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Döntöttek a katolikus iskola ügyében

A táblabíróságon és a szenátusban

Vár alakú játszótér
a Vár sétányon
Miután néhány évvel ezelőtt, a várnál
zajló felújítási munkálatok során felszámolták a Vár sétányi zöldövezetet
és játszóteret, május 1-re ígéri a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal,
hogy megnyitják a korszerű, új, vár
formájú játszóteret.

____________2.
25 éves
az Outward Bound
Románia

Huszonöt évvel ezelőtt jött létre Fodor
Imre volt polgármester kapcsolatainak
köszönhetően az Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért szervezet, amely azóta azon munkálkodik,
hogy meghonosítsa tájainkon az addig
ismeretlen élménypedagógia módszerét.

____________4.
Volt egyszer
egy klinika

Fél évszázaddal ezelőtt, 1968-ban tartották a ligetbeli 50 ágyas Fizioterápiai
és Orvosi Rehabilitációs Klinika hivatalos megnyitóját. Akkor alakult meg
az orvosi egyetemen az önálló balneofizioterápiai tanszék dr. Birek László
előadótanár vezetésével, amelyet
nyugdíjazása után egykori tanársegéde, dr. Rákosfalvy Zoltán tanár vett
át.

Megerősítve a Megyei Törvényszék Közigazgatási Tanácsának korábbi döntését, február 6-án a Marosvásárhelyi Táblabíróság
jogerősen
érvénytelenítette
a
megyei
tanfelügyelőség 2015. évi 1385-ös számú, iskolaalapítónak
tekintett határozatát, amelyben a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba járó katolikus osztályokat és (a szülők döntése nyomán) az Unirea Főgimnáziumba járó magyar osztályokat is a
Római Katolikus Teológiai Líceumba sorolta be. Tegnap a
szenátus a katolikus iskola újraindítása mellett döntött.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A Táblabíróság elutasította a katolikus iskola és a Kincses Előd
ügyvéd által képviselt szülők nevében benyújtott fellebbezést, amely világosan megfogalmazta a valós helyzetet, miszerint a katolikus iskolát
2014-ben a helyi tanács határozatával hozták létre, és szintén a tanács
döntése alapján foglalták be a marosvásárhelyi iskolahálózatba. A főtanfelügyelő és az intézmény jogtanácsosa által aláírt, és az igazságügyi
szervek által iskolaalapítónak tekintett határozat, amelyet megfellebbezhetetlenül megsemmisítettek, valójában arra vonatkozott, hogy
a tanfelügyelőség elfogadja az önkormányzat által előzetesen létrehozott
tanintézményt (aviz conform).
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Szabotálják
a Maros KK-t

Ha már a labdarúgóklub csődbe ment,
akkor csődöljön be a kosárlabdaklub
is, amely ellen azért áskálódnak egyesek a háttérben – román nemzetiségűként ezt is ki merte mondani –, mert
„magyar” csapat.

____________9.

„Forradalmian” összekuszálták
Antalfi Imola

A szakszervezetek, pénzügyi szakemberek szerint a januári bérek kifizetése után már körvonalazódik: mind a közigazgatásban, mind a
versenyszférában csökkentek a nettó bérek a decemberi fizetésekhez
képest. A kormány pénzügyi „reformja” – az új bérezési törvény alkalmazása, a társadalombiztosítási hozzájárulás terhének áthárítása
a munkavállalóra, a független (kereskedelmi vagy szabadfoglalkozású)
tevékenységekből származó jövedelmek összesítése és a nyilatkozattételi kötelezettség – joggal nevezhető fölösleges, költséges és nem utolsósorban felelőtlen intézkedésnek.
Azt még nem tudni, hogy mibe került-kerül az államkasszának e fiskális „forradalom”. Még arról is csak hozzávetőleges adatok vannak,
hogy hány közalkalmazottnak, illetve a magánszektorban hány munkavállalónak csökkent a nettó januári bére. A szakszervezetek 30-50
ezer közalkalmazottról beszélnek, a versenyszférában mintegy 2 millió
munkavállaló járhat hasonló cipőben. Arról nem beszélve, hogy milliós nagyságrendű azok száma, akik esetében a munkáltató még mindig
nem nyújtotta be a munkaszerződések kiegészítő iratát, amely azt az –
átlagban 20 százalékos – bérnövelést tartalmazza, ami állítólag fedezi
a munkavállalók esetében a kormányintézkedés miatti jövedelemkiesést. Mivel a januári béreket még nem fizették ki mindenütt, a statisztika a fentinél csak sötétebb lehet.
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2018. február 8., csütörtök
Ma ARANKA, holnap
ABIGÉL és ALEX napja.
ABIGÉL: héber eredetű, jelentése:
az apa öröme vagy apám öröme.
ALEX: az Alexius vagy Alexis rövidüléséből származik, amelyek a
latinosított Alexander név görög
eredetijére (Alexandrosz) vezethetők vissza. A név jelentése: istenek
császára.

8., csütörtök
A Nap kel
7 óra 37 perckor,
lenyugszik
17 óra 36 perckor.
Az év 39. napja,
hátravan 326 nap.

IDŐJÁRÁS

Borús égbolt, eső várható
Hőmérséklet:
max. 50C
min. 10C
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Tízszázalékos kedvezmény
az adófizetésnél március 31-ig

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti a lakosságot, hogy amennyiben március 31-ig egy összegben
befizetik az idei adókat és illetékeket (épület, terület és járművek), 10 százalékos kedvezményben részesülnek. A
polgármesteri hivatal lapunkhoz eljuttatott közleménye
szerint a hivatalban lévő pénztáraknál készpénzzel és kártyával is lehet fizetni, a magánszemélyek a Tudor negyedi
kihelyezett pénztárhoz is fordulhatnak. A lakosság ugyanakkor élhet az online befizetés lehetőségével a ghiseul.ro
oldalon.

A függőségről
dr. Petke Zsolt addiktológussal

Beszéljünk a függőségről címmel dr. Petke Zsolt magyarországi addiktológus tart előadást február 15-én, csütörtökön 19 órától a marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban.

Kezdődik
az érettségi szóbeli szakasza

Az idei érettségi első szakasza február 12-én, hétfőn kezdődik a román nyelvi készségeket felmérő szóbeli vizsgával. A miniszteri rendelettel elfogadott ütemterv szerint a
vizsga február 13-án folytatódik, ezután következnek az
anyanyelvi ismereteket ellenőrző szóbelik február 14-15én. Az írásbeli vizsgákra június végén kerül sor.

A Maros Művészegyüttes
jótékonysági előadása

A Maros Művészegyüttes jótékonysági előadást tart február 16-án este 6 órától a székházában. Az adományokból
származó teljes bevételt a Lazarenum Alapítvány keretében működő Lídia gyermekotthon támogatására ajánlják
fel.

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Február 13-án, kedden délután 6 órától a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében Nagy Miklós
Kund művészeti író bemutatja Baricz Lajos Szeretettel
szóltam (1+60 szonett) című verseskötetét, és megnyitja
a kötet illusztrációiból készült kiállítást. Az illusztrációk a
2017-es Szent Lukács festőtáborban részt vevő festők
munkái. Közreműködnek: a Szent György egyházközségi
kórus, a Kolping kórus, a Jubilate Deo dalcsoport, Pataki
Ágnes. Műsorvezető Moldovan Bencze Irén.

Lemezbemutató a Jazzben

Lemezbemutató turnéja keretében február 9-én 20.30-tól
a marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban lép fel a Balogh
Roland Finucci Bros Quartett & Chico.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Május 1-re ígérik az átadást

Vár alakú játszótér a Vár sétányon

Miután néhány évvel ezelőtt, a
várnál zajló felújítási munkálatok során felszámolták a Vár sétányi
zöldövezetet
és
játszóteret, május 1-re ígéri a
Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal, hogy megnyitják a korszerű, új, vár formájú játszóteret.

Menyhárt Borbála

Amint arról többször is beszámoltunk, a Vár sétányon és környékén
lakó nagyszülőket, kisgyermekes családokat igen kellemetlenül érintette,
amikor néhány évvel ezelőtt, a várfelújítási munkálatok során felszámolták
a sétány Rákóczi-lépcső felőli részén,
csendes környezetben lévő játszóteret.
Akkor, látva, hogy kockakövekkel
rakják ki a teljes felületet, a Vár sétány
több mint száz lakója kézjegyével ellátott beadványt nyújtott be a polgármesteri
hivatalhoz,
amelyben
aggodalmuknak adtak hangot, hogy a
korszerűsítés nyomán megsemmisül a
zöldövezet és a játszótér is. A hivatal
válaszlevelében biztosította a lakókat,
hogy a környék sétatér jellegén nem
módosítanak, és visszaállítják a hiá-

A játszótér látványterve

nyolt játszóteret, valamint a zöldövezetet.
Miután azóta sem történt látványos
előrelépés az ügyben, a napokban Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója
közösségi oldalán közölte a hírt, hogy a
város korszerű, új játszóteret létesít a Vár
sétányon, amelyet május 1-től birtokba
vehetnek a gyerekek. A látványtervek

Forrás: Facebook

alapján a vár formájúra tervezett „gyermekvárosban” egy több mint háromszáz
négyzetméteres felületen valójában
három kisebb játszóteret különítenek el
három különböző korosztálynak. Mindeniket az adott életkornak megfelelő játszótéri bútorzattal szerelik fel, tehát külön
játszhatnak majd az 1-3, 3-7 és 7-12 éves
korosztályú gyermekek.

Nincs mese! – 50. előadás

telt el. Ez azt jelenti, hogy voltak
napok, amikor két előadást is tartottak.
Az ötvenedik előadás Marosvásárhelyen lesz, ahol huszonkét alkalommal tűzték műsorra a négy bohózatot
tartalmazó kabarét.
Puskás Győző, a társulat vezető színésze elmondta, hogy Sepsiszentgyörgyön, a Tamási Áron Színházban
nyolc alkalommal léptek fel, s még így
is van olyan, aki nem látta az előadást.
Ugyanígy Székelykeresztúron négy,
Csíkszeredában és Udvarhelyen öt-öt
előadás sem bizonyult elegendőnek, a
jegyek mindenhol elkeltek. A kabarét
március közepéig műsoron tartják, a
meghirdetett előadásokra a jegyek hetekkel azelőtt elkelnek. – A közönség
hálás, hiszen vidámságot, jókedvet,
derűt varázsolunk a hétköznapjaikba,
A Hahota színtársulat január 9-én, Nincs mese! című kabaré-előadását, amire oly nagy szükség van – fogalpénteken az 50. alkalommal játssza a bár a bemutató után másfél hónap sem mazott Puskás Győző. (m.s.)

Marosvásárhelyen járt a dél-afrikai nagykövet

A Dél-afrikai Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetét, Jabu Mbalulát fogadta kedden Maros megye
prefektusa. A látogatás egy országos körút részét képezte.
A nagykövet a gazdaság, egészségügy, IT, turizmus, kultúra, oktatás terén megvalósítható együttműködés lehetőségeiről, illetve diákcsereprogramokról folytatott
beszélgetést a prefektussal. Dr. Lucian Goga hajlandóságot
mutatott arra, hogy egy következő találkozás alkalmával

RENDEZVÉNYEK

Szakács Imre festőművész
tárlatnyitója

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány és a
MANK Nonprofit Kft. szervezésében kerül sor február
16-án, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády
Házban Szakács Imre festőművész kiállításának megnyitójára. A tárlatot megnyitja Nagy Miklós Kund művészeti író, közreműködik a Tiberius vonósnégyes. A
kiállítás március 6-ig hétfőtől péntekig 9-18 óra között
tekinthető meg.

Bálint-napi bál

A Marosvásárhelyi Női Akadémia és a Maros megyei If-

közvetítőként vegyen részt Jabu Mbalula és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, illetve a Petru
Maior Egyetem rektorainak eszmecseréjén. A nagykövet a
sajtónak tett nyilatkozatában megjegyezte, hogy Dél-Afrika és Románia között elég gyenge a kereskedelmi kapcsolat, látogatásának célja ezen javítani. Ennek érdekében
a nagykövet a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
illetékeseivel is találkozott. (nszi)
júsági Egyeztető Tanács február 17-én 19 órától Bálintnapi bált tart. Helyszín a Romarta Luxury Events bálterme, Győzelem tér 24. szám. Zenél Ábrám Tibor és
zenekara, énekel Buta Árpád. Asztalfoglalás naponta
11-20 óra között Koreck Máriánál, telefon: 0722-318605.

In memoriam Haller József

A Kós Károly Akadémia és a Romániai Képzőművészek
Szövetsége Maros megyei fiókja közös szervezésében
kerül sor Haller József marosvásárhelyi képzőművész
emlékkiállítására február 27-én, kedden 17 órakor a Marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau galériájában. Az
elismert művész múlt évben bekövetkezett halála óta ez
az egyik legátfogóbb, a művész teljes munkásságát bemutató reprezentatív emlékkiállítás.
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Kihágásnak minősítette Mihai Tudose szavait
a Diszkriminációellenes Tanács

Kihágásnak minősítette Mihai Tudose volt kormányfőnek az autonómiát követelő erdélyi magyarokat
áttételesen akasztással fenyegető, egy január 10-i
tévéműsorban elhangzott kijelentését szerdai határozatában az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD).

