keretében díjazták és
részleteket olvastak fel azokból az
írásokból is, amelyeket a kampány
témája kapcsán hirdettek meg, és
amelyre a megye középiskolásai
szép számban küldtek be esszéket.

Amint a marosvásárhelyi bűnö-
zésmegelőzési osztály vezetője,
Gabriela Pâncă kifejtette, a csalá-

don belüli erőszak az esetek legna-
gyobb részében rejtve marad,
azonban óriási romboló ereje van a
családra, a környezetre, a társada-
lom egészére, ezért közös erővel
kell fellépni mindenféle agresszió
ellen, ezt szolgálják a hasonló
kampányok is, melyek célja tuda-
tosítani a közösségben annak fon-
tosságát, hogy az agresszió az
emberi jogok megsértésének egyik
formája. 2014-től a kampány szim-
bóluma a gomb, amely, akárcsak
egy ruhát, úgy fog össze, tömörít
embereket, szervezeteket egyetlen
hálózatba, az erőszakmentesség
népszerűsítésébe, a megelőzés és
segítés folyamatába. A marosvásár-
helyi kampány keretében a megye
tanintézményeiben is számos talál-
kozót szerveztek és szerveznek,
ahol az emberi jogokat, a bántal-
mazott családokban élők megsegí-
tésének lehetőségeit ismertetik, az
embertársak iránti felelősségválla-
lást hangsúlyozzák. „A gomb az
egységet jelképezi, a mellettünk
élőknek nyújtott segítséget, ugyan-
akkor a közömbösség elleni harc
szimbóluma is. Az idei évben meg-
fogalmazott üzenet – a félelem nem
jelent tiszteletet – révén azt szeret-
nénk, ha az emberek beszélnének a
partnerek közötti tiszteletről, a csa-
ládokban történő bántalmazás bár-
melyik formájáról, amely nem csak
az illető család, illetve a hatóságok
gondja, hanem mindannyiunké” –
mondta a kampány koordinátora. 
Krízisközpont a válsághelyzetben
lévőknek

Maros megyében 2005-től mű-
ködik a bántalmazott anyákat és
gyermekeiket befogadó krízisköz-
pont. Az ország 14 megyéjében
még nincs hasonló átmeneti otthon,
így Maros megye azon szerencsé-

sek között van, ahol megalakult és
állami finanszírozásból működtetik
a bántalmazott családanyáknak és
gyerekeiknek ideiglenesen oltal-
mat nyújtó átmeneti otthont. Amint
a Kelet-európai Szaporodás-egész-
ségtani Intézet igazgatója, Elena
Micheu kérdésünkre kifejtette,
azok a nők kerülnek az általuk mű-
ködtetett menhelyre, akik elmene-
külnek a bántalmazóik elől, vagy
elzavarják őket otthonukból. A csa-
ládban bántalmazott nők és gyere-
keik három hónapig maradhatnak
a befogadóközpontban, ez idő alatt
próbálnak megoldást találni szá-
mukra annak érdekében, hogy újra
beilleszkedhessenek a társada-
lomba. A krízisközpont befogadó-
képessége tíz személy, de
esetenként kénytelenek túllépni ezt
a számot, mert akik hozzájuk for-
dulnak segítségért, azoktól nem ta-
gadhatják meg a védelmet. Az
ingatlan címe titkosított, mert az
oltalmazás mellett pszichikai és fi-
zikai elszigetelést is biztosítanak a
rászorulóknak. Amint az intéz-
ményvezető hangsúlyozta, a vál-
sághelyzetben lévők bárhol
jelezhetik a bántalmazást, ugyanis
kialakították az intézmények kö-
zötti hálózatot, így akár a rendőr-
ségen, akár a 112-es sürgősségi
hívószámon vagy a családorvosnál,
illetve sürgősségi szolgálatnál jel-
zik a bántalmazást, az érintetteket
a tájékoztatási és tanácsadási köz-
ponthoz irányítják, melynek tele-
fonszáma: 0265/255-931. A
gyermekvédelmi igazgatósággal is
együttműködnek, az anyaotthon-
ban a fiatalkorú leányanyáknak
nyújtanak ideiglenesen otthont
annak érdekében, hogy megakadá-
lyozzák a szülés utáni csecsemőel-
hagyást. 

Mezey Sarolta

Szer Pálosy Piroska

Madárinfluenza 
Romániában is kimutatták 

a vírust

Kövér László szerint a buka-
resti parlamenti mandátumot
szerző erdélyi politikusoknak
mindent meg kell tenniük
azért, hogy az erdélyi ma-
gyarság autonóm módon
dönthessen az oktatásáról, de
legalábbis az eddigiekhez ké-
pest nagyobb befolyásra te-
gyen szert a jövője
formálásában.

Az Országgyűlés elnöke minder-
ről azt követően beszélt tegnap,
hogy a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem csíkszeredai
épületében az erdélyi magyar
nyelvű oktatásról szóló kerekasztal-
beszélgetésen vett részt oktatási
szakemberekkel, politikusokkal.

Kövér László szerint az erdélyi
magyar nyelvű oktatás problémái-
nak egy része abból fakad, hogy a
közösségnek nincsen lehetősége
gondoskodni arról, hogy az oktatási
rendszere a közösségnek a szülőföl-
dön magyarként való megmaradá-
sát szolgálja. Hozzátette: olyan
oktatási kérdések is szóba kerültek
a beszélgetésen, amelyek az egész
világ oktatásügyére, vagy az egész
közép-európai régióra, így Magyar-
országra is érvényesek.

Az Országgyűlés elnöke Ráduly
Róbert csíkszeredai polgármesterrel
közösen tartott rövid sajtótájékozta-
tóján kijelentette: ezzel azt is jelezni
szeretné, hogy a magyar kormány
mindig ki fog állni azon közösségi
vezetők mellett, akiket megítélése
szerint a magyarság érdekéért tör-

ténő kiállásuk miatt ér retorzió.  Az
Országgyűlés elnöke arra is kitért,
hogy háromnapos erdélyi körútjá-
val azt szeretné elősegíteni, hogy a
Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség és a Magyar Polgári Párt
összefogása mögé a magyar válasz-
tók is beálljanak. Hozzátette, az er-
délyi magyar emberek jelenlegi
helyzetében az összefogás, az
együttműködés, a bukaresti képvi-
selet megerősítése az egyedüli lehe-
tőség, mert azok a problémák,
amelyekkel a magyarság szembe-
sül, és amelyeket évek óta maga
előtt görget, a bukaresti képviselet
nélkül nem oldhatók meg.

Kövér László nyomatékosította:
az anyaország igyekszik támogatni
az itteni magyarokat, hogy magyar-
ként megmaradjanak a szülőföldjü-
kön. Ehhez az oktatásügyben, a
diplomáciában, a gazdaságban
igyekszik segítséget nyújtani. „A
magyar érdekképviseletnek termé-
szetesen elsősorban itt kell megfo-
galmazódnia Erdélyben,
Székelyföldön. Itt kell erősnek
lenni. Ehhez mi csak egy kiegé-
szítő, kisegítő támogatást nyújtunk.
A Sapientia léte önmagában is
ennek a szimbóluma” – fogalmazott
Kövér László.

Ráduly Róbert kijelentette: az
RMDSZ és az MPP összefogásának
akkor és úgy van értelme, ha kriti-
kus tömeg támogatja december 11-
én, a romániai parlamenti
választásokon. (MTI)

Kövér László: Az erdélyi 
magyarság autonóm módon

dönthessen oktatásáról
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Kampány az agresszió ellen
Konfliktushelyzetben: párbeszéd

A félelem nem tisztelet 

Ráduly Róbert és Kövér László Fotó: Veres Nándor (MTI)



Telt házas, meghitt hangulatú és
lélekhez szóló, színvonalas nóta-
és népdalesttel köszönthette az
adventet a marosvásárhelyi kö-
zönség a Kéknefelejcs magyar-
nóta-társulat, valamint a
Marosvásárhelyi Rádió jóvoltá-
ból. A közös szervezésű rendez-
vényen a marosvásárhelyi
népdal- és nótakedvelő hallga-
tók közkedvelt énekeseit vonul-
tatták fel. A rádió zenés
stúdiójának védett falai közül
azért „mozdultak ki”, hogy a
hallgatók ne csak a rádió hullám-
hosszán legyenek részesei a fel-
csendülő nótáknak, hanem
személyesen, bensőségesebb
hangulatban is találkozhassanak
az előadókkal. 

– Amikor advent első vasárnapja elő-
estéjén a harangok az esti misére, isten-
tiszteletre hívogattak, a nótakedvelő
marosvásárhelyiek a Kultúrpalotában
gyülekeztek. „Tegnap harangoztak,/
Holnap harangoznak,/ Holnapután az
angyalok/ Gyémánt-havat hoznak” – az
Ady verset idézve kezdte a műsort
Kacsó Ildikó rádiós szerkesztő, aki
arról biztosította a közönséget, hogy az
angyalok jó kedvet, derűt varázsolnak
a terembe. És úgy lett. 

A változatos műsorban nemcsak nóta
hangzott el, hanem Gyepesi László
Széllyes Sándor egykori székely móka-
mester hagyatékát, a székely furfangos
észjárás és nyelvezet remekbe szabott
„darabjait” is felelevenítette. Ezt köve-

tően a csengő hangja, fiatalos derűje
miatt közkedvelt Diós Brigitta kalota-
szegi népdalcsokorral örvendeztette
meg a közönséget.

Gyárfás József és zenekara szólal-
tatta meg a magyar nótákat. Elsőként
Gyárfás Kinga, a Marosvásárhelyi Fil-
harmónia kórusának énekese énekelt,
majd Gáborné Csiszér Anna lépett
színpadra, akinek népdal- és nótafelvé-
telei a Marosvásárhelyi Rádió szalagtá-
rának gyöngyszemei. Ábrám Tibor, a
Kéknefelejcs nótatársulat vezetője, az
adventköszöntő est kezdeményezője
nótacsokrát dalos kedvű édesapja em-
lékének szánta, akitől a magyar nóta
iránti szeretetét örökölte. A nótacsokrok
közé jól illeszkedtek az adventi énekek
Kádár Barna Zsolt előadásában, aki or-
gonakísérettel szólaltatta meg a dalo-
kat. Buta Árpád Attila erőteljes
énekhangja ismét úgy töltötte be a ter-
met, hogy a hallgatóság lelke is bele-
rezdült. Persze, a dalokat is úgy
válogatta, hogy a közönség szívéhez

szóljanak. Nem mindennap hallani a
zúgó négy folyóról, arról a helyről, ahol
szenvedni jó, s kiömlött annyi drága
vér, ahová sokak reménye szerint visz-
szaszáll a turulmadár… Könnyek csil-
lantak meg a deresedő hallgatóság
szemében. De a zavaros Nyárád dal-
lama is szilajabb erővel tört utat a hall-
gatóság felé, nem csoda, hogy
visszatapsolták a népszerű énekest. 

Boros Emese, az operettestek köz-
kedvelt előadója ez alkalommal Fülöp
Csongor zongorakíséretében jazzdara-
bokkal lépett színpadra. 

Jó ötlet volt a marosvásárhelyi szé-
kely néptáncosok fellépésével színesí-
teni az előadást, hiszen a két műfaj
nagyon jól kiegészítette egymást, fel-
pörgette a hangulatot. 

Az est nagy meglepetése a színpadra
visszatérő Koós Éva népszerű nótaéne-
kes volt, akit nagy szeretettel fogadott
a közönség. Fellépése és stílusos elő-
adásmódja, nem mindennapi nóta-
csokra ismét meggyőzött: a magyar

nóta örök, a miénk,
addig él, amíg ilyen
színvonalasan éltetik.

Az estet közös
éneklés zárta. Koós
Évával együtt éne-
kelte a közönség az
örök érvényű, advent-
ben igenis aktuális
Seress Rezső-dalt:
Szeressük egymást,
gyerekek,/ A szív a
legszebb kincs./
Ennél szebb szó,
hogy szeretet,/ a
nagyvilágon nincs./
Az élet úgyis tova-
száll,/ a sír magába
zár./ Szeressük egy-
mást gyerekek,/ hisz
minden percért kár! 
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Mezey Sarolta

A Tompa Miklós Társulat 
decemberi műsora

Közzétette az év utolsó hónapjában játszandó előadásai-
nak listáját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. Amint azt az intézmény közleményében
olvashatjuk, 2016 decemberében tizenkét produkciót, tizen-
három előadást láthat a nagyérdemű – vannak közöttük ven-
dégjátékok is, az előbbiek egyike pedig a hagyományos
szilveszteri bemutató. A színház 72. évadának soron követ-
kező produkcióinak időpontjait az alábbiakban olvashatják. 

December 3., szombat 15.00 és 19.00 óra – Cigánysze-
relem/ koncepció, a budapesti előadás rendezője: Béres At-
tila/ a kolozsvári előadást színpadra állította: Bori Tamás –
Operett két részben/ Nagyterem. A Kolozsvári Magyar
Opera előadása.

December 4., vasárnap 19.30 óra – A megszakított re-
pülés, avagy szerelmem, Viszockij/ Rendező: Gergely
László/ Bálint Márta előadása/ Kisterem/ Bernády György-
mecénásbérlet.

December 5., hétfő 17.00 óra – Lázár Ervin: A kisfiú meg
az oroszlánok/ rendező: Ruszuly Ervin és Keresztes Attila/
mesejáték/ Nagyterem. Az előadás időtartama: 1 óra 40
perc.

December 8., csütörtök 19.30 óra – Double Bind/ Írta
és rendezte Kincses Réka és Alina Nelega/ dokumentarista
színház/ Kisterem. Az előadás időtartama: 1 óra 40 perc.

December 10., szombat 19.30 óra – Bartis Attila: Ren-
dezés/ dráma/ Kisterem

Az előadás időtartama 1 óra 50 perc.
December 11., vasárnap 19.30 óra – Radu Afrim: Az

ördög próbája/ színmű/ Kisterem. Az előadás időtartama:
2 óra 10 perc. 

December 12., hétfő 19.00 óra – Kálmán Imre – Békeffi
István – Kellér Dezső – Gábor Andor: Csárdáskirálynő/
rendező: Tasnádi Csaba/ nagyoperett/ Nagyterem 

Az előadás időtartama: 3 óra 30 perc.
December 14., szerda 19.00 óra – Olbrin Joachim cso-

dálatos utazása/ színházi előadás Hamvas Béla művei nyo-
mán/ rendező: Mezei Kinga/ Nagyterem. Az előadás
időtartama: 1 óra 30 perc.

December 16., péntek 19.00 óra – Kálmán Imre – Bé-
keffi István – Kellér Dezső – Gábor Andor: Csárdáski-
rálynő/ rendező: Tasnádi Csaba/ nagyoperett/ Nagyterem.
Az előadás időtartama: 3 óra 30 perc.

December 17., szombat 17.00 óra – Christine Rinderk-
necht: Stresszfaktor_15/ rendező: Csáki Csilla/ ifjúsági elő-
adás/ Underground terem. Az előadás időtartama: 1 óra 30
perc.

December 18., vasárnap 19.30 óra – Bartis Attila: A
nyugalom/ rendező: Radu Afrim/ színmű/ Kisterem. Az elő-
adás időtartama: 2 óra 40 perc.

December 23., péntek 19.30 óra – F. M. Dosztojevszkij
– R. Crane: Karamazovok/ rendező: Albu István/ dráma/
Kisterem. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc.

December 31., szombat 19.00 óra – John Kander – Fred
Ebb – Bob Fosse: Chicago/ rendező-koreográfus: Juronics
Tamás/ musical/ Nagyterem.

Bemutató/ Bernády György-mecénás- és Kemény János-
bemutatóbérlet.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház áldott karácsonyt és
békés, boldog új esztendőt kíván közönségének! (Knb.)

Adventköszöntő nótaest a Kultúrpalotában

Szürkésfehér virágszirmokként simultak
egymáshoz a kontyba tekert tincsek. A hat-
vanas évei végén járó asszony műanyag fla-
konokkal megrakott szatyra rendszerint a
vasárnapi ebéd idejére ürült ki. Hét-nyolc
család várt rá a város különböző részein,
többek között egy tízemeletes tömbház utolsó
előtti emeletére kellett felcipelnie a friss házi
tejet. Dolga végeztével kora délutánra a
buszmegállóba ért. Egykedvűen várakozott
a csendes utcán, mint aki semmit sem érzé-
kel a hétköznapok és hétvégék közti különb-
ségből. 

– Nekem már kislánykoromban sem igen
jutott ki a szórakozásból – kezdte történetét,
aztán azt a nyárádmenti falut is megnevezte,
ahol születésétől él. – Öten voltunk testvé-
rek, én késői gyermekként jöttem a világra,
utolsóként a sorban. Anyámék nem vártak,
nem is örültek nekem egy percig sem. A bá-
tyámnak akkor már saját családja volt, nem
is lakott otthon. A nővéreim voltak a kedven-
cek, őket becézgette, szépítgette anyám.
Nekem még fésülködni is egyedül kellett,
ötéves koromban mérgemben le is vágtam a
majdnem derékig érő hajam. Akkor kaptam
az első „becsületes” verést. Egyszer meg
azért pofozott fel anyám, mert reggel korán
elfelejtettem kiengedni az udvarra a major-
ságot. Apám nem sok vizet zavart, a mezőről
rendszerint a bárba vezetett az útja, mire
pedig hazavetődött, már lángolt az arca, és
alig állt a lábán. Le is feküdt hamar, a falnak
fordult, nem törődött az otthoni dolgokkal.
Tőle sosem féltem, még az ágya szélére is

odamerészkedtem néha, amikor aludt. Be-
széltem hozzá, panaszoltam mindenfélét.
Tudtam, hogy úgysem válaszol.

