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1,4 millió eurós finanszírozási szerződést írtak alá

Befejeződik a Kultúrpalota felújítása

Újabb csapás
a katolikus
iskolának

A marosvásárhelyi törvényszék elsőfokú ítéletben érvénytelenítette kedden
a Maros megyei tanfelügyelőségnek
azt a határozatát, amellyel 2015-ben a
Római Katolikus Teológiai Líceumba
sorolta az Unirea főgimnázium magyar
osztályait.

____________3.
Támogatás
munkaadóknak

A munkaadók havi 250-300 euró értékű
támogatást kaphatnak, amennyiben fiatal inasokat, frissen diplomázott gyakornokokat alkalmaznak – az RMDSZ
támogatta az inastörvény és a gyakornoki törvény módosítását.

____________4.
Időzített bomba
az agyban?

Érdekes és nem túl ritka betegségről
van szó, a teljes lakosság három százaléka hordoz agyi aneurizmát (az agyi
verőér falának kóros kitágulása). Előfordulása 30-40 éves korban kezd gyakoribbá válni, és 50-60 éves korban
csúcsosodik, így a felnőtt lakosságban
három százaléknál jóval magasabb
arányról beszélhetünk.

Rendkívüli pillanatnak nevezte Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke a
marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítására vonatkozó újabb finanszírozási
szerződés aláírását, melyre tegnap a Kultúrpalota Tükörtermében került sor, miután két héttel ezelőtt a Természetrajzi
Múzeum felújítási projektjének finanszírozásáról kötöttek szerződést a Központi
Fejlesztési Régió igazgatójával.

Mezey Sarolta

Megújul az épület arculata
Köztudomású, hogy a Kultúrpalota Marosvásárhely, sőt Maros megye reprezentatív épülete.
Tekintettel arra, hogy a dr. Bernády György polgármester által Komor Marcell és Jakab Dezső
tervei alapján építtetett palota, az erdélyi szecesszió legjellegzetesebb épülete több mint
százéves, a felújítási munkálatok halaszthatatlanok. Az 1911 és 1913 között épült Kultúrpalota felújítása tíz évvel ezelőtt kezdődött, most
a folytatás következik.

Fotó: Nagy Tibor

– Simion Creţu igazgató ezelőtt két héttel azt
nyilatkozta, hogy rövidesen aláírjuk a Kultúrpalota felújítására vonatkozó finanszírozási szerződést. A felújítási munkálatokra nagyon nagy
szükség van, hiszen a város, a megye szimbólumáról beszélünk, amelyre mindannyian büszkék
vagyunk, és ami rendkívüli vonzerejével turistalátványosság is. Aki Marosvásárhelyre jön,
minden valószínűséggel meglátogatja a Kultúrpalotát. E projekt révén főként az épület külseje
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Sakkbajnokság
Szovátán

A kis makfalvi sakkozó, Dénes Attila elmondta: nem volt könnyű dolga, mert
erős ellenfelei voltak, felnőttekkel is játszott, a hét mérkőzésből öt pontot tudott szerezni, jelenleg 1535
ELO-ponttal rendelkezik, míg ellenfelei
egyenként mintegy 1900 körülit gyűjtöttek össze az elmúlt időszakban.

____________9.

Ráérős képviselet

Antalfi Imola

Eltelt június fele úgy, hogy a marosvásárhelyi képviselő-testületet nem hívták össze rendkívüli ülésre. Pedig a májusi tanácsülésen Györfi Júlia képviselő igencsak kitartó érvelését a
civil szervezeteket érintő új pályázati kiírás kapcsán azzal „szerelték le” képviselőtársai – Moldovan Călin és Peti András –,
hogy június 8-án soron kívüli ülésen tűzik napirendre a témát.
A jegyző is kifejtette, hogy addig a megyei önkormányzatnál
lejár a benyújtott projektek elbírálása, a szerződéskötési időszak, és azoknak a nemkormányzati szervezeteknek, amelyek
ott nem „rúgtak labdába”, még mindig lesz esélyük támogatásra pályázni, szerződni a várossal. Csúsztatták továbbá a
polgármesteri hivatalnak a peres félként való belépésére vonatkozó, a Hermann Mark Christian által kezdeményezett tervezettel kapcsolatos döntéshozatalt, illetve az alpolgármesterválasztást is.
Az utolsó két ügy összefügg. Arról a bírósági perről van szó,
amelynek tárgya a Trans-sil stadionnak helyt adó mintegy kéthektáros terület ingyenes koncesszióba adása, aminek következtében a vádhatóság szerint 1,182 millió lejjel károsodott a
helyi költségvetés, miközben a Trans-sil ennek kétszeresét
számlázta ki a terület használatáért. Mert a perben a polgármesteri hivatalt az alpolgármester vagy egy, e célra kinevezett
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 16 perckor.
Az év 166. napja,
hátravan 199 nap.

Ma JOLÁN és VID,
holnap JUSZTIN napja.
JUSZTIN: latin eredetű, mely
a Jusztusz név továbbképzett
Justinus alakjából ered, jelentése: igazságos, igaz (ember).
Női párja: Jusztina.
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Tiszta égbolt
Hőmérséklet:

1 EUR

4,5667

100 HUF

1,4890

1 USD

max. 240C
min. 100C

1 g ARANY

4,0752
166,1718

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

Megyei hírek

Késelés a Kövesdombon

Volt élettársát késelte meg kedden egy negyven év körüli
férfi Marosvásárhelyen, a kövesdombi Ion Buteanu utcában. Az eset az utcán történt, a gyanúsított követte áldozatát, és a nyaka tájékán késsel megsebesítette. A szintén
negyven év körüli nőt súlyos állapotban szállították kórházba, a férfit pedig rövid időn belül elkapták a Segesvári
úton. Az eset családon belüli erőszaknak minősül, ugyanis
az áldozat több alkalommal tett panaszt a rendőrségen
bántalmazás miatt és rendelkezett távoltartási végzéssel,
amit a férfi február közepe óta négy alkalommal is megszegett. A rendőrség minden alkalommal bűnügyi dossziét
állított össze a férfi nevére, viszont az ügyészség nem kezdeményezte a letartóztatását.

Szakképzés munkanélkülieknek

Baricz Lajos

Ennyi vidám diákot
az iskola nem látott
egész álló évben.

_____________________________________ 2017. június 15., csütörtök

Kezdődik a szünidő

„Miért örül a diák
és vele a nagyvilág
a mai nap?” – kérdem.

„Kicsengetés napja van” –
válaszolják boldogan,
„vége a tanévnek!”

Magyaros ízek Magyarón

Minden szem ma úgy ragyog,
mint égen a csillagok –
díszei az égnek.
Gondtalan vakációt
kívánok, és minden jót
minden kisdiáknak.

Erdő, mező, rét, liget,
fürdőhelyek, tengerek,
mind tirátok várnak.

Ördögék húsboltja

Régi álma vált valóra a magyarói
Ördög Albertnek, amikor szülőfalujában húsboltot nyitott. Az
eleinte kizárólag magyar termékek forgalmazását célzó vállalkozást feleségével, Ibolya Lindával
vezetik. Közös történetüket is
együtt mesélték el.

Nagy Székely Ildikó

– Novemberben múlt egy éve, hogy
hazaköltöztünk Gyergyószentmiklósról, ahol 15 évig éltünk. Azután neki is
láttunk a vállalkozás beindításának –
idézte fel az előzményeket Albert felesége, majd arról mesélt, hogy férje korábban évekig külföldön, Német- és

Olaszországban dolgozott. Hentesként
Magyarországon szerzett oklevelet.
– A szülői házba költöztünk vissza,
és a ház mellett alakítottuk ki az üzletet
is. Kezdetben kizárólag húst szerettünk
volna forgalmazni, de abból még városon is nehéz megélni, nemhogy falun.
Így pár hónap múlva vegyesbolti termékekkel egészítettük ki a kínálatot –
magyarázta Albert.
A házaspár azt is elárulta, hogy számukra a nagyüzletek jelentik a legnagyobb konkurenciát. Boltjukban hazai
vágóhidakról származó hústermékek –
csirke-, disznó-, marha-, időnként juhhús – kaphatók. A csirkét egy 25 éve
működő Vászló (Vaslui) megyei cég

Július folyamán a Maros Megyei Munkaerő-elosztó
Ügynökség öt szakmában szakképzést szervez munkanélküliek számára: otthoni beteggondozó (Szászrégenben),
fodrász-manikűrös-pedikűrös, kereskedelmi dolgozó (Szovátán), masszőr, valamint könyvelő. A két utóbbi képzésre
Marosvásárhelyen kerül sor. A részletekről a 0265-263760-as telefonszámon (115-ös mellék) lehet tájékozódni.
Az év első öt hónapjában 14 szakmában került sor képzésre, ezeken 272 munkanélküli vett részt.

Nyári gyakorlat
a Telefonos Szeretetszolgálatnál

A Telefonos Szeretetszolgálat nyári gyakorlatot hirdet 20
és 35 év közötti marosvásárhelyi fiataloknak. A sikeresen
pályázónak lehetősége nyílik átfogó képet kapni a Szeretetszolgálat marosvásárhelyi, illetve kolozsvári működéséről. A júliusi és augusztusi gyakorlat jó alkalom lesz
eseményszervezésre, támogatások gyűjtésére, adminisztrációra, közösségépítésre, illetve telefonos ügyeletezésre.
A Telefonos Szeretetszolgálat a nyári gyakorlatozót havi
500 lejes zsebpénzzel, valamint egyhetes, kétszemélyes
balatoni nyaralással jutalmazza. Jelentkezési határidő június 25. Bővebb információkért a 0753-565-656-os telefonszám hívható.

Elhasználhatóak a záródó
színházi idényre váltott bérletek

A Tompa Miklós Társulat 2016/2017-es évadának utolsó
nagytermi előadására elhasználhatóak a záródó színházi
idényre váltott bérletek. Friedrich Dürrenmatt Az öreg hölgy
látogatása című darabja, melyet „mindenütt jó, de legjobb
két részben” műfaji megjelöléssel Mohácsi János rendezésében mutatott be a társulat, ma 17 órától (Kántorné
nyugdíjasbérlet) tekinthető meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében. A 12 éven felülieknek ajánlott
előadásra várják a 2016/2017-es évadra érvényes bérletek
tulajdonosait, akik bérletes szabadjegyet kérhetnek a jegypénztárban, vagy helyet foglalhatnak az üresen maradó
székeken.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

2017. június 14.

RENDEZVÉNYEK

A gyertya könnye

A Sütő András Baráti Egyesület és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa ünnepi előadással emlékezik
Sütő András íróra születésének 90. évfordulója alkalmából. A gyertya könnye című, Sütő műveiből készült öszszeállítást Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina adja elő a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagytermében. Rendező Kincses Elemér, jelmez: Bandi Kati.
A szövegeket Kilyén Ilka és Simon György válogatta.
Emlékbeszédet Markó Béla költő mond. Az előadásokra
június 16-án, pénteken 19 órakor, illetve szombaton, 17én 17 órától kerül sor. A belépés ingyenes. A pénteki emlékest előtt 17.30 órától koszorúzás lesz Sütő András
sírjánál, a református temetőben.

KZST-összejövetel
a Bernády Házban

A Kemény Zsigmond Társaság június 16-án, pénteken
délután 6 órakor tartja következő összejövetelét a Bernády Házban. Meghívott Szekeres Szabolcs, előadásának címe: A kisebbségi életforma szépségei és

Fotó: Nagy Tibor

tenyészti és forgalmazza, a disznóhús
egy páskáni farmról érkezik. Friss csirkehúst kétnaponta kapnak.
– A disznóhúst kicsit megperzseljük,
attól háziasabb lesz a íze. A kolbászt
saját recept szerint fűszerezzük. Errefelé az egyszerűbb ízeket kedvelik az
emberek – tette hozzá Albert.
A berendezés egy részét külföldön
vették, az új hűtőkamrákat a megyeszékhelyről szerezték be. Jelenleg
három alkalmazottal dolgoznak.
– Mekkora a klienskörük? – kérdeztük.
– A környező falvakból, illetve
Szászrégenből is visznek tőlünk hústermékeket. Ugyanakkor Hargita megyei vendéglőket is ellátunk – mondta
a vállalkozó.
A beszélgetés alatt nyolcéves kisfiuk is mellénk telepedett. Rajta kívül
még egy 14 éves lányuk van Ördögéknek. A házaspár nem tervez túl előre,
azt azonban nagyon szeretnék, ha engedélyeznék a vidéki vágópontok működését, akkor ugyanis ők is bővíteni
tudnák tevékenységi körüket.
– Sok külföldi munkatársam még
mindig kint van. Itthon nemigen kap
biztatást az ember, ha a saját lábára
szeretne állni – szögezte le Ördög Albert. Végül azt is megtudtuk tőle, hogy
állategészségügyi technikusi végzettséggel rendelkezik, így – mivel az állatorvos csak hetente egyszer jön a
faluba – gyakran fordulnak hozzá a
helybéliek, ha ki kell herélni egy disznót, vagy egy állatnak kezelésre van
szüksége.

nehézségei otthon és emigrációban. Szekeres Szabolcs
1942-ben született Budapesten, 1944 és 1970 között
Németországban, Argentínában és az Egyesült Államokban élt, felsőfokú tanulmányait a New York-i Columbia Egyetemen végezte. Ezután több mint húsz évig
mint banki közgazdasági szaktanácsadó dolgozott
Washingtonban, 1991-ben hazatért, a Budapest Bank
és a Vagyonügyi Rt. vezetője lett. Ezt követően a koszovói Vagyonügynökség helyettes vezetője volt, majd az
Európai Bizottság sevillai Technológiai Intézetét vezette.
Erdélyi gyökereit ápolva, Mezőmadarason létrehozta a
Dr. Szekeres János Művelődési Házat.

Skirtbike Marosvásárhelyen

Június 18-án, vasárnap kerékpáros felvonulást tartanak
Marosvásárhelyen, amely alkalommal a lányok, hölgyek
szoknyát öltenek magukra, és úgy tekernek. A Skirtbike
elnevezésű eseményt immár harmadik alkalommal
szervezik meg, az előző években több száz biciklis
hölgy csatlakozott a kezdeményezéshez. A szervezők
célja felhívni a figyelmet, hogy a nőiesség, a nőies öltözködés, illetve a kerékpár – mint környezetbarát közlekedési eszköz – használata nem zárja ki egymást. A
rendezvény 15 órakor kezdődik a Vár sétányon, a felvonulásra 18 órától kerül sor.
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Érvénytelenített tanfelügyelőségi határozat

Ország – világ

Újabb csapás a katolikus iskolának

A marosvásárhelyi törvényszék elsőfokú ítéletben
érvénytelenítette kedden a Maros megyei tanfelügyelőségnek azt a határozatát, amellyel 2015-ben
a Római Katolikus Teológiai Líceumba sorolta az
Unirea Főgimnázium magyar osztályait.