A CNCD megállapította: Tudose azon mondata, hogy „ha
a (székely – a CNCD megjegyzése) zászló lobogni fog, ott
fognak lengeni mellette a helyi felelősök is”, diszkriminációnak minősül, és sérti a méltósághoz való jogot.
A hatóság nem szabott ki bírságot, csak figyelmeztetésben
részesítette a politikust, tekintettel arra, hogy Tudose azóta
Facebook-oldalán bocsánatot kért mindazon közösségektől,
amelyeket „félreérthető kijelentésével” megsértette, és korábban más ügyekben nem emeltek még panaszt ellene a diszkri-

minációellenes testületnél. A CNCD egyhangúlag hozta meg
döntését, amely ellen az érdekelt felek a közigazgatási bíróságon emelhetnek óvást.
A volt kormányfő múlt héten azt követően szánta rá magát
a nyilvános bocsánatkérésre, hogy „akasztásos” kijelentéséért
a CNCD elé idézték.
„Ezúton is nyilvánosan bocsánatot kérek minden olyan közösségtől, illetve a kisebbségek minden olyan tagjától, amelyek és akik gyűlöletszításként vagy erőszakra való
felbujtásként érthető nyilatkozatom miatt sértve érezték magukat” – írta közösségi oldalán a pártján belüli hatalmi harc
nyomán nemrég lemondatott volt kormányfő.
Tudose bejegyzését követően a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelezte, hogy elfogadja a volt miniszterelnök
bocsánatkérését. (MTI)

Visszakerült
a kétnyelvű tábla Fehér megye határába

Visszakerült a kétnyelvű, román-magyar tábla
Fehér megye határába, ezúttal Maros megyei területre. Az újból kihelyezett tábláról Péter Ferenc, a
Maros megyei önkormányzat elnöke közölt fényképet kedd este az egyik közösségi portálon.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség színeiben megválasztott politikus a Maszol.ro portálnak adott nyilatkozatában elismerte: az általa vezetett önkormányzat közútkezelő
igazgatóságának alkalmazottai vették le a táblát kedden, a
Fehér Megyei Tanács felszólítására. Kiderült ugyanis, hogy
tévedésből nem Maros megye területére helyezték el korábban – mint ahogy hétfői közleményében a Maros megye önkormányzat sajtóirodája állította –, hanem Fehér megye
közigazgatási területére.
Lukács Katalin, a Maros megyei önkormányzat sajtótanácsosa az MTI-nek szerdán elmondta, az éves karbantartási
program keretében az önkormányzat minden évben több száz
megrongálódott vagy hiányzó táblát pótol a megyei utak mentén. A legtöbb esetben nem feliratos forgalomirányító táblákról van szó, de ahol település- vagy megyenevet is tartalmaz
a tábla, és ahol erre lehetőség van, ott kétnyelvű táblákat helyeztek ki. Hozzátette: tavaly 16 kétnyelvű táblát rendeltek,
amelyek között helységnévtábla, megyehatártábla és olyan
irányjelző tábla is volt, mely azt jelezte, hogy hol kell letérni
egy település felé.
A Maros és Fehér megye határát Ádámos és Küküllővár

között átszelő megyei út mellett felállított kétnyelvű táblára
a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Florin Roman, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) Fehér megyei képviselője hívta
fel a figyelmet hétfőn az egyik közösségi portálon. A politikus
kijelentette: a tábla kihelyezése törvényellenes, mert a törvény
csak ott írja elő a többnyelvű feliratozást, ahol egy nemzeti
kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot. Fehér megye
esetében azonban a magyarság aránya az öt százalékot sem
éri el. A politikus felszólította a Fehér megyei önkormányzatot, hogy távolítsa el a táblát, különben saját kezűleg fogja ezt
megtenni. A politikus egy keddi parlamenti felszólalásban kijelentette: Maros megye csak a saját nevét írhatja ki a területe
határain, és nem tehet ki táblákat más közigazgatási egységek
neveivel. Azt is hozzátette: a romániai magyaroknak csak
annyi autonómia jár, amennyit Magyarország nyújt az ott élő
románoknak.
Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke keddi
állásfoglalásában szégyenletesnek és a centenáriumi évhez
méltatlannak tartotta, hogy egyes politikusok magyarellenes
üzenetekkel próbálnak maguknak politikai tőkét kovácsolni.
Úgy vélte, egy kétnyelvű útjelző tábla felszerelése a normalitást kellene hogy jelezze. „Törvény adta jogunk, hogy anyanyelvünket használhatjuk ebben az országban. Nem hátrálunk
meg semmilyen fenyegetéstől, főleg olyan képviselőktől, akik
csak feszültségkeltésre használják a mandátumukat, ahelyett,
hogy dolgoznának” – idézte az állásfoglalás Péter Ferencet, a
Maros megyei önkormányzat elnökét. (MTI)

Hogyan függ össze az enyhe tél
Magellánnal?

Enyhe telünk volt. A kijelentés sajátos módon csak erre a városra vontakozik. Másutt, a magasabban fekvő
vidékeken a tél hóval-jéggel, zúzmarával és mínuszok tömkelegével uralkodik. Erről mi nem tehetünk, ilyen
adottságok mellett empirikusan (tapasztalati úton) csak annyit jelenthetünk ki, hogy az általános felmelegedés
igenis relatív, egyes helyekre vonatkozik, másutt (például Csíkban) szó sincs
felmelegedésről, ott továbbra is klasszikusan alakul az ősöktől reájuk maradott székely tél.
Ami feltűnő – racionálisan belegondolva –, az a birtokos rag. A többes
szám első személy. A tél ugyanis egy közönséges évszak a mérsékelt égövön,
amelyet nem lehet birtokolni, legfeljebb
szeretni, jellemezni, megvetni, várni
rá/őt, irtózni tőle, ráfogni mesés és elvetemült dolgokat. Ettől ő tél marad a
naptárban, ahol decembertől rendszerint márciusig uralg a mérsékelt égöv
igazán mérsékelt vidékein, míg másutt
elveszti a mérsékletességét, a naptárban is kiterjedtebb helyet követel magának, novembertől áprilisig. Például
a már említett Csíkországban.
Az enyhe téltől rendszerint kiakadnak a gazdák, mondván/sopánkodván,
ha ilyen rövid és szelíd volt az égnek
hajlata hozzájuk, akkor bizony az volt
a kártékonyokhoz is, vagyis a kemény
tél elpusztítja a kártevők, ártók és gonoszok egy részét, így a kisarjadó vetést
kevesebb károkozó támadja majd meg.

Ellenkező esetben, esetünkben viszont
a kárnak látható és láthatatlan okozói
hálát adnak az égnek, hogy ilyen kegyes
és elnéző volt velük szemben. Sőt, nagylelkű. Ámbár a tél lelketlen jelenség,
lelkesedést mi töltünk bele, kapcsolunk
hozzá. (Pédául a „hull a hó, jő karácsony, jaj de jó!” ártatlan gyermeki rigmus, amelyet a legkorábbi személyes
mondókáink között tartunk számon.)

Az enyhe tél azt jelenti, hogy a vakációk hótlanok. Rossz a korcsolyapálya
műjege. Lövellni kell a hóágyúkból a
sok műhót semmiért.
Másfelől viszont az enyhe tél számos
megfázást, hűlést, influenzát, az influenza elleni oltóanyag tartós hiányát, az
egészségügyi minisztériumból, a pillanatnyi kormányok részéről tartós magyarázkodást involvál (ránt egybe). A
gyógyszertárakban sorokban állnak a
korosztályok, mindenki valamely reklámokban dicsért csodaszert kér, folyik a
gyógymódcsere szomszédok és fertályazonos egyének között, a gyógyszerésznők (ez a szakma is teljesen
elnőiesedett, holott egykor nálunk,
Novum Fórumon patikusból volt a polgármester úr is) rendületlenül kérik a
kártyát, csattintgatják a számítógépek
billentyűzetét, bosszankodnak a rendszer lassúságán, makacsságán, de nem
mutatják, vény és vény nélküli gyógy-

szereket adnak ki, felírják a dobozra a
három nullát, amelyet vonallal kötnek
össze – azaz szedendő reggel-délbeneste –, és közben terjed a jelnyelv, facebookos műveltség, az egyszerűsödés
felé mutat minden, más szóval: hestegnek a mémek. Ilyen rohanás és elszemélytelenedés mellett nem is lehet bírni
másként.
Ja, ne felejtsük el, hogy elméletben a
fűtésszámlák szellősebbek, levegősebbek, enyhébbek lesznek a téli hónapokra rávetítve arányosan. De csak
elméletben áll így a dolog. Gyakorló
számlázók és gyarló fogyasztók tudják,
hogy akármilyen enyhe is a tél, be kell
kapcsolni a kazánt, be kell fűteni (ha
nem is durrantani), mert a lakásban
reggel mégiscsak hideg van, az éj folyamán kihűlt kamrácskánk, szobánk, termeink,
csarnokaink
(szociális
helyzetünktől függően), estefelé oly békésen és hívógatóan duruzsol az elektromos kandalló (?), a közönséges
kandalló, tűzhely, a napközben összeguberált limlom (szociális állapotunk
függvényében), szóval fűtögetünk, miközben a pillanatnyi, momentán érvényes kormányzat emeli a fűtőanyagok
árát, és a végén ugyanott vagyunk, ahol
a part szakad, ahonnan elindultunk.
Ami azt bizonyítja, hogy akárhonnan
indulunk el, ugyanoda érkezünk vissza.
Amit már Magellán is tudott, aki sohasem járt Vásárhelyen, de még Csíkban
sem, pedig egyesek szerint megkerülte
az egész földet.

Ország – világ
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Egyesülésellenes nyilatkozat

Igor Dodon, a Moldovai Köztársaság elnöke szerdán
bejelentette, 53 önkormányzat írt alá az államiságot
támogató és a Romániával való egyesülést elutasító
nyilatkozatot. Azt mondja, több száz település fog
csatlakozni a kezdeményezéshez. Az elmúlt két hét
leforgása alatt 12 moldovai köztársasági település írt
alá szimbolikus nyilatkozatot a Romániával való
egyesülésről, ami miatt Dodon már több ízben is
nemtetszésének adott hangot. (Mediafax)

Tiltakoznak a művészek

Az adótörvénykönyv módosítását kéri egy petícióban
több mint 270 művész és alkotó, meglátásuk szerint
a „fiskális forradalom” megöli az egyéni vállalkozókat. Éppen ezért úgy döntöttek, az új adótörvénykönyvvel szembeni tiltakozásképpen nem nyújtják be
a vitatott 600-as formanyomtatványt. A petíciót a
petitieonline.com honlapon tették közzé. (Mediafax)

Alapkamat-növelés

A Román Nemzeti Bank (BNR) igazgatótanácsa úgy
döntött, hogy február 8-ától 2 százalékról 2,25 százalékra emeli az alapkamatot – írja a jegybank szerdai közleményben. Az intézmény ugyanakkor arról is
döntött, hogy a betéti konstrukciók kamatát évi 1 százalékról 1,25 százalékra, a hitelkeret kamatlábát
pedig évi 3 százalékról 3,25 százalékra növeli. Egy
másik döntés értelmében a hitelintézmények kötelező tartalékrátája lejben és devizában egyaránt a jelenlegi szinten marad. (Agerpres)

Elégedetlenek
a börtönök alkalmazottai

Az Országos Börtönigazgatóság (ANP) alkalmazottait tömörítő szakszervezetek szövetsége közölte: újrakezdik a tiltakozó akciókat, amennyiben Tudorel
Toader igazságügyi miniszter visszautasítja a február
9-ére tervezett párbeszédet. A főbb elégedetlenségek a munkakörülményekkel kapcsolatosak. Az alkalmazottak kérik továbbá a személyzethiány
orvoslását, a túlórák kifizetéséről szóló tervezet mihamarabbi elfogadását. Napirenden szerepelnek
még a börtönökben dolgozó rendőrök jogállásával
kapcsolatos javaslatok, a bér- és nyugdíjtörvényben
található diszkrimináció és a nem működőképes előírások eltörlése. (Mediafax)

Tomográf a fák egészségének
felmérésére

Tomográfot vásárolt a kolozsvári önkormányzat a fák
egészségi állapotának felmérésére. Az eszköz képes
megmutatni a törzs belsejében található korhadt részeket, észreveszi az idő előtti korhadást, és adatokkal szolgál a fa gyökerének stabilitásáról és a széllel
szembeni ellenállóképességéről. Dan Tarcea kolozsvári alpolgármester szerdán a Mediafax tudósítójának azt mondta, a tomográf több mint 130.000 lejbe
került, és közbeszerzés nyomán vásárolták. Az alpolgármester szerint miután a város fáit megvizsgálják az új eszközzel, elkészül egy olyan térkép,
amelyen látszani fognak a potenciálisan veszélyes
fák, így a későbbiekben azokat vágják majd ki vagy
nyírják le.

„Forradalmian” összekuszálták
(Folytatás az 1. oldalról)
A szakszervezetek felháborodása a tisztuló helyzetképpel várhatóan csak nőni fog, a 600-as nyilatkozattal
kapcsolatos botrány sem csitul, bár a kormány megoldást ígér. Konkrétan azt, hogy csökkenti a bürokráciát,
egyetlen nyilatkozatot kell majd az érintetteknek benyújtaniuk a pénzügyi hivatalokhoz. A benyújtás határidejét
már közölték, a nyomtatvány megszerkesztésén még dolgoznak. Így aztán nem csoda, ha a határidő közeledtével
tömegek lesznek majd a pénzügyi hivatalok ügyfélablakainál. Persze lesznek, akik elkésnek, őket jól meg lehet
majd bírságolni.
A járulékbefizetés új módjára visszatérve, azt is meg
kell említeni, hogy a magánszektorban nem mindenütt
emelték a béreket, a munkáltatók egy része más juttatásokkal egészíti ki a jövedelmét, csakhogy ezek nem jelennek meg a bruttó bérben, nem fizetnek utánuk
társadalombiztosítási járulékot, azaz csak rövid távon
pótolják a jövedelemkiesést. A nyugdíj sínyli majd meg.
És arról még becslés sincs, hogy bizonyos ágazatokban
tevékenykedő cégek mekkora arányban pótolják „feketén” a bérkiesést, ami már az államkasszában is komoly
hiányt jelenthet.
Egy biztos: a sebtében „megreformált” rendszer viszszásságai, mint előre látható volt, szép lassan előjönnek,
társadalmi feszültségekhez vezetnek. Az illetékesek pedig
majd szépen hárítják a felelősséget. A magyarázkodás
tegnap elkezdődött: a munkaügyi miniszter szerint az
egészségügyben amiatt van gubanc, hogy a humánerőforrás-osztályok rosszul számolták ki a fizetéseket. Miért
is nem lep meg?
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A táblabíróságon és a szenátusban

(Folytatás az 1. oldalról)
Csakhogy mindkét dokumentum megfogalmazásába véletlenül vagy szándékosan hiba
csúszott, ezért vált megtámadhatóvá az érvényességük és
valós tartalmuk.
A táblabírósági döntés után nem
késett a megyei főtanfelügyelő
Ioan Macarie cinikus nyilatkozata,
amely szerint a Bolyai iskola szerkezetébe besorolt katolikus iskola
diákjai kérésre visszamehetnek
abba az oktatási intézménybe, például az Unirea Főgimnáziumba is,
amelyből érkeztek, holott köztudott, hogy a jelenlegi diákok több-

sége már eleve a katolikus iskolába
iratkozott be.
Kincses Előd ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy amikor ilyen ítéletek
születnek, nem beszélhetünk jogállamiságról Romániában. Fellebbezésének szövegét az ismert
romániai igazságügyi lapban (Noua
revistă de drepturile omului) közölték, amelyet egy volt strasbourgi
bíró és egy hírneves egyetemi tanár
szerkeszt.
Csíki Csengele a Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport nevében annak a meggyőződésének
adott hangot, hogy az ítélet azzal,
hogy megszünteti az iskolát, meg-

25 éves az Outward Bound Románia

könnyíti az új megalapítását.
Ugyanakkor elismerte, hogy kedvezőtlenül hat a határozatot aláíró
volt főtanfelügyelő és az iskola volt
igazgatója ellen indított per kimenetelére.
Az Alkotmánybíróságon
megtámadják a szenátusi döntést
A Nemzeti Liberális Párt, amelynek megyénkbeli képviselője áll a
katolikus iskola elleni feljelentések
mögött, üdvözölte a Táblabíróság
döntését, ugyanakkor sajtónyilatkozatában elítélte a szenátus február 7-i határozatát, amelyben
elfogadta az RMDSZ által kezdeményezett törvényt a marosvásár-

Fotó: Nagy Tibor

helyi római katolikus iskola újraalapításáról.
Novák Csaba Zoltán, az
RMDSZ Maros megyei szenátora,
a szenátus oktatásügyekért felelős
bizottságának alelnöke úgy értékelte, hogy a marosvásárhelyi
római katolikus líceum létrehozásának törvénybe foglalásával az
RMDSZ-nek sikerült megoldást találnia a közelmúlt legnagyobb magyar oktatási témájú kérdésére. „A
szövetség kénytelen volt parlamenti útra terelni a marosvásárhelyi iskola ügyét, mert a város
polgármesteri hivatala nem élt a
törvényes előírásokkal, amelyek
számára lehetővé tették volna jogilag az iskola helyzetének jogszerű
rendezését. Ezért folyamodtunk a
törvényhozói hatalom nyújtotta lehetőségekhez, amely által a román
parlament erősítette meg az iskola
létrehozásának jogszerűségét…” –
nyilatkozta.
Mint korábban beszámoltunk, a
képviselőházban már megszavazott
törvény kihirdetése helyett a jogszabályt Klaus Johannis államfő viszszaküldte az alsóháznak. Kérdés,
hogy hasonlóan fog-e eljárni a szenátusban elfogadott törvénnyel is.
Miközben az RMDSZ elnöksége
és megyei képviselői sikerként
könyvelik el a szenátusi szavazás
eredményét, lapzárta után kaptuk a
hírt, hogy a Népi Mozgalom Pártja
(PMP) az Alkotmánybíróságon támadja meg a marosvásárhelyi
római katolikus iskola megalapítására vonatkozó törvénytervezetet,
amelyet szerdán fogadott el a szenátus.

