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108 nap alatt kell elkészüljön
a repülőtér kifutópályája

Augusztus elején hirdetik ki a nyertes pályázót

Egyházi szolgálattevők Gegesben

A nyári vakáció idejére benépesül a
gegesi Barátság Háza és annak udvara, gyermekcsoportok veszik birtokba többnyire egyházi nyári táborok
alkalmával. Egyébként nem olcsó
dolog egy nyári táborozás vidéki környezetben sem, de itt jutányosan kapnak helyet a rendezvények.

____________2.
Forró nap
a MOGYE-n

A diákok szerint a tesztvizsgát a „beugratós”, egymáshoz közel álló, hasonló válaszok nehezítették. A helyes
megoldásokat már a kora délutáni
órákban feltették az egyetem honlapjára, és lapzárta után eredményt is hirdettek tegnap.

____________4.
A csecsemőkori
kólika

A csecsemőtáplálásról, csecsemőkori
betegségekről, a védőoltások jelentőségéről és gyakorlatáról tartott előadást Marosvásárhelyen július első
napjaiban dr. Bókay János csecsemőés gyermekgyógyász, gyermek-gasztroenterológus főorvos, a budapesti
Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekklinikájának osztályvezető egyetemi adjunktusa.

Nyár van, kirándulások, kiruccanások időszaka. A marosvásárhelyieket, a környékbelieket s még a szomszédos megyékbelieket is kellemetlenül érinti, hogy az idei
turistaszezonban nem lehet a megyeközpontból repülővel
utazni. Autóval, busszal Kolozsvárra, Szebenbe vagy Bukarestbe kell eljutni ahhoz, hogy Európa nagyvárosai repülővel
megközelíthetők legyenek. Nem csoda hát, ha sokunkat behatóan foglalkoztat a marosvásárhelyi repülőtér helyzete,
éspedig az, hogy idén elkészül-e a kifutópálya, s beindulnake a járatok.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A mai megyei tanácsülésen ismét kiigazítják a repülőtér költségvetését. Kérdéseinkre Lukács Katalin, a Maros Megyei Tanács sajtótanácsosa
válaszolt.
– Miután a repülőtér kifutópályájának felújítására vonatkozó versenytárgyalást meghirdették a közbeszerzési eljárások elektronikus
rendszerében (SEAP), a cégek benyújtották az ajánlataikat. Milyen
stádiumban vannak most?
– Jelenleg folyamatban van a marosvásárhelyi repülőtér kifutópályájának felújítására beérkező ajánlatok kiértékelése, ellenőrzése. Az elbírálásáig az ajánlatokkal kapcsolatos minden információ titkosnak
(Folytatás a 4. oldalon)

Bűnvádi eljárás
az RCS&RDS RT. ellen

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA) bűnvádi eljárást indított vesztegetés
és pénzmosás gyanúja miatt az RCS&RDS
RT. ellen, a részvényesi közgyűlés egyik
tagja ellen vesztegetés és pénzmosásban
való bűnrészesség, az Integrasoft Kft. ellen
meg pénzmosásban való bűnrészesség gyanúja miatt.

Mint a Digi Communications által a Bukaresti Értéktőzsde (BVB) honlapján közzétett közleményből
kiderül, a bűnvádi eljárást 2017. július 25-én, azaz
kedden indította a DNA. A gyanúba keveredett részvényesi közgyűlési tag Mihai Dinei.
Ugyanakkor a korrupcióellenes ügyészek megerősítették, hogy vagyonzár alá helyeztek két ingatlant
mintegy 3 millió euró értékben.
„Amennyiben jogerős bírói ítélet igazolja az RCS
& RDS bűnösségét a vizsgált kérdésekben, előfordulhat, hogy árverezik ezeket az ingatlanokat. Együttműködünk a továbbiakban is a vizsgálat során, és
hisszük, hogy az RCS & RDS, az Integrasoft, illetve
vezetőségük régi és új tagjai helyesen és törvényesen
jártak el” – fogalmaz az idézett közlemény.
A távközlési vállalat közli továbbá, nem számítanak arra, hogy az ügyészségi eljárás jelentősen kihatna az RCS & RDS RT. tevékenységére, a cégre
vagy bármely fiókintézményére.
2017. május 17-én Serghei Bulgacot, az RCS &
RDS RT. vezérigazgatóját hivatalosan értesítették,
hogy gyanúsítottként indult ellene bűnvádi eljárás
pénzmosás gyanújával – derült ki akkor szintén az értéktőzsdéhez eljuttatott közleményből. Később a
DNA ügyészei is bejelentették, hogy bűnvádi eljárás
indult. (Mediafax)

____________5.
A Miroslavával
kezd az ASA?

Sorsoltak a labdarúgó 2. ligában, elkészítették a bajnokság menetrendjét,
amelynek első fordulóját kevesebb
mint két hét múlva, augusztus 5-én
rendezik. A sorsolást követően sok helyütt megjelent, hogy a Marosvásárhelyi ASA hazai pályán, az újonc Ştiinţa
Miroslavával kezd.

____________9.

Lubickolás helyett séta

Antalfi Imola
Nem első alkalom, hogy a Vikendtelepen való fürdőzés, belépés szabályait módosítja a marosvásárhelyi tanács. Három évvel ezelőtt a testület határozata
alapján bevezették a szabadidőközpontba való 2 lejes
belépti díjat 19-22 óra között. A szabályzatmódosítást
akkor Ioana Roman közgyűlési képviselő javaslatára
fogadták el, az indok pedig az volt, hogy „vannak,
akik kihasználva, hogy 19 óra után díjmentes a belépés, nemcsak sétálni mennek a Víkendre, hanem
azért, hogy »megfürödjenek«”. Konkrétan: megmosakodjanak, kimossák ruháikat. Ez pedig – joggal –
zavarja a civilizált körülmények közt fürdőzni, úszni
vágyókat. A későbbiekben a közfelháborodás miatt törölték az esti belépőjegyet.
A polgármesteri hivatal a tanács mai ülésére újabb
módosítást terjeszt elő. Ezúttal megtiltaná a fürdőzést
este 7 óra után, abból a megfontolásból, hogy kiszűrjék azokat, akik a tisztálkodást a Víkend medencéiben
képzelik el. Ez az egyik olyan változás, ami bizonyára
vitát vált ki a közgyűlésen. Hiszen ha arra gondolunk,
hogy nyáron este 7 és 8 óra között még forróság van,
és ilyenkor igen kellemes a víz, gyakorlatilag megfosztják az embereket attól, hogy – a fürdőzők számának megritkulása következtében – nyugodtabban
tudjanak úszni. Miért nem lehet felügyelni és eltávolítani azokat, akik nem fürdőruhában, hanem
(Folytatás a 3. oldalon)
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Az év 208. napja,
hátravan 157 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma OLGA és LILIÁNA,
holnap SZABOLCS napja.
SZABOLCS: ismeretlen eredetű régi magyar személynév,
amelyet Anonymus szerint a
honfoglaló magyar vezérek
egyikének, Elődnek a fia viselt.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 26.

Változó égbolt
Hőmérséklet:

1 EUR
1 USD

max. 260C
min. 140C

100 HUF

1 g ARANY

4,5628
3,9248
1,4902

157,2684

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

Outdoor Leadership

Augusztus 6-a és 9-e között vezetői készségeket fejlesztő
expedíciót szervez az Outward Bound Romania a Görgényi-havasokban. Tizenöt, Maros megyében élő vagy tanuló/dolgozó, 18-35 év közötti fiatal jelentkezését várják
augusztus elsejéig. A projektet részlegesen a Maros megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság támogatja, az egyéni
hozzájárulás 170 lej. Jelentkezés és a program részletei:
Vajda Kinga, telefonszám: 0769-224-283, e-mail:
kinga@outwardbound.ro.

IV. Nemzetközi
Kastélypark Művésztelep

Nemzetközi alkotótelepnek, majd tárlatnyitónak ad otthont
július 31-e és augusztus 11-e között a gernyeszegi Telekikastély. A Nemzetközi Kastélypark Művésztelepet 2014 óta
évenként megrendezik, a Teleki-kastélyban otthonra lelt
művésztelep célja a kortárs képzőművészeti alkotótevékenység támogatása és a közép-kelet-európai régióban
zajló művészeti párbeszéd elősegítése. A művésztelep a
Teleki-kastély rehabilitációjának felgyorsításához is hozzá
kíván járulni azáltal, hogy az alkotótábor és kísérőrendezvényei újrateremtik a kulturális életet a kastélyban. A művésztelep Pokorny Attila (RO-HU) és Knyihár Amarilla (HU)
képzőművészek kezdeményezésére, a Castle Art Port
Egyesület és a Gernyeszegi Teleki-kastély Egyesület szervezésében valósul meg. A meghívott művészek évről évre
változó tematika mentén hoznak létre a Teleki-kastély és
park inspirálta műveket. A 2017-es művésztelep alkotásainak témája a fény. A táborban születő munkák kiállítására
augusztus 11-én délután 6 órakor kerül sor, a tárlat megtekinthető lesz a Teleki-kastély nyitvatartási ideje alatt: naponta 10 és 18 óra között.

Kirándulás Vajdahunyadra

Az Erdélyi Magyar Baloldal augusztus 19-én kirándulást
szervez Vajdahunyadra. Jelentkezni a Dózsa György utca
9. szám alatti székhelyen lehet 9-11 óra között (hétfő-csütörtök, I. emelet). Érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon 9-11 óra között. Utolsó jelentkezési nap:
augusztus 10.

20.000 lej értékben koboztak el
juharfát a hatóságok

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai 6000
lejes büntetést szabtak ki egy férfira, aki az eredetet igazoló okiratok nélkül tartott faanyagot. Június 25-én az erdőügyi bűncselekményekkel foglalkozó, valamint a petelei
helyi rendőrség munkatársai a Brassó megyei erdőőrség
képviselőivel egy 44 éves férfi Görgényhodák községbeli,
Bikás faluban lévő házához szálltak ki. A helyszínen jelentős mennyiségű faanyagot találtak, amelynek eredetével a
férfi nem tudott elszámolni. Mint kiderült, 1,90 köbméternyi
juharfáról van szó. Az elkobzott faanyag a nyugati lágy
juhar fajtához tartozik, egy olyan fafajta, amelyből hangszereket készítenek, és amelynek ezáltal a feketepiacon
jelentős értéke van. Az elkobzott faanyag értéke 18.00020.000 lejre tehető. A férfit 6000 lejre büntették, a faanyagot elkobozták, és a szászrégeni erdőügyi igazgatóságnak
adták át.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Nyáron zajossá válik a kis település

Egyházi szolgálattevők Gegesben

A nyári vakáció idejére benépesül a gegesi Barátság Háza és
annak udvara, gyermekcsoportok veszik birtokba többnyire
egyházi nyári táborok alkalmával. Egyébként nem olcsó dolog
egy nyári táborozás vidéki környezetben sem, de itt jutányosan
kapnak
helyet
a
rendezvények.

Gligor Róbert László

Múlt héten harminc gyermek táborozott a gegesi Barátság Házában, néhány kivétellel Gyulakuta község
településeiről érkeztek. A Szivárvány
tábort már évek óta megszervezi Tőkés
Ildikó tanárnő a küküllőmenti gyerekeknek, neve az itt zajló programok és
résztvevők sokszínűségét jelzi, a változatos tevékenységek pedig lehetőséget nyújtanak arra, hogy mindenki azt
élje meg, amit szeret – tudtuk meg
Tőkés Attila gegesi református lelkipásztortól.
Játék, tanulás, kirándulás –
nyári élmények
Az idei ötnapos táborban számos tevékenység várt a gyerekekre, akik a
napi étkezések, takarítások, pihenések
idejét leszámítva délelőtt és délután
órákon át szórakozhattak és dolgozhattak, hagyományőrző tevékenységek,
kézműves-foglalkozások, sportprogramok, játékok, vetélkedők, kirándulások, éneklés, zenélés várt rájuk.
Emellett a reformáció ötszázadik évfordulójáról is sokat tanulhattak, kisfilmet láthattak egy 500 kilométeres
svájci kerékpártúráról, a reformátorokról hallottak már az első napon is. Második nap a rovásírást gyakorolták,
őseink vadászfegyverét, az íjat próbálták ki, meglátogatták a helyi iskolamúzeumot és Gegesi Kis József
Kossuth-huszárhadnagy sírját. A har-

Szabad az egyetem

Gyerekek, fiatalok csoportjai érkeznek nyaranta Gegesbe táborozni

madik nap a sporté volt, senki nem maradhatott ki a tollaslabda-, foci-, asztalitenisz-, korongjáték-vetélkedőkből,
ezekben a küzdelmekben az volt a lényeg, hogy egymásra figyeljenek, észrevegyék segítségre szoruló társaikat
és segítsenek nekik. A tábor negyedik
napján a kézművesség volt a téma,
üvegre festettek, gipszből készítettek
képtartókat, a tiszteletes terepjáróval
vitte körbe őket a határban, este tábortüzet raktak, énekeltek. A tábor utolsó
napján, pénteken mindenki egy kicsit
szomorúan ébredt, de a vizes lufi játék
csakhamar felvidította a társaságot, közösen énekeltek, valamint egy rögtönzött koncertet is meghallgattak.
Sokan használják a házat
A helyszínt többnyire egyházi csoportok használják, ezen a héten például
a sövényfalvi gyülekezet gyermekei
vették birtokukba az ingatlant. A Fazakas Csaba lelkész által szervezett táborozás célja a vakációs nyári bibliahét,
amikor a KOEN alapítvány által kidolgozott program szerint zajlanak a foglalkozások, de szabadidőben a faluval
és látványosságaival is megismerkednek a gyerekek.
A nyár folyamán a gyülekezet ven-

Tusványos a Térképben

A Térkép magazin harmadszor látogatott a Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktáborba. Az összeállításban
megelevenednek a rendezvény legérdekesebb pillanatai, s
a nézők ízelítőt kaphatnak a hét hangulatából is.
A magyar közmédia külhoni tematikájú műsora különkiadással jelentkezik szombaton Tusnádfürdőről. A Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábort immár 28. alkalommal
rendezték Erdélyben, s az egy hétig tartó találkozó mára a
Kárpát-medencei magyarság talán legjelentősebb fórumává

RENDEZVÉNYEK

Orgonakoncert a Vártemplomban

Július 27-én, ma este 7 órától orgonahangverseny lesz
a Vártemplomban. Orgonán játszik Kővári Péter Bécsben élő orgonaművész. Elhangzanak A. P. F. Boely-, D.
Buxtehude-, G. Frescobaldi-, A. van Noordt-, Liszt Ferenc-, Kodály Zoltán-, J. S. Bach-művek.