– Meddig ment ez így?
– Tizennégy éves voltam, amikor összeba-

rátkoztam egy nálam idősebb fiúval. Falum-
beli volt, így, bár
szórakozni anyám se-
hova sem engedett,
adódott alkalom a ta-
lálkozásra. Tudtam,
hogy ez az egyetlen
lehetőségem, hogy otthonról elkerüljek, így
amint megkért, igent mondtam. Otthon, per-
sze, ellenezték a dolgot. Az esküvői költsé-
geket is az ő szülei állták, le is néztek aztán
engem emiatt, főleg apósomnak voltam
szálka a szemében. Mégis jobban telt náluk
az élet. Segítettem anyósomnak mindenben,
mostam, főztem, rendeztem az állatokat.
Már akkoriban nagyobb gazdaságuk volt,
mint anyáméknak, de én soha nem féltem a
munkától. Aztán megszületett a fiunk. Egész-
séges, szép gyermek volt, mégis egész nap
csak sírtam, szoptatni sem akartam. El is
apadt hamar a tejem, a városból kellett
hozza a férjem a tejport a kicsinek. Zsörtö-
lődött is eleget anyósom, hogy milyen anya
vagyok. Később, lassacskán mégis rendbe
jöttek a dolgok. Elhatároztuk a férjemmel,
hogy beköltözünk Vásárhelyre, ott próbá-
lunk kezdeni valamit az életünkkel. Ő amúgy

is naponta bejárt a városba, mert a bútor-
gyárban dolgozott. Akkoriban könnyebb volt
lakáshoz jutni. Volt egy kis spórolt pénzünk,
abból be is bútoroztuk az új otthonunkat.

– Milyen volt a városi élet? 
– Továbbra is a férjem volt a pénzkereső.

Én a háztartást ve-
zettem, neveltem a
gyermeket, üres órá-
imban pedig hor-
golni kezdtem.
Eleinte csak kedvte-

lésből, később megrendelésre dolgoztam.
Főleg terítőket, de babaruhákat, apró sap-
kákat is szívesen készítettem. Pár évvel a
rendszerváltás után a férjem munka nélkül
maradt. Akkor kezdtünk el azon gondol-
kozni, hogy visszaköltözünk falura. Időköz-
ben anyósom meghalt, és apósom is egyre
rosszabb bőrben volt. A gazdaságot nemigen
tudta már vezetni, és a munkások, akiket
megfogadott, rendszeresen túljártak az
eszén. Amikor aztán a fiunk egyetemre ment,
a nevére írattuk a városi lakást, és visszatér-
tünk az apósom házába. Az utolsó évében én
rendeztem, pelenkáztam, mosdattam az öre-
get. Nem sokkal az eltávozása előtt arra
kért, bocsássak meg neki mindenért, amit el-
lenem vétett. De akkor én már rég nem ha-
ragudtam. Miután kettesben maradtunk a
férjemmel, minden energiánkat a gazda-
ságra fordítottuk. Közben a fiunk elvégezte

az egyetemet, megnősült. A férjem egy idő-
ben rendszeresen bejárt a városba piacolni,
zöldséget, gyümölcsöt árulni. Dolga végez-
tével a fiamékhoz is fellépett, friss tojást,
tejet vitt nekik. Egy alkalommal szólt a me-
nyem, hogy az egyik kolléganőjének is kel-
lene friss házi tej. Azután tejjel is járogatott
be a férjem, és egy idő múlva már inkább
csak azt hozott, almát, krumplit kevésbé. A
megrendelőink az ismerőseinknek is ajánlot-
tak, így egy idő múlva már huszonöt, har-
minc helyen is várták a tejünket. Így ment ez
egészen tavalyig.

– Akkor mi történt?
– A férjem agyvérzést kapott, lebénult.

Sokba került a kórházi kezelés, muszáj volt
rendre túladni a jószág nagy részén. Most
már csak öt tehenünk van, többnyire én ren-
dezem őket. Persze, amikor tudnak, a fiamék
is jönnek segíteni. De nekik is megvan a
maguk gondja, baja, nem is várom el, hogy
minden hétvégén ott legyenek. A megrende-
léseket is nagyon lecsökkentettem, csak a
legközelebbi ismerősöket szolgálom ki. Va-
sárnaponként szoktam bejönni a városba,
akkor hozom a tejet is. Ilyenkor senki nincs
munkában, és legalább egyúttal a fiatalokat
is látom.

Pár méterre tőlünk feltűnt a busz, beszél-
getőtársam szedelőzködött. 

– Jövő vasárnap újra jön? – kérdeztem.
– Ha Isten éltet – válaszolta. Szürkésfehér

volt a hangja, mint a tarkóján körbeszaladó
hajfonat. 

Vasárnapi tej
Fotó: Mezey Sarolta



a körülmények, viszont a polgár-
mesternek merészebb tervei van-
nak. Elkészült a terv, amivel a kórház
bővítésére szeretnének pályázni, elő-
reláthatólag januárban jelenik meg az
erre vonatkozó kiírás a Regionális
Operatív Program keretében. 

Amennyiben sikerül megvalósí-
tani a bővítést, prioritás lesz egy
sürgősségi részleget kialakítani a
kórházban, ahol szakorvos teljesí-
tene szolgálatot. A helyi SMURD
rohammentő-szolgálatnál ugyanis
jelenleg nincsen sürgősségi orvos,
csupán elsősegélynyújtásra kikép-
zett személyzet teljesít szolgálatot.
A polgármester szerint a lakosság-
nak főként arra volna szüksége,
hogy legyen egy részleg, szakem-
berrel, ahol sürgősségi esetekben
helyben ellátnák őket és anyanyel-
vükön szólnának hozzájuk. Emel-
lett, a környékbeli lakosság
igényeit figyelembe véve, tervezik,
hogy a járóbeteg-részleget úgy bő-
vítsék, hogy a meglévő belgyógyá-
szat és gyermekgyógyászat mellett

újabb négy-öt szakterület legyen
lefedve. 

A kórházban jelenleg nyolc ágy
áll a betegek rendelkezésére, ezt a
számot is szeretnék a kétszeresére,
vagy akár a háromszorosára is nö-
velni.
Évente több mint félezer riasztás

Jelentősen csökkent a sürgősségi
esetekben a beavatkozási idő, ami-

óta működik a térséget kiszolgáló
helyi rohammentő-szolgálat. Évente
átlagban 600 riasztás érkezik a helyi
egységhez, idén eddig 186 esetben
Nyárádszereda területén, 80 esetben
Nyárádgálfalván, 45 esetben Nyá-
rádmagyarós községben, 65 esetben
Nyárádremetén,  Székelyberében
32, Csíkfalván pedig 33 esetben volt
szükség a beavatkozásukra. 

Sürgősségi részleget létesítenének
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Az Országos Beruházási Tár-
saságtól remélnek finanszíro-
zást a nyárádszeredai
művelődési otthon felújítá-
sára és bővítésére – tudtuk
meg Tóth Sándor polgármes-
tertől. 

Az 1970-es évek vége és a ’80-as
évek eleje között épült kétszintes
művelődési ház igencsak megérett
már a bővítésre, illetve a felújításra,
ugyanis a térség művelődési éle-
tének egyik legjelentősebb hely-
színe. Iskolai rendezvények
zajlanak itt, a helyi Bekecs néptánc-
együttes több korosztálya számára
próbateremként szolgál, ugyanak-
kor rendszeresen ad otthont szín-
házi, illetve bábszínházi elő-
adásoknak, amelyekre nemcsak a
helybéliek, hanem a környező fal-
vak lakói is szép számban látogat-
nak el. A városvezető elmondta,
már 2009-ben elkészült egy terv az

épület bővítésére, amit az Országos
Beruházási Társasághoz be is nyúj-
tottak, viszont elakadt a folyamat,
és nem sikerült megszerezni a fi-
nanszírozást. Most új lehetőség
nyílt a támogatásra, ezért a város
úgy döntött, aktualizálják a meg-
lévő tervet, és ismét próbálkoznak.
A művelődési otthon nagyterme je-
lenleg négyszáz férőhelyes, viszont
a katasztrófavédelmi előírások sze-
rint a nézőtéren kevesebb ülőhely
lehet, ezért a terv szerint páholyt
alakítanának ki, és ezáltal növelnék
a férőhelyek számát. Ugyanakkor
tetőtérrel bővítenék az épületet, az
új szinten egyelőre irodák kapnának
helyet, viszont ezeket utólag az igé-
nyek függvényében más célokra is
átalakíthatnák. Az első emeletre, a
volt főiskolai termek helyére nép-
rajzi múzeumot terveznek. A beru-
házás értéke megközelítőleg
ötmillió lej. 

Megújulna a művelődési ház 

A következő időszakban a Le-
ader-program keretében a
helyi piac korszerűsítésére,
pontosabban egy fedett csar-
nok építésére szeretne pá-
lyázni a kisváros. 

A városvezetés számára prioritást
jelent a piac, ugyanis ez szerdán-
ként a Nyárádmente központi hely-
színévé válik, ahol nemcsak a
helybéliek, hanem a térség külön-
böző pontjaiból érkező gazdák kí-
nálják termékeiket. 

A város már a tavasszal elkezdte
a piac korszerűsítését, nekifogtak a
tér bekerítésének, felállították a ke-
rítésoszlopokat, egy 350 négyzet-
méteres felületet térkővel raktak ki,
ahová négy sorban, fedett, fából ké-
szült asztalokat helyeznek el. A
munkálatok menetét viszont akadá-
lyozta, hogy mivel a nyár eleji ára-
dások miatt abba kellett hagyni a
munkát, ezalatt ismeretlen szemé-
lyek megrongálták a felállított kerí-
tésoszlopokat. 

Tóth Sándor kifejtette, tudomá-
suk szerint Nyárádszereda 60-70
ezer euró értékű Leader-támoga-
tásra pályázhatna, ezt a támogatást
teljes egészében a piac korszerűsí-

tésére fordítanák. Egy fedett csar-
nok építésére szeretnének ezúton fi-
nanszírozást szerezni, ahol
télen-nyáron helyet biztosíthatná-
nak a térségbeli termelőknek. Ami
az állatvásárt illeti, jelenleg nem
működik, ugyanis nem tesz eleget
az állategészségügyi előírásoknak.
Úgy tervezik, hogy az állatoknak
szánt részt is hamarosan bekerítik,
jövőben aszfaltozni fogják ezt a fe-
lületet és az előírásoknak megfele-
lően felosztják rekeszekre. Olyan
méretű korszerűsítést terveznek,
hogy az elkövetkező 10-15 évben
ne kelljen nagyobb beruházást esz-
közölni a piacon. 

A piac korszerűsítésére 
fordítanák a Leader-támogatást

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)

Fejősteheneit eladta, és több
mint egy éve húsmarhákat
tart a nyárádandrásfalvi
Néma János. Gazdaságában
félszáz angus húsmarha van,
amelyeket egy nagyszebeni,
erre szakosodott cég vásárol
fel tőle. 

Köztudott, hogy jelentős gon-
dokkal küszködnek a szarvasmar-
hatenyésztők, mivel az utóbbi
időben túlságosan leesett a tej, va-
lamint a hús ára, ennek következ-
ményeként minimális áron
értékesíthető a szarvasmarha is. 

Emiatt váltott a nyárádandrás-
falvi gazda is, aki 250 hektár terü-
leten gazdálkodik, a húsmarhák
mellett juhokat és sertéseket is tart.
Néma János (fotó) eladta fejőste-
heneit, és tavaly nyáron első lépés-
ben húsz angus húsmarhát vásárolt
egy nagyszebeni cégtől. Azóta to-
vább bővítette az állományt, leg-
utóbb de minimis támogatással
vásárolt tíz állatot, és jelenleg fél-
száz húsmarha van a tulajdonában.
A gazdának szerződése van a
nagyszebeni céggel, az felvásárolja
tőle a 200-400 kilós súlycsoportba
tartozó jószágokat, kilónként
három eurót fizet az állatokért. 

A szóban forgó nagyszebeni cég
a húsmarhák, ezen belül az angus
fajta tenyésztését ösztönzi, borjak
tenyésztése céljából elad a gazdák-
nak ilyen fajta jószágokat, és a
szerződésben a cég vállalja, hogy
felvásárolja tőlük a tenyésztésből

származó borjakat. A szebeni szék-
helyen történik az állatok testsú-
lyának mérése, aminek alapján
megegyeznek az árban. A végső
felvásárlási ár azonban több ténye-

zőtől is függ, a fajtatisztaság, vala-
mint az eladásra kínált állat minő-
sége is mérvadó. 

Néma János szerint a húsmarha
több szempontból is előnyösebb,
elsősorban a gondozásuk jóval
egyszerűbb, mint mondta, másod-
magával ellátják a félszáz állatot.
Ugyanekkora fejőstehén-állo-
mányt ketten nem tudnának ellátni.
Az sem mellékes, hogy a hús-
marha után járó támogatás is elő-
nyösebb, mint amit a
fejőstehenekre adnak, illetve az
előbbi négy-ötször magasabb áron
értékesíthető. Ugyanakkor a gaz-
dáknak fontos szempont, hogy
adott a biztos felvásárlópiac. A
nyárádandrásfalvi gazdától még
nem vásárolt fel állatokat a szebeni
cég, első alkalommal tavasszal
kerül majd erre sor. 

Fejőstehénről húsmarhára

Korszerű 
tanműhelyt 

építenek
Jelentős előrelépést jelenthet a

szakmát tanuló diákok gyakorlati
képzése terén, ha megvalósul a
nyárádszeredai önkormányzat
terve, miszerint jól felszerelt, kor-
szerű autószerelő tanműhelyt léte-
sítenek a Bocskai István Elméleti
Líceum udvarán. Az autószerelői
képzést nyújtó szak iránt nagy az
érdeklődés a térségbeli fiatalok kö-
rében, így biztosítani szeretnék
számukra a lehetőséget, hogy elsa-
játítsák a szakma gyakorlati részét. 

Fotó: NagyTibor

Fotó: archív



November 19-e a WC világ-
napja volt. Akár mosolyogni is
lehet ezen, de ha arra gondo-
lunk, hogy a Föld 1,1 milliárd
lakója a szabadban kénytelen
végezni dolgát, akkor ko-
molyra fordíthatjuk a szót. 

Az emberiség hosszú utat meg,
amíg eljutott ahhoz, hogy fontos le-
gyen számára kis- és nagydolgának
higiénikus körülmények közötti el-
végzése. Ennek hiányában a közép-
kori városokban az utcára öntötték az
ürüléket, a szennyvizet vagy a folyó-
vizekbe, és emiatt gyakoriak voltak a
járványok, fertőző betegségek. A 
vízöblítéses illemhelyet John Har-

rington találta fel 1589-ben, de csak
a 19. század közepén túl terjedt el,
miután Joseph Bramah tökéletesí-
tette. A lefolyóban egy S kanyart ké-
peztek ki, ami meggátolta a szag
kiáramlását. A 19. században a por-
celán ülőcsészét gazdagon díszítet-
ték, a londoni Scherlock
Holmes-múzeumban jó példát látha-
tunk erre. 

A földgolyó hétmilliárd lakójából
2,5 milliárd nem rendelkezik belső,
higiénikus illemhellyel. A 2011-es
népszámlás szerint Románia sereg-
hajtó volt Európában, mivel a fel-
mérés idején a gazdaságok 40,7
százalékában az udvaron volt az il-

lemhely, és ebben me-
gyénk sem állt jobban az
országos átlagnál. A kö-
zösségi vécék hiánya a
nagyvárosokban ma is
gondot okoz, a meglé-
vők tisztán tartásáról
nem is beszélve. 

Egy dél-koreai üzlet-
ember, Jack Simet („Mr.
WC”) 1998-ban megala-
pította a WC-világszer-
vezetet (World Toilet
Organisation – WTO),
amely ma 53 országban
van jelen. Céljuk, amit
az ENSZ is magévá tett,
hogy 2030-ra senkinek
se kelljen a szabadban
végezni a szükségleteit,

ami az UNICEF gyermekalapjának
igazgatóhelyettese szerint jóval ké-
sőbb érhető el. 

A történelmi áttekintő után a té-
mánál maradva el kell mondanom,
hogy kezembe került egy könyv –
Giulia Enders: Bélügyek –, ami
2015-ben a Park Kiadónál jelent
meg. A szerző német mikrobioló-
gus, a bélrendszer baktériumainak
kiváló ismerője. Könyvében fel-
hívja a figyelmet arra, hogy a moz-
gáshiány és a rostokban szegény
táplálkozás mellett a vécécsészés il-
lemhely az aranyér és más vég- és
vastagbél-betegségekhez vezethet.

