
A képviselőház után kedden
a szenátus is elutasította a
Székelyföld területi autonó-
miáját szavatoló törvényter-
vezetet, melyet csak az
RMDSZ-frakció kilenc szená-
tora támogatott. Szerdán a
Székely Nemzeti Tanács el-
nöke, Izsák Balázs sajtótájé-
koztatón értékelte az
elbukott törvénykezdemé-
nyezést. 

A szenátusi szavazás a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) korszaká-
ból egy tízéves történetet zárt le.
2008-ban határozta el az SZNT,
hogy harmadjára is be fogja ter-
jeszteni az autonómiatervezetet a
román parlament elé. Ez a tíz év a
parlamenti előkészítést is tartal-
mazta, több alkalommal is próbál-
koztak, sőt fölmerült még az a
gondolat is, hogy polgári kezdemé-
nyezésként nyújtsák be. Izsák Ba-
lázs megköszönte Kulcsár-Terza
Józsefnek, hogy egyéni kezdemé-

nyezésként tavaly decemberben
beterjesztette. 
Nem volt kudarc

– Ellentétben azokkal az értéke-
lésekkel, amelyek egyfajta kudarc-
ként értékelik ezt a próbálkozást,
én nem tartom annak, mint ahogy
az első két beterjesztést sem tartot-
tam annak – nyilatkozta Izsák Ba-
lázs. – Nem számítottunk arra,
hogy a román politikai osztály tel-
jesen nyitott lesz a törekvésünk
iránt, de arra igen, hogy az elutasí-
táshoz érveket fognak társítani. Ér-

velésben a parlamenti vita során a
székely közösség szellemi és erköl-
csi fölénybe került.

A küzdelmet innen kell folytatni.
Figyelembe véve az elhangzott el-
lenérveket tudatosítani kell a
román politikai osztályban, hogy
olyan alapvető fontosságú kérdé-
sekben, mint az ország közigazga-
tásának a jövője nem lehet ezen a
szinten politizálni. Kompromittáló
és szégyen a román parlamentre,
hogy politikai csoportok vezetői

25 év az otthoni
beteggondozás
szolgálatában
Hivatalos bejegyzésének 25. évfordu-
lóját ünnepelte májusban a marosvá-
sárhelyi Medicare Alapítvány, amely
városunkban elsőként vállalta idős
személyek otthoni gondozását. 
____________5.
Kulcslyuksebészet
a da Vinci 
robottechnikával
Az egyetemi hallgatókból álló közön-
ség vastapssal jutalmazta az idei Tu-
dományos Diákköri Konferencia
meghívott előadóját, dr. Mechtler Ist-
ván nőgyógyászt. 
____________6.

Autonómia 
újratöltve

Tulajdonképp semmi váratlan nem történt
azzal, hogy a regáti törvényhozás ismételten el-
utasította Székelyföld autonómiatervezetét. A
csoda ennek az ellenkezője, az elfogadás lett
volna, ám ez a mesebeliektől eltérően egy olyan
fajta csoda, ami egyszer valóra is válhat. De
odáig még sok idő kellhet.

A kérdés csak az erről szóló törvény elfoga-
dásával rendezhető, aminek két lehetséges útja
is van. Az egyik – és talán ez lenne a jobb –, hogy
a többség és a kisebbség tudjon békésen egyez-
ségre jutni fölötte. Ám, főleg a többségi társada-
lom és az abból kitermelődő politikum értelmi
fejlettségét elnézve, ez optimista becsléssel is
akár évtizedek kitartó munkáját is feltételezheti,
aminek során még valószínűleg sok hasonló el-
utasítást kell lenyelni. Egyelőre az is nagy kihí-
vás a Regátban, hogy az országot vezetni képes
kormányokat kiállítsanak, a politikum gondol-
kodási távlata meg legtöbb egy mandátum ide-
jéig terjed. Az autonómiakérdés rendezéséhez
viszont a túloldalon is felelős és távlatokban 
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Olvasóink 
figyelmébe!

Hirdetési irodánk 
nyitvatartása:

– május 31-én, csütörtökön:
8–15 óra

– június 1-jén, pénteken 
és 2-án, szombaton: ZÁRVA

– június 3-án, vasárnap:
10.30–14.30 óra között.

Lapunk megjelenik 
június 1-jén, pénteken, majd

hétfőn, június 4-én.
Érdeklődni a 0742-828-647-es

telefonszámon. 
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A küzdelmet folytatják



A nyárelői forróságban kellemes, családias és jó hangu-
latú zenei délutánon vehettek részt mindazok, akik május
29-én, kedd délután ellátogattak a Sörház utcába. A
Jazz&Blues Club Piano termében a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Líceum tizenegyedik osztályos diákjai léptek fel
egy rövid, de változatos és gazdag programot kínáló kon-
certen, nem szokványos felállásban: hárfa és hegedű hang-
ját hallhatta a közönség.

A koncerten Biró Zsuzsanna ifjú hárfa-, valamint Sipos
Tamás ugyancsak ifjú hegedűművész-tanonc lépett fel, a
repertoár Louis-Claude Daquin francia csodagyerek, ba-
rokk zeneszerző és orgonavirtuóz, Marcel Tournier 20. szá-
zad eleji hárfaművész, Théodore Dubois, Wieniawski és

Bach művein keresztül Saint-Säens szerzeményeiig terjedt.
Sorrendben elsőként Nagy Emese tanítványa, Biró Zsu-

zsanna lépett fel, aki Daquin A kakukk, Tournier Az erdő-
ben a forrás felé, valamint Dubois Fantázia hárfára és
zenekarra című alkotásait játszta (utóbbi előadásakor Os-
váth Hunor kísérte zongorán), majd Wieniawski Etude Cap-
rice Op. 18-ként és Bach Sonata No. 1 Siciliano és
Prestóként ismert műveit adta elő Sipos Tamás, Valeriu
Maior diákja. Az est második felében két Saint-Säens-al-
kotást hallhattunk: Biró Zsuzsanna a Fantázia című művet,
míg Sipos Tamás (Munkácsi Dóra Krisztina zongorakísé-
retével) a Violin Concerto No.3 első tételét játszta a
dzsesszklub Piano termében. (Knb.)

A nagy meleg ellenére 41 hűséges előfizetőnk jelenlé-
tében sor került a Bernády Házban a Népújság által fel-
ajánlott havi nyeremények kisorsolására. 

A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhely-
ről 305 levél érkezett, vidékről 68. A két vidéki nyertes: a
jelen levő Veres Árpád (Marosszentkirály, Szövetkezet u.
35. sz.) és Balázs Annamária (Koronka 260. sz.). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: a szintén jelen levő Sik-

lódi Endre (Koós Ferenc u. 12/3. sz.), Janka Imola (Foga-
ras u. 10. sz.), Simon Margit (Bazsalikom u. 2/74. sz.) és
Gombóc János (1918. December 1. u. 279/3. sz.). 

A 100 lej értékű Hűségtombola díj boldog nyertese Szí-
nyi Béla, Déva utcai előfizetőnk. 

A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra kö-
zött a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-
828-647.

Pünkösd másodnapja hagyományosan a backa-
madarasi református közösség és a székelyudvar-
helyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református
Kollégium közötti találkozás időpontja. Ennek
szellemében hétfőn már tizenkettedik alkalommal
találkoztak a nyárádmenti településen, a közös
gyökér és a hagyomány ápolása érdekében.

A két fél 2006-ban vette fel a kapcsolatot, amelynek
közös alapja a backamadarasi születésű, 18. századi nagy
erdélyi tudós, lelkész, udvarhelyi templom- és iskolaépítő
Kis Gergely, az ő emlékének és hagyományának ápolása
végett találkoznak évente a nyárádmenti faluban: az első
két évben advent időszakában, azóta pünkösd másodnapján
– tudtuk meg Koncz László Ferenc madarasi lelkésztől.

A találkozás azonban nemcsak emberek között jön létre,
hanem lélekben is, ugyanis ösztöndíjprogramot indított az
udvarhelyi fél: Kis Gergely hagyatéka szerint évente egy-
egy backamadarasi diák ingyenesen folytathatja itt közép-
iskolai tanulmányait. Ezzel ugyan nem éltek minden
évben, de már ötödik diákjuk, Szövérfi Tímea tanul a re-
formátus kollégiumban; aki akar, meg van adva számára a
lehetőség – tette hozzá a lelkész.

Kis Gergely hagyatékának ápolására jött létre Madara-
son a Harmónia kórus is 2009-ben (nevét a professzor
zenei tanítása, a harmónia adta – szerző megjegyzése),
amelynek szolgálata a gyülekezet életének a részévé vált,
2012 óta Kis Gergely mellszobra is ott áll a templomkert-
ben, mely alkotást az udvarhelyiek adományozták a nyá-
rádmentieknek, 2013-ban pedig egy Kis
Gergely-emlékszoba nyílt Madarason, itt helyezték el a Kis
családfát és a család címerét is – sorolta a lelkész, hozzá-
téve: „A folytatás kötelez, hiszen hagyományt őrzünk,
hogy a következő generáció is megismerje Kis Gergely ha-
gyatékát. Ugyancsak hitvallásos meggyőződésünk – hogy
az iskola fenntartassék – folytatása az egykori iskola he-
lyén most épülő református bölcsőde és óvoda is”. 

A múlt hétfői találkozásra nyolctagú küldöttség érkezett
Székelyudvarhelyről Tőkés Zsolt igazgató vezetésével, az
ünnepi istentiszteleten Juhász Zoltán iskolalelkész szolgált,
jelen volt a madarasi önkormányzat képviselete, az iskola
diákjai és pedagógusai is. Ünnepi köszöntőt mondtak Marc
Erzsébet madarasi és Tőkés Zsolt udvarhelyi iskolaigazga-
tók, szolgált a Harmónia kórus, a vallásórás gyermekek
műsorát követően pedig megkoszorúzták Kis Gergely
mellszobrát, elénekelték a 90. zsoltárt és áldást kértek
együttléteikre, hogy a Szentlélek vezesse őket minden jónak
az ismeretében, annak megtartásában és cselekvésében.

Úrnapi körmenet 
A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia va-
sárnap délután 5 órakor kezdődő szentmiséjét követően
úrnapi körmenetet tartanak a Rózsák terén. A híveket
kérik, hogy az azelőtti napokon vagy vasárnap vigyenek
virágszirmokat a plébániára.

A nemzeti összetartozás napja
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete június 4-én, hétfőn 16.30 órától a nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából megemlékezést szervez a
marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség temp-
lomkertjében. A szervezők ugyanakkor felkérik Marosvá-
sárhely és Maros megye történelmi egyházait, hogy június
4-én, hétfőn 16.32 órakor szólaltassák meg a templomok
harangjait, emlékezve a gyászos trianoni békeszerződés
aláírásának időpontjára.

Ballagás a Sapientián
Idén is háromnapos rendezvénysorozat keretében ballag-
nak a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának végzős
hallgatói. A május 31. – június 3. között zajló rendezvény-
sorozat ma, csütörtökön 18 órakor a Deus Providebit Ta-
nulmányi Ház épületétől a Sapientia koronkai campusáig
tartó hagyományos kocogással kezdődik. A tizenhat vég-
zős szak hallgatói öt kiindulópontból – Deus Providebit
Ház, Pszeudoszféra, Poklos-híd, Fortuna-megálló, Corina-
megálló – csatlakoznak a kocogókhoz. Célhoz érve gulyá-
sozás következik az egyetem udvarán. A ballagási
ünnepségre szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor a ma-
rosvásárhelyi kar aulájában. A ballagási rendezvénysoro-
zat a vasárnap 21 órakor kezdődő kosaras bállal zárul.

Díszpolgári cím Virginia Zeaninak
Szászrégenben június 20-án 19 órakor az Eugen Nicoară
Művelődési Házban rendkívüli hangverseny keretében
díszpolgári címet adományoznak Virginia Zeani szoprán-
énekesnek. Közreműködik Zemlényi Eszter szoprán, Sla-
vis Besedin bariton, Stefan von Korch tenor. Kísér a
Classis kvartett. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia énekkara, vezényel Vasile Cazan. 

Munkahelyek Hollandiában
Jó erőben levő, motivált személyeket keresnek hollandiai
mezőgazdasági munkára. A munkaidő meghatározott időre
szól tíz munkás számára, akiket napraforgószedésre al-
kalmaznának az LTO Arbeidskracht B.V. céghez Midden-
Noord-Brabant tartományba. A munkavállalók heti 40-45
órát kellene dolgozzanak, az órabér bruttó 9,59 euró. A
szállás költsége heti 70 euró. Az érdekeltek a Megyei Mun-
kaerő-közvetítő Hivatal EURES irodájában érdeklődhet-
nek, telefon: 0265-266-553, 0265-269-247, 109-es
mellékállomás. A jelentkezési határidő július 25. 

Rocksulis hangszerválasztó
Június 1-jén a marosvásárhelyi Rocksuli hangszerválasztó
programot tart. Ennek keretében az érdeklődők bepillan-
tást nyerhetnek a Rocksuli működésébe, kipróbálhatnak
hangszereket, és részt vehetnek egy kis örömzenélésben,
amit rocksulis diákok adnak elő. A hangszerválasztó 16 és
18 óra, míg az örömzenélés 18 és 19 óra között lesz a ma-
rosvásárhelyi Posta utca 2. szám alatti teremben (volt báb-
színház). Az idei hangszerválasztó újdonsága, hogy a
Rocksuli a Népművészeti Iskolával közösen rendezi, így
az Apolló Ház is várja az érdeklődőket.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ANGÉLA
és PETRONELLA, 
holnap TÜNDE napja.
TÜNDE:  Vörösmarty Mihály al-
kotása, a tündér szóból. A Cson-
gor és Tünde című mű
megjelenése óta töretlen a népsze-
rűsége.

31., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 33 perckor, 
lenyugszik 

21 óra  6 perckor. 
Az év 151. napja, 

hátravan 214 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2018. május 31., csütörtök

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 30.

1 EUR 4,6399

1 USD 3,9958

100 HUF 1,4531

1 g ARANY 166,8215

IDŐJÁRÁS
Meleg idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 140C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Hárfa–hegedű szólóest a dzsesszklubban

Jelen levő boldog nyertesek

Ismét találkoztak Kis Gergely utódai

Tizenkét éve találkoznak a madarasiak és az udvarhelyiek – összeköti őket a közös gyökér  Fotó: Koncz Antónia
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Az államfőnek ki kell adnia a DNA-
főügyész menesztésére 
vonatkozó rendeletet

Románia államelnökének ki kell adnia az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség főügyészének menesz-
tésére vonatkozó rendeletet, mert megállapítást
nyert, hogy ennek megtagadása alkotmányos ter-
mészetű államhatalmi konfliktust idézett elő – kö-
zölte szerdán az Agerpres hírügynökséggel
Románia Alkotmánybírósága. Az Agerpres forrásai
szerint az alkotmánybírák 6:3 arányban szavazták
meg az arra vonatkozó döntést, hogy az államfő al-
kotmányos természetű államhatalmi konfliktust idé-
zett elő a DNA-főügyész menesztésének
megtagadásával. 

Nem izgul a kormányfő 
a bizalmatlansági indítvány miatt

Egyáltalán nem izgul az ellenzék által kilátásba he-
lyezett bizalmatlansági indítvány miatt, jelentette ki
szerdán Viorica Dăncilă miniszterelnök, hozzátéve,
hogy bízik parlamentbeli kollégáiban. A kormányfőt
a Szociáldemokrata Pártból (PSD) távozó képvise-
lőkkel kapcsolatban is kérdezték az újságírók: „Nem
szeretnék a PSD-ből való távozásokról beszélni,
majd az emberek ítélkeznek…, látták, hogy jöttek is
a pártba, tehát nem gondoljuk, hogy ennek az indít-
ványnak negatív végkimenetele lesz számunkra” –
magyarázta Dăncilă. (Agerpres)

Két hétig ingyenes a medveles 
a Szent Anna-tónál

A biztonságos medvefigyelésről, egy tudatosító kam-
pány fontosságáról – a Szent Anna-tónál előfordult
balesethez hasonlók megelőzése érdekében – tar-
tott sajtótájékoztatót május 30-án, szerdán Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Szín
János medvepásztorral és Dósa Elek Leventével, a
Pró Szent Anna Egyesület vezetőjével közösen a
csíkszeredai megyeháza épületében. A jó kezdemé-
nyezéseket ritkán mutatjuk be, ezért tartottuk fontos-
nak, hogy a nagyközönséget tájékoztassuk arról a
felajánlásról, amit a Máté Bence világhírű természet-
fotós által létrehozott és Szín János medvepásztor
által működtetett Szent Anna-tó környéki medveles-
nél ajánlottak fel: az elkövetkező két héten ingyene-
sen vehető igénybe a szolgáltatás. (közlemény)

Életben van a „meggyilkolt”
orosz újságíró

Életben van Arkagyij Babcsenko orosz állampolgár-
ságú újságíró, állítólagos megölése Kijevben egy kü-
lönleges művelet volt – jelentette be Vaszil Hricak,
az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője
szerdán Kijevben, írja a Guardian. Kedd estétől arról
cikkezett a világsajtó, hogy kijevi otthona küszöbén
megölték Arkagyij Babcsenko orosz újságírót aznap
este. A hír szerint a férfit háromszor hátba lőtték,
bent tartózkodó felesége hívta ki a mentőket, de a
férfi kórházba szállításkor belehalt sebesüléseibe.
Nos, mindez nem igaz, az ukrán titkosszolgálat állí-
tólag tudott egy merényletről, amit Babcsenko ellen
az oroszok terveznek, és így akarták elfogni a meg-
ölésére küldött csapatot. (Mediafax)

is gondolkodni, dönteni tudó politikum kel-
lene.

A másik lehetséges út a nemzetközi fejlemények olyan
irányba alakulása, hogy külső ráhatással késztessék a
regáti törvényhozást kedvező döntéshozatalra. Ez is
hosszú időbe telhet, mert mostanában Európának a leg-
kisebb baja is nagyobb a székelyek autonómiaigényénél.
De például nemrég sikerült milliónyi aláírással nyoma-
tékosítva az Európai Bizottság asztalára tenni a kisebb-
ségvédelmi kérdéskört, ami már fejlemény, és ha az
ilyen témákra elég erős európai politikai szereplők fi-
gyelmét sikerül felkelteni, idővel megjöhet a szükséges
külső szél az autonómiaküzdelem vitorlájába is. A regáti
törvényhozás sokszor fogadott el külső ráhatásra sza-
bályokat, elég pont itt a centenáriumi évük kapcsán
gyakran említett autonómiaígéreteket felhozni. Azokat
sem jókedvükben ígérték, hanem azért, mert a nagy há-
borút lezáró békerendszert diktáló nagyhatalmak így
szabták meg a feltételeket a – máig is az akkori amerikai
elnök nevéről ismeretes – wilsoni pontok hatására. Tud-
nak ők barátságosak lenni, ha az érdekük úgy kívánja,
az már más lapra tartozik, hogy a százados vagy az
uniós integráció kiudvarlása érdekében tett ígéretekből
mennyit tartanak be. Pont ezért lenne elvileg jobb az
első úton eljutni az ügy rendezéséhez.

Valószínű tehát, hogy nem az utolsó alkalom lesz az
autonómiatervezet negyedik rendbeli benyújtása. Csak
feladni nem szabad, mert azt már a régi bölcsek idejé-
ből tudjuk, hogy elveszteni csak azt veszíthetjük el vég-
leg, amiről magunk lemondunk.

Autonómia 
újratöltve

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az Európai Parlament támogatja Románia és Bulgá-
ria csatlakozását a schengeni térséghez, és arra szó-
lította fel a Tanácsot, hogy hagyja jóvá a két ország
felvételét a térségbe. Sógor Csaba úgy fogalmazott
az Európai Parlament plénumában, hogy a jelenlegi
helyzet, a két ország felvételének késleltetése tart-
hatatlanná vált. 

Kedden délután a schengeni térség működéséről szóló éves
jelentésről vitáztak az európai parlamenti képviselők Stras-
bourgban. A jelentés kitér Románia és Bulgária helyzetére is, és
sürgeti a két ország azonnali csatlakozását a schengeni térséghez. 

Sógor Csaba hozzászólásában azt emelte ki, hogy a schen-
geni rendszer működése terén valóban súlyos rendellenességek
merültek fel az elmúlt évek során, és sajnos látnunk kell, hogy
a megoldás irányába csak nagyon lassú léptekkel haladunk.
Az RMDSZ-es képviselő szerint nyilván tudomásul kell ven-
nünk, hogy ameddig nem lesz megfelelő védelem az övezet
külső határain, addig sajnos teljesen jogos a tagállamok aggo-
dalma, és a belső határellenőrzés fenntartása nem csak ideig-

lenes jelleggel képzelhető el.  Az erdélyi képviselő ugyanakkor
arra emlékeztetett, hogy azért is nagyon súlyos probléma ez,
mert a belső határellenőrzés nélküli övezet léte az egyik leg-
komolyabb európai vívmány, a polgárok pedig ezt eddig
egyértelműen az Európai Unió egyik legkézzelfoghatóbb po-
zitívumaként élték meg.

„Én egy olyan tagállamból jövök, amelyet a többi tagállam
nem tartott alkalmasnak arra, hogy a schengeni térség tagjává
váljon, miközben több Schengen-állam képtelen fenntartani
saját határának védelmét, amely egyben a Schengen-határ vé-
delmét is jelenti” – mondta a képviselő. 

Sógor Csaba azzal is érvelt a vitában, hogy a romániai és
bulgáriai polgárok jelenleg annyit látnak, hogy még ma sem
lehetnek részesei a schengeni térségnek, miközben nem ebbe
a két országba érkeznek százezerszámra ellenőrizetlenül és il-
legális módon a bevándorlók. Az RMDSZ-es képviselő tart-
hatatlannak nevezte a helyzetet, és az összes tagállamhoz
fordulva a két ország csatlakozásának jóváhagyását kérte az
EP-ben. (közlemény)

Sógor: tarthatatlanná vált Románia és Bulgária
schengeni csatlakozásának késleltetése

Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter bejelen-
tette: opcionálissá válik a nyugdíjrendszer második
pillére.

„Eldöntöttük, hogy mit akarunk tenni. Az lesz, amit már ta-
valy óta mondunk, vagyis a második pillér opcionális lesz. Ez
a variáns már véglegessé vált. Közben döbbenettel értesültem
arról, hogy magam is hozzájárulok a második pillérhez, pedig
szentül meg voltam győződve róla, hogy mivel az érvénybe
lépésekor épp a korhatáron voltam, figyelembe vették azt a
kérvényemet, amelyet a képviselőháznak nyújtottam be, ahol
akkoriban dolgoztam. Nem vették figyelembe, de tíz éven át
nem kaptam semmilyen tájékoztatást az illető cégnél lévő
pénzemről. De, mivel egyetlen levelet sem kaptam tíz évig
– holott a törvény világosan kimondja, hogy a pénztár
évente köteles az összegyűlt pénzösszegről tájékoztatni a
biztosítottakat – biztos voltam benne, hogy nem vagyok
köztük. Én választani akarok. Azt akarom, hogy meglegyen

ez a lehetőségem, és szerintem mindenkinek meg kell legyen
ez a joga” – mondta Lia Olguţa Vasilescu a Románia Tv adá-
sában.

A munkaügyi miniszter azt mondta, a nyár folyamán vilá-
gosan tájékoztatják majd az állampolgárokat a nyugdíjrendszer
második pilléréről.

„Nem államosítjuk, de világosan el fogjuk magyarázni
azoknak, akik hozzájárulnak a második pillérhez, hogy mennyi
lesz a nyugdíjuk, mert az embereknek elvárásaik vannak.
Sokakkal beszéltem, és megállapítottam, hogy rengetegen
azt hiszik, hogy az állami nyugdíjuk összege megegyezik
majd azokéval, akik nincsenek benne a második pillérben,
és ehhez adódik majd hozzá ez a nyugdíj. Nem. Elvesznek
egy részt az első pillér hozzájárulásából, hogy biztosítsák a
második pillért. Szóval nagyon sok dolgot el kell magyaráz-
nunk az embereknek, hogy megértsék” – mondta a minisz-
ter. (Mediafax)

Opcionálissá válik 
a nyugdíjrendszer második pillére

Szüleim kávézása szertartásszerű volt. Megközelítette a
koreográfia szigorú szabályait. A mozdulatok kimértségében
benne rejlett a siker. Na meg a kávéban.

Nem a reggeli kávéivásról vagy felhörpintésről papolok,
világos?! Annak nincsen szakrális jellege, hanem csupa
rutin, rohanás, rövidség. Még a délelőtti kávéfogyasztásra
sem utalnék, ugyanis egyszer sem voltam jelen szüleim mun-
kahelyén (iskola, egyetem, kórház), amikor megtörtént a tíz-
órai kávézás. Úgy képzelem, hogy az
valamikor a hatvanas években kezdődött,
amikor a munkafegyelem már meglazult,
és a dolgozóknak, a bérből és fizetésből
élőknek megengedték, hogy felszusszanja-
nak. Midőn már szükségtelenné vált a reggeli torna vagy a
kötelező Scânteia, Előre, Vörös Harsona közös felolvasása,
a szakszervezeti/békeharc tízperce. Hagyták őket, hogy egy-
szerűen csevegjenek, elszívjanak egy-két rettenetesen büdös
cigarettát és megbeszéljék a házi dolgokat. Anya az iskolá-
ból hozta haza a legjobb recepteket, amiket sebtében cédu-
lákra, fecnikre, kitépett füzetlapokra írt fel. Ceruzával,
töltőtollal. A forrást is megjelölte. Fürjes Anci, Pepi, Pálma
néni, Nagy Magda. 

