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Látványos Izrael-sarok

A Zsidó Hitközség múzeuma

A labdarúgó-világbajnokságról
a 9-10. oldalon

Farmok lakott
környezetben

Megint napirendre került a 2014-ben
kibocsátott 119-es egészségügyi minisztériumi rendelet, amely megszabja,
hogy lakott településeken milyen távolságra kell legyenek az utolsó háztól az
állattenyésztési farmok.

____________4.
A mozgás menő, a
szép tartás nyerő!

Az iskolapadban vagy a számítógép
előtt a napi többórás gubbasztás, az
SMS-ezés előrehajtott fejjel, esetleg
az önbizalom hiánya miatt felvett, állandósuló görnyedt testtartás rendszeres testmozgás hiányában mind-mind
hanyagtartáshoz vezethet. A helytelen
tartás korrigálása különösen fontos,
hiszen ha ez nem történik meg, viszszafordíthatatlan strukturális deformitások jöhetnek létre.

Dub László (jobboldalt) a marosvásárhelyi zsidók múltjáról mesél

Június 24-én a volt Iskola (volt Aurel Filimon) utcában, a zsinagóga szomszédságában nyílt meg a zsidó hitközség múzeuma. Az értékes és jó esztétikai érzékkel összeválogatott
anyagból álló kiállítást rövidesen a nagyközönség is láthatja.
Az Izrael-saroknak elnevezett, három helyiségből álló múzeumot a Népújságnak dr. Dub László, a Zsidó Hitközség elnöke
mutatta be.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Mesélő tárgyak, képek
Három-négy évvel ezelőtt született meg a marosvásárhelyi Zsidó Hitközség néhány tagjának az ötlete, hogy múzeumot nyissanak a marosvásárhelyi zsidóság történetéről. A zsinagóga mellett megüresedett egy
lakás, így a helyiség alkalmassá vált az ötlet megvalósítására. Az elképzelés mellé társult egy szerencsés fordulat, hiszen az Auschwitzet túlélő
Tusa Etelka anyagi támogatást ajánlott fel.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A kihívásokkal is
meg kell birkózni

Dr. Menyhei Gábor szakterülete a verőér- és visszérbetegségek kezelése a
legkorszerűbb, kisebb vagy nagyobb
beavatkozással járó módszerekkel.
Műti az értágulattal és az érszűkülettel
járó betegségeket, s ezen belül a
nyaki főverőeret.

____________6.

Párhuzamos „bajnokságok”

Mózes Edith
Javában zajlik a futball-világbajnokság. A tét óriási, a mérkőzések komolyak. Akik azonban nem focirajongók, másfajta sportágakat kedvelnek, azok a tegnap szemtanúi – drukkerei? – lehettek a
parlamentben zajló „nemzeti bajnokságnak”. Annak a vérre menő
„politikai bajnokságnak”, amely hónapok óta mérgezi a közéletet,
és amely miatt az ország vezetőinek nincs idejük azzal foglalkozni,
amivel a választók megbízták őket.
A világbajnoksággal párhuzamosan zajló hazai politikai bajnokság csúcsmérkőzése volt a tegnapi parlamenti vita és szavazás a liberálisok által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról,
amellyel a Dăncilă-kormányt tervezték meneszteni. Előtte kemény
tárgyalások, lobbizások folytak, különösen a liberálisok részéről,
akik tüntetést is szerveztek kedd estére és a szavazás napjára is. A
keddi akció nem jött össze. A pártelnök hívó szavára nevetségesen
kevesen gyűltek össze a kormányépület előtt. Igaz, a szavazás napján már többen kiabáltak a parlamentnél.
A liberálisok elnöke különösen az RMDSZ-t próbálta maga mellé
állítani. Az RMDSZ elnöke, bár a szövetség parlamenti együttműködési szerződést írt alá a kormánypártokkal, az utolsó percig lebegtette a kérdést, hagyta, hadd főjenek a saját levükben a
marakodó ellenfelek. Bár azt mondta, hogy matematikailag nincs
esélye a bizalmatlansági indítványnak, azt a véleményét sem rejtette
véka alá, hogy egyetlen kormány sem pótolhatatlan.
A szokásos, (tragi)komédiába illő jelenetekkel és felszólalásokkal
zajlott az ülés, majd a szavazás nyomán világossá vált, hogy az ellenzéki indítvány megbukott.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 179. napja,
hátravan 186 nap.

Ma LEVENTE, IRÉN, holnap PÉTER, PÁL napja.
PÉTER: héber eredetű, görög
és latin közvetítéssel érkezett
hozzánk. Jelentése: kőszikla.
PÁL: a latin Paulus rövidülése, jelentése: kis termetű
férfi.
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Két teherautó ütközött

Két teherszállító jármű frontálisan ütközött szerdán a kora
reggeli órákban Nagykenden. Az egyik nagy mennyiségű
üveges és hordós sört szállított, az áru kiborult az úttestre.
Emiatt órákig szünetelt a forgalom Nagykenden, az E60as úton. A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
tájékoztatása szerint az egyik sofőr súlyosan megsérült a
balesetben, a marosvásárhelyi kórházba szállították. A férfit a tűzoltók szabadították ki a teherautó roncsai körül. A
hatóságok órákon át dolgoztak, hogy eltávolítsák a két roncsot és a sörösüvegeket az úttestről.

Falunapok és cseresznyevásár

A hagyományhoz híven idén is megszervezik Marosvécsen a falunapokat, valamint a cseresznyevásárt. A háromnapos rendezvénysorozat június 29-én, pénteken este
veszi kezdetét a művelődési otthonban, ahol a falunapok
hivatalos megnyitóját követően művészi műsorra kerül sor,
színpadra lép három helyi tánccsoport, két színjátszó csoport, a Bohóka és a Moka-Donor, valamint több helybéli tehetséges gyerek is fellép. Az est bállal zárul. Szombaton
reggel 9 órától a futballpályán sportvetélkedőkkel veszi
kezdetét az aznapi program, gulyásfőzés is lesz, 400
adagnyi rotyog majd az üstökben. Szombaton este a vásártéren koncertek szórakoztatják a közösséget, fellép a
Magyar Rózsa, Aurel Moldoveanu és Varga Kinga. A nap
tűzijátékkal zárul. Vasárnap cseresznyevásárral és kulturális műsorral folytatódik a rendezvény, reggel fél 10-től
színpadra lépnek a marosvécsi, disznajói, holtmarosi,
szászrégeni néptánccsoportok, énekesek.

Búzásbesenyői falunap

Július 8-án, vasárnap falunap lesz Búzásbesenyőben. Az
ünnepi szentmise a római katolikus plébánián 10.30-kor
kezdődik, itt adják át a Pro Búzásbesenyő elismerést azoknak, akik sokat tettek a falu fejlesztéséért, hírnevének
öregbítéséért. 12 órakor folytatódik az ünnepi műsor a Rátoni János Művelődési Házban, ahol a helyi néptánccsoport is fellép. Délután a sportpályán szabadidős és
sportprogram várja az érdeklődőket. A színpadon 19 órától
koncert lesz. Fellépnek: Buta Árpád, Anda Adam, a Pentachord együttes és Péter Szabó Szilvia. Az ünnepséget
tűzijáték zárja.

Újra Médeia

Július 10-én 19 órától a marosvásárhelyi Spectrum Színházban (Rózsák tere 13. szám) újra műsoron lesz Euripidész Médeia című drámája. Fordította: Rakovszky Zsuzsa,
rendező: Török Viola. Szereplők: Médeia: Márton EmőkeKatinka, Dajka: Szász Anna, Iászon: Korpos András,
Kréon, Korinthosz királya: Kárp György, Aigeusz, Athén királya: Tatai Sándor. Zene: Kelemen László, jelmez: Takács
Tímea, fény- és hangtechnika: Incze Róbert. Jegyek elővételben a www.biletmaster.ro-n vagy a helyszínen.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

A hó első felében érkezik a nyugdíj

Módosult a nyugdíjak postai kézbesítésének idő- követő két munkanapon belül vehető át a postahivatalokpontja – tájékoztatott Eugenia Neagoe, a Maros ban. Erről is értesítést kapnak a nyugdíjasok.
Megyei Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.
Azok, akiknek folyószámlára vagy kártyára utalják a

Júliustól kezdődően a nyugdíjakat a hónap elseje és 15e között kézbesíti a Román Posta. Azok a nyugdíjasok, akik
ebben az időszakban nem tartózkodnak otthon, értesítést
kapnak, hogy mikor vehetik át a nyugdíjukat a postahivatalban. A postásnak kötelessége az értesítésen feltüntetni az
időpontot, ami az otthoni kifizetések lejárta után általában
két napon belül történik meg.
Az elmaradt nyugdíjakat – a szürke szelvényen szereplő
kiigazításokat – júliustól a 11–15-e közötti időszakban a
nyugdíjasok lakhelyén kézbesíti a posta. Ha valaki nem tartózkodik otthon, a nyugdíj ugyancsak a kifizetési időszakot

nyugdíját, az eddig megszokott időintervallumban kapják
meg a járandóságukat.
Ezek szerint e nyugdíjakat a hó 14-étől utalják át, és akkortól lesznek hozzáférhetőek. Abban az esetben, ha 14-e
nem munkanap, a nyugdíj a következő munkanapokon jelenik meg a számlán. A lila szelvényeket a hó elseje és 15e között kézbesítik a nyugdíjasoknak. Ha a postás nem
találja otthon a címzettet, értesítőt hagy a postaládában, s
két munkanapon belül a szelvény átvehető a postahivatalban. (mezey)

A Maros Megyei Múzeum természettudományi
részlege 2010-től elindította a Nyári iskola a múzeumban elnevezésű múzeumpedagógiai programot, amelyet az idén is folytatnak.

Júliusban minden pénteken 10–12 óra között várják a 6–
12 éves gyerekeket a Horea utca 24. szám alatti új épületben külön e célra berendezett múzeumpedagógiai
teremben, ahol szakemberek és önkéntesek (tanulók, egyetemisták, középiskolai tanárok) fogadják őket. Egy-egy alkalommal legtöbb 24 gyereket tudnak fogadni. Idén július
6-án indul a foglalkozás az alábbi program szerint: Legendás növények címmel július 6-án, pénteken a kormofita növényeket ismerteti dr. Mihaela Sămărghiţan tudományos
kutató, Sinka-Balogh Zoltán restaurátor, valamint Sorina

Oprea konzervátor. Július 13-án, pénteken a macskákról
lesz szó, a gyerekek cicát készítenek újrahasznosítható
anyagból. Szakirányítók: Daniela-Ramona Botoş profeszszor, részlegvezető, Sinka-Balogh Zoltán restaurátor. Július
20-án, pénteken a nyúlról hallhatnak előadást, ugyanakkor
nyuszit is összeállíthatnak különböző anyagokból a gyerekek. Szakirányítók: Sinka-Balogh Zoltán, Sorina Oprea. Július 27-én, pénteken az állatok világáról hallhatnak
érdekességeket azok, akik elmennek a foglalkozásra. Az
előadás végén sárkányt készítenek a gyerekek. Szakirányítók: dr. Mihaela Sămărghiţan és Sorina Oprea. Feliratkozni
keddtől csütörtökig 9–13 óra között lehet a múzeum Horea
utca 24. szám alatti székhelyen vagy a 0365-430-390-es telefonszámon. (v.gy.)

Rendkívül gazdag programmal és külföldi szakemberek
részvételével tartják július 4–7. között a 18. országos kardiológiai konferenciát, amely a Román és a Magyar Kardiológiai Társaság közös rendezvénye. A tulajdonképpeni
konferenciát július 4-én egy előzetes tanácskozás nyitja
meg a szívgyógyászat és a különböző szakterületek kapcsolatáról, Interdiszciplinaritás a kardiológiában témával.
A július 5-i nyitóünnepség után az angol nyelvű közös
rendezvényen a szívgyógyászat újdonságait veszik számba
két napon át a bel- és külföldi előadók. A tudományos dolgozatokat kerekasztal-megbeszélések követik. Időközben
fiatal kutatók mutatják be posztereiket. Szombaton a kardi-

ológia területén dolgozó egészségügyi asszisztenseknek
szerveznek továbbképzést, és ismertetik az új európai ajánlásokat a kardiológiában.
A Megyei Sürgősségi Kórház 1-es számú előadótermében zajló konferencia tudományos tanácsának elnökei: dr.
Benedek Imre professzor és dr. Merkely Béla egyetemi
tanár, az Európai Kardiológiai Társaság alelnöke, valamint
dr. Dragoş Vinereanu, a Román Kardiológiai Társaság elnöke. Tudományos társelnökei dr. Benedek Teodora professzor, a Román Kardiológiai Társaság Maros megyei
szervezetének elnöke és dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár, a
Magyar Kardiológiai Társaság elnöke.

Vakációs múzeumpedagógiai ajánlat

CardioNet 18. alkalommal

Újdonságok a kardiológiában

Harminchét hűséges előfizetőnk jelenlétében sor került a Bernády Házban
a Népújság által felajánlott havi nyeremények kisorsolására.
A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhelyről 296 levél érkezett, vidékről 68. A két vidéki nyertes:
Szőcs Ilona (Backamadaras 221. sz.) és
Szitai Sándor (Koronka 271. sz.).
Marosvásárhelyi nyerteseink: a jelen
levő Matei Mária (Kárpátok sétány
45/36. sz.), Bikfalvi Mihály (Jeddi út
65/29. sz.), Papp Mária (Tudor Vladimirescu u. 52. sz.) és Veress József
(1918. December 1. út 118/5. sz.).
A 100 lej értékű Hűségtombola díj
nyertese Mezei Albert előfizetőnk.
A nyeremények átvehetők munkanapokon 8-14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon:
0742-828-647.

Sorshúzás

Fotó: Nagy Tibor

RENDEZVÉNYEK

Csűrszínházi Napok

Június 29. és július 1. között 16. alkalommal kerülnek
megrendezésre Mikházán a Csűrszínházi Napok. A rendezvénysorozat június 29-én, pénteken 18 órától kezdődik
a Zereda alkotótáborban készült alkotásokból nyíló kiállítással. 19 órától Marosán Csaba Arany János-estje lesz,
21 órától pedig a budapesti Nemzeti Színház társulata
előadja Szergej Medvegyev Fodrásznő című darabját Viktor Rizsakov rendezésében. Június 30-án, szombaton 18
órától Dsida Jenő – Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak címmel Bogdán Zsolt, Kovács Éva és Csutak Réka

verses előadása látható. 20 órától a Csíki Játékszín Tamási Áron Csalóka szivárvány című darabját adja elő Parászka Miklós rendezésében. Július elsején, vasárnap
délelőtt 11 órától Póra Zoli és a Stone Hill együttes tart
gyermekeknek és fiataloknak koncertet. Jegyek a 0744394-186-os telefonszámon foglalhatók, átvétel a helyszínen.

Marosvécsen
a szentegyházi gyermekkórus

Július 4-én, szerdán 19 órakor a Haáz Sándor vezette
szentegyházi gyermekkórus koncertezik a marosvécsi Kemény-kastélyban. A belépés díjtalan.
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Helyén maradt a Dăncilă-kormány

Ország – világ

Megbukott a bizalmatlansági indítvány

Megbukott az ellenzéki pártok által benyújtott bizalmatlansági indítvány, ugyanis a parlamenti vitát
és a szavazást követően kiderült, hogy még 67 szavazatra lett volna szüksége az ellenzéknek ahhoz,
hogy megbukjon a kormány. Mindössze 166-an szavaztak a Dăncilă-kormány ellen, négyen a teremben
levő ellenzékiek közül is a kormány mellett tették le
a voksukat.