A természetes székletürítés az
emberiség története során a guggo-
lás volt. Ennek a hatása érződik
azoknál a népeknél, ahol ma is
ebben a testtartásban vécéznek, és
ritkábbak a végbél és a vastagbél
betegségei. 

Hogy miért van ez így? Nos, a
német mikrobiológus könyvében
azt olvashatjuk, hogy testünk „úgy
lett megtervezve”, hogy ülő- vagy
állóhelyzetben egy izom, ami kör-
beveszi a végbelet, megtöri azt,
ilyen módon segítve a többi záró-
izom munkáját, hogy az említett két
helyzetben a végbélben tartsák a
székletet. Japán kutatók kontraszt-
anyaggal etetett tesztalanyaikról
röntgenfelvételt készítettek. Mint
kiderült, guggolás közben a bélcsa-
torna álló és ülőhelyzetben meglévő

törése kiegyenesedik, ami meg-
könnyíti a széklet ürítését – írja Gi-
ulia Enders. 

Mivel időskorban nehéz a guggo-
lás, és a már meglévő vécét sem
cseréljük ki guggulósra, a testhely-
zeten úgy lehet javítani, hogy a

lábat egy 20-30 cm magas székre
tesszük, a testünkkel pedig előredő-
lünk, s így megközelítőleg a guggu-
láshoz hasonló helyzetbe kerülünk.
(Szék helyett egy magasabb falú
felfordított mosdótálat is használha-
tunk.) Ahol pedig két vécére van le-
hetőség, érdemes az egyiket
pottyantósnak kialakítani – taná-
csolja a könyv szerzője. Majd ázsiai
és ausztráliai lakásokat hoz fel pél-
daként, amelyek mellékhelyiségé-
ben ott van a kicsi szék.
Olvashatjuk, hogy már Hollandiá-
ban is terjed a módszer. Hiszen ki
ne akarna megszabadulni az arany-
erétől, a szorulástól és egyéb bél-
problémáktól?

A vécévilágnapról jut eszembe
egy törökországi történet. Egy dél-
török falu központjában levő tömb-

ház egyik lakásába hívtak vendég-
ségbe. A vendéglátó családnál az
ajtón belépve kötelező módon le
kellett húzni a cipőt, mint minden
török lakásban. A mellékhelyiség a
folyosóról nyílt, az ajtó mögött mű-
anyag papucs állt, a fürdőszobában

azt kellett használni. Igencsak meg-
lepődtem a tömbházbeli pottyantós
illemhely láttán, de elégedetten
nyugtáztam, hogy az erőteljes 
vízsugár tisztára mossa az egész fe-
lületet. Kézmosás után kiléptem az
ajtón, lábamon a gumipapuccsal, és
besétáltam a nappaliba, aminek lát-
tán az asszonyok hangosan sopán-
kodni kezdtek, és dühösen néztek
rám. Amikor heves mozdulatokkal
a lábamra mutogattak, akkor jöttem
rá, hogy rajtam maradt a kizárólag
fürdőszobai használatra kijelölt pa-
pucs. Később felháborodásuk oka is
kiderült. Miután tisztítószerekkel
gondosan feltörölték papucsos lá-
baim nyomát, az ebédet a nappali
szoba szőnyegén levő 10-15 cm
magas, forgó kerek asztalkáról török-
ülésben fogyasztottuk el. (bodolai)
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A végbél ülő és gugguló helyzetben

Állatkísérletek azt mutatták,
hogy a Bdellovibrio bacterio-
vorus úgy viselkedik, mintha
„élő antibiotikum” lenne,
amely segít legyőzni a súlyos
fertőzéseket – tudósított a
BBC hírportálja a Current Bio-
logy című tudományos lap ak-
tuális számában megjelent
tanulmányról.

A gyógyszereknek ellen-
álló kórokozók, vagyis a
szuperbaktériumok egyre
nagyobb térnyerése arra
ösztönözte a kutatókat,
hogy úttörő módszereket
próbáljanak ki.

A Bdellovibrio bacterio-
vorus gyorsan mozgó bak-
térium, mely bejut más
baktériumok belsejébe, be-
lülről felfalja és felpuffasztja őket.
Amikor eleget evett, osztódik és
kitör az elpusztított gazdatestből.

A londoni Imperial College és a
Nottinghami Egyetem közös kuta-
tócsoportja arra használta a Bdello-
vibriót, hogy elpusztítsa vele a
Shigella szuperbaktériumot, az étel-
mérgezés egyik gyakori okozóját.

A Shigella évente mintegy 160
millió embert betegít meg, több
mint egymillió ember halálát
okozza, nagyrészt fertőzött étel
útján.

Laboratóriumi kísérletekben a ra-
gadozó baktérium megsemmisítette
a Petri-csészében lévő Shigella-te-
nyészetet. Ezután hallárvákat fer-
tőztek meg halálos adag
Shigellával, három nap után csak 25
százalékuk volt életben.

Amikor azonban a hallárvák
megkapták a ragadozó baktériumot
is, 60 százalékra ugrott a túlélési
arányuk.

Serge Mostowy, az Imperial Col-
lege kutatója a BBC-nek elmondta,

hogy az új módszer határozottan
kreatív.

„Attól különleges, hogy a gazda-
szervezet képtelen ellenállóvá válni
a ragadozóval szemben” – magya-
rázta. Hozzátette, hogy a tanulmány
az élő antibiotikumok kutatásának
fontos mérföldköve.

A tanulmány készítői úgy vélik,
a Bdellovibrio a fertőzött sebek ke-

zelésében hasznosabb, mint az
egész testben elterjedt fertőzéseké-
ben, mivel a ragadozó baktériumot
könnyű a sebbe juttatni.

Azt is észrevették, hogy a raga-
dozó baktérium a hallárvák immun-
rendszerével együttműködve volt a
leghatékonyabb.

„Úgy tűnik, a Shigella megtá-
madja az immunrendszert is, azon-
ban ha jelen van a ragadozó
Bdellovibrio, a szervezetbe juttatja
a megsemmisített Shigella apró da-
rabjait, melyek még inkább arra
ösztönzik a hal immunrendszerét,
hogy lépjen fel a betolakodó ellen”
– magyarázta Liz Sockett, a Not-
tinghami Egyetem kutatója.

A Bdellovibrio egy sor baktérium
– köztük az E. coli és a szalmonella
– ellen is hatásos. A kutatók nem ta-
pasztaltak mellékhatásokat. A halak
elviselték az igen nagy dózisú Bdel-
lovibriót is.

A ragadozó baktérium természe-
tes jelenlétét az emberi szervezet-
ben korábbi kutatások már
kimutatták.

Ragadozó baktérium 
Új fegyver lehet 

a szuperkórokozók ellen

„Bélügyek”
Aranyér, székrekedés ellen

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A magyar fejlesztésű talál-
mányt november 23-án Bu-
dapesten, a Magyar
Tudományos Akadémián tar-
tott sajtótájékoztatón mutat-
ták be. A WIWE elnevezésű
készülék azzal, hogy képes
előrejelezni a stroke és a
szívmegállás kockázatát,
ezrek életét mentheti meg.

A hirtelen szívmegál-
lás világszerte vezető
halálok, amelynek túl-
élési aránya mindössze
10 százalék. A stroke a
második leggyakoribb
halálok – a WHO adatai
szerint – éves szinten
több mint 5 millió ember
hal meg emiatt a vilá-
gon. Magyarországon a
halálozások 51 százalé-
kát szív- és érrendszeri
betegségek és traumák
okozzák. „A heveny
szívizominfarktus legsú-
lyosabb, leginkább az
első órákban fellépő
szövődménye az esetek
akár 30 százalékában a
hirtelen halált okozó
kamrafibrilláció” – idéz-
ték a közleményben
Becker Dávidot, a Kar-
diológus Társaság főtit-
kárát.

Becsült adatok szerint
Magyarországon jelen-
leg évente 40-50 ezren
kapnak szélütést, és
mintegy 12 ezer ember

veszíti életét agyi érkatasztrófa kö-
vetkeztében. Az esetek harmadá-
ban a stroke közvetlen kiváltó oka
az úgynevezett pitvaribrilláció,
amely EKG-val felismerhető és ke-
zelhető. A diagnosztikai eszköz az
EKG-görbe tulajdonságait kiérté-
kelő – a világon egyedülálló – in-
telligens algoritmus segítségével
megmutatja a hirtelen keringés-

öszszeomláshoz vezető kamrafib-
rilláció kockázatát, illetve segít di-
agnosztizálni a sokszor tünet-
mentes, de stroke kialakulásának
veszélyét magában hordoz roham-
szerű pitvarfibrillációt.

Az eszköz két részből áll: egy
hordozható mérőműszerből és egy
okostelefonhoz vagy tablethez
kapcsolható applikációból. A

WIWE ezenkívül
képes mérni a vér
oxigénszintjét, a pul-
zust, illetve rendelke-
zik olyan egyéb
funkciókkal is, mint a
lépés- és kalória-
számláló – idézték a
közleményben Koz-
mann György pro-
fesszort, a Pannon
Egyetem Egészség-
ügyi Informatikai
K+F Központ elnö-
két, aki munkatársai-
val alkotta meg az
orvostechnikai esz-
közt.

A találmányt az
egri székhelyű Sanat-
metal Kft. fejlesztette
tovább és szerezte
meg a szükséges en-
gedélyeket. A 100
százalékban magyar
tulajdonú vállalkozás
traumatológiai, orto-
pédiai, gerincsebé-
szeti és fogászati
implantátumokat is
gyárt és forgalmaz.

Stroke-előrejelző orvostechnikai eszközt 
fejlesztettek ki magyar kutatók
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Az 1859-ben tartott alapító
közgyűlésére emlékezve az
Erdélyi Múzeum-Egyesület
évente a november 23-ához
közeli hétvégén szervezi meg
a Magyar Tudomány Napja
Erdélyben rendezvénysoroza-
tot. Ennek célja a hazai, az
összmagyar és a nemzetközi
tudományművelés eredmé-
nyeinek bemutatása, a kuta-
tók megmérettetése. 

Az idei nap témája a Magyar Tu-
dományos Akadémia ajánlására az
oknyomozó tudomány volt. A plená-
ris ülés előadásait fiatal kutatók tar-
tották kilenc témakörben. Ezt
követően hét szakosztály és az
EME fiókegyesületeinek tudo-
mánynépszerűsítő rendezvényei
zajlottak Kolozsvár mellett négy er-
délyi városban. 
Gróf Mikó Imre, az alapító mecénás

Az EME 900 tagot számláló
Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya (OGYSZ) marosvá-
sárhelyi központtal a legnépesebb-
nek számít. Fontos megismerni a
múltunkat, és tőlünk függ, hány év-
fordulót fogunk még ünnepelni –
nyitotta meg az OGYSZ fennállásá-
nak 110. évfordulója alkalmából
szervezett jubileumi rendezvényt
november 18-án a Kultúrpalota kis-
termében dr. Szabó Béla egyetemi
tanár, a szakosztály vezetője. 

Prof. dr. Egyed Ákos akadémikus
az „Erdély Széchenyijeként” emle-
getett gróf Mikó Imre életéről és tu-
dományszervező munkásságáról
tartott előadást. 

Az ősi székely Mikó és Mikes
nemzetségből származó, majd fele-
sége, gróf Rhédey Mária révén a
családi örökség mellett hatalmas
földbirtok tulajdonába jutó főnemes
a korabeli Erdély legnagyobb me-
cénásaként vagyona jelentős részét
az erdélyi magyar intézmények tá-
mogatására fordította. Rendkívüli
pályája során a legmagasabb tiszt-
ségeket töltötte be, és nem ígéretei-
vel, hanem tetteivel vált jeles
politikussá, társadalomszervezővé,
intézményalapítóvá – indította elő-
adását Egyed Ákos professzor. 

A nagy tehetséggel megáldott,
alapos műveltséget szerzett Mikó
Imre közbizalmat élvezett mind a
bécsi udvarnál, mind az erdélyi tár-
sadalomban. A magyar nemzetet és
kultúrát egységesnek tartotta, de

gondolkodását áthatotta egyfajta er-
délyiségtudat: a legzordabb időkben
is kereste a kapcsolatot az erdélyi
társnépekkel, a szászokkal és a ro-
mánokkal. Ugyanakkor szilárd ál-
láspontja volt, hogy minden népnek
fenn kell tartania a saját egyedisé-
gét, egyéniségét, joga van kiépíteni
saját intézményrendszerét. A nyel-
vet a nemzet legfőbb ismérvének
tartotta. „Az anyanyelv csere vagy
alku tárgya nem lehet, mert a nem-
zet nyelvében él vagy hal” – vallotta
Irányeszmék című írásában. A le-
vert forradalom, a világosi fegyver-
letétel utáni időszakban első
teendője a bezárt magyar iskolák új-
raindításának a támogatása volt, és
védelmébe vette a kolozsvári Nem-
zeti Színházat. A gazdaság jelentő-
ségét felismerve újjászervezte az
Erdélyi Gazdasági Egyesületet,
majd ilyen előzmények után látott
hozzá fő életműve, az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület megalapításához,
amiért több mint négyéves küzdel-
met folytatott. Meg kellett szereznie
az erdélyi magyar társadalom támo-
gatását és az alapítást ellenző bécsi
kormány beleegyezését. Szándéka
világos volt: magyar nemzeti mú-
zeum létesítése Erdélyben, amely-
nek egyszerre kell ellátnia a
múzeumi gyűjtőmunkát és a tudo-
mányművelő feladatokat a Magyar
Tudományos Akadémia és a Nem-
zeti Múzeum mintájára. A köréje tö-
mörülő értelmiség tudományos
akadémiát szeretett volna alapítani,
azonban Bécs ezt a leghatározottab-
ban ellenezte. Mivel a magyarság-
nak magának kellett gondoskodnia
a múzeum létrehozásának anyagi
alapjairól, ezért Mikó Imre ponto-
san megfogalmazta, hogy a mú-

zeum számára alapítsanak egy
egyesületet, melynek székhelye Ko-
lozsvár. Mikó tervével egyszerre je-
lentette be, hogy a múzeumnak
engedi át kolozsvári nyári kastélyát
és több mint tízholdas kertjét. A be-
jelentésnek hatalmas visszhangja
volt, a következő hónapokban, sőt
években egymást érték a felajánlá-
sok mind a múzeumi gyűjtemények
számára, mind az alapítás költsége-
inek fedezésére. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia is felkarolta a
kezdeményezést, 24 akadémikus

írta alá, hogy tagjai akarnak lenni az
EME-nek. 

A szervezőbizottság 1856-ban
fogadta el az egyesület alapszabály-
zatát, a bécsi kormány 1856–59 kö-
zött számos módosítást kért. Az
Erdélyi Múzeum-Egyesület 1957-
ben tartott közgyűlésén jóváhagyták
ugyan a módosításokat, de az enge-

délyezésre csak 1859-ben került
sor. 1859. november 23–26-a között
383 személy részvételével tartották
az alakuló közgyűlést, ahol Mikó
Imrét választották meg az egyesület
elnökévé, amelynek 1876-ben be-
következett haláláig szellemi irá-
nyítója maradt. Az egyesületi
munka gyorsan beindult, az intéz-
mény belső szerkezete kialakult, a
gyűjtemények, könyvtár, kézirattár,
levéltár, régiségtár, természettudo-
mányi gyűjtemény fokozatos gyara-
podása mellett elkezdődött a
tudományos munka a szakosztályok
keretében. Az összegyűlt gazdag
anyag lehetővé tette, hogy Kolozs-
vár legyen a székhelye Magyaror-
szág második tudomány-
egyetemének, amelynek bérleti díj
fejében átengedték a gyűjteményt a
tulajdonjog fenntartása mellett. Az
1918-as hatalomváltásig a Mú-
zeum-Egyesület Erdély meghatá-
rozó tudományos intézménye volt,
és maradandó értékű szakirodalom-
mal gazdagította az egyetemes ma-
gyar tudományt. A hatalomváltozás
után számos támadás érte az 
EME-t, a román kormány nem is-
merte el a szerződés érvényességét,
és az egyetem használatára átadott
gyűjteményt az egyesület nem tudta
visszaszerezni. Az újabb hatalom-
és rendszerváltást követően 1950-
ben több magyar intézménnyel
együtt betiltották, és teljes vagyonát
elkobozták – hangzott el sok egyéb
adat mellett a rendkívül gazdag, ér-
dekes előadásban. 
Az orvosi szakosztály 

1906-ban vált ki az EME termé-
szettudományi szakosztályából. 110
éves tevékenysége kisebb-nagyobb
megszakításokkal több szakaszban
zajlott – sorolta az adatokat prof. dr.
Péter Mihály akadémikus 110 év az
orvostudomány, 140 év a tudomá-
nyos ismeretterjesztés szolgálatá-
ban című előadásában. A tudomány
gyors fejlődése (új gyógyszerek, te-
rápiás eljárások, műtéti beavatkozá-
sok stb.) szükségessé tette, hogy
1906–1948 között 433 tudományos
szakülést tartsanak, amelyeken
1034 előadás hangzott el. Ezek
anyagát az Értesítőben tették közzé.
Ezt a tevékenységet egészítette ki
az említett időszakban tartott 18
vándorgyűlés, négy orvoskongresz-
szus, két orvostovábbképző megtar-
tása. 