Apa a kórház folyosóján szívta. Akkor még szabad volt
ott is dohányozni. Kávét azonban nem ivott, inkább egy
könyvbe beleolvasott. Előadását csiszolta. Kinézett a kórház
kertjére, telefonhoz hívták (nagyon nem szerette), vagy a di-
ákokkal beszélgetett. A tanítványok emlékeznek reájuk. Va-
lahányszor más városba vetődöm ebben a kisebb-nagyobb
Erdélyországban, mindig akad a hallgatóság közül valaki,
aki odajön hozzám, hogy apa vagy anya tanította egykor.
Bizonyára jó tanárok lehettek, mert úgy tűnik, érdemes reá-
juk emlékezni évtizedek múlva is. Vagy csak a különleges,
német hangzású családnév felejthetetlen? Nem, nem hiszem,
ennél többről van szó…

A délutáni kávézásokra utalok. Azokra a magyar gyárt-
mányú alumínium kávéfőzőkre gondolok, a kis minipresz-
szókra, ha jól tudom a típus (márka?) nevét. Kétszemélyes.
Meg kellett tömni a tölcséres szűrőt. Jó szorosan, hogy át-
járja a víztartályban fejlődő gőz. Rácsavartuk a gumigyű-
rűs, kicsorgó-csőrös fedőt. A tömítés hamar
szétroncsolódott, ezért a kamrában mindig kellett tartalé-
kolni kis átlátszó műanyag tasakban elegendő tömítőgyűrűt.
Ennek beszerzése nem volt egyszerű. A Román Népköztár-
saságban, de még a Nagyonszocialista Románia Öntársa-
ságban sem volt fontos ennek léte. Gyűrűt Pestről (a
Magyar Népköztársaságból) kellett hozni, hozatni. Én pl.
Pesten rendszeresen a Kossuth Lajos utcában (ötker) vásá-

roltam be. Egyszer tanúja voltam, amikor a kereskedelmi ta-
nuló leejtett egy raklapnyi üveges kávéfőzőt, olyan lombi-
kosat, amely szemem láttára szilánkolódott szét. A főnök
leordította szegény segéd fejét, akinek levonták a fizetéséből,
a magaviseletéből, emberségéből.

Na már most a főzőmasinát nem szerszámozták föl elekt-
romos forralóval, hanem azt a kályhára helyezték, a gázró-
zsa fölötti rácsra kerek szűkítőt is tettek, hogy a kis kávés

gombamasina kényelmesen ráhelyezhető
kegyen. Meggyújtották a rossz, többszöri
próbálkozás után végre tüzet fogó gyufá-
val a lángot, és anya áhítattal várta a ki-
csorranás felemelő pillanatát. A

győzelmet. Majdnem olyan érzés volt mindig, mint amikor
bejelentették, a háborúnak vége. Az a nap különben egybe-
esett az apám születésnapjával, ami 101 évvel ezelőtt tör-
tént. De mégsem a nagy októberi forradalomról
emlékeztünk meg, ami ugyanabban az évben történt, mi va-
lamiért makacsul csak az apa születésnapját ünnepeltük
családilag. A másikat pedig az iskola, ui. elemista korom-
ban ekkor adták ki az őszi kis szünidőt. Azért kicsi, mert
csak rövid ideig tartott. (Úgy 1956-ig. Aztán harmadoltak.
Tanévileg.)

A kávét jénai füles üvegpoharakba töltötték. Egy-két koc-
kacukrot ugrattak bele gyöngéden. Sem tej, sem más kiegé-
szítők nem kerültek hozzá. Míg behozta anya a
nagyszobába, az egész lakást betöltötte a serkentő ital illata.
A nyugatra tartó nap (az ország közönsége ellenben sehova
sem tartott, kivéve a katasztrófát, maximum keletre húzott
ideológice, majd dák önimádatba süllyedt) visszfényében a
kerek fekete kávézóasztal mellé ültek vagy a kék huzatos Szé-
kely és Réti bútorgyár kombinált díványán elhelyezkedve
lassan belekortyoltak a nedűbe. 

Az első korty volt a legfontosabb. Apa olykor kivételes vi-
lágnapokon tejszínhabot is kapott (ha felverhető volt, ha
össze nem ment, ha egyáltalán kapni lehetett pult alatt, ösz-
szeköttetésekkel), és ilyenkor odalépett az üveges tetejű fény-
képes íróasztalhoz, és kivett a bal oldali rekeszből egy szál
Kentet, ami valahogy mindig volt. Forrása ismeretlen, holott
senki sem volt közöttünk vámos, operáló főorvos, szülész-
nőgyógyász, érettségielnök, üzletvezető, igazgató vagy más
főeb.

Lassan, komótosan rágyújtott. Nem baj, ha harmincszor
csattintott a vacak osztrák öngyújtóval (kovakövek, retteg-
jetek!), hosszan kifújta a füstöt, és belekóstolt a feketele-
vesbe, majd a közismert Ady-idézettel fokozta a pillanat
ünnepélyességét, mondván: „Álmodik a nyomor…”

Kávészünet emlékországban



azt mondják, hogy az autonómia
gondolatát mi Közép-Ázsiából vet-
tük. Megengedhetetlen az, hogy az
EU-nak egy fontos beosztású poli-
tikusa ne ismerje az autonómiák eu-
rópai gyakorlatát. Megenged-
hetetlen az, ahogyan a román poli-
tikai osztály a kollektív jogok kér-
déséhez viszonyul. Megtévesztő az
az állítás, ami többször elhangzott,
hogy az Európai Unió fórumai nem
ismerik el a kollektív jogokat. A
román politika nem egy egyszerű
tévedésről ad tanúbizonyságot,
hanem tudatosan hamisítja meg a
tényeket, amikor a politikusok ilyen
kijelentéseket tesznek. Tudni kell
azt, hogy amikor az Európa Tanács
az 1985/2014-es számú határozatát
tárgyalta az ET-közgyűlésben (a
Kalmár-jelentés alapján), akkor a
román delegáció hihetetlen erőfe-
szítéseket tett és minden követ meg-
mozgatott, hogy a határozatból
töröljék a kollektív jogokat. Kudar-
cot szenvedtek ebben a kérdésben,
de erről nem beszéltek, és a média
is hallgatott róla. 
Hamis, félrevezető véleményezés

A törvénykezdeményezés eluta-
sításának az alapja törvényhozási
tanács véleményezése. Amikor ezt
az összes szakbizottság letárgyalta,
akkor a felvetésben a törvényhozási
tanács véleményezésére hivatkoz-
tak. Tehát ez összesítette tulajdon-

képpen a szakbizottságoknak, a
kormánynak, lényegében a román
államnak az álláspontját. A törvény-
hozási tanács harmadszor adja ki
ebben a kérdésben a véleményezé-
sét. A 2012-es véleményezésben
meghamisítva érveltek egy ET-ha-
tározattal, amiért bűnvádi feljelen-
tést tettem – jelentette ki Izsák
Balázs. Bár az igazságszolgáltatás-
ban nem adtak nekünk igazat,
mégis a mostani, harmadik vélemé-
nyezésből törölték a kifogásolt be-
kezdést. Tehát rákényszerítettük a
törvényhozási tanácsot, hogy ezzel
az érvvel többet ne álljanak elő. Ez
jól példázza azt a hosszas küzdel-
met, amelyet a román hatóságokkal
folytatunk. Teljesen egyértelmű,
hogy a Székelyföld autonómiastatú-
tumának kérdésében a két ellentétes

pólus egyfelől a román állam és
másfelől a székely nemzeti közös-
ség. 

A keddi szavazás után olyan új
kérdéseknek a birtokában vagyunk,
amely előnyhöz juttatott bennünket.
Elsősorban a csapaton belül kell tu-
datosítani, hogy élni kell ezzel az
előnnyel. 
Nem etnikai autonómia

Az etnikai autonómia kifejezést a
mi tervezetünk sehol nem tartal-
mazza. Benne van a statútumban,
hogy az autonóm Székelyföld Ro-
mánia jogi személyiséggel rendel-
kező régiója, jogalkotási és
végrehajtói hatalommal rendelke-
zik. Az ott élő teljes népesség rész-
vételével szerveződik meg a
demokrácia szabályainak megfele-
lően. Tehát szó sincsen etnikai au-
tonómiáról. A kifejezés, ami ellen
küzd a román politikai osztály, nem
a mi dokumentumunkban szerepel,
hanem egy ma is hatályos törvény-
ben, ez a 2/1968-as törvény 3. sza-
kasza, amely a megyehatárok
kijelölésének a kritériumait tartal-
mazza, köztük az etnikai és kulturá-
lis kötődést. Úgy néz ki, hogy a
közigazgatási egységek határainak
kijelölésekor elismert jog ellen küz-
denek. 
Cselekvésképtelen politikai osztály

A törvénytervezetet elutasították,
de azért arra jó volt, hogy a román
közpolitika számos gyenge pontjára

ráirányítsa a figyelmet. Kulcsár-
Terza József a parlamentben föl-
tette a kérdést, hogy miközben
készülnek a Moldovával való egye-
sülésre, mit csinálnak a gagauz au-
tonómiával. A román politikának
erre a kérdésre nincs válasza.
Amint arra sincs válasza, hogy vég-
képp el akarják-e törölni a moldo-
vai szuverenitás jeleit?! Esetleg
konföderáció jönne létre az egyesü-
lésben, vagy autonómiát biztosíta-
nának?!

Az a politikai osztály, amely az
ország alapvető gondjait nem tudja
megoldani, lényegében most azt
próbálta demonstrálni, hogy a ma-
gyar veszéllyel szemben megvédi
az ország integritását. 

Az elutasításra olyan választ fo-
gunk adni, amely az ellenünk fel-
hozott érvekkel szemben 
felsorakoztatja az ellenérveket, és
tennünk kell azért, hogy ezek nem-
zetközi szinten is ismertté váljanak
– zárta sajtótájékoztatóját Izsák Ba-
lázs. 
Az autonómia a fejlődés motorja

„Az RMDSZ egy fejlett, törté-
nelmi régiókon alapuló Romániára,
valós decentralizációra és a nemzeti
közösségek közötti tényleges párbe-
szédre, kölcsönös tiszteletre szava-
zott. Mi továbbra is abban hiszünk,
hogy a kulturális, történeti, néprajzi
örökség sokoldalúsága és sokszínű-
sége érték, amelyet óvni kellene.
Hogy sikeres jövőt csak úgy lehet
építeni, ha figyelembe vesszük

közös múltunkat, és ha a román tár-
sadalom nem alkalmaz kettős mér-
cét, amikor a történelmi régiókról és
közösségeikről van szó. Románia
több történelmi régióból jött létre,
és Székelyföld és az itt élő közösség
ugyanúgy értékalkotó része az or-
szágnak, mint Havasalföld, Olténia,
a Bánság, Máramaros vidéke, a
Hátszegi-medence, a Barcaság stb.
Autonómiatörekvésünk nem az
elszakadást célozza; Románia ha-
tárain belül szeretnénk megvalósí-
tani alkotmányos keretek között, és
továbbra is ennek az országnak sze-
retnénk értékalkotó tényezője ma-
radni. Romániának előbb-utóbb
válaszolnia kell a párbeszédre való
felhívásunkra, véget kell vetnie a
riogatásnak, és foglalkoznia kell a
székelyföldi magyarok jogos és
valós igényeivel” – nyilatkozta
Fejér László Ödön háromszéki
szenátor kedden, az autonómiater-
vezet szenátusi plénumi szavazása
után. 

Az RMDSZ szenátora a szava-
zást követő plénumi felszólalásában
hangsúlyozta, ma számos nyugat-
európai példa bizonyítja, hogy ott,
ahol megvalósult a decentralizáció,
ahol önrendelkezést biztosítottak a
helyi közösségeknek, ahol tiszte-
letben tartják a kulturális sokolda-
lúságot és a nemzeti
sokszínűségből előnyt kovácsol-
tak, az autonómia a fejlődés motor-
jává vált – olvasható az RMDSZ
tájékoztatójában. 

Domokos Gézára, a közösségéért
kockázatot vállaló intézményveze-
tőre, a közéleti személyiségre, a
párbeszédet szorgalmazó elnökre
emlékeztek kedden délelőtt Sepsi-
szentgyörgyön. A Kriterion Könyv-
kiadó vezetője, az RMDSZ
alapítója és első elnöke május 18-án
töltötte volna a kilencven évet, nél-
küle a romániai magyar érdekkép-
viselet sorsa nem így alakult volna,
hangsúlyozták többen is. A Ko-
vászna megyei önkormányzatnál
tartott Esélyek 1989 előtt és után
című emlékkonferencián az erdélyi
magyar közélet három generációjá-
nak képviselői vettek részt.

Gondolatok találkozásának ne-
vezte a konferenciát Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának el-
nöke, aki a konferencia házigaz-
dájaként elmondta: a centenárium
évében támpontokat kerestek a há-
romszéki és az erdélyi magyarok
számára, hogy milyen értékeket tett
hozzá közösségünk az elmúlt ezer
évhez Erdélyben és az elmúlt száz
évhez Romániában. „A Híres há-
romszékiek a centenárium évében
című sorozatunkhoz olyan szemé-
lyiségeket kerestünk, akik nemcsak
az erdélyi magyar közösség értékét
növelték, hanem hidat is teremtet-
tek a magyar és román közösség kö-
zött, másrészt ismertek és
elismertek itthon és az egész or-
szágban, nagyvilágban. Domokos
Géza személyisége, munkája, iroda-
lomszervezői tevékenysége, politi-
kai habitusa okán mindenképpen az
értékteremtő háromszékiek közé
tartozik” – hangsúlyozta a tanácsel-
nök.

Kelemen Hunor szerint Domokos
Géza ahhoz az első nemzedékhez
tartozó közéleti ember, amely már
kisebbségi sorsban, az 1918-as im-
périumváltás után születik, amely-
nek a teljes felnőtté válása,
szocializációja 1948-hoz kötődik.
„Természetes, hogy 1948 után Do-
mokos Géza és a teljes nemzedéke
hol áll ideológiailag, miben hisz a
második világháború után, milyen
illúziói vannak, és milyenek nem

lehetnek már ennek a nemzedék-
nek. Tulajdonképpen a Kós Károly-
féle transzszilvanista hagyományt
folytatja, ennek a képviselője” –
mondta. 