Az ítélet kivonata a bíróságok portálján jelent meg. A tanfelügyelőségi határozatot mind a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, mind pedig az Unirea Főgimnázium szülői
bizottsága megtámadta a közigazgatási bíróságon. A bíróság
összevonta a két pert, és helybenhagyta a felperesek keresetét.
Elutasította ugyanakkor, hogy a katolikus iskolába átkerült diákok szüleinek egy csoportja is csatlakozzék a perhez.
Az ítélet nem jogerős, a feleknek a hivatalos kikézbesítéstől
számítva 15 nap áll rendelkezésükre a fellebbezéshez.
Csíky Csengele, a civilek a katolikus iskoláért szülői csoport szóvivője az MTI-nek elmondta, az ítélet újabb csapás az
iskola számára. Hozzátette: kedvezőtlen ítélet született korábban abban a perben is, amelyben a katolikus iskola és az iskola
szülői bizottsága annak a tanfelügyelőségi határozatnak az érvénytelenítését kérték, amely megtiltotta, hogy a katolikus iskolában cikluskezdő osztályok induljanak a következő
tanévben.
Az aktivista elmondta, éppen Lucian Goga prefektusnál
voltak az iskolaügyről tárgyalni, amikor a kormány képvise-

Londoni tűzvész

lője a keddi ítéletről értesült. Hozzátette: a prefektus azonnal
intézkedett is, és felszólította a marosvásárhelyi önkormányzatot, hogy állítsa össze, és az önkormányzati testület sürgősségi szavazásával fogadtassa el a város iskolahálózatára
vonatkozó határozatot. Ennek a hiánya ugyanis egyformán
sújtja a román és a magyar tanintézeteket.
Csíky Csengele elmondta: arra kérték az RMDSZ képviselőit, hogy ne szavazzanak meg olyan marosvásárhelyi iskolahálózatot, amely nem tartalmazza a Római Katolikus
Teológiai Líceumot, ez ugyanis azt jelentené, hogy a katolikus
tanintézet nem működhet már tovább önálló jogi személyként,
osztályait egy másik tanintézet fennhatósága alá rendelik.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) tavaly november elején indított eljárást Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum igazgatója és Ştefan Someşan
volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen, mert szerinte annak
ellenére járultak hozzá az iskola működéséhez, hogy tudták:
valójában a tanintézet nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. Az igazgató elleni eljárás hónapokra ellehetetlenítette a tanintézet működését. A Maros megyei
tanfelügyelőség február végén arról rendelkezett, hogy a vizsgálat miatt bizonytalan jogi helyzetűnek vélt tanintézet nem
vehet fel diákokat a cikluskezdő osztályokba. (MTI)

Scotland Yard: legalább hatan meghaltak a tűzben

A Scotland Yard szerdai tájékoztatása szerint legalább hat halálos áldozata van a nyugat-londoni
Grenfell Tower toronyházban hajnalban kitört tűzvésznek. A londoni rendőrség hangsúlyozta, hogy
várakozása szerint az áldozatok száma növekedni
fog, mivel a vizsgálat még nagyon korai szakaszban
jár.

A közlemény szerint valószínűleg több napig eltart a 24
emeletes, 120 lakásos épület teljes átkutatása. Az épületet kiürítették, és a kimenekített lakók közül sokan orvosi ellátásra
szorulnak – áll a Scotland Yard beszámolójában.
Nem sokkal később a londoni mentőszolgálat azt közölte,
hogy a helyszínre vonult egységei 64 sérültet szállítottak hat
londoni kórházba. A sérültek közül húsznak az állapota a mentők tájékoztatása szerint kritikus.
Sadiq Khan, London polgármestere sajtótájékoztatóján azt
mondta, hogy a lakók közül soknak a sorsa egyelőre nem ismert. Khan szerint ugyanakkor nem biztos, hogy mindazok,
akiket nem találnak, életüket vesztették, lehetséges, hogy
sokan közülük rokonoknál, ismerősöknél leltek menedékre,
és még nem jelentkeztek a hatóságoknál.
Dany Cotton, a londoni tűzoltóság parancsnoka szerdai
közleményében hangsúlyozta, hogy az épület mérete és bonyolult belső szerkezete miatt az áldozatok pontos számát
egyelőre nem lehet megállapítani, és a hatóságok a tűz okát
sem ismerik még.
A tűzoltóparancsnok szerint a 24 emeletes épület mind-

egyik szintje égett a második emelettől felfelé. Dany Cotton
szerint ilyesmire még nem volt példa az ő 29 éves tűzoltói pályafutása alatt. A parancsnok közölte, hogy a helyszínen negyven tűzoltójármű és több mint kétszáz tűzoltó dolgozik.
Szemtanúk szerint sokan az égő épületben rekedtek. Többen arról számoltak be, hogy embereket láttak kiugrani a toronyházból. Az egyik szemtanú szerint a kilencedik vagy a
tizedik emeletről valaki egy kisgyereket dobott ki, akit az épület aljánál felsorakozott segítőknek sikerült elkapniuk.
Az 1974-ben épült házhoz szerda hajnalban riasztották a
tűzoltókat. A tűz azonban rövid idő alatt elborította a magas
házat, és reggelre szinte teljesen elemésztette az épületet,
amelynek a második emelettől felfelé jóformán csak a betonváza maradt meg. Egyes szakértői vélemények szerint fennáll
a veszélye annak, hogy a toronyház összeomlik, mivel statikai
szerkezetét a tűzvész meggyengíthette.
A Grenfell Tower a Kensington and Chelsea kerület északnyugati határán emelkedik, nem messze a karneváljairól, kirakodóvásárairól, divatos üzleteiről világhírű Notting Hill
negyedtől.
A környéken több befogadóközpontot létesítettek az épület
körzetéből kitelepített lakók számára. A környékbeli lakók tömegesen ajánlják fel segítségüket a közösségi portálokon, nagyon sokan tettek közzé olyan üzeneteket, hogy készek
befogadni otthonukba azokat, akiknek lakása megsemmisült
a tűzben. A kerületi tanács szerdán közölte, hogy vizsgálatot
indított a tűzvész okainak kiderítésére. (MTI)

Házkutatások a megyében

Harminchét házkutatást tartottak szerdán a Maros
megyei rendőrök, magánlakásokban, egy erdészeti
hivatal székhelyén és egy másik közintézménynél. A
rendőrök köztisztviselők által feltételezhetően elkövetett korrupciós tettek ügyében nyomoznak. A Mediafax hírügynökség szerint a házkutatások
Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön és Nagyernyében zajlanak. A Korrupcióellenes Főigazgatóság
(DGA) szerda reggeli közleménye szerint az erdészeti törvényekbe ütköző korrupciós tettek ügyében
nyomoznak, amelyeket köztisztviselők követhettek
el. A házkutatásokban a DGA emberei mellett a
Beszterce-Naszód és Hargita megyei rendőrök, a
Kolozs megyei erdőőrség munkatársai és a Maros
Megyei Csendőrség emberei is részt vesznek. A nyomozáson belüli forrásokból a hírügynökség úgy
tudja, erdészeti szabálysértések, pénzmosás és adócsalás ügyében folyik a vizsgálat.

Kormányválság körvonalazódik

Sorin Grindeanu kormányfő politikai támogatásának
megvonásáról döntött a Liberálisok és Demokraták
Szövetsége (ALDE) – jelentette be szerdán lapzártakor a párt elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu. Az
Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva a pártelnök
hozzátette: az ALDE miniszterei felkészültek, hogy
benyújtják lemondásukat. A Román Közszolgálati Televízió és más hírforrások szerint a Szociáldemokrata Párt több minisztere is benyújtotta lemondását
tegnap délután, ezeknek elfogadásáról a szervezet
végrehajtó bizottsága dönt.

Leégett a brassópojánai Ciucaş
szálloda tetőzete

Kilenc tűzoltóautót vezényeltek a tűz helyszínére, az
oltási munkálatok hat órán át tartottak – tájékoztatta
az Agerpres hírügynökséget a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség sajtószóvivője, Ciprian
Sfreja. A szálloda tetőzete vált a lángok martalékává,
400 négyzetméteres felület égett le. A hotel évek óta
felújítás alatt áll, így senki nem tartózkodott bent,
amikor felcsaptak a lángok. A katasztrófavédelem és
a Brassó megyei rendőr-főkapitányság nyomozást
indított a tűz okának felderítésére.

Double Rise összművészeti
fesztivál Torockón

Másodszor rendezik meg június 29. és július 2. között Torockón a Double Rise összművészeti fesztivált
– tájékoztatták az MTI-t szerdai közleményükben a
szervezők. A fesztiválon idén nem csak erdélyi és
magyarországi együttesek lépnek fel. A záróbulin
például a balkáni zenét játszó Boban Markovic Orkestar rézfúvós banda muzsikál. A Székelykő lábánál
fekvő településen 15 fesztiválhelyszínen több mint
száz nappali programot, valamint egy kis- és egy
nagyszínpadon koncertek sorozatát kínálják a szervezők. Az első erdélyi összművészeti fesztivált tavaly
rendezték meg Torockón. A rendezvény címe egyébként arra utal, hogy a Kolozsvártól mintegy 60 kilométerre fekvő településen a hajnali napfelkelte után
a Székelykő sziklatömbje mögött egy időre eltűnik,
majd újra felkel a nap. A fesztivál négy napjára idén
is nyolc napfelkeltét ígérnek a szervezők. (MTI)

Ráérős képviselet

Berlin támogatja az Európai Bizottságot
a menekültelosztásban

Forrás: The Guardian

szemben, hiszen többszöri felszólítás ellenére nem teljesítették
a menekültek elosztásáról hozott döntésből fakadó kötelezettségüket.
A német kormány kiáll a közös döntés mellett, és támogatja
a bizottság azon követelését, hogy valamennyi tagállam teljesítse kötelezettségét – tette hozzá.
Angela Merkel kancellár számos alkalommal leszögezte,
Ulrike Demmer, kérdésre válaszolva, teljesen megszokott hogy „a menekültkérdés összeurópai kihívás, amelyhez összelépésnek nevezte, hogy a bizottság az EU működését szabá- urópai megoldás szükséges” – mondta a helyettes kormánylyozó szerződés őreként eljárást indított a három tagországgal szóvivő. (MTI)

A német kormány támogatja az Európai Bizottságot
a menekültek európai uniós tagországok közötti elosztásában – mondta szerdán Ulrike Demmer helyettes kormányszóvivő a Magyarországgal,
Lengyelországgal és Csehországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásról berlini sajtótájékoztatóján.

3

(Folytatás az 1. oldalról)
személy képviseli, de a tanácsnak mindenképpen jóvá
kell hagynia a perbe való belépést és a képviseletet. Az
ügyben június 21-én lesz tárgyalás, eddig az időpontig
kellene határozatot hoznia a testületnek. Hogy miért
fontos az ügy? Ha a bíróság megállapítja a vétkességet,
a károkozás mértékét, és a pénzt a megkárosított, vagyis
a város vissza akarja kapni, ennek egyik módja belépni
a perbe. Utólag külön polgári eljárásban lehet csupán
érvényesíteni a kárigényt, ami elhúzódhat… Nem kis
összegről van szó: a folyamatban levő ASA-perrel együtt
összesen közel 8,2 millió lejről.
Marosvásárhelynek azonban nincs alpolgármestere,
immár egy éve, a legutóbbi választások óta kizárólag a
polgármester vezeti a várost. Hogy nincs erre a funkcióra alkalmas ember? Senki nem meri vállalni? Senki
nem mer szembemenni a polgármesterrel? Nem érdek?
Vagy ezek együtt? A lényeg, hogy nem így kellene működnie a városnak.
A fentiek mellett még nem szóltunk az utcai művészetre vonatkozó tervezetről, de levegőben lóg a katolikus líceum és a városi iskolahálózat ügye is.
Egyelőre hét önkormányzati képviselő (három POLos, négy RMDSZ-es) kéri sürgősségi eljárással rendkívüli tanácsülés összehívását még június 21. előttre, a
szükséges létszám azonban nyolc. Kérdés, hogy meglesz-e? Mostanság ugyanis azt látjuk, hogy a kényes kérdéseket hónapról hónapra tologatják, mindig akad
valami kifogás. Egyre inkább az az érzésünk, hogy valakik valamiért (vajon miért?) időhúzásra játszanak.
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Támogatás munkaadóknak

A munkaadók havi 250-300
euró értékű támogatást kaphatnak, amennyiben fiatal
inasokat, frissen diplomázott
gyakornokokat alkalmaznak
– az RMDSZ támogatta az
inastörvény és a gyakornoki
törvény módosítását.

„A fiatalok szülőföldön való boldogulása prioritás az RMDSZ számára. Ennek egyik alapfeltétele az,
hogy munkát találjanak tanulmányaik elvégzése után. Célunk az,
amellyel kapcsolatban parlamenti
választási programunkban is konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg,
hogy ne külföldön keressék boldogulásukat, ne vándoroljanak el,
hanem itthon képzeljék el jövőjüket, itthon alapítsanak családot. Ma
egy olyan törvénytervezetet szavaztunk meg, amely összhangban van
az RMDSZ törekvéseivel” – nyilatkozta Csép Andrea Éva RMDSZ-es
képviselő, a munkaügyi bizottság
tagja azt követően, hogy a képviselőház döntő házként szavazta meg
az inastörvény és a gyakornoki törvény módosítását, amelynek értelmében a munkaadók havi 250-300
euró értékű támogatást kaphatnak,
amennyiben fiatal inasokat, frissen
diplomázott gyakornokokat alkalmaznak.
A jogszabálytervezet az ehhez
szükséges pénzforrásokat EU-s finanszírozásból és a munkanélküli-

segély-alapból különítené el. Havi
1125 lejt, azaz 250 eurót kaphatnak
azok az alkalmazók, akik az inastörvény előírásainak megfelelően
egytől három évig terjedő időszakra
munkaszerződést írnak alá frissen
diplomázott, szakiskolát végzett fiatalokkal. 1350 lejt, azaz 300 eurónak megfelelő összeget kapnak
azok a munkaadók, akik a gyakornoki törvényben foglaltak szerint hat
hónapra felsőfokú végzettséggel rendelkező gyakornokokat fogadnak.
Mint ismeretes, a múlt parlamenti ciklusban az RMDSZ kezdeményezésére született az a törvény,
amely előírja, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok hat
hónapos szakgyakorlatot végezhetnek első munkahelyükön, munkáltatójuk pedig ezért állami
támogatást kap cserébe. A most elfogadott törvénytervezet egy jelentősen nagyobb összeget irányoz elő
erre a célra. Ugyanakkor az
RMDSZ támogatta az önkéntességi
törvényt is, amely kimondja, szakmai tapasztalatnak ismerik el a
szakirányon belüli önkéntességet,
több lehetőséget teremtve a fiataloknak az állásinterjúkon, valamint
pályázataik elbírálásánál.
A tegnap elfogadott jogszabálytervezet esetében a végső döntést a
képviselőház hozta meg, így az, az
államelnöki kihirdetést követően,
hatályba lép. (RMDSZ-tájékoztató)

Befejeződik a Kultúrpalota felújítása

(Folytatás az 1. oldalról)
újul meg, s ezáltal új arculattal
várja majd a látogatókat – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök,
aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak e projekt
kidolgozásához, nevezetesen Soós
Zoltán múzeumigazgatónak és Băţaga Valernek, a megyei tanács fejlesztési és pályázati osztálya
vezetőjének.
Fontos az örökség megőrzése
Simion Creţu igazgató örvendetesnek minősítette, hogy aláírhatták ezt az uniós finanszírozású,
regionális érdekeltségű projektet.
– A műemlék épületeket annak
idején nagy erőfeszítések révén
építették fel az elődök. A közpénz
akkor sem volt elegendő, s a fejlesztési igény pont olyan nagy volt,
mint napjainkban. Ezt figyelembe
véve nagyon fontosnak tartom,
hogy a régió műemlék épületeit, az
építészeti örökség állagát megőrizzük. A Kultúrpalota felújítási projektjének értéke 1,4 millió euró –
mondta a fejlesztési régió igazgatója.