Helikoni találkozó
és emlékkonferencia

A Helikon–Kemény János Alapítvány szervezésében a
hét végén, július 28–29-én kerül sor a marosvécsi Kemény-kastélyban a helikoni leszármazottak találkozójára. Ez alkalommal az 50 éve elhunyt Áprily Lajos
emlékére tartanak konferenciát. A kétnapos rendezvény
keretében 28-án, pénteken 16.15 órakor Kemény János
emlékezete címmel nyílik meg az Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum emlékkiállítása. 16.30-kor a
Musica Humana női kamarakórus lép fel, vezényel
Csíky Csaba. 17.15-kor Csíky Csengele színművésznő
Áprily-verseket ad elő, majd 17.25-kor megkezdődik az
emlékkonferencia. 29-én, szombaton délelőtt 10 órakor
a kastélyparkban H. Szabó Gyula, Ördög Ferenc marosvécsi polgármester és Benkő Mihály lelkész köszön-

Fotó: Facebook

dége volt egy holland csoport, egy
másik augusztusban érkezik, de itt ver
tanyát egy cserkészcsapat is, továbbá
Batizán Attila szentgericei református
lelkész is ide hozza táborba gyülekezete ifjait. Az egykori felekezeti iskola
pedagógusai számára emelt épületet
államosították, az egyház 2008-ban
kapta vissza, 2011-ben holland segítséggel felújították, azóta táboroknak,
gyülekezeti alkalmaknak és különféle
rendezvényeknek ad helyet, barátságok szövődnek itt.
Amúgy egyheti nyári táborozásnak
eléggé borsos ára van, ezzel szemben
a gegesi jóval olcsóbb lehetőséget jelent, hiszen csak önköltségi árat fizetnek a résztvevők. Ezért is jönnek
sokan ide – tette hozzá Tőkés Attila,
aki szolgálatnak is érzi azt, hogy az
egyházközség ilyen feltételek mellett
fogad vendégeket. „Nem az a cél, hogy
profitot hozzon, hanem hogy lehetőséget teremtsen minél több csoportnak”
– jegyezte meg a lelkész az épület rendeltetése kapcsán. Azt is elmondta:
ilyenkor a kétszáz lelket számláló falu
megtelik élettel, gyermekzsivaj tölti be
a máskor csendes utcákat, és jó ezt
látni-hallani.

vált. A stáb tagjai a bőség zavarával küzdöttek, így a hét végi
összeállítás különösen érdekesnek ígérkezik.
A forgatócsoport a tábor környékét is bejárta, és a Szent
Anna-tó tündéreinek nyomába eredt.
Úgy tűnik, a tévések is látták az említett Szent Lászlófilmet, mert Székelyderzsre vették útjukat. A községben
szinte megállt az idő, így tökéletes ellenpontja a mindig
nyüzsgő Tusványosnak. A falu talán legbecsesebb öröksége
a ma is álló unitárius erődtemplom, ami Székelyföld egyik
leghíresebb Szent László-freskóját őrzi.
Adás: július 29., szombat (Duna 13.25)
Ismétlés: másnap (Duna World 11.50).
Műsorvezető: Gál Emese és Kozári Réka
Felelős szerkesztő: Merkl László
tői hangzanak el. 10.30-kor Takaró Mihály Áprily Lajosra
emlékezik, 11 órakor koszorúzásra kerül sor, majd a marosvécsi iskolások műsora következik. 11.30-kor a helyi
tánccsoport lép fel. 12 órakor a Marosvécs (1926–1944)
című könyvet mutatják be, végül 13 órakor a helikoni
írók leszármazottjainak beszélgetésére kerül sor.

Koronkai Napok

A hét végén, július 28-án, pénteken és 29-én, szombaton zajlik a Koronkai Napok rendezvénysorozata. A faluünnep megnyitóját pénteken délután 4 órakor tartják,
ezt követően kulturális műsor kezdődik. Többek között
fellép a Navara Dance tánccsoport, a Tholdalagi Mihály
általános iskola diákjai, a Kökényes néptáncegyüttes,
Kóbori Andrea. 20 órakor a Titán együttes koncertezik,
21 órakor Szabó Péter operaénekes szórakoztatja az
egybegyűlteket, majd Kristóf Kati & Milán koncertezik.
Szombaton délelőtt lovas bemutató és futballbajnokság
lesz, délben karatebemutatóra, majd kulturális műsorra
kerül sor. 15 órakor Takács Mihály néptáncot mutat be,
16 órakor a Kiskorál, 16.30-kor a Csávás Band koncertezik. 18.30-kor Sebestyén Aba operettelőadása kezdődik, 20 órakor László Attila, a Csillag születik
tehetségkutató győztese, 22 órakor a Bojtorján lép fel.
A programhoz gyermeksziget, kézművesvásár, civil
szervezetek vására is tartozik.
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Újabb szakaszba lépett a Magyarország,
Lengyelország és Csehország elleni jogsértési eljárás

Újabb szakaszba léptette szerdán az Európai Bizottság (EB) az uniós menekültkvótákról szóló döntés
elutasítása miatt júniusban Magyarország, Lengyelország és Csehország ellen megindított kötelezettségszegési eljárást.

A brüsszeli testület közölte, hogy úgynevezett indokolással
ellátott véleményt küldött az ügyben a magyar, a lengyel és a
cseh kormánynak, ami az eljárás második szakaszát jelenti.
Az EB júniusban indította meg a jogsértési eljárást a 120
ezer menedékkérő áthelyezését célzó mechanizmus ügyében,
amelyet az uniós tagországok belügyminiszterei minősített
többségi szavazással, mások mellett Magyarország ellenkezése dacára fogadtak el 2015 szeptemberében.
Az akkor megküldött hivatalos felszólító levelekre érkezett
válaszok azonban nem találtattak kielégítőnek, mivel egyiket
sem kísérte arra vonatkozó tervezet, hogy az érintett országok
megkezdenék az áthelyezéseket – tájékoztatott a bizottság
szerdán. Mint írták, a kapott válaszlevelekben szereplő érvek
– például a menekültügyi kvóták ellen indított, folyamatban
lévő per, valamint a szolidaritás más módon való kifejezése –

egyike sem igazolta a kötelezettségvállalások elmulasztását.
Az Európai Bizottság leszögezte: Magyarország, Lengyelország és Csehország az ismételt felszólítások ellenére továbbra is megszegi a tanácsi határozatokból eredő
kötelezettségeket.
A három országnak mostantól egy hónapja van arra, hogy
lépéseket tegyen jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében,
különben a bizottság az Európai Bírósághoz fordulhat.
Magyarország az áthelyezési program kezdete óta egyáltalán nem tett lépéseket, Lengyelország 2015 decembere óta
nem helyezett át egyetlen menedékkérőt sem és nem is tett
erre vállalást. Csehország pedig tavaly augusztus óta nem helyezett át senkit és több mint egy éve nem is tett erre felajánlást.
Bár Magyarország mellett Szlovákia is megtámadta az
uniós bíróságon a kvótahatározatot, a bizottság tájékoztatása
szerint Pozsony februárban több menedékkérőt is befogadott
Olaszországból és Görögországból, májusban pedig újabb felajánlást tett, így az ország ellen nem indult kötelezettségszegési eljárás. (MTI)

Komoly gazdasági következményei lehetnek
a német–török konfliktusnak

Komoly gazdasági következményei lehetnek Törökország számára a Németországgal kialakult konfliktusnak
–
mondta
Hóvári
János
Törökország-szakértő az M1 aktuális csatornán
szerdán.

A turkológus emlékeztetett arra, hogy Sigmar Gabriel
német külügyminiszter a múlt héten bejelentette: irányváltás
következik Németország Törökországgal fenntartott viszonyában, egyebek mellett felülvizsgálják a törökországi beruházásokhoz nyújtott állami garanciavállalásokat, mert az ankarai
vezetés hátat fordít az európai értékeknek.
Magyarország korábbi ankarai nagykövete szerint az, hogy
július 18-án egy német állampolgárt is előzetes letartóztatásba
helyeztek fegyveres terrorszervezet támogatása gyanújával,
lépésre kényszerítette a német diplomáciát. Az ehhez hasonló

török intézkedések miatt romlik Törökországnak az európai
térséggel és az EU-val kialakított kapcsolata. Az unió értékelvű politizálást követ, így a magáénak vallott értékeket – mint
a demokrácia, sajtószabadság – azoknak az országoknak is
illik betartaniuk, amelyek csatlakozni szeretnének az integrációhoz, ám Törökországban most ezekkel kapcsolatban „sajátos felfogás” uralkodik – mondta a szakértő.
A török kormány a tavaly júliusi puccskísérlet után rendkívüli állapotot vezetett be az országban, és azóta is keményen
fellép az általa terrorszervezeteknek nyilvánított csoportokkal
szemben, köztük az összeesküvésért felelőssé tett – az Egyesült Államokban élő – Fethullah Gülen muzulmán hitszónok
nemzetközi hálózata, továbbá a Kurdisztáni Munkáspárt ellen,
amely 1984 óta fegyveres felkelést folytat Délkelet-Törökországban. (MTI)

EU-bíróság: a Hamász marad a terrorszervezetek
uniós feketelistáján

Nem kell törölni a Hamász radikális palesztin szer- az állásfoglalást, az pedig kiélezi az egyébként sem problévezetet a terrorszervezetek uniós listájáról – mamentes viszonyt az Európai Unió és Izrael között.
A Hamász 1987-ben alakult azzal a kimondott céllal, hogy
mondta ki szerdán az Európai Bíróság.

A luxembourgi székhelyű bíróság ezzel érvénytelenítette az
uniós törvényszék 2014-es elsőfokú döntését, amellyel „eljárási okokra” hivatkozva törölték a feketelistáról a Gázai övezetet uraló iszlamista csoportot. A bírói testület akkor úgy
vélekedett, hogy a 2001-ben létrehozott jegyzéket kizárólag
a médiából leszűrt következtetések alapozták meg, amelyek
nem szolgáltatnak elegendő bizonyítékot a vagyonbefagyasztást és beutazási korlátozást tartalmazó szankciók elrendeléséhez. Szerdai döntésével a bíróság visszaküldte az ügyet
felülvizsgálatra az elsőfokú törvényszéknek, amelynek figyelembe kell majd vennie a mostani ítéletet. A Hamász vagyonának befagyasztása a folyamat lezárultáig érvényben marad.
Eleanor Sharpston uniós főtanácsnok tavaly szeptemberben
úgy vélekedett, hogy törölni kell a Hamászt a feketelistáról,
és sokan arra számítottak, hogy a bíróság megerősíti majd ezt

felszabadítsa Palesztinát az izraeli megszállás alól, és létrehozza a Gázai övezetet és Ciszjordániát is magában foglaló
palesztin államot. A szervezet nem ismeri el Izraelt.
Ugyancsak szerdán a bíróság eltávolította a szóban forgó
listáról a Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei (LTTE) nevű Srí
Lanka-i szakadár szervezetet, mondván, hogy az EU-nak
semmi bizonyítéka nincs arra, hogy a csoport a 2009-es totális
vereségét követően továbbra is fenyegetést jelentene.
A bírói fórum ezért feloldotta a gyakran Tamil Tigriseknek
is nevezett csoport vagyonának befagyasztását elrendelő uniós
büntetőintézkedéseket.
Az Európai Unió feketelistáján 22 szervezet és 13 személy
szerepel, például a Fényes Ösvény perui maoista gerillacsoport, a Fülöp-szigeteki kommunista párt és a baszk ETA.
(MTI)

Az elmúlt 24 óra alatt több mint harminc személy
sérült meg az erős szél és a villámlások miatt, a tűzoltók beavatkozására 17 megyében volt szükség,
ahol a rossz idő károkat okozott. Csaknem 700 fa
zuhant úttestre, 72 autó károsodott meg – áll a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) mérlegében.

zött, illetve a 7C jelzésű transzfogarasi úton, az illetékes hatóságok dolgoztak a károk elhárításán” – közölte az IGSU.
A hivatalos tájékoztatás szerint tegnap reggel már sehol
nem volt szükség a katonai tűzoltók segítségére.
Mivel a következő időszakban is esőzések és veszélyes időjárási jelenségek várhatók, a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség azt tanácsolja a lakosságnak, hogy jégeső vagy villámlás
idején maradjanak lakásukban vagy más biztos helyen, és
szüntessék meg az elektronikus gépek, berendezések villanyellátását.
Az erős szél okozta károk elkerülése érdekében ugyanakkor
azt ajánlják, hogy olyan helyen parkolják le autóikat, ahol nem
tud sem fa, sem villanyoszlop rájuk dőlni.
Kedd este egy Brăila megyei nő életét vesztette, miután
Lacu Sărat településen egy, a szélvihar által kicsavart fa fejen
találta. Galac megyében legalább tízen megsérültek, két személy állapota súlyos.
Mihai Tudose miniszterelnök tegnap azt mondta, lakossági
tájékoztató kampányt indítana arról, hogy hogyan kell reagálni
természeti katasztrófák esetén. (Mediafax)

Katasztrófavédelmi mérleg: 30 áldozat, megrongált
autók, elárasztott házak

A szerda reggeli közlemény szerint 17 megye – Fehér,
Argeş, Beszterce-Naszód, Brăila, Kolozs, Călăraşi, KrassóSzörény, Dâmboviţa, Galac, Giurgiu, Hunyad, Ialomiţa, Máramaros, Maros, Prahova, Szilágy, Vaslui – összesen 91
településén, köztük Bukarestben okozott kárt a vihar.
Az erős szél és a villámlások miatt harmincan sérültek meg,
687 fa dőlt úttestre, autókra, lakásokra vagy villanyoszlopokra, 24 háztető és 72 autó rongálódott meg.
A heves esőzések miatt 18 lakást, hat udvart és három alagsort árasztott el a víz, a kiszivattyúzáshoz tűzoltók segítségére
volt szükség.
„Az eső és a lezúduló hordalék miatt nehézkesen zajlott a
közlekedés az 1-es jelzésű országúton Buşteni és Azuga kö-

Ország – világ
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Hamisnak bizonyult bombariadó

Bombariadó volt tegnap reggel a kolozsvári repülőtéren. A Londonba tartó járat egyik utasa azt állította,
robbanószerkezet van a kézi poggyászában. A repülőtér illetékesei szerint „a helyzet súlyosságára való
tekintettel” azonnal elindították az ilyenkor esedékes
eljárást, a riasztás azonban hamisnak bizonyult. Az
Agerpres hírügynökség szerint az incidens miatt 2
óra és 45 perc késéssel szállt fel a Kolozsvár és a
brit főváros között közlekedő gép, a többi járatot nem
befolyásolta az eset. (Agerpres)

Közel 80 ezer cégalapítás

Több mint 79 ezer céget alapítottak 2017 első fél
évében, ami 31százalékkal haladja meg az előző év
azonos időszakában mért adatot – idézi a Kis- és Közepes Vállalkozások Országos Tanácsának
(CNIPMMR) közleménye a Cégjegyzék számadatait.
A Mediafax által idézett forrás szerint júniusban
15.877 céget jegyeztek be, a legtöbb, 12.809 ezek
közül kft., majd az egyéni vállalkozások következnek.
A legtöbb céget Bukarestben alapították, a fővárost
Kolozsvár követi.