Megoldódhat

az angol
tantárgyverseny
ügye

Valentin Popa új tanügyminiszter
ígéretet tett arra, hogy oly módon
módosítják az angol nyelv és irodalom országos tantárgyversenyre vonatkozó miniszteri szabályzatot,
hogy az ne legyen diszkriminatív a
magyar gyermekek számára – számolt be Kovács Irénke kisebbségügyi államtitkár. Mint ismert, az
angol nyelv és irodalom országos
tantárgyversenyen a miniszteri szabályzat jelenlegi változata szerint a
kisebbségi anyanyelven tanuló diákoknak is román nyelvű szöveget
kell angolra, illetve angol nyelvűt
románra fordítaniuk.
A Kovács Irénke államtitkárral
folytatott egyeztetést követően az új
tanügyminiszter ígéretet tett arra,
hogy oly módon módosítják a miniszteri szabályzat diszkrimináló
paragrafusát, hogy az lehetővé
tegye a kisebbségi anyanyelvről angolra, illetve angolról a kisebbségi
nyelvre történő fordítást.
„Kisebbségi oktatásért felelős államtitkárként kollégáimmal együtt
nap mint nap harcolunk a kisebbségi anyanyelven tanuló diákok jogainak tiszteletben tartásáért, a jó
minőségű kisebbségi oktatásért. Támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a hátrányos
megkülönböztetés megszüntetésére
vonatkozik” – állítja Kovács Irénke.

2018 nemzetközi év

Huszonöt évvel ezelőtt jött
létre Fodor Imre volt polgármester kapcsolatainak köszönhetően
az
Outward
Bound Románia Társaság az
Ifjúságért szervezet, amely
azóta azon munkálkodik,
hogy meghonosítsa tájainkon
az addig ismeretlen élménypedagógia módszerét, amelyet Kurt Hahn német oktató
dolgozott ki az első világháborút követően. A módszert a
képzés, fejlesztés és gyógyítás legkülönbözőbb területein
alkalmazzák.

Vajda György

A kalandpedagógia a szabadban,
természetes környezetben végzett
fizikai jellegű gyakorlatokban alkalmazandó. A programok során a
résztvevők az outdoor (természetben végzett sport) gyakorlatokat
megoldva szereznek tapasztalatot,
amelyből a feladatokat követő megbeszéléseken, logikai ívet teremtve
a szimbólumként használt gyakorlat
és a mindennapi élet témája között,
a valós életben felhasználható tanulságokat fogalmaznak meg.
A Marosvásárhelyen 1993-ban
létrejött és azóta működő szervezet
tagja az Outward Bound International világhálózatnak. Megalakulásától kezdve folyamatosan fejlődő,
biztonságos és minőségi programokat kínál a fiataloknak. Fő programjai
közé
tartoznak
a
személyiségfejlesztő tanfolyamok
diákoknak, élménypedagógiai képzést nyújtó tanfolyamok tanároknak,
ifjúsági
vezetőés
trénerképzők, valamint árváknak és
szociálisan nehéz helyzetben lévő
fiatalok számára tartott foglalkozások. A tavalyi összesítésig több mint
45.000 fiatal vett részt a tanfolyamokon. A szervezet életében nagy
lépést jelentett, amikor 1996-ban

megvásárolhatták a volt szovátai
mezőgazdasági termelőszövetkezet
egykori telephelyét, amelyet nem
kis befektetés árán átalakítottak
nemzetközi ifjúsági központtá. Az
egykori istállókban szállást, éttermet rendeztek be, tavalyelőtt megújult a telken levő egyetlen lakóház,
amelyet az oktatóknak szánnak, két
éve egy 600 négyzetméteres tavat is
kialakítottak, ahol a programokon
részt vevők tutajépítést és kajakozást tanulhatnak. A fedett szénaraktárból kötélkert lett, amelyet
korszerű mászófelszereléssel láttak
el. Tavaly új hálózsákokat, hátizsákokat vásároltak, korszerűsítették a
konyhát, az ifjúsági központban a
folyosók új padlóburkolatot kaptak.
Az idén újrafedik a régi raktárhelyiséget, ahol egy többhasznú termet is
kialakítanak. Idővel manzárdosítanák az épületet, így bővítve a szálláslehetőséget.
2017-ben 88 tanfolyamot tartottak, ami azt jelenti, hogy 280 napon
biztosítottak programot összesen
2293 résztvevőnek. A foglalkozásokat 21 oktató és nyolc önkéntes vezette – tájékoztatott Ferencz Dalma
közkapcsolati felelős.
Élmények iskolája – diákoknak
Horváth Kovács Ádám, a szervezet ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy a 2017-es év legnépszerűbb
programja a három-, illetve négynapos Élmények iskolája volt, amely
iskolás csoportoknak szól, és
amelyre egész tanévben jelentkezhetnek a csoportkohézióra és a diákok
kulcskompetenciáinak
fejlesztésére hangsúlyt fektető osztályfőnökök. A legsűrűbb időszakuk
májusban volt, amikor összesen 520
iskolás vett részt képzéseken. Az
igazgató szerint most kezd beérni a
25 év gyümölcse. Egyre többen keresik fel a szervezetet, elsősorban
nemzetközi és magániskolák, amelyek nyitottabbak, érdeklődőbbek a
nem szokványos oktatási módsze-

rek iránt. Jó a kapcsolatuk a bukaresti amerikai nemzetközi iskolával,
a kolozsvári Transylvania Collegedzsel és a Râmnicu Vâlcea-i Happy
Kids magániskolával. A nagy részvételi arány annak is köszönhető,
hogy az Iskola másként hetet minden oktatási intézmény más-más
időpontban tartja, ezért nemcsak
hétvégeken, hanem hétközben is
egyre többen látogatnak el a szovátai központba. Így nemcsak Maros,
hanem Szeben, Szatmár, Máramaros, Iaşi, Kolozs, Brassó és Fehér
megyékből és Bukarestből is részt
vesznek diákok és oktatók a programokon.
Tavaly három kiemelt rendezvényük volt. Az Outdoor Leadership
(kültéri vezetőképző) augusztus 6–
9. között zajlott a Görgényi-havasokban, szovátai alaptáborral. A
program célja a fiatalok vezetői
készségének fejlesztése volt. Az augusztus 14–24. között szervezett
Window to Europe (Ablak Európára) nemzetközi programban 21
nehéz sorsú fiatal és négy csoportvezető vett részt Romániából, Magyarországról, Portugáliából és
Horvátországból, akik angol nyelvű
kommunikációjukat és szociális
készségeiket fejlesztették. A nyáron
több csoport vett részt az ún. Kaland7 programon, amelyre Râmnicu
Vâlceából, Iaşi-ból, Medgyesről és
Maros megyéből érkeztek 13-16 év
közötti fiatalok. A Kaland7-en a
szellemi és fizikai határokat tágíthatták a résztvevők olyan tevékenységek által, amelyek az önbizalmat,
a másokba vetett bizalmat és a szociális készséget fejlesztették. A tavalyi programokat az Európai
Bizottság Erasmus Plus programjának, a Maros Megyei Tanácsnak és
a Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóságnak köszönhetően is sikerült megvalósítaniuk.
Horváth Kovács Ádám kifejtette,
nagy hangsúlyt fektetnek saját ok-

tatóik képzésére, így a szokásos
belső képzéseken kívül két oktató
az Amerikai Egyesült Államokban,
egy Szingapúrban, egy Németországban, tizenhárom Magyarországon fejlesztette szaktudását, és
voltak olyan képzések is, amelyeket
itthon külföldi tréner (Németország
és AEÁ) segítségével tartottak. A 15
aktív oktató között van öt magyarországi is. Ezenkívül két román
anyanyelvű (Beszterce és Bukarest), s az idén újabb három önkéntes – moldvai, magyarországi és
németországi – fiatal segíti majd a
tevékenységet.
Az Outward Bound Románia, a
szervezet tavaly kiadott nemzetközi
lapjának kimutatása szerint, a programokon való résztvevők számát illetően 37 tagország közül a 14.
helyen áll. A listát az Amerikai
Egyesült Államok, Nagy-Britannia,
Szingapúr vezeti. Az elismertséget
tükrözi az is, hogy Horváth Kovács
Ádám a nemzetközi szervezet vezetőtanácsa tanácsadó testületének
tagja, és ellenőrző feladatokkal is
megbízzák, ami azt jelenti, hogy a
más országokban zajló tevékenységeket felügyeli és minősítheti.
Minőség, elismertség
2018 kiemelt év lesz az Outward
Bound Románia életében, nem csak
azért, mert fennállásának 25. évfordulóját ünnepli. Április 8. és 15. kö-

Fotó: Outward Bound

zött Marosvásárhelyen és Szovátán
lesz a világszervezet központja. Április 13-án a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ünnepi rendezvényen
elevenítik fel a 25 év történetét. 9-e
és 11-e között Szovátán szervezik
meg az OB-igazgatók nemzetközi
ülését, amelyen mind a 37 tagország vezetője részt vesz. Ezt követi
ugyanazon a héten a nemzetközi
szervezet elnökségi gyűlése. Június
10-én a Somostetőn az alapítóról,
Fodor Imréről elnevezett karitatív
terepfutóversenyt szervezik. Június
22–24. között Szovátán KomPass
címen nemzetközi élménypedagógiai konferencia lesz. Augusztus 31.
és szeptember 2. között pedig újjáélesztenék a 2000 és 2011 között az
Örökmozgó Természetjáró Egyesülettel közösen szervezett Kárpáti
kalandversenyt, amelynek helyszínéül a Görgényi-havasokat jelölték
ki.
Horváth Kovács Ádám kiemelte,
az idén arra törekednek, hogy a
programjaik minőségét emeljék,
ezért, kihasználva a 25. évfordulót,
több olyan szakmai rendezvényt is
szerveznek, amelyekbe mind saját
oktatóik, mind az élménypedagógiai módszerek iránt érdeklődők bekapcsolódhatnak és elsajátíthatják
vagy elmélyíthetik tudásukat ezen a
téren.
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A fájdalmat csillapítani kell

Pintea: az egészségügyi minisztérium
nem felel meg a betegek igényeinek

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Kinevezését követően Sorina
Pintea egészségügyi miniszter kijelentette: az egészségügyi
tárca
rugalmatlan
struktúra, amely nem felel
meg a betegek igényeinek,
és alapjaiban kell megreformálni.

Sorina Pintea múlt héten egy kolozsvári konferencián azt mondta,
a mentalitást is újra szeretné szervezni, nem csak a minisztériumot,
ez pedig a szektor más területeire
is kihat majd.
„Nem mondhatom el, hogy kinevezésem óta teljesen át tudtam
világítani az egészségügyi rendszert, de mivel a rendszerben dol-

goztam és dolgozom, elmondhatom, hogy az egészségügyi minisztérium önmagában rugalmatlan
struktúra, amely nem felel meg a
betegek igényeinek, illetve a lakosságénak, hiszen mi az egészséges emberekkel is foglalkozunk.
Ezt a struktúrát alapjaiban kell
megreformálni. Csak miután a minisztériumot
újraszerveztem,
akkor fogom tudni a többit is megújítani. Először is a mentalitást
akarom megváltoztatni, nem csak
az egészségügyi minisztériumban.
Remélem, ez az egészségügyi
szektor több más területére is kihatással lesz majd” – mondta Pintea.

Az országos onkológiai program kapcsán az új miniszter úgy
nyilatkozott: „Az onkológia az
egyik igen kényes patológia, hiszen óriási az igény rá, és sajnos a
rákbetegek száma gyorsan nő, nagyon sok az új megbetegedés. Az
országos onkológiai program bőkezű, és fedezi is a gyógyszerszükségletet. Azonban sajnos nem
fedezi a rákbetegek minden igényét. Az egészségügyi minisztérium, a kormány terve, hogy
kiterjessze ezt az onkológiai programot több pillérre, mégpedig a téérdekeltek
előzetes
mában
megkérdezésével” – hangsúlyozta
a miniszter. (Mediafax)

lágszínvonalú. Ennél a fejlesztésnél „a világon ma sehol sem
tudnak jobbat” – vélekedett.
Palkovics László oktatásért felelős államtitkár hangsúlyozta: az
egyetem fejlődését a kormány kiemelten kezeli, az a cél, hogy világviszonylatban minél jobb helyen
álljon az intézmény, és ehhez az
ilyen projekteken keresztül vezet
az út.

Merkely Béla, az SE klinikai
rektorhelyettese jelezte: nagyon
fontos és innovatív együttműködés
keretében került a klinikára a legmodernebb szív-CT. A készüléket
ingyen kapták, ez kiemelkedő lehetőség az egyetem életében –
mondta. Hozzátette: a fejlesztéssel
a gyógyítás, a kutatás és az oktatás
feladata kiegészül az egészségipari
innovációval.
Elmondta, a vizsgálat
egy ilyen géppel sokkal
rövidebb, mint eddig,
emellett biztonságosabb
is, mert nem kell gyógyszeresen lelassítani a szívet a felvételhez, és a
sugárdózis is sokkal kisebb.
Maurovich-Horvat
Pál, az MTA-Semmelwies „Lendület” kardiovaszkuláris képalkotó
kutatócsoport vezetője
arról beszélt, hogy a
most bemutatott készülék az első olyan CT,
amelyet kifejezetten a
szív vizsgálatára terveztek. Ez a jelenleg elérhető
leggyorsabb
berendezés, amely a
komplex esetek vizsgálatakor különösen hasznos – magyarázta. (MTI)

Szív-CT készülék, amelyből kettő van a világon

Modern szív-CT készüléket
mutattak be a budapesti
Semmelweis Egyetem (SE)
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján február
másodikán.

Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár beszédében kiemelte: az SE klinikája
világszínvonalút nyújt az ellátásban, és az itt dolgozók tudása is vi-

Köszöntő

Európai színvonalra emelte
a debreceni szívsebészetet

Február 17-én ünnepli 80. születésnapját dr. Péterffy Árpád, a Debreceni
Egyetem emeritus professzora, kiváló
szívsebész, aki Marosvásárhelyről indult, de nem léphetett híres sebészprofesszor édesapja nyomdokaiba,
mert a hatvanas évek kezdetén már
másoknak készítették a marosvásárhelyi egyetemen a helyet.