A tetőzetet, a homlokzatot
és a Tükörtermet újítják fel
Soós Zoltán, a Maros Megyei
Múzeum igazgatója az általa vezetett intézmény és a kollégák nevében megelégedésének adott hangot
amiatt, hogy ezzel a projekttel befejezhetik Közép-Európa legszebb
palotájának felújítási folyamatát,
amely tíz évvel ezelőtt kezdődött
el. A palota több részét, köztük a
nagytermet, a kistermet, az előcsarnokot, a lépcsőket, a megyei
könyvtár olvasótermét felújították
már, a könyvtárnál felvonót szereltek, az épület összes színes ablaküvegét restaurálták. Mindez annak
köszönhető, hogy Lokodi Edit
Emőke korábbi tanácselnök felkarolta és támogatta ezt a projektet.
Eddig több mint 3 millió lejt fordítottak az épület felújítására.
– A mostani projekt révén megújul az épület tetőzete, restaurálják
a homlokzatot, a belső udvarokat,
a kövezetet, a Tükörtermet, amelynek színes üvegablakait restaurálták már, de a falakat nem. A
projekt révén megvalósítják az

A fogadatlan prókátor
és a díszpolgár

Kincses Előd

Sütő András író fogalmazta meg
azt, hogy az 1990. február 10-i
gyertyás-könyves méltóságteljes
tüntetésen azért jelent meg százezres tömeg, mert a magyarok 70 éve
vártak arra, hogy jogaik védelmében kiállhassanak. A Ion Iliescuék
hathatós részvételével megszervezett marosvásárhelyi fekete márciusi „ţărăniada” a magyarság
jogszerző lendületét és a gyűlölt
szekuritáté visszaállításának elfogadtatását célozta meg.
A román hatalom már akkor is
bevetette ellenünk az (i)gazságszolgáltatást, és ennek a törvénytelen,
jogsértő eljárásnak volt önkéntes
eszköze a marosvásárhelyi születésű Lucian Chiriac, a Marosvásárhelyi Ügyészség ügyésze, akinek
díszpolgárságát egyhangúlag megszavazta a marosvásárhelyi tanács.
Néhai Vitos Lajos megyei ügyész
mondta el azt, hogy ő és a Maros
megyei ügyészség másik bűnügyi
nyomozója, Liviu Moica megtagadták a Cseresznyés Pál és Barabás
Ernő elleni nyomozati eljárás lefolytatását, és ezt vállalta el helyettük a marosvásárhelyi helyi ügyészségen dolgozó L. Chiriac. A 25 éve
ügyvédként munkálkodó egykori
ügyész elismerte a Cseresznyésék
elleni nyomozati eljárásban játszott
szerepét, de azzal kisebbítette tettének következményeit, hogy a vádiratot nem ő szerkesztette meg. Ez
így is van, mivel helyi ügyészként
hatáskör hiányában nem folytathatott volna nyomozást a gyilkossági
kísérlettel vádolt Cseresznyésék
ellen. Védekezése viszont megerősíti néhai Vitos Lajos megyei
ügyésznek Chiriac túlbuzgóságára
vonatkozó leleplezését. Viselkedése
annál elítélendőbb, mivel marosvásárhelyiként Chiriac pontosan tudta,
hogy ki volt az agresszor és kik
gyakoroltak jogos önvédelmet, de
lelkesen részt vett az igazság ki nem
derítésében, a valóság meghamisításában.
Ebben az összefüggésben érthe-

tetlen Vass Levente marosvásárhelyi RMDSZ-elnök hozzáállása, akit
tiszavirág-életű Maros megyei
RMDSZ-elnökségem idején alelnöknek neveztem ki, és úgy mutattam be a sajtónak, hogy ő az
„RMDSZ politikai jövője”. Ebben
a minőségében (?) a sajnálatos tények nyilvánosságra hozatala után
is lelkesen védelmezi Lucian Chiriac díszpolgárságát, mondván,
hogy a fekete március óta olyan sok
jót tett a magyaroknak, hogy kitüntetését bármikor ismét megszavaztatná az RMDSZ-frakcióval (!?). A
jótétemény abban állhat, hogy Chiriac ügyvédként honorárium ellenében magyarok védelmét is ellátja,
ill. egyetemi tanárként a magyar diákokat is oktatja. Vass szerint ezért
hálásnak kell lenni, és Chiriac leleplezése nem egyéb, mint „magyar
kekeckedés”. Halkan megjegyzem,
hogy néhai dr. Kiss Árpád agysebész is megmentette a magyarokat
megtámadó Mihai Cofariu életét,
hiszen a szakmát nem szabad a politikával összekeverni. Hozzáteszem, mindig azt vallottam, hogy
hazugságra, meghunyászkodásra
nem alapozható a valódi román–
magyar megbékélés.
Befejezésül egy adalék a marosvásárhelyi magyarság igazságszolgáltatás
általi
sikeres
megfélemlítésével kapcsolatban:
Sütő András Kossuth-, Herder- és
állami díjas írót, a Maros megyei
RMDSZ akkori elnökét, a sérelmére elkövetett gyilkossági kísérlet
után a bukaresti katonai kórházban
felkereste Ion Iliescu akkori államfő, és megígérte, hogy a tetteseket felelősségre fogják vonni. A
félrenyomozás miatt, amikor Sütő
sikertelen szemműtéte után visszatért az Egyesült Államokból, rábeszélték, hogy nyugalma érdekében
vonja vissza a bűnvádi feljelentést.
Ennek következtében – törvénytelenül – beszüntették a nyomozati eljárást, noha hivatalból üldözendő
cselekményről volt szó, amelyben
nincs helye a kibékülésnek.
Marosvásárhely 2017. június 13.

épület körüli vízelvezetést is. Hátravannak még a pincék, amelyek
nem látványosak, de itt is beavatkozásra lesz szükség – tájékoztatott az igazgató.
A legnagyobb kihívás
a tetőszerkezet javítása
Újságírói kérdésre az igazgató
elmondta, több helyiségre lenne
szükség, de mivel több terem kialakítására, terjeszkedésre nincs lehetőség, örvendetes lenne, ha a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól megszereznék a palota
mögötti elhagyatott hőközpontot,
ami művészeti galériának, kiállítótermeknek tökéletes lenne. A filharmónia vezetősége és tagjai azt
jelezték, hogy a színpad mögötti
öltözők sok esetben nem elegendőek, s örvendetes lenne, ha bővítésre is gondolnának.
Soós Zoltán azt is elmondta:
Marosvásárhely abban a szerencsés helyzetben van, hogy több
restaurálással foglalkozó cég működik, amelyek már dolgoztak a
Kultúrpalotán, illetve más műemlék épületen. Mind a kő- és mozaikfelületek,
mind
a
falfestések restaurálására
vannak
szakemberek.
Egyetlen nagyobb kihívás a
tetőszerkezet javítása, a
Zsolnai-cserepek cseréje,
hiszen a Zsolnai gyártól kell
megrendelni a hiányzó darabokat, eredeti színekben.
A közbeszerzési eljárást
illetően azt szeretnék, ha
kötelezővé tennék, hogy a
pályázó cég bizonyítsa,
rendelkezik engedélyezett
szakemberekkel.
Az első közbeszerzést a
műszaki tervezésre írják
ki, ez egy évet vesz
igénybe, s ezután következhet a kivitelezési közbeszerzés. A munkálatok
befejezése a szerződéskötéstől három évre várFotó: Nagy Tibor ható.

Sorsanalízis

Mostanában volt az 57. érettségi találkozónk,
innen ragadtam ki néhány jellegzetes életpályát. Modellértékűek.
Béluka negyedikben egy nagyszerű fogalmazást írt
a véletlenről. Igaz, a tanító néni azt mondta, hogy írjunk a fasisztákról, de az olyan ócska volt. És különben is senki közülünk nem látott egy fia fasisztát sem.
Ennyi év után is mindenki emlékezett még az első
mondatára: „Véletlenül ráléptem a kutya lábára. Az
meg visszarúgott”. A dolog jóval Konrad Lorentz
nyilvános fellépése előtt történt, sőt maga az emlegetett is érdeklődéssel olvasta, és azon nyomban elhatározta, hogy etológus lesz.
Neki sikerült.
Ezzel szemben Bélukának
nagy jövőt jósolt a tanító néni
és az első tanárok. Író lesz, akárki meglássa, mondta
Ilonka néni, a szomszédban lakó mosónő, aki egyáltalán nem hasonlított J. A. klasszikus édesanyjához,
aki a város minden szennyesét mosta. Ilonka néni
csak az egyetemi tanárokhoz járt föl hetente.
Ehhez képest Béluka vasesztergályos lett egy kiemelt, köztársasági fontosságú vasüzemben, ahol
gömbfejes piccolókat készítettek a závárzatos cirfandlikhoz. Ezt aztán exportálták Szudánba, ahol parafaszelídítésre használták a fejletlen harmadik
világbeli polgártársaink. Utóbb bádogos lett, most
vállalkozik. Bárki felkérésére vállalkozik, hogy két
liter sört egy hajtásra felhörpint.
Másrészt az érettségi után Tóth Péter barátunk felfedezte a saját szlovák gyökereit, visszament a még
cseh Szlovákiába és reszlovakizálódott. Azóta nem
beszél csak magyarul, azt is hibásan. Tótorgonákat
készít, ezzel szórakoztatja vásárokban az atyafiakat.
Piros Pistának nem jósoltak semmilyen jövőt. Sőt
nem is emlékezett rá senki sem. Író lett. Vagyis nem
csinált semmit, egész évben az élettapasztalatokat
halmozta egymásra. Változatos foglalkozásokkal kínálta meg az élet. Volt kályhás és mártír, vértanú a
vérközpontban, salátaügynök és malátaprimőr, ki-

tinpreparátor és sonkaboka egy néptánccsoport közepén. Kilenc regényt írt. A tizedikre nem kapott támogatást, a kilencediket bezúzták, a nyolcadiknak a
felét kivágta a cenzúra, a többi elveszett, nem volt
másodpéldánya. A hetedikről megállapították, hogy
nagyon hasonlít egy Borges-műre, amit utóbb maga
az argentin szerző is magáénak ismert el, a többire
meg ki emlékszik már. Most versenyt iszik Bélukával
ugyanabban a lebujban.
Csulesz színész lett. Az iskolában is ő szavalt a legkifejezőbben. Élénk taglejtéssel. Hamar fel is vették
KISZ-tagnak. Aztán ejtették. Valószínűleg a fejére. Vidéki színházakban játszott,
majd kiment Magyarországra,
ott még vidékibb színházakban
művelt mindenfélét. Örökké lekéste a végszót. A tavaly halt meg valami ostoba
konyhai balesetben. Szeretett főzni. De nem tudott.
Osztályunk az ötvenhatodik érettségi találkozó estjén
megidézte. De nem jött el. Lekéste a végszót. Javíthatatlan.
Szálteleki Böske hozzáment Rhododendron Máriuszhoz. Azóta is együtt vannak. Négy gyermekük született. Böske volt nagy nemzetgyűlési képviselő mint
fényezőnő, magyar és párttag alapon. Egyszer egy
interparlamentárissal elküldték Üzbegisztánba,
ahonnan hozott egy élő mahacskalát: elöl macska,
hátul hal. A kisebbik erkélyen tartják. Elég tűrhetően
megtanult magyarul.
Azért a legboldogabb mégiscsak Oszkár, aki a városházán gépírónő volt. Nyugdíjba ment kor- és nemi
kedvezménnyel, most fest. (Rajzból megbukott.) Egyik
képét kiállították a főtéri City cukrászda kirakatába.
Azonnal megvette egy bécsi utazó. Másik képét beválogatták az andorrai selejtezőre, egészen a középdöntőig jutott, ahol kiesett egy teherautóból.
Andorrában nemzeti kincs lett. Festőtáborokba jár.
Most tért haza az Atacama-sivatagból.
A sors már csak ilyen közhelyekre képes. Ki láthatta mindezt előre?
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Nem használatos tinktúrák (6.)

Az ópium

Időzített bomba az agyban?

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A tünetmentesség megnehezíti a kezelést

Prof. Dr. Kulcsár Zsolt, az intervenciós neuroradiológia nemzetközileg elismert szakembere Marosvásárhelyről indult. A
Bolyai Farkas középiskolában érettségizett, a MOGYE-n
kezdte orvosi tanulmányait, majd a budapesti Semmelweis
Egyetem Orvostudományi Karán avatták orvossá. Szakosodását a budapesti Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
professzora, dr. Szikora István irányította, a Genfi Egyetemi
Kórházban pedig dr.Daniel Rüfenacht egyetemi tanár.