Új személyi kártya –
majdnem 20 euróért

Húsz eurónál kevesebbe kerül majd az új személyi
kártya, ezt a kártyatulajdonosok fizetik meg. Az új dokumentum jövőre kerülhet forgalomba, a tervek szerint akkora lesz, mint egy bankkártya – derült ki a
belügyminisztérium szerdai közvitáján tartott bemutatóból. Az illetékesek szerint nem lesz kötelező a
2018-ban érvényben lévő személyi igazolványt azonnal kicserélni az új modellre. A régi személyi kártya
az új, biometrikus adatokat is tartalmazóra cserélhető, utóbbi a tervek szerint az egészségügyi kártya
szerepét is átveszi majd. A kártyák előállításának
költségei egyelőre nem ismertek. (Mediafax)

Légvédelmi rakétákra költenek

Patriot légvédelmi rakéták beszerzésére készül a védelmi minisztérium – erősítette meg szerdán Adrian
Ţuţuianu tárcavezető, hozzátéve, hogy még idén novemberben sor kerülhet a vételár első részletének kifizetésére. A miniszter azt mondta, a legkorszerűbb
Patriot légvédelmi rendszert kívánja megvásárolni az
ország, ehhez szükség van egy megállapodásra a
román és az amerikai kormány között, illetve a
román parlamentnek is el kell fogadnia a beszerzésről szóló törvényt. Mihai Tudose miniszterelnök a
téma kapcsán azt mondta szerdán, hogy jövő héten
hagyják jóvá a védelmi beszerzésekről szóló tervet,
részleteket ezt követően közölnek majd. (Agerpres)

Lubickolás helyett séta

(Folytatás az 1. oldalról)
alsóneműben, utcai viseletben látható módon „mosakodnak”? És az is kérdés, hogy hogyan tartatnák be a
fürdéstilalmat? Mert erre – mint már korábban jelezték
képviselők – nincs kellő számú személyzet. De vannak
térfigyelő kamerák és az azokat figyelő rendfenntartók.
A másik vitás kérdés előreláthatólag a körül a téma
körül alakul ki, hogy bevihető-e élelem, ital a szabadidőközpont területére? Ha a testület jóváhagyja a polgármester kezdeményezését, akkor a Víkendtelepen csak
a vendéglátó egységektől vásárolt élelmet, illetve üdítőt,
sört stb. lehet majd fogyasztani. A módosító javaslat
megszavazása esetén egyértelműen a vendéglátósok járnak jól. De: belenézhet-e a jegyárus a Víkendre belépő
táskájába, személyes holmijai közé? A polgármester szerint igen, erre más országokban működtetett strandokon
is van példa, és nem érdemes élelemmel, sörrel felpakolva érkezni a Víkendre, hiszen ott alig pár banival
drágábbak e termékek. Mindazonáltal felvetődik, hogy
a közpénzből fenntartott szabadidőközpontok megválaszthatják-e vendégeiket, kialakíthatnak-e olyan működési szabályzatot, amelybe például a hátizsákokban,
táskákban való vizsgálódás is belefér? Ha a Víkenden
engedélyt kapott éttermek, egységek jó minőségű, valóban elérhető áron kínálnak ételt-italt, akkor a vendég
sem otthonról pakol fel…
A kisgyerekek úszópelenkával történő fürdetése nyugatabbra már gyakorlat, természetes. A „babatáskában” strandoláskor ott lapul az úszópelenka,
remélhetőleg nem köti helyhez ennek beszerzését is a
tanács…
Azon túl, hogy az önkormányzat bizonyos könnyítésekkel (idényen kívül például csökkentett bérleti díj felszámolásával
vagy
a
nyitvatartási
idő
meghosszabbításával) támogathatja a Víkendtelepen
működő közétkeztetési cégeket, miért ne lehetne egyéb,
például a belépti díjhoz kötött kedvezményeket kitalálni?
Olyan szabályzatot alkotni, amely anélkül szűri ki a viszszaéléseket, hogy túlságosan korlátozó lenne?
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108 nap alatt kell elkészüljön
a repülőtér kifutópályája

Egyetemi felvételik
Nagy Székely Ildikó,
Bodolai Gyöngyi

Forró nap a MOGYE-n

Tegnap délelőtt tíz órától tartották a felvételi vizsgát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem három karának kilenc
szakjára. A beiratkozási számok
alapján a magyar tagozaton a fogorvosi szakon jelentkeztek egy
helyre a legtöbben, a gyógyszerészeti karon a felvételizők alig haladták meg a meghirdetett helyek
számát. A korábbi évekhez hasonlóan a román nyelvű képzés sokkal
több hallgatót vonzott, ugyanis az
ország elismert orvosi egyetemeinek a többségén két tantárgyból
kell továbbra is felvételi vizsgát
tenni, míg Marosvásárhelyen választani lehetett a biológia és a
kémia között. Magas számukkal
arányosan valószínűleg több lesz a
jó átlag, ezért a magyar felvételizőknek csekély esélyük van arra,
hogy tandíjas helyre bejussanak.
A tét már a magyar tagozaton
sem akkora, mint valamikor, a szülők, hozzátartozók idegessége
azonban továbbra sem változott.
Tíz óra után nem hiányzott az
egyetem elől a rendőri felügyelet,
parkolóhelyet lehetetlenség volt találni, a szülők tömegesen álltak,
vagy a kerítés betontalapzatán próbáltak megpihenni, ami rendkívül
kínos lehetett három órán át. Talán
nem ártana valamilyen civilizált
megoldást keresve kijelölni egy
helyszínt, ahol a hozzátartozók várakozhatnak, különösen azok, akik
más településekről érkeztek. Volt
olyan szülő, aki nagy reményekkel
kísérte el másodszorra a gyermekét, aki a múlt évi vizsgán az
elsők között esett ki.
A diákok szerint a tesztvizsgát a
„beugratós”, egymáshoz közel
álló, hasonló válaszok nehezítették. A helyes megoldásokat már a
kora délutáni órákban feltették az
egyetem honlapjára, és lapzárta
után eredményt is hirdettek tegnap,
amire holnap lapszámunkban viszszatérünk.
Eredmények a Sapientián
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi
Műszaki és Humántudományok
Karán alapképzésen 12 szakot hirdettek meg, ezekre július 11–17-e
között lehetett benyújtani a felvételi dossziét. Idén több szakon írásbeli vizsga is volt. A felvételi
eredményeket közzétették a marosvásárhelyi kar székhelyén és honlapján, a felvételt nyert diákoknak
ezen a héten július 29-ig, szombatig kell elfoglalniuk helyeiket. Az

egyes diákok visszalépésével felszabaduló helyeket újraosztják, és
a végleges eredményeket hétfőn
függesztik ki – tájékoztattak a Sapientia marosvásárhelyi karának
titkárságán.
A mesterképzésre jelentkezők
négy szakból választhattak, számukra július 11–15. között zajlott
a beiratkozási időszak. A felvételt
nyert diákok szintén szombatig
foglalhatják el helyüket.
A második rangsorolás után bekerülők jövő héten hétfőtől szerdáig
iratkozhatnak
be
az
egyetemre. Aki nem foglalja el helyét ebben az időszakban, azt kiiktatják a felvételi jegyzékből. A
betöltetlenül maradt helyekre szeptember 7–9. között zajlik a
dossziévizsga.
Az újraosztás előtti eredmények
szerint alapképzésen informatika
és számítástechnika szakon minden hely betelt, mechatronika szakon még három tandíjas hely
maradt. A tandíjmentes helyek az
automatika és alkalmazott informatika, fordító és tolmács, kommunikáció és közkapcsolatok,
közegészségügyi szolgáltatások és
szakpolitikák, illetve a kertészmérnöki és a tájépítészet szakon is beteltek, tandíjas helyekre viszont
szeptemberben még lehet jelentkezni. A legtöbb hely – 7 tandíjmentes, 15 költség-hozzájárulásos
és 13 tandíjas – a távközlés szakon
maradt. Szintén maradtak betöltetlen helyek a négy mesterképzőn is,
erről – akárcsak az alapképzésen
meghirdetett szakok helyzetéről –
a Sapientia marosvásárhelyi karának honlapján lehet tájékozódni.
Megmérettetések hete a Művészeti
Egyetemen
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen július 24-én, hétfőn
kezdődött és 29-éig, szombatig tart
a felvételi vizsgák időszaka. A Magyar Művészeti Karon alapképzé-

Fotó: Nagy Tibor

sen színművészet, mozgásművészet, teatrológia, audiovizuális
kommunikáció, forgatókönyv- és
reklámírás, média, illetve zene
szakra nyerhetnek felvételt a diákok, valamennyi szakon hét állami
és öt költségtérítéses helyet hirdettek meg.
Szintén ezen a héten zajlik a felvételi a magiszteri képzésekre,
ahol minden képzés esetében –
színművészet, alkalmazott bábművészet, teatrológia, művelődésszervezés, korszerű zenei koncepciók,
drámaírás – öt állami és hét költségtérítéses helyért lehet versenybe
szállni. Amennyiben a tanügyminisztérium jóváhagyja, szeptemberben a művészetek és új média,
illetve a zenés színészmesterség
nevű magiszteri képzésre is szerveznek felvételit. Színészdoktori
képzésre szintén szeptemberben
zajlik majd felvételi, erre egy-egy
tandíjmentes ösztöndíjas, illetve
ösztöndíj nélküli helyet és nyolc
tandíjas helyet hirdettek meg.
További lehetőségek
A marosvásárhelyi Petru Maior
Egyetemre július 12–20. között
nyújthatták be felvételi dossziéjukat a „gólyajelöltek”. A felvételt
nyert diákok névsorát július 21-én
függesztették ki, nekik legkésőbb
ma kell elfoglalniuk helyüket. 28án, pénteken a végső felvételi eredményeket is közzéteszi a
tanintézmény. A betöltetlenül maradt helyekre július 31. – szeptember 14. között lehet beiratkozni. A
fellebbezések előtti eredményeket
szeptember 15-én, a végső eredményeket 22-én függesztik ki.
A Dimitrie Cantemir Egyetemen
július 10. – augusztus 28., illetve
szeptember 9–29. között zajlik a
beiratkozási időszak. Az egyetem
kínálatáról, illetve a beiratkozás
módjáról bővebb tájékoztatást a
www.cantemir.ro/admitere honlapon találhatnak az érdeklődők.

Régen történt, Vásárhely fényes napjaiban

A tusnádi hajrángatós eset nyomán egy másik miniszterelnöki ügy
jutott az eszembe. Ez kissé régebben történt, mondjuk 1904. december 11-én, egy szép vasárnapi
napon, midőn egy liberális (nincs
félrehallás! – szabadelvű) miniszterelnök látogatott Vásárhelyre.
Pártértekezletet
tartottak
a
Transylvánia szállóban, fél Erdély
idesereglett, 39 országgyűlési képviselő kísérte Tisza Istvánt. No meg
kb. száz polgári ruhás fővárosi
rendőr is a nyomába szegődött. Beszéltek, amiről beszéltek, pl. a parlamenti szólásjog szűkítését
indokolta a keménykezű miniszterelnök, hű belügyi államtitkára,
Sándor János és Nyíri Sándor hadügyminiszter, meg a mamelukoknak
nevezett helyi kormánypárti férfiak. (Bernády bölcsen hallgat. Várost épít, nem pártot.)
A miniszterelnök fogadtatása országos üggyé dagadt. A korabeli

tudósító bő lére eresztett helyszíni
tudósításából idéznék néhány paszszust. „Már mikor az állomásról
beért a városba, fülsiketítő fütty és
abcúg fogadta. (Jelentése: le vele,
„mongyon le”, vesszen!), amely
valóságos dörgéssé növekedett
aztán az Erdély szálló előtt, ahol
Tisza megszállt […] Még meg sem
kezdődött a szálloda nagytermében
a zárt gyűlés, máris kitört a nép
haragja lent az utcán. Szünet és
megszakítás nélkül sivított az
abcúg, a fütty és más meggyalázó
kifejezések, mit csak fokozott egyegy mameluk megjelenése.” (A nép
alatt a Függetlenségi és a Kossuth
párt emberei, felbéreltjei értendők.
A szerk. megjegyzése.)
„Persze itt is elkapta a rendőrséget a lelkesedés, és amikor Tisza
beérkezésével a fütty és abcúgolás
megkezdődött, Baksay kapitány az
e célra lovasított rendőrökkel a nép
közé rohant, de megkapta a jutal-

mát. A kövek záporként hullottak a
rendőrökre, s Baksaynak a fejét egy
kő betörte, úgy hogy orvosi segítség vált szükségessé. De kijutott a
főkapitánynak is, meg minden

rendőrnek. (Előző nap a Sándor
János [ma dojagheorghiu-dej…]
utcából és környékéről minden felragadható követ eltávolított a városháza.) A rendőrség akkor kardot
rántott, de tisztelet a vezetőknek,
szinte azonnal vissza dugták hüvelyükbe.” […]
„E közben a néphumor megnyilatkozott gyűlölettel párosulva. Fekete zászlót lobogtattak, fekete
koporsót emeltek a magasba, vittek
ide-oda, s egy rúdra emberi alakot
csinálva, ráírták: Tisza, s egy
akasztófára húzva lebegtették.”