Pályáját bányaorvosként kezdte, majd a
később választott szakterület jobb elsajátítása
érdekében Svédországba emigrált, ahol a
svéd orvosi diploma mellett újra megszerezte
a mellkassebészeti, továbbá a szív- és általános sebészeti szakképesítést. 1974-től a
stockholmi Karolinska Intézet Szív- és Mellkassebészeti Klinikáján a világhírű Viking O.
Bjorg szív- és mellkassebész professzor tanítványa és munkatársa volt. Ott védte meg
doktori értekezését, nyerte el doktorátusvezetői címét, és szerzett magántanári minősítést.

1983-ban sikeresen pályázta meg a Debreceni Orvostudományi Egyetem II-es Számú
Sebészeti Klinikájának igazgató egyetemi tanári állását, azzal a céllal, hogy mindazt, amit
Svédországban tanult, Magyarországon kamatoztassa, ha Erdélyben nem teheti. Éveken
át ingázott a két ország között, hogy mindazt,
ami újdonság, hazavigye, és munkatársainak
is segítsen kijutni Svédországba.
Az időközben felépült új, korszerű épületben önálló klinikává fejlesztette a szívsebészetet, és öt év elteltével több mint ezer
műtéttel Magyarországon az elsők lettek, tíz
év múlva a tízezredik nagy műtétet is elvégezték nyitott szíven. Ebben az évben (2003)
a szívsebészetet bekapcsolták a kardiológiai
intézetbe, és szívsebészeti központtá alakult
át, amelynek szakmai igazgatójaként működött tovább.
Vezető egyetemi tanári tevékenységének
negyedszázada alatt a szívsebészet további

Elsősorban azért, mert olyan
folyamatokat indíthat el,
amelyek
hasonlítanak
a
stresszre, ezért szervi elváltozásokat okozhatnak – hangsúlyozza dr. Kovács Judit
aneszteziológus főorvos, a
Marosvásárhelyi Szívérbetegségek és Transzplantációs Intézet altató- és intenzív
terápiás főorvosa.

A heveny fájdalom idővel krónikussá válhat, ami kihat az egész
szervezetre. Másrészt, amikor fájdalmat csillapítunk, meg kell mondani a betegnek, hogy tüneti
kezelésről van szó, és nem gyógyításról. Továbbá, ha azért kapja a fájdalomcsillapítót, hogy ne fájjon a
háta a porckorongsérv miatt, ez
nem azt jelenti, hogy a fájdalom
megszűntével felemelhet egy nagyobb súlyt. És ha megszűnt a fájdalom, akkor is el kell menni a
következő ellenőrzésre, kivizsgálásra.

Terjed az influenza
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Minden fájdalomcsillapítónak
van mellékhatása, ezért meg kell
beszélni az orvossal, hogy miből
mennyit kell bevenni, hogyan kell
kombinálni, hogy minél kevesebb
mellékhatás alakuljon ki. Léteznek
úgynevezett adjuváns (kiegészítő)
fájdalomcsillapítók, például egypár
antiepileptikum, antidepresszívum
(az epilepszia és a depresszió kezelésére használt szerek), amelyek
erősítik a fájdalomcsillapítók hatását, és ezt az orvosok, különösen az
onkológusok, ki is használják.
Lehet helyi érzéstelenítést végezni,
ami egy ideig eltart, vagy rákos betegeknek katéteren keresztül fájdalomcsillapítót
adagolni
kis
mennyiségben, kevés mellékhatással. A fájdalomcsillapításban a
gyógyszerek mellett érdemes kihasználni a komplementer módszereket is, mint a homeopátia,
akupunktúra, akupresszúra, kinetoterápia és a fizioterápia – tanácsolja. (b.)

Halálos esetek is vannak

Megyénkben két személy halt
meg influenzában az elmúlt
időszakban, egy ötvenéves
segesvári illetőségű és egy
negyvenéves
gernyeszegi
lakos. Mindketten más betegségekben is szenvedtek, és az
AH1N1 influenzavírussal fertőződtek. Rajtuk kívül még
ketten fekszenek kórházban,
akiknél a B-vírus okozta a
megbetegedést, és állapotuk
javulóban van – tájékoztatott
dr. Stelian Caraghiaur, a megyei
közegészségügyi igazgatóság
szóvivője.

A légzőszervi megbetegedések
száma január 29. – február 4. között
látványosan megnövekedett megyénkben, a statisztikák szerint
5.955-en betegedtek meg, akik
közül 66-an szorultak kórházi ellátásra. Tüdőgyulladást 2245 személynél állapítottak meg, 159
esetben szükségessé vált a kórházi
ellátás.
A kissé későn érkezett védőoltást
13.488 személynek adták be, több
oltóanyag nincs, csak a megyék közötti újraelosztás után van esély
arra, hogy újabb mennyiséghez jut
a közegészségügy.
Országos szinten január végéig
283 esetben mutatták ki az influenza vírusát, jobbára a B3 típusút.
Oltóanyagból egymillió adagot, a

fellendítésére törekedett, és közben hasonló
figyelmet szentelt az általános és a mellkassebészet fejlesztésének is. „A szívsebészet területén bevezette és mindennapos gyakorlattá
fejlesztette a szívizom-revaszkularizációs
műtétet, meghonosította az artériás graftokkal végzett koszorúér-áthidalásokat”, és munkatársaival együtt számos más műtéti eljárást
végzett elsőként Magyarországon. Az oktatás
terén az orvostanhallgatók mellett a jól képzett szakorvosok kinevelésére törekedett, 16an váltak önállóan műtő szívsebésszé, és
tanszékvezető utódja is tanítványai köréből
került ki.
Tudományos munkássága során a szívbillentyű megtartására törekvő korrekciós műtétekkel, a műbillentyűk fejlesztésével, a
koszorúér és kombinált műtétek eredményeinek felmérésével és a konzervvér falhasználásának csökkentésével foglalkozott. Újabban
a szívinfarktus akut szövődményeinek sebészi kezelését, a transzfúzió nélküli szívműtét
és a mininvazív behatolások lehetőségeit tanulmányozza – olvasható életrajzában.
Tevékenységét az emeritus professzor cím
mellett számos szakmai díjjal ismerték el,
Debrecen város díszpolgárává avatták, és a

múlt évinek a kétszeresét adták be
a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyeknek.
Ebben az évben megyénkben
három gyermek betegedett meg kanyaróban Karácsonfalva községben. A védőoltással kapcsolatosan a
frissen megválasztott egészségügyi
miniszter a napokban kijelentette:
„… az egészségügyi minisztérium
kezdeményezett egy kanyaróellenes
oltáskampányt, és havonta 20.000
szülő tagadja meg, hogy beoltassa a
gyermekét. (…) Szerintem ebben a
helyzetben az oltástörvénynek elsődleges fontosságúnak kell lennie
számunkra. Azt hiszem, nem voltak
kellően agresszívek ezek a kampányok ahhoz, hogy meggyőzhessük
a szülőket az oltások jótékony hatásáról. Ilyen feltételek mellett nem
lehet saját megítélés alapján dönteni, amikor a gyerek egészségéről
van szó, és ezt nagy felelősséggel
mondom. Nyílt beszélgetésre van
szükség, és egy oltásokat népszerűsítő kampányra. (…) A törvény a
parlament előtt van, a képviselőházban” – mondta a miniszter.
Az influenza elleni oltással kapcsolatban kijelentette: országszerte
jutott a vakcinából, azonban az emberek nem akarják beoltatni magukat, annak ellenére, hogy a
hivatalosságok többször hangsúlyozták a védettség fontosságát.
(Agerpres)

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemtől 2005-ben díszdoktori címet kapott, amit tiltakozásképpen az itt történtek
miatt 2014-ben visszaadott. (bodolai)
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Volt egyszer egy klinika

Ötven év távlatából
Bodolai Gyöngyi

„Klinika a semmiből”
Mielőtt részletesebben szólnánk a RheumCare Alapítványról, érdemes visszatekinteni
a múltba, hiszen fél évszázaddal ezelőtt,
1968-ban tartották a ligetbeli 50 ágyas Fizioterápiai és Orvosi Rehabilitációs Klinika hivatalos megnyitóját. Akkor alakult meg az
orvosi egyetemen az önálló balneofizioterápiai tanszék dr. Birek László előadótanár vezetésével, amelyet nyugdíjazása után egykori
tanársegéde, dr. Rákosfalvy Zoltán tanár vett
át. A balneológusmúlttal (a Románszentgyörgyi Balneoklimatológiai Gyógyüdülő igazgatója volt) rendelkező Rákosfalvy tanárnak
köszönhetjük a fekvőrészleg megalapítását.
A Marosvásárhelyi Klinikai Kórház igazgatójaként „sok hercehurcával, tömérdek előszobázással” érte el, hogy a néptanács
végrehajtó bizottsága megszavazza a volt
közfürdő épületének átadását a klinikai kórháznak. Az emeleten már 1962-től fizioterápiás járóbeteg-szakrendelő és kezelő
működött, a fekvőbetegek számára kialakított
kórtermeket a földszinten rendezték be. A klinikát a kutatásban is járatos kórházigazgató
irányításával a fizioterápia és fürdőgyógyászat minden korabeli kezelési eszközével és
módszerével ellátták, és kiváló eredményeket
értek el a mozgásszervi, neouropszichikai és
reumás betegek gyógyításában. Ezt abban az
időben szüleink, nagyszüleink és a mai hatvan éven felüliek is megtapasztalhatták.
Jómagam tizenévesen lettem a klinika emeletén működő kezelő állandó páciense, és ma
is hálával gondolok vissza dr. Birek László,
dr. Szabó Pál, dr. Kolumbán Margit és dr.
Nagy Irén főorvosokra, az általános és a kezelőben dolgozó asszisztensekre, a kiváló
nem látó masszőrökre, akik nagy hozzáértéssel végezték a gyógyító munkát.
„Úgy gondoltam, hogy nekem az jó lesz”
A „fizioterápián” folyó tevékenységről a leghitelesebb szemtanúval, Szentgyörgyi Andrásné Fülöp Éva főasszisztensnővel
beszélgettem, aki az Egészségügyi Technikum elvégzését követően a klinika bezárásáig
35 éven át dolgozott ott, és egy évtizedig irá-

Csoportkép a ’60-as évekből. Balról a 3. Szentgyörgyi Éva

nyította munkatársai tevékenységét. Szerénységénél csak a szaktudása nagyobb,
határozottságánál az empátia, amellyel a klinikán fekvő betegekhez viszonyult.
– Hogyan kezdődött pályafutásod a fizioterápiai klinikán?
– A marosvásárhelyi Egészségügyi Technikumban 1967-ben tett államvizsga után a
Lenin utca 8. szám alatti épület dísztermében
választottunk munkahelyet a székelyudvarhelyi végzősökkel együtt. Egy óriási táblára
volt felírva az összes üres hely az országban,
és a médiánk szerint kerültünk sorra, miután
családos kollégáink választottak. Marosvásárhelyen a mentőállomáson és az újonnan
nyíló Fizioterápiai és Orvosi Rehabilitációs
Klinikán voltak helyek. Bár a technikumban
a belgyógyászat keretében kevés fizioterápiai
szakismeretet szereztem, de annyit azért tudtam, hogy mit jelent, és úgy gondoltam, hogy
nekem az jó lesz. A kihelyezésen részt vettek
azoknak az egységeknek a főorvosai, ahol
üres hely volt. Minket dr. Rákosfalvy Zoltán,
a klinika alapítója „vett át”. Mivel a fektető-

részlegen még folyamatban voltak az átalakítási munkálatok, egy hónapra máshova
szórtak szét dolgozni.
– A személyzet többi része is a frissen
végzett asszisztensekkel egy időben került a klinikára?
– Többen mentünk akkor oda, kolléganőim a
technikumból, köztük Nágó Erzsébet, aki
nyugdíjazásáig az új kórházban működő klinika főasszisztense volt, Nagy (Tóth) Margit
általános és Szathmári Edit laboratóriumi
asszisztens, Pleşa Angela fizioterapeuta, Chiorean Rozália, két gyógytornász lány, akik
Nagyváradon végeztek, majd folyamatosan
jöttek új kollégák is, amíg minden hely betelt.
Egy hónap múlva Éva néni, a titkárnő értesített, hogy menjük vissza. Akkor hozták az
ágyakat, a fizioterápiás kezeléshez szükséges
gépeket, ágyneműt, edényeket és minden
egyebet, amire a fekvőbetegrészlegen szükség volt.

A volt klinika épülete ma

gépek, eszközök, módszerek szolgálták a
különböző bántalmak enyhítését.
A rázóasztaltól a súlyfürdőig
– Az emeleten levő két orvosi rendelő mellett
volt egy helyiség, ahol aeroszolterápiával kezeltük a légúti panaszokat, a gége-, légcső-,
tüdőhörgőhurutokat, a rekedtséget, ez utóbbi
miatt akkoriban sok tanár fordult hozzánk.
Ugyanott volt a rázóasztal, amit nagyon szerettünk, és amikor tehettük, kipróbáltuk. A

Az idén ünnepli megalakulásának negyedszázados évfordulóját a marosvásárhelyi Rheum-Care Alapítvány, amely Kinizsi Pál utcai Kezelési és Rehabilitációs Központjában fizioterápiai, reumatológiai szakrendelést, a
mozgásszervi és reumás betegek komplex kezelését, az agyvérzésen, műtéten átesett, balesetet szenvedett, mozgásképességükben korlátozott
személyek rehabilitációját biztosítja a székhely mellett a betegek otthonában is. Az alapítvány a jól szervezett és fejlett marosvásárhelyi állami szakellátásban folyó rehabilitációs tevékenység elsorvasztása nyomán jött
létre. A rendszerváltást követően ugyanis a 150 ágyas klinikából (a megyei
sürgősségi kórházban és a Ligetben), valamint a három kezelési központból
álló hálózatot fokozatosan leépítették.
Abból kiindulva, hogy a rehabilitációra nagyobb szükség van, mint bármikor, dr. Nagy Irén fizioterápiás-rehabilitációs főorvos, betegeire és a mellette dolgozó egészségügyi középkáderekre támaszkodva, 1993-ban
létrehozta a Rheum-Care Alapítványt, amelynek vezetésével Gombos
Marinelát bízta meg, aki a tevékenység folyamatos bővítésével valósította
meg Nagy doktornő elképzeléseit.