Rámutatott: a cselekvési modellt,
a talpon maradást, az építkezést, in-
tézményépítést választotta, a kul-
túra területén látta legnagyobb
szerepét, ezt tekintette a legbizto-
sabb támpontnak egy olyan idő-
szakban, amikor román
nacionalizmus, az etnikailag homo-
gén nemzetállam ideálja megerősö-
dik. „Közéleti és közösségi ember
is volt. A vállalás-etika mindegyik
transzszilvanista nemzedéket jelle-
mezte, így volt ez Domokos Gézá-
val is. Vállalta azt, hogy kisebbségi
sorsban minden körülmények kö-
zött a közösség élére álljon, ve-
zesse, ami sokszor
kompromisszumokkal is járt. Tudta,
hol van a határ a kompromisszum-
kötésben. Senki nem neheztelt Do-
mokos Gézára azért, mert írt
valamit, vagy olyan kompromisszu-
mokat kötött, amelyek kívülről
nézve esetleg nem mindig voltak a
legszebb színben feltüntethetők.
Tulajdonképpen ez egy tudatos, az
intézményépítés és a közösségi kép-
viselet érdekében vállalt kompro-
misszum volt” – nyomatékosított
Kelemen Hunor. 

1989 után senki sem rendelkezett
azzal az intézményépítői, vezetői és
szervezői tapasztalattal, valamint
hálózattal, amivel Domokos Géza.
Az RMDSZ első elnökeként is foly-
tatta tehát a közösségépítést. „Sok
mindent tudott, egyvalamit azonban
nem: hogyan kell harcolni a hatalo-
mért. Ahogyan képes volt vissza-
lépni és váltani, megint azt a
hihetetlen emberi kvalitását mu-
tatja, ami nélkül az azelőtti több év-
tizedes munkássága sem
elképzelhető. Tudta, mikor kell hát-
ralépni” – hangsúlyozta a szövetség
elnöke. Szintén Domokos Géza ér-
demének nevezte azt, hogy az
RMDSZ-nek 28 év alatt nem kellett
újragondolni az alapértékeket,
„nem is kell újragondolni azokat,

amíg a közösség helyzete alaposan
át nem alakul” – tette hozzá.

Az emlékíró Domokos Géza
nemcsak magáról ír, nemcsak azt
magyarázza, mit miért tett, hanem
olyan társadalmi kontextusba he-
lyezi el döntéseit, amelyek tanul-
ságként szolgálhatnak a következő
nemzedékeknek. „Élete azt az idő-
szakot ölelte fel, amely ennek a kö-
zösségnek az elmúlt száz
esztendejében a legnehezebb volt.
Nemzedékével közösen azokra a
tartós értékekre épített, amelyek
megtartották ezt a közösséget az el-
múlt száz esztendőben” – összeg-
zett Kelemen Hunor. 

Kár és fáj az, hogy Domokos
Géza 90. születésnapja emlékezést
jelent, és nem vele való párbeszédet
– mondta köszöntőjében a Kós Ká-
roly Akadémia Alapítvány elnöke-
ként Markó Béla, aki az
emlékkonferencia révén nemcsak
emlékezni szeretne, hanem röviden
elemezni is azt, amit úgy fogal-
maztak meg, hogy esélyek 1989
előtt és után. Fontosnak nevezte,
hogy több generáció és többféle
gondolkodó ember ül a teremben,
hiszen „annak feltétele, hogy
együtt lehessünk, nem az, hogy
mindenben egyet is értsünk, mint
ahogy annak idején Domokos Gé-
zával is voltak vitáik sokaknak, de
visszatekintve el kell ismernünk,
hogy legfőbb emberünk volt hosz-
szú időn át, nélküle valószínűleg
nem úgy alakult volna az erdélyi
magyar érdekképviselet sorsa,
ahogy alakult. Nekem is lehetnek
vitáim az utánunk jövőkkel, nekik
lehetnek vitáik velem, a lényeg az,
hogy ugyanazt a jövőt akarnánk
mindnyájan biztosítottnak látni.
Ehhez viszont szükség van nem-
csak emlékezni a múltra, hanem va-
lamiképpen meg is ismerni a
múltat, amelyről úgy gondoljuk,
hogy ismerjük, de aztán később ki-
derül, hogy nem ismerjük teljes
mélységében” – tette hozzá a volt
szövetségi elnök. 

„A mi kultúránk a Petőfi-maga-
tartásból vétetett. Tagadhatatlan,
hogy a magyar író, költő, értelmi-
ségi, tanár foglalkozás a történelem
viszontagságai folytán sosem en-
gedhette meg magának, hogy a

könyvtár szobájába zárkózva csak
annak éljen, amire a tehetsége pre-
desztinálta. Erdélyben ez még in-
kább így volt, fontos volt rögzíteni
a dilemmákat, hogy mi van velünk.
Kós Károly Kiáltó szava határozza
meg azt a magatartást, amit 1918
után az értelmiség magáénak vallott
Erdélyben, ami arról szól, hogy ön-
állóan kell cselekednünk, önállók-
nak kell lennünk itt, nincs, amire
várunk, magunknak kell talpra áll-
nunk, intézményeket építenünk és
működtetnünk” – emelte ki Markó
Béla. 

Domokos Géza már nagyon
korán vállalta az építői szerepet, de
az ő pályája olyan szempontból is
példaértékű, hogy nincs mentség
azok számára, akik mindvégig
együtt haladtak azzal a nacionál-
kommunista rendszerrel, amely asz-
szimilálni akart, falvakat rombolni,
a nyilvánosságból kiszorítani a ma-
gyar nyelvet, az iskolákat pedig
egymás után számolta fel: „Domo-
kos Géza pályája bizonyítja, hogy
lehetett tisztességesnek maradni, le-
hetett intézményt működtetni,
könyvet adni olvasóknak, olyat, ami
identitásunkban megerősített és
megtartott. És az ő pályája mutatja,
hogy nincs mentség azok számára,
akik hasonló helyzetben nem vállal-
ták a tiltakozást” – sorolta Markó
Béla. 

„Teljesen természetes, hogy 1989
után ő volt a legalkalmasabb, az az
értelmiségi, író és kiadóvezető, aki
az RMDSZ élére állt. A dilemmák
folytatódtak, mégpedig: vállalni-e
azt, amiért Domokos Géza kiállt,
hogy politikai eszközökkel buka-
resti parlamenti politikába be nem
illeszkedve, de integrálódva az ot-
tani közéletbe próbálunk a helyze-
tünkön változtatni, vagy nem
érdemes Bukarestbe menni, meg
kell keresni a radikális eszközöket.
Az akkori események – a marosvá-
sárhelyit is beleértve – nyomán
kristályosodott ki, hogy igazuk volt
azoknak, akik azt mondták, hogy a
politikai eszközöket kell megke-
resni. Elindultunk egy úton, ami
nagymértékben köszönhető az ő
személyiségének” – adott hangot
meggyőződésének a volt szövetségi
elnök. 

Novák Csaba Zoltán szenátor
történészként, kutatóként vázolta
Domokos Géza életpályáját, a hat-
vannyolcasok generációjának válla-
lásait, a hatalom és értelmiség
viszonyát, a rendszer által felkínált
intézményes integráció lehetősé-
geit, majd a hetvenes években az il-
lúziókkal való leszámolást. Ezt
követően egyre szűkebb lesz a tere
az értelmiségnek, ennek ellenére
ebben az időszakban sikerült magas
szinten működtetni a Kriterion
Könyvkiadót, az ő munka és életfel-
fogásának köszönhetően. Mint
mondta, a nyolcvanas években Do-
mokos Géza hálózatemberként mű-
ködött, a Kriterion több volt
könyvkiadónál, pótolta és betöltötte
azt az űrt, amit a romániai magyar
intézmények leépítése hozott, tehát
egyenes volt az út az 1989 utáni ér-
dekképviseleti munkához. Novák
Csaba Zoltán egy szekuritátés jelen-
tésből vett idézettel mutatott rá Do-
mokos Géza egyéniségére: „merész
és diplomatikus ember, aki bravú-
rokra is képes”. 

Az életmű fontos szegmense az
emlékírói tevékenység, emlékirata-
iból elevenített meg két részletet
Nemes Levente színművész. 
Domokos Péter, a Kriterion Könyv-
kiadó alapítójának fia édesapja szel-
lemi eleganciáját hangsúlyozta,
közösségi összefogást szorgal-
mazva. 

Az emlékkonferencia Zágonban
folytatódott, a Mikes Kelemen Kul-
turális Központ udvarán felállított
Domokos Géza-mellszobornál, ahol
a helyi közösség nevében 
Kis József polgármester, majd
Markó Béla köszöntötte az egybe-
gyűlteket.

„Mi, zágoniak tiszteletünket fe-
jezzük ki Domokos Géza előtt, aki
a nagy zágoni elődök nyomán ha-
ladva írói, fordítói és politikai mun-
kásságával példát mutatott nekünk
a felelősségteljes, kitartó hűségről.
Köszönjük, hogy mindezt szívvel-
lélekkel tette, nem feledve Zágon
közösségét, ahonnan származott,
ahová mindig szeretettel jött, és
végül hazaköltözött. Mi sem felejt-
jük, emlékét szívünkben hordozzuk”
– fogalmazott Kis József, Zágon pol-
gármestere. (RMDSZ-tájékoztató)
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A küzdelmet folytatják 

Esélyek 1989 előtt és után 
Domokos Gézára emlékeztek

Fo
tó

: K
ar

ác
so

ny
i Z

sig
m

on
d



Hivatalos bejegyzésének 25.
évfordulóját ünnepelte má-
jusban a marosvásárhelyi Me-
dicare Alapítvány, amely
városunkban elsőként vállalta
idős személyek otthoni gon-
dozását. A megható ünnep-
ség házigazdája ezúttal is a
felsővárosi református temp-
lom volt, amelyben minden
hely megtelt a gondozottak-
kal, hozzátartozóikkal, vala-
mint azokkal a
meghívottakkal, akik részt
vettek vagy valamilyen
módon támogatták az alapít-
vány tevékenységét. A vendé-
gek között jelen volt dr. Kathy
Tedd gyermekorvosnő és Valeri
Skowronsky a nagy-britanniai
JOY segélyszervezettől,
amely lehetővé tette a Medi-
care Alapítványnak, hogy a
működéséhez elengedhetet-
lenül szükséges székház bir-
tokába jusson. 

Az elmúlt 25 évet felidéző ben-
sőséges és megható ünnepségen
nem vehettem részt, ezért dr. Finna
Judit családorvost, főorvost, a Me-
dicare kigondolóját és működtetőjét
kértem meg arra, hogy számoljon
be a rendezvényről. Elsőként ün-
nepségeik mindenkori házigazdájá-
nak, Kántor Attila református
lelkésznek a bevezető gondolatait
említette, aki minden karácsony
előtt a lelki támaszról gondosko-
dott. Végig mellettük állt biztató,
okos szavakkal, ahogy tette az ün-
nepségen is, Nagy László unitárius
lelkipásztor és Baricz Lajos maros-
szentgyörgyi római katolikus plébá-
nos, aki évről évre újabb
történeteivel szórakoztatta a gondo-
zottakat, ezúttal pedig két verssel
kedveskedett. 

Bár idén májustól egy újabb, szá-
mukra teljesíthetetlen követelmény

kényszerítette az alapítványt arra,
hogy ne kössön szerződést a bizto-
sítóval, a csalódás nem változtat a
negyedszázad során átélt emléke-
ken, hiszen az elrepült évek mögött
„többkötetnyi történet, emberi sor-
sok vannak, sok nehézség, beteg-
ség, sikertelenség, de a ránk bízott
feladatok megoldásának öröme is”
– mondta visszatekintőjében Finna
doktornő. Az alapítvány munkájá-
ban részt vevő ápolók, önkéntesek
nehéz pillanatokban sok betegnek
fogták a kezét, átvállalva terheik
egy részét. Bár voltak kudarcok, és
követtek el hibákat, mindezt 
fölülírta a mindennapi munkából
fakadó öröm. Büszkeséggel tölti el,
hogy akik részt vettek a Medicare
munkájában, nem fogják betegeiket
felelőtlenül, méltatlanul ápolni –
tette hozzá. 

Dr. Kathy Tedd, a JOY vezetője
a csodáról beszélt, ami mindig
akkor érkezik, amikor úgy érzi az
ember, hogy nincsen tovább.

– Ebben a tevékenységben az a
megkapó, hogy a szeretet, amit adni

tudunk, hamar megtérül – nyilat-
kozta egy korábbi alkalommal
Bartha Imola asszisztensnő, aki tár-
saival együtt ápolja türelemmel,
odafigyeléssel az idős betegeket.
Sebet kötöznek, vérnyomást mér-
nek, injekciót adnak, katétert 
cserélnek, kiteszik a heti gyógy-
szeradagot, megtornásztatják a bé-
nult végtagot, vagy egyszerűen
csak elbeszélgetnek a gondozottak-
kal, hogy enyhítsék a kényszerű
magányt, feledtessék a tehetetlen-
ség érzését. Voltak különleges si-
kertörténetek is: agyvérzést
szenvedett idős asszony, akit az ön-
kéntesek tanítottak meg újra járni
és beszélni. Volt olyan ápolt össze-
roppant csigolyákkal, akitől annyit
lehetett szellemiekben épülni,
hogy hat önkéntes is látogatta.
Egyik ápoltjuk, aki több mint egy
évtizedig ágyban feküdt, mert
másnak operálták be a csípőproté-
zisét, a Medicare közbenjárására
protézist kapott, és amikor újra
lábra állt, munkát kért az alapít-
ványnál. 