(Folytatás az 1. oldalról)
minősül, ezért egyelőre nem közölhetünk részleteket ezekkel kapcsolatban. Ha az elbírálással sikerül az
eredeti ütemterv szerint haladni,
akkor augusztus 7-én lesz eredményhirdetés. Ezt követi a szerződéskötés, majd a kivitelezési
munkálatok elkezdése. A beruházás
feladatfüzete szerint a nyertes cégnek 108 napja lesz a munkálatokra,
a szerződés odaítélésétől számítva
10 nap a felkészülésre, mozgósításra és 98 nap a munkák elvégzésére.
– Mennyibe kerülnek a munkálatok, milyen forrásból biztosítják a költségeket?
– A marosvásárhelyi repülőtér kifutópályájának felújítása az előzetes
becslések és a megvalósíthatósági
tanulmányok szerint mintegy 77
millió lejbe kerül. Ezt az összeget a
Maros Megyei Tanács saját költségvetéséből biztosítja. A beruházás
keretében a kifutópálya helyreállítása mellett fel lesz újítva a pálya
végbiztonsági területe, a gurulóutak
(összekötő), a repülőgépek parkolóövezete, valamint a repülőtér elektromos vezetékei és fényjelző
rendszere is. Továbbá a tervben szerepel egy új esővíz- és szennyvízhálózat és egy új szennyvíztisztító
rendszer kiépítése is.
– A csütörtöki tanácsülés egyik
napirendi pontja a repülőtér
idei költségvetésének módosítására vonatkozik. Miért kell módosítani a költségvetést?
– Az egyik lényeges módosítás
egy új beruházás előkészítésére vonatkozik. A repülőtéren ki kell alakítani egy fedett garázst a
tűzoltóautónak, ahol a járművet és
az egyéb szükséges felszereléseket
tárolni lehet. A kivitelezési terv elkészítésére csoportosítanak át pénzt
az első félévi közbeszerzési eljárá-

Délután a Központi szállóba tokányevésre siető vendégeket fenyegették veréssel. „A legizgalmasabb
a délután volt, mikoris katonaságot
rendeltek ki. Négy század huszárság és gyalogság volt a piacon felállítva. Az izgalom a tetőpontjára
hágott, mikor Tisza az utcán végigment a Központi vendéglőtől a
Lászlóig. (László György vendéglője a Mészáros köz bejárata mellett állott, vele szemben volt, a mai
Frei cukrászda tájékán, a Központi
szálló.) Hozzá nem jutott a nép,
mert kordont vontak, de a fütty, szitok és a kövek zúgtak feléje.
A legizgalmasabb az este volt,
mikor Tisza elutazott. Valóságos
szöktetés volt az elutazása. A huszárság, mintha háborúba lett
volna, úgy rontott neki a népnek.”
A békés, járdán álló közönséget
megkergették. Persze a kövekből
aztán a délceg nyalkáknak is jutott.
Amikor úgy gondolták, hogy a hely
tiszta, megindulhattak a fogatok az
alsó vasútállomás felé. A huszárság körbefogta a lovas kocsikat, a

sok keretében megtakarított összegekből. A repülőtér idei költségvetésében szerepel még egy
tűzoltóautó vásárlása is. A szóban
forgó típusokat kimondottan repülőtereknek szánták. Ennek beszerzése is folyamatban van, most zajlik
az ajánlatok kiértékelése, és Peti
András igazgató megerősítette,
hogy jövő héten sor kerülhet a szerződéskötésre.
– A közvélemény annak a jelentésnek a tartalmára is kíváncsi,
amelyet az átvilágító bizottság
készített el, és a repülőtéren az
előző években zajló tevékenységet, állapotokat foglalja össze.
Mikor teszik nyilvánossá a jelentést?
– A repülőtér helyzetét vizsgáló
bizottság áprilisban továbbította a
jelentést a Maros megyei bíróság
melletti ügyészségnek, hogy vizsgálják ki a tényeket, és amennyiben
megállapítják, hogy bűncselekmény
történt, vonják felelősségre a tetteseket. A jelentést elküldtük a repülőtér vezetőségének is, és
felszólítottuk a vezetőtanácsot,
hogy oldják meg az észlelt adminisztratív problémákat.
A jelentésbe foglalt javaslatok
közül az elmúlt időszakban többet
is teljesített a repülőtér, így például
átszervezték a reptér humánerőforrás- és szerkezeti felépítését, hogy
megfeleljen az európai normáknak.
Emellett a parkolórendszer korszerűsítésére tervet készítettek. Korábban a parkolás kapcsán sok panasz
merült fel az utasok részéről, így a
repülőtér kifutópályájának felújításával párhuzamosan modernizálni
fogják a parkolórendszert is, ami
lehetővé teszi majd, hogy a parkolási díjakat automaták vagy mobiltelefon segítségével is ki lehessen
fizetni – tájékoztatott Lukács Katalin.
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Tiszáét különösen, úgy vágtattak ki
az indóházhoz. A nép mindenütt a
nyomukban. Kőzápor kísérte őket.
„Lövés is volt kettő a Tisza kocsijára, de nem talált egy sem” a
Deák Ferenc tér egyik kapualjából,
így állítja a régi tudósító, de más
források szerint csupán egy éretlen
inasgyerek eregetett két petárdát.
(Elvégre jött a karácsony s a petárdaárulási tilalmat még nem
mondta ki Bernády mindent szabályozó, erélyes kormányzata.)
A vámon alul már nem mehettek
a bátor népfiak (ez valahol a mai
Bernády iskola táján árválkodott
akkoriban), mert ott már a katonaság állotta útjukat.
Ja, és majdnem elfelejtettem, Tiszával vagy Tisza ellen, a kültelki
suhancok egy harmincfős csoportja déltájban módszeresen beverte a tehetősebb polgárok
ablakait a Szentgyörgy, a Kossuth
és Jókai utcában. Mindenesetre.
Hja, Vásárhely, a székely főváros nem tagadta meg kuruckodó,
nyakas hírnevét ezúttal sem…
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Az agy világnapján
az agyvérzésről

A leggyakoribb nyári gyerekbalesetek

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A csonttörés, a zúzódás, a
napégés, a száj- és bélfertőzés, valamint a rovarcsípés a
leggyakoribb
egészségi
probléma a gyermekeknél
nyáron – mondta Póta
György háziorvos az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.

A magyarországi Házi Gyermekorvosok Országos Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy
törésgyanú esetén mindig fel kell
keresni a baleseti sebészetet, miként a fejsérülések is kórházi kezelést igényelnek idegrendszeri zavar
jelentkezése esetén.
Ha a gyermek allergiás a darázscsípésre, akkor gégeödéma, fulladás léphet fel nála, amely azonnali,
komolyabb orvosi beavatkozást
igényel – hívta fel a figyelmet.
Más rovarcsípések esetében elegendő a helyi kezelés – fűzte
hozzá.
Kiemelte, hogy nemcsak időseknél, de gyerekeknél, tinédzsereknél is előfordulhat a nagy meleg
miatti ájulás, hiszen a tartós melegben nem tudja leadni a hőt a szervezet, a testben keringő folyadék
mennyisége csökken, ami kihat az

agy vérkeringésére is. A gyermekek megfelelő folyadékpótlására is oda kell figyelni –
hangsúlyozta.
A száj- és bélfertőzés megelőzésére a gyakori kézmosást javasolta,
felhíva a figyelmet arra: fertőzésre
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utaló jel lehet, ha a gyermek nem
akar enni, inni.
Ugyancsak a megelőzés fontosságát emelte ki a napégéssel kapcsolatban, a magas faktorú
naptejek és a szellős fehér ruhák
használatát javasolva. (MTI)

Dr. Bókay János csecsemő- és gyermekgyógyászt kérdeztük

A csecsemőkori kólika (1.)

A csecsemőtáplálásról, csecsemőkori betegségekről, a
védőoltások jelentőségéről és
gyakorlatáról tartott előadást
Marosvásárhelyen július első
napjaiban dr. Bókay János csecsemő- és gyermekgyógyász,
gyermek-gasztroenterológus
főorvos, a budapesti Semmelweis Egyetem I. Számú Gyermekklinikájának osztályvezető egyetemi adjunktusa.

Neves orvos dinasztia ötödik leszármazottja, elődei, id. dr. Bókai
János és fia, ifj. dr. Bókay János a
magyar gyermekgyógyászat nemzetközi hírnevű megalapítói és elismert művelői voltak. Közel fél
évszázadon át vezették a budapesti
Stefánia Szegénygyermekkórházat,
a mai egyetemi gyermekklinika
elődjét. A klinikán folyó újító jellegű színvonalas gyógyító munka
mellett ifj. Bókay János javaslatára
jött létre a Magyar Gyermekorvosok Társasága, valamint a világ
gyermekorvosait tömörítő szervezet. A VIII. kerületi utcában, amely
ma dr. Bókay János nevét viseli,
működik továbbra is a klinika, ahol
az elődök gyógyító és oktatói tevékenységét folytatja az ükunoka is,
akit a csecsemőkori kólikáról, a csecsemőkori refluxbetegségről és a
védőoltásokról kérdeztünk. Válaszát három részletben olvashatják
Harmónia összeállításunkban.
– A védőoltások vonatkozásában
is van családi kötődésem. A dédapám nagyon sokat tett azért, hogy
bevezesse az akkor népbetegségnek
számító és sok halálos áldozatot követelő diftéria (torokgyík) intubációs kezelését, elterjesztette a
diftériaellenes gyógysavó oltást,
amivel sok diftériás gyermek életét
mentette meg. Legfontosabb megfigyelése, ami kezdő orvos koromban
az amerikai Nelson-féle nagy gyermekgyógyász „bibliában” név szerint is olvasható volt, hogy a

Dr. Bókay János

bárányhimlő (varicella) és az övsömör (herpes zoster) közös eredetű
betegségek. Ezt ő akkor írta le, amikor nem tudták még, hogy vannak
vírusok, ami később beigazolódott.
A fertőző betegségekkel és a védőoltással kapcsolatosan ezért vagyok
elkötelezett.
– A szülők számára a csecsemő
világra jötte után az egyik első
aggasztó tünet a csecsemőkori
hasfájás, ami kellemetlenül
érinti az egész családot, különösen, ha az első gyermekről van.
– Ilyenkor az orvos feladata felvilágosítani a szülőket arról, hogy
ez az állapot – mint számos egyéb,
csecsemőkorban észlelt tünet – magától elmúlik. Részleteiben el kell
magyaráznia, hogy mi az, ami belefér egy normális állapotba, és enyhe
hatású készítmények adagolásával
időt lehet nyerni, ameddig a hasfájás spontán megszűnik. Továbbá tájékoztatnia kell a szülőket arról is,
hogy hol van az a pont, ami valóban
aggodalomra adhat okot, és szüksé-
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gessé teszi az orvos felkeresését, az
ajánlott kivizsgálások elvégzését.
A csecsemőkori kólika egy ártalmatlan kórkép. Tünetei – a csecsemő nyugtalan, nem tud pihenni,
fájdalmasan sír – háromhetes korban jelentkeznek, és három hónapos
korra elmúlnak. Ha erről nem világosították fel, a szülő egyre idegesebb lesz, ami a kórkép legnagyobb
veszélye. Bár nem jelent hosszú
időt, pontosan akkor következik be,
amikor amúgy is minden felfordult
az új jövevény megszületésével. A
mamában pedig még dolgoznak a
hormonok, és előfordul, hogy ebben
az időszakban laktációs pszichózis
alakul ki, ami egy komoly pszichiátriai kórképet jelent. Ehhez jön a
kialvatlanság, idegesség, aminek
néhány esetben az a következménye, hogy a szünet nélkül síró, nehezen megnyugtatható csecsemőt
ölbe veszik és megrázzák. Ez a
megrázás, ami a csecsemőbántalmazás egyik formája, olyan fatális
következményekkel járhat, amibe

Június 22-én volt az agy világnapja, amelyet az ideggyógyászok világszervezetének
ajánlása alapján 2014-ben
tartottak meg első alkalommal.

Legtitokzatosabb, legkevésbé ismert szervünk működésének tanulmányozása a múlt század végén
került napirendre, amelynek utolsó
évtizedét az agykutatásnak szentelték. Bár a körülöttünk levő világ
egyre alaposabb megismerését
agyunk tette lehetővé, rendkívül bonyolult működéséről ma is keveset
ismert meg az ember. A magyar kutatók teljesítményének nemzetközi
értékelését jelzi, hogy 2011-ben
Somogyi Péter, Freund Tamás és
Buzsáki György kapta az európai
Agy díjat a memóriafolyamatokban
fontos szerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért.
Az agyunkkal kapcsolatos számos betegség – Parkinson-kór, epilepszia, Alzheimer-kór, szorongás –
közül az InoMed (Újítás az Orvostudományban Központ) közleményében az agyvérzést emeli ki, ami
az idei világnap alaptémáját jelenti.
Mivel Harmónia összeállításunkban
többször is részletesen foglalkoztunk az agyvérzéssel és következményeivel, néhány adatot emelünk
ki a közleményből.
Világviszonylatban évente hatmillió ember veszti életét agyvérzésben, romániai viszonylatban,
ahol sohasem pontosak az egész-

akár bele is lehet halni, vagy maradandó idegrendszeri sérülése lesz a
gyermeknek. Ezt megelőzendő kell
elmondani a szülőnek, hogy mire
számíthat, mikor múlnak el a tünetek, melyek azok az enyhe, kíméletes gyógymódok, amelyekkel nem
lehet bajt csinálni, és esetleg segíteni lehet.
– Mi a hasfájás oka?
– Hogy egészen pontosan mi
okozza a csecsemőkori kólikát, azt
a mai napig sem tudjuk. Ismeretes
számos dolog, ami kiválthatja. Ilyen
például az a feltételezés, hogy valami ok miatt a belekben nem alakul
ki időben az úgynevezett bifidus
flóra, a normális anyatejes flóra. A
csecsemő bélrendszerében olyan
baktériumok szaporodnak el, amelyek a fokozott szélképződéshez vezetnek. Ezt olyan probiotikus
készítmények adagolásával tudjuk
ellensúlyozni, amelyek segítenek a
bifidus flóra kialakulásában.
A kólika egy másik oka, hogy a
csecsemő tejcukorbontó képessége,
a laktáz enzim működése – annak
ellenére, hogy az anyatejnek is van
ilyen tulajdonsága – valamiért elégtelen. Ezt segíteni tudjuk olyan recept nélkül kapható készítménnyel,
ami a laktáz enzimet pótolja, segíti
a tejcukor megemésztését. Ha
ugyanis a csecsemő nem emészti
meg rendesen a tejcukrot, akkor az
a vékonybelekben erjedni kezd, az
erjedéssel gázok keletkeznek, a fo-
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ségügyi statisztikák, évi 60-65.000
esetről beszélnek. Több mint 90
százalékuknál halálos kimenetelű a
stroke (ahogy angol szóval az agyi
katasztrófát nevezik), ami az agy
elégtelen vérellátásával jár. Két különböző okra vezethető vissza, egyrészt az agyi verőér elzáródására,
amit egy vérrög okozhat, és ebben
az esetben az agy károsodását az
elégtelen vérellátás okozza. A
másik ok egy agyi ér megrepedése,
ami vérzéssel jár ugyan, de a megrepedt ér által behálózott terület is
vérellátás nélkül marad. A vér útján
szállított oxigén hiányában az érintett területen az idegsejtek elhalnak.
Gabriel Tatu-Chiţoiu, a Romániai
Kardiológustársaság elnöke több
kockázati tényezőt említ: magas
vérnyomás, ülő életmód, dohányzás, kiegyensúlyozatlan diéta, elhízás, túlzott alkoholfogyasztás,
cukorbetegség, szívbántalmak, lelki
tényezők…
A közleményben három alapvető
agyvérzésre utaló tünetet említenek,
az arc féloldali merevsége a száj és
a szemek körül, az érintett személy
nem tudja egyszerre felemelni mind
a két karját, nehezen vagy egyáltalán nem tud beszélni. Ilyenkor
minél gyorsabban a 112-es sürgősségi számot kell hívni, és rendkívül
fontos, hogy a beteget minél hamarabb kórházba szállítsák, és elkezdődjön a kezelés. Minden perc
ugyanis 1,9 millió idegsejt pusztulásával jár, az agy pedig óránként
3,6 évet öregedik. (b.)

