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Megújult a marosvásárhelyi Művészeti Líceum

Visszaállították az eredeti homlokzatot
Román áldozatai is
vannak a genovai
tragédiának

Egy második román állampolgárt is
azonosítottak szerdán az egy nappal
korábban, az olaszországi Genova közelében történt hídomlás halálos áldozatai között – tájékoztatott a
külügyminisztérium.

____________3.
A kellemetlen
halitózis

E nem mindennapi kifejezés, mely naponta sok kellemetlenséget okoz, a
rossz szájszagot jelöli, s az emberek
nem szeretnek beszélni róla, habár a
jelenség nem csak a meglévő egészségi problémák jelzője, de a barátságot, a harmonikus párkapcsolatot, a
karriert érintő szakmai előrehaladást is
negatívan befolyásolhatja.

Az elmúlt napokban lebontották az állványzatot a marosvásárhelyi egykori Szentgyörgy utcai római katolikus leányiskola és nevelde megviselt homlokzatáról, és előtűnt a csoda.
Az épületet, amely ma a Művészeti Líceumnak ad otthont, a
nagyernyei Building Invest cég restaurálta Bakó Lóránt István műépítész tervei alapján. A Koré József vezette ernyei
cég olyan munkát végzett, ami példa lehet az értékes marosvásárhelyi épületek felújítására, hogy eredeti szépségükben,
ne ízléstelenül eltorzítva határozzák meg a városképet.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Az 1948-ig Sancta Maria Zárda néven működő tanintézmény neoreneszász főhomlokzata visszanyerte hajdani szépségét, csak a félköríves
tágas kapu van még hátra, hogy teljes legyen a kép, de a cégvezető szerint az is hamarosan elkészül. Az ízléses, szép színösszeállítás még jobban kiemeli a neoreneszánsz homlokzat harmóniáját. A két szín
használatával az építők a formák játékát is hangsúlyozták. Érdemes megfigyelni a homlokzatsíkból kiemelkedő középső rész, a négyoszlopos
úgynevezett rizalit díszítettségét: az első emeleten a kapuboltozat fölött
rovátkált törzsű jón, a másodikon sima törzsű korinthoszi oszlopokkal.
Az ablakok formájával is játszott a tervező, a „félköríves záródású
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Tanácsok nyaraló
allergiásoknak

A különböző típusú allergiás megbetegedésektől (asztma, szénanátha, kiütéses kórképek, atópiás dermatitisz)
szenvedő emberek megtanulnak betegségükkel együtt élni a mindennapokban, viszont a biztonságot jelentő
otthoni környezetből kiszakadva nyaralás, utazások alkalmával a szervezetük
szokatlan mennyiségű vagy minőségű
allergéneknek lehet kitéve.

____________7.

Kikapcsolnám a világot

Karácsonyi Zsigmond
Elvesztettük józan ítélőképességünket ebben az öncélúan felkorbácsolt gyűlöletcunamiban. Erkölcsi, társadalmi értékek nevében
erkölcsi, társadalmi értékeket semmisítünk meg. Már nincs párbeszéd, csak furkósbot és rohamsisak. A „Kapjátok be!” retorikára
könnygáz a válasz. Valami nagyon elromlott. Rendszerszinten. És
egyébként mindenki mondjon le! A hatalmon levők, beleértve az államelnököt is, mondjanak le, mert el(k)szúrták. Az ellenzék is mondjon le, azért, mert pecsenyéjét sütögetve manipulálja a tényeket. A
hírcsatornák pedig menjenek a búsba, mert a nézettségi versenyben
egyre magasabbra taszították az ingerküszöböt. A csendőrök pedig
ne viselkedjenek úgy, mint a futballhuligánok. Sorolhatnám a végtelenségig a közösségi média (nyomdafestékhez tompított) véleményszikráit, de minek folytatni?! Eszembe jut a hetvenes évekből
egy költőnő néhány sora: „Arccal a sárban fulladásig, míg alkalmasnak minősítenek. Most aztán beállhatsz az éneklők sorába. Énekelnél, de szádból bugyog a sár”. Hát itt tartunk a kimondható szó
szabadságának három évtizednyi gyakorlata után. Még mindig csak
a sár bugyog a szánkból. Nem a jogsértések vagy a hatalombitorlás
jogos bírálatáról van szó. Hanem a véleménynyilvánítás mikéntjéről. Ez is a kultúra része. A társadalmi együttélés kultúrája.
Vagy lehet a harci ebeket hergelni, hátha harapásuk mutogatása
minden észérvnél hatékonyabb toborzónak bizonyul. Politológusok
szerint sem rossz taktika a kormánybuktatásra. De közel sem elegendő a hatalomátvételre. Az ellenzék mostani szájtépése kevés
ehhez. Az időpont sem alkalmas. A több mint egymillió közalkalmazott ajándékszabadságon van. Lógatja a lábát a tengervízbe,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 21 perckor,
lenyugszik
20 óra 31 perckor.
Az év 228. napja,
hátravan 137 nap.

Ma ÁBRAHÁM,
holnap JÁCINT napja.
ÁBRAHÁM: héber eredetű,
jelentése: a tömeg, a sokaság
atyja.
JÁCINT: a görög Hüakinthosz mondai személynév származéka.

IDŐJÁRÁS

Vihar lehetséges
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 170C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2018. augusztus 15.

1 EUR

4,6590

100 HUF

1,4409

1 USD

1 g ARANY

4,0854
156,9480

Szent István napi ünnepség
a Színház téren

Az új kenyér ünnepét Marosvásárhelyen, a Színház téren
tartják meg augusztus 20-án 19 órakor az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete szervezésében.
Ünnepi beszédet mond Oláh Dénes katolikus főesperes.
Fellép a Csillagfény néptáncegyüttes, Nemes Tibor énekes, a mezőcsávási fúvószenekar, a nagyernyei férfikórus.
Műsorvezető: Kányádi Orsolya. Az új kenyeret Oláh Dénes
római katolikus főesperes, Jakab István református esperes, Kecskés Csaba unitárius esperes és Papp Noémi
evangélikus lelkész áldja meg. A rendezvény alatt a résztvevők megtekinthetik Szabó Albert képzőművész alkotásait, a magyar korona és a koronázási ékszerek mását. Az
ünnepi óriáskenyereket az Eldi pékség készíti.

TIFF-karaván az AWAKE fesztiválon

A gernyeszegi Teleki-kastélyparkban az augusztus 17–19.
közötti AWAKE fesztiválon a TIFF-es filmek válogatásából
rövid- és játékfilmeket nézhet meg a közönség. Pénteken
20.30 órakor a România neîmblânzită című filmet, 22.30
órától a Soldaţii. Poveste din Ferentari, szombaton 20.15
órától rövidfilmeket, míg 22.30 órától az Una mujer fantástica című Oscar-díjas filmet vetítik. Vasárnap 20.15
órától rövidfilmeket, 22.45 órától a Hawaiit tűzték
műsorra.