Bodolai Gyöngyi
A budapesti Semmelweis Egyetemen szerzett nagydoktori (PhD)
fokozatot a klinikai idegtudományok területén, majd a DuisburgEsseni Egyetemen habilitált
neuroradiológiából. Jelenleg a Zürichi Neuroradiológiai Klinika vezető főorvosa. Korábban a Genfi
Egyetemi Kórház Neurointervenciós Klinikáját vezette, ahol professzori címet nyert. Három
egyetem, az esseni, a genfi és a zürichi orvosi karán tanít, továbbá az
Oxfordi Egyetem posztgraduális
képzésein vesz részt oktatóként. A
gyógyítás és oktatás mellett az agyi
aneurizmák kutatásával is foglalkozik.
– Hosszú volt az út idáig, miért
vállalta? – kérdezem a korát egyáltalán nem mutató, kedvesen közvetlen, jó humorú egyetemi
tanártól, aki a MOGYE hallgatóinak 2017-es Tudományos Diákköri
Konferenciáján tartott előadást,
amelyet szokatlanul hosszú taps
követett.
– Diákkorom óta tisztán tudtam,
hogy orvos akarok lenni, hogy egészen pontosan miért, erre utólag
sem találok magyarázatot. Valószínűleg édesanyám ültette el a fejemben kisgyermekkoromban, ami
később beérett. Kezdetben azt hittem, hogy nincs is más értelme az

életnek, mint ebben a szakmában
dolgozni. Később rájöttem, hogy
ez nem így van, de mai napig boldog vagyok, hogy orvos lettem.
1993-ban érettségiztem, majd
két évet tanultam a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen. Az 1995-96-os tanévtől iratkoztam át a budapesti Semmelweis
Egyetemre,
ahol
2000-ben szereztem oklevelet. Ezt
követően a budapesti Országos
Idegsebészeti Intézetben kezdtem
el dolgozni.
– Tudatos választás volt, vagy
elfogadta a kínálkozó lehetőséget?
– Amikor Magyarországra költöztem, nehéz volt a megélhetés,
ezért az egyik budapesti kórház
idegsebészeti osztályán félállásban
ápolói munkát végeztem harmadévtől kezdve ötödév végéig. Éjszakai és hétvégi ügyeleteket
vállaltam, ami nehéz időszak volt.
Itt megismerkedtem az idegsebészettel, ez a szakterület vonzott a
későbbiekben. Ahhoz, hogy idegsebész lehessek, szükség volt arra,
hogy az egyetemi évek alatt hallgatóként „bedolgozzam” magam
ebbe a szakágazatba. Ez nálam működött, így tanulmányaim elvégzése után felajánlottak egy
idegsebész-rezidensi állást. Elfoglalását a diplomaosztás előtt egy
hónappal lehetetlenné tette az Ideg-

sebészeti Kollégium döntése. Ez
arról szólt, hogy a képzést időlegesen befagyasztják, mivel túl sok az
idegsebész szakember. A kollégium döntése ellenére ragaszkodtak hozzám, és az endovaszkuláris
(az érpályán át történő beavatkozás) vonalra kerültem, ami akkoriban még gyermekcipőben járt
Magyarországon. Bár nincs közük
egymáshoz, radiológiai szakvizsgát kellett tennem, és idegsebész
helyett radiológus lettem. Erre rá
lehetett építeni a neuroradiológiát
(a képalkotásnak az idegrendszerrel foglalkozó ága), ami kórismézést és beavatkozást is jelent.
– Gondolom, több évig tartó
képzést is egyben.
– Nyolc-kilenc év is kell ahhoz,
hogy e területen önálló, képzett
szakorvos legyen az ember. Miután
szakvizsgáztam radiológiából, egy
évre rá kutatói állást foglalhattam
el Genfben, amiből egy fél kutatói,
fél klinikai állás lett. Bár kezdetben
csak egy-két évet szerettem volna
Svájcban eltölteni, az idén lesz tíz
éve annak, hogy a családommal
együtt Svájcban élünk.
– Ez a kettősség – kutatás és intervenciós neuroradiológusi
gyakorlat –, ahogy az előadásából kiderült, ma is folytatódik.
– Többnyire egyetemi klinikákon dolgoztam, ahol lehetőség nyílik, és elvárható a kutatásban is
részt venni. Doktori dolgozatom és
a habilitációra készült közleményeink többsége nem elsősorban a klinikai
gyakorlatról
szól,
mérnökökkel együttműködve a
véráramlás dinamikáját és annak
az agyi érbetegségekre való hatását
vizsgáltuk.
(Folytatás a 6. oldalon)

Hat évtized története

Idén 60 éves a Marosvásárhelyi Urológiai Klinika, amelynek munkaközössége ünnepségsorozattal tiszteleg azok
emléke előtt, akik megalapították és továbbfejlesztették
az elmúlt évek során. Az ünnepi évfordulóra a klinika
munkatársai az egység történetéről egy háromnyelvű
könyvet adtak ki, amelyben
az olvasó nyomon követheti,
hogyan önállósodott és hogyan vívta ki jól meghatározott helyét a romániai
urológiai klinikák sorában.

A könyv az elődök és a klinika
iránti elkötelezettség szellemében
készült – jegyzi az előszóban prof.
dr. Mártha Orsolya egyetemi tanár,
a klinika jelenlegi vezetője. A
könyvet dr. Schwartz László szerkesztette, megírásában 11 szerző
vett részt.
A kolozsvári magyar nyelvű tudományegyetem orvosi karát 1945ben költöztették Marosvásárhelyre,
és 1948-ban a tanügyi reform során
vált magyar tannyelvű Orvosi és
Gyógyszerészeti Intézetté. Kezdetben az urológia a többi sebészeti
szakághoz hasonlóan a dr. Mátyás
Mátyás vezette Sebészeti Klinika
keretén belül működött. Az urológiai alosztályt dr. Kótay Pál vezette,
aki egyetemi adjunktusként 1951-

ben adta ki az első urológiai jegyzetet. Az OGYI keretében az urológia 1957-től szerveződött különálló
diszciplínává, és 22 ággyal önállósult az osztály is dr. Kótay Pál egyetemi docens vezetésével. Az első
munkatársak dr. Balogh Ernő főorvos, dr. Mártha Ivor, dr. ifj. Mátyás
Mátyás és dr. Bálint Jenő szakorvosok voltak. 1961-től gyakornokként

dr. Bakos János is a klinika munkatársa lett.
1962-től az egyetemen kétnyelvűvé válik az oktatás, a román előadásokat dr. Friedrich Gross
egyetemi adjunktus, urológus főorvos tartja, a magyar hallgatók magyarul tanulják az elméleti
tantárgyakat, a gyakorlatok nyelve
a román lesz. A kommunista vezetőség fel akarja függeszteni
állásából
Kótay Pált, aki kapcsolatai révén mégis
maradhat, de 1965-ig
nem taníthat.
A hetvenes években
dr. Mártha Ivor főorvos és dr. Bakos János
tanársegéd megvédik
doktori dolgozatukat.
1975-ben, 65 éves korában nyugdíjazzák dr.
Kótay tanárt, ezt követően dr. Bakos János
adjunktus tartja a magyar előadásokat. A
klinika
vezetését
1977-től 2000-ig dr.
Nicolescu Dorin előadótanár tölti be.
Nyugdíjba vonulását
követően egy évig dr.
Oşan Virgil egyetemi
docens, majd 2001-től
dr. Boja Radu egye-
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Veress László
TINCTURA ANODYNA COMPOSITA feliratozás látható a segespatikamúzeum
egyik
vári
folyadéktároló edényén. Magyarul
régebben összetett mákony festvénynek nevezték, a modern elnevezése összetett ópiumtinktúra
lenne, ha nem vették volna ki véglegesen a forgalomból, vagyis manapság készítése és alkalmazása
szigorúan tilos.
Elődeink hányingercsillapításra,
fájdalmak enyhítésére, gyomorgörcsök, hasmenés és hisztériás rohamok esetén használták.
Az első Magyar Gyógyszerkönyvben (1871) még hivatalos
gyógyszer volt, és hazánkban a
múlt század közepéig is használták.
Összetételében borszeszes fahéjkivonattal készült jóféle sáfránytinktúra és ópium (más néven áfium
vagy mákony) vesz részt (10%).
Az ópium a mák éretlen termésének levegőn megszilárdult nedve,
ma már kábítószernek számít, használatát mint gyógyszert szigorú törvények szabályozzák. Az ókori
görögök és rómaiak már időszámításunk előtt használták. A népvándorlások korában kontinensünkön
feledésbe merült az ópium, hagyományát az arabok őrizték meg, és
közvetítésükkel jutott el Indiába és
Kínába is, ahol Krisztus után 1000
körül említik először, majd a többi
ázsiai országba, ahol a XV. században futótűzként terjedt az ópium él-

vezetének szokása. Európában az
1600-as évektől terjedt el széles
körben, fájdalomcsillapítóként.
Csodatevő erőt tulajdonítottak
neki, de már a XVIII. században felismerték, hogy tartós használata teljes lelki-testi összeomláshoz vezet.
A XIX. században a kínai császár
betiltotta az ópium használatát, elkoboztatta a külföldi kereskedők
áruját, ami az úgynevezett ópiumháborúhoz vezetett 1850 körül.
A huszadik században gyorsan
elterjedt a használata kábítószerként, a hatósági tiltások és fellépések
ellenére
folyamatosan
virágzik az ópiumkereskedelem,
amely főleg Afganisztánból, Burmából, Thaiföldről, Vietnamból,
Laoszból, Iránból, nyugaton Mexikóból és Kolumbiából indul ki. Fogyasztása világszerte növekszik, a
kereslet mindig nagyobb, mint a
termelés. A kommunista Kínában
tíz év alatt megszüntették a drogkereskedelmet, így az Amerikai Egyesült Államok és Európa vált az
ópium legnagyobb piacává.
Az emberi szervezet az idegsejtekben előállít ópiumszerű anyagokat,
úgynevezett
opiátokat,
amelyeket endogén (a szervezeten
belül keletkező) opiátoknak nevezünk, és amelyekre néha szüksége
van idegrendszerünknek, sejtjeinknek, ugyanis „pihentetik” azokat.
Az idegsejtek mindig annyi opiátot
termelnek, amennyire szükség van,
és oda juttatják el, ahova kell.
(Folytatás a 7. oldalon)

temi előadótanár (mindketten később professzorok) áll a klinika
élén. 2011-ben az irányítást dr.
Mártha Orsolya urológus főorvos,
egyetemi docens veszi át, aki az
idén februártól egyetemi tanárként
áll a klinika élén.
Az urológai tanszéken a kezdetektől gazdag tudományos tevékenység
zajlott, és folyamatosan új vizsgálómódszereket, a későbbiekben új műtéti technikákat vezettek be.
1977-től dr. Bakos János irányításával több kutatási vonal indult az
arteriális, vénás és nyirokutak radiológiai és ultrahangos tanulmányozása terén.
Romániában elsőként a marosvásárhelyi klinikán vezették be az alsó
és felső húgyúti endourológiai beavatkozásokat, amelyeket 1978-tól
Nicolescu Dorin professzor végzett.
1990-ban tartják az első endourológiai szimpóziumot, amelynek
során a résztvevők élő közvetítéseket tekinthetnek meg a műtőből. Nicolescu professzor vezeti be az
ultrahangos kivizsgálást.
Az új kórház felépülése nyomán
1985-ben a klinikai ágyak száma
84-re emelkedik. Dr. Boja Radu
1986-ban végzi el az első perkután
beavatkozást, majd az endourológiai
beavatkozások rutinná változnak.
Az előrelépések egyesek számára
csak az 1989-es történések után válnak lehetővé. A tanszék és a klinika
munkaközössége új személyekkel
bővül, köztük dr. Mártha Orsolya

gyakornokkal és dr. Schwartz
László szakorvossal.
A testen kívüli, műtét nélküli
kőzúzás bevezetése újabb változást
hoz a klinika életébe. A nagy teljesítményű kőzúzóval 1991-ben végzik az első beavatkozást. 1993-ban
jön létre 16 ággyal az Extrakorporális Kőzúzó Részleg, amelyet
nyugdíjazásáig Oşan Virgil egyetemi tanár, majd azt követően 2014ig dr. Vass Levente vezet, aki
2001-től kezdte gyakornoki tevékenységét. 2014-ben megszűnik az
alosztály.
1998-ban vezetik be az urodinámiás kivizsgálásokat, amely területen dr. Mártha Orsolya országos és
külföldi elismerést ér el. Dr.
Schwartz László a húgyhólyag-sebészetben, a klinika szakorvosai
egyéb területeken jeleskednek – olvasható a történeti áttekintésben.
Miközben az idősebb nemzedék
tagjai közül egyesek külföldre távoznak vagy nyugdíjazzák őket, a
klinika személyzete fiatal tanársegédekkel bővül, s 2011-től a tanszék, majd 2012-től a klinika
vezetését dr. Mártha Orsolya veszi
át. Helyettese dr. Catarig Cristian
főorvos – emeltünk ki néhány adatot a klinika történetéből.
A továbbiakban az öt klinikavezető életéről és munkásságáról lehet
olvasni, majd a jelenlegi személyzet
névsora, a tudományos tevékenység
áttekintése következik, és fényképek zárják a kiadványt. (b.gy.)

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________ 2017. június 15., csütörtök

Időzített bomba az agyban?

(Folytatás az 5. oldalról)
– Erről tartott érdekes előadást, amivel
láthatóan megnyerte a hallgatók érdeklődését. Az agyi aneurizma kórismézésének,
gyógyításának és kutatásának szaktekintélyeként, megkérem, szóljon bővebben
erről a rejtélyes kórképről, amely ismereteink szerint súlyos következményekkel
járhat.
– Érdekes és nem túl ritka betegségről van
szó, a teljes lakosság három százaléka hordoz
agyi aneurizmát (az agyi verőér falának kóros
kitágulása). Előfordulása 30-40 éves korban
kezd gyakoribbá válni, és 50-60 éves korban
csúcsosodik, így a felnőtt lakosságban három
százaléknál jóval magasabb arányról beszélhetünk.
Hogy mitől lesz valakinek aneurizmája?
Az agy egy rendkívül oxigénigényes szerv, és
bár a testtömeg csupán két százalékát képviseli, a szívciklus során kipumpált vér közel
15 százaléka kering át rajta. Hogy ezt a folyamot folyamatosan biztosítani tudja, az
agyi erek falszerkezete alkalmazkodott
ehhez. A kanyarulatok külső ívén vagy az
erek oszlásában megjelenő értágulat az érfal
elhasználódása következtében alakul ki, és
ebben a hemodinamika (a vérkeringést biztosító erők együttese) fontos szerepet játszik. A
folyamat során az érfal szerkezete meggyengül, nem bír ellenállni az érrendszerben uralkodó nyomásnak, és buborékszerűen kitágul,
de hasonlíthatjuk ezt egy kerékpárgumi belsőjének kitüremkedéséhez is. Ennek a tágulatnak a fala már egyáltalán nem rendelkezik
azzal a szerkezettel, amivel az eredeti érfal,
ilyenformán megrepedhet, és vérzést okozhat. Ez a fajta vérzés általában nem tör az agy
állományába, hanem az agyat körülvevő, ún.
pókhálóhártya alatti teret tölti ki: ennek eredményeként erőteljesen megnövekszik a koponyaűri nyomás, és az agy mintegy vérben
„úszik”.
Szerencsére nem minden értágulat, sőt,
többségük nem fog az egyén élete során vérezni. Ez annak köszönhető, hogy az érfal
minden esetben megpróbálja saját magát a kitüremkedés helyén meggyógyítani, ami a stabilizálódásához vezet. Ha az érfalban
működő gyógyító folyamat az erősebb, akkor
nem tágul tovább, és nem fenyeget a vérzés
veszélye, ha a gyengítő folyamatok az erősebbek, akkor tovább növekedik, és adott pillanatban megrepedhet, ami életveszélyes
vérzést, sürgősségi állapotot idéz elő.
Ha valakiről kiderül, hogy nem vérzett, ún.
csendes aneurizmája van, például egy ettől
független fejfájás vagy szédülés miatt elvégzett képalkotó vizsgálat eredményeként, feszült helyzet áll elő. A klasszikus
megközelítés szerint időzített bomba van az
érintett személy szervezetében, ami bármikor
felrobbanhat. Ez a felfogás annyira gyökeret
vert a laikus mellett a szakmai köztudatban
is, hogy nehéz megváltoztatni. Oka az, hogy
korábban, még a képalkotó diagnosztika
megjelenése előtt egy aneurizmára csak
akkor derülhetett fény, ha agyvérzést okozott,
ami a beteg halálával vagy súlyos rokkantsággal járt. Az orvos, aki nem ezen a szakterületen dolgozik, általában kétségbeesik,
amikor felfedez egy aneurizmát. Ezzel egyik
pillanatról a másikra – akaratlanul is – óriási
lelki terhet ró a páciensre, akinek korábban
tünetek hiányában nem volt betegségtudata.
Ha valakit egyszer megijesztettek, hogy bármikor összeeshet és meghalhat, nehéz lesz
később lebeszélni arról, hogy valójában nem
ez a teljes igazság. Ha az időzített bombás
metaforánál akarunk maradni, mondhatjuk,
hogy matematikailag igaz, viszont ez a
bomba a betegek többségénél nem fog felrobbanni.
– Kedves ismerősöm nemrégiben viszont
így járt, és utólag állapították meg, hogy
egy koponyaűri aneurizma megrepedése
volt a hirtelen halál oka. Egész életében
hosszan tartó, nehezen szűnő fejfájásban
szenvedett, amit a túlhajszoltságra, a dohányzásra fogtak, és sajnos egyetlen orvosnak sem jutott eszébe, hogy képalkotó
vizsgálatra küldje, ami kimutathatta
volna a problémát. Azért jutott eszembe,
mert előadásában említette, hogy a fejfá-