A parlamenti procedúra értelmében bizalmatlansági indítványt a képviselők és szenátorok egynegyede kezdeményezhet, az elfogadásához a képviselők és szenátorok szavazatának
egyszerű többségére van szükség. Jelenleg a képviselők és
szenátorok száma 465, ahhoz, hogy egy bizalmatlansági indítvány „átmenjen”, minimum 233 szavazatra van szükség.
Közvetlenül azt megelőzően, hogy az ellenzék bizalmatlansági indítványa a plénum elé került volna szavazásra, mintegy
kétezer ember tüntetett az épület előtt. A Forrás (Izvor) parkban tüntetők a kormány lemondását követelték, román nemzeti
zászlókkal és transzparensekkel demonstráltak, míg ezzel egy
időben egy másik, ellenkező célú tüntetésen Iohannis ellen
tüntettek. Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke hétfőn, miután az indítvány szövegét felolvasták a parlament két házának plénuma előtt, azt üzente a párt
szimpatizánsainak, menjenek utcára a szavazás napján mind
Bukarestben, mind szerte az országban. A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) is tüntetésre szólította fel híveit. Claudiu Manda, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora már
korábban bejelentette: lehetséges, hogy a kormánykoalíció támogatói is demonstrálnak majd a parlament előtt. A tüntetés a
parlament gyűléstermében is folytatódott. A Nemzeti Liberális
Párt törvényhozói óriásmolinót feszítettek ki a Szükséghelyzetben az ország: le kell váltani a Dragnea–Dăncilă-kormányt
című bizalmatlansági indítvány parlamenti vitáján, Viorica
Dăncilă miniszterelnök beszéde közben. A végsőkig harcolunk
Romániáért feliratú molinót a PNL frakciójának székei fölé
terítették ki a bizalmatlansági indítványt kezdeményező honatyák. A miniszterelnök felszólalása előtt ugyanezen felirattal
dobozokat is elhelyeztek a tribün mögötti emelvényre, valamint egy „oklevelet”, ezzel a felirattal: Sarló és kalapács díj
Liviu Dragneának. A dobozokat a képviselőház rendfenntartói
eltávolították. Az ellenzék többször bekiabált a kormányfő beszéde alatt, követelve lemondását. Viorica Dăncilă erre azzal

reagált, hogy ha ő higgadtan végighallgatta a bizalmatlansági
indítvány szövegét, akkor az ellenzék is hallgassa végig őt.
Az RMDSZ nem vett részt a szavazáson. Ezt megelőzően
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kijelentette: „nem az ország jövőjéről és nem a társadalmat érintő legfőbb kérdésekről, hanem a hatalom megszerzéséért folytatott küzdelemről
szólt az ellenzék bizalmatlansági indítványa, ezért a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség nem vett részt a szavazáson”.
Az RMDSZ elnöke az ellenzéki pártok által benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján a szövetség határozott álláspontját képviselte, leszögezve: bár a bizalmatlansági indítvány
intézménye egy fontos alkotmányos eszköz a kormány tevékenységének ellenőrzésére, illetve a választások után kirajzolódott legitim politikai többség leváltására, súlyos eszköz,
amely két választás között új irányba terelheti a jelent és a
jövőt. A szövetségi elnök úgy véli, ugyan egy demokratikus,
legitim gyakorlatnak vagyunk a tanúi, azoknak, akik a kormányzást próbálják átvenni, valójában nincsenek világosan
körvonalazott megoldásaik, határozottan megfogalmazott intézkedéseik, nincsenek felvállalt válaszaik, amelyekkel minden aláíró fél egyetértene. Az RMDSZ elnöke megerősítette:
„a szövetség tudatában van annak, hogy egy minimális politikai konszenzus hiányában, anélkül, hogy öt-hat alapvető kérdésben egyetértés lenne, ez a harc csupán a végrehajtó hatalom
megőrzését vagy átvételét szolgálja”.
Viorica Dăncilă miniszterelnök a kormány megvalósításait
domborította ki beszédében. Többek között kijelentette: „kiábrándultan olvastam az ellenzék bizalmatlansági indítványát.
Reméltem, hogy a politikai csatározásokon túl az állampolgárok hasznára váló konstruktív beadvánnyal lesz dolgunk. Azt
reméltem, hogy figyelmeztetnek minket a hibáinkra, felelősségre vonnak bennünket, ezzel szemben rosszindulatú, hamis
állításokkal tűzdelt indítványt nyújtottak be. A saját politikai
érdeküknek megfelelően meghamisították a valóságot. A roszszat jónak, a jót pedig rossznak állítják be. Az önök diskurzusában nincs helye az árnyalatoknak. Minden fekete és fehér.
Minden, amit a hatalmon levő párt véghez visz, rossz, és csak
önök tesznek jót az országban. Ez a bizalmatlansági indítvány
indítéka. Elutasítják azokat a nyilvánvaló dolgokat is, amelyeket megvalósított ez a kormány. Önök számára a románok jövedelmének növekedése egy olyan populista intézkedés,
amely káoszt teremtett a gazdaságban” – mondta a miniszterelnök a bizalmatlansági indítvány vitáján. (hírösszefoglaló)

Nem született álláspont Verespatak ügyében

Nem foglalt állást Verespatak ügyében a Legfelsőbb
Védelmi Tanács, amelynek szerdai ülésén a kulturális miniszter beszámolt a település számára UNESCO
örökségvédelmi védettséget biztosító eljárás helyzetéről, és az a döntés született: továbbra is a kormány fog eljárni az ügyben.

A téma megvitatását George Ivascu kulturális miniszter javaslatára a kormány kérte, miután végéhez közeledik a Verespatak világ-örökségi védettsége érdekében a romániai
hatóságok által elindított eljárás. Az UNESCO Világörökségi
Bizottsága június 29. és július 2. között ülésezik a bahreini
Manamában, ahol döntés kellene hogy szülessen a bányatelepülés védettségéről. Időközben a román kormány az akta viszszavonását kérte az UNESCO-tól, ami a bányászatot ellenzők
körében felháborodást váltott ki. Bukarest attól tart, hogy az
esetleges világörökségi státus mostani elnyerése kedvezőtlenül
befolyásolhatja azt a folyamatban levő kárpótlási pert, amelyet
a Verespatakon aranybányát nyitni akaró, kanadai Gold Corporation indított a román állam ellen, 4,4 milliárd dollár kártérítést követelve Bukaresttől. A vállalat szerint a román
hatóságok több mint másfél évtizeden át hitegették a kitermelési engedély elnyerésével, ezért különböző beruházásokat hajtottak végre, végül a parlament egy jogszabály elfogadásával
gyakorlatilag megtagadta az engedély kiadását. Az elnöki hi-

A helyzet „nagyon komoly”, de amíg van párbeszéd, és a
felek a hogyan továbbról is tárgyalnak, remény is van, hogy
lesz eredmény – nyilatkozott szerdán Volker Kauder, a CDU
és a CSU közös szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának vezetője az ARD országos köztelevíziónak. Andrea Nahles, az SPD elnök-frakcióvezetője a televíziónak elmondta,
egyelőre nem tudják, hogy érdemes-e készülni az előre hozott
Bundestag-választásra. Az biztos, hogy „kimondottan feszült
a légkör a kormányban”. A szociáldemokraták a hétfői elnökségi ülésükön elemzik a helyzetet. A koalíciós társak vasárnap
tanácskoznak, az Angela Merkel vezette CDU elnöksége Berlinben, a Horst Seehofer belügyminiszter vezette CSU elnöksége Münchenben. Alexander Dobrindt, a CSU
Bundestag-képviselőinek vezetője az ARD-nek elmondta,
pártja továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy július elejétől meg-

Jövő szombaton lesz
Kányádi temetése

Július 7-én, szombaton kísérik utolsó útjára Kányádi
Sándort. A költőt kívánságának megfelelően szülőfalujában, Nagygalambfalván helyezik örök nyugalomra.
Tisztelői,
barátai
virrasztáson
és
búcsúztatáson vehetnek végső búcsút a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas költőtől, írótól,
műfordítótól, Budavár, Székelyudvarhely és Nagygalambfalva díszpolgárától. A virrasztást július 6-án,
pénteken éjjel tartják a nagygalambfalvi református
templomban. A búcsúztatásra 7-én, szombaton 15
órakor kerül sor a református templomban. Az ökumenikus egyházi szertartást a helyi református lelkész, Kányádi György Attila és Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes tartja. A költő ravatalánál Dávid Gyula
irodalomtörténész mond emlékező beszédet. A szertartás után a család kertjében, szülei sírja mellett helyezik végső nyugalomra Kányádi Sándort. A költő
június 20-án hajnalban, életének 90. évében hunyt el.

Mátyás király emlékév

Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikai államtitkársága 2018-at Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója
alkalmából Mátyás király emlékévvé nyilvánította.
Legutóbb a programokról Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán kijelentette, hogy
„kevés olyan uralkodó volt a magyar történelemben,
aki annyira él ma is az emberek tudatában, mint Mátyás király”. Majd az emlékév programjai közül kiemelte, hogy a Magyarság Háza vándorkiállítást
rendezett Mátyás király – mecénás és katona címmel. A lendvai Könyvtár és Kulturális Központ színház- és hangversenytermében július 20-ig látható
tárlatot már több helyszínen – Pozsonyban, Székesfehérváron és legutóbb Eszéken – is megrendezték,
a kiállítás anyagát a jövőben Kolozsváron, Madéfalván és Bécsben bemutatják.

World Press Photo kiállítás

Ma 18 órától a kolozsvári Képzőművészeti Múzeumban (Egyesülés tér) nyílik az év legnagyobb fotókiállítása. A múzeum és a Kolozs Megyei Tanács
támogatásával létrejött World Press Photo kiállítás
több mint 45 országban 100 kiállítótérben mutatja be
a tavaly készült legjobb sajtófotókat. Világszerte a
World Press Photo kiállítást évente mintegy 4,5 millióan tekintik meg. Romániában Bukarestben és Temesváron (június 5–24.) is kiállították a tárlat
anyagát a művelődési minisztérum és Hollandia romániai nagykövetségének támogatásával. A 61. alkalommal megrendezett világversenyre az idén 125
országból 5034 fotográfus nevezett be 73.044 fotóval. A nemzetközi zsűri a nyolc kategóriában 22 országból 42 fotóst díjazott. A kiállítás Kolozsváron
június 29. és július 22. között látogatható, szerdától
vasárnapig 10–17 óra között. Egy jegy ára 6 lej, a
bejáratnál lehet megvásárolni.

Nem szüntethetnek
meg magyar osztályokat

Verespatak – lejárat a római tárnákhoz

Fotó: Vajda György

vatalnak a védelmi tanács szerdai üléséről kiadott közleménye
nem részletezi, hogy Bukarest milyen álláspontot fog képviselni a bahreini tanácskozáson. A dokumentum szerint a kormány rendelkezik azokkal a jogi eszközökkel és
intézményekkel, amelyek feljogosítják, hogy továbbra is eljárjon ebben az ügyben. A védelmi tanács tagjai tudomásul vették a kulturális miniszter tájékoztatását.

Nincs megállapodás
a német CDU/CSU menekültügyi vitájában

Továbbra sincs megállapodás a német kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor
testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) menekültügyi vitájában, a pártszövetség és a koalíciós
társ Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetőinek
egyeztetése eredménytelenül ért véget szerda hajnalban.
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tagadják a belépést az EU-ban máshol már regisztrált menedékkérőktől. Angela Merkel és a CDU ugyan nem ellenzi a
szigorítást, de szerintük előbb meg kell állapodni az érintett
EU-s társállamokkal arról, hogy visszafogadják azokat a menedékkérőket, akiket nem engednek be Németországba, a CSU
szerint viszont akár egyoldalúan, az érintett országok beleegyezése nélkül is lépni kell.
A CSU elnökségének június közepén hozott határozata szerint Angela Merkel a hónap végéig dolgozhat az európai
szintű, két- vagy többoldalú együttműködésen alapuló megoldáson, és utána, július első hetében akkor is be kell vezetni a
szigorítást, ha nincs megállapodás a menedékkérők visszafogadásáról. Alexander Dobrindt az ARD-ben nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy a CSU hajlandó-e
szembefordulni a kancellárral. Mint mondta, elképzelni sem
tudja, mit lehetne kifogásolni abban, hogy egy belügyminiszter
gondoskodik a határigazgatásra vonatkozó jogszabályok érvényesítéséről. Amennyiben Horst Seehofer július elején a kancellár egyetértése nélkül utasítja a szövetségi rendőrséget a
szigorításra, Angela Merkelnek nem lenne más választása,
mint a miniszter menesztése. Ez végletesen megronthatja a
CDU és a CSU viszonyát, és a CDU–CSU–SPD-kormány felbomlásához vezethet.

Döntő házként fogadta el a szenátus szerdán az
RMDSZ oktatási törvényt módosító javaslatát, amely
értelmében ezután csak akkor lehet megszüntetni
vagy átszervezni a kisebbségek nyelvén működő
osztályokat, amennyiben ezt jóváhagyta az adott kisebbséget a parlamentben képviselő szervezet vagy
az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalával együttműködő kisebbségi tanács. „Mostanáig a szaktárca a
kisebbségek képviselőinek megkérdezése nélkül
szüntethetett meg vagy szervezhetett át osztályokat.
Ezen változtat módosításunk, amely lehetőséget teremt arra, hogy szakmai érvekkel megvétózzuk a
tanügyminisztérium magyar osztályainkat érintő
döntéseit” – magyarázta Cseke Attila, az RMDSZ
szenátusi frakcióvezetője szerdán a szenátusi plénumi szavazást követően. A szerdán elfogadott törvénymódosítás arról is rendelkezik, hogy ezután a
tanügyminisztériumnak a tanév végétől számított
három hónapon belül éves jelentést kell készítenie
a közoktatási és a felsőoktatási rendszerről, és meghatároznia a fejlesztési irányvonalakat.

Párhuzamos „bajnokságok”
(Folytatás az 1. oldalról)
Az RMDSZ elnöke világosan megmondta, hogy a
szervezetet nem a politikai csatározás érdekli, hanem
az, hogy mi következik utána: milyen többségre számítanak, van-e elegendő aláírás az indítványhoz, ki lenne
a liberálisok miniszterelnök-jelöltje, és kik támogatják
őt. De szerette volna látni az ellenzék kormányprogramját is, hogy milyen rövid és középtávú intézkedéseket
terveznek a költségvetés, a regionális fejlesztés, a közigazgatási és oktatási reform terén, kik a fontosabb miniszterek, és nem utolsósorban a liberálisoknak a
magyar közösséghez való viszonya is érdekelte volna a
szövetség elnökét. Az alternatíva nélküli támadáshoz
azonban nem volt partner. Hozzátehetnénk, hogy a felelősen gondolkodó, nem zsigeri indulatoktól vezérelt
választópolgárok is hasonló alternatívát vártak volna,
nem zajos, botrányos utcai és parlamenti ricsajt, üres
szólamokat. A „politikai bajnokság” eme fejezete lezárult. A kormány marad, az élet megy tovább. A honatyák nyugodtan élvezhetik a nyári vakáció örömeit.
Majd ősszel folytatják botrányról botrányra.
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Újra terítéken
az állattenyésztési gazdaságok

Farmok lakott környezetben

Megint napirendre került a
2014-ben kibocsátott 119-es
egészségügyi minisztériumi
rendelet, amely megszabja,
hogy lakott településeken milyen távolságra kell legyenek
az utolsó háztól az állattenyésztési farmok. Ha ezt betartanák, számos kis és
közepes méretű farmot fel
kellene számolni. A rendelet
alapján megyénkben tavaly
11-et szüntettek meg, több
esetében pedig vitatkoznak a
szomszédok.