Piknik a Somostetőn

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen
augusztus 21-én pikniket szervez a Somostetőn az egyesületi tagok számára. A résztvevők az állatkertbe is ellátogatnak, ahol az állatkerti lakók életéről, szokásairól zajlik
majd vetélkedő. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület Maros megyei fiókjának marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Minivakációs nyitvatartás
a forgalmi rendőrségen

Marosvásárhelyen, a forgalmi rendőrségen augusztus 16án és 17-én, ma és holnap a Nagyboldogasszony-napi minivakáció alatt a vezetői és a forgalmi engedélyeket
kibocsátó ügyfélablaknál délelőtti program szerint fogadják
az ügyfeleket. A Mihail Kogălniceanu utca 14. szám alatti
forgalmi rendőrség székhelyén 8–12 óra között lesz ügyfélfogadás. A hajtási jogosítványok visszaszerzésére szervezett tesztvizsga a betervezett időpontban zajlik a
Călăraşilor/Kossuth utca 105. szám alatti gépkocsivezetőképző iskola székhelyén.

Kirándulás a Csorgókőhöz

Augusztus 25-én Székelyvarságra, a Csorgókőhöz és Székelykeresztúrra szervez kirándulást az Erdélyi Magyar Baloldal. Feliratkozni a Marosvásárhely, Dózsa György u. 9.
szám alatti székhelyen, érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között.

Diákönkormányzatok szabadegyeteme

24. alkalommal szervezi meg a MAKOSZ a diákönkormányzatok szabadegyetemét. A rendezvényre augusztus
29. és szeptember 5. között, a Kovászna megyei Csomakőrösön kerül sor. A tábor ideje alatt számos képzésen vehetnek részt a diákok, ugyanakkor lesznek személyiségfejlesztő
és csapatépítő, feladatmegoldó tevékenységek is. Minden
olyan tanuló jelentkezhet, aki előtt még két iskolai év áll. Bővebb információ a 0726-782-661-es telefonszámon, illetve
a jozsa.kriszta@makosz.ro e-mail-címen.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Jó szórakozást ígérnek Ákosfalván

A hét végén rendezik meg a 18.
Ákosfalvi Községi Napokat,
ahová ezúttal is nagy tömegeket megmozgató rendezvényekre és koncertekre várnak
mindenkit.

Gligor Róbert László

Az önkormányzat minden munkatársa az augsztus 15-i ünnepnap ellenére lázasan dolgozik a községnapok
szervezésén. Osváth Csaba polgármester elmondta: minden tapasztalatuk
megvan, megtettek minden szükséges
lépést, és a kellő időben mindennel készen lesznek. Ákosfalván, Vajában és
Harasztkeréken lesznek a hangsúlyos
programok, ott is minden működőképes lesz a hétvégére.
Pénteken 18 órától a polgármesteri
hivatal előtti téren nyitják meg a rendezvényeket a Varázspatkó lovarda bemutatójával, Szatmári Antónia és
Demeter Dániel sporttánccal jelentkezik a megnyitón, majd szombaton a
színpadon is. A megnyitó részeként köszöntik az idén 50. házassági évfordulójukat
ünneplő
községbeli
házaspárokat, majd a Bekecs együttes
előadását tekintik meg, szombaton délelőtt Székelyvajában átadják az Ifjúsági Házat és felavatják a többfunkciós
kispályát, vasárnap délelőtt Harasztkeréken a Testvértelepülések parkjában
lesz találkozó és a kultúrotthonban a
testvértelepülések számára kialakított
teret tekintik meg. Szombaton vásár,
sportrendezvények, tűzoltó-felvonulás
és szakmai program, gulyásfőző verseny, községbeli gyerekek, diákok,
csoportok kulturális és táncbemutatói,
az anyaországi vajai mazsorettcsoport
szerepel a programban, vasárnap autós
ügyességi bemutató, délután nótaműsorok. Mindhárom este koncertek sora
várja színpad elé az érdeklődőket: péntek este Angie és Csocsesz, szombaton

Az ákosfalvi szépségversenyeket és koncerteket mindig nagy érdeklődés övezi
Foto: Gligor Róbert László/archív

Fülöp Denisa, a Young G, majd az est
fénypontjaként a Bojtorján és a szlovákiai Abba Band lép fel, vasárnap este
a No Sugar, a Betli Duo és a Didi
L`amour, a rendezvényt tűzijáték zárja.
A szervezők mindenkit felkérnek,
hogy a szombat esti koncertek szigorú
biztonsági intézkedései miatt idejében
érkezzenek és parkoljanak, hogy időben bejuthassanak a nézőtérre.
Az ákosfalvi ünnepségek egyik
fénypontát mindig a szépségversenyek
jelentik, idén immár ötödször tartják
meg a Marosszék Szépe versenyt. Tóth
Zsuzsánna szervezőtől megtudtuk: augusztus 9-én megtörtént a válogatás, a
jelentkező 14 lányból 11 lép színpadra
vasárnap este, hogy elkápráztassa a közönséget, de főként a zsűrit. A 16-20
éves lányok a héten folyamatos próbákon vesznek részt, koreográfiát, színpadi mozgást és magabiztosságot
tanulnak Zsuzsától és György Renáta
Tündétől, hogy majd utcai, fürdő- és

estélyi ruhában vonulhassanak fel a
színpadon az értékes koronák, pénzdíjak és ajándékok elhódításáért. A királynői és udvarhölgyi címek mellett
ismét lesz Miss Bikini, de szerdától a
Facebookon szavazni is lehet a lányokra, a legtöbb személy tetszését elnyerő
hölgy
közönségdíjasként
távozhat a hét végén. Ákosfalva és a
szomszédos Nyárádkarácson községet
3-3 lány képviseli, 2-2 a Maros mentét
és Marosvásárhelyt, egy pedig a Küküllő mentéről érkezik a versenyre.
– Ákosfalva nagy tömeget vonz
minden évben, reméljük, idén is. Nem
a világ közepe, de a Nyárádmentéé
igen – zárja a beszélgetést Osváth
Csaba polgármester, megjegyezve,
hogy minden külföldi és hazai testvértelepülésük jelen lesz a Konstanca megyei Lumina község és Oituz falutól
kezdve a magyarországiakon át a belga
és holland barátokig: mintegy százötven fős vendégsereg érkezik pénteken.

Kulturális örökséget népszerűsítő fesztivál Gernyeszegen

Awake – barokk környezetben

Napi tízezer látogatóra számítanak a pénteken Gernyeszegen, a
Teleki-kastély 8 hektáros parkjában kezdődő Awake fesztivál
szervezői. A második alkalommal megrendezendő fesztivál
szórakoztató és kulturális programokkal várja a közönséget.