jás az egyik tünete lehet az agyi aneurizmának.
– Viszont nem jelenti azt, hogy az illetőnek
az aneurizma miatt fájt a feje. Ugyanakkor,
amíg korlátozott a lehetőség arra, hogy valakinek a panaszok vagy tünetek esetén bekukkantsunk a fejébe, addig hajlamosak vagyunk
bagatellizálni a problémákat, s a fáradtságra,
túlterhelésre fogni a tüneteket. A másik véglet
az, ami a jóléti társadalmakban zajlik, hogy a
legkisebb panasz esetén is képalkotó vizsgálat készül.
– Mit érezhet a páciens?
– A csendes értágulatoknak általában nincsenek tüneteik. Fejfájás vezethet oda, hogy
megtaláljuk, de a kettő között ritkán van öszszefüggés. Bizonyos elhelyezkedés és méret
alapján az aneurizma okozhat típusos fejfájást, így például az, amelyik nekifeszül az
agyburoknak.Többségük azonban tíz milli-

méteresnél kisebb, ami nem elég nagy ahhoz,
hogy tüneteket okozzon. A tünetmentesség
jelenti a kezelés nehézségét is, mert ilyenkor
nem könnyű elfogadtatni a beteggel, hogy
preventív kezelésről van szó, amivel meg
akarunk előzni egy katasztrófát, aminek kockázatát többnyire statisztikai adatok alapján
próbáljuk besorolni.
Az aneurizmavérzésnek viszont igen erőteljes és jellegzetes tünetei vannak: ütésvagy villámcsapásszerű, kibírhatatlan fejfájás, amihez hányás, tudatvesztés társulhat,
ezek mind a hirtelen megnövekedett koponyaűri nyomás következményei.
A svájci diagnosztika hozzáférhetősége
sokszorosa a magyarországinak, és még többszöröse a romániai helyzetnek. Zürichben
például két szakcentrum van, külön-külön
több mágneses rezonancia készülékkel, továbbá öt-hat diagnosztikai centrum egy vagy
több MR-készülékkel. A lakosság száma kisebb, így a hozzáférhetőség egy-két napos
várakozási időre korlátozódik. A páciensek
részéről nagy az igény az MR-képalkotásra,
még akkor is, ha az esetek 90 százalékában
nem feltétlenül indokolt, viszont lehetővé
teszi, hogy a tünetmentes betegségeket is hamarabb fel lehessen fedezni. Így a tünetmentes aneurizmát is. A beteg ekkor a
panaszoktól függetlenül „időzített bomba”
címen rákerül egy olyan sínre, ami nem feltétlenül olyan irányba vezet, amelyen elindult. Többletteher kerül a hátára, amelytől
kialakulhat egy stresszes betegségtudat, ezért
meg kell nyugtatni, hogy így vagy úgy, a betegsége jól kezelhető. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a vérzés kockázata magasabb,
mint a kezelésé, beavatkozást javasolunk.
Fordított esetben viszont csak rendszeres ellenőrzést. Ennek a betegségnek sajnos nincs
gyógyszeres gyógymódja, így csak invazív
módon kezelhető.
– Milyen időszakokban ajánlott az ellenőrzés?
– Szűrővizsgálat, mint például az emlőrák
esetén, itt nem indokolt. A véletlenül felfede-

zett értágulatok esetén a döntést, miszerint
szükség van-e az aneurizma műtéti kezelésére, konkrét kezelési előírások szerint hozzuk
meg,
az
értágulat
méretét,
elhelyezkedését, alakját és az egyéb kockázati tényezőket (dohányzás, magas vérnyomás, családi kórtörténet) figyelembe vevő
protokollok szerint. Ha alacsony vérzési kockázattal rendelkező elváltozásról van szó,
ami megítélésünk szerint nem igényel kezelést, általában a felfedezését követően leghamarabb fél év múlva ellenőrizzük, ha
nincsenek figyelmeztető jelek. Egy-két év
múlva következik az első követési vizsgálat,
és abban az esetben, ha azalatt nem változik
a helyzet, akkor megnyugtathatjuk a pácienst,
hogy stabil állapotról van szó.
– Mi történik akkor, ha növekedést észlelnek az ellenőrző vizsgálat során?
– Ez egy figyelmeztető jel, ami arra utal,
hogy az értágulat nem stabilizálódott, és ez magasabb vérzési kockázatot
képvisel, ami megerősíti a
beavatkozás szükségességét. Az értágulat megrepedése, a vérzés kockázata
ugyanis magasabb, mint a
műtété, ezért abba az
irányba tereljük a beteget.
Ha nyugalmi állapotban
látjuk az aneurizmát, de a
hosszú távú kockázatát
magasabbnak ítéljük meg,
mint a műtétét, akkor is javasoljuk a megelőző beavatkozást. A várólista
hosszúsága az adott központtól függ, ahova a
beteg fordult, nálunk
három-öt héten belül el
tudjuk végezni. Ha figyelmeztető jelek vannak,
akkor mihamarabb sorra
kerülhet.
– Hogyan történik a beavatkozás?
– Két eljárás van: a
klasszikus idegsebészeti
eljárás a koponya megnyitásával jár, megkeressük az értágulatot, és a nyakára helyezett
fémcsipesz segítségével kiiktatjuk a keringésből. Az endovaszkuláris, az érpályán belüli
módszer során a a combhajlati ütőéren behatolva az agyi erekbe vezetett katéter segítségével jutunk el az értágulatig, aminek a
belsejét kitöltjük platinából készült, nagyon
puha, hajszálvékony mikrospirállokkal, amelyek alkalmazkodnak a zsák falaihoz, vagy
egy másik eljárás során sztentekkel (fémhálóból készült csövecskékkel) rekonstruáljuk
a beteg érszakaszt, ami a gyógyuláshoz vezet.
– A beavatkozást követően hogyan viselkedik az ér, lehet-e számítani újabb tágulatokra?
– Az érrendszeren belüli beavatkozások
kockázata átlagosan két-három százalék körüli, a nem vérzett aneurizmáknál a hatékonyság közel százszázalékos. Nagyon ritkán
fordul elő, hogy egy kezelt aneurizma utólag
vérezzen. Egy újabb aneurizma kialakulásának kockázata nem magasabb, mint azoknál
a személyeknél, akiknél korábban nem diagnosztizálták.
– Milyen következményekkel jár, ha az értágulat megrepedését követő vérzés után
történik a beavatkozás?
– Ilyenkor a kezelés a túlélésre, a vérzés
közvetlen és közvetett következményeinek a
leküzdésére irányul, és sajnos a betegek 25
százaléka a vérzés pillanatában vagy az első
24 órában életét veszti. Az aneurizma kiiktatásának ilyenkor annyi a szerepe, hogy egy
újabb vérzés, aminek már sokkal magasabb a
halálozása, ne következzék be. Az utóbbi harminc évben elért egészségügyi fejlődés ellenére még mindig elveszítjük a betegek 30-40
százalékát az első harminc nap során, és a túlélők csupán kétharmada fogja visszanyerni
funkcionális függetlenségét, ami nem feltétlenül jelenti a vérzés előtti állapotot. A vérzés
következtében kialakuló rokkantság, ami azt
jelenti, hogy a beteg nem képes ellátni a saját
normális életfunkcióit, és valamilyen szintű
segítségre szorul, további egyharmadot je-

lent. Ha nagyon sarkítjuk a számokat, azt
mondhatjuk, hogy vérzés után a betegek 40
százalékának van esélye arra, hogy életfunkcióit visszanyerje. Láthatjuk, hogy vérzés
esetén egy igen súlyos állapotról van szó.
– Sokan veleszületett betegségként tartják
számon az aneurizmát.
– Szerzett betegségről van szó, extrém
ritka gyermekeknél, de nem veleszületett.
– Az átlagember ma is kicsit misztikusnak
tartja, hogy az éren behatolva is el lehet
jutni az agyba, és ott elvégezni komoly beavatkozásokat. Milyen képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki jó
intervenciós neuroradiológus legyen?
– Kicsit sarkítva azt mondhatom, hogy manuálisan nem annyira nagy kihívás egy ilyen
beavatkozást elvégezni, mint ahogy az első
ránézésre tűnhet. A beavatkozás nem közvetlen szemkontroll alatt történik, mint a klasszikus sebészeti műtétek, hanem röntgenátvilágítás alatt, amit az orvos egy képernyőn
követ. Inkább arra van szükség, hogy az
ember képes legyen a közvetett, monitoron
látott kétdimenziós képet térben értelmezni,
a vizuális és taktilis információkat egyszerre
feldolgozni, és az eszközöket másfél méterről
milliméteres pontossággal irányítani. De ez
mind megtanulható. A nehezebb és szebb részét az jelenti, ami mögötte van. Annak az eldöntése, hogy melyik betegnél kell, szabad
beavatkozni, és kinél nem, felismerni azt,
hogy adott esetben én, az orvos jobban szeretném a műtétet annak szépsége vagy technikai kihívása miatt, de az nem feltétlenül
válna a beteg javára, ezért nem szabad javasolnom. Sok kézzel megfoghatatlan tényező
van, mint például a beteg aktuális lelkiállapota és hozzáállása, milyen kapcsolat alakul
ki az orvos és a beteg között, ez mind szerepet játszik a döntésben. Számomra az a szépsége, amikor eljutunk a végső döntés
meghozataláig, a technikai megoldás csak a
ráadást jelenti. Mivel szeretem azt, amit manuálisan végzek, számomra egy kiteljesedést
jelent, de az oda vezető folyamat az igazi értéke ennek a tevékenységnek.
– Rendkívül sikeres előadást tartott a
MOGYE hallgatóinak tudományos diákköri konferenciáján, ritkán fordul elő,
hogy valakit ilyen hosszan megtapsoljanak. Hogyan érezte magát?
– Kiválóan, ami azért jelentett különös élményt, mert marosvásárhelyi orvostanhallgatóként jelen voltam a TDK születésénél. A
kiindulási és a végpontot látva, ég és föld a
különbség a kettő között. A diákok nagyszerűen megszervezték, sok értékes dolgozatot
mutattak be, ami azt jelzi, hogy aktív munka
folyik az egyetemen, és a hallgatók valóban
szeretnek dolgozni. Lehet, hogy a vásárhelyi
még nem a világ legjobb egyeteme, de ha a
diákokban ennyi kezdeményezőkészség és
akarat van, az nagyon jó jel a fejlődés irányába. Ezt támogatni kell.
– Említette, hogy az Európai Neourointervenciós Társaság kommunikációs felelőse. Miből áll ez a munka?
– Szakmánk viszonylag új, és nagy jövő
állhat előtte. Az elektronikus médiabizottság
orvosigazgatójaként a társasági életet próbáljuk aktívvá és élővé tenni, esetbemutatásokra
mozgósítjuk a fiatalokat, élő előadás-sorozatokat szervezünk, gondoskodunk a társaság
munkájának a kirakatáról, szakmánk népszerűsítéséről.
– Míg nyugat-európai viszonylatban
rutin, Romániában még gyermekcipőben
jár az intervenciós neuroradiológia,
holott manapság ezekben a központokban
látják el az agyi infarktusos betegeket is.
Ami Svájcban rutin, az Marosvásárhelyen
orvosi premiernek számít. A lakosság számához mérten hány központra és orvosra
lenne szükség?
– Nyugat-Európában körülbelül másfél-két
millió lakosra jut egy központ, ezt kell hosszú
távon megcélozni. Az akut agyi infarktus,
avagy a stroke érrendszeren belüli kezelése
is miránk hárul, ami jelentős mértékben növelni fogja a betegszámot ezekben a centrumokban. Ideális esetben itthon körülbelül
12-15 központra lenne szükség hatvan szakemberrel.
– Ettől még messze vagyunk. De addig is
köszönöm a beszélgetést.
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Ha nyár, akkor rövidnadrág…

Casoni Szálasi Ibolya

…és nem csak a strandon.
A rövidnadrág, melyet régebb főleg férfiak viseltek, és sportosnak számított, ma már univerzális
ruhadarab rangra emeltetett, és a mindennapi viselet része, ezért egyetlen modern nő ruhatárából
sem hiányozhat.
Idén a legnépszerűbb a komolyságot árasztó,
nem túl rövid, enyén bő szárú office stílusú rövidnadrág, mely mind az utcai, mind az irodai, sőt az
alkalmi öltözethez is talál.
A farmer (denim) rövidnadrág ismét divat az