Vajda György

Az említett rendeletre június 21én Bukarestben egy szakmai tanácskozáson hívta fel ismételten a
figyelmet Claudiu Frânc, a Szarvasmarha-tenyésztők Országos Föderációjának elnöke. Az elnök egy
Maros megyei esetet hozott fel példának, amikor az egyik faluban
levő utolsó házat megvásárolták, és
farmot hoztak létre. A szomszédok
a szag miatt a hatóságokhoz fordultak. Az említett rendelet okán a gazdasági vállalkozást fel kellett
számolni. A lakosság higiéniájára és
egészségére vonatkozó 119/2014-es
egészségügyi minisztériumi rendelet alapján, amennyiben a hatástanulmányban nem határozzák meg,
akkor a következő minimális távolságot kell betartani az állattenyésztési farm és a lakóház között:
lótenyésztő farm 100 méter, szarvasmarha 500 egyedig 200 m, 500 felett
500 méter, szárnyas 5000-ig 500 m,
efölött, illetve szárnyasfeldolgozó
üzem esetén 1000 méter, juhok 100
m, sertés 2000 állatig 500, 2000 és
10.000 egyed között 1000 méter,
10.000 fölött 1500 méter, állatkórház
30 m, állatkarantén 100 m, vágóhíd,
állatvásártér 500 m, állati eredetű
terméket begyűjtő 300 m, trágyatelep 500 m, sertéstrágyatelep 1000 m,
sertésfarm szennyvíztisztító üzeme
1000 m, állattemető 200 m, szemétégető 100 m.
A háztáji gazdaságban tartott legtöbb öt sertés és/vagy öt szarvasmarha esetén az istállónak
legkevesebb 10 méterre kell lennie a
szomszédos lakóháztól, hogy a trágya ne szennyezze a szomszéd telkét.
Tekintettel arra, hogy a sajátos
hazai feltételek miatt az említett

rendelkezés megjelenése előtt
sokan a háztáji gazdaságból fejlesztették ki nagyobb állatfarmjukat,
sokan érintettek az ügyben. A helyzetet javítja az a követelmény, hogy
amennyiben farmfejlesztésre pályáznak, kötelezően kell készíteni
egy betonplatformmal ellátott, közművesített trágyatelepet, aminek a
célja az, hogy a trágyalé ne jusson
a földbe, ne szennyezze a talajvizet,
a házak udvarán levő kutakat. A
közművesítéssel ezeket is felszámolják, de vannak települések, ahol
ez az egyetlen ivóvízforrás.
A bukaresti tanácskozáson az állattenyésztési liga elnöke azt kérte,
hogy a mezőgazdasági minisztérium illetékesei tárgyaljanak az
egészségügyi tárca szakértőivel, és
amennyiben kötelezik a gazdát,
hogy trágyatelepet készítsen, szarvasmarhatartók esetében az 500
méteres távolságot csökkentsék 50
méterre. Claudiu Frânc hangsúlyozta, sokan emiatt veszítették el
az európai uniós támogatás lehetőségét, mert nem kaptak egészségügyi engedélyt farmfejlesztésre, és
így nem pályázhattak.
Ioan Rus, a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője
lapunknak elmondta, hogy az említetteken kívül több farmot is érint a
rendelkezés. Nemcsak a szakmai
szervezet, hanem az igazgatóságok
is átirattal fordultak a mezőgazdasági minisztériumhoz, hogy tárgyaljanak az ügyben az illetékesekkel,
és módosítsák a távolságokat,
amennyiben megtalálják a megfelelő megoldást. Tudomása szerint
Bátoson készül egy olyan begyűjtőközpont, ahova több település kisebb gazdái szállíthatják majd a
trágyát. A háztáji gazdaságokban
pedig a platformok kialakításával,
odafigyeléssel elkerülhető a trágya
miatti környezetszennyezés. Sajnos
ehhez megfelelő kultúra is kell –
tette hozzá –, hiszen több vidéki településen kiosztottak komposzttároló edényeket, ám a tapasztalat
szerint kevesen használják, pedig az
így visszanyert földnek igen nagy a
tápértéke. A trágya is újrahasznosítható, de a legegyszerűbb, ha úgy
kezelik, ahogy az elődöktől látták.
Ám az az idő már lejárt. Legalábbis
papíron… Jóérzéssel mindenre
lehet megoldást találni.

(Folytatás az 1. oldalról)
– Ez a múzeum tulajdonképpen
egy történet, a mi sztorink, amit elsősorban a marosvásárhelyieknek
szeretnénk elmesélni. De jó lenne,
ha a város is tudomást szerezne
arról, hogy itt nagy népes közösség
élt, amely nemcsak beilleszkedett
a város életébe, hanem sokat tett a
fellendüléséért. Ezeknek ma nyomon követhető példái vannak.
Főleg a fiatal marosvásárhelyieknek kellene tudomást szerezniük
arról, hogy a város színes, többnemzetiségű volt. A képeken látható, hogy itt zsidók, magyarok,
cigányok és románok együtt éltek.
Nem feltétlenül szerették, de tisztelték egymást! Ez a sokszínűség
1940-ig létezett – mondta dr. Dub
László, a Zsidó Hitközség elnöke.
A történet
az 1700-as években kezdődött
A kiállított képeken látható az
1747-ben épült náznánfalvi imaház, amit azért éppen ott húztak
fel, mert a zsidóknak akkortájt nem
volt szabad városon letelepedni.
Láthatunk sírkövekről készült,
gyönyörű faragásokkal díszített,
1712-ben állított sírkövet is. A zsidók 1840 után jöhettek be a városba. Név szerint is megvannak az
adatok azokról az első zsidókról,
akik hivatalosan beköltöztek Marosvásárhelyre. A kiállított tárgyak
között van egy, a náznánfalvi imaházból megmaradt deszkadarab,
amelyet a budapesti zsidó múzeum
és levéltár adott kölcsön.
Család és vallás
Az egyik teremben a zsidó család életét és a vallásgyakorlást mutatják be. A zsidók ugyanúgy éltek,
mint a többi jómódú polgári csa-

Kihagyhatatlan Itália sokadjára

Ne haragudj, kedves Nagy Theuderich, de
nagyon esett. Igazán terveink között szerepelt, hogy felkeressük síremlékedet Ravennában, hiszen ismerlek téged, jobban
mondva olvastam rólad már ötödikes koromban, benne voltál a hatodikosok tankönyvében is, amit a nagy érdeklődésre való
tekintettel anya megvett nekem.
Szóval hatvanvalahány éves ismeretség
után végre eljutottam Ravennába, és akkor
zuhogott. Persze nem vittünk esernyőt, de
azért a látnivalók több mint felét felkerestük.
Kissé nehezen tájékozódtunk, és az olaszok,
bár szívélyesek voltak, nem tudtak útbaigazítani, vagy nem tudtak angolul, szánalmas
olasz makogásunk pedig senkit nem indított
meg az idegenforgalmi hivatalon kívül,
amely készségesen eligazított, amikor a
Sant’Apollinare Nouvót kerestük. Azért
rendre eljutottunk a kijelölt helyekre, kivéve
téged, kedves Theuderich (†526), akiről tudnunk kellett, hogy az osztro- vagy keleti
gótok királya és a vizi vagy nyugati gótok
kormányzója voltál, és midőn Itáliának ezen
a részén birodalmat alapítottál, legfőbb törekvésed az volt, hogy egyesítsd és összeolvaszd a gótokat a rómaiakkal, azonban ez a

Látványos Izrael-sarok

törekvésed az ariánus gótok és katolikus rómaiak vallási ellentétén egész egyszerűen
meghiúsult.
Ezt pedig tudnod kellett volna, kedves
Theodoriknak is nevezett nagy hódító, hiszen
ez másutt sem sikerült
teljesen tökéletesen senkinek, hiába születtek
nemzetboldogító tudósok
fejében mindenféle folytonossági elméletek és
nyelvészeti akrobatamutatványok. De hagyjuk.
Egy hétnél is tovább építettük a Marosvásárhely–Olaszország baráti hidat. A mi részünkről régen le vannak téve a pillérek. Mi
mindent megtettünk: miután Észak-Itáliában
még nem jutottunk ki a tengerpartra, Riminire vetettük magunkat. („Tengerpart, alkony, kis hotel-szoba. Elment, nem látom
többé már soha.” Folyton Ady járt a fejemben.) Vagy inkább nyaralni szerettünk volna
az Adria partján. A víz meleg volt, a homok
délben égetett, a nyaralók többsége – olasz
nagypapák és nagymamák a hozzájuk tartozó unokákkal és a rengeteg orosz fehérnép
– déli 1 és 3 óra között sziesztát tartott.

lád. A szobák berendezéséhez általában hozzátartozott a zongora, a
míves bútorok, az íróasztal, az újságtartó s a korabeli ízléses, szép
berendezés.
– A zsidók jellemzően népes
családban éltek, hiszen a gyermekek jelentették a jövőt és az öregedő generáció támaszát, nem
beszélve arról, hogy a közösség
alapját képezték. Az első generáció
szegény, rongyos emberekből állt,
a második generáció boltos, kocsmáros, míg a harmadik generáció
már iskolázott volt. Akinek kevesebb pénze volt, az csak Pesten járt
egyetemre, akinek több, az Bécsben és Németországban. Nagyon
gyorsan, három generáció alatt jutottak fel erre a szintre. A magyar
népszámlálás szerint 1940-ben már
5600 zsidó élt Marosvásárhelyen.
A zsidó társadalom számára a vallásgyakorlás volt a legfontosabb,
annak ellenére, hogy asszimilált
közösségről beszélhetünk, magyar
kultúrával, magyar nyelvhasználattal. A közösség gazdagabb tagjai
segítették a szegényebbeket, hiszen nem mindenki volt bankár és
gazdag kereskedő – mondta Dub
László.
A vallásgyakorláshoz kötődően
a kiállított tárgyak között van egy
eredeti Tóra, ami romániai viszonylatban az egyetlen közszemlére bocsátott tekercs. A Tóra
mellett látható a Talmud, Eszter
története is.
A zsidó városrész
A második teremben a cionista
mozgalomnak, zsidó személyiségeknek, az egykori zsidó negyed
makettjének szentelnek teret. Érdekes az a pannó, amely Marosvásár-

Ilyenkor a strand kiürült, a tenger bármilyen
csábítóan is illegette magát a vakító napfényben, elslattyogtak strandpapucsaikban.
Aztán délután újranépesült a part. Ott lehetett hagyni törülközőt, úszógumit (nem a derékra nőttet, azt ui. egy hét alatt sem lehet
leúszni), apróbb retyerutyákat a napozóágyon vagy a napernyőkre felakasztva. Az
egyes hotelekhez egy-egy
strand van rendelve, és
ott a tenger közelségének
függvényében ki lehet
venni az említett kellékeket nem kevés euró ellenében. A közepes kategória/zóna – kb. 40
lépésnyire a víztől – már csak 15 euróba
kóstált, míg ugyanezek a kényelmi berendezések a víztől 10 lépésre eljutottak a 24 euróig. Természetesen ezek az idei árak vagy
szezonnyitó megfizethetőségek.
Az orosz nők jelenléte könnyen megmagyarázható. Rimini neve oroszul Rómára
emlékeztet, ui. ők az örök városnak úgy
mondják, Rim, másfelől pedig az orosz férjek
nyugodtan szeretnék végignézni a náluk rendezett világbajnoki mérkőzéseket, éppen
ezért egy hónapra elküldték az asszonyt és a
gyerekeket az olasz tengerpartra. Valószínűleg olcsóbb, mint a Krímbe, ráadásul e partszakaszért senki sem hajlandó diplomáciai

hely főterét számokra lebontva
mutatja be azon zsidó kereskedésekkel, amelyekről a mai generációnak nincs tudomása. A főtér bal
oldalán nem kevesebb mint 15,
jobb oldalán nyolc, zsidók által
működtetett üzlet vagy szolgáltatóegység volt.
A képeken jelentős személyiségek alakja idéződik fel. Bürger Albert sokoldalú ember volt:
képviselő, nagyvállalkozó. Gyárakat épített, sok embert foglalkoztatott, zenélt. Léderer Dezső
vállalkozó az aragonitműveket
üzemeltette,
megismerhetjük
Struhl József tervezőt, aki koncentrációs táborban halt meg. Külön
képen láthatók az egykori rabbik,
az utolsó Schoffer Manó, illetve a
közéleti személyiségek között
Harag György, Kovács György,
Szabó Ernő, Anatol Constantin
színművészről, rendezőről, Ligeti
György zeneszerzőről, Izsák Márton szobrászművészről vagy Salamon Ernő költőről is említést
tesznek a kiállításon.
1940 júniusában az akkori magyar hatóságok 7500 marosvásárhelyi és környékbeli zsidót
gyűjtöttek össze a gettóba, három
vonattal vitték őket Auschwitzba.
Június 6-án ment el az utolsó
transzport, és Marosvásárhely
zsidó negyedében kialudtak a fények. 5493 zsidó nem tért vissza
Vásárhelyre. Marosvásárhelyen jelenleg 88 zsidó tagja a hitközségnek, de a családtagokkal együtt
210-en vannak.
Az Iskola (Aurel Filimon) utca
23. szám alatti épületben levő kiállítást július 15-étől délelőttönként
lehet majd felkeresni.

és fegyveres konfliktusba keveredni elég
régóta.
Ezzel szemben lelkiismeretesen bejártuk
San Marinót, a városállamot (ezzel is növeltük az általunk meglátogatott olasz nyelvű
országok számát, ti. a címvédő Itálián kívül
a pápai államot már többször is felkerestük).
San Marino építményein kívül a szuvenírboltok nyújtották a legzsúfoltabb látványt, minden lépésre előbukkant csoportosan
legalább tíz. Nem lehet a városállamban eltévedni, a látvány a magasból pompás, az
építmények a mediterrán megalitikus kultúrára is emlékeztetnek. És végül egy hirtelen
támadt ötlettel felkerestük Ferrarát, amiről
azt írják az útikönyvek, hogy méltatlanul
kívül esik az átlagturista szemhatárán, nem
utazik oda. Ennek igazságát csak annyiban
tapasztaltuk, hogy alig lehetett képeslapot
vásárolni, nagyon betartották a délidő nyugalmát, de egyebekben minden várakozásnak megfelel/felülmúl az Este család
hatalmas várkastélya, a piacterek, a székesegyház, városfalak, bástyák, a városháza,
szóval mindaz, amit bármely nagyobbacska
olasz városban már hiánytalanul megtalálsz,
és kiélvezheted a pizzát és a raviolit, a paninit és a sokféle tésztát, bort, mindazt, amiről
folyton Itália jut az eszedbe.
Kihagyhatatlan.
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Mintegy hatezer vizsgálatot végeztek Erdélyben

A mozgás menő, a szép tartás nyerő!