kozott gázképződés pedig bélfeszülést okoz.
Ezenkívül vannak olyan természetes anyagok, mint például a kapormagolaj vagy a kamilla,
amelyeknek enyhe bélnyugtató hatása van, ezeket is ki lehet próbálni.
És van egy fizikai úton ható szer, a
simethicon, ami nem szívódik fel,
nincsen semmilyen biológiai vagy
kémiai hatása. A szerepe az, hogy a
belekben a folyadék-gáz határfelületen kialakult felületi feszültséget
csökkentse, összenyissa a belekben
levő pici gázbuborékokat, hogy
azok a belek perisztaltikájával,
mozgásával ki tudjanak dolgozódni
alulról széllel vagy felülről böfögéssel. A csecsemőkori kólika kapcsán el kell mondani a mamának,
hogy ne legyen benne semmiféle
önvád vagy lelkiismeret-furdalás,
ugyanis a tünetek nem függenek
össze az ő étrendjével. Téves az a
felfogás, hogy abban az esetben, ha
például káposztát eszik az anyuka,
az bántani fogja a gyermek gyomrát. Ez nem igaz, ugyanis ezek a
tápanyagok nem mennek át a véráramba, és nem befolyásolják a
gyermek bélműködését. Meg kell
nyugtatni a szülőket, hogy a csecsemőkori hasfájás esetén alkalmazzák
az említett enyhe szerek közül azt,
amit az orvos javasol, továbbá,
hogy a panaszok három hónapos
kor után kimaradnak. (bodolai)
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Élen a rákbetegek gyógyításában

Egyedi, speciális sugárterápia-ellátás

Építészeti szempontból is érdekes,
modern épületben működik a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Onkoterápiás Intézete. Az Édesanyák útján levő
központ előterében sebes arcú, bekötött fejű betegek között nézelődöm,
majd, ahogy közeleg az intézetvezetővel megbeszélt találkozás időpontja, egy mellékfolyosón figyelem,
ahogy egy család, anya, apa és a kislányuk várakozik. De nem sokáig, miután az anyát szólítják, egy nővér
figyelmesen a játszóterembe viszi
magával a kislányt. A jelenet után
emeleti irodájában az intézet vezetőjével, dr. Mangel László Csaba egyetemi
tanárral beszélgetek.

Bodolai Gyöngyi

– Mit takar a külcsín? – érdeklődöm az
első kedvező benyomások után.
– Az épület nemcsak külsejében, belső felszereltségében is a legkorszerűbbek közé tartozik, és az itt folyó gyógyító, oktató- és
kutatómunka minősége is kiválónak mondható. Mindez hosszú küzdelem, fejlesztés
eredménye. Tíz évvel ezelőtt kerültem a pécsi
egyetemre, amikor egy nagyon régi épületszárny szolgálta a fekvőbetegek ellátását. A
sok nehézség ellenére bőven kaptunk támogatást, és egy EU-s pályázat révén elindulhatott az újjáépítés, bővítés. Egy évvel ezelőtt
kezdtük használatba venni, és most már teljesen belaktuk az új épületet. Egy pályázat
révén a belső berendezéseket, a gyógyító gépeket is sikerült felújítani, és ma már a legkorszerűbbnek mondható a rákbetegek
gyógyításához szükséges gépi ellátottság.
Ehhez próbálunk megfelelő színvonalú szakmai tevékenységet hozzáadni, hogy a tudomány jelenlegi állásához és a lehetőségekhez
mérten a legjobb gyógyítási eredményeket
érjük el. A pécsi egyetem onkoterápiás intézete minden szempontból tökéletesen megfelel egy hasonló nagyságú nyugat-európai
egyetem onkológiai klinikájának, ahol szinte
minden szükséges kezelés elérhető.
– Kiket lát el a központ, milyen kezeléseket biztosítanak a rákbetegek számára?
– A PTE a dunántúli terület egyetlen orvostudományi egyeteme, ennek megfelelően a
régió déli és középső részében reá hárul az
orvos- és gyógyszerészképzés feladata. A betegellátás terén hivatalosan Baranya megye,
a sugárterápia szempontjából Tolna megye
betegei is központunkhoz tartoznak. Jóval kisebb számban a szomszédos megyékből szintén
fordulnak
hozzánk
páciensek.
Összességében körülbelül egy félmilliós lakosság teljes körű onkológiai ellátását végezzük, egy-két olyan betegség kivételével,
amelyre más klinikák szakosodtak, így például a festékes bőrdaganatok, tüdődaganatok
és vérképzőszervi daganatok.
Az intézet munkája két részre osztható:
egyrészt a legkorszerűbb sugárterápiával
gyógyítjuk a betegeket, helyi kezeléssel a
helyi daganatokat, másrészt hagyományos
kemoterápiás szerekkel vagy újabb gyógyszerekkel kezeljük azokat, akiknek a kór már
több gócban jelen van a szervezetében, vagy
fennáll az áttétek képződésének a lehetősége.

Ez utóbbit próbáljuk gyógyszeres kezeléssel
megelőzni. Ez a két típusú gyógyítás folyik
az 50 ágyas fekvőbeteg-háttérintézményünkben, ahol a nehezen mozgó vagy távolabb
lakó pácienseinknek is kórházi ellátást biztosítunk. A kezelés alatt álló személyek 90 százaléka azonban bejáró beteg.
A gyógyítás terén a legmesszebbmenően
együttműködünk a társklinikákkal. Alapvető
fontosságú, hogy a patológiai intézetből a
kórképről a megfelelő diagnózist kapjuk, ami
a kezelés alapját képezi. Akárcsak a fejlett világban, úgynevezett onkoteam megbeszéléseken döntik el a sebész, szövettanász
kollégákkal kiegészülő csapat tagjai, hogy
adott beteg számára mi a legjobb kezelési
forma. Egyetemünk jól felszerelt patológiai
központtal rendelkezik, ahol akár a molekuláris biológiai, immunhisztokémiai vizsgálatot is elvégzik, ha olyan daganatos
megbetegedésről vagy helyzetről van szó,
amelyben e vizsgálatok eredménye alapján
lehet mérlegelni a legjobb kezelési módot.
– Melyik a leggyakoribb tumor ebben a
térségben? Van-e eltérés az ország más
megyéihez képest?
– Az ország egyes régióihoz és a környező
országok szomszédos területeihez képest
mindössze néhány százaléknyi eltérés tapasztalható. Baranya megyének a jellegzetessége
sajnos a tüdőrák, hiszen ebben a régióban
húsz-harminc évvel ezelőtt szénbányák és
uránbánya is működött. Mégsem lehet azt
mondani, hogy a tüdőrák kialakulása egy az
egyben ennek a következménye. A nehéz bányászélettel járó stressz rányomta a bélyegét
a bányászemberek életmódjára, sokan dohányoztak, és a szeszesital-fogyasztás is magasabb volt az átlagosnál. Ezek az
egészségtelen életvitelre utaló tényezők legalább akkora kockázatot jelentettek a tüdődaganatok kialakulásában, mint a munkahelyen
eltöltött idő. Bonyolult, összetett, sok szempontból megközelítendő kérdésről van szó.
Az viszont kétségtelen, hogy a tüdőrák az a
betegségtípus, ami a magyarországi, középeurópai átlagnál nagyobb mértékben fordul
elő a térségben. Emiatt veszítjük el a legtöbb
beteget. Ezt követi a vastag- és végbélrák, illetve férfiaknál a prosztata-, nőknél az emlőrák. Az idősebb korosztálynál a bőrdaganatok
gyakoriak, a nyolcvanéves kor fölötti személyeknél nagy a valószínűsége annak, hogy
bőrdaganatot találunk. Gyógyítási arányuk
viszont nagyon jó, a legtöbbször egy egyszerű műtét, kezelés is elegendő.
– Nem említette a méhnyakrákot. Menynyire gyakori?
– Talán valamivel kevesebb esettel találkozunk, mint a tőlünk keletebbre vagy délebbre
fekvő országokban. Tudom, hogy Romániában, Erdélyben komoly népegészségügyi
problémát jelent. Magyarországon is sok esetet diagnosztizálnak ahhoz képest, hogy a
legtöbbet meg lehetne előzni, ha a hölgyek
rendszeresen járnának nőgyógyászati vizsgálatra. Ezt nálunk a lakosok egy része megteszi, de vannak, akik se orvosnál, se
szűrővizsgálaton nem jelennek meg, és sokszor nagyon előrehaladott állapotban kerülnek be a klinikára. Ha időben felfedezik, egy
kis műtéti beavatkozás, minimális szöveteltávolítás is véglegesen gyógyító jellegű lehet.
Minderről a nőgyógyász kollégák döntenek.

Előrehaladottabb esetekben onkológiai kezelésre, sugárterápiára vagy kemoterápiára is
szükség van. A több szakemberből álló onkoteam dönt arról, hogy adott speciális esetben
méheltávolítást kell-e végezni vagy sem.
– Az intézet honlapján olvasható, hogy a
sugárterápia terén egyedi, speciális ellátást tudnak biztosítani. Megkérem,
mondja el, miből is áll ez!
– Említettem korábban, hogy nagyon jól
felszerelt intézet áll a rendelkezésünkre, és a
több mint 100 személyből álló munkacsoportunk felkészültsége jobb, mint a közelebb
vagy távolabb lévő más sugárterápiás központok dolgozóinak. Az első, valóban komoly készüléket ebben a régióban 2011-ben
telepítettük Pécsre. A Novalis TX készülék
sugárterápia és sugársebészet elvégzésére is
alkalmas. Nemrégiben jártam egy kongreszszuson, ahol kiderült, hogy összesen háromszáz működik világszerte. A miénk volt a
kétszázadik, és a környező régiókban, városokban nincsen hasonló, amely alkalmas korszerű sugárterápia, és ha szükség van rá,
sugársebészet elvégzésére is, amelyet általában kisebb daganatok kezelésére használunk.
Mivel rendkívül pontos, modern kezelés, nagyon nagy sugárdózisokat lehet egy területre
fókuszálni, ami elégeti, elpusztítja a daganatot. Körülírt, viszonylag kisebb elsődleges
vagy áttétes daganatokat is el lehet tüntetni.
A kezelés hatása megfelel a sebészeti eltávolításnak, úgy, hogy nem kell a műtétet végrehajtani. Olyan daganatok kezelése is
lehetséges, amelyek sebészetileg nem elérhetők. Ezt az eljárást húsz-huszonöt évvel ezelőtt agydaganatok kezelésére kezdték el
alkalmazni. Főleg áttétes agydaganatoknál,
és innen ered a módszernek egy másik közkeletűbb neve, a gammakés sugársebészet,
mivel azt a készüléket, amelyet legelőször
erre a célra fejlesztettek ki, gammakésnek nevezték. A mi készülékünkkel ezt a kezelést
ugyanúgy, sőt sokkal pontosabban el lehet
végezni, és már ott tartunk, hogy ilyen módon
nemcsak idegrendszeri, hanem mellkasi, gyomor környéki körülírt daganatokat is tökéletesen el tudunk tüntetni.
– Említette, hogy a módszert agydaganatok kezelésére dolgozták ki. Korábban
nem szóltunk arról, hogy mennyire gyakori ez a daganattípus Baranya megyében és körzetében.
– Számuk sem Magyarországon, sem európai viszonylatban nem változik, körülbelül
annyi elsődleges agydaganatot diagnosztizálunk és gyógyítunk manapság, mint tíz vagy
húsz évvel ezelőtt. A különbség az, hogy sokkal több kezelési mód áll a rendelkezésünkre,
többféle sugárterápiás eljárás, műtéti eljárások, amelyek szintén fejlődtek, és egyre több
gyógyszer is. Ennek köszönhetően sok beteg
életét hosszú évekkel hosszabbítjuk meg,
ezért többen járnak vissza kontrollvizsgálatra,
ez okozza azt a látszatot, hogy a betegek
száma megnövekedett.
Az áttétes agydaganatos személyek száma
viszont egyértelműen növekszik, aminek két
oka van, ugyancsak a fejlődés eredményeként. Az egyik ok az, hogy manapság nem
probléma egy koponya-CT-t vagy MRI-vizsgálatot elvégezni, tehát időben ki tudjuk
szűrni ezeket a betegségeket, amire húsz
évvel ezelőtt nem volt lehetőség, és sok beteg
úgy halt meg, hogy ki sem derült, hogy agyi
áttétje van. Ma biztosan ki lehet szűrni, és
azokat a betegeket, akiket korábban fél éven
belül elveszítettünk, a hatékonyabb onkológiai kezelésekkel évekig megfelelő állapot-