Az ópium

(Folytatás az 5. oldalról)
Az ópium egyik hatóanyaga a morfium vagy
morfin, amely a szervezetbe jutva felborítja az
imént említett egyensúlyt, megzavarja az agyműködést, ez – sajnos – kellemes bódulatban, megnyugvásban nyilvánul meg, ezért élvezhető.
Gyorsan (8-10 használat után) kialakul a hozzászokás, a függőség, és a személy a drog rabszolgájává válik. Ebből a „rabszolgaságból” nehezen
szabadul ki az illető, ha képes egyáltalán rá! A
szervezet folyamatosan követeli az utánpótlást,
amelyet ha nem kap meg, az egyén pupillái kitágulnak, libabőrös lesz, könnyezik, ásítozik, orra eldugul, elveszti étvágyát, nyughatatlanná válik,
émelyeg, didereg, verejtékezik, egyszóval tűrhetetlen állapotba kerül. Az ópiumfüggő (morfinista)
bármire kapható, hogy véget vessen ennek az állapotnak, illetve hogy megelőzze ezeket a rohamokat: hazudik, lop, csal, rabol, akár gyilkol is. A
szervezetnek egyre nagyobb adagokra van szük-

idén, a klasszikus és a nagyon szűk, rojtozott formájúak egyaránt.
A szezon sztárja a magasított derekú rövidnadrág, nőies, alakformáló volta miatt a legkedveltebb, és főleg hosszú lábú hölgyeknek ajánlott.
A 90-es évekre emlékeztető bő szárú, „bermuda” típusú rövidnadrágok előnye, hogy mindenféle stílussal és testalkattal találnak, és
bármilyen alkalomra felvehetők.
A sportos rövidnadrágok fiatalos, nyárias hangulatot árasztanak.
A térdig érő rövidnadrágok eredeti összeállítások szerves részét képezik.
Az estélyi rövidnadrágok is divatújdonságnak
számítanak. Ha fényes anyagból
készülnek, vagy különleges díszítésűek, egyedi megjelenést
kölcsönöznek viselőjüknek.
A csábító megjelenést biztosító bőr rövidnadrágok viselete
a bátor, jó alakú nők kiváltsága.
A testhezálló rövidnadrágokat mind sportos, lapos talpú cipővel, mint magas sarkúval lehet
viselni, és főleg csinos lábú hölgyeknek ajánlott.
A szafari stílusú rövidnadrág
idén a kényelmes utcai viselet
része.
A szezon egy másik sztárja, a
rövidnadrágos overall is kényelmes divatdarab, mely sportos,
utcai vagy alkalmi változatokban
is nagyon felkapott.

sége, aztán következik a teljes testi-lelki leépülés
és a halál az „útszélen” vagy az elmegyógyintézetben. Az ópium a „kemény drogok” mintapéldája,
de a kábítószer-függőség következményei minden
esetben hasonlóak.
Az ópiumból elkülönített morfint napjainkban
is alkalmazzák, leggyakrabban injekció formában,
erős fájdalmakkal járó, súlyos betegségek, sérülések esetén. Fájdalomcsillapító hatása mellett gyengíti a fájdalomtól való félelmet, szorongást. A
morfin mákszalmából történő kinyerése magyar
gyógyszerész, Kabay János szabadalma alapján
történik az egész világon.
Az ópium összetevői között olyan anyagok is
vannak, amelyek a jelenben is hivatalos gyógyszerek alapanyagai. A papaverin a simaizmok (epe,
vese, gyomor) görcseit enyhíti. A kodein köhögéscsillapító gyógyszer.
Végezetül említsük meg, hogy amikor az ópium
népszerűvé vált (főleg a XIX. században), több író
és költő használta az alkotómunkához, köztük
Byron, Baudelaire, E. A. Poe is.

Ötvenötödik nyelvlecke

Csendben azért él még a múlt

Ötvös József
Egyszerű, kedves épület a cifra palotával szemben, és nem a nagybetűs
feliratában rejlik értéke, hanem egy
szerény kirakati tudósításban, valamint a hűséges falak évszázados múltjában. Egy gyógyszertár, amely
alapításától kezdve ugyanazt a célt
szolgálja, csak közben megélte az erdélyi történelem marosvásárhelyi színeváltozását. Hagyományos gyógyszertár, amint kirakatüvegére írott hitvallásával jelzi egy itteni század állandóságát és változását egyaránt.
Hagyományon általában az elődök
örökségéből eredő cselekvéseket értjük, amelyek nemzedékről nemzedékre
őriznek értékeket, múltbeli szépségeket, nagyrészt változatlan formában.
Az egykori Kovács-gyógyszertárra ez
a tömör meghatározás akkor is találó,
ha volt kényszerszünet, amikor mások
dolgoztak ott, de mára újból kiírhatták:
Hagyományos gyógyszertár.
A tulajdonos gyógyszerész.
Az önök kérésére készítünk
gyógyszereket.
Hadd tegyem hozzá a meghatározás
magyarázatát is: a hagyomány öröklése az a folyamat, amikor beleszületik
az egyén, és így továbbviszi ősei örökségét. Így volt ez, amíg csak lehetett, s
amikor a rendszer, a hatalom mindezt
nem engedte, akkor valahol rejtegetve
élt tovább az örökség, a hagyomány
féltve őrzött darabja.

Reneszánsz pompa modern viseleten

Mihez kezdjünk a csipkével?

– kérdeztem Bandi Kati iparművészt erről az áttört, könnyed, elegáns anyagról, amit a kézimunka
királynőjeként is emlegetnek, s a reneszánsz kori Velencéből terjedt el
Európában, hódította meg kezdetben a módosabb hölgyek szemét és
szívét.
– Természetesen készíthetünk
csipkeruhát, szoknyát, blúzt, blézert

belőle. Különösen mostanában a sorozatos nyári ünnepségek – ballagás, érettségi, egyetemi, kortárs stb.
találkozók, esküvők – időszakában,
amikor szeretünk elegánsan és közben kényelmesen öltözni.
– Mit ajánl a textilművész, hogyan díszíthetjük elegáns nyári
ruhánkat a csipkével?
– Napjaink eklektikus, mindenféle anyagot és díszítőelemet szívesen
halmozó,
luxusélményt
szuggeráló divatját magától adódóan „hozzák” a különböző értékes
(hatású) anyagok kombinációi. Már
maga az évszak is a muszlint és a
csipkét diktálja!
– Kezdjük akkor a muszlinnal!
– Lenge, áttetsző, tündéröltözéket
idéző, légiesen finom, végletesen
(végzetesen?!) nőies, könnyed
anyag. Vázolt tulajdonságai teszik,
hogy az ebből készült ruha viselőjének legkisebb mozdulatától is életre
kel, lobog, repül, formát változtat.
Mivel mindannyian ismerjük öltözékünk ránk (és a kívülállókra is) gyakorolt hatását, nem csoda, hogy a
muszlinruhába öltözött nők nem statikusak, elemükben érzik magukat
ebben az interakcióban. Én ezt már
számtalanszor láttam klienseim
tükör előtti viselkedésén műtermemben: felöltöznek, és szinte azonnal
boldog mozdulatokba kezdenek, élvezkedvén a ruha viselkedésén.

– És folytassuk a csipkével!
– Amellett, hogy az egyik legnőiesebb anyag, többféle értéket
juttat eszünkbe: a legfinomabb, legdrágább brüsszeli csipkét és annak
magyar vert csipke variánsait, a polgári finomságokon (finomkodásokon) át a köznépi horgolt, nagyon
kreatív csipkecsodákig. Manapság
már mindenik ipari változatához
könnyedén hozzájutunk, olcsóbb-drágább kategóriákban. Használhatjuk
magában vagy mindenféle kombinációban értékes díszítőelemként.
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Az egykori alapító gyógyszerész
unokája, a mai tulajdonos mutat egy
alig 10 cm-es, szépen megőrzött dobozt, rajta a hét évtizeddel ezelőtti felirattal:
Kovács Andor
„Sas” Gyógyszertár
Marosvásárhely
Ugron Gábor tér – 6. Telefon 215.
Városházával szemben
Amikor kezemben tartom ezt a meghatóan szép, igényes és kellemes kinézésű gyógyszeresdobozt, a patikával
szemben a városháza tornyában 9-et üt
az óra, s beleborzongok: végül is ők
ketten, mint „cinkostársak”, őrzik
együtt azt az időt, amikor még itt az
emberek nagyokat álmodtak.
A gyógyszertárat 1929-ben alapította Kovács Andor gyógyszerész, mai
tulajdonosa az unoka, már a harmadik
nemzedék azon a helyen. Közben
mennyi minden megváltozott ott: már
nem Ugron Gábor térnek hívják, a telefon sem három számjegyű, csak az
emlékek, a bizalom, a szakmai színvonal és hangulata hordoz még valamit
abból az időből, amikor a Budapesten
megjelenő Gyógyszerészeti Szemle
1941 októberi számának címlapján az
alapító marosvásárhelyi gyógyszerész
mosolygó arca látható. És még sok
minden abból a letűnt világból: az alapító latin nyelvű diplomája 1914 júliusából, egy Bécsben 1774-ben kiadott
latin nyelvű gyógyszerészeti szakkönyv.
Találó és igaz a kirakatüvegre írt
jelmondat, mert a hagyományok egy
társadalom értékrendjét jelentik, és azoknak a
dolgoknak – a
még fellelhető
patikamérlegnek, üvegcsének
és kézikönyvnek
– a megbecsülését.
Az volt az érzésem, egyszerre
két helyen álltam: gyógyszertárban és múzeumban, csak a
közel százéves
marosvásárhelyi
gyógyszertármúFotó: Nagy Tibor zeum ma is él.

A két előbb elemzett anyagból
készült ruha alá, áttetszősége okán,
természetesen még egy réteg kívánkozik! Erről csak annyit: ne legyen
az egyszerű bélés, hiszen a látvány
része.
A kombinációk néhány lehetséges módja :
1. A szabásminta egy-egy darabját egyik vagy másik anyagból
szabni és a fő vonalak mentén illeszteni.
2. A ruha szerkezetének kihangsúlyozása a szélek körülkerítésével.
3. Hangsúly elhelyezése a kiemelni kívánt részen (pl. dekoltázs,
kézelő, derék).

4. A csipkéből szimmetrikus
vagy amőbaszerű foltok kivágása és
azok elosztása legjobb belátásunk
szerint.
5. Muszlinból fodrok alkalmazása a legmeglepőbb helyeken!
És sorolhatnánk tovább, hiszen
fantáziánk fantasztikus, egyéniségünkre szabott megoldásokat szül!
A fentebb említettek nagyszerű
lehetőséget teremtenek nagyanyáink csipkéinek megmentésére is,
elévült ősi ruhadarabok értékes részeinek aktualizálásához. A csipke
minősége, karaktere és személyiségünk igényei szerint mindez különböző vastagságú vásznakkal is
kivitelezhető, ami nagyon rafinált,
rusztikus hatást eredményezhet. (b.)
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Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor

Mottó:
„A tér és az idő rabjai,
Az öröklét remetéi
Vagyunk. Minden kétség fölött
Őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az idén május 20-tól június 21ig tartózkodik a Nap az Ikrek
jegyében. A tavasz utolsó hónapja
képezi az átmenetet a nyárba, és a
„fagyosszenteket” hátrahagyva,
emelkedik a hőmérséklet. Lassan,
de biztosan búcsút veszünk a melegebb öltözéktől. Szimbolikusan a
ruházatunk minimalizálásával teret
nyerhet a nyitottságunk, lazaságunk és közvetlenségünk.
Az Ikrek a kapcsolatok jegye. Az
ember adottságai révén nem „magányos farkas”, és ezt ott legbelül
mindannyian érezzük. Az életutunkon tapasztalatszerzésre vagyunk
hivatottak, ehhez pedig kapcsolódnunk kell egymáshoz. Shakespeare
örök érvényű bölcsessége is erre
utal: „színház az egész világ,/ a
férfi és nő itt csupán szereplő:/ »bejönnek« ők mind, azután »kimennek«,/ és közben egy személyre
több szerep jut”.
Kapcsolatok nélkül az élet elképzelhetetlen. A csecsemő a szülő
szeretete és gondoskodása nélkül
életképtelen. A biztonságát megadó
környezet és a megfelelő életritmus
biztosítása a baba testi-lelki-szellemi fejlődéséhez nélkülözhetetlen.
Később az óvoda, az iskola is a
kapcsolatokról, a tapasztalatok
megszerzéséről, az információk begyűjtéséről, feldolgozásáról és raktározásáról szól, melyek sajátos,
egyedi rendszerbe foglalása biztosítja a gyermek fokozatos felkészülését a közösségi életre. Az
egészséges felnőtté válás folyamaBehívott tartalékosokat
kérdez ki az őrmester:
– Mit csinál a civil életben?
– Jelentem, többnyelvű
tolmács vagyok.
– ...
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A tanácskozás témája: összehasonlító onkológia, orvosi biotechnológia, összehasonlító orvostan,
vegyes témák az egészségről. Kiemelt meghívottak: André Laurent
Parodi, a francia Orvostudományi
Akadémia elnöke és Farkas Róbert,
a budapesti Állatorvosi Egyetem
rektorhelyettese.
Az ünnepélyes megnyitót június
26-án a MOGYE-n tartják, a programban az OHNMC Románia elnökének évi beszámolója szerepel,
elhangzik egy FEAM-beszámoló,
javaslatokat tesznek a fiókszervezetek elnöki tisztségeire, majd a tudományos előadások következnek.
Ezek a következő két nap során is
folytatódnak, végül kerekasztalmegbeszéléssel zárul a konferencia.
Érdeklődni a 0265/213-127, illetve
a 0728-865-497-es telefonszámon
lehet.
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akkreditálta a Romániai Orvosok Kollégiuma.
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nélkül még a fejlettebb növények is
kipusztulnak. A liberalizmus álcája
mögött leselkedő szabadosságról
fölösleges beszélni. De a konzervativizmus karikatúrája, a vaskalaposság is ártalmas. A szentek
köpenyébe bújt álszentség, a magát
igazságnak nevező hazugság sem
jobb a Deákné vásznánál. A XXI.
század szétcsúszott emberisége
kínlódik, keresgél, kapcsolati válságokkal küszködik.
A fizikai világot irányító erő, nevezzük „világhatalomnak”, abban
érdekelt, és úgy tűnik, sikeres,
hogy az emberben levő vágy-szerepszemélyiséget
maximálisan
megszólítsa. A külsőségek megszerzéséért szaladgáló embernek
nem sok ideje marad a kapcsolataira, és így lekési azokat a lelki-szellemi tapasztalatokat, melyek az
épülését lennének hivatott szolgálni. A „sötét karmester” legveszélyesebb és legkártékonyabb
fegyvere a virtuális labirintus, az
internet. Talán a középkori pestisjárványok ehhez képest enyhe náthának tűnnek, ha belegondolunk.
Egy csillogó piacnak, egy zsongó
bazárnak, a végtelen lehetőségek
tárházának érzékeljük, amikor belépünk a virtuális dimenzióba. De
a mélyben ott settenkedik a felszínesség, az értéktelenség, a silány-
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tához minden mozaikkocka szükségeltetik.
A kapcsolatok elengedhetetlen
„kelléke” a felelősségvállalás. A
gyermek a szülő felelőssége. Mintakövetők vagyunk, és a szülői
minta mindennek az alapja. Az iskolában pedig a tanító felelőssége,
„keze nyoma” rendkívüli fontossággal bír a tanítvány fejlődésében.
Szülők és tanítók segítik, két oldalról támogatva a gyermek testilelki-szellemi kiteljesedését. Ha ez
nincs meg, akkor sérül a gyerek
személyisége, és sovány vigasz, ha
a két alappillér egymásra mutogat.
A gyerek növekedésével nő saját
tudatos részvétele az életében,
mind több felelősséget kell vállalnia, míg eljut a felnőttkor kapujába,
ahol neki kell majd azokat a döntéseket meghoznia, ami által saját
sorsának alakítójává, formálójává
és haszonélvezőjévé vagy szenvedő alanyává válhat.
Sok felnőtt nem érti, illetve hárítja a felelősségvállalást. Ítélkezni
fölösleges, ha abból indulunk ki,
hogy mindenki volt gyerek, akit a
környezete talán nem megfelelően
segített. Persze a problémát meg
lehet ilyen esetben is oldani, de a
nehézséget az okozza, hogy
szembe kellene nézni azzal, akik
igazából vagyunk. A sors a problémák felismertetését negatív sorseseményekkel
szokta
a
tudomásunkra hozni. Ilyenek a
veszteségek, balesetek, betegségek.
Az ok-okozati felismerés nélkül az
egész életünk egy tüneti kezelés labirintusává silányodhat.
Az emberben egyensúlyba kellene hozni a liberális és a konzervatív életszemléletet. A szellemi
szabadságunkat nem feladva, becsülnünk kellene az igazi értékeinket, a gyökereinket, mert ezek