Az 1990-es rendszerváltást köve-
tően a márciusban újraalakuló EME
Orvostudományi Szakosztályának
első ülése a marosvásárhelyi Vár-
templomban volt. Működéséhez
1993-ben székházat biztosított az
EME, 1998-tól Orvos- és Gyógy-
szerésztudományi Szakosztállyá
(OGYSZ) bővült. Fő tevékenységét
az évi rendszerességgel más-más
helyszínen megtartott 26 tudomá-
nyos ülésszak képezi, kreditpontos
továbbképzővel. A szakosztályon
belül tíz szakcsoport alakult és
ugyancsak tíz területi csoport mű-
ködik. Emlékülések szervezése,
díjak, elismerések odaítélése, pályá-
zatok kiírása, fórumok szervezése,
a hasonló érdeklődésű intézmé-
nyekkel folytatott közös tevékeny-
ség tartozik a szakosztály
munkájába, amelyet a hetedik elnök
vezet. A szakosztály százéves tevé-
kenységéről a kerek évforduló tisz-
teletére 2006-ban Péter Mihály és
Péter H. Mária adott ki egy gyűjte-
ményes kötetet.

Az OGYSZ jelentősen hozzájá-
rult az orvos- és gyógyszerésztudo-
mány anyanyelven való művelé-
séhez, Erdély magyar lakossága

egészségügyi ismereteinek a bőví-
téséhez, a fiatal kollégák előmene-
teléhez, a magyar orvosi nyelv
ápolásához – zárta mondanivalóját
az előadó. 
Az Orvostudományi Értesítő múltja
és jövője

A szakosztály kiadványának, az
Orvostudományi Értesítőnek a tör-
ténetét dr. Mezei Tibor, a folyóirat
szerkesztője tekintette át, és vette
számba a jövőbeli lehetőségeket. A
Magyar Polgári Napilap különle-
nyomataként megjelenő kiadvány,
amelyet dr. Hőgyes Endre szerkesz-
tett, 1879-ben önállósult, és a ké-
sőbbiekben csak az orvosi
szakosztály munkájáról szólt. 63.
kötete 14 éves szünet után, 1934-
ben jelent meg, 1948-ban Csőgör
Lajos és Miskolczy Dezső profesz-
szorok szerkesztették, majd egy
évre rá az Igazságügyi Miniszté-
rium rendelete alapján megszűnt.
44 év után, 1991-ben jelent meg a
64. kötet, és a 76.-nál kapta meg a
B kategóriás akkreditációt a Tudo-
mányos Kutatási és Felsőoktatási
Országos Tanácstól. 2015-től beve-
zették a szakdolgozatok digitális
begyűjtését és lektorálását. Ma,
amikor a tudományos világban fon-
tos szempont egy szakfolyóirat
nemzetközi jegyzése, továbbá az
angol nyelven megjelentetett dolgo-
zatoknak van esélye arra, hogy
minél többen olvassák és nagyobb
legyen az idézettsége, feltevődik a
kérdés, hogy szükség van-e az
anyanyelvi közlésre, és ilyen össze-
függésben milyen szerepet tölthet
be az Értesítő – fogalmazta meg a
kérdéseket az előadó, majd hozzá-
tette az igenlő választ is.
Gyógyszerészek együttműködése

Az EME Orvos- és Gyógysze-
résztudományi Szakosztálya ered-
ményes együttműködést folytatott a
Magyar Gyógyszerésztudományi
Társasággal (MGYT). Az elmúlt tíz
év eseményeiről prof. dr. Gyéresi
Árpád, az EME alelnöke számolt
be. Az együttműködés intézményes
formái a rendszerváltás után alakul-
tak ki tapasztalatcsere, ösztöndíjak,
szakdokumentációval való támoga-
tás, előadói meghívások formájá-
ban. Az MGYT 2006-os alap-
szabályzatába belefoglalták, hogy a
Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság elősegíti az ország hatá-
rain túl élő magyar gyógyszerészek
szakmai, tudományos fejlődését,
akik tandíjmentességet élvezve a
társaság tagjai lehetnek. A szakmai
kapcsolatok fejlődése szükségessé
tett egy együttműködési megállapo-
dást, amit 2006-ban kötöttek meg.
Alapelve a kölcsönösség, a kapcso-
latok hatékonyságának a fokozása.
Az eredmények nem késtek. Az
OGYSZ évi tudományos ülésszaka
plenáris ülésének mindig volt
gyógyszerészeti tárgyú magyaror-
szági előadója, továbbá a gyógysze-
részek továbbképzésére meghívott
és a szekcióülések keretében elő-
adást tartó szakember is. Közülük
többen könyv-, illetve pénzjutalmat
ajánlottak fel a gyógyszerészeti szek-
ció legjobb fiatal előadóinak, így pél-
dául a Kopp Elemér-pályadíjat.

Más akkreditált programok során
is jól működtek a kapcsolatok: to-
vábbképzés, gyógynövényismereti
rendezvények, gyógyszerésztörté-
net, gyógyszerészi gondozás. Az er-
délyi szerzők írásai megjelennek a
gyógyszerészeti szaklapokban, a
magyarországi szerzők jelen van-
nak az Orvostudományi Értesítő-
ben. Az MGYT lapja, a
Gyógyszerészet nyomon követi a
szakmai eseményeket, kitüntetése-
ket határon innen és túl. A fiatal er-
délyi gyógyszerészek meghívást
kapnak a fiatal szakemberek elő-
adói versenyére, tanáraikat előadá-
sok megtartására kérik fel. 

Az eddigi eredmények a további
folytatásra ösztönzik mindkét felet
– zárta bemutatóját az előadó. 

Jubileumi ünnep

110 év az orvostudomány szolgálatában

Bodolai Gyöngyi

Egyed Ákos Mikó Imre életét és munkásságát mutatta be 

Az EME emblémája

Az alapító szobra a Mikó-kertben

(Folytatás a 10. oldalon)



A Kemény János Művelődési
Társaság régi mulasztást pótolt no-
vember 18-án, amikor a DIO Ház-
ban bemutatta a szászrégeni
származású néprajzkutató, szakíró,
szakoktató, Kissné Portik Irénke
székely népviseletről szóló könyvét.
Nem is gondoltam volna, hogy
ilyen sokan lesznek, hiszen a nép-
rajz mint kutatási terület, úgy vél-

tem én, csak egy szűkebb réteget
érdekel. A társaság állandó tagjain
kívül ott voltak a magyartanárok,
tanítók, akik többször hallgatták
Irénke előadásait Gyergyóban, volt
tanárai és osztálytársai, akik nagyra
becsülik hasznos, sokoldalú nép-
rajzi tevékenységét, büszkék rá, és
jelenlétükkel azt is igazolták, hogy
szeretik szerény, de erős, határozott
lényét.

A Szépanyám szőtte, dédanyám
varrta, hímezte című kötetet 2015-
ben adta ki a csíkszeredai Hargita
Kiadóhivatal, amelynek fiatal igaz-
gatója, Lövétei Lázár László mu-
tatta be röviden a könyvet, Sarány
István méltatását idézve. Portik
Irénke vetítéssel egybekötött érde-
kes, színes, de ugyanakkor tudomá-
nyos hitelességgel dokumentált
előadásából megtudtuk, hogy a ruha
nemcsak öltöztet, hanem véd a baj-
tól, és számtalan információt hor-

doz viselője életkoráról, társadalmi
és családi helyzetéről. Olyan infor-
mációkat közöl a népviselet, ame-
lyeknek lassan-lassan elfelejtjük a
megfejtési kódját.

Kissné Portik Irén könyvéből ki-
derül, hogy népviseletünk, szőttese-
ink, varrottasaink, hímzéseink egy
ősi kultúra üzenetét hordozzák, egy
olyan kultúráét, amely kölcsönha-
tásban volt az ázsiai sztyeppék és az
európai népek kultúrájával egya-

ránt. A könyv alcíme azt hangsú-
lyozza, hogy nemcsak a népviselet
elemzése, bemutatása volt a cél,
hanem az újraalkalmazás lehetősé-
gének felmutatása is. Sokoldalú, ér-
dekes, mérhetetlen tudást
feldolgozó olvasmány ez a könyv. A
szászrégeniek ezt észre is vették, és
sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy Irénkének hosszú ideig
kellett dedikálnia az előadás után.

A könyvbemutatót még színe-
sebbé, élvezetesebbé tette Kilyén
Ilka színművésznőnek az előadás-
hoz nagyon illő, vidám, szép mű-
sora. A résztvevők még sokáig
maradtak, beszélgettek vendégeink-
kel. Látszott, hogy megelégedve, él-
ményekben gazdagon mentek haza
az estről. Az utólagos visszajelzések
nagyon pozitívak, úgyhogy Portik
Irénkét a jövő évben is visszavárjuk
újabb előadással.

Szépanyám szőtte, dédanyám
varrta és hímezte

Extractum salviae herbae – ol-
vasható azon a segesvári múzeum-
ban látható edényen, amely
zsályakivonatot tartalmazott egy-
kor. Az orvosi zsálya, latinul Salvia
officinalis, bokros, illatos félcserje.
Levelei jellegzetesen molyhos sző-
rűek, emiatt bársonyosak, ezüstszí-
nűek. Dél-Európában őshonos, ott
tömegesen termő, de az egész vilá-
gon, Erdélyben is termesztett
gyógynövény. A vadon előforduló
más zsályafajoknak gyógyhatása
nincs. Neve a salvere (megőriz,
megment, megmenekül) szóból
ered, arra utal, hogy a zsályáról azt
tartották, hogy minden betegséget
meggyógyít. Az ókori görög és
római orvosok epilepszia, mellkasi
bántalmak, bélférgek, menstruációs
panaszok ellen, vizelethajtónak al-
kalmazták, leveleit sebek kezelésére
ajánlották, de élelmek, húsok tartó-
sítására is felhasználták. Később
Kínában és Amerikában is felkarol-
ták ezt az európai növényt.

Az elmúlt századokban az euró-
pai orvosok, köztük Pápai Páriz Fe-
renc, Erdély neves orvosa
(1649–1716) borban készült főzetét
szájápolásra, torokfájásra alkal-
mazta.

Napjainkban tudományos vizsgá-
latok is megerősítették, hogy forrá-
zata, illetve folyékony és száraz
kivonata fertőtlenítő, gyulladás-
gátló, izzadásgátló hatású, sok or-

szágban növényi aszpirinnek neve-
zik. Ezenkívül bizonyított, hogy ét-
vágyjavító, gyomorerősítő, emész-
tést elősegítő, a gyomor simaizma-
ira nyugtató hatású. Kis mennyiség-
ben segíti a zsíros ételek
emésztését, májból készült ételek,
pástétomok fűszere, sőt a milánói
makaróni összetételében is benne
van, illóolaj-, keserűanyag- és cser-
zőanyag-tartalmáért.

A kertekben, ágyások körül ülte-
tett orvosi zsálya elriaszthatja a her-
nyókat, különösen a káposztalepkét
és a tetveket.

Házilag tea, forrázat formájában
használják, de fontos tudnunk, hogy
hosszan tartó használata ellenja-
vallt.

Számos ipari készítmény, testá-
poló, dezodor, arctisztító, sampon,
balzsam, megfázás elleni olaj,
masszázsolaj, szájvíz, torokfertőtle-
nítő szopogatótabletták összetételé-
ben megtalálható az orvosi zsálya
folyékony vagy száraz kivonata.

Az orvosi zsálya 

Böjte Lídia

A nőiességet legjobban ki-
hangsúlyozó ruhadarab, a
ruha, idén a divattervezők
kedvence lett, és minden
képzeletet felülmúlóan gaz-
dag kínálattal álltak elő.

Az egyszerű kötényruhától
kezdve, az eredeti, meghökkentő
szabású és díszítésű estélyi ruhákig
minden változat nagy népszerűség-
nek örvend. 

A KÖTÉNYRUHA nem csak a
nyár kiváltsága. Blúzzal, inggel,
garbóval kombinálva a hideg idő-
szakban is ideális viselet, legyen az
nyári ruhákra emlékeztető vagy a
klasszikushoz közel álló formájú
darab.

A csábító, kecses, különböző
hosszúságú, ASZIMMETRIKUS
ALJÚ RUHÁK hosszítják a szilu-
ettet, és alkalmi ruhaként a legmeg-
felelőbbek. 

A férfiingek szabására emlékez-
tető GALLÉROS, végiggombolós
ingruhák a férfias
stílus hívei körében
a legnépszerűbbek.

A CERUZARU-
HÁK, vagyis a test-
hez-álló, egyenes
szabású ruhák
klasszikus formá-
nak számítanak.

Az A TÍPUSÚ,
vagyis trapéz for-
májú szabás, főleg a
rövid vagy hosszú
alkalmi és estélyi
ruhákon mutat jól.

A SZIRÉN TÍ-
PUSÚ ruhák általá-
ban hosszúak, térd
körülig egyenesek,
majd hirtelen kiszé-
lesednek.Ez a
forma főleg estélyi
ruhaként alkalmas,
mivel a hétköznapi
viseletben túl ké-
nyelmetlen.

Az általában ujj

és vállpánt nélküli FŰZŐS
RUHÁK koktél- és estélyi ruha-
ként hódító külsőt kölcsönöznek
veselőiknek.

Ha a ruhákat a SZABÁSMÓD-
JUK szerint osztályozzuk, elsőként
a kényelmes, lezser, nem hagyo-
mányos módon kiszabott free cut
ruhákat kell megemlítenünk. Ilyen
a zsákruha és a tunika.

Az EREDETI UJJAKKAL sza-
bott ruhák a hideg szezon kiváltsá-
gát jelentik. Az ujjak formája
nagyon változatos: lehet puffos,
trapéz, kontrasztos színű vagy
anyagú, lámpaernyő formájú,
aszimmetrikus, díszes vagy éppen
extra hosszú. A rövid ujj nagyon
ritka.

A MEGHÖKKENTŐ FORMÁ-
JÚRA SZABOTT RUHÁK ma
már egyáltalán nem szokatlanok.
Ha valaki furcsa, óriási dísszel el-
látott ruhát kíván, vagy denevér-
szárnyakra emlékeztető, óriási,
puffos ujjú ruhát szeretne, vagy
számtalan bevágással ellátott, für-
dőruhára emlékeztető darabot vi-

selne, esetleg szalagokból összetol-
dott formát kíván, vagy több kié-
gett lyukat tartalmazó anyagból
készültet választana, vagy deréktá-
jon óriási kandelábert óhajtana
magán cipelni, ez mind elfogad-
ható. 

Idén a ruhák DÍSZÍTÉSE is
minden képzeletet felülmúlóan kü-
lönleges. Fodrok, rojtok, szalagok,
mandzsetták, pliszék, gombsorok,
cipzárak, nittszegek, láncok, há-
romdimenziós díszítőelemek, rátett
zsebek, hímzések, művirágok, flit-
terek, strasszok, tollak, bunda és
kövek kavalkádja díszíti a divatos
darabokat.

A ruhák készítésére használt
anyag minősége is nagyon változa-
tos. Az első helyen a bőr áll, ezt kö-
vetik a hideg ellenére a könnyű,
átlátszó anyagok, majd a bársony,
azután a diszkókorszakra emlékez-
tető csillogó anyagok, végül a
hideg szezon valódi sztárjai, a vas-
tag szövet, kötött vagy kigépelt
anyagok.

Téli ruhadivat

Veres László

Casoni Szálasi Ibolya divattervező
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A vásár előtt fogadkozik az öreg
székely kupec:

– Ha Isten megsegít és lesz ezer
lej hasznom, a felét a templomnak
adom!

A nap végére ötszáz lej haszna
lett, ezért így hálálkodott:

– ...

POÉN
1.

KÉP 
JELENTÉSű

ELŐTAG
NABOKOV
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AMERIKAI
EGYETEM
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SZó
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FR. FORRA-
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JACqUES)
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Ê q q q q q q q q q q q q q Ð
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u
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AZ UTCÁRA
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uq
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uq A SZARKA
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SAKKBAN
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u
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AZ EGYIK
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u
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TöRTÉNÉSZ
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u
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TE ÉS ÉN

u q KARIMA
A GALLIUM
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u q POZSONYI
LAP

RóMAI 6

q AZONBAN
A JORDÁN
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u

ROMÁN 
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u
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ANGOL
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EGYEDüL
(ANGOL)

u q
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u
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A PLATINA
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Ê
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November 24-i rejtvényünk megfejtése: A gyerek igen, de a kedves mama még nem ért meg az általános iskola megkezdésére.
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E

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

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

Kedves olvasók!
Az idén november 21-től dec-

ember 21-ig tartózkodik a Nap a
Nyilas jegyében, mellyel lezárul az
ősz. A zodiákus kilencedik stáció-
jának szimbóluma a kentaur. A
görög mitológiából tudjuk, hogy e
különös lények létezésüket Zeusz-
nak, az Olümposz főistenének kö-
szönhetik. Történt ugyanis, hogy
Héra, férje hűtlenkedéseit meg-
bosszulandó, kiválasztotta magá-
nak Ixiónt, az ifjú lapita királyt, aki
annak rendje és módja szerint be-
leszeretett az istennőbe. Zeusz fü-
lébe jutott a találka híre, és úgy
védte meg feleségét a bűnbeesés-
től, hogy egy felhőből megfor-
mázta Héra alakját, és őt küldte el
a légyottra. Hogy milyen tökéle-
tesre sikeredett a varázslat, mi sem
bizonyítja jobban, mint a nász kö-
vetkezményeként megszülető Ken-
taurosz, aki felcseperedvén
előszeretettel közösült vadlovak
kancáival. Így születtek a kentau-
rok, e félig ember, félig ló alakú te-
remtmények. Közülük a
leghíresebb Kheirón volt, kinek ta-
nítványai közé sorolták Akhille-
uszt, Aszklépioszt, Iaszónt és
Patrokloszt. Bölcsességét Zeusz a
Nyilas csillagképpel jutalmazta.