Antalfi Imola

Tavaly mintegy húszezren látogattak el Erdély egyik legszebb barokk
kastélyának, a gernyeszegi Teleki-kastélynak a parkjában megszervezett
fesztiválra, idén több érdeklődőre számítanak a szervezők. Eddig közel
8000 napijegyet adtak el a péntektől
vasárnapig tartó rendezvényre.
– Az európai trendeket követi az
Awake: egy butikfesztivál, amelyen
nemcsak koncertek, hanem kulturális
programok, tárlatok, szabadtéri múzeum, filmvetítés, kalandpark, tematikus beszélgetések is lesznek. Mindez
különleges környezetben, a Teleki-kastély udvarán, parkjában. A helyszínt
egy csoport egyetemista javaslata alapján választottuk ki tavaly, és úgy
érzem, jó ötlet volt – mondta kedden
sajtótájékoztatón a fesztivál igazgatója, Laura Coroianu.
A rendezvényt a megyei önkormányzat is támogatja. Péter Ferenc
megyei tanácselnök hangsúlyozta: az

Awake fesztivál színvonala, nemzetközi jellege, a látogatók nagy száma
Maros megyét felhelyezi a fesztiválok
térképére. Turisztikai szempontból is
fontos rendezvény, hiszen népszerűsíti a Teleki-kastélyt, a megye kulturális örökségét. A fesztiválozók által
a rendezvényen készített fotókkal
pedig be lehet nevezni a megyei tanács által meghirdetett versenyre –
tette hozzá.
Kim Attila, a fesztivál kreatív igazgatója a kiegészítő – művészeti – rendezvényeket ismertette, ezek főként a
Teleki család, a kastély történetéből ihletődnek.
– A fesztivál jó alkalom arra, hogy a
fiatalokat megszólítsuk, lehetőséget
nyújtsunk arra, hogy megismerjék a
megye kulturális értékeit. Építészek és
képzőművészek munkáit állítjuk ki az
Artdoor tárlat keretében, azt a tíz alkotást, amelyet zsűri választott ki a beérkező munkák közül, a zsűrinek tagja
Mircea Cantor, Franciaországban élő
képzőművész is.
Az Artdoor tárlat pénteken 16 órakor nyílik meg. A szervezők szabadtéri könyvtárat is „berendeznek”. Az
Awake támogatói között van az Építészek Romániai Szövetsége is. Megyei elnöke, Kovács Angela,
Marosvásárhely volt főépítésze elmondta, fontosnak tartja az épített
örökség népszerűsítését, a Teleki-

kastély és környéke pedig erre alkalmas, különleges, történelmet idéző
hely.
A fesztiválon nemcsak román és
magyar, hanem külföldi előadók is
koncerteznek. Pénteken a nagyszínpadon a Morcheeba, a The Parlotones,
Mihail, Ivan & The Parazol, The Shiver Show, DJ Antenna, a Telekom
Electronic Beats színpadon a Culoe De
Song, Ákos, Vlademir, IV-IN, Ethylen,
Scopter lépnek fel, szombaton a nagyszínpadon a Viţa de Vie a Marosvásárhelyi Filharmóniával közös előadást
tart, fellépnek továbbá Wilkinson,
Akua Naru, a Subcarpati, O.C.S.,
Szempöl Offchestra, DJ Sauce, a Telekom Electronic Beats színpadon James
Zabiela, Ethylen, Vlad Bretan, Dan
Medeşan, Albin Kaczka, Addo. Vasárnap a Milky Chance, a The Subways,
Fink, Satra B.E.N.Z., Fran Palermo,
Detour, Eelke Kleijn, Eye Scream,
Ugly Astronaut, Vlademir, MNB, IVIN lépnek színpadra.
A szervezők közölték, a marosvásárhelyi sportcsarnok elől a fesztivál
napjain autóbuszok indulnak a Telekikastélyhoz, a buszok 16-04 óra között
közlekednek Marosvásárhely és Gernyeszeg között. Kempingezési lehetőség is lesz, mintegy 2500 személy
részére tudják ezt biztosítani, szükség
esetén még 500 hellyel bővíthető a
kemping.

2018. augusztus 16., csütörtök ___________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Román áldozatai is vannak a genovai tragédiának

Ország – világ
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Tiltakozás az 5. napon

Kedden, a kormányellenes tüntetések ötödik napján,
néhány százan tiltakoztak a bukaresti Victoriei téren.
A tiltakozás békés körülmények között zajlott, fiatalok és idősek egyaránt részt vettek, egyesek közülük
kerékpárral érkeztek, mások kisgyerekekkel vagy
éppen háziállatokkal. A térre fiatalok egy csoportja
az igazságszolgáltatást jelképező bábut hozott. A
tüntetés résztvevői este kilenc órakor, telefonjaik
fénye mellett elénekelték a himnuszt. Ezt követően
a tömeg nagy része hazaindult. A téren a korábbi napoknál kisebb számú csendőr ügyelt a rendre. A közlekedést nem kellett leállítani. (Agerpres)

Összegyűltek az aláírások

Forrás: TRT

Egy második román állampolgárt is azonosítottak a genovai tragédiában elhunytak családjának, a sérülteknek
szerdán az egy nappal korábban, az olaszországi pedig gyors felépülést kívánt.
A minisztérium emlékezteti az érintett román állampolgáGenova közelében történt hídomlás halálos áldozarokat, hogy a következő telefonszámokon fordulhatnak segíttai között – tájékoztatott a külügyminisztérium.

A második román áldozat kettős állampolgárságú volt.
A torinói román konzulátus mobil egysége állandó kapcsolatban áll mind a helyi hatóságok által létesített válságstábbal,
mind azokkal a kórházakkal, amelyekbe az áldozatokat szállították – áll a tárca közleményében.
Szerda hajnalban még egy román állampolgárságú halálos
áldozatról számolt be a tárca, ugyanakkor részvétét fejezte ki

ségért a torinói konzulátushoz: +39 011 249 57 75; +39 011
249 52 64; +39 011 249 50 64; +39 011 235 90 53; +39 338
756 8134.
Az olaszországi A10-es autópálya Genovánál levő hídja
kedd délben omlott össze. A szerencsétlenségben harmincöten életüket vesztették, többen megsebesültek.
(Agerpres)

Megnevezték a londoni gázolásos incidens elkövetőjét

A nyomozást a londoni rendőrség országos hatáskörű terMegnevezték szerdán az előző nap a brit parlament
rorelhárító és különleges műveleti szolgálata vezeti. Szerdára
közelében történt gázolásos incidens elkövetőjét.