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Az iskolapadban vagy a számítógép előtt a napi többórás
gubbasztás, az SMS-ezés előrehajtott fejjel, esetleg az
önbizalom hiánya miatt felvett, állandósuló görnyedt
testtartás rendszeres testmozgás hiányában mindmind
hanyagtartáshoz
vezethet. A helytelen tartás
korrigálása különösen fontos, hiszen ha ez nem történik meg, visszafordíthatatlan
strukturális deformitások jöhetnek létre.

Lokodi Kincső,
Procardia Alapítvány

Gyermek- és serdülőkorban –
döntően a mozgásszegény életmód
következtében – az izomzat fejlődése úgymond lemarad a test gyors
növekedéséhez képest (csontozat,
termet), így a megnövekedett fizikai terhelésnek az izomzat nem tud
kellőképpen megfelelni, ezért a
görbületek akár egészséges gerincben is átmenetileg fokozódhatnak.
A gerinc végleges formája a serdülőkor elejére alakul ki, az izomzatnak azonban még ezután is fontos
szerepe van a gerincoszlop alakjának és funkciójának megtartásában.
A tartási rendellenességek kialakulása így döntően az általános és
középiskolás időszakra tehető.
Gyakran a hanyagtartás csak részjelensége az izomrendszer gyengeségének – laza ízületek, lúdtalp,
előboltosuló has, előreeső vállak,
túlfokozott vagy ellaposodott deréktáji homorulat, azaz a teljes test
korrigálásra szorul.

Már gyermekkorban törekedni
kell arra, hogy a rendszeres testgyakorlatok, a mozgás az életmód
részévé váljon, fontos már ekkor
elsajátítani, mi a szervezetnek
megfelelő és kímélő testtartás ülés,
állás, fekvés és mozgás közben.
Nagyon fontos, hogy a gyermekek mozogjanak, sportoljanak,
mert az erős izomzat alapvető feltétele a gerinc stabilitásának. A túlsúly és az egészségtelen életvitel
mozgásszegény életmóddal kombinálva megpecsételheti egy fiatal
életét. Mozogni azonban nem csak
annak kell, aki ezekkel a problémákkal küszködik. Fontos tudnunk, hogy egy kiegyensúlyozott,
magabiztos fiatal felnőttkorában is
nagy valószínűséggel ezt az életvitelt követi, amit megtaníthat ő is a
gyerekeinek. Mivel ebben az esetben nem betegségről van szó, a
gyógytorna szerepe sajnos háttérbe
szorulhat.
Hogy a mozgás életünk fontos
részévé váljon, mi arra törekszünk,

hogy ezt már fiatalkorban megtanítsuk. A csoportos testtartásjavító
tornán heti két alkalommal egyórás
időtartamú foglalkozást tartunk bemelegítéssel, komplex trükkös
gyakorlatokkal, melynek során a
teljes gerincszakaszt átmozgatjuk.
A gerinc menti és a helyes tartásért
felelős csípő- és vállizmokat erősítjük. A végén nyújtással és relaxációval zárjuk az órát, hogy elejét
vegyük a túlzott izomfeszülésnek
és izomláznak. A fiatalok így megtanulják elsajátítani a helyes és
szép tartás minden csínját-bínját.
A csoportot állandó felügyelet
mellett vezetjük, folyamatosan figyelve arra, hogy a gyakorlatok kivitelezése helyes legyen.
Fontos, hogy gyermekünkkel
együtt találjunk olyan mozgásformát, melyet szívesen végez. A társaságba, csapatba tartozás érzése,
az új emberek megismerése és a
rendszeres testmozgás egy egészséges életvitelű fiatalnak elengedhetetlen, tehát mindenképpen
ajánlott.

Az NGYSZ orvoscsoportja
Székelyföldön

Május 3-i lapszámunkban tudósítottunk arról, hogy újra Erdélybe érkezett a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) orvoscsoportja. Mint az összesítésből kiderül, a gyógyító körúton 40 orvos
és egészségügyi szakember vett
részt, akik Székelyudvarhelyre,
Csíkszenttamásra, Bögözre, Csíkszentkirályra, Gyimesbükkre, Rugonfalvára, Csíkszépvízre, Nagygalambfalvára, Csíkszentmihályra,
Siménfalvára, Csíkszentmártonba,
Csíkdelnére, Csíkpálfalvára, Kobátfalvára és Csíkszeredába látogattak
el.
Az orvoscsoportban csecsemőés gyermekgyógyászok, nőgyógyászok, urológus, aneszteziológus, ortopédműszerész, pedoaudiológus,
hallásakusztikusok, gyógypedagógus, valamint gyerekekkel foglalkozó fül-orr-gégészek, szemészek
vettek részt a diplomás ápolók,
egészségnevelő,
mentőápolók,
szakorvosjelöltek mellett.
Az orvosok mintegy 6000 vizsgálatot végeztek egy hét alatt, több
mint 60 gyereket kezeltek erdélyi

kollégákkal közösen, és 18 gyermek esetében javasoltak magyarországi kivizsgálást, gyógykezelést
vagy műtétet.
A szemészeti szűrővizsgálatok
alapján 26 gyereknek írtak fel
szemüveget, ebből a Szolgálat a
családok nehéz anyagi helyzete
miatt 18-nak az elkészíttetését vállalta magára, csaknem négyszázezer forint értékben.
Ismét a csoporttal tartott a Gyermekmentő nőgyógyászati szűrőkamionja, amelyben az önkéntes
orvosok 423 nőgyógyászati szűrést
végeztek Csíkszentmártonban egy
hét alatt. A citológiai leletek Magyarországon készültek el június
elején, ezek alapján 22 páciens esetében diagnosztizáltak súlyos elváltozást, a fenti esetekben további
kezelésre, műtétre lesz szükség, 120
esetben gyógyszeres terápia javasolt.
A Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai és fogorvosai legközelebb október 6. és 12. között
jönnek Erdélybe a Szolgálat egészségügyi programja keretében.

A televízió
és a számítógép hatása

Minél jobban szorong egy gyerek, annál inkább romolhat a
teljesítménye – hangsúlyozta Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, aki a gyerekek bizonyítványosztás miatti szorongásáról beszélt az M1 csatornán.

A szakértő megjegyezte: sokszor a legnehezebb helyzetben azok a gyerekek vannak, akiknek nagyon jó a bizonyítványuk, többen ugyanis teljesítmény miatti szorongásukat még több tanulással kompenzálják.
Orosz Katalin hangsúlyozta: a televízió és a számítógép „szétzilálja” a
figyelmet. Az Amerikai Egyesült Államok „nagy központi” pszichológiai
társasága és az orvosi szekció ajánlására azt javasolják: hatéves korig
egyáltalán ne nézzen tévét, számítógépet a gyermek, mert az rombolja
azokat a készségeket, amelyekkel később, felnőttkorában egészségesen
el tud igazodni a világban.

Laparoszkópos urológiai műtétek Marosvásárhelyen is

Június 15-16-án a hetedik alkalommal tartották a marosvásárhelyi Grand Szállodában
a gyakorlati urológia újdonságairól szóló szimpóziumot,
amelynek fő témája a laparoszkópos urológiai műtét
volt.
A
rendezvényről
dr. Mártha Orsolya egyetemi
tanár, az urológiai klinika vezetője számolt be.

Amint elmondta, a két nap leforgása alatt 165-en fordultak meg a
konferencián. A klinika szakorvosaiból álló szervezőbizottság tagjai elsősorban fiatal szakorvosok,
szakosodó rezidens orvosok, az
urológusok mellett nőgyógyászok,
onkológusok, nefrológusok, patológusok, családorvosok, egészségügyi asszisztensek és egyetemi
hallgatók részvételére számítottak,
amiért kilenc kreditpont járt.
Az előadásokkal párhuzamosan
első nap délelőtt az urológiai klinikán egy teljes prosztataeltávolítás
(prostatectomia) zajlott, amit laparoszkópos technikával dr. Todea
Ciprian fiatal sebész végzett dr.
Bogdan Petruţ kolozsvári docens
irányításával. Rákos megbetegedésben javallott a teljes prosztata eltávolítása, ami korábban a hasüreg
megnyitásával történt, és néha súlyos szövődmények is előfordultak
– mondta Mártha professzor. Ezt
helyettesíti a laparoszkópos eljárás,
ami a hasüregbe kis nyílásokba helyezett csöveken bevezetett eszközök segítségével történik. A
szén-dioxiddal feltöltött hasüregben

a sebész a laparoszkóphoz csatlakoztatott videofelvevő révén a képernyőn 18-20-szoros nagyításban
látja a műtéti területet. A beavatkozást az urológiai klinika 3D-s laparoszkópjával végezték, amelyet
közel félszáz operáció során már kipróbáltak veseciszta és -kő, vesedaganat operációjára, és a vese,
valamint a daganatos prosztata eltávolítására, ami a legnagyobb, legfontosabb urológiai műtétnek
számít.
A nyitóünnepségen a tanácskozás
plénumában részt vett és beszédet
mondott dr. Suciu Horaţiu szívsebész professzor, a Megyei Orvosi
Kamara elnöke, dr. Dan Sânpălean,
a megyei kórház menedzsere, dr.
Vari Camil professzor, a MOGYE
tudományos rektorhelyettese és dr.
Mártha Orsolya egyetemi tanár, s
üzenetét küldte el Péter Ferenc, a
megyei tanács elnöke.
A 60 éves urológiai klinika, amelyet az ország élenjáró klinikái kö-

Fotó: Gáll Boglárka

zött tartottak számon az újdonságok
tekintetében is, manapság a megyei
kórház több más részlegéhez hasonlóan nagyon nehéz időszakot él át –
jegyezte meg beszédében Mártha
Orsolya professzor. Mivel a sztetoszkóp korszaka lejárt, egyre nehezebb magas színvonalon művelni az
orvostudományt a szükséges feltételek, beruházások, a minimális támogatás nélkül a kórházfenntartó
megyei tanács részéről. Végül reményét fejezte ki, hogy a repülőtér
újbóli megnyitása, a motorkerékpár-pálya átadása, a könnyűzenefesztivál megszervezését követően
a kórház is részesülhet a megérdemelt támogatásban a hat éve elkezdett építkezés befejezésére. Ha van
rá igény, akarat, a repülőtér esetéből
kiindulva ez is megvalósítható –
hangsúlyozta, majd köszönetet
mondott azoknak a fiatal orvosoknak, akik részt vettek a rendezvény
szervezésében.
A feltárással nehéz műtétnek szá-

mító radikális prosztataeltávolítást
a 90-es évek kezdetén a marosvásárhelyi klinikán végezték először
Romániában – mondta dr. Schwartz
László, a rendezvényt legnagyobb
mértékben támogató Dr. Dorin
Nicolescu Professzor Urológiai
Egyesület elnöke, aki hozzátette,
hogy jelenleg a tizedik laparoszkópos műtéten is túl vannak. Ha lépést
akarnak tartani a fejlődéssel, korszerű eszközparkra lenne szükség,
miközben alig sikerült beszerezni
egy laparoszkópot – mondta,
mintegy kiegészítve a klinikavezető
szavait.
A tanácskozáson megemlékeztek
az elmúlt évben elhunyt Boja professzorról, aki sokat tett a vásárhelyi urológia fejlődéséért.
A szimpóziumon részt vett a marosvásárhelyi klinikát támogató kolozsvári urológia professzora, dr.
Ioan Coman egyetemi tanár, az Országos Urológiai Társaság alelnöke,

aki a laparoszkópos műtéti eljárás
történetéről tartott előadást, prof. dr.
Nicolae Grigore, a Szeben megyei
urológiai klinika vezetője és dr.
Ioan Scârneciu egyetemi előadótanár, aki a brassói urológiai klinika
élén áll. Az előadók az urológiai betegségek és gyógyításuk minden
problémáját feldolgozták a vizeletfertőzésektől a prosztataeltávolításig és a betegek gondozásáig, a
legnagyobb hangsúlyt a fő témának,
a laparoszkópos beavatkozásoknak
szentelve. Az onkológiai klinika vezetője, dr. Cornelia Togănel előadótanár az áttétes veserák kezeléséről,
dr. Angela Borda egyetemi tanár,
valamint dr. Andrada Loghin előadótanár a hólyagrák kórszövettani
vetületeiről tartott előadást. A szervezők nevében dr. Daniel Porav
mondott köszönetet azoknak a cégeknek, amelyek fontosnak tartották és támogatták a rendezvény
megszervezését. (bodolai)
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Gyakran és szívesen operálom a karotiszt
Beszélgetés dr. Menyhei Gábor érsebész professzorral

Szakmai tudása, hozzáértése alapján
az év legkiválóbb magyarországi szívés érgyógyászai közé választották
2016-ban. Részt vett az éren át történő (endovaszkuláris) módszerek
bevezetésében és alkalmazásuk kidolgozásában. Dr. Menyhei Gábor, a
Pécsi Tudományegyetem Érsebészeti
Tanszékének vezető professzora, a
Klinikai Központ Érsebészeti Klinikájának igazgatója visszatérő vendége
az RMOGYKE továbbképző tanfolyamainak Marosvásárhelyen. A Pécsi
Orvostudományi Karon a külkapcsolatokért felel, ezt építi évek óta a környező és távolabbi országok orvosi
egyetemeivel, Marosvásárhelytől Japánig. Munkássága elismeréseképpen
a Magyar Érsebész Társaságot vezette
két éven át.