Özönlöttek a betegek
– Kik voltak az orvosok?
– A klinikát egyetemi vonalon dr. Birek
László előadótanár vezette, aki azzal fogadott
az első nap, hogy fiatalok, szépek vagyunk,
és reméli, hogy ügyesek is. Rajta kívül dr.
Rákosfalvy Zoltán főorvos és felesége, dr. Rákosfalvy Lívia, dr. Nagy
Irén, dr. Boga Emese,
dr. Mocanu Ioan és egy
szász
nemzetiségű
orvos dolgozott a klinikán, aki egy év elteltével
Németországba
telepedett ki. A járóbetegrészleget dr. Szabó
Pál főorvos, majd dr.
Kolumbán Margit főorvosnő vezette. A fektetőben kezdetben 35 ágy
volt, ezek számát később 50-re növelték.
Amikor megnyílt a klinika, hozták a betegeket
ölben, hordágyon, széken, amitől nagyon
megijedtünk. Be volt
görbülve a térdük, lemerevedve a bokájuk, lekötve a könyökük. Jöttek a meggörbült Bechterew-kórosok, akik közül némelyik le sem
tudott feküdni, csak a fotelben ült. A sokízületi gyulladásban szenvedő, otthon lenyomorodott betegeket is nagyon rossz állapotban
kezdtük el kezelni. Sokan a porckorongsérv,
a porckopás miatt szenvedtek. Egy idő után
egyre kevesebb volt a hely a betegek számához képest, mert oda járt az egész város, akkoriban sem a 2-es poliklinikán, sem az új
kórházban nem volt kezelő. Pár év múlva már
csak egy-egy beteg jött annyira súlyos állapotban, mint a klinika megnyitását követően.
Kezdetben babakocsiban tolták a készülékeket a beteg ágyához, ami nagyon érdekesnek
tűnt számunkra.
– Manapság szerte a városban egyre
több úgynevezett fizioterápiai kezelőt
nyitnak egy-két géppel, esetleg egy maszszőrrel. Látva, ahogy szaporodnak,
eszembe jut, hogy a ligetbeli klinikán
szinte megbabonázott a kezelési lehetőségek sokfélesége. Érdemes számba
venni, hogy hányféle kezelőben milyen

magasan levő asztalra feküdt a beteg, és a
rázó mozgásnak fokozatai voltak, ahogy az
asszisztens gyorsabb tempóra kapcsolta. Ha
visszagondolok, biztos vagyok benne, hogy
a neurotikus panaszoknál jót tett, megnyugtatta a pácienst, akinek az állandó fájdalom
miatt idegbántalmai is voltak. Egyébként
mindent kipróbáltunk, emlékszem, az aeroszoltól majdnem meghaltam, mert nem tudtam,
hogy
allergiás
vagyok
a
chloramphenicolra.
A nagy kezelőben voltak az elektroterápiára,
az ionizálásra, a galván- és diadinamikus
árammal, valamint az ultrahanggal való kezelésre használt gépek és a TENS (a bőrön
keresztül ható elektromosinger-stimuláló) készülék. Ezeknek gyulladáscsökkentő, izomlazító és ezáltal fájdalomcsillapító hatása
volt, attól függően, hogy milyen korosztály
képviselőinek és milyen típusú fájdalom enyhítésére írták fel.
– Dr. Rákosfalvy Zoltán, aki a későbbiekben a Magyar Tudományos Akadémia
tagja lett, 2004-ben érdekes könyvet közölt fürdő- és fizioterápiás, valamint reumatológusi tapasztalatairól. Ebben írja
le, hogy az első TENS készüléket 1982ben az ő útmutatásai alapján állították
össze, és a klinikáról való távozásakor
1994-ben még mindig azt használták,
ami hatékonyabb volt az új készülékeknél. Kérlek, folytasd a felsorolást!

Csoportkép a ’70-es évekből

Fotó: Nagy Tibor

– Egy elkerített részben volt a rövidhullámterápiára használt nagy készülék, ami a csípőízületi kopás okozta fájdalomra hatott a
leginkább, és elősegítette a térdben felgyűlt
folyadék felszívódását. Csonterősítőként, a
gerinc menti fájdalom csökkentésére szolgált
az ultraibolya-sugár. A kék fény formájában
megszűrt infravörös sugár a nyaki porckorongsérv és az izomgörcs okozta fájdalmat
enyhítette, és abban a teremben volt, ahol a
masszőrök dolgoztak. Ugyanott volt a henger
alakú, 20-25 villanykörtével felszerelt fényfürdő, ami rövid ideig működött, mert nagyon nagy volt a fogyasztása.
– Bár a földszinti kicsi medencében kapott súlyfürdőn kívül más hidroterápiában nem volt részem, amikor a
masszírozóba mentem, mindig érdeklődéssel néztem a hidroterápia különböző
változataira használt kezelőt, ami gyakran gőzben úszott. Milyen kezelések folytak ott?
– A galvánfürdő során a beteg keze és lába is
vízben volt, majd rákapcsolták a bizsergő érzést okozó galvánáramot, ami szintén a fájdalmat, a gyulladást szüntette. A hidroterápia
céljára elkülönített részen voltak a kádfürdők,
szénsavas, báznai sóval, kamilla-, széna- és
fenyőfőzettel, és az erre szakosodott két
ápoló (a băieşiţák) átmozgatta a beteg ízületeit a víz alatt. A neuraszténiás betegek kezelésére a zuhany különböző formái mellett
használták a skót tust, amikor jókora távolságból meleg és hideg vízzel locsolták a beteget, ami a nyugtató hatás mellett stimulálta
a vérkeringést. Volt mofetta is a visszereseknek, palackokban hozták a szénsavat, a beteg
egy nagy inoxedénybe tette a lábát, jól szigetelték a derekánál, s az edénybe egy csövön
beengedték a szénsavat kevés meleg vízzel.
A kádvízbe is csöveken keresztül vezették be
a szénsavat, aminek úgyszintén nyugtató és
vérkeringés-javító hatása volt.
A masszírozó mellett volt a magnetodiaflux, ami a mágneses kezelésre szolgált, a
három karikát a test különböző pontjain helyezték el.
A földszinten kezdettől egy kicsi medencében
a nyaki és gerincsúlyfürdővel, víz alatti tornával kezeltük jó eredménnyel a diszkuszsérves betegeket. A földszinten kezdetben
egy, majd két gyógytornatermet rendeztek be.
Lemondtak az épületről
Kezdetben, amíg Rákosfalvy doktor az igazgatóság élén állt, minden lehetséges készülékkel felszerelték a klinikát. Ezek dr. Szabó
Pál főorvos idejében még működtek, de azt
követően, ha valami elromlott, amit nem tudtak megjavítani az igazgatóság alkalmazottai,
arra többet nem költöttek. Az épület tudomásom szerint nem volt az egészségügy tulajdonában, ezért a rendszerváltást követően
lemondtak róla. Véleményem szerint a klinikát akkor sem kellett volna bezárni. Bár a betegek az új kórházban
kialakított klinika és kezelő
működése nyomán megoszlottak, nálunk is megteltek
az ágyak. Egy egyszerű festetés is sokat jelentett volna,
de mivel költséges volt a
klinika fenntartása, egyre
durvábbá váltak a megszorítások, majd szándékosan
hagyták tönkremenni, hogy
2.000-ben végleg bezárhassák.
– Néhányan megmaradtatok általános asszisztensnek, holott akkoriban úgy
tűnt, hogy a kezelőben dolgozóknak jobb volt a helyzetük. Nem próbáltál
váltani?
(Folytatás a 8. oldalon)
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Sminkdivat

Casoni Szálasi Ibolya

Hogy valóban jól nézzünk ki, a divatos öltözék, a jó frizura és az ápolt kéz mellé arcunk kikészítésének, a sminkünknek is tökéletesnek
kell lennie.
A természetességre törekvő tendencia alapelve megmarad a 2018-as évben is, viszont ezúttal átértelmezve.
A hangsúly lehet a szemen vagy a szájon.
Idén rengeteg csillogó és erős színű szemfestéket ajánlanak a divattervezők nappalra is, viszont természetes, „nude” színű rúzzsal
társítva. Ha a hangsúlyt a szájra kívánjuk helyezni, a szemet fessük natúrra, míg a szájat
hangsúlyozzuk korall, erős rózsaszín, padlizsán, magenta (bíborvörös), szilvakék, lila, zöld
vagy metallizált arany-, -ezüst- vagy bronzhatású rúzzsal.
Az óriási szemű babaarcok a 60-AS ÉVEK
SMINKJÉT juttatják eszünkbe.
Viszont ez nem azt jelenti, hogy irdatlan műszempillát viseljünk, hanem pont az ellenkezőhogy
szempilláink
minél
jét,
természetesebbnek hassanak. Ehhez enyhén
felborzolhatjuk, és speciális géllel rögzíthetjük
őket. Ha sötétebb szemceruzát használunk,
szinte ugyanazt a hatást érjük el.
A szem nagyobbnak fog tűnni, ha a szempillák vonalát követve a szemkontúrt tussal szélesebbre húzzuk, és oldalt kifelé és felfelé
elnyújtva meghosszabbítjuk. Az is növeli optikailag a szemet, ha az esti smink alkalmával az
alsó szemhéj szélére fehér, diszkréten csillogó
árnyékot festünk.
Az idei szemsmink vesszőparipája az
ARANY SZEMFESTÉK. Az arany árnyalatú

szemkrémektől a csillámporig számtalan változat áll rendelkezésünkre. Ebben az esetben a
nude rúzs, szájfény és irizáló arcfesték elég
lenne, viszont ha egy matt, piros árnyalatú vagy
marsala rúzst használunk, még szembetűnőbb
lesz a hatás.
Ha a száj vonalát akarjuk hangsúlyozni, ne
mulasszunk el beszerezni egy KORALLSZÍNŰ rúzst, amit nyugodtan használjunk
mind nappalra, mind estére, mivel, érdekes
módon, ez a színárnyalat minden bőrszínhez
talál.
Egy másik érdekes irányzat az idén AZ ELMOSÓDOTT SZÉLŰ SZÁJFESTÉS, amit legkönnyebben úgy érünk el, ha az ajkak közepére
kevés, pontszerűen alkalmazott rúzs széleit kifelé, elhalványítva ujjunkkal szétkenjük.
A „SMINKMENTES ARC” hatást a következőképpen érhetjük el: ha arcunk nem tökéletes, a kritikus helyekre alkalmazzunk
korrektort, majd vigyünk fel természetes árnyalatú, könnyű alapozót, azután – a friss hatás
kedvéért – tegyünk fényvisszaverő port vagy
krémet a kiemelendő részekre.
A szemnek egy fekete szempillatus és színtelen szempillagél elég, míg a szájra tegyünk
egy nude (természetes színű) rúzst.
A CSIILLÁMPOR (GLITTER) a diszkóhangulatú esti smink elengedhetetlen kelléke.
Szemhéjárnyékoló por, szemceruza, szemhéjtus, sőt speciális pigment is kapható csillogó
változatokban. Arany-, ezüst-, bronzszínű, irizáló, kék, rózsaszín stb. árnyalatú glitterek között válogathatunk.
Az egészséges kinézet hangsúlyozása érdekében ismét divatos az ARCPÍR is.
A „rózsaszín archatás” eléréséhez a barackvirágszínűtől az erős terrakottáig bármilyen
színárnyalatot használhatunk.

Ember és állat harmóniája
A kutyák körében is terjed az
influenzajárvány az Amerikai
Egyesült Államok bizonyos részein – figyelmeztetnek a sajtóhírek. Ennek kapcsán arra
kerestük a választ, hogy az
országban vagy a megyében
fennállhat-e hasonló járvány.
A marosvásárhelyi állatorvosok szerint nincs ok aggodalomra,
mifelénk
nem
beszélhetünk kutyáról emberre terjedő járványról, kennelköhögésről azonban igen.

Kennelköhögés
nem lehet beszélni, a kennelköhögés előfordul mifelénk is, főképp
nagyobb kutyaközösségekben –
például kiállításokra egybegyűlt
nagyszámú eb között vagy nagyobb
kutyasétáltatókban –, egyedi esetekben ritkábban. A felső légúti
megbetegedést, úgynevezett kennelköhögést számos vírus okozhatja, a kutyák adenovírusa (2-es

Hatvankilencedik nyelvlecke

„Muresmól”

Ötvös József
Középiskolás-korú lány féltucatnyi
könyvvel a kezében zöld jelzésre várva áll
a járdán. Kíváncsian szólítja meg egy
ugyancsak tinédzserkorú fiú:
– Hol vetted ezeket a régi könyveket? –
A lány kezében alig használt, színes borítójú világirodalmi regények, negyven évvel
ezelőtt a bukaresti Kriterion kiadónál
megjelent Horizont sorozat kötetei.
– Egy lejért árulják darabját itt a Muresmólban – jön a válasz, méghozzá jó háromszéki akcentussal, úgymond székely
hanghordozással.
Eltűnődöm a kihallgatott járdaszéli
párbeszéden, miközben nézem a főtér sarkán épült modern üzletközpont homlokzatán: Mures Mall. Lehet, hogy az angol
megnevezést könnyebb kimondani, mert le
sem kell fordítani Maros bevásárlóközpontra. Szerintem a Maros Mall (Marosmól) is fából vaskarika lenne – hiszen
egyik szó magyar, a másik angol –, még
akkor is, ha egyre több idegen kifejezés,
név honosodik meg nyelvünkben. De nem
mindegy, miképpen válik megszokottá,
mindennapivá egy-egy üzlet megnevezése.
Pár évvel ezelőtt vásároltunk egy kisebb
fajta személygépkocsit, egy Toyota Yarist,
és egyszerűen így olvastam ki: Járisz. Egy
év múlva egyik budapesti jó ismerősöm
rám kérdezett: jól működik a Jaris? Azóta
sem tudom, a-val vagy á-val kell kiejteni,
és a szóvégi betű s vagy sz. Ha majd találkozom egy igazi japánnal, megkérdezem.

típus), parainfluenza-vírusa, herpeszvírusa stb., de másodlagos bakteriális
fertőzések
is
előfordulhatnak. A kennelköhögésre az erős köhögés a jellemző, a
kutya általában láztalan, élénk,
eszik és iszik. A köhögés lehet száraz vagy nedves, amikor fehér,
habos váladékot köhög, amit sok tulajdonos hányásnak gondol. Szö-

Szer Pálosy Piroska

Amint dr. Pálosi Csaba megkeresésünkre kifejtette, egyáltalán
nincs jele kutyainfluenzának sem
országos, sem megyei szinten, állatról emberre való átfertőződés sem
jellemző mifelénk, legalábbis ezt
egyelőre nem mutatták ki. Ugyanakkor a szakember hangsúlyozta,
hogy az országban nincs az egyesült
államokbelihez hasonló jellegű vírustipizálás, illetve felmérés. Annak
ellenére, hogy kimondott járványról

Fotó: Szer Pálosy Piroska (archív)
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Németországban élő egyik osztálytársam interneten küldte el, és szólított fel a
kisebbségek érdekében indított polgári
kezdeményezés aláírására. A körlevele egy
felhívással fejeződik be: adjuk tovább a
Minority SafePack aláírásgyűjtésre való
biztatást. Megvallom, annak idején orosz
nyelvet tanultam, és megtorpanok, amikor
szeretném helyesen kiolvasni/kimondani a
Minority SafePacket. Zúgolódom is magamban, miért nem lehetett a médiában
mindezt magyarul közölni: mentőcsomag
a kisebbségek részére. Számomra így sokkal szimpatikusabb lett volna, s valószínű
az én korosztályomhoz tartozó vagy nálam
idősebbek számára könnyebben hozzáférhetőbbé vált volna, bár kétségtelen, hogy
a médiában sokat népszerűsítették, és
mindnyájunknak fontos, hogy összegyűljön a szükséges számú aláírás.
Morfondírozásom közepette jutott
eszembe egy kárpátaljai kedves emlék.
Álltunk a munkácsi vasútállomás előtt,
amikor elhangzott a kérdés: hány óra
van? A bejárat fölötti nagy elektromos óra
mutatta a pontos időt: 13 – mire a kárpátaljai férfi megszólalt: pontosan déli tizenkettő, majd furcsálló tekintetünket
látva, megnyugtatott: mi itt ukránul tizenhármat olvasunk, de magyarul tizenkettőt
mondunk.
Azt hiszem, itt, Marosvásárhelyen is ez
lenne a megoldás: Mures Mallt olvasunk,
de Maros bevásárlóközpontot mondunk.

vődményként tüdőgyulladás alakulhat ki, illetve a másodlagos fertőzések miatt gennyes orrfolyás,
kötőhártya-gyulladás is jelentkezhet
– ilyenkor a kutya bágyadt, lázas és
étvágytalan. Amint a szakember
hangsúlyozta, a betegséget általában immunerősítőkkel előzik meg.
Akárcsak az embernél, ha jó az immunrendszere, könnyebben átvészeli az állat is a betegséget, a
gyengébb immunrendszerű egyedeknél felülfertőződések, szövődmények fordulhatnak elő, ha nem
kezelik időben. A hideg évszak beálltával – szeptember-október-novemberben – jelentkezhet a
betegség, és a felmelegedéssel egyidejűleg újra felütheti a fejét. Cseppfertőzéssel terjed, főképp közös
edények használata során. A tüneti
kezelés javasolt, köhögéscsillapítók, hörgőtisztítók, nyálkaoldó
gyógyszerek, vitaminok. Súlyos
esetekben a felülfertőződések megelőzésére széles spektrumú antibiotikumokot is javasolnak, nagyobb
populációs kennelekben, a hideg
évszak beköszönte előtt oltást,
amely egyéb komponensek mellett
2-es típusú kutya-adenovírust, parainfluenza 2-es típust és esetleg elölt
Bordetella bronchiseptica törzset is
tartalmaz – mondta a szakember.