A BBC kormányzati forrásokra hivatkozva azt jelentette,
hogy a 29 éves férfit Salih Khaternek hívják, és szudáni születésű brit állampolgár.
A The Daily Telegraph című lap szerint a férfi mintegy öt
éve költözött az Egyesült Királyságba, előtte Szudánban, a
kartúmi egyetemen folytatott mérnöki tanulmányokat. Az afrikai ország keleti részén nőtt fel, szülei földművesek.
A férfi kedden egy Ford Fiestával járókelők és kerékpárosok
közé hajtott a parlamentnél, majd az épületet védő acél- és betonkordonba csapódott. Hárman sérültek meg, egy embert a
helyszínen elláttak, egy nő és egy férfi kórházi ellátásra szorult. Azóta mindkettőjüket kiengedték – közölte a BBC hírtelevíziójának szerda reggeli adásában Sadiq Khan, London
polgármestere.

virradóra három helyszínt kutattak át Birminghamben és Nottinghamben. Tudomásuk szerint a férfi nem szerepelt a biztonsági szolgálatok megfigyelési listáin. Indítékairól egyelőre
nincsenek információk.
A gyanúsított egyedül volt az autóban, fegyvert nem találtak
az ezüstszínű járműben. Tudósítások szerint az autót hétfő éjjel
vezették Birminghamből Londonba, ahová éjfél után érkezett
meg. Csaknem öt órán át parkolt a brit főváros központjában,
a Tottenham Court Roadon, majd a gázolás előtt másfél óráig
köröztek vele a parlament környékén. A parlament melletti
Westminster hídon tavaly márciusban gázolásos és késeléses
merényletet követtek el, amelyben az elkövetővel, a brit Khalid Masooddal együtt hatan haltak meg, köztük egy rendőr,
hozzávetőleg ötvenen pedig megsérültek. (MTI)

A tapasztalt utazó morfondírozása

Tapasztalt utazó vagyok. Ezt bizton állíthatom magamról.
Ennyi sok röpködés után már szereztem némi tapasztalatot, ismeretet és megsejtést. Bármely sík vagy hegyes terepen habozás
nélkül el tudok tévedni, magabiztosan indulok el a rossz irányba
térképpel a kezemben, míg észre nem térítenek útitársaim vagy
a műholdas forgalomirányító GPS. Biztonságosabb és könnyebben kezelhető, mint a GDP. Vagy pláné a GPU. (Még tudok
ilyen g-s rövidítéseket, pl. a GTÁ, amiről a harmadik osztályban
tanultunk, és azt jelenti, hogy gép- és traktorállomás. Ma már
nincs, csak repülőgép és terminál állomás.)
Könnyedén elfogadom az újratervezést kiruccanásaink alkalmával. Szemrebbenés nélkül megyek át
a biztonsági kapun. Úgyis tudom, hogy valami csicseregni fog rajtam. Ezzel is értelmet adok az ott ácsorgó reptéri
alkalmazottnak, aki visszaküldhet, és udvariasan rám szól – igaza százszázalékos tudtában –, hogy
ürítsem ki a zsebeimet, a fejemet, a véredényeimet. Legyek
ragyogóan fémtelen. Türelmesen várom, amíg a forgódobon
felbukkan a csomagom, nem tolakszom, nem kapdosok a
másé után. Fel vagyok címkézve, különös ismertetőjelekkel
cicomázom fel a poggyászomat. Én így poggyászolok.
Apropó: csomagok. Olvasom, hallom és látom öt érzékszervemmel, hogy egy bizonyos ír légitársaság (neve hasonlít
a nagy sikerű amerikai film címéhez, a Ryan közlegény megmentéséhez) mostanában nem viszi magával az utazóközönség retyerutyáit. Holott erre a jegykiadás és a megfelelő
fizetség elfogadásának pillanatában, jogilag számonkérhető
ígéretet tett. Benne van a légi járművet működtető gazdasági
társulás, társaság szabályzatában. De, mint mondják sokan
környezetemből, a társaság urainak kapzsisága és lelkiismeretlensége folytán többet vesznek el az utastól (túlsúlydíjban), mint amennyit nyújtani tudnának súlyszállításban. Ez
is egy neme a súlylökésnek. Odébb.
Én a dolgok másik oldalát is megtekinteném. Nem mintha
a mondott fapadon szorongató pajtások védelmére kelnék.
Csupán arra gondolok, amire a pilóta: a biztonságos repüléshez ekkora (csakis túlsúlyokból álló poggyászokkal) terüvel elindulni korántsem veszélytelen. Az utasok élete –
gondolom, a pilótával egyetemben – mégiscsak fontosabb,

mint az egyet-mások: báli ruhák, traktornehezékek, csatabárdok és drótkötélpálya-matricák. Így aztán a csomagok
vagy azok nagyobb része ottmarad a reptéren a poggyászhuszárok keze között, és másnap vagy harmad-, hatodnapra
érkezik meg. A szerencsésebbekét már az utazás befejezése
után feldobja a forgódob. A pechesek pedig naponta kimennek a célállomás repterére, és tudakozódnak. Amennyiben
beszélnek idegen nyelveket, és rendelkeznek felsőfokú nyelvés érettségi vizsgával, valamint vasidegekkel.
Ámde, mondom a magamét: valami nincs rendben az utasoldalon sem. Az utas szeretne olcsón repülni, gyorsan ott
lenni, ezért választ egy faszékes járatot.
On-line vásárol jegyet. Aztán hat bőrönddel és négy kézitáskával indul
neki, nem nézi meg a repülőtársaság
feltételeit, hajlandó a csomagdíjakat
kifizetni, azzal egy csöppet sem törődik, hogy mekkora is a
gép teherbírása. Őt bizony ez a dolog nem érdekli, mert fel
volt mentve repüléstanból, fizikából és más efféle hülyeségből. Ő nem fejtörést szeretne, hanem nyaralni a Kanári-szigeteken a kötelező felszereléssel, ruhatárral, cipőraktárral,
golyóálló mellénnyel – sohasem tudhatja az ember külföldön, mikor keveredik golyózáporba –, és más kiegészítőkkel.
Elvégre egyszer nyaral az ember egy évnegyedben.
Magyarán: a kelet-európai utazók döntő többsége rengeteg fölösleges holmit visz tíz napra magával, amikor repülőre
ül. Csomagjai nagyok, ormótlanok, feleslegesen súlyosak.
Nem kivándorló, sem menekült. A légitársaságok nincsnek
felkészülve ekkora csomagolási ostobaságra, flancra, haszontalan elegancia-hetvenkedésre.
A tapasztalt racionális utazó kis kézipoggyásszal indul
nyaralni, amelyben a legszükségesebbek vannak: két-három
póló, zokni, alsónemű, rövid-/hosszúnadrág, zsebkendő, tisztálkodási és szépítőszerek, gyógyszerek, naptej. Esténként kimossuk dolgainkat, és műanyag késsel vagdaljuk a
szobában az arabnál vásárolt nasit. Különben telefonnal a
kezünkben nyaralunk, szelfizünk. Aki pedig kaszinóba készül, éjszakai tobzódásokra, udvari bálra, császári fogadásra, az utazzon bársony VIP-padossal. Oda minden felfér.
Még a hülyeség is.