Bodolai Gyöngyi

Szakterülete a verőér- és visszérbetegségek
kezelése a legkorszerűbb, kisebb vagy nagyobb beavatkozással járó módszerekkel.
Műti az értágulattal és az érszűkülettel járó
betegségeket, s ezen belül a nyaki főverőeret.
Mivel erről ritkábban esik szó, arra kértem,
hogy beszéljen a karotiszról.
– A karotisz (fő nyaki ütőér) a nyak elülső
részén található páros szerv, ami mindkét oldalon felfele fut, és az agyféltekék vérellátását biztosítja. Két ágra válik szét, a belső
nyaki főverőér (a carotis interna) az agyat
látja el, a külső ág (a carotis externa) az arcot,
a nyakat, a fület és a környező szöveteket,
szerveket. A rendkívül fontos belső ágon, ami
az agyba viszi a működéséhez szükséges oxigéndús vért, agyiverőér-szűkület alakulhat ki.
– Mi okozza a szűkületet?
– A leggyakoribb ok, hogy az elágazásban
a véráramlás megváltozik, örvényszerűvé
válik, ami kedvez a vérben levő káros anyagok lerakódásának. Ez a jelenség a test más
részeiben levő érelágazásokra is jellemző.
Ezeken a helyeken alakul ki mészlerakódás,
ami az ér belső falának a megvastagodásához
vezet. Ehhez hozzájárul a magas vérnyomás,
a magas vérzsír- (koleszterin-, triglicerid-)
szint is, ami hajlamosít arra, hogy az érelmeszesedés folyamatát elindító anyagok (mint a
mész) lerakódjanak az érben, és az érfal megvastagodását okozva érszűkülethez vezessenek.
– Melyek a nyaki érszűkület jellegzetes tünetei?
– Sajátos tünetei vannak, amelyek nem
abból adódnak, hogy az ér beszűkül, és kevesebb vér jut az agyba, ugyanis a szervezet
elég okos ahhoz, hogy a szűkült szakaszon
felgyorsítsa a véráramlást, ezért az agyba jutó
vér mennyisége nem változik. Kivéve az extrém eseteket, amikor a már 90-95 százalékban beszűkült eret a vérkeringés
gyorsulásával nem lehet kompenzálni.
Az agyi tünetek valójában azért jönnek
létre, mert a belső nyaki verőér kezdeti szakaszán kialakult elváltozásból apró kis mészdarabkák, plakkok vagy apró vérrögöcskék
szakadhatnak le, amelyek a véráramban továbbhaladva az agy különböző területein egy
kisebb eret elzárnak, és az általa ellátott agyi
terület kiesése miatt különböző ideggyógyászati tünetek jelentkeznek. Ilyen például a
végtaggyengeség, végtagzsibbadás, ami jellemző módon az érintett oldallal szembeni oldalon alakul ki, mivel az agyi érpályák
kereszteződnek. A jobb oldalon történő érelzáródás miatti elhalás következtében a bal oldali alsó és felső végtagon jelentkezik a
zsibbadás, gyengeség, erőtlenség, sőt súlyos
esetben teljes bénulás. Ezt angol szóval
stroke-nak (ütés) nevezzük, ugyanis egy hirtelen kialakuló tünetegyüttesről van szó. Létezik egy enyhébb formája is, ami átmeneti
keringészavarnak mondható, és csak néhány
percig, esetleg egy-két óráig tart. Súlyos formája az ér által ellátott agyterület elhalását
okozza. A nem működő agyterület komputertomográf-vizsgálattal kimutatható. Ha nagyon nagy területről van szó, teljes bénulás
lehet az érelzáródás következménye, illetve
beszédzavar, amikor a beteg nem tudja kimondani, vagy nem érti meg a szavakat. Ki-

alakulhat átmeneti látásvesztés is, a beteg az
egyik szemére néhány percig vagy hosszabb
időre elveszítheti a látását, vagy a látóterének
egy részén nem lát tisztán.
– És a kettős látás?
– Azt egy másik kiegészítő nyaki érnek, az
úgynevezett vertebrális érnek – amely egészen hátul fut, és az agynak a hátsó részét
látja el – a keringészavara okozza. Ugyanez

– A nyaki éren a fejbiccentő izom előtt ejtünk egy
hat-hét centiméter hosszúságú bőrmetszést. A nyaki
főverőér és két ága a mélyben helyezkedik el, de
aránylag könnyű föltárni. A
karotiszeret és két ágát leszorítjuk, hosszanti metszést
ejtünk a verőéren, kifejtjük,
kitisztítjuk a meszesedést,
utána bezárjuk az eret.
Többnyire nem csak egyszerűen öltéseket teszünk az ér
hosszanti nyílásába, hanem
egy babérlevél alakú műanyag foltot is ráhelyezünk,
hogy az újabb szűkület kialakulásának a veszélye
minél kisebb legyen.
– A műtét alatt hogyan oldják meg az agy vérellátását?
– A két agyféltekének
nemcsak a belső nyaki főverőér biztosítja az oxigéndús
vért. Egyrészt a két agyfélteke között vannak jó összekötő verőerek,
ezeken a másik oldali nyaki főverőér és a kiegészítő erek arra az időre, amíg leszorítjuk
az operált szakaszt (akár 30 percig is) biztosítani tudják az agy vérellátását, kivéve, ha
nincsenek azok is elmeszesedve. Annak megítélésére, hogy ezek az erek valóban átveszike az operált terület szerepét, többfajta műtét
közbeni vizsgáló módszer van, amelyek

1955-ben született Sztálinvárosban, 1981-ben szerzett oklevelet a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 1985-ben általános sebészetből, 1988-ban érsebészetből nyert szakképesítést. A POTE 1-es Számú Sebészeti Klinikáján járta be az egyetemi ranglétra
minden fokozatát. Szakmai tudását londoni és németországi tanulmányutak során tökéletesítette. Habilitált doktori oklevelét 2008-ban vehette át. 2012-től tanszékvezető
egyetemi tanárként áll a Klinikai Központ Érsebészeti Klinikájának az élén.
a helyzet a szédüléssel, ez is többnyire ennek
a kiegészítő hátsó nyaki érnek a keringészavarából adódik.
– A karotiszbetegség okozhat-e fejfájást?
– Súlyos esetben lehet a tünete, de a fejfájás inkább a magas vérnyomás miatt jelentkezik, a nyaki csigolya meszesedése
okozhatja, valamint a koponyán belüli rosszindulatú betegség.
– Hogyan lehet pontosan diagnosztizálni
a karotiszbetegséget?
– Ha nem okoz tünetet, egyéb okból elvégzett ultrahangvizsgálat nyomán lehet rájönni.
Ha bárhol a szervezetben fölfedezik, hogy
érelmeszesedés van, akár a végtagi vagy a
koszorús erekben, akkor tanácsos a nyaki ereket is megvizsgálni. Ha kiderül egy kezdődő
szűkület, a beteget azonnal kezelni kell. Ez
belgyógyászati terápiát jelent, amelynek első
lépéseként egyrészt a kockázati tényezőket
kell csökkenteni: a magas vérnyomást normalizálni, a magas koleszterinszintet minél
alacsonyabbra levinni, cukorbetegség esetében a vércukorszintet rendben tartani, a
stresszes életmódon változtatni. Emellett
ajánlott a vérlemezkék összecsapzódását
gátló, a mészlerakódást lassító, a vérrögök kialakulását és elszabadulását megakadályozó
gyógyszerek szedése, a klasszikus mellett a
modernebb, hatásosabb szereké.
A pontos diagnózis megállapítása a nyaki
ultrahang Doppler-vizsgálattal lehetséges. Ha
fölmerül a gyanú, akkor a CT- vagy az MRérfestéses vizsgálattal ki lehet mutatni a szűkület pontos mértékét, ami meghatározza a
további teendőket.
– Mikor indokolt a műtét?
– Hetvenszázalékos mértékű szűkület
fölött a belgyógyászati kezelésnél lényegesen
jobb megoldás a műtét, mert sokkal nagyobb
a tünetek kialakulásának a veszélye. Ezt igazolják a nemzetközi tanulmányok is, amelyek
szerint a legjobb megoldás, ha belső nyaki főverőér érintett, hogy egy-két centiméteres
szakaszáról eltávolítjuk a szűkületet okozó
meszes plakkot. Ez sebészileg nem számít
nagy beavatkozásnak, hiszen az ér aránylag
jól feltárható helyen van, nem kell nagy metszést ejteni.
– Hogyan történik az operáció?

során meg tudunk győződni arról, hogy a főverőér leszorításának a hatására kialakulhate valamilyen károsodás az agyban. Ezek
között a legbiztonságosabb a helyi érzéstelenítésben végzett műtét. Hat éve alkalmazzuk
ezt az érzéstelenítési módot, ami úgy történik,
hogy a nyak műtéti oldalán levő területet az
altatóorvos érzésteleníti. Ehhez sajátos technika szükséges, nem elég csak kívülről néhány szúrással a bőr alatti érzéstelenítést
elérni, hanem mélyidegeket, plexusokat is
meg kell találni, és a
környékükre befecskendezni egy oldatot,
ami az érzéstelenítést
biztosítja.
– Az operáció alatt
tehát ébren van a
beteg?
– Igen, az a lényege, külső nyaki
hogy a beteg tudata
főverőér
megtartott, lehet vele
kommunikálni, meg
tudjuk kérni, hogy
mozdítsa meg a kezét,
szorítsa meg a játékkacsát, amit a kezébe
adunk, és meg tudunk
győződni arról, hogy a
mozgásfunkciói tökéletesek. Ha az ér kirekesztésének a hatására bármilyen súlyos keringési zavar jön létre, akkor nem tudja
összeszorítani az eszközt, nem tudunk kommunikálni vele. Ha a beteg tudatának a romlását észleljük, be tudunk helyezni egy olyan
keringésbiztosító kis csőrendszert, ami a kirekesztés idejére is megoldja az adott agyfélteke vérellátását. A műanyag csövecskét
(shuntöt) a közös nyaki főverőér azon szakaszába illesztjük be, ahol még nincs kirekesztve az ér, illetve a belső nyaki főverőér
legfelsőbb részébe, ahol még nem operálunk.
– Miért nem alkalmazzák ezt a módszert
minden műtétnél?
– Azért, mert a shunt behelyezése is egykét százalékban agyi vérellátási zavart okozhat, ha a behelyezés során lesodrunk egy kis
vérrögöt vagy egy kis meszes darabot az érfalról, ami agyi tünetekkel járhat. Lényeges,

hogy csak akkor használjuk a shuntöt, amikor
valóban fontos, és ez tíz százaléknál nem
több.
– Katéteres módszerrel, sztent beültetésével megoldható-e a nyaki főverőér-szűkület?
– A sztentről, amit 15-20 éve kezdtek el alkalmazni a világon, az első, néhány évvel ezelőtti lelkesedésben úgy tűnt, hogy ki fogja
váltani a nyaki műtéteket, mert sokkal kevésbé invazív, nem kell érzéstelenítést végezni. A combverőéren vezetett katéteren
keresztül lehet bejutni az érbe, és egy vezető
dróton keresztül a fémhálót (sztentet) szétnyitva a szűkületet meg lehet szüntetni. A baj
az, hogy ez a beültetés, mint az elmúlt hatnyolc évben kiderült, a beszűkült nyaki főverőérben sokkal több szövődményt okoz, mint
a műtét. Ha az operációt a szükséges indikáció alapján a legnagyobb odafigyeléssel és a
megfelelő technikával végzi a sebész, nagyon
alacsony, két-három százaléknál nem magasabb a szövődmény aránya, tehát biztonságos
a műtét. A sztentbeültetésnél legalább a kétszerese, ahogy azt számos nagy nemzetközi
tanulmány igazolta.
– Állítólag vannak olyan sztentek is, amelyek kifejtik a hatásukat, majd felszívódnak…
– Valószínű arról van szó, hogy a sztenteket be lehet vonni egy bizonyos anyaggal,
ami csökkenti a mészlerakódást vagy az érszűkület újraképződését. Az úgynevezett bevont sztentek előnyös hatással vannak egy
újabb érszűkület kialakulására, de csak néhány hétig fejtik ki a hatásukat. Újdonságnak
számítanak, de igazából nincsen rá bizonyíték, hogy valóban jobbak, mint a hagyományos sztentek, amelyek nincsenek semmivel
bevonva. Több évig várni kell ahhoz, hogy
kiderüljön, van-e előnye vagy nincsen. Sok
olyan újdonság van az érsebészetben, amit
nagy dérrel-dúrral beharangoznak, aztán kiderül, hogy egyáltalán semmi előnnyel nem
jár, viszont jóval drágább, és ezen a gyártó
cégek nyernek.
– Az egyik oldalon végzett műtét megoldja-e a problémát?
– Ha az egyik oldalon van a jelentős szűkület, akkor igen, ha két oldalon, akkor meg
kell műteni mind a két oldalon a nyaki verőeret, de nem egyszerre. Mivel túl nagy lenne
a kockázat, várunk négy-öt hetet, és a másik
oldalt is megoperáljuk.
– Említette, hogy van egy olyan újdonság,
jellegzetesség, amit a pécsi érsebészeten
alkalmaznak.
– Az egyik dolog, hogy mi helyi érzéstelenítéssel műtünk. A másik, hogy az elmúlt kéthárom évben jelentős bizonyíték van arra,
hogy az első karotiszér-szűkület okozta tünet
után mielőbb érdemes elvégezni az érműtétet,
bolygóideg
nyelv alatti
ideg

belső nyaki
főverőér
fő nyaki ütőér

ugyanis a legveszélyesebb időszak az első
tünet kialakulását követő négy-öt hét, amikor
a leggyakrabban, néha súlyosabb formában
ismétlődik a tünet. Ezt lehet megelőzni a műtéttel.
– Általában mi a legelső tünet?
– Átmeneti látásvesztés, beszédnehezítettség, féloldali láb- és kézgyengülés, hirtelen
jelentkező zsibbadás.
– Hallottam a karotiszrákról. Hogyan
alakul ki?
– Az érfalból bárhol kiinduló rosszindulatú
daganat valóban létezik, és rendkívül ritkán
a nyaki verőeret is érintheti. Gyakoribb a karotiszvillában levő idegdúcból kiinduló úgynevezett neurogén daganat, ami tüneteket
okozhat. Az esetek többségében jóindulatú,
de lehet rosszindulatú is.
(Folytatás a 8. oldalon)
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Casoni Szálasi Ibolya

Nyári frizuradivat

A 2018-as év nyarán a frizuradivatot a természetesség jellemzi, azaz „az egyszerűségben a szépség”
irányelv alapján a tiszta, egészségesen fénylő haj lesz
legfőbb ékességünk.
Idén nyáron a prímet a RÖVID HAJ viszi, éspedig
az úgynevezett „garçon”, vagyis fiúfrizura, melynek –
egyenetlen vágása miatt – különböző hosszúságú tincseiben sem a párna, sem a szél, de még az eső sem
tesz kárt, mivel még fésülést sem igényel.
Karbantartásához sem szükséges különösebb erőfeszítés, elég, ha ujjunkkal szétziláljuk a megmosott
hajat, majd a hajszárító szórótárcsáját ráirányítjuk.
Nem kell sem hab, sem gél, sem hajlakk.
A második helyen a BOBFRIZURA áll, mely – ha
pár centivel rövidebbre vágva és lazán, hullámosítva
viseljük – hosszítja a nyakat és az arcot. A rendetlen
hatás itt is előtérbe kerül.

Ember és állat harmóniája

A harmadik helyen a BRETONOS FRIZURÁK állnak, legyenek azok egyenesek, rövidek, hosszúak, tépettek vagy éppen aszimmetrikusak.
A szezon legtrendibb bretonja a hosszú, sima, oldalra fésült változat.
A SIMA HAJ elengedhetetlen feltétele a vállmagasságban történő egyenes vágás.
A hosszított bobfrizura is kitűnő simahaj hatást kelt.
A sima, egészséges, csillogó hajhatást úgy tudjuk a
legkönnyebben elérni, ha mosás után hajbalzsamot
használunk, illetve hajszérummal vagy speciális olajokkal tápláljuk hajunkat.
A HOSSZÚ HAJ gazdagságot, luxust jelent, ezért
nehéz és nem is kell lemondani róla, amennyiben egy
jó fodrász (stylist) megfelelő, új, divatos vágásmódot
ajánl a felfrissítésére, mint például lépcsőzetes vagy
menedékes vágást.
A VIZES HAJ HATÁSÚ természetes, kissé rendetlen frizura úgy érhető el,
ha a vizes hajra például
erős fixálóhabot kenünk,
majd ujjainkkal szétzilálva hagyjuk magától
megszáradni. Ha puha,
hajlítható hajcsavarokat
használunk, hajszárítóval
is megszáríthatjuk.
RÖVID,
RAKONCÁTLAN TINCSEK. E
hatás elérése érdekében a
természetesen hullámos
hajú nőknek a legkönynyebb, ha rövid bobfrizurát vágatnak, melyhez
nem kell egyéb, mint a
hajszárító szórótárcsája és
egy kevés gyenge hatású
hajlakk a fixáláshoz. A
hajlakkot ezúttal a félig
vizes hajra szórjuk. Ha ez
a frizura rendetlenre sikerül, még divatosabbak leszünk.