Míg a Skorpió a legpesszimis-
tább jegy, addig a Nyilas legjellem-
zőbb tulajdonsága az optimizmus.
Nagy benne az életöröm és a köny-
nyedség. Törekszik a jóra, annak
ellenére, hogy tudomásul veszi a

rossz létjogosultságát is. Felmerül
a kérdés, hogy mi a jó és mi a
rossz? A megfelelő válasz megta-
lálásához felül kell emelkednünk a
hétköznapi gondolkodásmódon.
Hogy is tudnánk másként azono-
sulni azzal, ami nem kedves az
egónknak? A Nyilas uralkodó pla-
nétája a Jupiter. Alapanalógiái a hit
és az elfogadás. Azt tudjuk elfo-
gadni, amiben hiszünk. Ha igazán
hiszünk valamiben, azért képesek
vagyunk áldozatot hozni. A hit ere-
jénél nincsen nagyobb erő. Ha nem
így lenne, akkor a vallások már rég
nem lennének. A történelem folya-
mán a vallási vezetők gyakorta
visszaéltek azzal a hatalommal,
amit azért kaptak, hogy közvetítsék
az isteni tanítást. Ennek sajnos a je-
lenkorban is van aktualitása. Az
üdvösséghez vezető út nem az erő-
szakon, a pusztításon keresztül
vezet. A sötétség lehúz, a fény fel-
emel. A bennünk levő Jupitert kell
ápolni, gondozni, mert enélkül be-
lesüllyedünk a mocsárba.

A Föld biztonságot adó, meg-
tartó, láthatatlan és könnyed öle-
lése a gravitáció. Ugyanakkor
rabul ejti a fizikai testet, bizonyos
korlátokat és lehetőségeket biztosít,
amit mi, emberek igyekszünk át-
lépni, meghaladni. Versenyzünk
egymással, a térrel és idővel, hala-
dásnak és fejlődésnek gondoljuk
azt, ami tulajdonképpen külsőség és
látszat. Minél inkább űzzük, hajtjuk
az életet, annál kevesebb idő jut
lelki folyamatainkra, érzelmi élet-
ünkre, azokra a dolgokra, amelyek
nem mérhetők, de építik azt, akik
valójában vagyunk. Nehéz a ken-
taur nyilaként elröppenni az íjról,
mert mámorra vágyó lótestünk

lehúz, vágyaink láthatatlan rab-
lánca fogva tart. A szellemi íjat el-
hagyó nyílvessző dimenziókon
áthatoló mágikus röppályáját kel-
lene követnünk ahhoz, hogy meg-
haladhassuk a matéria börtönét.

A nyilasság a bölcsesség lehető-
ségét hordozza. A bölcset csak a
balgák szokták megkérdőjelezni.
Nem mindegy: bölcsnek lenni,
vagy csak annak látszani. A filozó-
fusok és papok évezredek óta a te-
remtést kutatják, Istent keresik, és
az ember helyét a „Nagy Műben”.
Mi végre születtünk a világra?
Azért, hogy valahol otthon legyünk
benne, mondta Tamási Áron. Bol-
dogságra törekszünk, de ez sajnos
keveseknek sikerül. Hogy miért
van ez így? Mert az ösztönember
feltételekhez köti a boldogságát.
Többnyire külső anyagi feltételek-
hez, vágyak kielégítéséhez és bizo-
nyos negatívumok elkerüléséhez.
Ne érjék veszteségek, ne legyen
beteg. Aki nem tapasztalta meg a
„rosszat”, a fájdalmat, a vesztesé-
get, lehet-e igazán boldog? A szerző
most egyértelműen a nem mellett
teszi le a voksát.

Az asztrológia, az emberi sorsok
kutatásának, megértésének és meg-
élésének tudománya felbecsülhe-
tetlen segítség. Amíg nem értjük
meg egyéni és kollektív sorsbeá-
gyazottságunk lényegét, esélyünk
sincs a boldogságra, csupán ideig-
óráig tartó mulandó örömökre
futja. Elfogadni azt, hogy a vilá-
gunk változik, fejlődik és hozzá-
adni azt, amihez képességünk,
adottságunk van, talán ennyi, amit
jó szívvel tehetünk. Kevesebbet
pedig nem érdemes.

Véleményüket, kérdéseiket és
gondolataikat elküldhetik az aszt-
ros@yahoo.com e-mail-címre. 

Vigyázzanak magukra és egy-
másra! 

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor

Újító jellegű kutatások 
az 1960-as években

Dr. Nagy Előd előadótanár, a
MOGYE rektorhelyettese a prof. dr.
László János kutatóorvos, az egye-
tem 1976-84 közötti rektora által
vezetett munkacsoport kutatásainak
eredményét vette számba, amit vi-
lágviszonylatban is számon tarta-
nak. Az úgynevezett
szérum-hepatitist 1885-ben írták le
először, a vírus azonosítását és le-
írását követően antigénjének felfe-
dezéséért Baruch Blumberg
amerikai professzor 1965-ben ka-
pott Nobel-díjat. Az első oltóanya-
got 1981-ben állították elő.

A külföldi kutatásokkal párhuza-
mosan a marosvásárhelyi munka-
csoport (Péter Mihály, Filep Győző,
Bálint Ernő, Ábrahám Sándor, Al-
mási Zsuzsanna, Both
Juliánna, Sabău Mo-
nica) is jelentős ered-
ményeket ért el a vírus
sokoldalú és komplex
vizsgálatában, mint a
tenyésztés, elkülönítés,
elektronmikroszkóppal
végzett morfológiai
elemzés, a vírus sejtká-
rosító hatásának és el-
lenanyagának a beteg
ember vérsavójából
való kimutatása, szíriai
hörcsög immunizálása
aktív és inaktivált ví-
russal. Újító jellegű ku-
tatásaik, amelyek
eredményét a Nature

című folyóiratban közölték, kezdő
lépéseknek számítanak az emberen
használatos védőoltás előállítására.
Mi lett volna, ha jobban odafigyel-
nek kutatásaik eredményére, és a
fontosságának megfelelő támoga-
tást kapnak? – tette fel a kérdést az
előadó, majd hozzátette, hogy az
egyetem dolgozóiként ma is büsz-
kék lehetnek elődeik tudományos
tevékenységére. 

Az idők változnak, és ennek
megfelelően az EME-nek is változ-
nia kell, az alapgondolatnak azon-
ban – a tudomány művelése
Erdélyben, magyarul – nem, ahogy
az Értesítőről sem szabad lemon-
dani – fogalmazott a szakosztály el-
nöke, majd arra kérte a
résztvevőket, hogy egyperces néma
csenddel adózzanak az eltávozott
EME-vezetők és tagok emlékének. 

110 év az orvostudomány
szolgálatában

(Folytatás a 8. oldalról)

Prof. dr. László János



Elégedett volt csapata hozzáállásával a
Maros KK vezetőedzője a SCM U Craiova el-
leni, szombati bajnoki mérkőzést (82:65) kö-
vetően. Szászgáspár Barnabás a találkozó
utáni sajtótájékoztatón mondta el vélemé-
nyét az összecsapásról. Elsősorban játékosai
pozitív hozzáállását emelte ki, illetve azt,
hogy a keret összes tagja odatette magát, és
képességeihez mérten segítette a csapatot a
győzelem megszerzésében. 

– Nagyon fontos siker. Nagyon vártam és nagyon
reméltem, hogy azok a játékosok, akik a Steaua CSM
elleni mérkőzésen is pozitív hozzáállásukkal tűntek
ki, megerősítik, hogy számíthatunk rájuk. Örö-
münkre: mindenki elvégezte a feladatát, megtette a
kötelességét, mindenki harcolt, mindenki pozitív volt.
A teljes szakmai stáb nevében mondhatom, erre vá-
gyunk, hogy mindenki készen álljon, és amikor szük-
ség van rá, segítse a csapatot, más szóval legyen
hosszú a kispadunk. Persze, nem kell túlértékelni ezt
a győzelmet, jönnek nehezebb mérkőzések is, és na-
gyon remélem, hogy addig a kulcsemberek is felépül-
nek, rendelkezésünkre áll majd Mohammed és Dapa
is, és másként tudunk továbbmenni. Három nehéz
mérkőzés következik, mind idegenben, remélem,
hogy mindenki helyrejön. Főleg Alhajira van nagy
szükség, hogy mihamarabb visszarázódjon a közös-
ségbe, és újra ponterős ember legyen, mert a követ-
kező hazai meccs megint kulcsmérkőzésnek számít,
hiszen a Galac közvetlen ellenfelünk a rájátszásba ju-
tásért folyó küzdelemben. Bízom benne, hogy a most
megtapasztalt pozitív hozzáállást sikerül átmentenünk
a következő erőpróbákra is.

– Lepattanózásban jobb volt a Craiova.
– Ez igaz, viszont ezen a mérkőzésen összességé-

ben nem látszott, hogy uralkodnának a palánk alatt.
Bár így lenne minden meccsen, hogy legyen kevesebb
lepattanónk, de nyerjünk! Féltünk ettől a mérkőzéstől,
mert tudtuk, hogy nagyon küzdős, harapós az ellenfél,
és nekünk nagy szükségünk volt a győzelemre.

– Mohammed végül miért nem játszott?
– Őszintén, én sem tudom, milyen betegség kí-

nozza, annyi diagnózist állítottak fel az utóbbi napok-
ban! Állítólag veseköve van, de komoly hűléssel is
küszködik, aztán kezdődő tüdőgyulladásról és hörg-
hurutról is hallottam, hogy beszéltek.

– Igaz, hogy a mérkőzés reggelén is bent volt a
sürgősségen?

– Nem, péntektől már nem járja a kórházakat, de
előtte kétszer is be kellett vigyék a SMURD-ra. Teg-

nap beszéltem vele, ki
sem jön a házból, be
van zárkózva, de azt
mondták, hogy néhány
napon belül rendben
lesz.

– Craiovai kollé-
gája, Vladimir Vuksa-
novic arra
panaszkodott, hogy
több olyan játékosa
van, aki kérte, hogy
többet lehessen a par-
ketten, amikor viszont
megadja nekik az
esélyt, akkor nem tud-
nak élni vele. Ezzel

szembeállította a marosvásárhelyi csapat kosár-
labdázóit, akik szerinte ma kiválóra vizsgáztak.

– Elég összetett ez a dolog. A hazai játékosok,
abból az okból, hogy nincs elég szereplési lehetősé-
gük, nem tudnak megfelelően fejlődni. A bajnokság
hosszú és kemény, és nagyon nehéz megtalálni a kö-
zéputat. Természetes, hogy ha nem lenne az a nyomás
és hajsza az eredmény után, több hitelt szavazhatnánk
nekik. Ahhoz, hogy tapasztalatot szerezhessenek,
hosszú távra kellene terveznünk, ki kellene gondol-
nunk egy két-három éves projektet, és akkor Alin
Borşa biztosan harminc percet játszhatna minden
mérkőzésen, Engi Dávid húsz percet és így tovább.
De ebben az esetben beáldoznánk az eredményeket.
Így, amikor nyomás alatt vagyunk, nehéz, ők is érzik:
hibáznak, ezért kevesebb percet kapnak, mert muszáj
cserélni. Viszont mindenki láthatta, hogy amikor nem
volt nyomás, elkezdtek játszani. Az Európa-kupában
sem érezték a tétet, jól ment a játék, még a külföldiek
is felszabadultabban kosárlabdáztak. Amikor viszont
Nagyszeben volt az ellenfél, akkor már beremegett a
kéz. Mindegyikükről tudjuk, mire képes, mi a leg-
több, amit elvárhatunk tőlük, és mennyi a minimum.
Tudom például, hogy mire képes Cioacătă, hogy Sza-
binak mi a mérce, és ha mindegyik jön a maximum-
mal, és ezt ki tudjuk hozni belőlük, amikor szükség
van rájuk, én meg vagyok elégedve. Nem lesz belőlük
MVP, de annak nagyon örülünk, ha megtalálják a he-
lyüket a csapatban, és segítenek.

– Daniel Popescu ilyen szempontból jó példa.
– Ő jó játékos, és tudtam, hogy ha felépül, nagy

hasznunkra lesz. Érzi a játékot, okos, ezt már bemu-
tatta máshol is, nem csak itt. Csak a nyolc hónapos
kihagyás, ameddig a felépülése tartott, hosszú idő,
mindenkinek nehéz visszanyernie a sérülés előtti for-
máját.

A jászvásári sikert követően a ki-
esés elleni küzdelemben ugyancsak
közvetlen ellenfélnek számító ara-
diakkal játszott vasárnap a Maros-
vásárhelyi Sirius női
kosárlabdacsapata – de nem ott
folytatta, ahol abbahagyta. Nem
csupán kikapott hazai pályán az
ICIM-től, hanem sokkal simábban
és kategorikusabban, mint ahogy a
csupán 9 pontos különbség mu-
tatná. A pályán látottakat sokkal
jobban illusztrálja a harmadik ne-
gyed végén tapasztalt 28 pontos
hátrány, és csak annak köszönhetik
a marosvásárhelyi játékosok, hogy
ez nem maradt így, hogy Stacey
Nolan a cseresort játszatta a negye-
dik negyed legnagyobb részében.

Angel Robinson érkezésével
abban bizakodtunk, hogy a csapat-
játék feljavul, és az első tíz percben
úgy tűnt, hogy nem hiába. Ekkor
még jól forgott a labda, próbálták

keresni egymást a marosvásárhelyi
csapat tagjai, azonban elég volt,
hogy kimaradjon néhány ziccer, és
az egymásba vetett bizalom meg-
roppant. Ettől kezdődően a Sirius
amerikai játékosai folyamatosan
egyedül akarták megoldani a táma-
dásokat, s rendre felakadtak a betö-
réseik, míg a távoli dobások
pontossága kívánnivalót hagyott
maga után (16%!). Mindeközben a
védekező játék egyre halványodott,
az aradi centerek azt tettek a palánk
alatt, amit akartak, és a lepattanók
zömét is begyűjtötték.

A legnagyobb hiányosságnak a
marosvásárhelyi csapatban azonban
az tűnik, hogy két különálló keret
játszik ugyanolyan színű mezben.
Az egyikben az amerikaiak vannak,
a másikban a belföldi játékosok,
akik alig-alig ismerik fel egymást a
pályán. Pontosabban a légiósok
nem bíznak a belföldiekben, csak
nagyon ritkán passzolnak nekik,
még akkor sem, ha utóbbiak tiszta
helyzetben találhatók. A jászvásári
után ez a második meccs, hogy a
belföldiek összesen alig 2 pontot
szereznek, és ez több mint elgon-
dolkodtató.

A Sirius szerdán játssza le az
utolsó mérkőzését az alapszakasz
első feléből Szatmárnémetiben, míg
szombaton a Kolozsvári U ellen
kezdi hazai pályán a visszavágók
sorozatát. A csapatban azonban na-
gyon gyorsan nagyon komoly vál-
tozásoknak kell bekövetkezniük,
hogy esély legyen a kiesés elkerü-
lésére.
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Bálint Zsombor 

Farczádi Attila

Nem ott folytatták, ahol abbahagyták Szászgáspár: 
Bárcsak így lenne minden mérkőzésen!

Három mérkőzésből három ve-
reséggel fejezte be a szereplését a
teremlabdarúgó UEFA-kupa elitkö-
rében a Marosvásárhelyi City’us.
Bár a magyar bajnok Győri ETO

játékereje már nem érte el az euró-
milliomos klubok szintjét, a
City’usnak mai állapotában így
sem volt esélye ellene. A találkozó-
nak már csak a presztízs és az

UEFA-együttható volt a tétje, mi-
után mindkét csapat elveszítette az
előző találkozóit. A marosvásárhe-
lyiek sokkal nagyobb arányban, és
ez ennek a találkozónak a végered-
ményét is előrevetítette. 

Akárcsak a Dinamo Moszkva
vagy a Sporting ellen, a City’us vi-
szonylag jól tartotta magát mindad-
dig, amíg tartott a kezdő sor
szuflája. A második félidőben
azonban, amikor a folyamatosan
cserélő ellenfél játékosai egyre pi-
hentebbek voltak, mint az éppen
pályán található ellenfeleik, az el-
lenállás is csökkent, így a Győr öt-
gólos előnnyel fejezte be a
találkozót. A City’usnál visszatért a
csapatba Covaci, azonban Togan és

Csala továbbra sem tudott csapata
rendelkezésére állni. A mérkőzé-
sen, sajnos, a marosvásárhelyiek
becsületgólhoz sem jutottak.