A kutyainfluenza
emberre nem veszélyes
Az amerikai Cornell Egyetem állategészségi központjában dolgozó
Amy Glaser szerint a közelmúltban
Floridában, Kentuckyban, Tennesseeben, Ohio délnyugati részén és
Kalifornia középső, part menti területein is jelentettek már jó néhány
esetet – írta a medicalxpress.com. A
szakember elmondta, hogy két influenzavírus-törzs, a 2004-ben azonosított H3N8 és a 2015-ben feltűnt
H3N2 fertőzhet a kutyák körében.
Az Amerikai Állatgyógyászati
Egyesület elnöke, Michael Topper
elmondta, hogy a kutyainfluenza
egy erősen fertőző légúti megbetegedés, amelyet az A influenzavírus
okoz. A szakember szerint a vírussal érintkező kutyák majdnem
mindegyike megfertőződik, ugyanakkor az esetek többsége enyhe lefolyású. A kutyainfluenzával
fertőzött ebeket el kell különíteni a
többi kutyától a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Glaser szerint, noha nem
minden esetet jelentenek be, kutyainfluenza-járvány még sosem tört ki
országos szinten, mert „az embereket sújtó influenzával ellentétben
a kutyainfluenza-járványok mindig
lokálisak”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kutyainfluenza emberre nem veszélyes.
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A Kutya éve

A kínai holdév szerint február 18-tól belépünk a
Föld Kutya évébe. Hogy milyen napok várnak
ránk? Ezt környezetünk és saját magunk alakítjuk.
Ezen túl, ha hiszünk a csillagok állásában, nem is
kerül nagy nehézségbe, hogy elképzeljük a 12
állat közül, amelyek hajdanán Buddha hívására legelőször jelentkeztek, mit jelképez a kutya.

Az ember egyik legrégebbi barátja a biztonság, a hűség,
az elköteleződés, az értelem, a társ, a szeretet fogalmát juttatja eszünkbe. A kínai jósok szerint ezek az érzelmek erősödnek fel 2018 során a különböző állatövi jegyekhez
tartozó emberek életében. Mivel a négy közül a föld elem
uralja a két hét múlva megkezdődő kínai évet, a világot alapjaiban megrázó események lehetősége is fennáll, olyanoké,
mint amikor megmozdul alattunk a föld. De mivel a föld a
kutya jellemzőjeként nyilvánul meg, a védelemre, helyzetünk megszilárdulására, az egyensúly helyreállására, a nyugodt, kiszámítható energiák hatására is számíthatunk.
A Kutya évében védetteknek érezhetjük magunkat, itt az
ideje, hogy a félelmektől megszabadulva, megvalósítsuk
nyilvánvaló és rejtett elképzeléseinket. A látványos anyagi
gyarapodás nem tartozik a Kutya évének jellegzetességei közé, ezért meglévő javaink védelmére kell összpontosítanunk. Ha ezt
tesszük, és nem engedünk a pazarlás ösztönének, láthatatlan erők segítségére számíthatunk
– állatják a kínai jósok. A világban, a társadalomban jelentkező konfliktusok idején fontos,
hogy magánéletünk békéjét megőrizzük. A
család mellett felértékelődik a baráti kapcsolatok fontossága. Aki egyedül van, a Kutya
évében nagyobb lehetősége nyílik arra, hogy
barátokat találjon, mások új barátságokat köthetnek, lazább viszonyokat szilárdíthatnak
meg. A rosszul működő kapcsolatokat hagyni
kell, hogy szétbomoljanak, a jó barátságokat
fokozottabban ápolni kell, hogy védelmet
nyújtsanak az esetleges kívülről érkező támadásokkal szemben. Ebben az évben nagyobb
belső erők munkálnak bennünk, amelyek képessé tesznek a másokért, a közösségünkét
való határozott kiállásra, amit nem szabad elmulasztani. A mások védelmét szolgáló cselekvéseinkben nem sejtett erők segítenek. A

August Wilhelm von
Schlegel német romantikus
író, filozófus egyik
gondolatát idézzük
a rejtvény fősoraiban
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(Folytatás a 6. oldalról)
– Többször kértem, hogy tegyenek át „fiziósnak”. Cătinean
Emil kollégánk tanfolyamot tartott a szak elsajátítására.
Nekem ez nem jött össze, csak nagyon későn, amikor már
nyugdíj előtt álltam. Így megmaradtam azon a helyen, ahol
kezdtem, de a mindennapi munka során minden eljárást megismertem. Miután bezárták a ligetbeli épületet, két évet az új
kórházban megnyílt reumatológiai és fizioterápiai klinikán
dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba 2004-ben. Szerettem a
betegekkel való munkát, amikor bementem a klinikára, minden otthoni gondomat elfelejtettem. Átéreztem a sorsukat, a
fájdalmukat, a nehézségeiket. És annyira jó érzés volt, amikor gyógyulni kezdtek, örülni tudtam, ha megmozdult egy
lábujj, kiegyenesedett egy kar, önállóan megtették az első lépéseket.
– Tudom, hogy elkeseredtél, amikor nyugdíjaztak.
– Valósággal belebetegedtem, rendkívül rosszul esett, hogy
57 évesen abba kellett hagyni. Adtam be kérést, hogy szeretnék még dolgozni, és annak ellenére, hogy kevesen voltunk,
mindössze két hónapnyi hosszabbítást engedélyeztek. Bár
azt gondoltam, hogy az időközben megalakult Rheum-Care
Alapítványnál folytathatom a tevékenységet, ez sem sikerült.
Végül régi ismerőseim kértek meg, hogy segítsem ki őket,
és tíz évet dr. Derzsi Kálmán, majd dr. Kovács Emese családorvosi rendelőjében dolgoztam a meggyesfalvi negyedben.
– Szóba került a Rheum-Care Alapítvány; tudom, meghatározó szereped volt abban, hogy a klinikáról a munkatársaid is csatlakoztak az alapító tagokhoz.
– Nagy Irén doktornő gondolta ki, és Fúró Attila segítségével
valósította meg. Emlékszem, azzal biztatott, hogy az alapítvány rendelőjében dolgozhatunk, ha nyugdíjba kényszerítenek. Mivel több alapító tagra is szükség volt, a doktornő
megkért, hogy menjek vissza szabadságról, és győzzem meg
a kolléganőimet, akiket nem kellett sokat biztatni. Lelkesen
vettünk rész, járultunk hozzá a rendezvények megszervezéséhez, ha kellett, takarítottunk, szendvicset, süteményt készítettünk, külföldi vendégeket fogadtunk.
Amikor a régi fizioterápiás klinika épülete előtt járok, és
látom, hogy televíziós székhelynek milyen szépen fel lehetett
újítani, valósággal fáj a szívem, hogy abban a kellemes környezetben nem sikerült egy korábban kiváló klinikát megőrizni.
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Kutya évében nem ritkák a jó célok érdekében szervezett
tüntetések, tömegmegmozdulások. Konfliktusteremtő szándékaink helyett figyeljünk a konfliktusokat kezelni tudó
adottságainkra, mert számunkra is fontos, hogy béke és nyugalom legyen körülöttünk.
A Kutya jegyében születettekkel meghatározó események
fognak történni ebben az évben, amelyek során megmutathatják rejtett képességeiket, elérhetik, hogy figyeljenek
rájuk. Ha meg tudják fogalmazni céljaikat, rejtett erők lendítik tovább őket a siker felé vezető úton. De ezt csak akkor
fogják elérni, ha megvédik önmagukat és azokat is, akik védelemre szorulnak. A jegy szülöttei nem kell elkeseredjenek,
ha valami rossz történik velük, mert rá fognak jönni, hogy
ebben az évben az is a javukat, az előrehaladásukat szolgálja. A jól működő társas kapcsolatoknak a Kutya éve lesz
a legszebb időszaka, a rejtett konfliktusok viszont a felszínre
törnek, és nem lehet őket többé eltussolni.
A művészek számára különösen kedvező a Kutya éve,
ami a nagy művészi alkotások megszületésének időszaka is.
A legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és szeretteinkre
– válik különösen érvényessé a Kutya évében rovatunk asztrológusának állandó tanácsa.
A Kutya évei: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006,
2018 (februártól a következő év februárjáig).
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Szabotálják a Maros KK-t, a legjobb játékosok
már a jövő héten távozhatnak

Előfordulhat, hogy szombaton játssza az utolsó mérkőzését ebben a bajnokságban
a Marosvásárhelyi Maros KK
férfikosárlabda-csapata. „Mi
be szeretnénk fejezni a bajnokságot, de ha a fő támogatónknak számító Azomureş
nem teljesíti a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor előfordulhat, hogy nem sikerül” –
mondta el Béres Lóránt klubelnök a sportszervezet tegnapi
sajtótájékoztatóján.

Bálint Zsombor

Elhangzott: most jutott el a klub
arra a pontra, amikor a többi támogatótól kapott pénzt elköltötte, és
számít az Azomureş támogatására,
amivel ki lehetne húzni az idény
végéig. A vegyipari kombinát
azonban, annak ellenére, hogy ér-

vényes szerződésben vállalta a támogatást, ebben a bajnoki idényben egy fillért sem utalt át a klub
számlájára, nagyjából azóta, hogy
megváltozott a csapat vezetősége,
és Cornel Lungut Béres Lóránt váltotta az elnöki posztban. A klub
leginkább azt kifogásolja, hogy nem
mondták ki tisztán, nem akarják támogatni a csapatot, folyamatosan
ígérgettek, és ezzel lehetetlen helyzetbe sodorták a kombináttól származó pénzre támaszkodó klubot.
A legélesebben a klub alelnöke,
Vlad Amariei fogalmazott, aki szerint egyesek szabotálni akarják a kosárlabdacsapatot. Ha már a
labdarúgóklub csődbe ment, akkor
csődöljön be a kosárlabdaklub is,
amely ellen azért áskálódnak egyesek a háttérben – román nemzetiségűként ezt is ki merte mondani -,
mert „magyar” csapat. Pedig, fogalmazott, ez a közösség csapata, a vá-

rosban élő mindkét nemzetiségé, és
nem választási kampánycéllal hozták létre, mint a labdarúgóklubot.
A sajtótájékoztatón jelen voltak
az edzők és a játékosok képviselői
is. Sánta Szabolcs csapatkapitány
elmondta, hihetetlenül nehéz körülmények között készülnek, és a türelmük elfogyott. „Ha nem látom,
hogy megoldódhatnak a gondok,
ez az utolsó hetem a Maros KKnál” – mondta. Hasonló állásponton van Alin Borşa, Bogdan
Stăncuţ és a két svéd, Jonathan Person és Dino Pita is – vallotta be
Béres Lóránt klubelnök.
Az is elhangzott, hogy amennyiben az Azomureş teljesítette volna
a vállalását, újabb támogatókat sikerült volna a csapat mellé állítani,
de a kisebb támogatók megijednek
attól, hogy a pénzük elvész, ha a
klub tevékenysége nem folytatódik.

Téli olimpia: Nagy Konrád viszi
a magyar zászlót a nyitóceremónián

venc távja mellett 1000 méteren is
indulási jogot szerzett.
Az éremesélyes rövidpályás
gyorskorcsolyázók szóba sem kerülhettek zászlóvivőként, mivel
másnap az első hivatalos versenynapon már szerepelnek, így számukra nem lett volna szerencsés
részt venni az általában legalább
három órán át tartó megnyitón,
amelyre várhatóan dermesztő hidegben kerül sor. Ráadásul később
kiderült, éppen akkorra kaptak edzéslehetőséget, így végül azok sem
vesznek részt az eseményen közülük, akik szombaton nem lépnek
A 25 éves, egyetemi világbajnok gyorskorcsolyázó Szocsi után másodszor szerepelhet olimpián jégre.
A gyorskorcsolyázó Nagy Kon- Nagy Konrád másodszor szerepelA XXIII. téli olimpia nyitóünrád viszi a magyar zászlót a pjong- het olimpián, Szocsiban 26. lett nepsége romániai idő szerint péncsangi téli olimpia pénteki 1500 méteren, idén viszont ked- teken délben kezdődik.
nyitóünnepségén.
Legutóbb a 2002-es, Salt Lake
City-i játékokon érte nagypályás
gyorskorcsolyázót az a megtiszteltetés, hogy a magyar csapat első,
A sílövő Marius Petru Ungureanu viheti a román zászlót a téli olimlobogót tartó embereként vonulhapia
nyitóünnepségén. Erről a Román Olimpiai Bizottság (COSR) végtott a stadionba a nyitóceremónián.
rehajtó bizottsága még azon a január végi ülésén döntött, amelyen
Akkor Egyed Krisztina vitte a
jóváhagyták a román küldöttség személyi összetételét. A legutóbbi
piros-fehér-zöld zászlót, azóta kéthárom
téli olimpián a most hatodik ötkarikás szereplését jegyző sílövő
szer rövidpályás gyorskorcsolyáTófalvi Éva vitte a román lobogót, a COSR elnöke, Mihai Covaliu
zóra, egyszer műkorcsolyázóra
szerint pedig most azért változtattak egy fiatal versenyző javára, hogy
esett a választás.
ezzel is bátorítsák az Ungureanuhoz hasonló ifjú sportolóikat.
A 25 éves, egyetemi világbajnok

A románoknál Tófalvi Éva helyett
Marius Petru Ungureanu

Eddigi legátfogóbb közvetítésével jelentkezik
a téli olimpiáról az MTVA

Minden eddiginél átfogóbban
közvetít a pénteken kezdődő
pjongcsangi téli olimpiáról a
magyarországi közmédia – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
(MTVA) szerdán az MTI-vel.
Mivel reális esély van rá, hogy
Magyarország majdnem négy
évtized után újra érmet szerez
egy téli olimpián, az MTVA jelentős erőket mozgósított: több
sportág történéseit a helyszínről
közvetíti, összesen három forgató
stáb hozza közelebb Pjongcsang
történéseit, szólaltatja meg a magyar és a nemzetközi főszereplőket
– írták.
Az ismertetés szerint már csütörtök hajnalban elkezdik a közvetítést az M4 Sporton. A négy évvel
ezelőtti téli játékokon, Szocsiban
lesiklásban hetedik alpesi síző,
Miklós Edit, valamint a korábban
világkupaversenyt nyerő snowboardos, Gyarmati Panka – mindketten sérülés miatt hiányoznak
Pjongcsangból – szakértőként,

szakkommentátorként segíti a közvetítést. Szintén a szakértői csapatot erősíti a korábbi rövidpályás
gyorskorcsolyázó Lajtos Szandra
és Darázs Péter, valamint a bobos
Gyulai Márton.
Az M4 Sport szerkesztési elve
mindenekelőtt a magyarok szerep-

lésének bemutatása lesz,
de szintén meghatározó,
hogy minél több érem születését élőben megmutassa
a tévécsatorna. A játékok
lebonyolítása
azonban
megnehezíti
mindezt.
Abban az esetben, ha valaki mást szeretne nézni,
megteheti, ehhez csak az
m4sport.hu-ra kell ellátogatnia, ahol további három olyan
csatornát talál, amelyeket a téli
olimpiának szentelnek – írta a közleményben az MTVA.
Az MTI különtudósítója és fotósa is a helyszínen követi az eseményeket, a magyarok szereplését.