Összegyűlt az elegendő számú aláírás Romániában
a „Bűnözők nélküli közéletet” elnevezésű kampányban ahhoz, hogy polgári kezdeményezésként terjesszék a parlament elé a büntetett előéletűek
megválaszthatóságát korlátozó alkotmánymódosító
tervezetet – jelentette be szerdán Dan Barna, a kampányt elindító ellenzéki Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) elnöke. A pártelnök szerint a szükséges félmillió helyett már a 800 ezret közelíti a támogatók száma, és sikerült legálabb 21 megyében
(az ország több mint felében) túllépniük a 20 ezer
aláírásos küszöböt. A kezdeményezők alaptörvénybe foglalnák, hogy ne indulhasson az önkormányzati, parlamenti vagy elnökválasztáson
Romániában olyan jelölt, akit korábban szándékos
bűncselekményért jogerősen szabadságvesztésre
ítéltek. (MTI)

Fagylaltgyártásban élen jár
Románia

Romániát is az Európai Unió tíz legnagyobb fagylaltgyártójának sorában találjuk az évi 46,8 millió litert
meghaladó mennyiséggel; a legnagyobb gyártó Németország 517 millió literrel – derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat által szerdán
nyilvánosságra hozott adatsorokból. A második
Olaszország 511 millió literrel, ami a teljes mennyiség 16,3 százalékát jelenti. A dobogóra Franciaország fért még fel 466 millió literrel, avagy 14,8
százalékos részesedéssel. A tavalyi év folyamán európai uniós viszonylatban a legkevesebb fagylaltot
Dánia (14,6 millió liter), Lettország (12,3 millió liter)
és Ausztria (2,1 millió liter) gyártotta. (Mediafax)

Rendkívüli alsóházi ülésszakot
akarnak

Kérvényt terjesztett be a Nemzeti Liberális Párt
(PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) 112 parlamenti képviselője, hogy augusztus 20-a és 24-e között hívják össze az alsóház rendkívüli ülésszakát –
jelentette be kedden Raluca Turcan, a PNL képviselőházi frakcióvezetője. Turcan szerint három napirendi pontot javasoltak: hogy hozzanak létre egy
parlamenti bizottságot az augusztus 10-ei tüntetéseken történtek kivizsgálására, egy másikat annak
kivizsgálására, ahogyan a hatóságok kezelték az afrikai sertéspestis ügyét, és hogy benyújtsanak egy
egyszerű indítványt a belügyminiszter ellen amiatt,
ahogyan eljárt az augusztus 10-ei tüntetéssel kapcsolatban. Hozzátette: a kérvényt a PNL-, az USRés a PMP-képviselők mellett aláírta négy független
képviselő is. (Agerpres)

Előzetesben a feltételezett
fegyvertolvaj

Előzetes letartóztatási parancsot adott ki kedd este
Bukarest első kerületének bírósága az ellen a férfi
ellen, aki az augusztus 10-i kormányellenes demonstráción ellopta a megvert csendőrnő fegyverét
– közölte a rendőrség. A döntés megfellebbezhető,
de azonnal végrehajtandó. A rendőrség kedd reggel
közölte, hogy a férfit – akinek a képét közzétették a
médiában, és a lakosság segítségét kérték az elfogásához – az Ilfov megyei rendőr-főkapitányságra
érkezett bejelentés nyomán azonosították, majd bekísérték kihallgatásra. A 32 éves férfi ellen a fegyver- és lőszertartásra vonatkozó rendszabályok
megszegése, valamint közrendháborítás miatt vizsgálódnak. (Agerpres)

Kikapcsolnám a világot
(Folytatás az 1. oldalról)
vagy hűsöl a hegyekben. Számukra a szocdemkormány
a gondoskodó atyuska. Évi két-három hosszú hétvége,
felturbózott béremelés, egyes területeken speciális
nyugdíjak. Kevésbé valószínű, hogy ők meneszteni akarnák a jelenlegi hatalmat. A versenyszférában dolgozóknak pedig nyúlik a nyakuk, hogy kitermeljék a rájuk
kirótt adókat és illetékeket, hogy a költségvetésnek legyen szórható pénze. Aki a pénzesládán ül, azé a hatalom. Keserű gondolatok ezek Nagyboldogasszony
napján, de sajnos nem kapcsolhatom ki a világot, pedig
jó lenne megnyugvást találni az örök érvényű értékek
böngészésében.
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Visszaállították az eredeti homlokzatot

(Folytatás az 1. oldalról)
profilozott vakolatkerettel ellátott
ablakok” fokozatosan teret nyernek
„az egyenes záródású” ablakokkal
szemben. Míg a földszinten a boltíves kapubejárat mellett két félköríves, az első emelet kiemelkedő
részén négy, a második emeleten
valamennyi ablak félköríves keretet
kapott. Emeletenként változik az
övpárkányok díszítettsége is. A
homlokzat kiemelkedő részét megkoronázó háromszögű oromzat csúcsára visszakerült a gránitkereszt,
belsejébe a Jézust a kisdedekkel ábrázoló dombormű, amelynek eredetijét „Kovács Ferencz apát-plébános
és László Gyula múzeumőr” mintázta meg és öntötte cementbe. Az
első emeleti ablakok fölött újra ott
látható az épület főtámogatójának,
dr. Fogarassy Mihály egykori püspöknek az aranyozott címere.
Az eredeti homlokzat restaurálása
volt a cél
Szeptemberben lesz egy éve,
hogy az épületre, amelynek omló
vakolata veszélyes volt a járókelőkre, védőháló került, majd a tulajdonos, a Keresztelő Szent János
Plebánia megbízásából elkezdődött
a felújítás. November végén abba
kellett hagyni a munkát, mivel
olyan anyagokkal dolgoztak, amelyek nem bírják a mínusz fokokat,
és áprilisban fogtak hozzá újból.
Először a fedélszerkezetet újították
fel, azután következett a homlokzat,
amit szinte négyzetcentiméterenként kellett kidolgozni – tájékozta-

tott Koré József, a felújítást végző
cég vezetője. Sokféle munka hárult
az építészekre, a kőművesmunkától
az épületszobrászatig, jelenleg a
kapu van még hátra. Elmaradt a
főtér felőli tetőzet alatti oldalsó rész
felújítása, ami nem használ az általános látványnak, a kivitelező szerint a jövőben valószínűleg arra is
sor kerül.
A felújítás tervét elkészítő Bakó
Lóránt István műépítész elmondta,
hogy az épület tervrajzát Jelenik
Antal városi mérnök készítette, és
az eredeti homlokzat visszaállítása
volt a restaurálás célja, ami – tegyük hozzá – nagyszerűen megvalósult. Örvendetes, hogy sikerült
visszaállítani az épület államosítása
után a főhomlokzatról eltávolított
elemeket, amelyek az iskola rendeltetésére vonatkoztak: az intézet
nevét, dr. Fogarassy Mihály püspök
címerét, a Jézust a kisdedekkel ábrázoló domborművet, valamint a
második emelet négy oszlopa alatti
kereszteket.
Miért volt fontos az iskola?
A homlokzat felújításáról szólva
érdemes visszatekinteni az 1800-as
évek végére, arra, hogy milyen erőfeszítések révén sikerült a római katolikus leánynevelő iskola építésére
összegyűjteni a pénzt, miért volt
fontos az iskola, és hányan járultak
hozzá, hogy az épület elkészüljön.
Az adatokat Barabás Kisanna muzeológus, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei
Levéltár
Marosvásárhelyi Gyűjtőlevéltárának levéltárosa által a Szentgyörgy utcai