A csoportot végül a házigazdák
nyerték, bár a Dinamo Moszkva el-
leni döntő találkozón csak döntet-
lent értek el. A továbbjutásról a
gólkülönbség döntött, mégpedig
az, hogy az előző napokban melyik
csapatnak sikerült nagyobb arány-
ban leseperni a pályáról a City’ust.
Így akár azt is mondhatjuk, hogy a
marosvásárhelyi csapatnak jutott az
a „dicsőség”, hogy eldöntse, me-
lyik ellenfele jut tovább a négyes
döntőbe.

Erről azért szívesen lemondtunk
volna. (bálint)

UEFA Futsal Cup: Három vereséggel zárt a City’us Au-Dzabi Nagydíj
Hamilton

nyert, 
Rosberg 

a világbajnok
Nico Rosberg, a Mercedes
német pilótája nyerte az idei
Forma-1-es világbajnokságot,
miután a vasárnapi Abu-Dzabi
Nagydíjon másodikként ért
célba háromszoros vb-győz-
tes csapattársa, a brit Lewis
Hamilton mögött.

Hamiltonnak ez volt pályafutása
53., az idei 10., s sorozatban negye-
dik futamgyőzelme, Rosberg pedig
karrierje 206. versenyén hódította el
a trófeát.

A német pilóta édesapja, Keke
1982-es vb-címe után a család má-
sodik F1-es vb-címét nyerte, ezzel
az övéké a második família az F1
történetében, amelyben az édesapa
és a fiú is a csúcsra jutott. Korábban
ez csak a Hill családnak, az 1962-
ben és 1968-ban vb-győztes Gra-
hamnek és fiának, az 1996-os
világbajnok Damonnak sikerült. A
hétszeres világbajnok Michael
Schumacher és a négyszer győztes
Sebastian Vettel után a 31 éves Ros-
berg lett a harmadik német vb-első.

Az idényzáró Abu-Dzabi Nagy-
díjon a négyszeres világbajnok Se-
bastian Vettel, a Ferrari német
pilótája végzett a harmadik helyen.

A Dinamo Moszkva azért maradt le a négyes döntőről, mert „csak” tíz góllal múlta felül a
piros mezes marosvásárhelyi csapatot                                                                     Fotó: A Bola

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó UEFA-kupa, elitkör, 3. forduló: Győri ETO –

Marosvásárhelyi City’us 5-0 (1-0)
Lisszabon, Odivelas sportcsarnok. Vezette: Cedric Péllisier

(francia), Borut Šivic (szlovén). Tartalék: Juan Gallardo (spa-
nyol). Megfigyelők: Alexandru Burlac (moldovai), Talal Darausi
(izraeli).

Gól: Jaison (4.), David Moura (24.), Drahovský (24.), Boroş
(37. – öngól), Leandrinho (39.).

Sárga lap: Duque (32.), Stoica (35.).
Győri ETO: Matkovics – Jaison, Álex, Juanra, Drahovský (Da-

vide Moura, Seidler, Leandrinho, Harnisch, Vas, Dávid, Bognár).
City’us: Molina (Moldovan) – Duque, Stoica, Ţipău, Covaci

(Küsmödi, Dobai, Pop, Boroş).
A forduló másik mérkőzésén: Dinamo Moszkva – Sporting

Lisszabon 3-3.
Az elitkör D csoportjának végső állása: 1. Sporting 7 pont

(23-5), 2. Dinamo Moszkva 7 (19-5), 3. Győri ETO 3, 4. City’us 0.

Eredményjelző
Az elitkör további csoportjainak eredményei:
* A csoport (Almati): Nikars Riga (lett) – Feniks (koszovói) 4-

3, Kairat Almati (kazah) – Rieti (olasz) 3-2, Rieti – Nikars 7-0,
Kairat – Feniks 6-0, Feniks – Rieti 3-6, Kairat – Nikars 4-1.
Végső rangsor: 1. Kairat 9 pont, 2. Rieti 6, 3. Nikars 3, 4. Feniks
0.

* B csoport (Zágráb): Ugra Jugorszk (orosz) – Hamburg Pant-
hers (német) 4-0, Nacional Zágráb (horvát) – Araz Nahicseván
(azeri) 2-1, Araz – Ugra 0-4, Nacional – Hamburg 11-1, Araz –
Hamburg 5-1, Ugra – Nacional 5-1. Végső rangsor: 1. Ugra Ju-
gorszk 9 pont, 2. Nacional Zágráb 6, 3. Araz Nahicseván 3, 4.
Hamburg Panthers 0.

* C csoport (Maribor): Inter FS (spanyol) – Chrudim (cseh) 2-
0, Brezje Maribor (szlovén) – Ekonomac Kragujevac (szerb) 6-2,
Ekonomac – Inter FS 1-8, Maribor – Chrudim 1-4, Chrudim –
Ekonomac 0-1, Inter FS – Maribor 3-1. Végső állás: 1. Inter FS 9
pont, 2. Chrudim 3 (4-4), 3. Maribor 3 (7-6), 4. Ekonomac 3 (4-
14).

Az áprilisban rendezendő négyes döntő résztvevői: Kairat Al-
mati, Ugra Jugorszk, Inter FS, Sporting Lisszabon.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 9. forduló: Marosvásárhelyi Si-

rius – Aradi ICIM 72:81 (12-20, 17-26, 12-22, 31-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Cosmin Prişcă

(Medgyes), Lavinia Gheorghe (Bukarest), Daniel Tarţa (Szatmár-
németi). Ellenőr: Luca Badea (Bukarest).

Sirius: Robinson 18 (1), Daniel 17 (1), Laudermill 14 (1),
McCune 12, Gregory 9 (1), Lovász 2, Pop, Gál, Radu.

ICIM: Karakašević 17, Stroman 15 (2), McGuire 14 (1), Pašić 11
(2), Hadžović 9 (1), Nagy 6, Zidaru 5 (1), Moraru 2, Mercea 2, De-
meter, Szőcs.

A női kosárlabda Nemzeti Liga 9. fordulójában: CSM Târgo-
vişte – Brassói Olimpia 72:78, Szatmárnémeti CSM – Kolozsvári
U 72:80, CSBT Alexandria – Jászvásári Poli 98-96, Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC – Galaci Phoenix 108-59.

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 8/1 17
2. Kolozsvár 8/1 17
3. Brassó 7/2 16
4. Târgovişte 7/2 16
5. Galac 5/4 14
6. Arad 3/6 12
7. Alexandria 2/7 11
8. Szatmárnémeti 2/6 10
9. Jászvásár 1/8 10
10. Sirius 1/7 9
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Gyarmati Ferenc, aki bíróként
vett részt az idei Rio de Janeiró-i
nyári olimpián, elfogadta meghí-
vásunkat, és november  16-án ta-
lálkozott a Szász Albert
Sportlíceum tanulóival. Ezúton is
köszönjük a szép, baráti beszélge-
tést, az élménybeszámolót és az
őszinte, hiteles válaszokat tanítvá-
nyaink kérdéseire. Megtisztelt
azzal, hogy a riói bíráskodás után
először öltötte fel azt a bírói ruhát,
amit az olimpiai játékokon viselt,
és elhozta a Rióban használt sípját.
Mindez érdekességnek számított a
gyerekek számára, de még na-
gyobb élményt jelentett, hogy
olyan erkölcsi értékrendet mutatott
fel, ami az élet bármely szakterü-
letén megállja a helyét. 

Gyarmati Ferenc nős, két kislá-
nya van, akik ragyogó szemmel
vettek részt a találkozón. Példa-
képe az édesapja, aki tanárként, ér-
demes edzőként nagy hatással volt
rá. Általa került kapcsolatba a bir-
kózással. 

A kérdések alapján kiderült,
hogy bizony nem könnyű nagy
eredményeket elérni. A diplomá-
ciai harcok, a sok-sok nehézség
bárkit elbizonytalaníthatnak.
Azonban az évekig tartó küzde-
lem, a komolyság, becsületesség,
következetesség segít célba jutni.
Arra is rákérdeztek a gyerekek,
hogy hibázott-e bíráskodás köz-
ben, melyek a legnehezebb mec-

csek, miért utasított vissza két
meccset, a nézőközönség befolyá-
solja-e a döntéshozatalban. ,,Aki
nem dolgozik, az nem hibázik” –
válaszolta Gyarmati. „Ha hibá-
zunk, be kell ismerni, és úgy javí-
tani, hogy ne forduljon elő többé.
Nem mindegy, hogy akaratból hi-
bázik az ember vagy akaratlanul.”
„Nagyon jó érzés kiválóságok kö-
zött lenni, de óriási felelősség.” A
nehéz meccsek például azok, ame-
lyeket korábban már minősített, és
mentálisan ez nem szabad befolyá-
solja. Nagyon nagy lelki jelenlétet
igényel, ha például azeri–örmény,
orosz–grúz játékosok egymás el-
lenfelei. A legnehezebb annak tu-
datában lenni, hogy az esetleg
évekig rettentő nagy munkát be-
fektető olimpiai játékos élete egy

rossz bírói döntés miatt romba dől-
het. Nem lehet szimpátia bírásko-
dás közben. Két meccset azért
utasított vissza, mert magyarországi
versenyzőkkel szemben semleges
szeretett volna maradni, vádak el-
kerülése végett. A nézők nem befo-
lyásolják, bár mindent hall. 

A Sportlíceum tanulóit arra biz-
tatta, hogy tanuljanak, ne vagány,
hanem egészséges, normális életet
éljenek. Azt is hangsúlyozta, hogy
buta élsportoló nincs.

Nem kell túlhajszolni a szerve-
zetüket, inkább rendszerességre,
becsületességre, következetességre
törekedjenek. 

Nagyon szépen köszönjük! És
köszönjük a szervezést Barabás
Zsuzsanna tanárnőnek!

Fábián Olga

Komolyság, becsületesség, következetesség
Gyarmati Ferenc 

a Szász Adalbert Sportlíceumban

Mosolyogva, ismerősökként kö-
szöntjük egymást Márton Csilla ta-
nárnővel.

– Újra együtt? – kérdezi.
– Újra kilencedikes osztályfő-

nök? – kérdezzük vissza.
Így aztán már nem is tudjuk, va-

lójában az újrakezdéséről vagy in-
kább a folytatásáról van szó annak
az „Így viselkedj!” elnevezésű il-
lemtani vetélkedőnek, amit első al-
kalommal a refisekhez vittünk be
a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális
Egyesület nevében.

Újrakezdéséről mindenképpen,
ha az oszival való együttműködés-
ről beszélünk, hisz ő azóta, hogy
először találkoztunk, idén egy újabb
kilencedikkel kezdte az évet, de
ugyanakkor folytatásáról is annak a
programnak, amit jómagam kezde-
ményezésére és annak kidolgozása
után egyesületünk elindított ezelőtt
5 évvel, hisz azóta is folyamatosan

jelen vagyunk a mindenkori kilen-
cedik osztályokban.

Annak idején kezdeményezé-
sünket őszinte lelkesedéssel fo-
gadta, azonnal mellénk állt Márton
Csilla osztályfőnöknő, és együtt
vártuk kíváncsian a diákok véle-
ményét. Hisz programunkkal őket
szólítottuk meg, nekik akartunk se-
gítséget nyújtani az illemtani kér-
désekben való elméleti és
gyakorlati eligazodáshoz. Nem
csalódtunk, mert a fiatalok min-
denre fogékonyak. Még az illem-
tani szabályok megismerése iránt
is! Valóban érdekelte őket mindaz,
amit elmondtunk, amit a gyakor-
latban meg is mutattunk.

Felbátorodva a sikereken, az
évek folyamán lassan bevittük a
vetélkedőt a művészeti líceumba,
a tavalytól már a katolikus gimná-
ziumba is, idén pedig a Bolyai lí-
ceumot vettük be a csapatba.

Mindenhol szívesen fogadtak igaz-
gatók, osztályfőnökök, diákok.

A vetélkedő során a diákok
nemcsak hogy színinövendékek-
kel/színészekkel közösen rögtö-
nözve játszanak el konkrét
viselkedési szabályokat, de a má-
sodik fordulóra ők maguk is ké-
szülnek és előadnak különböző
élethelyzeteket, gyűjtenek illem-
tanhoz kötődő közmondásokat.

Az időzítéseknél igyekszünk
persze elkerülni a dolgozatírások
periódusát. Így aztán vetélkedőink
időszakát általában egybeejtjük az
Iskola másként héttel, ami viszont
sokszor közelít a gólyabálokéihoz.

Van alkalmunk látni a diákok iz-
gatott készülődését. Hol bálra, hol
kirándulásra. Ilyenkor mindenki
ezekről a bálokról/kirándulásokról
beszél, ezekre készül. Az izgalom
rendszerint átragad ránk is.

A diákok kipróbálhatják magu-
kat ,,élesben” ezeken a gólyabálo-
kon, hisz azonnal alkalmazásra
kerülhetnek a viselkedési szabá-
lyok például tánc közben, társaság-
ban, bálokon. De élőben
alkalmazhatják azokat az illemtani
szabályokat is, amelyeket a kirán-
dulásokon a múzeumok, templo-
mok látogatásakor vagy a
szálláshelyeken illik betartani.

Támogatóinknak köszönhetően
a legjobb csapatokat minden alka-
lommal díjaztuk is, de egy kis
édességgel persze minden résztve-
vőnek kedveskedtünk.

Lassan végéhez értünk az
ebben az évben is megszervezett
vetélkedősorozatunknak. A máso-
dik fordulóban utolsónak a refisek-
hez mentünk. Búcsúzáskor már
csak odakacsintottunk Csillának: –
akkor 4 év múlva ismét kilencedi-
kesek leszünk…?

Fogarasiné Bereczki Irma

így viselkedj!

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek.  

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Baricz Lajos marosszentgyörgyi
római katolikus plébános neve sok-
szor elhangzik a médiában, de leg-
találóbban Kopacz Imola
pszichológus fogalmazott, amikor
mint igazi „polihisztort” bemutatta
a Magányosok Klubja tagjainak. 

Igaz, hogy régi ismerősünk Ba-
ricz Lajos, aki legutóbb, amikor ná-
lunk járt, így búcsúzott: csak
hívjanak, mert jövünk.

Hát hívtuk, és mint mindig, ér-
deklődéssel vártuk, tudván, hogy
kellemes délutánban lesz részünk.
Nemcsak a lelkészt, a költőt üdvö-
zölhettük, de a közéleti személyisé-
get, a jó szervezőt és a jó házigazdát
is – sorolta Kopacz Imola, hisz eze-
ket a tulajdonságokat fémjelzik
azok a kitüntetések, amelyeket az
évek során kapott. 

Vendégünk, mint mindig, ez al-
kalommal is legújabb verseskötete-
iből olvasott fel: Áldalak téged,
Álom a valóság, Elfed a hant és egy
számunkra nagyon kedves kötetből,
az Isteni parázsból, melyben reánk,
magányosokra emlékezik a Van egy
jó hely című versében. 

Érdeklődést keltett egy új verse-
lési forma ismertetése, melyben öt
rövid sorban frappáns igazságokat
fejeznek ki.

Külön érdeme a szerzőnek, hogy
a tragikus dolgokat is humorral fű-

szerezi, és úgy tálalja elénk, hogy
mosolyt fakasztanak, nem könnye-
ket csalnak a szemekbe. Ilyenek a
vidám sírversek az Elfed a hant
című kötetében, melyben azt ígéri a
költő, hogy amit itt elkezdett, a
síron túl is folytatja.

Publicisztikai írásaiból a Múlnak
az évek című kötetből olvasott fel
részleteket. Ezekből a sorokból ki-
csengtek a meditáló pap vallásos
gondolatai, melyek közel állnak a
hallgatóság lelkivilágához.

A hangulatot emelte Simon
Kinga marosszentgyörgyi kántornő
zongorajátéka, aki megzenésített
Baricz-verseket adott elő. A rólunk,
magányosokról szóló megzenésített
verset – Van egy jó hely – élénk
taps követte. 

A verseskötetek fehér-fekete il-
lusztrációit Abonyi Mária készí-
tette. Pécsi Ágnes klubtag mintegy
köszönetképpen elszavalta a költő
Tisztességet című versét, mely a
klub fennállásának 25. évfordulóján
is elhangzott.  

A Magányosok Klubjának közös-
sége, élén Kopacz Imola pszicholó-
gussal, azt kívánjuk Baricz
Lajosnak, hogy számos kötetét
újabbak kövessék! Ezeket hozza el
hozzánk, mert visszavárjuk szere-
tettel.

Radványi Hajnal

Van egy jó hely

A november 30-án bemutatásra
kerülő kötettel kapcsolatban szeret-
nék egypár gondolatot megosztani
az olvasókkal. A Bolyai Farkas El-
méleti Líceumban 1957–1961 kö-
zött eltöltött években volt alkalmam
megismerni, megszeretni ezt az is-
kolát, az idő teltével mindig szere-
tettel gondolok erre az időszakra.
Megfogott az a légkör, ami a Bolya-
iban volt. Ezért is pattant ki a szikra
belőlem, ami a könyv megírására
sarkallt. A kötetben ötven év távla-
tából arra tekintek vissza, milyen
volt az élet a Bolyaiban. 