Dióhéjban a történet a fiatal
Finna Judit orvossal kezdődött, aki
versenyvizsgával került az egykori
November 7. városnegyed körzeti
rendelőjébe. Amikor rájött, hogy
pácienseinek többsége magára ma-
radt idős ember, aki a felírt korszerű
gyógyszereket sem képes kiváltani,
a Református Asszisztensképző Fő-
iskolán a gerontológiát oktatva ta-
nítványai segítségét kérte. Az
akkori asszisztensjelöltek lelkesen
vállalták az idősgondozás gyakor-
lati teendőit. 1991-ben hozta össze
a sors az Egyesült Királyságból Ro-
mániát támogató JOY segélyszer-
vezettel, amely dr. Kathy Tedd
vezetésével kezdetben segélyeket
hozott. Hogy hivatalos formát adja-
nak a kapcsolatnak, Keresztes Do-
mokos, dr. Varga Enikő, Szakács
István és Finna Csaba létrehozta a
Medicare Alapítványt, amelyet
1993-ban jegyeztek be. Öt éven át
kizárólag önkéntesekkel dolgoztak
(évente 15-tel is). Az asszisztensek
mellé később orvostanhallgatók és
orvosok is csatlakoztak, majd a
képzésben nyújtott segítség mellett
a JOY felajánlotta kezdetben két,
majd több asszisztens fizetésének a
támogatását. Érkeztek külföldről is
önkéntesek, közöttük egy nagy ter-

metű férfi az Egyesült Államokból.
Dick Draper az előítéleteket kez-
dettől megcáfolva hűségesen, hoz-
záértően, nagy empátiával,
megbízhatóan ápolta a betegeket, s
bár csak angolul beszélt, a pácien-
sek zömével megtalálta a hangot,
azt a biztonságot erősítve meg ben-
nük, hogy számítanak valakinek.
Hivatásos bohócként asszisztense-
ket és gondozottakat tanított meg a
mesterségre, és 2004–2011 között
működött a kórházi bohócdoktor
program, amelynek során a hosszú
ideig kórházban ápolt rákos gyer-
mekeknek szereztek örömteli per-
ceket. 

A megosztottan működő rendelő-
ben 1998-ban kezdődtek a nehézsé-
gek, amelyeken Finna doktornőt a
JOY képviselője, Malcom Grange
ígérete lendítette át. Majd a szerve-
zet erőfeszítései révén 2006-ban
megvásárolták a munkájukhoz
szükséges székhelyet, ami az állami
támogatás feltételét is jelentette. Az
évi beteglátogatások száma 10.000-
ről 2008-ban 12.600-ra emelkedett,
amikor 130-190 beteget látogattak
havonta. Időközben pályázatok
(megyei tanács, Mol-program, Asz-
talos Alapítvány-díj) és a JOY

Sikerek és csalódás
25 év az otthoni beteggondozás szolgálatában 

A leggyakoribb krónikus máj-
betegség, világszerte ugrás-
szerűen megnőtt az elő-
fordulása az elmúlt években.
Ez a jelenség városunkat,
közvetlen környezetünket is
érintheti.

Mi a zsírmáj? 
A zsírmáj a máj zsíros elfajulását

jelenti. Kialakulása során a máj
sejtjeiben túlzott mennyiségű zsír
halmozódik fel, amely gyulladással
és szöveti károsodással járhat, elő-
rehaladott esetben pedig májzsu-
gor, illetve akár májrák
kialakulásához is vezethet. 

Mi okozza?
A zsírmájbetegségnek két típusát

ismerjük: az egyik az alkohol
okozta zsírmáj, a másik pedig a
nem alkoholos eredetű zsírmáj.
Utóbbi esetén nem az alkohol fele-
lős a betegség kialakulásáért, hanem
leggyakrabban a magas vérzsírszint,
az elhízás, a mozgásszegény élet-
mód, a cukorbetegség, hepatitiszek,
anyagcsere-betegségek, bizonyos
gyógyszerek szedése. 

Mik a tünetei?
Általában a betegség elején a pá-

ciensek nem tapasztalnak különö-
sebb tüneteket. Tünetek többnyire
akkor jelentkeznek, amikor előre-
haladott állapotban van a betegség,
ezért mindenképpen a megelőzésre
és korai diagnózisra kell helyezni a
hangsúlyt.

Hogyan ismerhetjük fel időben
a problémát? 

Az esetleges májnagyobbodásra
már a fizikális vizsgálaton fény de-
rülhet, de a leggyakrabban használt
vizsgálati módszer a hasi ultra-

hangvizsgálat (echográfia), amely
segítségével pontosan feltérképez-
hető a máj állapota. 

Ezenkívül vérvétellel szükséges
ellenőrizni a májenzim-értékeket,
vírusfertőzésre utaló ellenanyag-
szinteket, illetve egyéb kiváltó
okokra utaló laboratóriumi paramé-
tereket is. 

Mit tehetünk ellene?
A zsírmáj kezelése főként az

ahhoz vezető alapbetegség kezelé-
sét jelenti. Fontos, hogy megszaba-
duljunk a májban felhalmozódott
zsírtól, elérjük a normál testsúlyt,
ehhez pedig életmódváltásra,
egészségesebb táplálkozásra van
elsősorban szükség.

Állítsa meg a betegség kialakulá-
sát! Ellenőriztesse májműködését!

Dr. Melles Orsolya  belgyógyász
szakorvos, Procardia

Napjaink járványa: 
a zsírmájbetegség 

Dr. Kathy Tedd, a Medicare jó tündére
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Dr. Melles Orsolya 

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Előtérben Baricz Lajos plébános

(Folytatás a 16. oldalon)



Az egyetemi hallgatókból álló közön-
ség vastapssal jutalmazta az idei Tu-
dományos Diákköri Konferencia
meghívott előadóját, dr. Mechtler István
nőgyógyászt. A New York állambeli
Buffalóban praktizáló szülész-
nőgyógyász orvos, aki az Amerikai
Magyar Orvosszövetség képvise-
lőjeként tisztelte meg jelenlétével a
konferenciát, da Vinci robotsebészeti
rendszerrel végzett méheltávolítást
mutatott be. A legkorszerűbb eljárá-
sok, eszközök pedig mindig érdeklik a
fiatalokat. 

Előadása után szívesen beszélt életéről és
pályájáról. 

– A második világháború idején
Ausztráliába kivándorolt magyar szülők 
gyermekeként születtem Sydney-ben. Tízéves
koromban költöztünk át az egyesült államok-
beli Buffalóba. 

– Enyhe akcentussal, de helyesen beszéli a
magyar nyelvet, hogy lehetett ezt a két idegen
kontinensen felnőve ennyire megőrizni?

– A szüleimmel magyarul beszéltünk, és a
feleségem is magyar, budapesti. Mindkét fiam
tökéletesen beszéli az anyanyelvét, a nagyob-
bik a budapesti Semmelweis Egyetem Orvosi
Karán tanul.

– Akárcsak ön is. 

– Gimnazista koromtól
sokat jártam haza Magyar-
országra, a nyarakat ott
töltöttem, nagyon kedvel-
tem az országot, az em-
bereket. Amikor
megtudtam, hogy jelent-
kezni lehet a budapesti
Semmelweis Egyetemre,
akkor nem volt kétséges,
hogy ott fogok tanulni, és
sikeresen fel is vettek az
orvosi karra. Az 1980-as
évek elején csak magyar
nyelven lehetett tanulni,
pontosabban már elindult
a német oktatás, de az
angol nyelvű csak
később.

– Visszatérve
hazájába, az Egyesült Ál-
lamokba, nem jelentett-e
hátrányt, hogy magyar
nyelven végezte az
egyetemet?

– Csak annyiban, hogy különbözeti vizs-
gákat kellett tennem, s bár kicsit nehéz volt
bejutni rezidensképzésre a buffalói
egyetemre, kisebb segítséggel végül sikerült
nőgyógyászatra szakosodnom. Hogy miért
pont erre a szakra? Először is azért, mert
nagyon szerettem a sebészetet, a nyári gyakor-
latot a műtőkben töltöttem. Érdekelt az uroló-
gia, a mellkas- és az általános, valamint az
ortopédsebészet is. Végül dönteni kellett, és
örvendek, hogy a nőgyógyászatot választot-
tam. Nemcsak a rendelőben, hanem a
műtőben is dolgozom, rutin- és veszé-
lyeztetett terheseket kezelek, szüléseket
vezetek le, ami nagy boldogság számomra.

– Terhességmegszakítást is vállal?
– Nem. Nemcsak a vallásom miatt, hanem

a hippokratészi eskü szellemét követve, ami
szerint az orvosnak életeket kell mentenie. A
nőgyógyászatban az a jó, hogy az ellenőrző
vizsgálatokra évente rendszeresen vissza-
hívjuk a pácienseket, és így jó kapcsolat
alakul ki beteg és orvos között. 

– Mikor ismerkedett meg a laparoszkópos
műtéti technikával?

– 1987-ben kezdtem el a rezidensképzést,
és 1991-ben, amikor már a végéhez
közeledtem, akkor terjedt el a laparoszkópos
méheltávolítás (hiszterektomia). Tizenketten
voltunk a csoportban, és egy Kanadából
érkezett orvostól tanultuk meg, aki már
gyakorolta ezt a hasfalon ejtett bemetszéseken

történő méheltávolítást. Azóta több száz
műtétet végeztem ezzel a módszerrel, amit
sokkal jobban szeretek, mint azt, ami nagyobb
vágást igényel.

– A módszer a kívülálló számára hasonló,
valójában mi a különbség a da Vinci robot-
technika és a hagyományos laparoszkópiás
műtét között?

– Laparoszkópiásan három kis lyukon
keresztül műtünk, jobbára a sebész dolgozik
két kézzel. A da Vinci módszerrel öt kis be-
metszésen át dolgozik négy robotkarral a se-
bész, és van egy asszisztensnő, aki az ötödik
lyukon át segít. Sokkal bonyolultabb
műtéteket lehet ilyen módon végezni, mert
több kar van, és tízszeres nagyításban, három
dimenzióban jobban, élesebben lehet látni a
műtéti területet. A különbség szenzációs, alig
veszítünk vért, kisebb az operáció utáni fáj-
dalom és a fertőzés valószínűsége, a betegek
gyorsan felgyógyulnak. Ilyen szempontból a
laparoszkópiás műtét is jó volt, hozzá képest
a da Vinci robotsebészeti rendszer sokkal
költségesebb, de jobb is. 

– Az egészségbiztosítás megtéríti, vagy aki
ezt a költségesebb módszert választja, a
különbözetet meg kell fizetnie?

– Nem, általában a biztosító fizeti.
– Megkérem, mondjon néhány szót a robot-

technika történetéről!
– A kaliforniai Intuitive Surgical vállalat

1995-ben kezdte el gyártanai a sebészeti ro-

botokat, az engedélyeztetés folyamata öt évig
tartott, így 2000-ben végezték az első
műtéteket. Kezdetben az urológusok
használták prosztatarák esetén, aztán a
nőgyógyászok körében lett népszerű, jelenleg
az általános sebészek is alkalmazzák a 
gyomor-, bél-, epehólyag-operációkra. A
nőgyógyászatban 2000 óta használjuk.

– Ahogy a kivetített térképen látható volt,
az Egyesült Államokban szinte mindenhol el-
terjedt. 

– Két évvel ezelőtt érdeklődtem a cég
vezetőségénél, hogy Magyarországon miért
nem használják, és azt a választ kaptam, hogy
nem egyszerű eladni egy gépet, mivel komoly
infrastruktúra kell hozzá, biztosítani kell a
karbantartást, a műszereket.

– Mennyibe kerül egy da Vinci-robot?
– Egy- és kétmillió dollár között lehet venni

használtat, a fenntartása Amerikában évente
250.000 dollár, más országokban lehet, hogy
olcsóbb. De megéri, Nyugat-New York Ál-
lamban például 12-14 kórház van, és min-
denik el van látva legalább egy sebészeti
robottal. A kórházban, ahol dolgozom, Buf-
falo külvárosában, már három de Vinci operá-
ciós rendszer van. Egy nagyon korszerű
kórház minden szükséges felszereléssel.

– Meg van-e szabva, hogy milyen műtétekre
lehet a da Vincit használni?

– A nőgyógyászatban leggyakrabban
méheltávolításra, nagyobb méhdaganatok
kiműtésére, petefészek-eltávolításra, méh-
rák-, nyirokcsomóműtétekre stb.

– Ha a méhszájon bizonyított a HP-vírus
jelenléte, eltávolítják-e a méhet?

– Csak abban az esetben, ha felületes méh-
szájrák a diagnózis, ami még nem terjedt el,
akkor műtünk. A HPV egyébként nagyon
gyakori bántalom, ami a népesség 80 száza-
lékát érinti, és legtöbbször nem okoz semmi-
lyen problémát, máskor a rák előtti állapotot
fagyasztással, kisebb műtétekkel kezeljük, ha
pedig nagyon fiatal a beteg, akkor csak rend-
szeresen figyeljük. A méhet akkor távolítjuk
el, ha az inváziósrák-közeli állapotot diag-
nosztizáltuk. 

– Hány műtétet végez havonta?
– Körülbelül húszat. A jó sebész az, aki tudja,

hogy mikor nem szabad operálni. Nemcsak
azért műtök, mert szeretem a munkám, hanem
mert úgy látom, hogy ezzel segíteni tudok a
betegnek, és ez a lényege a mi szakmánknak. 