Macskák szabadban és lakásban

A macskák háztartásokban
való jelenléte több ezer évre
nyúlik vissza. A kinti és benti
tartásmód előnyeiről és hátrányairól, a kiegyensúlyozott
háziállatok tartásának módjáról kérdeztük a szakembert.

Szer Pálosy Piroska

Amint dr. Pálosy Csaba állatorvos bevezetőjében kifejtette, macskát tartani nem egyszerű, mivel sok
ápolást és odafigyelést igényel.
Ennek ellenére a macskák csodálatos, szerető élőlények, amelyek társaságát évekig lehet élvezni.
A szabadban tartott macskákat
számos veszély fenyegeti. Ezek a
fertőző betegségek, külső és belső
élősködők, más ragadozókkal való
harcokból származó sérülések, járművek okozta balesetek vagy a különböző mérgezések. Sajnos az
egyéb ragadozókkal (pl. kutyák,
vadon élő állatok stb.) való érintkezést sem lehet kivédeni, akárcsak a
környezetben előforduló méreganyagokat. A veszélyforrások közül
egyeseket igen, azonban sokat nem
lehet elhárítani, vagy csak részben.
A fertőző betegségek ellen –
macskaherpesz, macskanátha, a
macskaleukózis vírusa stb. – védelmet nyújt a védőoltás, de javasolt a
veszettség elleni védőoltás is, mert
a szabadban veszettséghordozó állatokkal érintkezhetnek. A bolhák,
kullancsok, különböző rühatkák
ellen védhetik meg az állatot az erre
a célra gyártott nyakörvek. Ajánlatos minden esetben elolvasni a tájékoztatót, mivel nem mindenik
készítmény véd a felsorolt élősködők mindegyike ellen. A belső élősködők ellen háromhavonta történő
rendszeres féreghajtással lehet vé-

dekezni. Fontos, hogy a választott
készítmény fonál- és galandféregfajok ellen is hatékony legyen.
Az ivartalanított macskák nem
keresik más macskák társaságát
szaporodás céljából, ami rendkívüli
előny. Ezért az ivartalanítás a szabadban élő macskák számára éppoly elengedhetetlen, mint az
oltások. A macskák a területi harcok, illetve a kandúrok a párzás idején folytatott küzdelem során
sérüléseket szerezhetnek, ami elfertőződhet, a harapások és karmolások elkerülhetetlenül sérüléshez
vezetnek. A nőstény macskák is sérülhetnek az udvarlási rítus és a párosodás során, illetve elkaphatják a
gyógyíthatatlan vírusos betegségeket, és azokat a születendő kismacskáknak adhatják át. A
veszélyforrásokkal szemben egyetlen előny írható a szabad életmód
javára, éspedig az, hogy a lehető
legtermészetesebben elégíti ki a
cicák igényeit.
Életmód a lakásban
A lakásban tartott macskák védve
vannak a kinti világ veszélyeitől,
azonban az elszigetelt, ingerszegény környezet unalmassá válhat
számukra, amit az állatok stresszként élnek meg. A lakásban tartott
macskák is ki lehetnek téve a fertőző betegségeknek, amit akár a
gazdi is (pl. lábbelijén) hazavihet.
Ezért a benti életmódot folytató
macskákat is javasolt beoltatni, és
háromhavonta féregteleníteni. Minden macska más-más szinten, de
sok törődést és foglalkozást igényel.
Ha az igénye nincs kielégítve, a
stressz viselkedészavar kialakulásához vezethet. Olyankor többet nyávog, megváltozik az étvágya,
hiperaktív, agresszív vagy éppen fé-

lősebb lesz, elveszíti a szobatisztaságát stb.
De lehetnek komplexebb kórképek is, mint a pszichogén szőrhiány
vagy az ún. idiopatikus hólyaggyulladás. Akárcsak az embereknél, a
macskáknál is vannak stresszre kevésbé, illetve érzékenyebb egyedek.
– Miként lehetne csökkenteni az
ilyen stresszbetegségek kialakulásának esélyét? – kérdeztük az állatorvost.
– Lehetőleg minél természetesebb körülményeket kell biztosítani
a macskák számára. Érdemes ma-

Hetvennyolcadik nyelvlecke

Hűlt helye a hársfának
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A napokban hívták fel figyelmünket a Marosvásárhelyi Rádió
adásában, hogy mi, marosvásárhelyiek hozzászólhatunk a főtér új
arculatának alakításához. A rádiós
felhívás szerint akár azt is javasolhatjuk, hogy milyen intézmények,
üzletek vagy egységek működjenek
a város szívében. Nem vagyok már
annyira naiv, hogy könyvüzletet
kérjek a bankok helyére, hiszen
egyszerűen maradinak, modernebb kifejezéssel konzervatívnak
bélyegeznének meg, s mivel a reformkonzervativizmus nem viszi
előbbre a társadalmat, könnyen elutasítanának hirtelen született ötletemért.
Legnagyobb óhajom egy gyerekcukrászda lenne, ahol ezekben
a nyári napokban kényelmesen,
tágas helyiségben és ízlésesen lehetne pohárból fagylaltozni. Nem
kellene méregdrága padlócsempe,
mert a kisgyerek elejti a fagyit
vagy a süteményt, és így elég gyakran kell majd törölni. Az ülőkét
sem kellene fehér műbőrből készíteni, mert azok az édes, három-öt
éves gyerekek fagylaltevés közben
lábukat is fölteszik, de éppen ettől
olyan eredeti és kedves ez az epresmálnás-csokis fagylaltozás. Igaz,
kellene egy praktikus mosdó, ahol
a pisze orra fölragadt tésztahabot
le lehetne mosni, és szépen megtörülközve, boldog gyermekmosolylyal lehetne továbbsétálni a
Színház téri szökőkút felé.

Unokáim fagylaltozásairól álmodozva állok meg a főtér 16-os
házszámánál, ahol egy török
gyorsétterem előtt érdekes átalakulásnak vagyok/lettem szemtanúja. A gyors megjelölés most
igazán nem is a kiszolgálásra vonatkozik, hanem arra az átváltozásra, ami a TOMEK Istanbul
Dörner-Kebab előtt történt.
Tavasszal az étterem előtti járda
szélén még díszelgett egy pár éves
hársfa, olyan jó 10 cm átmérőjű,
amely visszanyesett formájában is
illatozott volna a villanylámpánál
zöldre várók örömére, akárcsak
még élő társai. Aztán a hársfa eltűnt, és maradt egy darabig a díszfák számára kialakított földágyás,
színes fahulladékkal gyomtalanítva. Pár napja a színes fahulladék helyét betakarták az utóbbi
időben a várost rohamos léptekkel
hódító műkő „piskótákkal”. A hétvégi autóverseny idején már szék
és asztal is díszelgett a hársfa hűlt
helyén, és fiatal apuka próbálta
fiát ránevelni, miképpen kell a shaormát hulladékmentesen a gyomorba juttatni. Pár perces
szemlélődésem alatt nem sok sikert
könyvelhettek el, de a piskóta főtéri honfoglalása teljesen eltüntette az erdélyi hársfát, amely jobb
helyeken akár sok száz évig is elél.
Nincs már nekem nagy vágyam
a főtér átalakításával kapcsolatosan, csak azt szeretném, ha egy kicsit megfordulna a világ, és egyre
kevesebb lenne ezután a szürke
„piskóta”, s valamivel több az illatos hársfa.

gasra helyezett búvóhelyeket készíteni, ahonnan jól beláthatják a környezetet, ideális lehet egy széles,
napos fekvésű ablakból való kilátás.
Magasan fekvő lakások esetében
azonban meg kell bizonyosodni
arról, hogy az állat nem tud kijutni,
mert megtörténhet, hogy lezuhan.
Ezért akár szúnyoghálóval is, de
meg kell akadályozni az emeleti lakásokból való kijutását. Évente
többször kell emeletről kizuhanó
macskát ellátnunk. A különböző
macskajátékok, kaparófák, mászókák is a cicák természetes játékigényeit igyekeznek kielégíteni.
Fontos odafigyelni az alomtálcák
számára és elhelyezésére. A cicák
kényesek a tisztaságra, ezért az
alomtálakat ajánlott minél távolabb

helyezni az ételtől és víztől, és rendszeresen tisztítani. A cicák számára
sok szobanövény mérgező, ezért
azokat is gondosan meg kell válogatni.
Az állatok viselkedésével kapcsolatosan bármilyen gond merül
fel, az állatorvos tanácsát kell kérni,
ugyanis a megváltozott viselkedésformák, illetve betegségek tünetei
nem mindig specifikusak, és a háttérben más, akár életet veszélyeztető kórképek is állhatnak –
hangsúlyozta a szakember.
Az elmondottak szerint a benti
életmód sokkal kevesebb veszélyt
tartogat a macskák számára, azonban a kijáró macskák kiegyensúlyozottabbak.

Ötvös József

Macskák a törökországi Alanya turistaparadicsomban

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor

Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött
Őrlődünk két pólus között.”

Kedves Olvasók!
A Nap idén június 21-én lépett be a Rák jegyébe,
ami asztronómiai értelemben a nyár kezdete. Ez tulajdonképpen a nyári napforduló is, ami a fény kulminációja, ugyanis ekkor a leghosszabb a nappal és
a legrövidebb az éjszaka az északi féltekén. A „túloldalon” mindennek az ellenkezője igaz, de a földi
dimenzióban ez a tüköreffektus nem meglepő.
A Rák-embert érzelmei és hangulatai vezérlik. Ha
jó történik az életében, madarat lehet fogatni vele, ha
negatív eseménnyel szembesül, többnyire depreszsziós és szomorú. Sérelmein hosszasan rágódik, nehezen tudja magát túltenni rajtuk. Sok esetben a
múltat idézgeti lelkében, szeret nosztalgiázni, visszaemlékezni a „régi szép időkre”. Az egészséges lelkületű ember amúgy is hajlamos megszépíteni a múltat.
Mindenfajta emlékezés, visszafele tekintgetés meglopja a jelen időt. Ilyenkor önmagunk időrablóivá válunk. Az „itt és most” valóságában nehéz
tartózkodni, mert a jövő illúzióját is szívesen dédelgetjük magunkban. Az idősíkokat cserélgetjük az elménk szintjén, bár mindannyian tisztában vagyunk
azzal, hogy valójában csak a folyamatos jelen időt
élhetjük. A buddhistákat is esetenként megszégyenítő
bölcsességgel megáldott Micimackó filozófiáját kellene követnünk, miszerint nyáron nyaraljunk, télen
teleljünk, és közben együnk sok mézet. Ha analógiákban gondolkozunk, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a mézfogyasztás nemcsak a
vércukorszintet emeli, hanem segíti az elfogadást, az
azonosulást azzal az élethelyzettel, amiben éppen vagyunk. Aki nem hiszi, próbálja ki! A Rák jegy uralkodó planétája a Hold, ami az asztrológia szerint a
tudattalant is szimbolizálja. Ez a terület olyan, mint
egy mély óceán, melynek titkai az ismeretlenség átláthatatlan fátylába burkolóznak. Kutatni viszont érdemes, mivel ide kerül minden olyan információ,
érzelem, sérülés, amit az egónk önvédelmi mechanizmusa révén elrejt. Ha valamiről nem veszünk tuA rejtvény fősoraiban
Konfuciusz
– kínai filozófus –
egyik szentenciája
és nevének egy másik
változata olvasható.
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hangvizsgálatot végezni időskorban.
– A nyaki ereken is előfordulhat
tágulat?
– Igen, csak jóval ritkábban, mint
a hasi vagy a térdhajlati főverőéren.
– Miért választotta ezt a szakterületet?
– Már orvostanhallgató koromban
tudtam, hogy valamilyen sebészi
szakterületet, operatív szakmát kellene választani, mert nagyon szeretek
a
kezemmel
dolgozni,
barkácsolni például. Azért döntöttem
az érsebészet mellett, mert az finom
kézmunkát igényel, és látványos
eredménnyel jár.
– Számomra rendkívül nehéznek
tűnik.
– Technikailag nem annyira
nehéz, mint néha megküzdeni a kihívásokkal. Előfordul, hogy mi mindent megteszünk a beteg lábáért,
mert az érsebészet elsősorban a végtagi érbetegségeket kezeli, ugyanakkor a beteg hozzáállása nem mindig
ideális, ilyenkor tehetetlenek vagyunk, és elveszíti a lábát. Egy érsebésznek meg kell birkóznia azzal,
hogy nem mindig lesz sikeres a beavatkozás. Előfordulnak olyan súlyos
érbetegségek is, amikor a beteg hozzáállása kedvező, mégsem tudunk
sem műtéti, sem belgyógyászati úton
segíteni, és kénytelenek vagyunk a
beteg végtagját amputálni. A legnehezebb megszokni, hogy vannak sikertelen eseteink, amit el kell tudni
fogadni magának az orvosnak is.
Csak alázatosan lehet ehhez a szakmához viszonyulni, csak akkor lehet
hosszú távon örömmel végezni, ha
az orvos ismeri a saját korlátait is.
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(Folytatás a 6. oldalról)
– A professzor úr mit műt a legszívesebben?
– Gyakran és szívesen operálom a
karotiszt. Szép, elegáns műtét,
ugyanakkor nem veszélytelen, ezért
a megfelelő adrenalinszintet létrehozza. Sok más műtétet is végzek,
például a hasi főverőér-tágulatot, az
úgynevezett aneurizmákat, amit Pécsen jórészt endovaszkulárisan operálunk. Ez azt jelenti, hogy nem
nyitott hasi műtéttel oldjuk meg,
hanem kis metszésből, a combverőérből apró kis nyíláson fölvezetve
katéterre szerelt műeret (sztentgraftot) vezetünk be, és ott szétnyitva kirekesztjük a tágulatot, ami egy idő
után ráhegesedik a műérre, és megszűnik. Ezt is szívesen operálom,
mert érdekes, új típusú beavatkozás.
Van, ahol már csak egy bőrön végzett szúrással vezetik be a műeret. A
technika nagyon gyorsan hat az érsebészetre is.
Az érrendszerben, főleg a nagy
ereken nemcsak szűkületek, hanem
tágulatok is létrejöhetnek. A mechanizmus ugyanaz, az érbántalom
olyan formája, amelynek a hátterében gyakran magas vérnyomás, koleszterinszint-emelkedés van. Ennek
hatására az aneurizmák leggyakoribb
megjelenési helye a hasi főverőérnek
a veseerek eredése alatti szakasza.
Ha ez a luftballonszerű tágulat egy
bizonyos nagyságot elér, akkor elreped, és elvérzik tőle a beteg, ami halálos következménnyel járhat az
esetek zömében. Tüneteket csak
ilyenkor okoz, ezért a felfedezése véletlenszerű, ezért kell gyakran ultraKÖNNYű
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domást, az nem azt jelenti, hogy nem is létezik. Az
elfojtott problémák ott lent a mélyben összesűrűsödnek, koncentrálódnak, és olyan elemi erőre tesznek
szert, hogy amikor áttörik az önkontroll védőbástyáit,
hihetetlen rombolást képesek végezni a sorsunkban.
A sorsváltozás pedig képes lerombolni és újjáépíteni
a személyiséget. Az emberi élet folyamatos átalakulások, változások, megújulások folyamata. Úgy is
hívhatjuk, hogy fejlődés. Az alapkérdés minden esetben az, hogy tudjuk-e, merre navigálunk? Ha belekerülünk egy viharba a vitorlásunkkal, akkor a
legbölcsebb dolog bevonni a vitorlákat, és megvárni,
amíg véget ér. Közben retteghetünk, imádkozhatunk,
vagy akár sztoikus nyugalommal figyelhetjük az ideoda himbálózó hajótestet, a fedélzetet ostromló hullámok robaját és az ijesztő sötét fellegeket, melyeket
megvilágít egy-egy villám. Minden vihar előbb-utóbb
elmúlik, és újfent megpillantjuk égi szekerén Apollónt, a napistent, aki bearanyozza életünk horizontját.
A Rák-személy alapmotivációja az, hogy szükség
legyen rá. Talán ezért is annyira gondoskodó. Házias.
Szereti az otthonát rendezgetni, csinosítani, takarítani. Imád finomakat sütni, főzni, és várja a visszajelzéseket. Ha azt mondjuk, hogy még ilyen finomat
nem ettünk, és talán itt nem is annyira túlzunk, akkor
nagyon boldoggá tesszük őt.
A Rák-ember kivárásra játszik. Tisztában van
azzal, hogy mit akar, bár erről sok esetben csak akkor
értesülünk, amikor belekerültünk az eseménybe. Úgy
tűnik, hogy hátrál, de tulajdonképpen előre megy. Érzelmi játszmái kiválóak, jól tud manipulálni másokat. A megérzései hihetetlenül jól működnek, ezért
nehéz bármit is elrejteni előle.
Ha gondoskodhat valakiről, az számára az élet forrása. Ezért van bajban az a Rák-szülő vagy nagyszülő, akinek külföldre költözik a családja. A
magányt nem neki találták ki, mert előbb-utóbb depressziós lesz. Az önsajnálat műfaja a betegségek előszobájába vezet. A betegség pedig a Rák-analógia
másik oldalát életi meg, azt, amikor valaki gondozásra, gondoskodásra szorul. Az sem rossz, ha szellemi megvilágításba helyezzük a történetet, de az
egónk ezt sajnos többnyire másként gondolja.
Észrevételeiket, véleményüket várom az
asztros@yahoo.com címre.
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A június 21-i rejtvény megfejtése: A nagy erényeket azok a nagy akadályok szülik, amelyeket legyőznek. Chamfort.
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Unalomba fulladt a dán–francia találkozó