római katolikus leánynevelő intézetről folytatott kutatásai eredményeként megírt dolgozata alapján
foglaljuk össze. Ebben olvasható
annak az intézet keletkezéséről
szóló díszokiratnak a szövege,
amelyet a főbejárat jobb oldalán
„Emlékokmány 1890” vésett felirattal ellátott gránittábla alá helyeztek el.
A kor kívánalmainak megfelelő
katolikus iskola építésének gondolata, amely intézmény méltó helyet
biztosít a korábban elhanyagolt leánynevelésre, és ahol más felekezethez
tartozó
lányok
is
tanulhatnak, már az 1860-as évek
derekától foglalkoztatta a 4.000 lelkes marosvásárhelyi katolikus közösséget.
Veszely
Károly
esperes-plébános elnöklete alatt a
tervezetet is elkészítették, majd
1874-től Marosvásárhelyen szolgáló Kovács Ferencz plébános kérésére az 1877-es megyegyűlésen
elhatározták, hogy emlékiratot terjesztenek fel dr. Fogarassy Mihály
püspöknek, aki támogatásáról biztosította az egyházközséget. Az
1882-ben elhunyt püspök végrendeletében 37.000 forintot hagyott „a
marosvásárhelyi, brassói vagy besztercei leányiskolák közül annak,
amelyik a legtöbb vagyont képes
felmutatni egy szerzetesnők által
vezetett leánynevelde azonnali felállítására”. Kovács Ferencz plébános 1883-tól felterjesztette a
püspöki hagyatékrészlet iránti igényét, rámutatva arra, hogy a „hitközöny, vallási tudatlanság, sőt

Mintegy ötezer ember fordult meg a helyszínen

Nagy nevekkel bulizott Gyulakuta

Színvonalas, gazdag programajánlattal, neves fellépők
koncertjeivel rukkolt elő idén
is Gyulakuta a múlt hét végén
tizenkettedszer megrendezett községi napok alkalmával. Felhő- és balhémentes
szórakozás volt a javából.

Gligor Róbert László

Többnapos testvértelepülési találkozó házigazdája is volt Gyulakuta, múlt csütörtökön az
anyaországi Tófej és Pétervására
küldöttségeit fogadta. A három település képviselői számára Európai
örökség: érték, ami összeköt címmel
Gyulakután és Erdőszentgyörgyön
szemináriumokat, műhelygyakorlatokat, képzést tartottak, amelyek keretében a helyi, regionális és európai
kulturális örökség és közösségi
identitás kérdéseit, a vidéki és ipari
épített örökséget és annak értékesítési lehetőségeit vitatták meg. Terítékre kerültek olyan témák is, mint
Európa jövője, az euroszkepticizmus, a különböző európai kultúrákat egybekötő kulturális örökség,
a kultúrák közötti párbeszéd is, és
szó esett önkéntes fiatalokból álló
csapatok kialakításáról és felkészítéséről a helyi örökség felmérése és
értékesítése céljából, hálózatos és
hosszú távú együttműködés kialakításáról a vendégtelepülések fiataljai
bevonásával. Az elméleti kérdések
mellett tanulmányi kirándulásokat
szerveztek a Küküllő mentén, valamint Marosvásárhelyen és környékén.
A kimondottan tömeghez szóló
programok péntek este kezdődtek a
faluközpont terén felállított színpadon. Varga József polgármester üdvözölte a kilátogatókat, a helyieket
és a vendégeket, felhőmentes szórakozást kívánt, hogy mindenki találjon valami szépet, jót a
programban, és energiával, szeretet-

Fergeteges koncerteken neves előadók léptek fel péntek és szombat este

tel és embertársai iránti tisztelettel
feltöltődve térjen majd haza. Szombaton délután is üdvözölte a tömeget, ekkor azt emelte ki: számukra
fontos, hogy itt vannak mindazok,
akiknek támogatására számítanak,
hogy Gyulakuta község továbbra is
a fejlődés útján maradjon, hiszen az
önormányzat mindent megtesz a
maga erejéből, de nem tudnak
mindent megoldani, ezért külső
segítségre is szükség van azok részéről, akiknek egyaránt fontos
Gyulakuta sikere és gondja. Csép
Éva Andrea parlamenti képviselő
a községben tapasztalt új, szép
megvalósításokat emelte ki, Tófej
és Pétervására polgármesterei,
Horváth Zoltán és Eged István a
Gyulakutával fennálló kapcsolataik régiségét, fontosságát és a jó
magyar–magyar viszonyt hangsúlyozták, míg Császár Károly szenátor a község fejlődésére
összpontosított, illetve településenként ismertette a megvalósult és

várható beruházásokat, továbbá
Fülöp József megyei tanácsos is üdvözölte az ünneplőket.
Elismerés a legjobbaknak
Pénteken délután a kelementelki
borpincében a község borászai számára szerveztek versenyt, amelyre
31 bormintával neveztek be a gazdák, termelők. Péterfi Sándor, Sütő
Árpád és Balogh Gyula bírák a gyulakutai Dósa Elek, Gáll Sándor, Lukács Levente és a kelementelki
Schuster Ernő, Orbán Balázs és
Orbán Ottó borait díjazták aranynyal; ezüstöt, bronzot és dicséretet
összesen 11 gyulakutai, 13 kelementelki és egy havadtői termelő
kapott. Őket szombaton délután a
gyulakutai színpadon díjazták,
ugyanakkor és ugyanitt ismerték el
a község legjobb idei sportolója, a
15 éves Bíró Krisztián szabadfogású birkózó érdemeit is, aki idén is
Balkán-bajnok lett és hatodszorra is
romániai bajnoki címet szerzett. A

hitetlenség”, ami a családokban
hódít, egy hitével nem törődő, közömbös nemzedék felnövekvéséhez
vezethet. A későbbiekben több levélben is kérte az új püspök pártfogását, adatokkal is alátámasztva a
katolikus leánynevelés elmaradottságát (az 1800-as népszámlálás adatai szerint például a 273 tanköteles
lány közül 126 egyáltalán nem járt
iskolába). Kitartó folyamodványainak eredményeként Lönhárt Ferenc
püspök 1889-ben Marosvásárhelynek ítélte a Fogarassy-hagyatékot,
és az első lépések megtételére utasította az egyházközséget. Még
abban az évben 7.000 forintért megvásárolták Baruch Adolf Szentgyörgy utcai telkét, és a következő
év májusában az iskola tervezetét a
tervrajzzal és a költségvetéssel felterjesztették a püspökségre. A költségeket a püspöki hagyatékrészből,
a templom jövedelmeit terhelő
2.000 forint kölcsönből és a hívek
adományából fedezték. Maros-Vásárhely szabad királyi város kiégetett téglával járult hozzá az
építkezéshez.
Tan- és nevelőintézet
a jövő nemzedékéért
Az alapkövet 1890-ben egyházi
szertartás keretében tették le Kovács Ferencz apát-plébános, az egyházi tanács és sok hívő jelenlétében.
Az építőmesterek neve is olvasható
az emlékiratban: „Soós Pál és Magyari József kőmívesek; Sófalvi József ács; Kiss János asztalos,
Schulz József lakatos mesterek”. A
termek, a kapualj, a lépcsőházak kifestését és bibliai vallásos emblémákkal
való
díszítését