– A doktor úr említette, hogy a fia is
kitűnően beszél magyarul. 

– Már negyedéves a budapesti Semmelweis
Egyetem Orvosi Karán, és van egy magyar
barátnője. 

– Ő is folytatja az édesapja szakját?
– Nem nőgyógyász típus, úgy gondolom,

hogy inkább radiológus lesz, de még nem biz-
tos benne. 

– Köszönöm a beszélgetést.
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Bodolai Gyöngyi

Kulcslyuksebészet a da Vinci robottechnikával
Beszélgetés dr. Mechtler István szülész-nőgyógyász szakorvossal



A leggyakrabban használt vi-
tamin- és ásványianyag-ét-
rendkiegészítők nem javítják,
de nem is károsítják az egész-
séget – vélik kanadai kutatók
az amerikai kardiológustársa-
ság folyóiratában közzétett
tanulmányukban.

A torontói St. Michael’s Kórház
és a Torontói Egyetem kutatói átte-
kintették a 2012 januárja és 2017.
október között a témáról angol
nyelven megjelent adatokat és kli-
nikai vizsgálatokról közzétett tanul-

mányokat, és azt találták, hogy a
multivitaminok, a D-vitamin, a kal-
cium és a C-vitamin – a leggyakrab-
ban használt étrend-kiegészítők –
szedésének semmilyen haszna nin-
csen, ugyanakkor semmilyen koc-
kázattal nem járnak a szív- és
érrendszeri betegségek, a szívro-
ham, a stroke vagy az idő előtti el-
halálozás megelőzésében.

„Meglepődve állapítottuk meg,
hogy milyen kevés pozitív hatásuk
van az emberek által fogyasztott leg-
népszerűbb étrend-kiegészítőknek.

Felülvizsgálatunk azt találta, hogy
nem káros, ha multivitaminokat, D-
vitamint, kalciumot vagy C-vitamint
szedünk, de látszólag semmilyen
haszna nincs” – idézte a St. Michael
Kórház közleménye David Jenkinst, a
tanulmány vezető szerzőjét.  A kuta-
tók megállapították, hogy egyedül a
folsav, továbbá a B-vitaminok folsav-
val együtt alkalmazva csökkenthetik
a szív- és érrendszeri betegségek és a
stroke kockázatát.

„Az embereknek tudatában kell
lenniük annak, milyen étrend-ki-

egészítőket fogyasztanak, és figyel-
niük kell arra, hogy kimondottan az
egészségügyi szakemberek által
megállapított vitaminhiány vagy ás-
ványianyag-hiány pótlására szol-
gáló készítményt szedjenek” – tette
hozzá Jenkins. A kutatócsoport által
felülvizsgált adatok az A, B1, B2,
B3(niacin), B6, B9 (folsav), C, D és
E vitaminokra, valamint a béta-ka-
rotinra, kalciumra, vasra, cinkre,
magnéziumra és szelénre vonatkoz-
tak. A multivitaminok alatt olyan ét-
rend-kiegészítőket vizsgáltak,

amelyek a legtöbb vitamint és ásvá-
nyi anyagot, nem pedig néhány ki-
választottat tartalmaztak.

„A folsavon kívül, amely csök-
kentheti a stroke és a szívbetegsé-
gek kockázatát, a leghatásosabb, ha
az ember egészséges étrendet követ,
hogy feltöltődjön vitaminokkal és
ásványi anyagokkal. Mostanáig
egyetlen étrend-kiegészítőkről ké-
szült kutatás sem bizonyította, hogy
nincs jobb, mint a kevésbé feldol-
gozott élelmiszerek, köztük zöldsé-
gek, gyümölcsök és magvak
fogyasztása” – hangsúlyozta David
Jenkins.

A vajdaszentiványiak emléke-
zetük óta élénk művelődési
életet élnek. A fúvószenekar
az 1960-as évektől a rend-
szerváltásig nagyrészt még a
helyi népviseleti ruhákban
látható a régi fényképeken.  A
máig is hírneves tánccsoport
1944 után alakult meg. Az első
kultúrotthon-igazgató, Szabó
Cs. István vitte őket vendég-
szereplésekre a környékre, s a
tánccsoportot Réti Gabriella
és Nagy Jenő irányította.

Az 1950-es években már híresek
voltak, tartományi versenyeken má-
sodik díjakat nyertek. Azóta is mű-
ködik a csoport két tagozattal, a
diákok „fiatal” csoportját Palkó Ist-
ván, a „nagyokét” Mădărăşan Judit
vezeti, s mindmáig belföldi és ma-
gyarországi meghívásokat kapnak.
Ezeket a táncokat a régi öregek mu-
tatták meg hajdan a táncosoknak. A
férfiak a helyi székely ruhában sze-
repelnek: ingben, fehér harisnyá-
ban, fekete lájbiban, fekete kemény
szárú csizmában. A női viseletet ne-
hezebb volt visszaállítani, hiszen
elődeik már az 1940-es években le-
vetették. Így a táncegyüttes megala-
kulása után elkérték az akkor 80
éves, ma már néhai Tabarán Kati
néni eredeti ruháját. Ez történetesen
zöld színű lájbisfersing volt, s ezt
úgy értelmezték, hogy azóta is min-
den nő zöld színű ruhában szerepel.
Adatközlőink bizonyítják, hogy két
lány sem öltözött egyformán, min-
denik fel akart tűnni a saját színei-
ben, ami ezen a vidéken nem rikító,
de mindenkinek más színű – bordó,
kávébarna, középkék, sötétkék,
szürke, zöld – volt. Ezért a már ki-
cserélendő, használt lájbisfersinge-
ket ajánlatos lenne színesíteni.

A régi viselet az empire divatot
követte, nem a derékban, hanem a

mell alatt varrták a fersinget a lájbi-
hoz. Ez görög eredetű ruhamodell,
amely később, Napóleon korában
vált divatos, elegáns női viseletté. A
táncosok a fersingeket lecsúsztatták
a derékra, amin szintén érdemes
lenne igazítani. Az ing fehér, bő
ujjú, apró lerakásos, magas állógal-
lérral, és elöl fehér kézi hímzéses,
később az 1930-as évektől gépi
hímzésű, stikkolásos szalaggal volt
díszítve. A mai táncosoknál nyaka
fodros, csipkével díszítve, s zöld
hímzés van a mellrészen. Ezen is ér-
demes lenne igazítani a hagyomány-
őrzés érdekében. A bársonyszalag a
lájbin eredetileg fentről lefele kar-
csúsító szerepet töltött be, a mai
táncruhán keresztbe teszik. Érde-
mes lenne fényképek alapján meg-
igazítani, mert azt kell visszavenni,

amit hajdan leve-
tettek. A népvise-
let nem
egyenruha, a dí-
szítés is eseten-
ként más-más
kellene legyen,
akárcsak a szok-
nyák színe. A kö-
tény színes
hímzése is hajdan
csipkebetét volt,
esetleg másfél ujj-
nyi hímzés. El kell
gondolkodni a
dolgon, a hagyo-
mány kötelez. Az
eredeti ruha na-
gyon szép volt,
egyéni és értékes,
a varrónők viszont
azt varrják meg,
amit a csoport tag-
jai megrendelnek,
ezt követte a mai
varrónőjük, Buti-
urca Daniela is. 

Legyen szép
minden falunak a
saját ősi viselete,

erről szól a Felszállott a páva ver-
seny is a Duna televízióban. A cso-
port kiemelkedő teljesítményéhez,
ügyességéhez csak gratulálhatunk. 

Adatközlők: Barabásiné Tordai Ibo-
lya, 74 éves, Sütőné Gernyeszegi Ilona,
76 éves, Molnár József, 74 éves, Olte-
anné Pataki Ilona, 84 éves, Cotopné
Butiurca Daniela, 44 éves varrónő,
Mező Palkó Mária, 64 éves, Nagy
Csaba ny. igazgató-tanár, 75 éves,
Mező Palkó Tordai Zsuzsa, 75 éves. A
fényképek Nagy Csaba ny. igazgató-
tanár, Mező Palkó Mária és Barabási
Ibolya gyűjteményéből származnak. A
százéves férfiing és a női táncruha
1980-ból Mező Palkó Mária tulajdona.
Megköszönjük Dénes Csaba református
lelkipásztor és neje, Gizella segítségét
a gyűjtésben. 

Asztalos Enikő
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Erdélyi magyar népviseletek (92.) 
A Felső-Maros mente székely népviselete (10.)

A vajdaszentiványi népviselet a színpadon

A 2018-as tavaszi-nyári szezon
estélyi ruhái is lenge anyagokból
készülnek – mint a selyem, a sifon,
a neccanyag és a csipke –, hogy
minél kényelmesebben érezzük ma-
gunkat bennük.

Az első helyen a terjedelmes, vi-
rágoskertekre emlékeztető, VI-
R Á G K Ö LT E M É N Y E K K E L
borított pasztellszínű, áttetsző anya-
gokból készült estélyi ruhák állnak.

A RÓZSASZÍN BABY DOLL
STÍLUS ismét dívik idén, gazdag
tüllszoknyák, sokfodros felsők és
aljak, áttetsző és csipkeanyagokból
készült habos estélyi ruhák formá-
jában. A babarózsaszín mellett a
szezon legkedveltebb virágainak
színe, mint pl. a rózsaszín dália és a
rózsaszín levendula is a topon van-
nak. A rózsaszín sörbet és a lila ke-
veréke különleges árnyalatot hoz
létre. Mindezek ezüst, arany vagy
áttetsző kiegészítőkkel mutatnak a
legjobban.

A FINOM ANYAGOKBÓL –
főleg könnyű selyemből – készült
estélyi ruhákat az áttetsző anyago-
kat bátran viselő hölgyeknek ajánl-
ják, a nyakra széles, színes
kristályokból készült ékszer, illetve
széles öv talál hozzá.

A v formájú, MÉLY DEKOLTÁ-
ZSÚ ESTÉLYI RUHÁK még min-
dig divatosak, viszont ugyanúgy
viselhetünk trapéz, ovális vagy
aszimmetrikus – a deréktájig vagy
még az alá érő – kivágással ellátott
estélyi ruhákat is.

A NŐI FEHÉRNEMŰRE, azaz
kombinékra emlékeztető spagetti-
pántos estélyi ruhák főleg v kivá-
gással, csipkerátétekkel vagy
fodrokkal, könnyű anyagokból ké-
szülnek. Ha mintás, strasszokkal ki-
varrt vagy éppen hologramokkal
díszítettek az anyagok, még divato-
sabbak. Ezek elegáns konttyal vagy
francia babette-frizurával találnak a
legjobban. Ha hosszú, a vállakra
eső fülbevalót viselünk hozzá, még
divatosabbak leszünk. Tűsarkú
styletto cipőt és minaudiere (kézi-
munkával díszített kis esti) táskát
vegyünk hozzá.

Annak ellenére, hogy az estélyi
ruhák általában hosszúak, a szép
lábú hölgyek nyugodtan viselhetnek

combközépig érő, enyhén átlós,
MAGAS SLICCEKKEL ellátott es-
télyi ruhákat.

Az egyik újítás az idei divatban a
KONTRASZTOS BETÉTEKKEL
ellátott estélyi ruha. Eltérő textú-
rájú, akár élénk színű, mintás, a
ruha színénél jóval világosabb
anyagokból mutat a legjobban. 

A feketét égszínkékkel, a finom
barackvirágszínt sárgával, az ezüst-
színűt pedig a tengerkékkel ajánlott
kombinálni.

Ha egy ruha úgy néz ki, mintha
valaki ollóval titokban, bizarr
módon összevissza vagdosta volna,
ne ijedjünk meg, ugyanis ez a legú-
jabb divat. Ha ezek a BE- és KIVÁ-
GÁSOK aszimmetrikusak, annál
divatosabb a ruhánk.

Amint már említettük, idén a sze-
rénynek egyáltalán nem mondható
ÁTLÁTSZÓ RUHÁK is nagyon
divatosak. A könnyű, finom anya-
gok csak részben fedik testünket.
Aki rövidnadrágot és fűzőt – mely
lehet rövid, melltartószerű is – vesz
alájuk, „érdekes lesz” a megjele-
nése.

Ha rátétek, fodrok, csipkék díszí-
tik az áttetsző anyagot, ruháink még
divatosabbak.

A múlt század krinolinjára emlé-
keztető, TERJEDELMES ALJÚ es-
télyi ruhák a mai napig nem
vesztettek népszerűségükből. A
gazdag szoknyák hercegnői megje-
lenést biztosítanak viselőjüknek.

A SÚLYOZÓMEZ formájúra
szabott estélyiruha-felsők idén
ismét teret hódítanak. Ezeknek a
fürdőruha-felsőkre emlékeztető,
trapezoid daraboknak általában a
nyakba kötős változata a legnépsze-
rűbb.

Mivel ezek a modellek többnyire
csukott nyakúak, tökéletesen meg-
felelnek egy hivatalos fogadáson
kötelező „black tie” dressz kódnak,
ha konzervatív színű ruhát válasz-
tunk.

Egy másik változata a fehérne-
műszerű ruháknak a FŰZŐSZERŰ
FELSŐVEL ellátott estélyi ruha,
mely általában gazdag tüllaljban
végződik. Ezek nemcsak estére,
hanem egy koktélpartira is megfe-
lelnek.