A francia és a dán válogatott az
oroszországi labdarúgó-világbajnokság első gól nélküli döntetlenjét játszotta kedden, ezzel utóbbi
továbbjutott, előbbi pedig csoportelsőségét biztosította be a C jelű négyesben. A két éve Eb-döntős
franciák a 16 között a D csoport második helyezettjével, Argentínával
találkoznak szombaton 17 órától Ka-

jegyzőkönyv

labdarúgó-világbajnokság, C csoport, 3. forduló: Dánia – Franciaország 0-0
Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78.011 néző, vezette: Sandro Ricci (brazil).
Sárga lap: Jörgensen (45+3.).
Dánia: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen – Eriksen, Jörgensen, Delaney (90+2. Lerager) –
Braithwaite, Andreas Cornelius (75. Dolberg), Sisto (60. Fischer).
Franciaország: Mandanda – Sidibé, Varane, Kimpembé, Lucas Hernandez (50. Mendy) – Kanté, Nzonzi – Dembélé (78.
Mbappé), Griezmann (68. Fekir), Lemar – Giroud.

Rojo a 86. percben lőtte a tizenhat közé
Argentínát

szabadrúgásból pedig Messi a ka- kázta, miként az ígéretes kontrákat
pufát találta el.
vezető nigériai csapat sem tudta
Az ötszörös aranylabdás Messi gólra váltani lehetőségeit. A végjá– aki az oroszországi vb századik tékban Rojo lett a főszereplő, aki
találatát jegyezte – legutóbb vb-n előbb majdnem összehozott egy
a 2014-es torna csoportkörében büntetőt az ellenfélnek – fejjel
szintén Nigéria ellen volt eredmé- nem tudott felszabadítani, a labda
nyes.
a kezére esett, de a török játékveA második felvonás nigériai zető a videobírót követően sem
egyenlítéssel kezdődött, az első látta szabálytalannak az esetet –,
félidőben is látványos hibákat vétő majd újra vezetéshez juttatta csaMascherano hozott össze egy bün- patát. Utóbbi találat továbbjutást
tetőt az ellenfélnek. A folytatásban ért, így nem esett meg az a csúfság
egy ideig kevés lehetőség adódott, a kétszeres vb-aranyérmes, lega sok hibával tarkított játék a két ti- utóbb döntős argentin együttessel,
A dél-amerikaiak lényegesen zenhatos között zajlott. A hajrára hogy a csoportkört követően búlendületesebb, agresszívebb játék- az argentin gárda beszorította el- csúzzon. Erre legutóbb 2002-ben
kal indítottak, mint a korábbi két lenfelét, de helyzeteit sorra elpus- volt példa.
csoportmeccsükön, pedig a torna
legidősebb átlagéletkorú (30 éves
jegyzőkönyv
és 190 napos) kezdőcsapatát küldték a pályára. Nigéria fegyelmezetlabdarúgó-világbajnokság, D csoport, 3. forduló: Argentína – nigéria 2ten, zártan védekezett a saját
1 (1-0)
térfelén, de így is csak a 14. percig
Szentpétervár, 64.468 néző: vezette: Cuneyt Cakir (török).
úszta meg kapott gól nélkül. Messi
Gólszerzők: Messi (14.), Rojo (86.), illetve Moses (51., 11-esből).
találata után kinyíltak egy kicsit az
Sárga lap: Mascherano (49.), Banega (64.), Messi (94.), illetve Balogun
(32.), Mikel (91.).
afrikaiak, így a mezőnyfölényben
Argentína: Armani – Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (80. Sergio
játszó argentinok előtt több terület,
Agüero) – Enzo Pérez (61. Pavón), Mascherano, Banega, Di María (72. Meza)
ezzel együtt több lehetőség is adó– Messi, Higuaín.
dott, de nem tudták növelni az előnigéria: Uzoho – Victor Moses, Balogun, Ekong, Omeruo (90. Iwobi),
nyüket. Higuaín ziccerét védte a
Idowu – Iheanacho (46. Ighalo), Ndidi, Obi Mikel, Etebo – Musa (90+2.
kapus, a kiugró Di Maríát buktatNwankwo).
ták, az utóbbi kapcsán megítélt
Marcos Rojo hajrában szerzett góljával a legutóbb
ezüstérmes argentin válogatott 2-1-re legyőzte Nigéria
csapatát kedden, ezzel nyolcaddöntőbe jutott a labdarúgó-világbajnokság
D
csoportjából. A dél-amerikai
gárda, amelynek második
helyéhez az is kellett, hogy
Izland nem tudta felülmúlni
a százszázalékos horvát
együttest, szombaton Franciaországgal találkozik a legjobb 16 között.

zanyban. A dán válogatott legközelebb vasárnap este kilenckor lép pályára Nyizsnyij Novgorodban, a D
csoport elsője, Horvátország ellen.
A mérkőzés előtt már továbbjutott francia csapat szövetségi kapitánya, Didier Deschamps hat helyen
változtatott együttesén az előző,
Peru elleni összecsapáshoz képest.
Az első félidő a világbajnokság
talán eddigi leggyengébb játékrészét hozta: egy Eriksen-helyzetet leszámítva szinte semmi nem történt.
A franciák birtokolták többet a labdát, de a hat mérkőzés óta veretlen
dánok zárt védekezésével nem boldogultak.
A fordulás után is Eriksen volt a
legaktívabb, de próbálkozásai vagy
célt tévesztettek, vagy a nagy tornán most bemutatkozó Mandanda

védett. Mivel a hajrában mindkét
csapat inkább a vereség elkerülésére összpontosított, megszületett
az idei világbajnokság első gól nélküli döntetlenje.
Ez volt Deschamps 79. mérkőzése a franciák kispadján, ezzel beérte az örökranglista élén álló
Raymond Domenechet.

A C csoport végeredménye

1. Franciaország
2. Dánia
3. Peru
4. Ausztrália
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Az ausztrálok legyőzésével
búcsúzott Peru

A perui válogatott negyven év
után nyert újra meccset labdarúgóvilágbajnokságon, ugyanis kedden
2-0-ra diadalmaskodott a – hozzá
hasonlóan szintén búcsúzó – ausztrál együttes felett az oroszországi
torna C csoportjának 3., utolsó fordulójában.
Nagy tempóban kezdtek a továbbjutásért még harcban álló
ausztrálok, mégis a perui együttes
szerzett vezetést, amelynek ez volt
az első vb-gólja 1982 óta.
A szünet után a csapatkapitány
Paulo Guerrero lőtt gólt, akinek sokáig kérdéses volt a vb-részvétele,
végül egy svájci bíróság átmenetileg felfüggesztette a doppingvétség
miatt rá kiszabott büntetést. A fut-

ballista szervezetében a tavaly októberi, Argentína elleni világbajnoki
selejtező után találtak kokainszármazékot.
Az ausztráloknál pályára lépett a
38 esztendős Tim Cahill, aki negyedik világbajnokságán kapott lehetőséget, s egyben hazája legidősebb
vb-n szerepelt játékosa lett.
Mindkét kapu előtt alakultak ki
helyzetek a folytatásban, de Peru
járt közelebb a gólhoz egy kapufával. Újabb találat azonban már nem
esett, így mindkét fél számára véget
ért a torna, míg a perui válogatott
negyven esztendő után ünnepelhetett újra győzelmet világbajnokságon: Iránt győzte le legutóbb még
1978-ban.

jegyzőkönyv

labdarúgó-világbajnokság, C csoport, 3. forduló: Peru – Ausztrália 2-0 (1-0)
Szocsi, Fist Stadion, 44.073 néző: vezette: Szergej Karaszjov (orosz).
Gólszerzők: Carrillo (18.), Guerrero (50.).
Sárga lap: Yotún (45.), illetve Jedinak (10.), Arzani (60.), Rogic (66.), Milligan
(88.).
Peru: Gallese – Advíncula, Christian Ramos, Santamaría, Trauco - Tapia (63.
Hurtado), Yotún (46. Aquino) – Carrillo (79. Cartagena), Cueva, Flores – Guerrero.
Ausztrália: Ryan – Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich – Jedinak, Mooy –
Leckie, Rogic (72. Irvine), Kruse (58. Arzani) – Juric (53. Cahill).
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Izland legyőzésével százszázalékos maradt
Horvátország

A horvát válogatott 2-1-re legyőzte az izlandi csapatot kedden
az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon a D csoport 3., utolsó
fordulójának rosztovi mérkőzésén.
Horvátország így százszázalékos
teljesítménnyel zárt a kvartett élén,
s várhatja a dánok elleni vasárnapi
nyolcaddöntőt, míg Izland búcsúzott.
A már továbbjutott horvátok tartalékos felállásban vágtak neki a
mérkőzésnek, az előző találkozó –
a négy éve ezüstérmes argentinok
felett aratott 3-0-s siker – kezdőjéhez képest kilenc változás történt.
Csupán Modric és Perisic volt ott
a kezdő sípszónál a szigetországiak
ellen, akiknek három pontra volt
szükségük a nyolcaddöntőhöz a
másik találkozó számukra kedvező
végkimenetele mellett.
A horvátok jelentős, ám meddő
fölényével indult az összecsapás,
fél óra elteltével több mint 70 százalékban volt náluk a labda, ám kapura nem törtek. Az első félidő
utolsó negyedórájában viszont az
izlandiak komoly nyomást gyakoroltak az ellenfél kapujára, több
veszélyes helyzet is kialakult a
horvát tizenhatoson belül.

A fordulást követően vezetést
szerzett a horvát együttes, de emellett mindkét fél a keresztlécet találta el egy ízben, s a kapusokat is
foglalkoztatták a csapatok. A játékrész első húsz perce után újra állandósult a horvát fölény, ám
büntetőből egyenlítettek az izlan-

diak Gylfi Sigurdsson révén, aki
Nigéria ellen elhibázott egy tizenegyest. A folytatásban is támadtak
a lelkes, de egyre fáradtabb izlandiak, ám a végén a horvátok megszerezték a győztes gólt, s
szertefoszlatták a továbbjutásról
szőtt halvány izlandi álmokat.

jegyzőkönyv

labdarúgó-világbajnokság, D csoport, 3. forduló: Horvátország – Izland
2-1 (0-0)
Rosztov, Rosztov Aréna, 43.472 néző, vezette: Antonio Miguel Mateu
Lahoz (spanyol)
Gólszerzők: Badelj (53.), Perisic (90.), illetve G. Sigurdsson (76., 11esből).
Sárga lap: Pjaca (14.), Jedvaj (83.), illetve Hallfredsson (59.), Finnbogason
(64.), Saevarsson (84.).
Horvátország: Kalinic – Jedvaj, Corluka, Caleta-Car, Pivaric – Kovacic
(81. Rakitic), Badelj – Pjaca (70. Lovren), Modric (64. Bradaric), Perisic –
Kramaric.
Izland: Halldórsson – Saevarsson, Ingason, Ragnar Sigurdsson
(70. Sigurdarson), Magnússon – Gunnarsson, Hallfredsson – Jóhann Gudmundsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason (90. Traustason) – Finnbogason
(85. Albert Gudmundsson).

A D csoport végeredménye

1. Horvátország
2. Argentína
3. Nigéria
4. Izland
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Pályázat vállalkozóknak

A Román Kereskedelmi és Iparkamara a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint
az OTP csoportba tartozó OTP
Consulting Románia Kft.-vel közösen Vállalkozz Erdélyben! jelmondattal
pályázatot
hirdet
vállalkozók számára. A pályázatot
tegnap délután bemutatták az
RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában is.