ban tudjuk tartani. Viszont minél hosszabb a
betegség lezajlása, annál valószínűbb, hogy
előbb vagy utóbb agyi áttét is kialakul. Ilyen
értelemben több áttétes agydaganattal találkozunk, de nem azért, mert valami rosszabbul működik, hanem a módszerek és
kezelések fejlődtek, és több betegnél van idő
az áttétek kialakulására.
– A diagnózist segíti a legmodernebb
mágneses rezonancia készülék is?
– Ez a pécsi egyetem radiológiai központjában működik, ami nem tartozik az onkológiai klinikához, de a rákos betegek
kivizsgálása során is felhasználjuk, mert segít
a betegség pontos stádiumának vagy annak a
meghatározásában, hogy a kezelés eredményes volt-e vagy sem.
– Kell-e sokat várni a pácienseknek,
hogy sorra kerüljenek?
– Van olyan betegség, amelyben egy-két
napon belül illik elkezdeni a kezelést, de
számtalan olyan kórkép is, bizonyos jóindulatú agydaganatok vagy prosztatarák, ahol, ha
egy év múlva kezdjük el a terápiát, hasonlóan
jók az eredmények, mintha azonnal hozzáfognánk. Az orvosnak, az onkocsoportnak
mérlegelnie kell, hogy mennyire sürgős a kezelés, és meg kell próbálni a betegséghez igazodni, ahol szükséges, akár egy-két napon
belül is, de a várakozással senkinek sem rontjuk a gyógyulási esélyeit.
– Bár az interjú kezdetén szokás, ezúttal
a vége felé kérdezem: honnan indult, hogyan jutott el a jelenlegi helyére Mangel
professzor?
– Budapesti vagyok, ott nőttem fel, ott végeztem az orvosi egyetemet, amelynek utolsó
éveiben dőlt el, hogy klinikus szeretnék lenni,
emberekkel, betegekkel foglalkozni. A nyolcvanas években a legnagyobb kihívásnak, a
legnagyobb feladatnak a rákbetegek ellátását
éreztem, mivel akkoriban nagyon korlátozottak voltak a rákgyógyítás lehetőségei. Nem
tudtam azonnal onkológusként elhelyezkedni, így pszichiátriai szakképesítést is szereztem, ami a későbbiekben nagyon hasznos
volt a betegekkel való kapcsolatban.
1994-től, több mint húsz éve foglalkozom
daganatos betegekkel. Budapesten, a Semmelweis egyetemen szereztem meg a szakképesítéseimet, a PhD fokozatot, és tíz évvel
ezelőtt hívtak meg Pécsre, hogy az onkológiai klinikát vezessem. A gyógyítás mellett
fontosnak tartottam a tanítást is, ezért az
egyetem felkérésének szívesen tettem eleget.
Részt veszünk a magyar és az angol nyelvű
oktatásban is.
Tíz év alatt a klinikát sikerült felépíteni,
korszerű gépeket telepíteni, és kialakítani a
közös munkát egy orvosi és egy szakdolgozói
csoporttal, ami alapján elmondhatom, hogy
bármilyen összehasonlításban magas színvonalon tudjuk ellátni a betegeket.
– Mi a kutatási területe?
– Egy intézetvezetőnek mindenféle daganatos betegséghez értenie kell, és az orvosi,
kutatási eredményeket valamilyen szinten ismernie is. Természetesen vannak olyan részei
az onkológiának, amelyek kicsit közelebb állnak hozzám. Ilyen a neuroonkológia, az agydaganatok ellátása. Már orvostanhallgatóként
elkezdtem foglalkozni az agydaganatok kísérletes gyógyításával. A későbbiekben e
téren végeztem kutatásokat, és a klinikai
munka során sok agydaganatos beteget láttam el, miközben részese lehettem húsz év
fejlődésének, és csapattagként számos új
gyógyszer bevezetésének Magyarországon.
Ezenkívül egyedi kutatási területem a pszichoonkológia. A rákbetegség lelki vonzataival többet foglalkozom, mint egy átlagos
onkológus. A tudományos diákköri tevékenységben irányításommal sok orvostanhallgató
dolgozta fel e témakör különböző vetületeit.
Fontosnak tartom, hogy a daganatos betegek
lelki problémáival, a betegség megélésével,
a lelkiállapot és a gyógyulás összefüggéseivel
érdemes foglalkozni, akár a betegek szintjén,
akár kutatásként.
– Miért vállalta, hogy Marosvásárhelyen
is tartson előadásokat?
– Kötelességemnek érzem, hogy időm és
lehetőségem szerint ennek a felkérésnek is
eleget tudjak tenni. Nagyszülői szinten
nekem is vannak erdélyi gyökereim, ezért
fontos számomra, hogy részt vegyek az erdélyi orvostanhallgatók oktatásában, erősítve
valamit, amit meg kellene tartani. Szívesen
szánok évente néhány napot arra, hogy próbáljam a határon túli kollégák munkáját segíteni, és jelezni azt is, hogy mellettük állunk.
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Napszemüvegdivat

Casoni Szálasi Ibolya

Színrobbanás

A régen védő szerepet betöltő napszemüveg ma divatos kiegészítői rangra
emelkedve az év minden napján hordható, és egyetlen divatrajongó kelléktárából sem hiányozhat.
Ahhoz, hogy lépést tartsunk a divattal, nézzük meg a híres divattervezők
2017-es évi tavaszi-nyári kínálatát.
A legfelkapottabb divatújdonság a ’60as években hordott sötét keretű, macskaszem formájú napszemüveg újraélesztett
változata, amelynek viselése főleg finom
arcvonású hölgyek kiváltsága.
Míg régen a látószemüveget viselők
irónia tárgyát képezték, ma már az átlátszó lencséjű szemüveg egyenesen divatcikké vált. A komoly, elegáns,
extravagáns vagy vonzó, díszes rámák
kitűnően keretezik az arcot.
A ’90-es évekre emlékeztető kerek
napszemüvegek mindenfajta archoz és
öltözethez találnak.
A wayfahrernek nevezett napszemüveg – ami utazószemüveget jelent –
stílusos, modern, elegáns, nőies volta
miatt a szezon egyik legfelkapottabb
eleme, és mindenféle stílus tökéletes kiegészítője.

A strasszokkal, kövekkel, gyümölcsökkel, mértani formákkal vagy bármilyen meghökkentő rátéttel díszített
keretű eredeti napszemüvegek extravagáns külsőt kölcsönöznek viselőiknek.
Természetesen ezúttal a szemüvegkeret
díszének összhangban kell lennie a ruházattal.
Melegszezoni divatújdonságok közé
tartoznak az óriásszemüvegek, melyek
az arcnak több mint felét is eltakarhatják. Bármilyen arcformához találnak, ha
megfelő formát választunk.
A repülősszemüvegre emlékeztető
formájú napszemüvegek is még mindig
a topon vannak. Az amerikai rendőrre
emlékeztető klasszikus formájú napszemüvegek bármilyen öltözékkel, stílussal
kitűnően
passzolnak,
a
romantikustól a komoly irodai viseletig.
Ezek lencséje főleg sötét, majdnem fekete, a tükörlencse már nem aktuális.
Míg eddig a divattervezők főleg fekete és barna keretű napszemüvegeket
ajánltak, idén valóságos színrobbanásnak lehetünk tanúi, ugyanis nemcsak a
napszemüvegek kerete, hanem azok
üvege is a legváltozatosabb színekben
pompázik.

Ötvennyolcadik nyelvlecke

Ahol a néma falak beszélnek

Ötvös József

Tisztelt Olvasó!
Valahol itt, ezen a főtéri helyen és hangulatban indultak el a gondolatok és kérdések:
milyen elnevezések között járunk naponta
ebben a közép-erdélyi városban? Akkor a
főtér túlsó oldalán álltam, szemben a Bernády megálmodta Kultúrpalotával, s aztán
elindultam a főtéren fölfelé, vízfolyással
szembe, s úgy döbbent belém a fölismerés:
ebben a városban sokkal több az angol vagy
más idegen nyelvű felirat, mint a magyar.
Ebből a felismerésből születtek a nyelvleckék, s közben számtalan kedves visszajelzés
igazolta, valahol le kellett írni, meg kellett
örökíteni a 21. századbeli Marosvásárhelyt.
Meg kell vallanom, közben sokan siettek segítségemre, s így néha-néha a nosztalgiás
múlt vagy a megszépült régmúlt képei is bekerültek a sorozatba, ami nem akart sem művelődéstörténeti, sem művészettörténeti
ismertetővé válni, de e város gazdag krónikás múltjának fontos, ismert vagy már feledésbe merült neveit nem lehetett megkerülni.
Így érkeztünk el a főtér egyik oldalának
utolsó épületéhez, amely még a régi Vásárhely hangulatát hordozza.
Fekete Andor házáról van szó, aki a két világháború közötti mozgalmas városi élet
egyik kimagasló képviselője volt, és akiről –
sajnos – már a mi nemzedékünk sem tud
sokat. Illő hát pár szót szólni róla.
Őriznek róla egy 1935-ben készült fényké-

Spirituszok (1.)
Veress László

Spiritus Cochleariae –
Kanáltorma a skorbut ellen

Kanáltorma („kanálfű”)
szeszes kivonata, nevezték
még Spiritusantis corbuticusnak is. Ez utóbbi nevéből kitetszik, hogy skorbut
ellen használták elsősorban,
ezenkívül vizelethajtóként,
bűzös szájnál öblögetőként,
emésztőszervek bajainál és
bőrkiütések gyógyítására.
Az északi félteke mérsékelt
és hideg vidékein él, hosszú
nyelű, tojásdad vagy szív
alakú levelei vannak, fehér,
fürtös virágú, tájainkon termesztett növény. Levelei
szétdörzsölve gyenge mustárszagot árasztanak. Szárítva szagát és ízét elveszti,
szeszes kivonatát a nyers, virágzó fűből nyerik
1:3 arányban koncentrált szesszel.
A kanáltorma latin neve Cochlearia officinalis.
Nevében az „officinalis” szó arra utal, hogy a régi
gyógyszertárakban mindig jelen volt, így a segesvári patikákban is. Kétszáz, háromszáz évvel korábban az európai kertekben szinte mindenütt
otthon volt mint skorbutellenes növény. A levesekbe is gyakran belefőzték. A vikingek és sok
későbbi tengerjáró nép fiai hajóútjaikra is magukkal vitték a skorbut megelőzése céljából.
Jellegzetes tünetei miatt a skorbut az ismert betegségek sorába tartozik, szerencsére mára már
csak elvétve, a fejletlenebb világrészeken fordul
elő. Az európai emberek erről a kegyetlen betegségről csak korábbi feljegyzésekből, könyvekből,
esetleg hosszú tengeri utakat bemutató filmekben
látható beteg legénység ábrázatából értesülnek.
Való igaz, hogy sok hosszú tengeri úton a legénység fele is odaveszett ebben a „tengeri pestisnek”
is nevezett hiánybetegségben.
A súlyos C-vitamin-hiány miatt keletkező betegség esetén csont- és ízületi fájdalmak, a jól ismert tünet, a fogínyvérzés, gyenge, mozgó fogak,
vagy ezek kihullása, bőr alatti bevérzések jelentkeznek, a sebgyógyulás lassú, bőrszárazság alakul
ki. Egészséges táplálkozással, rendszeres, változatos, nyers gyümölcsökben és zöldségekben gazdag
étrend
beiktatásával,
C-vitamin
fogyasztásával a skorbut elkerülhető.
A C-vitamin, más néven aszkorbinsav („skorbut nélkül”) legismertebb vitaminunk, feladata
szervezetünk megvédése a fertőzésekkel, szeny-

pet, ahol Tamási Áron, Molter Károly, Németh László, Kovács Benedek társaságában
látható. A Romániai magyar irodalmi lexikonban is megtalálható rövid életrajza. Halálának fél évszázados évfordulóján,
2001-ben éppen a Népújságban jelent meg
méltató megemlékezés az életéről. Ezekből
másolok ide néhány adatot.
Marosvásárhelyen született 1883-ban, Budapesten jogi diplomát szerzett, és haláláig
szülővárosában volt ügyvéd. 1926-ban Csík
megye szenátora a bukaresti parlamentben,
„memorandumot fogalmazott meg az elbocsátott felekezeti tanárok érdekében”, a megalakuló Székely Színház alapító tagja, a
Kemény Zsigmond Társaság tagja volt.
Adomák, anekdoták és kedves történetek
szólnak ebédvendégségeiről, ahol egyetemi
tanárok, ügyvédkollégák, közéleti és irodalmi, művészeti hírességek, banktisztviselők, barátai vettek részt. Híres és értékes volt
dolgozószobájának három falát betöltő
könyvtára, melynek nagyobb része a Teleki
Tékába és a megyei könyvtárba került, egy
részét második feleségének unokaöccse, Kovács András zenetanár hűséggel, hálával
őrzi. A vele való beszélgetés során ismertem
meg a Bernády-kor egyik fontos élő „kövét”.
Milyen kár, hogy kéziratban maradt följegyzéseit (Dr. Fekete Andor följegyzései 40 éves
ügyvédi működéséről) a mai napig nem
adták ki, pedig a város egyik legszebb korának hiteles krónikája lehet.

7

nyeződésekkel, a hideggel, a fáradtsággal és a
stresszel szemben.
Magas C-vitamin-tartalmú növények: csipkebogyó, zöldpaprika, citrom, narancs, alma, káposzta (nyersen és savanyítva is), brokkoli,
ribiszke, burgonya, karalábé, spenót stb.
Brit tengerészek fedezték fel, hogy elég csak
citromot fogyasztani, nyalogatni, hogy a kellemetlen C-vitamin-hiányt elkerüljék. Ők savanyú
káposztát is vittek magukkal hosszú tengeri
utakra.
A C-vitamin „aranybányájából”, a zöldpaprikából magyar Nobel-díjas tudós (1937), SzentGyörgyi Albert ajánlotta előállítását nagyobb
mennyiségben, ebből sikerült tisztázni a C-vitamin pontos kémiai szerkezetét, így manapság tonnaszámra gyárthatják.
A C-vitamin szerepének tisztázásával a skorbut
kezelésében a kanáltorma elvesztette jelentőségét
a gyógyászatban. Ma már csak elvétve használják
tavaszi fáradtság ellen, testi-lelki leterheltségnél.
Végezetül egy „skorbut ellen való (leves) recept”-je Hofbauer Annától, a 19. század elejéről:
„Végy két maroknyi kanáltorma levelet, keserű
zöld salátát, fejér füstikét és zellert, egy könting
narancs hajat, egy lat vad sárgarépa magot, két
összve vagdalt borjú szívet, 12 rák farka és lábai
bélit, főzd elegendő vízbe és oszd két részre.” „Ez
hajtja a vizeletet, tisztítja a vért”, írja továbbá a
szerző az „egészségeseknek, lábadozóknak és betegeknek” ajánlott könyvében, amely Kassán jelent meg 1826-ban. Kiegészítésképpen: egy lat
(lót) 17 gramm, egy könting (drachma) 4,38
gramm.

Fotó: Nagy Tibor
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Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor
Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött
Őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az idén július 23. – augusztus 23.
között tartózkodik a Nap az Oroszlán jegyében. Mifelénk ez a nyár közepe, a száraz meleg apoteózisa,
fokozott hőséggel, kánikulával. Az
ember – természeténél fogva – gyakorta arra vágyik, ami éppen nincs.
Télen melegednénk, nyáron hűvösben ücsörögnénk. Én mégis a Micimackó életfilozófiája mellett török
lándzsát: nyáron nyaraljunk, télen
teleljünk, és együnk rendszeresen
mézet! Mindennek rendelt ideje
van, és annak örüljünk, azt a legkisebb jót is vegyük észre, ami velünk
történik! Sokan hallottak a pozitív
gondolkodásról, de sok téveszme is
kering ez ügyben. A jó, építő gondolatoknak teremtő erejük van. Ami
nem azt jelenti, hogy csak ez létezik.
Az úgynevezett rossz, negatív gondolatok létét megkérdőjelezni fölösleges, nem tudomásul venni ezeket,
illetve elfojtani: életveszélyes. Mert
minél jobban sűrűsödnek a problémák, melyeknek létezését tagadjuk,
annál nagyobb erővel ruházzuk fel
azokat. Aztán egyszer csak „elszakad a cérna”, „betelik a pohár”, és a
legpozitívabbnak hitt ember követheti el a legvadabb dolgokat. Mit
mondjunk, ha esetleg leszar bennünket egy madár? Bosszankodjunk?
Mi lehet ebben pozitív? Gondoljunk
arra: milyen szerencse, hogy a tehenek nem repülnek! Tehát a negatív
eseményeket, történéseket tudomásul véve írjuk felül egy vidámabb
gondolattal. A „jobb” többnyire nem
azt jelenti, hogy mindenkinek jobb.