Új orvosi
szemlélet
az egészségről

ság és a szenzáció. Érzelempótló
képek, videók, pornográfia, csodagyógymódok, pénisznövelő szerek,
többórás erekció impotenseknek,
azonnali multiorgazmus frigideknek, okosnak tűnő felvetések buta
„kommentekkel” körítve, személyeskedések személytelenül, torz
indulatok posványa. A virtuális
kapcsolat: illúzió, önbecsapás, csalódások bő vizű forrása. Az internetfüggőség betegség, világméretű
kórkép. Sajnos kevés olyan ember
van, aki felelősségteljesen, pragmatikusan, tehát mértékkel használja a számítógép, táblagép,
okostelefon által kínált lehetőséget.
Nézzünk szét szűk környezetünkben, munkahelyünkön, a közlekedési eszközökön. Ugye milyen
furcsa képet látunk? Talán érdemes
lenne letenni az okostelefont, és
egymás szemébe nézni.
Az Ikrek a közvetítő. Információt szerezni, továbbítani, csereberélni, kapcsolatokat létrehozni: ez
az ő felségterülete. Gyors gondolkodás, pengeéles ész, kiváló alkaltökéletes
mazkodókészség,
kommunikáció. Többet ésszel,
mint erővel! Ő a népmesék ravasz
rókája. Negatív megélésben: a szélhámos. Ne felejtsük: a jegy uralkodó planétája a Merkúr, a görög
mitológia Hermésze, a tolvajok istene is! A magasan képzett Ikrek: a
tanító. A tanítás minden esetben hitelesíti a tanítót. Vagy hitelteleníti.
Definiáljuk, mi is a hitelesség! Azt
mondom, amit gondolok, és azt teszem, amit mondtam. Szerintem
megér egy próbát. Mert ha ez nem
sikerül, akkor az ember vizet prédikál és bort iszik.
Véleményüket, gondolataikat elküldhetik az asztros@yahoo.com
e-mail-címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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Június 8-i rejtvényünk megfejtése: Menj, állj be a sarokba, ott nem fogsz fázni, mert, amint tudod, ott kilencven fok van.
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Román győzelem a Copa America bajnoka ellen

Kétgólos hátrányból fordítva
legyőzte Dél-Amerika bajnokát a román labdarúgó-válogatott. A Daum-csapat rég
látott jó játékot produkált a
második félidőben, ennek köszönhetően megfordította az
eredményt a Medel kiállítása
nyomán
emberhátrányba
kényszerült Chile elleni, kedd
esti összecsapáson.

A vendégcsapat a Konföderációs Kupára készülve fogadta el a
kolozsvári vendégszereplés lehetőségét, és gyors ütemben két nagyon egyszerű gólt is szerzett. Bő
negyedóra múltán úgy tűnt, megint
nagyon lebőgnek a románok, de
Stancu parádés gólt lőtt szabadrú- Stancu (19) parádés szabadrúgásgólja visszahozta a reményt a hazai táborba, a románok
gásból, és ezzel visszahozta a re- tudtak is élni a lehetőséggel
ményt a hazai táborba. Szünetben szág lesz az ellenfél Bukarestben, rációs Kupán bizonyíthat, ahol sorváltoztatott a csapat alakzatán a labdarúgó-vb selejtezősorozatá- rendben Kamerunnal, NémetorCristoph Daum, a kolozsvári kö- ban. Chile szombattól a Konföde- szággal és Ausztráliával játszik.
zönség pedig régen látott román támadófocinak és két gólnak is
jegyzőkönyv
tapsolhatott a második játékrészNemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Románia – Chile
ben, amellyel aztán meg is nyerték
3-2 (1-2)
a mérkőzést.
Kolozsvár Aréna, vezette: Bas Nijhuis (holland).
Ez volt a román csapat második
Gólszerzők: Stancu (31.), Stanciu (60.), Băluţă (83.), illetve Vargas (8.),
sikere a német szövetségi kapitány
Valencia
(18.).
vezénylete alatt, a Kolozsvár AréSárga lap: Stanciu (28), Marin (36), illetve Aranguiz (28.).
nában pedig első ízben diadalmasKiállítva: Medel (33).
kodott az ország nemzeti
Románia: Pantilimon – Benzar (46. Ivan), Chiricheş, Toşca, Cr. Ganea
együttese. A mérkőzés rajtja előtt
(70. Ţîru) – Pintilii, Marin (46. Rotariu) – Hanca, Stanciu (86. Bicfalvi),
elbúcsúztatták a most 37 éves LuStancu (66. Băluţă) – Fl. Andone (46. Grozav).
cian Sânmărteant, aki 21 alkalomChile: Herrera – P. Diaz, Medel, Roco, Mena (89. Rodriguez) – Aranguiz
mal volt válogatott.
(54. Vidal), M. Diaz (55. Silva), Gutierrez (83. Fuenzalida) – Valencia (46.
Románia legközelebb szeptemIsla), Vargas (65. Puch), Sanchez
ber 1-jén játszik, ekkor Örményor-

Elvérzett a bajnok csapat
az utolsó fordulóban

Gólzáporos eredmény született Nyárádgálfalván a Maros megyei 6. liga 1. csoportjának
utolsó fordulójában, ahol Somosd már bajnokként lépett pályára.

Gligor Róbert László

A tét nélküli mérkőzést nem vették komolyan a
vendégek, és ennek hamar meg is lett az eredménye,
a 3. percben Szövérfi bejutott a bal oldalon, és a hoszszú sarokba gurítva megszerezte a hazai vezetést (10). A 6. percben a vendégek kerültek helyzetbe, de
Kiss labdája a lécre esett, Farkas rálövése pedig elkerülte a kaput, s ezt kihasználva a 7. percben a hazaiak
ismét gólt szereztek a lesgyanús helyzetből indult
Józsa révén (2-0). A vendégektől Kiss került üres
helyzetbe, de közelről kapu mellé lőtt. A túloldalon
Bartha a léc fölé küldte a labdát, de a 12. percben
ismét zörgött a vendégek hálója, Szilágyi passzát Keresztesi pöckölte be (3-0). Keresztesi csakhamar
újabb lövést eresztett el, ezúttal a vendégkapus hárított, Józsa pedig a kapu mellé célzott, a túloldalon Benedekfi és a kétszer üresen maradt Kiss hibázott
óriásit, s a szépítés helyett tovább nőtt a vendégek hátránya, hiszen a 21. percben ismét gólt kaptak: Henter
Cs. I. hibáját kihasználva Keresztesi felvezette a labdát, és mindenkit kicselezve a kapuba juttatta (4-0).
A 31. percben Kiss ismét kihagyott egy hatalmas szépítési lehetőséget, míg a hazaiak Bartha és Csíki Sz.
révén próbálkoztak, a 32. percben pedig a mindenkit
kicselező Szilágyi juttatta ismét hálóba a labdát (5-0).
A vendégek jóformán nem is végezték el a kezdőrúgást, Csíki Sz. és Keresztesi összjátéka végén az
utóbbi ismét betalált (6-0). Szünetig a vendégeknek
is sikerült egyszer hálóba lőniük a labdát, de a találatot leshelyzet miatt érvénytelenítette a játékvezető.
A második játékrészben a hazaiak csökkentették a
sebességet, de nem adták fel a támadásokat, Szőcs a
kapu fölé lőtt, majd az 53. percben Keresztesi ismét
kicselezett mindenkit, és hétre növelte a hazai előnyt.
Két perc múlva ugyanő hagyott ki egy lehetőséget, a

Szovátán játszott, aztán parajdon
„csapatösszerázott” a pRESSing

9

Csorbai Loránd magyardellői református lelkipásztornak köszönhetően – aki a kerelőszentpáli havi
egyházi folyóirat főszerkesztője is
– múlt héten másodjára tölthetett
egymással két tartalmas napot a
marosvásárhelyi
PRESSing
MÚRE, azaz a marosvásárhelyi
írott és elektronikus sajtó képviselőit tömörítő kispályás csapat tagjainak többsége – név szerint: Bögözi
Attila, Szucher Ervin, Kádár Zoltán, Berekméri Edmond, Czimbalmos Ferenc, Enyedi Csaba, Csorbai
Loránd és Csutor András Tomi.
Pénteken délután a PRESSing két
barátságos mérkőzésen lépett pályára
Szovátán, a Domokos Kázmér Iskolaközpont sporttermében, a helybéli
tanárok két alakulatba tömörülő
együttese ellen, majd a bekecsalji városban a Medve-tó 142. születésnapja alkalmából meghirdetett
ünnepi eseményeken is részt vettek.
A találkozók igazán barátságos
légkörben zajlottak, hiszen egyik

mérkőzésen sem követtek el szabálysértést a játékosok, viszont érdekességként megemlíthető, hogy a
„vörös ördögök” – azaz a pirosba
öltözött tanárok első számú – alakulatát a helyi tanárok mellett a lesipuskás csatárként játszó Barabási
Attila Csaba (a Maros Művészegyüttes igazgatója) és Csoma Ferenc (a Marosvásárhelyi City’us és
a Székelyudvarhelyi FK egykori kiválósága) is erősítette, utóbbi klaszszissal kiemelkedett a társai közül.
A Medve-tó-napi ünnepségek lacikonyháinak finomságait is megkóstoló vásárhelyi magyar sajtósok
Csorbai Loránd parajdi víkendházánál folytatták a csapatösszerázó rendezvényt, ahol az énekhangot a
sáromberki Berekméri Edmond és
a marosvásárhelyi Czimbalmos Ferenc biztosította. Miután az est fáradalmait kipihenték a tollforgatók,
szombat délelőtt a festői szépségű
Atyha település tájait fedezték fel.
(C.A.)

Az elmúlt hét végén tartott
Medve-tó Napok alkalmával sakkversenyt rendeztek vasárnap a Fekete Medve szálló erkélyén – ez az
egyetlen verseny, amely nem zárt
térben zajlik Székelyföldön.
A svájci rendszerű, hétfordulós,
aktív („sakknyelven” rapidnak is
nevezett) sakkversenyen a játékosoknak 20 perc alatt kötelezően le
kellett játszaniuk a mérkőzést. A
szervező Fekete Árpádtól, a
Medve-tó Sportklub sakk szakosztályának vezetőjétől megtudtuk: a
székelyföldi sakkbarátok különböző falu- és városnapi rendezvényeken
szoktak
versenyeket
szervezni, évente 12-15 helyszínen
gyűlnek össze, egy-egy gulyáspartival összekötve. A szovátaira is így
került sor az elmúlt hét végén, erre
59 sakkozó nevezett be két kategóriában, a játékvezetés pedig a székelyudvarhelyi Balázs István
feladata volt. Az ifjúsági korcsoportban (14 évig) a makfalvi
Dénes Attila Norbert győzedelmeskedett, őt követte a székelyudvarhelyi Nagy Elek Tamás és a
marosvásárhelyi Enachi Alisa. A fel-

Az ifjúsági korcsoportban Dénes Attila (j)
nyert

Sakkbajnokság Szovátán

nőtt korcsoportban a gyergyószentmiklósi Puskás András gyűjtötte a
legtöbb pontot, megelőzve a marosvásárhelyi Farczádi Hunort és a székelykeresztúri Demeter Józsefet.
A kis makfalvi sakkozó, Dénes
Attila elmondta: nem volt könnyű
dolga, mert erős ellenfelei voltak,
felnőttekkel is játszott, a hét mérkőzésből öt pontot tudott szerezni, jelenleg
1535
ELO-ponttal
rendelkezik, míg ellenfelei egyenként mintegy 1900 körülit gyűjtöttek
össze az elmúlt időszakban. (gligor)

Kettős győzelemmel jutott ki a világbajnokságra a román válogatott

Tét nélkül, de nagy gólkülönbséggel végződött az utolsó mérkőzés.
Fotó: Gligor Róbert László

túloldalon pedig ismét nem más, mint Kiss. A vendégek a 65. percben mégis szépítettek Székely 15 méteres lövésével (7-1), s kapusuknak köszönhetően
elkerültek egy újabb hazai találatot, majd a 68. percben faragni tudtak a hátrányból, Szőcs K. megelőzte
a kilépő hazai kapust, és fejjel a hálóba tolta a labdát
(7-2). A további vendégtalálatok reményét azonban
Keresztesi öt perc múlva összezúzta, a kint tartózkodó
kapuson átemelve beállította a végeredményt (8-2).

jegyzőkönyv

Maros megyei 6. liga, I. csoport, felsőházi rájátszás, 10. (utolsó) forduló: Nyárádgálfalvi Törekvés – Somosdi
Csillag 8-2 (6-0)
Nyárádgálfalvi szabadidőközpont, mintegy 60 néző. Vezette: Paşcan Alin, Casoni Alina, Cherteş Cristian (Marosvásárhely).
Gólok: Szövérfi (3.), Józsa (7.), Keresztesi (12., 25., 33., 53.73.), Szilágyi (32.), illetve Székely (65.), Szőcs K.
(68.).
Nyárádgálfalva: Takács – Nagy, Császár, Márkus (57. Szőcs), Nagy-Keresztesi, Szövérfi, Csíki Sz., Szilágyi (57.
Csíki Zs.), Józsa, Keresztesi, Bartha.
Somosd: Nagy I. – Szőcs P. (46. Szőcs K.), Nagy II. (78. Henter Cs. II.), Henter Cs. I. (46. Szász), Molnár (46.
Henter A.), Székely, Kiss, Benedekfi, Kovács (68. Vónya), Kacsó, Farkas.
A 10. forduló másik eredménye: Csíkfalva – Koronka 3-0. Jedd állt.
A felsőház végeredménye: 1. Somosd 44 pont, 2. Nyárádgálfalva 40, 3. Jedd 33, 4. Csíkfalva 22, 5. Koronka 16.