Nincs többé geokódolás!

A mostani lesz az első téli olimpia a 2015-ben indított magyar közszolgálati sportcsatorna történetében, egyben az első olyan világesemény, amelynek közvetítési jogait a teljes Kárpát-medencére
megszerezte a kábeles előfizetések esetében a csatorna. Így azok a
határon túli magyarok, akik kábeltelevízióval rendelkeznek, szabadon nézhetik az M4 Sport műsorát.

Röviden
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* A Ljubljanában zajló futsal-Eb negyeddöntőjében: Portugália – Azerbajdzsán 8-1, Ukrajna – Spanyolország 0-1. Ezzel kialakultak az elődöntő
párosításai: Oroszország – Portugália (ma 19 órától), Kazahsztán – Spanyolország (22). A mérkőzéseket a Pro X TV közvetíti.
* Ilyés Annamária lett a német női kézilabda-élvonalban szereplő
Neckarsulmer SU vezetőedzője. A 37 éves, székelyudvarhelyi születésű
Ilyés balátlövőként Kolozsváron, Nagybányán, majd a Vác, a Kiskunhalas
és a Ferencváros színeiben játszott. Németországba 2008-ban igazolt, és
előbb a Blomberg-Lippe, majd a Metzingen, végül a Bietigheim együttesét
erősítette. Az előző időszakban a klub utánpótlásában dolgozott. A
Neckarsulmer SU jelenleg a 12. helyen áll a 14 csapatos német női élvonal tabelláján.
* A Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) elnökét, Nenad Lalovicot
beválasztották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottságába.
* Közelít a hárommilliárd dollárhoz a 2020-as tokiói olimpia szponzoroktól származó bevétele – jelentette be szerdán a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság (NOB) Pjongcsangban, a pénteken kezdődő téli játékok helyszínén. A NOB hozzátette: ez közel a háromszorosa a 2012-es londoni és
a 2016-os riói ilyen jellegű bevételnek.
* Doppinggyanú miatt eltiltották az Európa-bajnok brit futót: Nigel Levine decemberben akadt fenn a vizsgálaton és klenbuterolt használt. Levine utánpótlás Eb-n 2001-ben aranyérmet nyert 400 méteren, felnőttként
pedig szabadtéren és fedettpályán is Európa-bajnok lett 4x400 méteren a
brit csapattal. Amennyiben a doppinggyanú beigazolódik, kétéves eltiltás
vár rá.

Székelyudvarhelyi edzője lett egy német élvonalbeli női kézilabdacsapatnak

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 25. forduló: Swansea – Arsenal 3-1, West Ham
United – Crystal Palace 1-1, Huddersfield – Liverpool 0-3, Chelsea –
Bournemouth 0-3, Everton – Leicester 2-1, Newcastle United – Burnley
1-1, Southampton – Brighton & Hove Albion 1-1, Manchester City – West
Bromwich 3-0, Stoke – Watford 0-0, Tottenham – Manchester United 20; 26. forduló: Burnley – Manchester City 1-1, Bournemouth – Stoke 21, Brighton & Hove Albion – West Ham United 3-1, Leicester – Swansea
1-1, Manchester United – Huddersfield 2-0, West Bromwich – Southampton 2-3, Arsenal – Everton 5-1, Crystal Palace – Newcastle United 1-1,
Liverpool – Tottenham 2-2, Watford – Chelsea 4-1. Az élcsoport: 1. Manchester City 69 pont, 2. Manchester United 56, 3. Liverpool 51.
* Spanyol Primera División, 21. forduló: Athletic Bilbao – Eibar 1-1,
Deportivo La Coruna – Levante 2-2, Valencia – Real Madrid 1-4, Málaga
– Girona 0-0, Villarreal – Real Sociedad 4-2, Leganés – Espanyol 3-2, Atlético Madrid – Las Palmas 3-0, Sevilla – Getafe 1-1, Barcelona – Alavés
2-1, Celta Vigo – Betis 3-2; 22. forduló: Real Sociedad – Deportivo La
Coruna 5-0, Eibar – Sevilla 5-1, Betis – Villarreal 2-1, Alavés – Celta
Vigo 2-1, Levante – Real Madrid 2-2, Getafe – Leganés 0-0, Espanyol –
Barcelona 1-1, Girona – Athletic Bilbao 2-0, Atlético Madrid – Valencia
1-0, Las Palmas – Málaga 1-0. Az élcsoport: 1. Barcelona 58 pont, 2. Atlético Madrid 49, 3. Valencia 40.
* Olasz Serie A, 22. forduló: Sassuolo – Atalanta 0-3, Chievo – Juventus
0-2, SPAL – Inter 1-1, Torino – Benevento 3-0, Napoli – Bologna 3-1,
Crotone – Cagliari 1-1, Fiorentina – Hellas Verona 1-4, Genoa – Udinese
0-1, AC Milan – Lazio 2-1, AS Roma – Sampdoria 0-1; 23. forduló: Sampdoria – Torino 1-1, Inter – Crotone 1-1, Hellas Verona – AS Roma 0-1,
Atalanta – Chievo 1-0, Bologna – Fiorentina 1-2, Udinese – AC Milan 11, Juventus – Sassuolo 7-0, Cagliari – SPAL 2-0, Benevento – Napoli 02, Lazio – Genoa 1-2. Az élcsoport: 1. Napoli 60 pont, 2. Juventus 59, 3.
Lazio 46.
* Német Bundesliga, 20. forduló: Eintracht Frankfurt – Mönchengladbach 2-0, Bayern München – Hoffenheim 5-2, Borussia Dortmund –
Freiburg 2-2, VfB Stuttgart – Schalke 04 0-2, 1. FC Köln – Augsburg 11, RB Leipzig – Hamburger SV 1-1, Werder Bremen – Hertha BSC 0-0,
Bayer Leverkusen – Mainz 2-0, Hannover 96 – Wolfsburg 0-1; 21. forduló: 1. FC Köln – Borussia Dortmund 2-3, Mainz – Bayern München 02, Hertha BSC – Hoffenheim 1-1, Schalke 04 – Werder Bremen 1-2,
Freiburg – Bayer Leverkusen 0-0, Wolfsburg – VfB Stuttgart 1-1, Mönchengladbach – RB Leipzig 0-1, Augsburg – Eintracht Frankfurt 3-0,
Hamburger SV – Hannover 96 1-1. Az élcsoport: 1. Bayern München 53
pont, 2. Bayer Leverkusen 35, 3. RB Leipzig 35.
* Francia Ligue 1, 23. forduló: Dijon – Stade Rennes 2-1, Paris St. Germain – Montpellier HSC 4-0, St. Etienne – Caen 2-1, Guingamp – Nantes
0-3, Metz – Nice 2-1, Toulouse – Troyes 1-0, Angers – Amiens SC 1-0,
Lille – Strasbourg 2-1, Bordeaux – Lyon 3-1, Olympique Marseille – AS
Monaco 2-2; 24. forduló: Olympique Marseille – Metz 6-3, Lille – Paris
St. Germain 0-3, Montpellier HSC – Angers 2-1, Nice – Toulouse 0-1, Strasbourg – Bordeaux 0-2, Amiens SC – St. Etienne 0-2, Stade Rennes – Guingamp 0-1, Caen – Nantes 3-2, AS Monaco – Lyon 3-2. Az élcsoport 1. Paris
St. Germain 62 pont, 2. Olympique Marseille 51, 3. AS Monaco 50.
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Örökségünk őrei

Koncz József, az adatközlő levéltáros

Habár ezt a cikket a városunk
múltjával és nagyjaival foglalkozó
hivatásos történészek jobban megírhatták volna, mégis amatőrök vállalkoztak e feladatra. Ennek
indítéka profán és egyszerű: részt
veszünk az Örökségünk őrei mozgalomban, ahol csapatunk, a Színfolt, Koncz József emlékének
felélesztését tűzte ki célul.
Megállapíthatjuk azonban, hogy
a két hónapos kutakodásunk után,
amint alaposabban körvonalazódott
előttünk Koncz József alakja, már
egyáltalán nem tekintjük munkának
vagy versenynek. Egyszerűen megszerettük az öregurat. Lehet, hogy
elfogultakká váltunk – sőt, majdnem biztos –, de nem tehetünk róla,
ha búvárkodásunk során kizárólag
pozitív jellemvonásait és lelki nagyságát igazoló adatokra bukkantunk.
Élete és munkássága
1829-ben született Bözödön, Udvarhelyszék peremén, vegyes vallású – unitárius és református –
faluban. Középnemesi családja
nevét nagysolymosi előnévvel
használja. Büszke lehetett származására, hiszen 40 évvel később kutatási területe kiterjed szülőfalujára,
lakóira, felekezeteire, Nagysolymosra is.
Hétévesen veszíti el édesapját.
Tízéves korában özvegy édesanyja
beíratja a Bözöd környéki Makfalván a Wesselényi által alapított iskolába, majd a székelykeresztúri
unitárius gimnáziumba. Korai árvasága és szülőháza oltalmától való
elválása rányomja bélyegét későbbi
életére, megkeményíti a fiatal
Koncz Józsefet. Talán ezzel magyarázható szilárd jelleme és legendás
munkabírása.

1842-től a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban folytatja tanulmányait. Élete ettől kezdve
Marosvásárhelyhez kötődik, ahol
diák, segédtanár, rendes tanár,
könyvtáros, kutató, levéltáros, különböző szervezetek jegyzője vagy
elnöke. Szeretett városát csak rövid
időre hagyja el: diákéveit az 1848as forradalom szakítja ketté. Kérést
intéz a kollégium vezetőségéhez,
hogy júliusi vizsgáit májusban tehesse le, mert Kossuth Lajos azt
üzente… A tanári kar természetesen
jóváhagyja, hiszen tagjai között ott
van Török János, a későbbi székely
vértanú is. Koncz a XI. zászlóaljban
harcolja végig a forradalmat – Bem
József közvetlen parancsnoksága
alatt. Csapata többek között a debreceni és nagyszebeni utcai harcokban is hősies ellenállást tanúsít a
nyomasztó túlerővel szemben.
Húszévesen főhadnagyi rangban fejezi be a forradalmat. Ha eddigi magára utaltsága nem lett volna
elegendő
jellemszilárdságának
megalapozására, akkor a harcmezőn látottak és tapasztaltak bizonyára kemény férfivá avatják.
Visszatér az iskolába. Érettségizik, majd kétéves nagyenyedi teológiai tanulmányai végeztével papi
szigorlatot tesz. Ezután két évre belekóstol a tanári és könyvtárosi
munkába a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban, kitölti inaséveit mindkét területen. 1858-1860
között a marburgi, bázeli és zürichi
egyetemeken mélyíti el teológiai ismereteit, továbbá filozófiát, gyakorlati természettant és történelmet
hallgat. Svájci tanulmányai idején
meglátogatja az emigrációból állhatatosan szervezkedő Kossuth La-

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

KFT. alkalmaz ASZTALOST nyílászárók készítésére. Tel. 0744798-270. (6539-I)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz ASZTALOSOKAT
minden részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a
szállítási költség egy részének elszámolását. Az önéletrajzokat az
office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a 0735233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ a töltési részlegre
TERMÉKGYÁRTÓKAT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4. szám alatt, vagy a
prodcarmi@yahoo.com e-mail-címen lehet. (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681130. (19837-I)

ŞTEFANIA jós és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik azok kérésére, akiknek segítségre van
szükségük. Paranormális képességével bármilyen súlyos
problémát megold, segít alkoholizmus, stressz, impotencia,
depresszió, csontfájdalom stb. esetén, vizsgák alkalmával,
leveszi az átkot, rontást, feloldja a szerelmi kötést, ahol erre
van szükség, összehozza a szétváltakat, segít a magán- és
üzleti életben, családi veszekedéseknél. Szerencsét,
szerelmet, termékenységet hozó talizmánokat készít. Az
eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 6695)

jost. Koncz József tette nagy bátorságra vall, hiszen emlékeiben még
elevenen élhet a székely vértanúk
kivégzése a marosvásárhelyi Postaréten.
Azért foglalkozunk ennyire hoszszasan, behatóan gyermekkorával,
fiatalságával és tanulmányaival,
mert szerteágazó tevékenységét, elkötelezettségét, elhivatottságát és
tárgyi tudását nem lehetne megérteni és megmagyarázni ezen ismeretek nélkül.
1860-ban tér vissza Marosvásárhelyre, ekkor kezdődik meg 40
éven át tartó megszakítatlan tanári
tevékenysége. 1871-től a kollégium
könyvtárának őre és gondozója.
Herkulesi munkát vállal el, hiszen a
közel 50 ezer könyvet a mára már
lebontott régi könyvtár és auditórium épületébe zsúfolták össze, sok
esetben kettes és hármas sorokban
egymás mögé, polcokon és a folyosón felállított állványokon.
A könyvtár gyarapítását tűzi ki
egyik fő feladatául. Munkássága
idején több mint 12 ezer példánnyal
gazdagodik az állomány, tovább növelve a tárolás gondját. A bővülés
forrásait iskolájukat elvégzett öregdiákok és örökös nélkül maradt
gyűjtők adományai, Erdélyben kallódó értékesebb könyvek felkutatása és összegyűjtése, duplikátumok
cserélése más könyvtárakkal képezik.
Erdélyi könyvszerző útjainak
egyikén bukkan rá Erdőszentgyörgyön egy 14. századi latin nyelvű
hártyakódexre, benne a hatodik magyar nyelvemlékkel. A legnagyobb
természetességgel adományozza a
kollégiumnak. A hálás utókor róla
nevezi el Koncz-kódexnek. Ez – a

benne talált nyelvemlék révén – a
Teleki Téka legnagyobb kincse,
nemzetünk felbecsülhetetlen értéke.
A Tékában elhelyezett óriási méretű Teleki-levéltár rendezésére
Koncz Józsefet kéri meg a Teleki
család, hiszen szakértelmének híre
már túllépett a kollégium falain. E
két nagy könyvesház kincsesbányájában vallatja a forrásokat, majd
rendszeresen jelentet meg történelmi, egyházi, politikai, iskolatörténeti,
gazdasági
és
művelődéstörténeti tanulmányokat.
Itt tűnik ki szerteágazó érdeklődése
és alapos szakmai képzettsége. Személyében egymásra talál a kiváló
elme és a kitartó szorgalom. 22 folyóiratban és egyéb kiadványokban
összesen 342 közlemény szerzője.
Továbbá megírja A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium történetét (1557-1895) 750 oldalon,
valamint a kollégium nyomdájának
és könyvtárának történetét. Ezek
annyira alapos és minden részletre
kiterjedő művek, hogy a kollégium
többszázados életének felderítésére
vállalkozók a mai napig forrásmunkaként használják.
Megmenti a kallódástól a Bolyaihagyatékot, és szívügye a két Bolyai munkásságának és hírnevének
megismertetése a nagyvilággal.
Hozzá fordulnak segítségért a lexikonok és enciklopédiák szerkesztői,
hiszen kevés tudós él Erdélyben,
aki a művelődéstörténet, a régi
könyvek titkainak ismerőjeként és
adatközlő levéltárosként túltenne
rajta.
A tanári pályáról való visszavonulása után is dolgozik a könyvtárban és a levéltárban. Szakadatlanul
hozza felszínre nemzetünk rejtett