Mindenekelőtt el kell monda-
nom, hogy nemcsak tanulni, taní-
tani, hanem a Bolyaiban
alkalmazottként dolgozni is büszke-
ség töltötte el az embert. 1961-ig
voltam alkalmazottja a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumnak. Az itt el-
töltött időszakban magamba

szívtam a Bolyai-szellemet, alkal-
mam nyílt megismerni mind a ta-
nári kar tagjait, mind a diákok nagy
részét. Velük együtt lenni, segíteni
nekik, az akkori körülményekhez
képest minél jobban ellátni őket,
követni az eredményeiket, velük
együtt örülni vagy netán bosszan-
kodni az izgalmas sportrendezvé-
nyeken. 

A kulturáltság, a műveltség, a
tenni akarás, a jobbra törekvés volt
jellemző a közösségre. 

A könyv anyaga visszaemlékezé-
sekből, valamint több tanuló írásá-
ból állt össze.  A kötetben többnyire
sportfotókat teszünk közzé, annak
reményében, hogy több véndiák
magára ismer. 

Úgy gondolom, hogy érdemes
lesz elolvasni, emlékezni, nosztal-
giázni. 

Varró Domokos 

Emlékképek
Visszatekintés a bolyais évekre

Fotó: Popescu Ilona 
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A múlt heti részben a speciális
megfigyelési módszerekről beszél-
tünk, elmondva azt, hogy ezeket
főszabályként mindig a bíró kell
jóváhagyja maximum 30 napos
időszakra, viszont indokolt esetben
meg lehet hosszabbítani ugyan-
csak bírói engedéllyel egy újabb
30 napos időszakra. Egy személy
megfigyelésének teljes időtartama
összesen nem haladhatja meg a 6
hónapot. Amennyiben nem tulaj-
donképpeni lehallgatásról, hanem
magánterületen, magánlakásban
történő video-, audio- vagy fény-
képrögzítéses megfigyelésről van
szó, ennek összidőtartama nem ha-
ladhatja meg a 120 napot, tehát itt
egy rövidebb időtartamról van szó,
ugyanis az az audiovizuális megfi-
gyelés, amelyet egy magánlakás-
ban folytatnak le (pl. videokamera
felszerelése egy magánlakásban
megfigyelés céljából) halmozottan
sérti a személyi szabadságjogokat,
és ezért időben is hatékonyabban
kell korlátozni.

A román büntetőtörvénykönyv a
speciális megfigyelési módszerek
között szabályozza a házkutatást
is, amely a rossz emlékű kommu-
nista rendszerben a nyomozás mel-
lett hatékony megfélemlítési
eszköz volt, jelenleg pedig újból
reneszánszát éli, még hogyha nem
is – mindig – ebből a célból. A tör-
vényi előírások szerint négyfajta
házkutatást különböztetünk meg.
Eszerint beszélhetünk a lakhely át-
kutatásáról (ez a tulajdonképpeni
házkutatás), a testi ellenőrzésről
(az úgynevezett testi motozás), in-
formatikai átkutatásról, vagyis in-
formatikai eszköz átvizsgálásáról,
valamint gépjármű-átkutatásról. 

Alapszabály bármilyen termé-
szetű házkutatásnál, hogy ezt az
emberi méltóság tiszteletben tartá-
sával kell elvégezni, és nem lehet a
házkutatás során az egyén magáné-
letébe aránytalanul beavatkozni. 

Házkutatást akkor lehet elren-
delni, amikor fennáll annak a meg-
alapozott gyanúja, hogy
bűncselekményt követtek el, vagy
egy bűncselekmény elkövetésével
kapcsolatos tárgy, tárgyak vagy
iratok birtoklásának gyanúja áll
fenn, és feltételezhető, hogy a ház-
kutatás a bűncselekménnyel kap-
csolatos bizonyítékok beszer-
zéséhez vezethet, ezek megőrzését

segíti elő vagy a gyanúsított elfo-
gását eredményezheti.

A lakhely átkutatását a nyomo-
zás során ügyészi indítványra a bí-
róság hagyhatja jóvá. Az ügyészi
indítványnak, kérvénynek tartal-
maznia kell az átkutatandó helyi-
ség leírását, azon információkat,
amelyek alapján fennáll a bűncse-
lekmény elkövetésének gyanúja,
illetve amelyekből kiderült, hogy
az átkutatni szándékozott helyiség-
ben bizonyítékok lelhetők fel, va-
lamint a gyanúsított személyét is
azonosítani kell. Amennyiben a
házkutatás alatt derül ki, hogy a ke-
resett tárgyak más helyiségbe kerül-
tek, a házkutatás ezekre is érvényes,
és itt is lehet folytatni a házkutatást
az ügyész engedélyével.

A házkutatási indítványt a bíró-
ság 24 órán belül tárgyalja,
amelyre természetesen a feleket
nem idézi meg, viszont az ügyész
kötelezően jelen kell legyen.
Amennyiben a bíró megalapozott-
nak találja az ügyész házkutatási
indítványát, azt bírói végzéssel jó-
váhagyja, és kiadja a házkutatási
parancsot, amelynek tartalmaznia
kell a kiállító bíróság elnevezését,
a kiállítás dátumát és óráját, annak
a személynek a nevét, aki kiadta a
házkutatási parancsot, a házkuta-
tási parancs érvényességi idejét,
amely nem haladhatja meg a 15
napot, a házkutatási parancs célját
és indokait, annak a személynek az
azonosítását, akinél a házkutatást
lefolytatják, a tettes, a gyanúsított
vagy a terhelt megnevezését, a ke-
resett tárgyak, bizonyítékok leírá-
sát, azt a megjegyzést, hogy a
házkutatási parancs csak egyszer
használható fel, valamint a bíró pe-
csétjét és aláírását. A házkutatási
parancs kiadását a bíró természe-
tesen vissza is utasíthatja. A bírói
végzés, amellyel a házkutatásról
döntenek, nem fellebbezhető meg,
új házkutatási parancsot csak új és
előzőleg nem ismert információk
alapján lehet kérvényezni és ki-
adni.

A házkutatást az ügyész vagy a
nyomozó hatóság dolgozói végzik.
Fontos szabály, hogy házkutatást
csak reggel 6 és este 22 óra között
lehet végezni, kivéve amennyiben
tettenéréses bűncselekmény esete
forog fenn, vagy olyan helyiségről
van szó, amely az illető órában
nyitva van a nyilvánosság számára
(például éjszakai szórakozóhelyek
vagy éjszaka is működő gyártó-

egység). A házkutatás ideje alatt a
jelen levő személyek szabad köz-
lekedését korlátozni lehet.

A házkutatás megkezdése előtt
az azt lefolytató nyomozó hatósági
dolgozónak azonosítania kell
magát, és át kell adnia a bírósági
házkutatási parancs egy eredeti
példányát annak a személynek
vagy az illető személy törvényes
képviselőjének, akinél a házkuta-
tást lefolytatják. A házkutatási le-
folytatása előtt az átkutatott
személyeket felszólítják a keresett
tárgyak, iratok önkéntes átadására,
amennyiben ez megtörténik, a ház-
kutatást nem folytatják le. Az átku-
tatott személynek joga van egy
ügyvéd jelenlétére. Amennyiben
ezt igénylik, a házkutatást elha-
lasztják az ügyvéd megérkezéséig,
ami viszont nem haladhatja meg a
két órát. Különleges esetekben
vagy amennyiben az ügyvédet
nem lehetett elérni, a házkutatást el
lehet kezdeni a két óra lejárta előtt
is. Az átkutatott személyt képvisel-
heti, illetve segítheti egy harmadik,
megbízható személy (pl. családtag
vagy éppen ügyvéd). Amennyiben
az átkutatott-ellenőrzött személy
őrizetben vagy előzetes letartózta-
tásban van, kötelezően el kell
hozni a házkutatás helyszínére,
amennyiben pedig ez nem lehetsé-
ges, a házkutatást, valamint a ke-
resett tárgyak átvételét és elvitelét
segédtanú jelenlétében kell lefoly-
tatni.

A házkutatást lefolytató ható-
sági dolgozóknak joguk van a zárt
tereket, bútorokat vagy bármilyen
más tárgyakat erővel felnyitni, fel-
törni, amennyiben az átkutatott
személy ezek kinyitására nem haj-
landó, az elkerülhető kár szabálya-
inak betartásával. Csak azokat a
tárgyakat viheti el a nyomozó ha-
tóság, amelyeknek köze van a bűn-
cselekményhez, viszont a tiltott
tárgyakat mindig elviszik. Az átku-
tatott helyiségbe való erővel tör-
ténő behatolás csak akkor
lehetséges, amennyiben fegyveres
vagy erőszakos ellenállás feltéte-
lezhető, vagy az előzetes felszólí-
tásra nem reagált senki. A
házkutatás alatt más nyomozati
cselekmény, amely meggátolná az
átkutatott személyt a házkutatás-
ban való részvételben, nem folytat-
ható le (pl. nem lehet a házkutatás
alatt kihallgatni az átkutatott sze-
mélyt). A házkutatásról fotó, vi-
deofelvétel készíthető.

A lehallgatásokról – házkutatás (V.)

A gázhálózat kétévente ese-
dékes műszaki-biztonsági el-
lenőrzése felől érdeklődők
számára közöljük azon cégek
megnevezését, amelyek közül
bármelyik megkeresheti aján-
latával a magánfogyasztókat. 

Mivel jelenleg a megyében negy-
ven cég rendelkezik engedéllyel,
ezek száma annak függvényében
nőhet vagy csökkenhet, hogy újabb
engedélyeket bocsátanak ki, vagy
vonnak vissza, így fennállhat a ve-
szély, hogy visszaélések történnek.
Ezt elkerülendő ajánlott ellenőrizni
a felmutatott engedélyek lejárati ha-
táridejét, illetve az E.on szolgáltató
honlapján az engedélyezett cégek
listáját, de a gázszolgáltató telefon-
számain is lehet érdeklődni a szol-
gálatukat felajánló személyek által
képviselt cégek létezése, az engedé-
lyek hitelessége felől. A bőség za-
varában azonban az is előfordulhat,
hogy csalók házalnak majd, cégek
képviselőiként bemutatkozva. 

Az E.on gázelosztó vállalat két
éve nem ellenőrzi a vezetékeket, el-
lenben követi azok aktualizálását,
és a gázszámlán figyelmezteti a fo-
gyasztókat az időszakos ellenőrzés
lejártáról, amelynek elmulasztása a
szolgáltatás megvonásával járhat. 

Amint a szolgáltató sajtóosztálya
tájékoztatott, két éve az ellenőrizte-
tés felelőssége a fogyasztók köte-
lessége. Az időszakos
műszaki-biztonsági ellenőrzést
azonban olyan céggel kell végez-
tetni, amely rendelkezik az Orszá-
gos Energiaügyi Hatóság
(Autoritatea Naţională de Regle-
mentare in domeniul Energiei) en-
gedélyével. A gázszolgáltató
ajánlata szerint a szolgáltatásukat
felajánló magáncégek hitelességét
le kell ellenőrizni, hogy rendelkez-
nek-e az ANRE engedélyével, a
céget képviselők tudják-e igazolni
magukat, ellenkező esetben, illetve
ha bármilyen gyanú merül fel az
idegen személyek jelenlétével kap-

csolatosan, a legközelebbi rend-
őrőrsöt kell értesíteni. Sürgősség
(gázszivárgás) esetén az E.on gáz-
szolgáltató bármelyik hálózatról in-
gyenesen hívható telefonszáma a
0800.800.928, illetve a 0265/200-
928-as. A számlákkal, kifizetési
módozatokkal kapcsolatos kérdé-
sekkel, illetve az engedélyezett
cégek felől érdeklődni a
0800.800.366-os vagy a
0800.800.900-as ingyenesen hív-
ható telefonszámon lehet hétfőtől
péntekig 8-20 óra között, valamint
a 0265/200-366-os telefonszámon.

Az engedélyezett cégek listája az
országos energiaügyi hatóság
www.anre.ro honlapján tanulmá-
nyozható. 

Maros megyében az alábbi enge-
délyezett cégek végezhetnek gáz-
szerelést és ellenőrzést: 11
INSTALAŢII GAZ, ALTVINS-
TAL, AMES GAZ GRUP, ANDRA
SIGHIŞOARA, CARDINAL
PREST SERV., CELTIA PREST,
CIS GAZ,CONSTRUCTORUL
RIG, E.ON DISTRIBUŢIE RO-
MÂNIA, E.ON SERVICII TEH-
NICE, EXPERT PETROLEUM, F.
PROIECT INSTAL, GASCOP,
GET INSTAL, ILCON SERV, INS-
TAL GLOBAL, INSTALDI, INS-
TAROM, INSTASERVICE,
INSTGAZ, LAS PROM, LETAR-
CONS PROD., MARG. PROD.
IMPEX, MIRA SERV INSTAL,
MLM INSTAL 2006, MONTREP-
COM, NV PROIECT INSTAL,
OLTSPERA, ORDEA PRODCOM,
PADO GROUP INFRASTRUC-
TURES S.R.L., RAMON INST.,
ROMINSTA, SABISOR, SERVI-
CII ENERGETICE PENTRU
ACASA – SEA COMPLET S.A.,
SST GRUP TRANSILVANIA,
TIBPET, TOP GAZ, TROVAINS-
TAL, UNION INSTAL és VALTER
SERV. (Pálosy P.)

A megyében negyven engedélyezett gázcég
Ellenőrizhetnek és szerelhetnek

A kormány november 8-i ülé-
sén módosításokat fogadott el
az Első otthon programmal
kapcsolatban, a stratégiáról
az elkövetkezőkben döntenek. 

A dokumentum szerint a Pénz-
ügyminisztérium évi 2 milliárd lejes
keretösszegig vállal garanciát a
programban 2017–2018-ban, és évi
1,5 milliárd lejig 2019–2021 között.
A célkitűzés nem változik: hozzáse-
gíteni a lakosságot ahhoz, hogy hi-
telt vehessenek fel lakásvásárlásra
– áll az Agerpres közleményében. A
program megőrzi szociális jellegét,

és nem tesz különbséget az igény-
lők között az életkor, származás,
vagy jövedelem szempontjából.
Változás viszont, hogy a dokumen-
tum szerint az állami garancia a
hitel 50 százalékára csak az elmúlt
öt évben épített, vagy felújított in-
gatlanok vásárlásakor terjed ki, a
többi ingatlan esetében a hitel 40
százaléka lesz államilag garantált.
Szintén változás, hogy csak olyan
ingatlanok lesznek vásárolhatóak a
programban, amelyek hőszigetelése
beilleszkedik az A, B vagy C haté-
konysági osztályba. 

Módosul az Első otthon program

Az E.On 
csak sürgősségi esetben tárcsázható 

November 29-én, ma éjféltől december 5-éig, hétfőig szünetel az E.On
gáz- és villanyáram-szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata. Sürgősség
(gázszivárgás)  esetén azonban  a 0800.800.928-as ingyenes szám, illetve
a 0265/200-928-as Telekom-szám tárcsázható. Az informatikai hálózat
felújítása miatt öt napig a  0800 800 366 és a  0800 800 900 telefonszá-
mok, illetve az e-mail-hálózat működésképtelen lesz. A gázszolgáltató
ügyfélfogadása november 30-án és december elsején, a nemzeti ünnepen
szünetel. December 2-án, pénteken 8–16 óra között fogadják az ügyfele-
ket. December 5-étől, hétfőtől a szolgáltató kommunikációs hálózata újra
működésbe lép – áll a gázszolgáltató közleményében. 

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség Tűzijáték-
akció néven indított ellenőrzéseket, melyek során pi-
rotechnikai anyagokat forgalmazó cégeket és
kereskedőket ellenőriznek január 4-éig. Az akció or-
szágszerte zajlik, a cél a megelőzéssel a lakosság biz-
tonságának megőrzése, a pirotechnikai anyagok
birtoklására és forgalmazására vonatkozó törvényes
előírások betartatása a téli ünnepek közeledtével.
Rendfenntartási, biztonsági, közbiztonsági és környe-
zetvédelmi okok miatt a 2, 3, 4-es kategóriákba tar-
tozó pirotechnikai cikkeket, a T1 és T2 jelzésű,

színpadi használatra készülteket, valamint a P2 jelzé-
sűeket magánszemélyek nem birtokolhatják, használ-
hatják, forgalmazhatják. A robbanóanyagokra
vonatkozó, újra közzétett 1995. évi 126-os számú tör-
vény értelmében a pirotechnikai anyagokkal végre-
hajtott bármilyen művelet bűncselekménynek
minősül, és 3 hónaptól egy évig terjedő börtönnel jár.