Miniatűr retikül és a legvéko-
nyabb tűsarok illik hozzá.

Estélyi ruhák

Kevés pozitív hatása van legnépszerűbb étrend-kiegészítőknek

Casoni Szálasi Ibolya 
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A május 24-i rejtvény megfejtése: Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

A rejtvény fősoraiban 
William Shakespeare egyik

szentenciáját idézzük.

IDéZET
1.

AMERIKAI
EGYETEM

INDíTéK
IBRăILEANU

REGéNYE

Ð
ALFÖLDI
SíKSÁG

...HATAL-
MAS HAR-

MADIK
(GÁRDONYI)

JApÁN DRÁ-
MAI MűFAJ

GABONÁT
VÁG

LUDOLF
SZÁMA

KÁBíTó-
SZER

Ð
ELŐTAG: TíZ ADAM

pÁRJA
A GERMÁ-

NIUM VEGY-
JELE

ANGLIAI ŐS-
LAKó

OLVASNI
KEZD!
IDEA

Ð
HAMISAN
JÁTSZIK

HANGOS-
SÁG- 

EGYSéG

Ï
JOGVITA

Ê q q q q q q q q q q q q q q Ð

JUTTAT u
TOLNA M.
HELYSéG
HERMAN...

(TERM. TUD.)

u CHRIS... (TE-
NISZEZŐ)

476-IG 
TARTOTT

u éLETúT
KATALÁN

íRó 
(MIqUEL)

u

...éS TIHA-
MéR (JóKAI-

HŐSÖK)
TúL KOMOLY

u q INDIAI KI-
RÁLY VOLT
MEZŐGAZ-

DASÁGI

u q GYORSAN
pÁROLOG
FRANCIA
FOLYó

u q FéLéV!

LOpAKODó

u

IDéZET
2.

Ð ARRA 
A LApRA
JEGYZŐ

EURópAI
Nép VOLT

Ló TARISZ-
NYÁJA

uq BECéZETT
ATTILA
VASTAG
pOSZTó

uq REDING...
(TÖK ALSó)

NAGY 
TÖMB

uq ...-MóG
(DOHOG)
VERONA
FOLYóJA

uq

MÁLTA
EGYIK SZI-

GETE
u

q q ATTóL
KEZDVE!
EBLAK

u DECI-
GRAMM

NEM ISMER
BE

uq ÁSVÁNYI
FűSZER
A pUMA
TESTE!

u BóR éS KéN
VEGYJELE
KONZISZ-
TENCIA

uq ÁLLóVíZ
LOMBAR-

DIAI FOLYó

u AZ ARZéN
VEGYJELE

VERMET 
KéSZíT

uq
TERMéST
BEGYűJT

éNEKES
(SALVA-
TORE)

u
q JApÁN

VÁROS
BARÁT

(SpANYOL)

u q q LETApOS
HIVATALI

MUNKAHELY

u q q FÖLé HAJíT
TéTOVÁN

MOTOZ

u q q

A Ló
SZÁJÁBA
TESZIK
(Nép.)

u
q JéZUS

NYELVE
KéZI HOSSZ-

MéRTéK

u q GYOMNÖ-
VéNY

MALASZT-
JELZŐ

u q NéLKüL
(LATIN)
UTCÁT 
TISZTíT

u

pÁRIZSI DI-
VATCéG u

HUNOR 
TESTVéRE

SZLÁV 
IGEN

u q RAINER MA-
RIA... (KÖLTŐ)

KIpLING 
KíGYóJA

u q óRóMAI
RéZpéNZ
TELEK-

VéG!

u q GERMÁN
Nép VOLT
RóMAI 51

u

MűVéSZET
(LATIN) u

ATOMFIZI-
KUS (pAUL)
LABORFALVI...
(JóKAINé)

uq TARZAN
FIA

RÁGó- 
DOHÁNY

uq ATTILA NéV-
VÁLTOZATA
FINOMMű-
SZERéSZ

uq q FéLFA!
KELTA 

ISTENEK
LAKHELYE

u

KELETI
JÁTéK

SZIBéRIAI
FOLYAM

u TApAD
SZOBROT

KéSZíT

u pLéH
BOGÁR-
LÁRVA

uq A ZSIRÁF
ROKONA

KENŐ-
ANYAG

uq AKKOR
INDUL!

VAJDASÁGI
VÁROS

uq

Ê OLASZ íRó
(DARIO)

SZAMOAI
péNZ

uq LATIN
CSONT
OROSZ
VÁROS

u A SZARKA
FARKA!

...LAKE CITY
(UTAH)

uq HATBóL
KETTŐ!

LAT. ELŐ-
TAG: ELŐTT

u FRANCIA
ARANY

CSÖKKEN 
A VíZSZINT

uq MAGAD
CLAUDE

AUTANT...
(RENDEZŐ)

u ...GARDNER
(SZíN.NŐ)

OROSZ
RENDEZŐ

uq

VÁNDOR
FELFEDEZŐu

q q KÁRTYA-
JÁTéK

SpANYOL 
ExKIRÁLYNé

u q q LEL
KÖZép-

ÁZSIAI FALU

u q q RÁDIó-
LOKÁTOR

KÖNNYEZIK

u q

FRANCIA
VÁROS u

q ÁSZOK-
HORDó
KOTTA-
RéSZ!

u q FéRFI (BIZ.)

FOLYADéK

u q BECéZETT
LAJOS

A GALLIUM
VEGYJELE

u

Ì

...GAY (ATOM-
BOMBA

REp.Gép)
NéVELŐ

u q ÖVé A CéG
(BIZ.)

EGYES!

u q éNEKES-
MADÁR

KILO 
(RÖV.)

u q ODA-VISSZA
FéRFINéV

BELÁT!

u

KÖNNYEN
HASADó
KŐZET Ê

q q
SIVATAGI
MENET

q
u

q
L.N.J.S

SG

A

révén jutottak támogatáshoz.
2009-től kötöttek szerződést a
biztosítóval, amelynek feltételeit
idén májustól a bürokrácia any-
nyira megnehezítette, hogy már
nem látták teljesíthetőnek.

Finna doktornő szerint to-
vábbra is vannak terveik, de a
helyzetüket ellehetetlenítő bürok-
ráciát, ami kényelmetlen volt
gondozónak és gondozottnak, be-
csületes módon már nem lehetett
vállalni. Reményei szerint valaki
észbe kap, és rájönnek, hogy
mennyire hibás a jelenlegi szabá-
lyozás, és kedvezően fognak vál-
tozni a feltételek. A gondozottak
nevében Fehérvári Magda fe-
jezte ki háláját. Levélben küldött
köszönetet Mészáros Éva angol-
tanárnő is, akinek a nagymamáját
ápolták több éven át. 

„Hogy ez a 25 év
mennyi szervezést,
energiát, tettet, áldo-
zatkészséget és oda-
adást igényelt
minden résztvevőtől,
aligha tudnám meg-
mondani… 20 évvel
ezelőtt egyszerre
volt felbecsülhetet-
len értékű (mert le-
hetővé tette a
mindennapok vi-
szonylagos normali-
tását), és ugyan-
akkor természetes is,
mert életünk támo-
gató részévé vált”–
olvasható a levélben. 

Finna doktornő
köszönetet mondott az önkénte-
seknek, az asszisztenseknek, az
egykori orvostanhallgatóknak és
az orvosoknak, valamint a dr.
Kathy Tedd vezette JOY segély-
szervezet vezetőinek, továbbá Va-
leri Skowronsky gyógytor-
násznak, Colin és Sue Crawshav-
nak, Malcom Grange-nek és min-
den más támogatónak.

A megemlékezésen Veress
Kinga, Nagy Zsuzsa kántor és az
általa vezetett kórus énekelt, gitá-
ron Finna Csaba játszott, fuvolán
a vendég, dr. Kathy Tedd kísérte.
Klasszikus gitáron játszani az
első önkéntesek egyikét, Zalányi
Jánost hallhatta a közönség, Ve-
ress Kinga, Lengyel Áron és
Miklós Ingrid verset mondott,
majd a rendezvény a szokásos
szeretetvendégséggel ért véget.
(bodolai)

Nem én találtam ki e hangzatos és
számunkra kedves címet. A Magyar
értelmező kisszótár egész pontosan
így határozza meg a vásárhely ösz-
szetett magyar szót: vásárok tartá-
sára való hely. Gondolom, ezt így
tudták elődeink is, amikor sok-sok
évvel ezelőtt leírták, kimondták a
Maros középfolyása tájékán épülő
település nevét: Székelyvásárhely.
Azóta nemcsak székelyek árulnak,
vásárolnak, csereberélnek itt szüksé-
ges, néha kevésbé fontos, de szem-
szájnak tetsző árut. Megszoktuk,
szeretjük, bíráljuk és féltjük, büszkék
vagyunk rá, és lokálpatriótákként
védjük hírnevét, találónak tartjuk el-
nevezését, amint az idei városnapo-
kon is vásáros hangulat teremtődött
a főtéren.

Történelmi feljegyzések sze-
rint először latin nyelven jelenik
meg neve, ami azóta egypárszor
változott az idők és a történelmi
meg politikai helyzetek alakulá-
sával, mert volt Novum Forum
Siculorum, Székelyvásárhely,
Marosvásárhely, Neumarkt am
Mieresch, és lett Tg. Mureş. Egy
azonban mindenikben ott talál-
ható: forum – vásár – Markt –
târg. Németeket (szászokat)
ugyan nem láttam a városnapi
vásárban, de románok és ma-
gyarok meg székelyek szép
számmal ajánlották áruikat,
mert volt itt csekefalvi leven-
dula, udvarfalvi virág, korondi
porcelán és széki varrottas: vá-
sárhely volt Marosvásárhely, és

hűséges folyónk nevét azért kell oda-
kapcsoljuk városunk megnevezésé-
hez, mert a Kárpát-medencében nem
egyedül viseli ezt a nevet. 

A Dés és Zsibó között fekvő Oşor-
heien már senki sem beszél magya-
rul, de ottjártamkor egy idős bácsi
tört magyarsággal kimondta a falu
eredeti nevét: Erdővásárhely. A Sza-
mosújvár melletti Kékesvásárhelyen
pár évvel ezelőtt még négyen vallot-
ták magukat magyarnak, de a Kassa
és Nagymihály közötti felvidéki
Trhovistét már senki sem akarja Vá-
sárhelynek nevezni. Vigasztal viszont
a délvidékiek kitartó helytállása,
hogy a szerb fővárostól, Belgrádtól
alig 50 km-re fekvő Debeljace még
mindig Torontálvásárhely. A kalota-
szegi Gyerővásárhelyen és a parti-
umi Fugyivásárhelyen még minden

vasárnap szólnak a magyar reformá-
tus templom harangjai, ahogy a ka-
tolikus templom harangjai is a
magyarországi Somlyóvásárhelyen
és Kisvásárhelyen. 

Valahol Hódmezővásárhely és
Kézdivásárhely között, majdhogy-
nem félúton jó volt látni, elvegyülni
és élvezni a főtéren vagy a vár mel-
lett a városnapok idejére szervezett
vásárt Marosvásárhelyen. Azon a
helyen, abban a városban, amely
még Mátyás királytól nyerte vásáros
hely jogát. Híres királyunk 1482-ben
adott szabadalomlevelet a vásárhelyi
vásárra, méghozzá évente három or-
szágos vásári jogot kapott ez a
város. Ezek egyike úrnapjára esett,
vagyis pünkösd utáni második csü-
törtökre – azaz éppen erre a mai
napra.

Hetvenhatodik nyelvlecke
Vásáros hely Vásárhely

25 év az otthoni 
beteggondozás szolgálatában 

Ötvös József

(Folytatás az 5. oldalról)
Finna doktornő beszél
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A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző
pénztára 

június 26-27-én tagsága számára 
kétnapos kirándulást szervez.

Indulás június 26-án reggel 7 órakor az önsegélyző pénztár elől, Bolyai
tér 36. szám. 

A kirándulás útvonala: Marosvásárhely – Nagybánya – Szaplonca –
Barcánfalva – Beszterce – Marosvásárhely. 

A kirándulás során meglátogatják a nagybányai ásványmúzeumot, a
népművészeti múzeumot, a Szent István-tornyot, a szaploncai vidám te-
metőt és a barcánfalvi kolostort. 

Szállás (egy éjszakára) egy nagybányai szállodában.
Étkezés: első este vacsora, másnap reggeli és ebéd.
Részvételi díj: 150 lej
Fontos! A kirándulás során a résztvevőknél kell legyen a személyazonos-

sági igazolványuk és a legutóbbi nyugdíjszelvényük – eredetiben. 
Iratkozni június 4-étől lehet az önsegélyző pénztár székhelyén a rendel-

kezésre álló helyek függvényében. Iratkozáskor ki kell fizetni a kirándulás
ellenértékét és be kell mutatni a tagsági könyvet. 

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0265-262-651. 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
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.