értékeit. Tevékenysége olyan, mint
a bányászé, aki rábukkan az ércre,
majd átadja a becses kincset feldolgozás céljából, írja róla hálás tanítványa, Kelemen Lajos. A szó szoros
értelmében esett ki a penna a kezéből a halálos ágyán, vallotta Biás
István, a Teleki-levéltár későbbi
gondozója, aki mellette állt az utolsó
perceiben 1906. március 3-án.
Befejezésül – a 30 fellelt méltatásából válogatva – Deé Nagy Anikót idézzük:
„Megkockáztatom azt a feltevést,
hogy ha a Bolyaiak élete, munkássága történetesen nem Marosvásárhelyhez kötődne, akkor talán alma
materünk vagy legalább nagy hírű
könyvtára ma Koncz József nevét
viselné. Mert hát kevesen vannak,
akik annyit tettek ezért az iskoláért
és könyvtáráért, mint éppen ő. Az
aztán már egyértelműen az utókor
számlájára írható, hogy hasonlóan
sok más méltatlanul elhallgatott erdélyi tudóshoz, alkotó értelmiségihez, róla is keveset tudunk, a halála
óta eltelt közel egy évszázad alatt
ritkán emlegették, érdemben senki
sem foglalkozott életművével.”
„Aki azonban Erdély művelődéstörténetét kutatja, ezen belül a marosvásárhelyi oktatástörténettel, erdélyi
egyháztörténettel foglalkozik, vagy a
Teleki-Bolyai Könyvtárban dolgozik, szinte naponta találkozik Koncz
József szellemi hagyatékával, írásaival, mindennapi munkájának fennmaradt nyomaival.”
Fő forrásunk Koncz József A
Marosvásárhelyi Evang. Reform.
Kollégium története (1557–1895)
és Deé Nagy Anikó Koncz József
(1829–1906) című munkája. További 125 könyvet, tanulmányt,
kéziratot, anyakönyvet és újságcikket böngésztünk át, hogy megismerjük
és
megismertessük
kultúrtörténetünk e kiválóságát.
A Színfolt csapat

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

a következő tanfolyamokat szervezi:
• február 19. – március 27. között 16 órától polgári védelmi felügyelő (136 óra),
109-es terem
• március 20 – április 17. között 16 órától humánerőforrás-referens/felügyelő, 40 óra, 209-es terem
• április 16 – 27. között 16 órától környezetvédelmi felelős, 50 óra, 109-es terem
• április 23. – május 11. között 16 órától felnőttoktató, 40 óra, 208-as terem
• május 21. – június 19. között 16 órától munka- és egészségvédelmi felügyelő
(40/80 óra), 109-es terem.
A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai
5–20% közötti kedvezményt kapnak, a csatlakozás típusától függően.
Iratkozni és bővebb felvilágosítás naponta 8–16 óra között a kamara székhelyén – Marosvásárhely, Városháza utca 1. szám,
telefon: 0265-269-218, fax: 0265-269-219, e-mail: cursuri@ cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro. Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.
Várjuk önöket!
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális
Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda

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

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
eladósodott cég javait:
– LEX GUARD SECURITY KFT., adószám 21172521, Szászrégen, M. Viteazu utca 17/II, Maros megye, végrehajtói dosszié
száma SC_L_97
Az árverésre 2018. február 28-án 11 órakor kerül sor a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám
alatti székhelyén, az SC_L_97 számú dosszié alapján
A LEX GUARD SECURITY KFT. eladásra szánt ingatlana:
– kereskedelmi helyiség 46,70 négyzetméteres hasznos felülettel, telekkönyvszáma 50168, kikiáltási ára 105.075 lej. A kikiáltási ár a becsült érték 100%-a (első árverés), héa nélkül. Az ingatlan nincs megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az
árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az
árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni,
adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem
közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. február 8.
Zogorean Florin hivatalvezető
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi
Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Marosludas, Köztársaság utca
25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail:
Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítenek 2018. február 22-én 11 órakor a Marosludasi
Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
– egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1., adószám
1840427260062 (hetedik árverés, az ár 50%-kal csökkent)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
2. ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A, adószám
19075870, végrehajtási dosszié száma 658 (negyedik árverés, az ár 50%-kal
csökkentve)
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS02-AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely), kikiáltási ár 11.800 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– MAN 18.463 TG460A FLS nyergesvontató, 2001-es gyártású, fehér, rendszáma MS-07-LUH (nincs kapcsolószekrény és kardántengely), kikiáltási ár
11.010 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
3. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6., adószám 4869848,
a végrehajtási dosszié száma 161 (tizenharmadik árverés, az ár 50%-kal csökkentve):
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a
Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463, Marosludas, kataszterszám
C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár 39.767 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be
a következő iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást
a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi
207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413224-es telefonszámon.
Daniela Pop osztályvezető

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (6419)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(6697)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok
hűtőket,
fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011. (6480)
KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385595. (6629)
BÁRMILYEN ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
VÁLLALUNK; cserépforgatás, csatornatakarítás, -javítás, hegesztési munkák.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezménnyel!
Tel. 0721-156-971. (6473)
GYEREKFELÜGYELETRE keresünk hölgyet. Tel. 0742-669-084.
(6687-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Az idő
múlik, de feledni nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 8-án MOLDOVÁN
ZOLTÁNRA
halálának
6.
évfordulóján.
Nyugodjál
békében!
Emléked
őrzi
szerető feleséged, Eszti és
annak családja. (6031)

Nem simogatjuk őszülő fejed,

nem láthatjuk értünk aggódó

szemed. Megállt a drága szív,

mely élni vágyott, pihen az
áldott

kéz,

mely

értünk

imádkozott. Nélküled üres és
szomorú

a

házunk,

nem

hisszük el, hogy téged hiába

várunk.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
drága jó feleségre, édesanyára, testvérre, a ravai
születésű NAGY MÁRIÁRA
halálának 30. évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, testvére,
három gyermeke és azok
családja.
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes!
(6660-I)

Az idő múlik, a fájdalom
megmarad, de szívünk mélyén
mindig velünk vagy.
szívvel
emlékezünk
Fájó
február
8-ára,
életünk
legszomorúbb
napjára,
a
születésű
id.
feketeerdői
OSZTÁS
ISTVÁNRA,
a
Prodcomplex Artizanat volt
halálának
3.
dolgozójára
évfordulóján, aki életének 65.
évében eltávozott az élők
sorából.
Szép emlékét szívében őrzi
felesége, Ani, fia, István, leánya, Gabriella, veje, Rémusz és a
kisunoka, Norbert, valamint testvére, Marika Feketeerdőről
családjával együtt. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
(6675)
Fájó

emlékezünk

Éneklek az Úrnak, amíg élek,

MIHÁLYRA halálának negye-

amíg csak leszek. (Zsolt 104, 33.)

február
dik

szívvel
8-án

id.

BALOGH

évfordulóján.

Bánatos

felesége, gyermekei és azok
családja.
áldott,

(6621-I)

Emléke

nyugalma

legyen

csendes!

zsoltárt

zengek

Istenemnek,

Fájdalommal a szívünkben, de

Isten kegyelmében bízva tudat-

juk, hogy a vártemplomi gyüleke-

zet

Psalmus

kórusának

karvezetője,

KOVÁCS ANDRÁS

20 év szeretetben és alázatban
Rohan az idő, múlnak az évek,
minden február egy fájdalmas
búcsúzásra
emlékeztet.
Fájdalommal, megtört szívvel
emlékezünk
február
8-án
szeretett
gyermekünkre,
testvérre, DÁVID MÁRTÁRA
halálának 12. évfordulóján.
„Csak az hal meg, akit
elfelejtenek.”
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Bánatos
szerettei. (6647)

végzett karnagyi szolgálat után

megtért teremtő Urához. Február

10-én 13 órakor búcsúzunk tőle a

református temető cintermében.

A Mvhely I. Vártemplom
gyülekezet vezetősége

és munkaközössége. (-I)

Fájdalommal tudatjuk mindazok-

kal, akik ismerték és szerették,
hogy

BIRÓ MARGARETA

nyugalmazott tanárnő

életének 79. évében február 2-án

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk február
8-án szeretett nagybátyánkra,
id.
OSZTÁS
ISTVÁNRA
halálának 3. évfordulóján.
Szép emlékét szívünkben
őrizzük. Tünde és Doru, Ati,
Ani és Noémi. Nyugodjon
békében! (6659)

elhunyt. Emlékét és hamvait sze-

rettei őrzik. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (6669-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a nagyon szeretett édesanya,
nagymama, dédnagymama,

özvegy DEMETER ERZSÉBET

életének 96. évében türelemmel

Szomorú szívvel emlékezünk
február 8-án ZILIŞTEANU
JOLÁNKÁRA szül. Belényessy
halálának 29. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Férje és
fiai. (6642)

ELHALÁLOZÁS
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a legdrágább férj, édesapa,
nagyapa és barát,
KOVÁCS ANDRÁS
ny. zenetanár, karnagy
2018. február 7-én életének 77.
évében örökre eltávozott szerettei köréből. Temetése február 10én, szombaton délben 1 órakor
lesz a református temető cinterméből.
Emléke
szívünkben
örökké él!
Gyászoló szerettei. (6690-I)

viselt, hosszú szenvedés után

örökre megpihent. Drága halot-

tunkat február 8-án, csütörtökön
13 órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a remeteszegi temetőbe.
Szép emléke legyen áldott, nyu-

galma békés!

Búcsúzik tőle

a gyászoló család. (6670-I)

„Lehunytad szemedet, csendesen elmentél, szívedben csak az

volt, hogy minket szerettél. Ma-

radt a bánat és egy csendes sír-

halom, szívünkben gyász és örök

fájdalom.”

Mély fájdalommal búcsúzunk a

szeretett édesapától, nagyapától,
keresztapától, rokontól, szom-

szédtól, baráttól,

özv. VÉCSEI FERENCZTŐL

aki életének 84. évében csende-

sen megpihent. 2018. február 9-

én

12

órakor

a

református

temetőben helyezzük örök nyu-

galomra.

A gyászoló család. (6686-I)

11

Összetört szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, testvér, sógor,
nagybácsi, a magyarpéterlaki
születésű
SZABÓ JÁNOS
(Jánoska)
búcsú nélkül távozott közülünk.
A veszteség pótolhatatlan űrt hagyott családunkban. Drága emléke örökké élni fog szívünkben.
Bánatos édesanyja, testvérei,
Attila, Annamária és családjuk.
(6693-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, fiútestvér, rokon és barát,
BALOGH ALPÁR
életének 43. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait 2018. február 9-én,
pénteken du. 2 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temető cinterméből. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle
a gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten értesültünk a
kiváló
karnagy,
KOVÁCS
ANDRÁS zenetanár haláláról,
aki az elmúlt évek során
egyházi és világi kórusai élén a
zene
varázsát
közvetítette
számunkra.
Mélyen
együtt
érzünk a szeretett férjet,
édesapát és nagyapát gyászoló
családdal. A Harmónia Klub
tagjai. (-I)

Megrendülten
búcsúzunk
KOVÁCS ANDRÁSTÓL,
az
őszinte
baráttól.
Nyugodj
békében,
drága
barátunk!
Részvétünk
a
gyászoló
családnak. A Ruja család.
(6690-I)

Aki hisz a Fiúban, annak örök
élete van. (Jn 3, 36.)
A Vártemplom Psalmus kórusa
szomorú
és
fájó
szívvel
búcsúzik szeretett karnagyától,
KOVÁCS ANDRÁSTÓL. Sok
szép
tanítását
szívünkben
őrizzük, és nem felejtjük a
kórusban végzett szeretetteljes
és igényes szolgálatát. A
gyászoló
család
számára
imádságainkban az Úr erejét és
vigasztalását
kérjük.
A
kórustagok. (-I)

Szomorú
szívvel
vettük
tudomásul dr. GAÁL CSABA
sógorunk halálhírét. Őszinte
részvétünket
és
mély
együttérzésünket fejezzük ki
Noéminek és Csabának. Isten
nyugtassa békében! Ungvári
András és családja. (6677)

Őszinte együttérzésem Zágonban Molnár Károlynak és
családjának LACI elvesztése
miatt
érzett
fájdalmukban.
Nyugodj békében, LACI! Özv.
Kacsó Ilona (Ica). (6696)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

A marosvásárhelyi export támogatásával,
befektetők idevonzásával foglalkozó
kis- és középvállalkozások ügynöksége

– AIMMAIPE –

versenyvizsgát hirdet

a következő köztisztviselői állások elfoglalására
meghatározatlan időre:
• tanácsadók (felső/fő/asszisztensi fokozat) – öt állás a kisés középvállalkozások stratégiáját végrehajtó és az export
támogatásával, befektetők idevonzásával foglalkozó osztályon
• fő jogtanácsosi állás a gazdasági, jogi, humánerőforrásés adminisztratív részlegen
A dossziék benyújtásának határideje: 2018. február 27-én 16 óra, az
AIMMAIPE székhelyén, Marosvásárhelyen, a Dózsa Gyögy utca 25.
szám alatt. A versenyvizsgára március 13-án 10 órakor (írásbeli) és 16án 10 órakor (állásinterjú) kerül sor a székhelyen.
Bővebb felvilágosítás a könyvészetről és a részvételi feltételekről
a székhelyen, a 0265/311-660-as telefonszámon
vagy az oficiutargumures@imm.gov.ro e-mail-címen.

• 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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

A Finucci Bros a héten Erdélyben turnézik. Várjuk a zenekedvelő közönséget, zenészeket az új, USA-ban felvett lemezük lemezbemutató koncertjére. Marosvásárhely, Jazz&Blues Klub. A 20.,
50. és 100. jegyhez ajándék lemezt adunk!
Kapunyitás 19.30-kor. Belépő 20 lej.