Wohlschlager József díszletfestő
végezte.
Az iskola L alakú épülete a tantermekkel, díszteremmel, kápolnával, nyelv- és zeneszobával és
egyéb helyiségekkel 1892-re készült el, és az 1892/93-as tanév
kezdetétől költözhettek be az új
épületbe. A Fogarassy-hagyaték
utolsó feltételének teljesítése érdekében az esperes-plébános hosszas
keresés után 1893-ban kapott választ a nagyszebeni Szent Ferencrendi
irgalmas
nővérek
mallersdorfi központjától, akik
1893-ban érkeztek meg Marosvásárhelyre, és az intézet újabb osztályokkal
bővült,
majd
működésének az 1948-as államosítás vetett véget.
Az emlékokiratban olvasható
mondatokkal zárjuk a beszámolót:
„Sok fáradsággal, de Istenbe vetett
bizalommal kezdettük meg az
építkezést. Isten áldása legyen e
művön. Fáradságunkért jutalmazva leszünk, ha a megkezdett
mű hitközségünk jövő nemzedékében meghozandja a hit és az e
hiten alapuló szellemi műveltség
éltető gyümölcseit. Mi az alapot
megvetettük; a jövő nemzedék feladata folytatni a megkezdett munkát. Adja Isten, hogy ezen tan és
nevelő intézet év századok múlva,
terjedtebb, virágzóbb legyen a
jövő nemzedék védelme alatt!
Azért újból üdv a jövő nemzedéknek! Úgy legyen! Maros-Vásárhelytt,
1890. szeptember 8-án, I. Ferencz József magyar apostoli király
uralkodásának idejében.”

hagyományokhoz híven a polgármester családja is átnyújtotta személyes díjait mindazon tanulóknak,
akik színtízessel fejezték be az elmúlt tanévet, így a gyulakutai Varga
Evelint (aki egyébként az 5-8. osztályok során a lehető legnagyobb
jeggyel zárt), Császár Klárát, Antal
Sára Pannát, Váradi Krisztát és a
havadtői Dónáth Annabellát szólították színpadra. Oklevelet vehettek
át azok a főzőcsapatok is, amelyek
szombaton a bográcsok és sütőkemence mellet sürögtek-forogtak.
Sport, kultúra, játék
Színes programokkal várták a
szervezők a község lakóit egész hétvégén: szombaton reggel a mezőcsávási rezesbanda, valamint a
helyi huszárok és néptáncosok felvonulása ébresztette Gyulakutát.
Délelőtt a kisgyerekeket a napközi
elé hívták aszfaltrajzra, három
napon át vidámpark állt a rendelkezésükre, mindenféle nyalánkságot
is kóstolhattak, amíg a szülők a kézműves termékvásár felhozatalát vették számba. Vasárnap reggel hat
csapat részvételével kezdődött meg
a kispályás focibajnokság, valamint
a hagyományos birkózóverseny.
Délelőtt a 25 és 50 évvel ezelőtt
konfirmáltakat várták a református
templomba, ott dr. Vass Levente
parlamenti képviselő is tiszteletét
tette.
Nagy sikernek örvendett a másodszor megrendezett Szép szivárvány koszorúzza az eget nevű
néptánctalálkozó is: szombaton délután a művelődési otthon előtt gyülekeztek, majd a faluközpontba
felvonulva léptek színpadra a balavásári Vásár, az erdőszentgyörgyi
Százfonat, a mezőbándi Csipkebogyó, a marosvécsi Helikon, a szászmedgyesi Gyöngyvirág, a szovátai
Sirülők, a kibédi Piros Koszorú, a
búzásbesenyői Búzakoszorú, az erdőcsinádi Árvácska néptánccsoportok, valamint a gyulakutai
Szivárvány négy korosztálya.
Európai körút részeként
A gyulakutai községnapok a környék legjobb koncertjeit nyújták

évek óta, és így volt ez idén is, ezúttal sem ismeretlen neveket hívtak
meg a szervezők. Péntek este a
helyi és erdőszentgyörgyi gyerekek
modern tánccal nyitották meg a
színpadi előadások sorát, aztán a
marosvásárhelyi rocksulis fiatalok, a KentauRock csaptak a
húrok közé. Két sztárvendége
volt a pénteki estének: a magyarországi Cairo együttes közel kétezer kilométeres múlt heti
koncertsorozata során Gyulakután is ezres nagyságrendű közönség előtt lépett fel, ugyanúgy
nagy lelkesedés fogadta a svédországi Rednex együttest, amely
berlini és budapesti fellépései között ennek a közönségnek is elhozta
közkedvelt
számait.
Szombaton a magyarországi Zsédának csápolhattak, a háromszéki
Tomyval mulathattak az emberek,
majd a szlovákiai Abborn hozta el
az Abba együttes jól ismert slágereit. A fergeteges hangulatot csak
fokozta az éjfél utáni szenzációs
tűzijáték, amikor több mint tíz percen át mintegy 2600 lövedéket röpítettek a magasba.
Az egyik legsikeresebb
Varga József polgármester számvetése egyértelműen pozitív: rendbontás
nélkül,
civilizáltan,
jókedvűen szórakozott, mulatott a
községi napok alatt a mintegy
ötezresre tehető tömeg. Az elöljáró
szerint az idei valamivel felülmúlta
a tavalyi rendezvény színvonalát
is, mindig tudnak valami újat ajánlani, továbbá nagyon sokan látogattak ide más településekről is,
mindenki jól érezte magát, ami azt
bizonyítja, hogy jól szervezték
meg a rendezvényt. A polgármester
köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik bármivel is hozzájárultak a sikerhez, illetve a támogatóknak és
önkénteseknek, akik nélkül nem
érhették volna el ezt a szintet. A
négynapos rendezvényre idén
mintegy 24 ezer eurós utófinanszírozású összeget is nyertek egy európai pályázat során.
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Bécsben a legjobb,
Damaszkuszban a legrosszabb élni
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A világ városai közül Bécsben
a legjobb élni, londoni elemzők szerint. Az osztrák főváros hét év után taszította le az
ausztráliai Melbourne-t az
első helyről a napokban ismertetett listán, amelyen ezúttal is a polgárháború
sújtotta Szíria fővárosa, Damaszkusz az utolsó.