– Fejezzük be ezt a tárgyalást, már csak ismételjük magunkat. Egy szó mint
száztizenkettő...
– Miért mondja így ezt?
– ...
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A kutatók több mint 700 ezer
ember okostelefonjáról gyűjtöttek be adatokat: egy Argus nevű
alkalmazás mérte a felhasználók
mozgását. Ebből kiszámították,
hogy a hongkongiak teszik meg
naponta átlagosan a legtöbb,
6880 lépést, az indonéziaiak
pedig a legkevesebb, mindössze
3513 lépést – írta a BBC News.
A szakemberek a testmozgási
egyenlőtlenség fogalmát használták a tanulmányukban. Ez
olyan, mint a vagyoni egyenlőtlenség, csak nem a gazdagok és
a szegények, hanem a legfittebbek és leglustábbak közötti különbséget jelenti. Kimutatták,
hogy minél nagyobb a testmozgási egyenlőtlenség, annál magasabb az elhízottak aránya egy
országban.
A nagy testmozgási egyenlőtlenséget mutató országokban
azonban – Egyesült Államok,
Szaúd-Arábia – a nők azok, akik
kevesebbet mozognak.
A tanulmányukban 69 amerikai várost rangsoroltak aszerint,
hogy mennyire könnyű bennük
gyalog boldogulni. Az adatok
szerint New York és San Francisco is a „gyalogosbarát” városok közé tartozik, Houstonban és
Memphisben azonban autóra van
szükség a boldoguláshoz. (MTI)
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Naponta átlagosan 4961 lépést tesznek meg az emberek világszerte – derült ki
az amerikai Stanford Egyetem elemzéséből, amely
szerint a magyarországi
átlag 5300-5500 lépés között van.
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perces műsugárzása. Vegyük végre
észre korunk műanyagcsapdáit! A
magyar nyelvben minden olyan szó,
amely a mű- előtaggal kezdődik, azt
jelenti, hogy nem valódi, nem eredeti.
Az Oroszlán típusú ember magabiztos, önbizalmat sugároz, vezetésre született. Az egészséges
kiteljesedéshez neki is szüksége van
megfelelő szülői mintákra és neveltetésre. Ha érett felnőttként megkapja a vezetői kinevezést, akkor
derül ki valójában, hogy mennyit
ért számára a felkészülési időszak.
A világtörténelem leghíresebb vezetői között alig találunk olyat, aki
képes volt a hatalmával élni, és nem
visszaélni. Jelenkorunkban megérkeztünk ahhoz a stációhoz, ahol a
vezetői szerep maximálisan megkérdőjeleződik. A vezetőnek hatalma van mások fölött, döntéseket
kell hoznia. Minden olyan döntés,
melyet az érintett közösség nem támogat, külső kényszerként hat. Ez
feszültséget gerjeszt, mely végső
soron a vezető pozíciójának elvesztését eredményezheti. A valakik
által „nagynak” minősített francia
forradalom sikeresen szétverte a
tradicionális elveket, és egy olyan
eseménylavinát indított el, melynek
a levét a mai napig isszuk. Állítólag
Platóntól származik az a bölcsesség, miszerint a demokrácia a cső-
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A jobb egyeseknek rosszabbat jelent. A magamfajta asztrológus
tudja, hogy a negatív események a
legkomolyabb tanítások, melyek önmagukban semlegesek, de mivel az
egót érintik, ezért hozzácsatoljuk
ösztönösen a jó vagy rossz minősítést. A spirituális ember nem onnan
veszi észre a fejlődését, hogy rengeteg tanfolyamot elvégez, hanem,
hogy rövidebb idő alatt értelmezni
tudja azt, ami vele történik.
Az Oroszlán jegy uralkodó planétája a Nap. Be kell látnunk, hogy az
életet adó és fenntartó rendszerünk
központi csillaga elég komoly negatív kampányba keveredett. A káros
sugárzásokkal ijesztegetnek, lassan
ki sem merünk lépni a házból 50
fölötti faktorszámú naptej, krém
vagy olaj magunkra kenése nélkül.
Értem én, hogy a gyártóknak jól jön
ez a fajta aggodalom, de azért ami
sok, az sok. Mégsem jöhetünk haza
egy tengerparti nyaralásból (nap)tejfehéren, bár hivatkozhatunk arra,
hogy az arisztokráciánál nem divat a
barna szín. Ha a bőrrák egyedüli
okozója a „gonosz” ibolyántúli sugárzás lenne, akkor már jó ideje elnéptelenedtek volna a vízpartok.
Persze itt nem a mértéktelen napozást reklámozom, mert a bőrünket
és a benne található pigmentsejteket
támogatni érdemes, és nem szénné
égetni. A csodálatos, immunvédő Dvitamin szerepéről mindenki hallott.
A meglehetősen drága vitaminkészítmények helyett érdemes lenne a
nap önzetlenül felénk áradó sugarait
igénybe vennünk, mert a tudomány
mai állása szerint a szervezetünk
ennek hatására előállítja számunkra
a szükséges mennyiséget. Higgyék
el, a fentről áradó teremtő fény energiáját képtelen pótolni a „frissen cserélt” csokicsöves szolárium néhány

cselék uralma. Elég hosszú az út,
melyet az emberiség bejárt a szakrális vezetéstől az új típusú demokráciákig.
A
Vízöntő
kor
alapproblémája az, hogy a szellemi
visszakapaszkodás helyett az
anyagi világ nyálkás, ragacsos lápvidékén tántorgunk, és a káprázat
világának negédes fátyla teljesen eltakarja a Napot. A jelenkor történelmének
düledezni
látszó,
recsegő-ropogó díszletei között
nehéz Oroszlánnak lenni. Hálátlan
feladat megküzdeni az elismerésért.
A művészeket feláldozzuk a „celebség” oltárán. A Nap fényét színes
reflektorokra cseréljük. Üveggolyókért ácsingózó bennszülöttekké váltunk a hatalmukat féltve őrző,
szánalmas konkvisztádorok kezében. Már nem a testet-lelket melengető szépséget keressük, hanem a
meghökkentést. A zene isteni harmóniáját lecseréltük a fizikai rezgéseket
erősítő monoton ritmusokra, az irodalmat a posztmodern trágárságra,
gazdag szókészletünket a szleng
mindent leegyszerűsítő ősemberi
szintjére, a normalitást az extrémitásra, a szeretkezést a gyors szexre.
Az idő pénz, tartja a mondás. De
lehet-e pénzzel időt vásárolni? Az
egyetlen értelmes megoldás a Kronosz
szekerén utazó embernek: megcélozni
a minőségi életet. Mert az időnek nemcsak mennyisége, hanem minősége is
van. A rovartudat szintjére lesüllyedni
értelmetlen vállalkozás. Már csak azért
is, mert mindannyian magunkban hordozzuk az isteni szikrát, azt a szent
tüzet, melyet a külső sötétség el nem
pusztíthat.
Az Oroszlán üzenete nem más,
mint a teremtés önzetlen és felelősségteljes öröme.
Észrevételeiket, véleményeiket
várom az asztros@yahoo.com
címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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A Miroslavával kezd az ASA?
Ez még egyáltalán nem biztos

Bálint Zsombor
Sorsoltak a labdarúgó 2. ligában,
elkészítették a bajnokság menetrendjét, amelynek első fordulóját
kevesebb mint két hét múlva, augusztus 5-én rendezik. A sorsolást
követően sok helyütt megjelent,
hogy a Marosvásárhelyi ASA hazai
pályán, az újonc Ştiinţa Miroslavával kezd, és a Foresta Suceavához
utazik a második fordulóban. Sőt,
már olyan értékelések is megjelentek, hogy könnyű szezonkezdés vár
a marosvásárhelyi csapatra. Csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy
ez lesz a tényleges bajnoki program, sőt! Sokkal valószínűbb, hogy
nem így lesz, hanem az első fordulóban az 1. ligától ugyancsak búcsúzó Pandurii lesz az ASA
vendége.
Ennek a lehetősége természetesen már a sorsolás után, a helyszínen benne volt a pakliban, csupán a
hírforrások nem emelték ki kellő-

képpen, hogy két forgatókönyvet is
figyelembe vettek, amikor elvégezték a csapatokhoz rendelt számok
kihúzását. Ezért történt, hogy a jelenleg finanszírozás és játékosok
nélkül maradt Foresta Suceava hivatalból a 19-es rajtszámot kapta,
míg a Resicabányai Metalul (névváltoztatási kérelmének elfogadása
után: Sportul Snagov), amely a be
nem iratkozott Brassói FC helyét
szeretné átvenni, a 20-ast. Pontosan

azért, hogy amennyiben ez a két
csapat nem lesz ott a rajtnál, ne kelljen a számokat újrasorsolni. Márpedig Suceava esetében gyakorlatilag
esély sincs arra, hogy ilyen rövid
idő alatt megoldódjon az anyagi
helyzet, míg a snagoviak sorsáról a
szövetség végrehajtó bizottsága augusztus 1-jén dönt. Ha viszont a Foresta
nem
indul,
nagy
valószínűséggel a kiesett csapatot
sem fogadják vissza abból a meg-

A 2. liga első fordulójának mérkőzései

* 20 csapat esetén: Nagyváradi Luceafărul – Sportul Snagov, Temesvári
Ripensia – Foresta Suceava, Marosvásárhelyi ASA – Ştiinţa Miroslava,
Dacia Unirea Brăila – Temesvári Politehnica ASU, FC Argeş Piteşti – Zsilvásárhelyi Pandurii, Chindia Târgovişte – Aradi UTA, Bukaresti Metaloglobus – Szatmárnémeti Olimpia, Academica Clinceni – Dunărea Călăraşi,
Nagyszebeni Hermannstadt – CS Baloteşti;
* 18 csapat esetén: Nagyváradi Luceafărul – Ştiinţa Miroslava, Temesvári
Ripensia – Temesvári Politehnica ASU, Marosvásárhelyi ASA – Zsilvásárhelyi Pandurii, Dacia Unirea Brăila – Aradi UTA, FC Argeş Piteşti – Szatmárnémeti Olimpia, Chindia Târgovişte – Dunărea Călăraşi, Bukaresti
Metaloglobus – CS Baloteşti, Academica Clinceni – Nagyszebeni Hermannstadt.

Elődöntős a magyar férfivízilabda-válogatott

Bejutott az elődöntőbe a magyar
férfivízilabda-válogatott a hazai
rendezésű vizes világbajnokságon,
miután a keddi negyeddöntőben 145-re legyőzte az orosz csapatot a
Margitszigeten. A Märcz Tamás irányította gárda csütörtökön 21.30-tól
a görögökkel mérkőzik meg a fináléba kerülésért.
Az erőviszonyok egyértelműen
magyar sikert ígértek az esti összecsapáson, azzal együtt is, hogy az
oroszok – utóbbi pólós évtizedük
legjobb eredményét elérve – az esélyesebb spanyolok elleni jó játékkal
jutottak a nyolc közé. A magyar
csapat elleni mérlegüket tekintve
azonban az utóbbi esztendőkben
nem sok babér termett számukra. A
tavaly januári Európa-bajnokság
csoportmeccsén, Belgrádban például 12-6-os, a múlt év áprilisában
lezajlott trieszti olimpiai selejtező
tornán pedig 18-8-as magyar siker
született.
A Hajós uszodában telt ház, hétezer néző előtt indult mérkőzésen
az első hazai akció góllal zárult az
olimpiai és világbajnok Hosnyánszky Norbert jóvoltából. A nyitónegyed közepéig kellett várni a
következő találatra, ekkor a csapatkapitány, a válogatott másik olimpiai és vb-aranyérmese, Varga
Dénes volt eredményes. A harmadik
magyar gólt Manhercz Krisztián
szerezte, majd Hosnyánszky villant
megint. És még nem volt vége:
Vámos Márton jóvoltából 5-0-lal
ért véget az első nyolc perc.
A második negyed első találatát
Varga lőtte, s csak 6-0 után született
meg az oroszok szépítő találata. Az
addigi kísérleteiket többnyire Nagy
Viktor hárította, pazar védéseket bemutatva, s a kapufa is rendre vele
volt. Ezt követően Vámos lépett be
a duplázó magyarok sorába, majd
Varga lett az első triplázó, parádés
lövéssel véve be a kaput. Ekkor 8-1
volt az állás, azaz gyakorlatilag már
a nagyszünetre eldőlt a meccs. A
félidő statisztikájához tartozik,
hogy a magyar kapus 91 (!) százalékkal védett.
A harmadik játékrészt Hárai Balázs centergólja nyitotta, majd Manhercz növelte 10-1-re a vezetést. Az
oroszok ekkor kissé összeszedték
magukat, s egymás után három
helyzetet is értékesítettek, az újabb
szünet előtt azonban Hosnyánszky
vetett véget a magyar gólszünetnek
(11-4).
A befejező negyedben Varga negyedik góljával nyolcra változott a
különbség, orosz válasz után pedig
Manhercz módosította 13-5-re az
állást. A folytatásban Hosnyánszky
is négygólossá lépett elő, beállítva
a 14-5-ös végeredményt.

fontolásból, hogy páros számú induló legyen a 2. ligában. Ebben a
gyakorlati szempontból sokkal valószínűbb esetben pedig nem a 20as, hanem a 18-as Berger-táblázatot
kell figyelembe venni a programhoz, ami azt jelenti, hogy a 3-as számot húzó ASA az első fordulóban a
16-os számú csapattal, azaz a Pan-

9

duriival találkozik, hogy aztán a következő fordulóban a Temesvári Politehnica
ASU
együtteséhez
utazzon. És a program természetesen a folytatásban is eltérő. Éppen
ezért nem is sietnénk a teljes műsorrendet közölni, az első forduló menetrendje mellékelten olvasható,
mindkét változat esetében.

Elhunyt a klub sportigazgatója

Búcsúzik az ASA volt sportigazgatójától: hosszan tartó betegség után
elhunyt Virgil Lăcătuşu. „Aktív részese volt az elmúlt évek sikereinek, a
klubot szervezői munkájával hatékonyan segítette. Ő intézte a versenyengedélyeztetési folyamatot, minden részletre kiterjedő figyelmével elnyerte
a csapat körül tevékenykedő emberek tiszteletét, lett légyen szó vezetőkről,
edzőkről, játékosokról vagy egyszerű alkalmazottakról. Távozásával nagy
veszteség érte nemcsak az ASA-t, de a marosvásárhelyi és romániai futball
egészét” – áll a klub honlapján megjelent nekrológban.