A fenntartható vállalkozói környezet
a központi régióban nevű humánerőforrás-projekt
azonosítószáma
POCU/82/3/7/105328. A finanszírozás
az operatív program 2014–2020 keretében az Európai Társadalmi Alapból történik, pontosabban ennek 3-as prioritási
tengelye: Munkahelyek mindenkinek,
valamint 3.7. speciális célkitűzése által:
A foglalkoztatottság növelése a nem mezőgazdasági profilú, városi cégek támogatásával címen.
A de minimis jellegű anyagi támogatás maximális értéke vállalkozásonként
34.200 euró, ebből legtöbb 200 euró fordítható cégbejegyzési költségekre, valamint az engedélyek beszerzésére. A
támogatást két részletben folyósítják, az
első részlet az üzleti terv értékének legtöbb 75%-a, vagyis 25.650 de euró, a
második részlet összege pedig a fennmaradó 25%, azaz legtöbb 8.550 euró, amelyet akkor utalnak át, amikor a
vállalkozás eléri az első részlet 30%ának megfelelő jövedelmet, legkésőbb a
szerződéskötéstől számított egy éven
belül. A program összköltségvetése
21.884.509,68 lej.
A komplex vállalkozói program lehetőséget biztosít olyan 740 személynek,
akik állandó lakhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a központi régióban, és nem mezőgazdasági
jellegű vállalkozást szándékoznak indítani városi környezetben képzésére. A
tanfolyamon az érdeklődők vállalkozói
ismereteket sajátíthatnak el, ugyanakkor
a szakmai gyakorlatot és tanácsadást követően a jelentkezők között kiírt pályázat alapján 89 üzleti terv kivitelezését is
finanszírozzák. Az újonnan létrejött vállalkozások 178 új munkahelyet kell létrehozzanak és fenntartsanak a projekt
időtartama alatt.
A képzéseket a központi régióban,
Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Szeben és Fehér megyében tartják. Azok

0
1
0
1

terveit támogatják, akik elvégzik a tanfolyamot, és nincs más olyan vállalkozásuk, amelyben többségi tulajdonosok.
Természetesen egyéni vállalkozók esetében ez a kitétel nem érvényes. Az új
vállalkozás indítása esetén a pályázónak
vállalnia kell, hogy cégében többségi tulajdonos lesz. Ugyanakkor azt is fel kell
vállalnia, hogy az induló cégnél két személyt alkalmaz és megtartja a munkahelyeket 18 hónapig. Szinte bármilyen
típusú vállalkozást támogatnak a pályázati összeggel.
A tanfolyamok július közepén kezdődnek, ehhez egy csoportban legkevesebb 20-an kell jelentkezzenek. Az
időpontokat és a helyszíneket utólag
közlik, ugyanis a helyszínt közbeszerzés
útján lehet kiválasztani. Egyszerre több
tanfolyamot is tartanak, hiszen nyolc
képző vállalta fel a kurzusok vezetését,
ketten Marosvásárhelyen várják az érdeklődőket, akiknek egy formanyomtatványt
kell
kitölteniük.
Ehhez
mellékelniük kell a személyazonossági
igazolvány, születési bizonyítvány, házasságlevél (ha van), illetve az utolsó iskolai végzettséget igazoló okirat
másolatát. Továbbá szükséges a munkahelyi igazolvány, ami bizonyítja, hogy
az illető alkalmazott, vállalkozó esetén a
céghivatal által kibocsátott cégkivonat
(certificat constatator). Ha nem aktív
személyről van szó, akkor egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozat, egyetemistáknak vagy középiskolai diákoknak
az oktatási intézmény által kibocsátott
bizonylat, nyugdíjasoknak a nyugdíjszelvény. A gyereknevelési szabadságon
levőknek a cégtől kell kérniük egy igazolást, amiben az áll, hogy időszakosan
felfüggesztették munkahelyi tevékenységüket. Alkalmazottak esetén kérik a
munkahelyi szerződés másolatát. Azon
16–24 év közötti fiatalok, akiknek nincs
iskolai végzettségük, nem vehetnek rész
a programban.
A programra az RMDSZ megyei szervezetének irodájában (Dózsa György
utca 9. szám, I. emelet) lehet feliratkozni. Bővebb felvilágosítás a programvezető
Juhász-Borsa
Orsolyától
az
orsiborsa@gmail.com e-mail-címen
vagy a 0744-563-911-es telefonszámon
kapható,
illetve
a
kétnyelvű
www.antreprenortransilvania.ro honlapon. (vajda)
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A labdarúgó-vb mérkőzéseinek
televíziós közvetítési rendje

Június 28., csütörtök:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Szenegál – Kolumbia (H csoport)
* 17.00 óra, TVR 2: Japán – Lengyelország (H csoport)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Anglia – Belgium (G csoport)
* 21.00 óra, TVR 2: Panama – Tunézia (G csoport)

Rossi: „Életem egyik
legboldogabb napja”

Élete egyik legboldogabb napjának nevezte Marco Rossi azt, amikor
kinevezték
a
magyar
labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányává. A Budapest Honvéddal
egy éve magyar bajnoki címet
nyert, majd az elmúlt évadban a
Dunaszerdahellyel Európa ligás helyen végzett szakember a kevésbé
meggyőző rajttal előrukkoló Georges Leekenst váltotta a magyar
nemzeti együttes kispadján, akivel
négy barátságos mérkőzésen is nyeretlen maradt a magyar válogatott.
Az 53 éves olasz szakember kijelentette, hálás azért, hogy a magyar
szövetség őt választotta a posztra.
„Nehéz feladat vár rám, de nagy
alázattal és tisztelettel látok hozzá.
Senki nem ígérheti, hogy minden
meccset megnyerünk. Amit ígérhetek, az a profizmus, a szenvedély, a
szeretet és a rengeteg munka” – írta
a Facebookon.

Rossi a szeptemberben rajtoló
Nemzetek Ligájában mutatkozik be
a magyarok kispadján, így tétmérkőzéseken kell kialakítania annak a
csapatnak a gerincét, amely – az
MLSZ elvárásai szerint – képes lesz
a selejtezősorozat végéig a kijutó
helyekért harcolni. Szeptember 8án Finnországba látogat a válogatott, három nappal később pedig –
zárt kapuk mögött – a görögöket fogadja a Nemzetek Ligája C osztályában.

Építőtelep Nyárádremetén

Az elmúlt időben a polgármesteri hivatal
építkezési engedélyek beszerzésén, a
közbeszerzéseken dolgozott. Nemsokára
hozzáfognak a kivitelezéshez – tájékoztatott Magyari Péter polgármester.

Kultúrotthon-felújítás
A polgármester első pályázata a vármezői kultúrotthon javítása volt, amit az országos vidékfejlesztési program (PNDR) támogatásával
valósítottak meg. A tetőzetet előzőleg kicserélték, most az épület többi részét újítják fel: kicserélik a nyílászárókat, a villanyhálózatot, a
hőszigetelést, új színpadot alakítanak ki, korszerű mosdót készítenek, parkettáznak, lesz légkondicionáló berendezés, központi fűtés,
ugyanakkor rendbe teszik az udvart is. Mindez
200 ezer euróba kerül, ehhez még hozzáadódik
a belső felszerelés: függönyök, székek, hangosítás, udvari padok vásárlása. A kivitelező két
héten belül befejezi a munkát, és egy hónapon
belül átadják az épületet.
Csatornázás
Két lépésben építik ki a község szennyvízhálózatát. Az első fázisban 1,2 millió euró értékű
támogatásra pályáztak az országos vidékfejlesztési alapnál (PNDR). Ebből Deményháza alatt
megépül a szennyvíztisztító állomás, 15 km csatorna és néhány ház hálózatba kötése is benne
van. A kivitelezés a tavaly ősszel kezdődött. A
hálózat magába foglalja Deményházát, Mikhá-

A vármezői kultúrotthon

zát, Nyárádköszvényest és Nyárádremetét, a központig. A község önrészként ülepítőállomást és
három szivattyúállomást épít, és biztosítania kell
az áramellátást, ez mintegy 100-150 ezer lejbe
kerül. A második szakasz elkészítésére az országos helyi fejlesztési program keretében (PNDL)
pályáztak. Tavaly decemberben megkötötték a finanszírozási szerződést, megvolt a közbeszerzés
is. A nyertes cégnek 45 napon belül be kell mutatnia a tervet, majd a jóváhagyás után elkezdheti
a munkát. Vármező kivételével a község mind a
négy településén kiépítik a hálózatot. A beruházás értéke 10,5 millió lej. A kivitelező a nyár
végén kezd el dolgozni rajta, 2020-ig kell befejeznie.
Aszfaltozás
Az országos vidékfejlesztési program keretében egymillió eurós támogatást nyert a község a
mellékutcák aszfaltozására. Elkészültek a tervek,
nemsokára meghirdetik a közbeszerzési eljárást.
7545 méteren aszfaltoznak azokban a mellékutcákban, ahol már csatornáztak. Így kerül majd
aszfalt Mikházán a Peresig és a római castrumig,
Köszvényesen az iskolától a kultúrotthonig, Remetén a futballpálya, az orvosi rendelő, a Döngő
felé, Köszvényes felé a Döngő utcába, továbbá
az Árokköze, valamint az ipari zónának szánt terület felé, míg Vármezőn a községi úttól a vonatállomás irányába. (gligor)

Fotó: Gligor Róbert László
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Ma kezdődik
a VI. SZMÖ Biker Festival

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK, azonnali kezdéssel, jókedvű, idős, nem fekvő úriember mellé munkakedvelő, aktív, kötelezettség nélküli, hajtási engedéllyel rendelkező KÖZÉPKORÚ HÖLGYET. Ajánlunk munkakönyves alkalmazást és előnyös bérezést. Érdeklődni a 0752-194-629-es telefonszámon mindennap 8-17
óra között. (20280)
ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377, 8-16 óra között. (62404)

AJÁNDÉKBOLT fő és szezonális időtartamra MUNKATÁRSAKAT keres. Fényképes önéletrajzokat a paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre várunk. (20291-I)

A Hídvég utcai TAKARMÁNYBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási kötelező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a Hídvég utca
25. szám alatt vagy elküldhetik a barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre.(20281-I)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI, MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK. Indulás hetente. Tel. 0753-837-335, 0740-881-428. (9338)

Archív felvétel a tavalyi találkozóról

Ma, június 28-án délután kezdetét veszi az ország legnagyobb, marosvásárhelyi vonatkozással is rendelkező motorostalálkozója. Amint
arról már korábban is hírt adtunk, a hatodik alkalommal sorra kerülő
SZMÖ Biker Festival eddig mint a Székelyföldi Jótékonysági Motorostalálkozó és Rockfesztivál címen volt ismeretes. A Székely Motoros
Összefogás öt szervező – a marosvásárhelyi Auld Cut MC, a kézdivásárhelyi Flagellum Dei MC, a székelyudvarhelyi Independent Eagles
MC, a kászoni KMB Motors MC, a csíkszeredai Rebel Wolves MC –
és egy támogató, a szászrégeni Sons of Attila RC motorosklubja idén
is minőségi szórakozást és szép élményeket kíván nyújtani a június
28-a és július 1-je között a Szentegyháza Gyöngye termálfürdő területén megtartandó találkozón.
Az idén is két színpadon lépnek fel az együttesek: csütörtökön a fesztivál nagyszínpadán fellép a Zanzibar (HU), az Akela (HU), valamint
az Illusion of Control. A kisszínpadon a Metalon koncertezik. Pénteken
a nagyszínpadon a Hooligans (HU), Rudan Joe & Kalapács és az
Akusztika (HU), valamint a Terra Siculorum koncertezik, a kisszínpad
előtt a Full Screen muzsikájára bulizhat hajnalig a nagyérdemű. Szombaton a nagyszínpadon az AB/CD (HU), a ROAD (HU), valamint az
Attila Fiai Társulat (HU), a kisszínpadon a Crisis Band lép fel.
Az esti koncertek mellett több program is várja az érkezőket. Pénteken délután 5 órától megkezdődik a hagyományos, kettős motorosfelvonulás: Székelyudvarhelyről a Jézus Szíve-kápolna melletti
parkolóból és a csíkszeredai Szabadság (Taps) térről. Szombaton utcazenekoncertet ad a Crazy Plumbers rockabilly-zenekar, délután következnek a különböző vetélkedők, lesz gyereksarok, gyerekmotoroztatás,
motorszépségverseny és épített motor-, illetve autókiállítás is. A tombola idei fődíja egy beíratott, működőképes, jó állapotban lévő Suzuki
GSX-R 600 motorkerékpár.
A hagyományos, jótékonysági aspektus ezúttal sem marad el, a találkozó bevételéből ismét segítenek a szervezők. Az eddigi támogatások
összege meghaladja az 50.000 lejt, amit a szervezők ezúttal is köszönnek mindenkinek, és várják idei vendégeiket a 2018-as szentegyházi
motorostalálkozóra. (Knb.)

KERESÜNK CSŐSZERELŐKET Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bér 1800 euró, szállás
biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (20297)
A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY
marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a 2018–2019-es tanévre
a következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ 2 hónapra (július, augusztus)
főtéri lakás. Tel. 0265/429-247.
(9295-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (9292-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (9292-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9245)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0721-156-971. (9042)
Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre, csontfájdalmakra, a megmagyarázhatatlan fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta.
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (9043)
VÁLLALUNK: cserépforgatást, tetőjavítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)
KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
Tel.
0745-680-818, Csaba. (9328-I)

ÁCS ZSALUZÓKAT, VASBETONSZERELŐKET keresünk Magyarországra. Tel. 00-36-70-500-4186,
00-36-20-983-3194. (9334-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Az ő szíve megpihent, a miénk
vérzik, a halál fájdalmát csak
az élők érzik.
Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk június 28-án a
drága gyermekre és testvérre,
a
marosvásárhelyi
ifj.
DEMETER
ISTVÁNRA
halálának 10. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik bánatos szülei és
testvére, Melinda családjával
Budapestről. (1695-I)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
június 28-án édesanyánkra,
SZAKÁCS IDA tanítónőre
halálának első évfordulóján.
Szerető gyermekei. Pihenése
legyen
csendes!
Drága
emléked örökké élni fog
szívünkben! (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, sógor és
nagybácsi,
ZSIGMOND ISTVÁN
életének 73. évében, nagyon
hosszas, türelemmel viselt szenvedés után megpihent. Temetése
2018. június 29-én, pénteken du.
2 órakor lesz a nyárádszeredai
ravatalozóból, unitárius szertartás szerint.
Szerettei. (mp.-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, szeretett, jó
gyermek, édesanya, testvér,
rokon, jó barát,
NAGY MÁRTA ÉVA
szül. Demeter
53 éves korában június 26-án eltávozott szerettei köréből.
Temetése június 29-én, pénteken
14 órakor lesz a református temetőben. A virrasztás a Vili temetkezési vállalat ravatalozójában lesz megtartva június 28án 19 órakor. Nyugalma legyen
csendes! Emléke örökké élni fog
szívünkben.
Búcsúznak tőle szerettei.
(9330-I)

Megtört szívvel és az isteni akarat teljes elfogadásáért imádkozva tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, após, testvér, rokon és
szomszéd,
CSIZMADI ENDRE
a Cukorgyár volt főmestere
2018. június 25-én, életének 80.
évében, türelemmel viselt szenvedés után csendesen megpihent. Temetése június 28-án
délután 2 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (9335-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki munkatársunknak, Balogh Leventének ÉDESANYJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Procardia
munkaközössége. (62417-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- 118-800
- általános
• 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
- 0265/250-344
• Marmed
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
- 0265/266-801
• Prefektúra
• 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

- 0365/440-528
- MAORI turisztikai iroda
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.

MAROS MEGYEI TANÁCS
HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, hogy kérelmet nyújtott be előzetes
környezetvédelmi engedélyre a Maros megyében, Erdőszentgyörgyön kivitelezésre javasolt „Kövezési munkálatok a 136-os megyei út Bözöd és Hargita megye határa közötti szakaszán” elnevezésű beruházás számára.
A javasolt projektre vonatkozó információk tanulmányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a projekt
tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem
tér 1. sz.) hétfőtől péntekig 8 – 16 óra között.
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén nyújthatják
be észrevételeiket hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között.
ELNÖK
Péter Ferenc

ALELNÖK
Ovidiu Dancu

JEGYZŐ
Paul Cosma