Kijutott a román női kézilabda-válogatott a decemberi, németországi
világbajnokságra, miután kedd este 33-24-re (11-13) legyőzte Stockerauban az osztrák együttest.
A selejtező Nagyváradon rendezett első mérkőzését is a románok nyerték 34-29-re (17-16), így kettős győzelemmel jutottak ki a világbajnokságra.
Románia kézilabda-válogatottja az egyetlen, amelyik az eddig szervezett mind a 22 vébén részt vett.
Játszottak:
* Ausztria: Blazek, Flöck – Frey (5 gól), Goricanec (2), Bauer (1), Logvin (1), Dedic (2), Kovács Patrícia (7), Huber (3), Bösch (3);
* Románia: Dedu, Dumanszka – Udriştioiu (5 gól), Szűcs Gabriella,
Dincă (1), Neagu (8), Pricopi, Perianu (5), Laslo (1), Ardean-Elisei (5),
Popa, Drăguţ, Pintea (2), Tomescu (3), Zamfirescu (1), Ilie (2).
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Vízlezárás
adósság miatt

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

ideiglenesen megüresedett
I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadói állás
betöltésére a szociális-kulturális és vagyonmegőrző igazgatóság
kulturális, sport-, ifjúsági és bérleményi osztályán
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. június 27-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani
a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat,
melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

Keresztény angolnyelv-tábor

A Károlyi Gáspár Alapítvány idén is megszervezi a keresztény angolnyelv-tábort, ahova 8–14 év közötti gyermekek jelentkezését várják.
A résztvevőknek a Szentírásból vett szövegek felhasználásával, angoltanár vezetésével nyílik lehetőségük ingyenes intenzív nyelvtanulásra.
A tábor július 17–21. között zajlik az alapítvány marosvásárhelyi, Zsil
utca 7. szám alatti székhelyén. A program mindennap 9 órától 14 óráig
tart, és a tanítás mellett fakultatív tevékenységeket is magába foglal.
Jelentkezni július 10-éig lehet. Bővebb tájékoztatást kérni és feliratkozni a molnarsandor@gmail.com e-mail-címen, illetve a 0745-777673-as telefonszámon lehet.

Vért adott
az egészségügyi miniszter

Florian Bodog egészségügyi
miniszter is adott vért szerdán a bukaresti Egyetem
téren felállított mobil véradó
központban a véradók világnapja alkalmából szervezett
kampány keretében.

„Azt üzenem az ország lakosságának, hogy legyenek szolidárisak, menjenek el a regionális vagy
a mobil véradó központokhoz, és
adjanak vért. A betegeknek, gyerekeknek, időseknek nagy szükségük van a vérre” – hívta fel a
figyelmet a miniszter.
A tárcavezető hangsúlyozta,
Romániában a felnőtt lakosság kevesebb mint 2%-a ad rendszeresen
vért, ami elenyésző arány azon

esetek számához képest, amikor
transzfúzióra van szükség.
Bodog – aki bevallása szerint
már több alkalommal adott vért –
ugyanakkor hozzátette, a leggyakrabban beteg gyermekeknek és
időseknek van szükségük vérátömlesztésre.
„Ez a nap nemcsak arra szolgál,
hogy elismerésünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a legnehezebb
pillanatokban segítik embertársaikat, hanem arra is, hogy azonnali
cselekvésre késztessen. Egyetlen
véradással akár három emberéletet
is megmenthetünk, hiszen a vér
több komponensét felhasználják”
– tette hozzá az egészségügyi miniszter. (Agerpres)

ponta védelmébe vette
a pártja által leváltással
fenyegetett kormányt

Victor Ponta volt miniszterelnök nyílt levélben kérte
szerdán a kormány fő erejét
adó Szociáldemokrata Párt
(PSD) végrehajtó bizottságát, hogy ne „végezze ki”
saját kormányát, vagyis ne
vonja meg a bizalmat a kevesebb mint fél éve beiktatott
Sorin
Grindeanu
szociáldemokrata miniszterelnöktől.

Ponta szerint a párt megítélését
veszélyeztető politikai hiba lenne,
ha a PSD valódi objektív ok nélkül
saját kormánya ellen terjesztene
bizalmatlansági indítványt a parlament elé. Arra az esetre, ha ez
mégis bekövetkezik, a PSD vezetőségéből immár kiszorult volt
pártelnök kilátásba helyezte, hogy
a parlamentben megszervezi azon
PSD-képviselők csoportját, akik
nem szavaznak meg egy ilyen
„hibás döntést”.
Ponta emlékeztette a PSD vezetőségét, hogy a Grindeanu-kabinet
PSD-s tagjait Liviu Dragnea pártelnök választotta ki, és szintén a
PSD elnöke vállalta a felelősséget
azért a kormányprogramért,

amelynek a késedelmes végrehajtása ürügyével most lemondásra
próbálják kényszeríteni Grindeanut. A PSD jelenlegi vezetőjét egy
ideje nyíltan bíráló Ponta a médiának nyilatkozva úgy vélekedett,
hogy Dragneának személyes ambíciója a miniszterelnök eltávolítása, akinek Ponta szerint az
egyedüli „vétke” az, hogy nem
elég engedelmes.
Szerda délelőtt Grindeanu kötetlen, kedélyes beszélgetést folytatott a kormánypalota lépcsőin az
ott várakozó újságírókkal, és maga
is úgy fogalmazott: „nyilvános kivégzésre” számít a PSD végrehajtó bizottságának ülésén. A
kormányfő szerint Dragnea nem
személyesen, hanem közvetítőkön
keresztül szólította fel lemondásra.
Grindeanu megerősítette az
újságíróknak, hogy nem készül
önként lemondani, néhány miniszter lecserélését viszont maga is indokoltnak tartja.
A PSD végrehajtó bizottsága
szerda délután ült össze a parlamentben, hogy kiértékelje a Grindeanu-kormány tevékenységét.
(MTI)

MEGEMLÉKEZÉS

A marosvásárhelyi Aquaserv vízszolgáltató
vállalat kénytelen volt 2017. június 9-étől lezárni az ivóvizet hét
háztartásban, ahol az ügyfelek adósságot halmoztak fel a társasággal szemben, további 14 ügyfelet pedig felszólított, hogy
törlesszék tartozásukat. Azok az ügyfelek, akiknél lezárták a
vizet, 63 ezer lej fölötti tartozást halmoztak fel, a felszólítottak
pedig legalább 90 napja 24 ezer lej fölötti összeggel tartoznak.
Ezt az igen sajnálatos döntést csak azután hozta meg a vízszolgáltató, miután valamennyi törvényes utat bejárt az adósok
tartozásainak behajtása érdekében. Azon ügyfeleket, akiknél júniusban lezártuk a vizet, már februárban felszólítottuk az elmaradások törlesztésére. Mivel az érintettek nem tettek elég
erőfeszítést adósságaik törlesztésére, kénytelenek voltunk a legszigorúbb, de az érvényben lévő törvényeknek (2006. évi 51-es
és 241-es törvény) teljes mértékben megfelelő intézkedéshez, a
víz lezárásához folyamodni.
A vízszolgáltatás leállítása az adósoknál további tartozások
felhalmozásának megakadályozását és a jelenlegiek behajtását
szolgálja. Ez a két szempont alapvető annak érdekében, hogy az
Aquaserv a kiszervezési szerződés feltételeinek, a szolgáltatás
felvállalt minőségének megfelelően működhessen.
Az Aquaserv ezúton is köszönetet mond a marosvásárhelyi
mobil csendőralakulatnak a közreműködésükért és profizmusukért, amiről bizonyságot tettek az akció zavartalan lebonyolítása
érdekében.
Az Aquaserv Rt.

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy június 21–26. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen és magánterületen egyaránt, valamint június 26–július 4.
között a tulajdonosi társulásoknál is, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós
szerződés alapján.
A felhasználandó szer hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezett deltametrin és a Bacillus thuringiensis, illetve a
D-fenothrin, amelyek mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn)
és irritálónak (Xi) minősülnek.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett közöljük, hogy a
Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.
A Szép beszéd verseny megszervezésében nyújtott segítségükért a
szervezők köszönetet mondanak a Petry húsfeldolgozó vállalatnak,
az Eldi pékségnek, a gyulakuti református egyházközség
nőszövetségének is. (1773-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
SÜRGŐSEN
eladó
2
szobás,
kétteraszos tömbházlakás a Tudorban.
Tel. 0742-347-070. (1719)

KIADÓ
július
1-jétől
kétszobás
tömbházlakás a Tudor negyedben
diákoknak. Bére: 150 euró. Tel. 0742100-340. (1719)
ELADÓ 80 literes Ariston elektromos
vízmelegítő (bojler). Tel. 0751-819310. (1735-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)
TŰZIFA
(1707)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kiss Ferenc névre
szóló
ingyenes
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (1784)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

KÚTÁSÁST,

-pucolást

vállalunk

és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1723)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és

eladok hűtőket, fagyasztókat garan-

ciával. Tel. 0722-846-011. (1708)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab

cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)
MEZŐGAZDASÁGI
keresek

idénymunkásokat

Németországba

(uborka-

szedésre) július elsejétől. Csak vidéken
lakó

házas

vagy

egyetemisták

jelentkezését várom. Tel. 0365/883-889,
0749-065-165. (1772)

Szívünkben
fájdalommal
emlékezünk június 15-én id.
VÁRADI SZŐCS LAJOSRA
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodjon
békében!
Szerettei. (1731)

Virágot viszünk egy néma
sírra, de ezzel őt már nem
hozhatjuk vissza. Tudjuk,
hogy nem jössz, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni. Míg köztünk
voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem
feledünk.
Soha el nem múló szeretettel
és
örök
fájdalommal
a
szívünkben emlékezünk az
erdőcsinádi
id.
NAGY
MIHÁLYRA
halálának
2.
évfordulóján. Drága emlékét
örökké őrzi bánatos felesége,
fia és családja, lánya és
családja és mindenki, aki őt
szerette.
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes!
(1739)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, anyatárs és
anyós,
SZÁSZ MÁRIA
szül. Székely
életének 85. évében, hosszas és
türelemmel viselt szenvedés
után június 13-án csendesen
megpihent. Temetése folyó hó
15-én 14 órakor lesz az udvarfalvi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1754-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama, dédmama, rokon és
ismerős,
özv. ZÖLD BÉLÁNÉ
szül. BARABÁSI ÁGNES
életének 95. évében elhunyt. Temetése június 15-én 14 órakor
lesz a mezőpaniti református temető ravatalozójából. Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (1785-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten búcsúzunk volt
osztálytársunktól, barátunktól,
az ifjúkori kiváló sportembertől,
ZAJZON PÁLTÓL. Gyászoló
szeretteinek
vigasztalódást,
Isten
akaratában
való
megnyugvást, Pali barátunknak
békés nyugodalmat kívánunk. A
Református Kollégium–Bolyai
Farkas
Líceum
1950-ben
végzett öregdiákjai. (1776)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
OROSZ
SZABÓ EDIT temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (1715-I)
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TETŐSZERKEZETET készítünk Lindab lemezből, cserépből és fából, úgyszintén teraszokat. Bármilyen kicsi javítást vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0755-572-686, Csaba. (1548-I)

MEZŐGAZDASÁGI vagy KERTÉSZETI végzettséggel rendelkező MUNKATÁRSAT keresünk. Tel.
0743-031-646. (19001-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT (árukihordásra), MÉSZÁROST és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel.
0744-644-026. (19019)

A PARADIGMA ajándékboltba munkatársakat keresünk ELADÓI MUNKAKÖRBE. A fényképes önéletrajzokat személyesen a Székely Vértanúk u. 10-12. szám alá vagy a paradigmaesoteric@gmail.com email-címre várjuk. (19020-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19010-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET,
PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268866. (59777)
A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408-as telefonszámon. (1548-I)

FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET, gipszkartonost, festőt. Tel. 0730351-694. (1548-I)
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda

545300 Szászrégen,
Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik a következő adósok javait:
FĂGET ERDŐKÖZBIRTOKOSSÁG, CUI 14107814, Magyaró 656. szám, Maros megye, végrehajtói
dossziészám: OB.II_33
ILIEŞ IOAN, CUI 1681110261457, Dédabisztra 91. sz., végrehajtói dossziészám 261457
A javak árverése 2017. július 11-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca
33. szám alatti székhelyén lesz.
A FĂGET ERDŐKÖZBIRTOKOSSÁG eladásra szánt javai:
– FS 310 motoros kasza, kikiáltási ár 250 lej
– FS 310 motoros kasza, kikiáltási ár 250 lej
– FS 550 motoros kasza, kikiáltási ár 450 lej
– Schaeff SKB 600 buldoexkavátor, kikiáltási ár 11.900 lej
ILIEŞ IOAN eladásra szánt javai:
– Dacia D2611x/pick up 19D, 1870 köbcentis, fehér, 2003-as gyártású haszonjármű, 1.600 lej.
– LIE QM50T-10V motorbicikli, fekete/sárga, 49 köbcentis, 2008-as gyártás, kikiáltási ár 750 lej
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának az 50%-a (harmadik árverés). A javak nincsenek megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb
egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637 –; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát,
külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem közvetítő,
ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy
a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. június 15.
Zogorean Florin hivatalvezető

A DETTY’S
fehérneművarrodába
varrónőket alkalmazunk
női termékek gyártására.
Tel. 0745-354-691.
Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a
nyári vakáció első hetében, június 19-23-a
között
a
nagyadorjáni
Dorman
sportközpontban.
Gyönyörű,
csendes
környezetben, távol a világ zajától, ideális
helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt!
További információk a következő honlapon:
focitabor.focisuli.ro. Telefon: 0720-522-618.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és
javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon. Kötéseket,
átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, meddőség,
depresszió, egyéb betegség esetén,
sikert hoz a szerelembe. Minden
problémáját megoldja, az eseteket
diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni Klarának,
hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból; Corina Bukarestben
kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc
Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után
megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van;
Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal
munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

6.

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM _____________________________________________ 2017. június 15., csütörtök
A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel), Dózsa
György u. 145/a, illetve e-mailben a productie@surubtrade.ro
címen. További információ a 0745-043-920 telefonszámon.

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