Eredményjelző

* 1. liga, 2. forduló: Sepsi OSK – Bukaresti Juventus 2-1, Temesvári Poli
ACS – Bukaresti FCSB 0-1, USK Craiova – Concordia Chiajna 1-1, Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul 2-0, Jászvásári CSM Politehnica – Medgyesi
Gaz Metan 0-0, Bukaresti Dinamo – Botoşani FC 0-1, Voluntari FC – Astra
Giurgiu 3-1.
* NB I., 2. forduló: Budapest Honvéd – Diósgyőr 2-2, Mezőkövesd – Paks
3-2, Szombathelyi Haladás – Debreceni VSC 1-0, Puskás Akadémia – Videoton 1-3, Újpest – Ferencváros 2-2, Balmazújváros – Vasas 0-1.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

ÉPÍTKEZÉSBE keresnek SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0740-664749. (19164-I)

ITT A CSÚCSSZEZON! Jelentkezz most NÉMETORSZÁGI
SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA, és keress többet, mint máskor!
Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Amit biztosítunk: ingyenes
kiutazás, ingyenes szállás, stabil munkahely. További információk:
0740-223-377. (60043-I)

Az orosz Szergej Liszunov (elöl) és Gór-Nagy Miklós (8) a férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország – Oroszország mérkőzésen a 17. vizes világbajnokságon a Hajós
Alfréd Nemzeti Sportuszodában 2017. július 25-én.
MTI Fotó: Czagány Balázs

„nemcsak a győzelmet kell értékelni,
hanem a jó játékot is”

„Jól felkészültünk, kielemeztük az összes olyan játékosukat, akik veszélyt jelentenek. Talán kicsit el is fáradtak, mire ideérkeztek, vagy megzavarodtak a közönségtől, ami itt volt” – értékelt Märcz Tamás, aki saját
csapatát is méltatta. Az elődöntőre előretekintve elmondta, szeretné, ha
együttese ott is tudná diktálni a ritmust a görögök ellen, akik, mint fogalmazott, megérdemelten jutottak a négy közé. „Nagyon jó csapat, szépen játszanak, de azt még jobban szeretem, ahogy az én játékosaim
vízilabdáznak.”
„A meccs előtt azt gondoltam, hogy ha nem is ennyivel, de hat-hét
góllal jobbak vagyunk az oroszoknál. Jó játék volt a mai, de ezt le kell
zárni, és innentől csak az elődöntőre koncentrálni” – hangsúlyozta
Vámos Márton.
„Úgy kezdtük ezt a mérkőzést, ahogy egy negyeddöntőt illik, egyből,
százszázalékos erődbedobással a meccsben voltunk. Talán bennünk volt
az olimpiának az a tapasztalata, hogy nem lehet lassan, álmosan belemenni a negyeddöntőbe, bárki is az ellenfél” – fogalmazott Decker
Ádám. Hozzátette, a végén megtehették azt, hogy kiengedtek kissé.
„Arra készültünk, hogy a végét nem fogják bírni, ezzel ellentétben
már az elején állva hagytuk őket. Ez jelzi, hogy milyen koncentráltan
ugrottunk a vízbe” – nyilatkozta Gór-Nagy Miklós. „Nemcsak a győzelmet kell értékelni, hanem azt is, hogy milyen jó játékkal győztük le
az orosz csapatot.”

Eredményjelző

Férfivízilabda-vb, negyeddöntő: Magyarország – Oroszország 14-5 (5-0,
3-1, 3-3, 3-1)
Góldobók: Varga, Hosnyánszky 4-4, Manhercz 3, Vámos 2, Hárai 1, illetve
Bugajcsuk 2, Nagajev, Gyerevjankin, Liszunov 1-1.
További negyeddöntős eredmények: Horvátország – Olaszország 12-9 (32, 2-3, 3-1, 4-3), Görögország – Montenegró 12-7 (1-0, 5-2, 4-1, 2-4), Szerbia
– Ausztrália 15-5 (4-1, 4-2, 4-2, 3-0).
A 9-12. helyért: Spanyolország – Kazahsztán 18-6 (4-0, 5-1, 3-1, 6-4),
Japán – Brazília 9-7 (3-1, 4-3, 1-1, 1-2).
A 13. helyért: Egyesült Államok – Franciaország 11-8 (0-1, 3-2, 4-3, 4-2).
A 15. helyért: Kanada – Dél-afrikai Köztársaság 9-6 (1-2, 4-1, 2-1, 2-2).

Három újabb világcsúcs

A Duna Aréna közönsége három világcsúcsnak is tapsolhatott kedden,
a budapesti vizes világbajnokságon: a brit Adam Peaty 50 méter mellen
tovább javította a délelőtti előfutamban úszott idejét, 25 másodperc 95
századmásodperc alatt ért célba. Később a kanadai Kylie Jacqueline
Masse női 100 méter háton a brit Gemma Spofforth 2009-ben elért „cáparuhás” csúcsát (58.12 másodperc) 58.10-re javította. Végül az amerikai Lilly King női 100 méter mellen írta újra a világ legjobb idejét,
amikor a litván Ruta Meilutyte 2013-as 1.04.35 perce „alá” úszott 22
századmásodperccel.

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLT ELADÓI
állás betöltésére keres munkatársat. Elvárások: jó kommunikációs
készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság,
megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kínálunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható
munkaadói
háttér.
A
fényképes
önéletrajzokat
az
info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)
MAGÁNCÉG SZÁMLÁZÓT alkalmaz. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0265/250-618, 0744-477-648. (19180-I)

ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TITKÁRNŐT és TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre
vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni lehet a
0365/430-150-es telefonszámon. (19170-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna. Telefon:
0753-025-603. (19120-I)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazunk ACÉLSZERKEZETGYÁRTÁSHOZ. Tel. 0744-511-215. (19183-I)
NEMZETKÖZI TANÁCSADÓ CÉG 2012 után végzett DIPLOMÁS MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0755-578-792es telefonszámon. (19184)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

VÁLLALUNK 15% kedvezménnyel
ácsmunkát, bármilyen tetőkészítést,
belső és külső javítást, szigetelést,
tetőfestést. Tel. 0757-388-134.
(2598-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Marosszentgyörgyön egy ház
manzárdlehetőséggel. Tel. 0365/731259. (2504)

ELADUNK/ELCSERÉLÜNK 2 szobás
tömbházlakásra (+ különbözet) középnyárádmenti téglaházat (kb. 65 m2)
csendes, megnyerő környezetben. Jó
méhészkedési lehetőség, összterület:
2200 m2. Nagyrészt fiatal, termő
gyümölcsös. Tel. 0265/232-015, 0770176-275, 0784-215-921. (2643)

ELADÓ
bontott
cserép
Marosvásárhelyen. Tel. 0741-085-250.
(1519)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(2481)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (2517)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-278920. (2517)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (2517)
TŰZIFA
(2616)

TŰZIFA
(2616)

TŰZIFA
(2616)

eladó.

Tel.

0747-594-011.

eladó.

Tel.

0758-959-329.

eladó.

Tel.

0749-556-815.

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)
ELADÓ
(2672)

tűzifa.

Tel.

0757-439-281.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (2678-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2678-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Albert Blanka névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (2658)

ELVESZTETTEM Lunka Ibolyka névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (2661)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
TAKARÍTÁST vállalok otthon, vagy
gyermekre is vigyázhatok. Tel. 0745089-918. (2633)
ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok.
0760-423-495. (2636-I)

Tel.

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2610)

VÁLLALUNK
bármilyen
munkát,
ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,
csatornakészítést, tetőfedést Lindabból,
festést,
vakolást,
kerítésjavítást,
fakivágást. Tel. 0731-438-220. (2621)

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALOK: tetőkészítést, bármilyen javítást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünk mély fájdalmával, a
hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk július 27-én drága
jó
édesanyámra,
LUPU
ROZÁLIÁRA szül. Kádár, az
Imatex volt dolgozójára halálának második évfordulóján.
Szíved ugyan nem dobog már,
a szeretet, amit itt hagytál,
erősebb
a
halálnál.
Ő volt a jóság példája, a
szeretet mintája. Örök az
arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívemben
marad.
Nyugodj
békében, drága jó édesanyám. Leánya, Icuka és veje,
Tika. (2575-I)

Szívem
mély
fájdalmával
emlékezem július 27-én drága
jó
nagymamámra,
LUPU
ROZÁLIÁRA halálának második évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Unokád, Sebi és
családja. (2575-I)

Mély fájdalommal emlékezem
július 27-én a drága jó
nagymamámra, LUPU ROZÁLIÁRA halálának második évfordulóján. Nyugodjál békében, drága nagymamánk!
Unokád, Florin és családja.
(2575-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
27-én MEZEI KATALINRA,
drága
jó
édesanyánkra
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei:
leánya, Baba, Zita, Manuela és
azok családja. (2647-I)

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy elmegyek.”
A te szíved megpihent, a
miénk vérzik, a halál fájdalmát
csak az élők érzik. A temető
kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember
járja. Van, aki virágot, mécsest
visz kezében, olyan is, ki
bánatot
visz
szomorú
szívében. Öt éve már ezt az
utat járjuk, megnyugvást
lelkünkben még most sem
találunk. Sírod előtt állunk,
talán te is látod, körülötted
van ma is szerető családod.
Fájó szívvel emlékezünk július
29-én SZÁSZ ANNÁRA szül.
Bőr halálának évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, két fia, két
lánya, két veje, két menye és
öt unokája. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(2656)

A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, velünk lesz szép
emléked, az idő bárhogy is
halad.
Szomorú szívvel emlékezünk
a szeretett férjre, apára, nagyés dédapára, BIRÓ ANDRÁSRA halálának 5. évfordulóján.
Szerettei. (2660)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és könnyes
szemmel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédmama, testvér, anyós,
sógornő, nagynéni,
GYÖRGY JOLÁN
szül. Bukur
a készruhagyár volt mesternője
2017. július 25-én, életének 76.,
házasságának 55. évében csendesen megpihent. Utolsó földi útjára 2017. július 28-án du. 3
órakor kísérjük a marosszentgyörgyi (új kórház mögötti) sírkertben.
„Csillag volt, szívből szeretett, és
mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.”
Soha el nem múló szeretettel búcsúzik férje, Lajos, lányai: Melinda és Ildikó, unokái: Zoltán,
Sheila, Edina, dédunokái: Emese
és Zolika, veje, Zsolt, unokamenye, Rita. Isten veled! Isten velünk! (2666-I)
Fájdalommal búcsúzunk drága
édesanyánktól,
GYÖRGY JOLÁNTÓL.
Köszönjük a fáradtságot nem ismerő gondoskodásod, azt a sok
jót, féltő szereteted, erőt, biztonságot, amit tőled kaptunk, és ami
most erőforrásként szolgál tovább. Számunkra te nem haltál
meg, csupán átléptél az örökkévalóságba, ahonnan gondolatainkat és tetteinket igazgatod.
Jóságod és szereteted tovább él
bennünk. Amilyen féltőn szerettél te minket, olyan féltve őrizzük
mi drága emléked. Soha nem feledünk, drága édesanyánk.
Babi és Ildikó. (2666-I)
KICSI MAMA!
Köszönöm a sok maradandó emléket, melyeket örökül hagysz
gondolataimban és amiből erőt
meríthetek az elkövetkező időkben.
Imádott unokád, Zoltán. (2666-I)
MAMA!
Köszönöm neked önfeláldozó
szereteted, gondoskodó jóságod, gyermekkorom felejthetetlen napjait. Mindig biztató, most
is fülembe csengő szavaid. Köszönöm, hogy voltál nekem.
Imádott unokád, Sheila. (2666-I)
MAMA!
Emlékszem, mert megtanítottál:
a szeretet nem szól, az néma
csendben jár. Én őrzöm a sok
mesét, hidd el, továbbadom még!
Imádott unokád, Edina. (2666-I)
Szomorú szívvel veszünk búcsút
a szeretett sógornőtől,
GYÖRGY JOLÁNTÓL.
Nyugodjon békében!
Sógora, Feri, sógornője, Manyi,
Erika és Hajni családjukkal.
(2671-I)

Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Az idő
múlik, de feledni nem lehet, csak
megtanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
július 29-én a székelykakasdi id.
TÖVISSI FERENCRE halálának
negyedik évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
négy gyermeke, két fia, két
lánya, veje, menye, hat unokája,
unokaveje, dédunokája.
Nyugodjál békében, drága Tata!
(2675)
Egy pillanat, és mindennek
vége, olyan gyorsan távoztál a
végtelenségbe. Maradt a bánat
és egy csendes sírhalom,
szerető szívünkben örök gyász
és fájdalom. Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap, de
szívünkben él, és örökké itt
marad.
Szívünkben fájdalommal, szemünkben könnyel emlékezünk
július
27-én
SZABADI
halálának
17.
MÁRIÁRA
évfordulóján.
Emlékét őrzi két fia, két menye
és két unokája.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (2605)

Telnek az évek, múlnak a napok.
Örökre hiányozni fogsz nekünk.
Az élet csendesen megy tovább.
Fájó
szívvel
emlékezünk
MOLNÁR LILLÁRA szül. Takács
halálának
15.
évfordulóján,
július 27-én.
Férje, János és leányai, unokái.
(2013)

Szomorúan búcsúzunk volt osztálytársunktól,
HAJDÚ ISTVÁNTÓL.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum
1966-ban végzett XI. D osztálya.
Nyugodj békében, drága PISTA!
(2669)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa és nevelőapa,
FAZAKAS DEZSŐ MIKLÓS
életének 63. évében elhunyt. Temetése július 28-án, pénteken 11
órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
A gyászoló család. (2673-I)
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon, valamint jó
szomszéd, volt buszsofőr,
CSATLÓS IOAN
vásárhelyi nyugdíjas 17 évi hoszszú szenvedés után 87 éves korában csendesen megpihent.
Temetése július 28-án, pénteken
13 órakor lesz a Jeddi úti városi
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család: Vilina, Ági
és a családja, Olga, Jani
és a családja. (2674-I)

Megrendülten tudatjuk, hogy
dr. VARGA ANDRÁS
aneszteziológus szakorvos
folyó év július 24-én elhunyt Magyarországon. Az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjon békében!
Barátai. (2680-I)

Búcsúzom
BEREKMÉRI ÖCSI
ezredestől,
az odaadó baráttól, aki szakmájának kiválósága volt.
Prof. Mihail Borz. (2681-I)

Mély fájdalommal, de a majdani
találkozás reményében tudatjuk,
hogy a drága édesanya, anyós,
nagymama, testvér, sógornő,
rokon, jó barát és szomszéd,
özv. BALIZS ROZÁLIA
szül. NAGY ROZÁLIA
életének 74. évében folyó hó 24én örökre megpihent. Utolsó
földi útjára július 28-án, pénteken
14 órakor kísérjük a marosszentgyörgyi katolikus temetőben, katolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle szerető fia,
Csaba, menye és négy unokája.
(2683-I)
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