Tilos pirotechnikai eszközöket használni:
• éjszaka, 24–6 óra között; kivételt képeznek a

helyi, országos vagy nemzetközi érdekeltségű ren-
dezvények, amelyeket a helyhatóság jóváhagyott

• a négyemeletes épületek 50 méteres körzetében
és a négyemeletesnél magasabb épületek 100 méteres
körzetében

• a magasfeszültségű villamos berendezések, a
cseppfolyós vagy szilárdüzemanyag-lerakatok 500
méteres körzetében

• a vegyipari és kőolajipari objektumoktól, ame-
lyek tűz- vagy robbanásveszélyesek, a közutaktól az
előírtnál kisebb távolságra vagy 500 méternél köze-
lebb az erdőhöz. (sz.p.)

Tűzijáték-akció



ADÁSVÉTEL

VALÓDI MÉZ a termelőtől! Tel. 0744-
474-863. (56818)

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák, 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (58998-I)

ELADÓ három disznó. Tel.
0365/448-263. (57730-I)

ELADÓ jó minőségű vörös óbor – 5
lej/liter. Tel. 0741-143-404. (57748-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(57799)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(57799)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(57800-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(57800-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-921-737.
(57800-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(57798)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(57798)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(57798)

ELADÓK 130-200 kg közötti
húsdisznók. Tel. 0754-895-544,
0265/323-361. (57789)

VÁSÁROLOK búzát, tritikálét és ku-
koricát. Ajánlok 0,50 lejt kilójáért. Tel.
0742-125-989. (-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szabó Károly névre
szóló utazási igazolványom. Semmisnek
nyilvánítom. (57802)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (56798)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (56732-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (57296)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok
bármilyen szinten, minden kor-
osztálynak. Tel. 0723-089-808. (57293)

TERMOPÁN, szalagfüggönyök és
redőnyök szerelése és javítása. Tel.
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(58859)

BIZTONSÁGTECHNIKAI munkatár-
sat és villanyszerelőt alkalmazunk
sürgősen. Az önéletrajzokat az
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre

várjuk. (18233-I)

FESTÉST, mázolást, parkettezést, csempe-
rakást, gipszkartonszerelést vállalunk. Tel.
0741-762-701. (18289)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18292-I)

INDUL a kakasdi pálinkafőzde
december 2-án. A szállítás ingyenes a
város területén. Szeretettel várunk
mindenkit. Tel. 0753-067-099. (57801)

SZOBA- és lépcsőházfestést vállalok.
Tel. 0746-854-850. (57805)

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy örökre
elmegyek. Ne sírjatok, mert itt
már jó nekem, fentről
vigyázok, és szeretlek titeket.”
Szemünkben könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk a márkodi
születésű ASZALOS IRÉN volt
maroskeresztúri lakosra, aki
egy éve hagyott itt minket.
Akik ismerték, tisztelték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Emlékét őrzi
bánatos férje, két fia, két
menye, négy unokája és a
Győrffy család. (57736-I)

Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk november 29-én a
székesi születésű KALI
LÁZÁRRA halálának 3.
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét szeretettel őrizzük.
Felesége, fia, lánya, veje és
két unokája családjukkal
együtt. (57699)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
TEMESVÁRI ISTVÁNRA, a
szeretett férjre, édesapára
halálának 5. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(57745-I)

„Fáradt testetek a sír mélyén
Nyugodjék már csendben,
békén!
S míg porotok a hant zárja,
Bús emléketek legyen áldva.”
Fájdalommal emlékezünk
szüleinkre: PÁL ERZSÉBET-
RE halálának 10. évfordulója,
valamint PÁL LAJOSRA
halálának 8. évfordulója alkal-
mából. Gyermekeik: Erzsébet
és Éva családjukkal. (57783)

Szomorú szívvel emlékezünk
halálának 14. évforduláján,
november 30-án, a felejt-
hetetlen férjre, édesapára,
nagyapára, SZABÓ ZOLTÁN-
RA. Emléked szívünkben
őrizzük! Felesége, Éva, gyer-
mekei, Réka, Lóránt és neje,
Gabriella, unokái: Boglárka,
Bence, Rio és Christian. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (v.-I)

Fájdalommal és kegyelettel
emlékezünk december 1-jén a
tordátfalvi születésű VÉGH
FERENCZ volt nyárád-
magyarósi lakosra halálának
6. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, pihenése
csendes! Szerettei. (1176-I)

Az igazi könnycsepp nem az,
ami a szemünkből hull, és
végigcsorog arcunkon, ha-
nem az, ami a szívünkből hull
és végigcsorog a lelkünkön.
Ma tizenkét éve, hogy
felejthetetlen édesanyánk,
LŐRINCZ EDITH szül. Csiki
örökre itt hagyott. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (57790-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
a szerető szívű, jóságos
édesanyára, a nagyadorjáni
CSALÓKA LILLÁRA halálának
2. évfordulóján. Példás életére
mindig hálás szívvel fogunk
emlékezni. Gyerekeik és
családjuk, valamint az
unokák. (57791)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Szívünkben helyedet
nem pótolja senki, míg a
földön élünk, nem fogunk
feledni.
Fájó szívvel emlékezünk de-
cember 2-án a marosszent-
györgyi VAJDA PIROSKÁ-
RA született Pataki halálának
5. évfordulóján. Szerető
anyatársa, Rózsika és
apatársa, Lajos. Nyugodjál
békében! (57806)

Szomorú szívvel emlékezünk
november 30-án BLÁGA
ROZÁLIÁRA szül. Dézsi
halálának 8. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Hozzá-
tartozói. (57811)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan tudatjuk mindazok-
kal, akik szerették és ismerték,
hogy a felejthetetlen feleség,
édesanya és testvér, 

ENIKŐ 
2016. november 24-én Magyaror-
szágon eltávozott közülünk.
Hamvait hazájában, Erdélyben
helyezzük végső nyugalomra. 

Búcsúzik tőle férje, dr. Sass
János, fiai, dr. Sass Tamás 

és dr. Sass Gábor. (sz-I)

Megtörten búcsúzunk szeretett
menyemtől és sógornőnktől. Ő
volt 

SASS ENIKŐ 
kinek emléke örökre velünk
marad. 

A Sass család. (sz-I)

Hosszú évek emléke összefűz
veled, drága osztálytársunk, és
ez így marad ezután is, miután
Isten akaratából örökre itt hagy-
tál minket. 

Dr. GRÉPÁLY ISTVÁN 
2016. november 25-én Nagykőrö-
sön megpihent. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúznak az 1961-ben végzett

bolyais társaid. (1177-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a drága jó férj,
édesapa, após, nagytata, testvér,
rokon, jó szomszéd, 

RÓZSA LAJOS 
székelyszállási születésű, mak-
falvi nyugalmazott tanár életének
82. évében november 24-én el-
hunyt. Drága halottunk temetése
december 6-án 14 órakor lesz az
érdi temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (57788-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, dédnagyapa, rokon és
ismerős, a lukafalvi születésű 

SOÓS JÁNOS 
életének 86. évében november
27-én visszaadta lelkét Teremtő
Urának. Temetése 2016. novem-
ber 30-án 12.30 órától lesz, refor-
mátus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugodalma csen-
des! 

A gyászoló család. (57810-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya és
nagymama, 

KRAUS CORNELIA 
szerető szíve életének 78. évé-
ben megszűnt dobogni. Teme-
tése 2016. november 29-én 14
órakor lesz a központi temető
(Somostető) ravatalozóházából.
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! 

A gyászoló család. (57813-I)

Fájdalommal búcsúzunk a na-
gyon szeretett 

KRAUS CORNELIÁTÓL. 
Adjon Isten örök boldogságot
neki. 
Amíg élünk, nem feledünk. 

Volt menye, Kovács Enikő
és családja. (57813-I)

Elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott, számunkra te sosem le-
szel halott, örökké élni fogsz,
akár a csillagok. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér, sógor, rokon,
jó barát és szomszéd, 

id. FEKETICS LÁSZLÓ
káposztásszentmiklósi lakos
2016. november 28-án, 70 éves
korában, rövid betegség után el-
hunyt. Temetése a káposztás-
szentmiklósi református cinte-
remből lesz november 30-án 13
órakor. 

Gyászoló szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült szívvel és mély
fájdalommal vettem tudomást
drága jó testvérem, RÓZSA
LAJOS haláláról. A Jóisten
nyugtassa békében! Emléked
örökké élni fog szívünkben.
Testvéred, István és sógornőd,
Rozália. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. (57788-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket nyilvánítjuk a
gyászoló családnak szeretett
nagybátyánk, RÓZSA LAJOS
elhunyta alkalmából. A
Demeter, a Moldován és az ifj.
Rózsa családok. (57788-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik JÓZSA ERZSÉBET
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (57784-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –

Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (17565)

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
ROMÁN-AMERIKAI CÉG alkalmaz előnyös feltételek mellett TERVEZŐT, RAJZOLÓT, SZER-
SZÁMLAKATOST, ESZTERGÁLYOST, MARÓST. További információ a következő telefonszámon:
0729-142-792. Az önéletrajzot a cég székhelyén lehet benyújtani, a Bodoni/Budiului utca 66/A szám alatt
vagy e-mailben elküldeni a barna.szilagyi@plasmaterm.ro e-mail-címre. (18209-I)
CÉG ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT VÁLLAL 10% kedvezménnyel: háztetőjavítás, cserépforgatás, belső mun-
kálatok, csatorna, hófogó készítése, festés, ácsmunkák, kőművesmunkák stb. Tel. 0747-634-747.
(57405-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzukat bármely TimKo
üzletbe beadhatják. (18273-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk. allatgyogyszertar@freemail.hu
(18286-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra,
könnyebb és nehezebb betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit
elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban
is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra,
ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk 
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező. Érdeklődni
a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG KARBANTARTÓ LAKATOST alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (18250)
A KOVÁCS PÉKSÉG tapasztalattal rendelkező PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkal-
maz. Tel. 0744-403-114. (18250)
ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT.
Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (sz.-I) 
BELSŐ JAVÍTÁSI MUNKÁT vállalunk garanciával. Tel. 0742-557-214. (18282-I)
ÁRUT SZÁLLÍTOK 2 tonnáig. Tel. 0747-105-425. (18282-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG RECEPCIÓST alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajz-
zal a Szabadság utca 4. szám alatt. (sz.)
AZONNALI kezdéssel alkalmazunk KÜRTŐSKALÁCSSÜTÉSRE két SZEMÉLYT. A munkavégzés
helye Bukarest. Bővebb információért az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 0744-356-687. 
(59036-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy
személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (59040-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt.
(59040-I)

SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javítását vállaljuk előnyös áron.
Tel. 0742-478-112. (18219)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (58000)
A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2017. január 8-tól egy DÉLUTÁNI PEDAGÓGUSI
hely betöltésére (5-13 éves gyerekek oktatására, nevelésére). Oktatási helyszín: Nagysármás, Maros
megye. Jelentkezni és érdeklődni lehet 2016. december 15-ig a következő e-mail-címen: 
gyongyi@kallos.org.ro, vagy telefonon: 0744-800-533. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT és KASSZÁSNŐT. Tel. 0744-681-
130. (18294-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

11.

A Maros Vízügyi Hatóság 
versenyvizsgát hirdet az alábbi megüresedett állások 

betöltésére a Maros Vízügyi Igazgatóságon: 

– egy humánerőforrás-szakértői állás a Maros Vízügyi Igazgató-
ságon levő humánerőforrás-osztályon

Követelmények: egyetemi végzettség, humán erőforrás szakosodás 

– egy géplakatosi állás a dicsőszentmártoni hidrológiai állomáson 
Követelmények: középfokú végzettség/szaktanfolyamot/képesítést

igazoló tanúsítvány

– két géplakatosi állás a szászrégeni hidrológiai állomáson 
Követelmények: középfokú végzettség/szaktanfolyamot/képesítést

igazoló tanúsítvány 

A versenyvizsga a Maros Vízügyi Igazgatóság Kárpátok sétány
61. szám alatti székhelyén lesz. 

Időpont: 2016. december 27-e, 9 óra – írásbeli, 
2016. december 30-a, 9 óra – állásinterjú. 

A versenyvizsgához szükséges dossziét az igazgatóság humánerő-
forrás-osztályára kell benyújtani 7-15 óra között 2016. december 16-
án 15 óráig. 

A versenyvizsga tematikája és a könyvészet, valamint bővebb felvi-
lágosítás:

– az intézmény székhelyén;
– a http://www.rowater.ro/damures – Posturi disponibile – webolda-

lon; 
– tel.: 0365/424-446, 0265/214-610 (142-es mellékállomás) – Lucian

Seneş, a versenyvizsga-bizottság titkára; 
– a secretariat@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen. 

A Maros Vízügyi Hatóság 
versenyvizsgát hirdet az alábbi megüresedett állások

betöltésére a Maros Vízügyi Igazgatóságon: 

– egy állomásvezetői állás a segesvári hidrológiai állomáson 
Követelmények: főiskolai vagy egyetemi végzettség, szakképesítés a következő szakterületek egyikén:

hidrotechnikai építészet, energetika, hidrológia, geológia, hidrotechnika 

– egy mérnöki állás a segesvári hidrológiai állomáson 
Követelmények: egyetemi végzettség, szakképesítés a következő szakterületek egyikén: hidrotechnikai

építészet, ipari építészet, vegyészmérnöki, energetika, talajjavítás, környezetvédelmi mérnök 

– egy mérnöki/hidrológusi állás a maroshévízi hidrológiai állomáson 
Követelmények: főiskolai vagy egyetemi végzettség, szakképesítés a következő szakterületek egyikén:

hidrotechnikai építészet, energetika, hidrológia, geológia, környezetvédelmi mérnök, fizika, földrajz

– egy mérnöki állás a Maros Vízügyi Hatóság ACP-irodájában
Követelmények: egyetemi végzettség, szakképesítés a következő szakterületek egyikén: hidrotechnikai

építészet, ipari építészet, vegyészmérnök, energetika, hidrológia, talajjavítás, környezetvédelmi mérnök. 

A versenyvizsga a Maros Vízügyi Igazgatóság Kárpátok sétány 61. szám alatti székhelyén lesz. 
Időpont: 2016. december 23-a, 9 óra – írásbeli, 
2016. december 29-e, 9 óra – állásinterjú. 

A versenyvizsgához szükséges dossziét az igazgatóság humánerőforrás-osztályára kell benyújtani 7-15
óra között 2016. december 16-án 15 óráig. 

A versenyvizsga tematikája és a könyvészet, valamint bővebb felvilágosítás:
– az intézmény székhelyén;
– a http://www.rowater.ro/damures – Posturi disponibile – weboldalon; 
– tel.: 0365/424-446, 0265/214-610 (142-es mellékállomás) – Lucian Seneş, a versenyvizsga-bizottság

titkára;
– a secretariat@sgams.dam.rowater.ro e-mail-címen. 
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A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás 
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRI  állások betöltésére:
Követelmények: 

– érvényes  taxisengedély  
– legkevesebb két év tapasztalat

Amit ajánlunk: 
– dinamikus munkakörülmények
– motiváló bérezés

A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok
másolatával, esetleg ajánlással  a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti szék-
helyén, a titkárságon  nyújtható be hétfőtől péntekig 9-15 óra között. 
Csak a követelményeknek megfelelő  személyeket hívják meghallgatásra. Bővebb fel-
világosítás a 0265/269-077, 0733-090-691-es telefonszámon.

Keresse az újságárusoknál!

A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző

Egyesülete 
– Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám –

a téli ünnepkörhöz kötődően 
2016. december 15-én 14 órától 

ünnepi ebédet szervez a Tudor negyedi Dacia 
komplexumban levő Darina étteremben.

Az esemény részletei: 
– Az ebéden való részvételre december 5-étől naponta 7-13 óra

között lehet jelentkezni és feliratkozni a Bolyai utca 36. szám alatti
székhelyen. A helyek száma korlátozott. A tagoknak fel kell mutat-
niuk a tagsági könyvecskét is. 

– A részvételi díj 20 lej/fő, ami az ebéd és a megfelelő hangulat
biztosítását foglalja magába.

– Bővebb tájékoztatásért a 0365/430-813-as és a 0265/262-651-
es telefonszám hívható. 

A vezetőtanács 

Felújítják a Maros-hidat
Jóváhagyták a Maros folyón átvezető és a Déda–Marosvásárhely vasút fölötti betonhíd főja-

vításának műszaki-gazdasági mutatóit. A Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utcában levő hidat
1982-ben adták használatba, a lebontott régi híd helyett. A jelenlegi, 321,42 méter hosszú híd
három fő részből áll, amelyeket az oldallépcsőket tartalmazó betonszerkezet tart össze. A híd és
a hídon levő járda alaposan megrongálódott, a híd támfalain repedések vannak, leomlott a vako-

lat, a beton széttöredezett, a vezetékek szigetelése sérült. 
A műszaki tanulmányból kitűnik, hogy kötelező javítási munkálatokkal a híd állapota javítható, de ezek

a javítások nem zavarhatják a gátemelési munkálatokat. 
Úgy véljük, hogy a híd javításával a közlekedés a normális paraméterek mentén történik majd, megfelel

a közlekedésbiztonsági és működési követelményeknek, illetve hozzájárul a híd élettartamának megnöve-
léséhez.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal kül- és belkapcsolati osztálya