Marosvásárhely 
polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát hirdet
a helyi adó- és illetékügyi igazgatóság adóellenőrzési osztályán a

következő végrehajtói köztisztviselői állások betöltésére:
– I. szintű, legfelsőbb szakmai fokozatú felügyelő
– I. szintű, fő szakmai fokozatú felügyelő
– I. szintű, asszisztensi szakmai fokozatú felügyelő
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely,

Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. július 3-án 10 órától – írás-
beli vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani,

azután, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyé-
nek III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat
49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartal-
maznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban
megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos
honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolat-
tartás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-
268-330-as telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro,
kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ egyszobás tömbházlakás IV.
emeleten, a Kövesdombon. Tel. 0749-
188-494, 10-19 óra között. (8795)

ELADÓ VII. emeleti garzonlakás.
Ügynökségek kizárva. Tel. 0755-911-482.
(8591)

DEMÉNYHÁZA 1. szám alatt eladó öreg
falusi ház 27 ár telekkel. Tel. 0740-192-
092. (8590)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261-
023. (8805)

ELADÓ ház Nyárádszeredában. Tel.
0756-630-249. (8646-I)

ELADÓ nagy kapacitású fejtőgép.
Tel. 0747-480-255. (sz.-I)

ELADÓ gyalupad, kukoricakas. Tel.
0365/441-167, 17 óra után. (8716)

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat, bármilyen régi-
séget. Tel. 0731-309-733. (8673)

NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki
Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0744-438-594.
(20084)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)

ELADÓ 7-8 éves kislánynak székely
ruha, Bocskay-zsinórok, magyaros
ruha (női), 46-48-as méret. Tel. 0751-
757-635. (8749-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831. (8384)

ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és bükk.
Tel. 0745-793-465. (8616)

ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és bükk.
Tel. 0743-475-180. (8616)

ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi
temetőben. Tel. 00-36-30-261-9911.
(mp.-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501. (8667)
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Szeretett édesapánkat, id.
KERESZTESI JÓZSEF
ATTILÁT köszöntjük 47.
születésnapja alkalmával.
Drága Édesapánk, ezúton
kívánjuk neked, hogy akik
szeretnek, mindig legyenek
veled. Kívánjuk, hogy boldog
legyél, töltse be életed
mosoly, boldogság, szeretet.
Isten éltessen sokáig!

Szerető gyermekeid: Keresztesi
József Attila és Keresztesi Brigitta.
(8811)

GYERMEKNAP alkalmával
köszöntöm gyermekeimet,
KERESZTESI BRIGITTÁT
és KERESZTESI JÓZSEF
ATTILÁT. Kívánok nekik
egészséget, boldogságot,
gondtalan gyermekkort,
álmaik megvalósulását.
„Nem tudom, mit rejt a
sorsod, mosolyt hoz-e vagy
könnyeket? Tanuld meg hát

feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog
perceket.”

(Hemingway)
Boldog gyermeknapot kíván
édesapátok, id. KERESZTESI
JÓZSEF ATTILA. (8811)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy
ismét sikeres a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól,
élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐ-
SZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI
FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-
536. (62194)

ÉLELMISZERT FORGALMAZÓ CÉG megbízható ÁRUKI-
SZÁLLÍTÓ SOFŐRT alkalmaz B kategóriájú jogosítvánnyal, azon-
nali munkakezdéssel. Tel. 0722-555-020. (20088-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-
128-313. (19953-I)

MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidőre.
Tel. 0265/250-618, 0744-572-875. (20096)

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SE-
GÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391. (20162-I)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz.
Tel. 0744-707-550. (20160-I)

FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére alkal-
mas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel. 0720-019-289, 10-14 óra kö-
zött. (8677-I)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270.
(8689-I)

A DUDA TRANS KFT. D kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐ-
RÖKET alkalmaz személyszállításra. Tel. 0747-048-444. (20172-I)

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ FŐSZAKÁCSOT alkalma-
zunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)

PIZZAKÉSZÍTŐKET, SZAKÁCSOKAT, PINCÉREKET, BÁRO-
SOKAT, PIZZAKIHORDÓKAT, PIKOLÓKAT alkalmazunk. Érdek-
lődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)

RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL
FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT alkalmaz terepmunkára, be-
tanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel.
0731-709-613. (sz.-I) 

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET ALKALMAZ  A TERME-
LÉSI OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Maros-
vásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be vagy
elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62290-I)

KÖZPONTI ZÓNÁBAN levő panzió TAKARÍTÓNŐT alkalmaz.
Tel. 0744-624-976. (20182-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON kedves, kommunikatív ELADÓNŐT
keres, azonnali kezdéssel. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszol-
gálása. Előnyt jelent magyar és román nyelvű kommunikáció, varró-
női készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen:
salon@szelena.ro, személyesen a Szeléna szalonba (1918. December
1. sugárút 124-126. szám) vagy hívjon minket a következő telefon-
számon: 0752-309-086. (sz.-I)

A PETRY CÉG BOLTI ELADÓKAT, PINCÉRT, VILLANYSZE-
RELŐT, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Az önéletrajzokat cégünk
székhelyén (Barajului utca 5. szám) alatt lehet leadni személyesen
vagy e-mail-en lehet beküldeni: cv@petry.ro. Részletekért hívják a
0770-295-647-es telefonszámot. (sz.-I)

SOFŐRT és RAKTÁROST alkalmazunk B kategóriás hajtásival. Tel.
0728-169-805, 8-16 óra között. (8812-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10 %-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből, cserépforgatást, külső és belső munká-
latokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747. (8818-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

MEGHÍVÓ
Meghívjuk a KONZERVGYÁR VOLT DOLGOZÓIT TALÁLKOZÓRA 

a Perla vendéglőbe június 15-én du. 4 órára.
Aki részt akar venni, hívjon június 7-ig. 

Tel. 0365/415-318, 0728-772-289, 0790-996-474. (8788-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!



ELADÓK: tévé, rádió, varrógép, ajtók,
kályhacsövek, többféle bútordarab,
lemezek, órák, korsók, szövetek,
csergeterítő, porszívó, többféle edény, 15
db báránybőr, sok baba, régi székek,
kicsiágy, szőnyegek, matrac,
mosdókagyló, plüssterítő és sok egyéb,
minden olcsón. Csere is érdekel.  Tel.
0265/242-342. (8808)

KÖLTÖZÉS MIATT sürgősen eladók
könyvek, könyves- és ruhásszekré-
nyek, kazetták, lehúzható kétszemé-
lyes kanapé. Tel. 0365/412-395, 9-20
óra között. (8792)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843-
857. (20176)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

VÁLLALOK manikűrözést, pedikűrö-
zést és fodrászatot a kliens lakásán.
Tel. 0748-894-727. (8466-I)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (6445-I)

ELTARTÁSI szerződést kötnék
marosvásárhelyi lakásért, cserébe
gondozást nem tudok vállalni, csak havi
pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserép-
forgatást, új tető készítését Lindab
lemezből, bádogosmunkát, kerítés-
készítést és bármilyen javítást. Tel.
0732-240-895. (8764)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel, de szívünkben
sok szép emlékkel emlékezünk
FOGARASI NINÁRA, a drága jó
édesanyára, nagymamára, déd-
nagymamára, május 31-én,  halá-
lának 6. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Leánya, Marika, unokája, Zsolt és
ennek családja. (8699)

Legszebb emlék a szeretet, me-
lyet mások szívében hagyunk
magunk után.
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, a szentháromsági szüle-
tésű SZABÓ JÓZSEFRE halálá-
nak negyedik évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel! Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Bánatos
felesége, Pici, leánya, Tündike és
családja. (8753-I)

„Az élet göröngyös, a sír örök, de
az emlék él, és erősebb mind-
kettő fölött.”
Szomorú szívvel emlékezünk
MAKKAI KATALINRA szül.
Györke, aki június 1-jén egy éve
elköltözött az örök hazába. A sze-
retet és az emlékezés őrködjön
pihenése felett. Szerettei. (8781-I)

Fájó szívvel emlékezünk május
31-én GÁLFI BÉLÁRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben megőrizzük. Szerettei.
(8807-I)

Fájó szívvel emlékezünk június 1-
jén MAKKAI KATALINRA elvesz-
tésének első évfordulóján.
Szívünkben örökké élni fogsz,
örök álmodat őrizze béke és nyu-
galom. Fiad, Attila, menyed, Éva,
unokáid: Levente és családja, va-
lamint Péter. (8810)

Fájó szívvel emlékezünk június
elsején NAGY MELINDÁRA el-
vesztésének második évforduló-
ján. Szívünkben örökké élni
fogsz. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Bánatos édes-
anyja, Magdolna, testvére, Éva és
családja. (8813)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
SZÁSZ IRMÁRA halálának 8. év-
fordulóján. Nyugodj békében,
drága édesanyám! Lánya, Kati és
családja. (8819)

Szomorú szívvel emlékezünk
SZÁSZ IRMÁRA halálának 8. év-
fordulóján. Emléke mindig a szí-
vünkben él, drága édesanyám!
Fia, Péter és családja. (8819)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
özv. BALÁZS ELEKNÉ 
szül. BALÁZS ANNA 

hosszú betegség után 91 éves
korában elhunyt. Drága halot-
tunk temetése június 1-jén du. 3
órakor lesz a koronkai cinterem-
ből. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Gyászoló szerettei. (-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, nagyapa, testvér, após,
rokon és jó szomszéd, 

MÁTHÉ GYÖRGY 
csibai lakos 

életének 89. évében hosszas be-
tegség után eltávozott közülünk.
Temetése június 1-jén, pénteken
14 órakor lesz a káposztásszent-
miklósi ravatalozóból, reformá-
tus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (8815-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, 

DAMIAN ALEXANDRU 
volt CFR-dolgozó, 

életének 79. évében türelemmel
viselt betegsége után 2018.05.29-
én megpihent. A virrasztás 2018.
május 31-én, csütörtökön 19 órá-
tól lesz a Vili Funerarnál, teme-
tése 2018. június 1-jén, pénteken
13 órától a Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló lánya és családja. (-I)

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a szeretett édesapa,
após, nagytata, 

dr. CĂLIMAN ÁRPÁD ISTVÁN 
életének 73. évében elhunyt.  
2018. június 2-án, szombaton 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle szerető lánya, fia
és azok családja. (8823-I)

Mély fájdalommal, megrendült
szívvel tudatom, hogy szeretett
élettársam,  

dr. CĂLIMAN ÁRPÁD ISTVÁN 
életének 73. évében elhunyt. Te-
metése 2018. június 2-án 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Szeretett élettársa. (8824-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, testvér,
rokon, barát, 

KOZI JUDIT 
2018. május 30-án 59 éves korá-
ban elhunyt. Temetése 2018. jú-
nius 1-jén, pénteken 14 órától
lesz a marossárpataki ravatalo-
zótól. 

A gyászoló család. (8829-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A 7-es Számú Általános Iskola
közössége fájdalommal bú-
csúzik NAGY SZIDÓNIA tanu-
lótól és együttérez a családdal
gyászában. (8821-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik NAGY ELEK maros-
vásárhelyi lakos temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Bánatos özvegye és a gyászoló
család. (8814-I)
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Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Jogi személyektől bevételező osztály – Javakat értékesítő részleg 
Marosvásárhely, Dózsa György út 1–3. szám
Tel.: 0265-250-982, 194-es mellékállomás
Fax.: 0265-261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.ms@anaf.ro

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
ingó javak eladására vonatkozó közleménye

A törvényes úton az állami tulajdonba került javak eladásának módját és feltételeit
szabályozó 2007. évi 14-es számú kormányrendelet 9. cikkelye értelmében, 2018.
június 12-én 11.30 órakor a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal marosvásárhelyi
székhelyén – Dózsa György utca 1-3. szám, földszint, 5-ös terem – nyilvános
árverésen eladják (második árverés) a következő ingóságot: 
– Mercedes Benz haszonjármű
Azonosító adatok:
– Sprinter 311 CDI típusú Mercedes Benz haszonjármű, azonosító:
WDB9036632R147118, 2148 köbcentis lökettérfogattal, 2000-es évjárat, dízel,
fehér színű.
– Kikiáltási ár: 12.075 lej.
A licitlépcső az ingóság értékének 5%-a lehet.
Azok a személyek, akik érdekeltek a meghirdetett ingóság megvásárlásában,
2018. június 11-ig – a licitet megelőző napig –, a következő dokumentumokat kell
benyújtsák (fémkapcsos dossziéban) az intézmény iktatójába:
– A liciten való részvételi kérelem
– A kikiáltási ár 10 százalékát képező garancia befizetéséről szóló igazolás (a
Marosvásárhelyi Kincstárban nyitott IBAN számlaszám: RO42TREZ
4765005XXX000201, adószám: 4322637)
– Ha esedékes, meghatalmazás, ha más képviseli az ajánlattevőt
– Román jogi személyeknek a Cégjegyzék által kibocsátott bejegyzési igazolvány
fénymásolata 
– Külföldi jogi személyeknek a cégbejegyzési irat románra fordított és hitelesített
példánya
– Romániai fizikai személyeknek a személyazonossági igazolvány másolata 
– Külföldi fizikai személyeknek esetenként az útlevél vagy a személyazonossági
igazolvány másolata
– Igazolás a pénzügyi utalványozóktól, hogy az ajánlattevőnek nincs adóhátraléka. 
A felsorolt dokumentumok valamelyikének hiánya az ajánlattevő licitről való
kizárását vonja maga után.
Bővebb tájékoztatást a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal marosvásárhelyi
székhelyén nyújtanak, Dózsa György utca 1-3. szám, az értékesítési részleg 5-ös
számú termében, illetve telefonon: 0265/250-982, 194-es mellékállomás. 

Sîntean Olivia, Ramona Munteanu, 
begyűjtésért felelős hivatalvezető-helyettes  javakat értékesítő részleg
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Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed? 

Csatlakozz Európa egyik legnagyobb 
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod

és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható

vállalatnál elhelyezkedni

Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,

kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,

fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén

• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között

Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,

vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen. 