Az Economist Intelligence Unit
(EIU), a világ egyik legnagyobb
nem befektetési banki jellegű
elemző és előrejelző intézete
idén is 140 nagyváros életminőségét vizsgálta a politikai és társadalmi
stabilitás
és
a
közbiztonság, az egészségügyi

ellátás, az oktatás, a kultúra és a
környezet, valamint az infrastruktúra szempontjából.
A cég ezekre számszerű minősítéseket ad és összegzi különböző
súlyozásokkal egy nullától százig
terjedő indexben. A zéró osztályzat
az EIU meghatározása szerint „elviselhetetlen”, a 100-as „ideális”
életkörülményeket jelöl.
Ez az első alkalom, hogy európai
város végzett a lista élén. Bécs 99,1
pontot szerzett, Melbourne 98,4
ponttal lett a második. Az osztrák
főváros elsősorban a biztonságra
kapott magasabb osztályzattal tudott az élre kerülni az elemzők szerint. Bekerült az első tízbe, sőt, 97,7

ponttal rögtön a harmadik helyre,
Oszaka, amelyet Calgary, Sydney,
Vancouver és Toronto követ. A
nyolcadik helyen Tokió szerepel, a
japán főváros szintén először szerepel az első tízben, amelyből tavalyhoz képest Hamburg és Helsinki
szorult ki. Az élmezőnyt pedig
Koppenhága és Adelaide teszi teljessé 2018-ban.
A felmérés szerint a listán szereplő városok csaknem felének javult az osztályzata tavalyhoz
képest. Az európai városok közül a
2017-ben terrortámadás sújtotta
Manchesteré a leginkább, 16 helyet
előrelépve ezúttal a 35., megelőzve
olyan nagyvárosokat, mint a 48. he-

Sikeresen helytállni hölgyként a „férfias” szakmákban is

Nők a közéletben

fias szakmáknak számítanak, és főként a politikában nehezebb nőként
érvényesülni, ugyanis mintha jobban kellene bizonyítaniuk a szebbik
nem képviselőinek, hogy csupán ne
dekoratív elemként, hanem szakmai
partnerként tekintsenek rájuk.
Mindhárom meghívottnak igen érdekesen alakult az életútja, amíg
megtalálták „az igazit”, azaz azt a
szakmát, amelyben igazán jól érzik
magukat. Dr. Mara Gyöngyvér elismerte, ő valójában szerencsés pályatévesztettnek tartja magát, ugyanis
sokáig az volt az álma, hogy élelmiszeripari mérnök legyen, viszont
amikor egyetemet kellett választania, élelmiszeripari mérnöki szak
csupán Galacon és román nyelven
volt, ő pedig kissé megijedt a román
nyelvű várostól, közegtől.
Igazából nem ő választotta ezt az
utat, hanem az út választotta őt –
vallotta be Csép Éva Andrea is.
Mint mondta, az eredeti szakmája
ékszerész volt, ezen a területen dolMenyhárt Borbála
gozott, alapított először vállalkozást, és utána kezdett továbbtanulni
A politika, valamint a kutatás is a marosvásárhelyi Sapientia komolyan területek, amelyeken több- munikáció és közkapcsolatok szaségben vannak a férfiak, azaz fér- kán. Eredetileg a bank, könyvelés
Hogyan tudnak helytállni a
szebbik nem képviselői például a férfiak uralta politika,
illetve a kutatás terén? Miként lehet maximálisan teljesíteni a szakmában úgy,
hogy közben a család se
érezze elhanyagolva magát?
– többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a
Nők a közéletben című, igen
jó hangulatú kerekasztal-beszélgetésen, amelyre pénteken
került
sor
a
marosvásárhelyi Sapientián
tartott nyári egyetem keretében. Ferencz Katalin moderátor
meghívottai Csép Éva Andrea
parlamenti képviselő, dr. Mara
Gyöngyvér kutató, a Sapientia
EMTE rektorhelyettese és
Simó Barbara vállalkozó, a
Barbara’s Cakes cukrászipari
vállalkozás
tulajdonosa
voltak.

Fotó: Nagy Tibor

terület felé kacsingatott, viszont az
unokatestvére döbbentette rá, hogy
az, hogy naphosszat üljön egy irodában, nem az ő világa. A kommunikáció szakon pedig egyből azt
érezte, hogy ez neki volt kitalálva.
Andrea meggyőződése, hogy a türelem és az alázat minden szakmában
nagyon fontos, csak így lehet fokozatosan felfelé lépegetni. Több mint
másfél évtizeddel ezelőtt, amikor az
RMDSZ-hez került önkéntesként,
nem azzal a szándékkal tette, hogy
parlamenti képviselő legyen, hanem
az vonzotta, hogy volt ott egy jó
csapat, és nagyon érdekelte, hogyan
is zajlik egy kampány.
Simó Barbara vállalkozó útja a
siker felé sem mindennapi történet,
a fiatal nő újságírói szakot, valamint
jogot végzett, ma pedig süteményeket süt, és az általa alapított Barbara’s Cakes sikeres vállalkozássá
nőtte ki magát.
– Bevallom őszintén, fogalmam
sincs, hogy miért végeztem el az újságírást. A joggal picit más a helyzet, mivel az mindig is érdekelt.
Udvarhelyen két évig dolgoztam
egy ügyvéd mellett, de eben a szakmában sem találtam magamra. Erre

lyen lévő London és az 57. New
York.
Budapest a 34. helyre került. A
térségből Prága a 60., Pozsony a
64., Varsó a 65., Belgrád Bukaresttel holtversenyben a 82., Kijev a
118. helyen végzett. A magyar főváros maga mögé utasította többek
közt Dublint, Madridot, Washingtont, Reykjavíkot, Bostont, Chicagót
és Miamit, ezek mind néhány hellyel
lemaradva követik Budapestet.
A 30,7 ponttal sereghajtó Damaszkuszt kevéssel előzte meg a
bangladesi főváros, Dakka (38
pont) és a nigériai Lagos (38,5). Az
EIU szerint a bűnözés, a társadalmi
nyugtalanság, a terrorizmus vagy a

akkor jöttem rá, amikor elkezdtem
sírni egy ügyfélért, annyira sajnáltam. Hazamentem, és elmondtam
édesanyámnak: én nem leszek
ügyvéd. Én sütök, ezt szeretem, ez
az én világom – elevenítette fel a
kezdeteket Barbara.
Fontos, hogy mit üzen magáról a nő
A moderátor kérdésére, hogy miként áll helyt egy nő egy olyan
szakmában, ahol elsöprő többségben
vannak a férfiak, Csép Andrea rámutatott, sajnos még mindig sok a sztereotípia, a nők igencsak meg vannak
bélyegezve ezen a területen. Mint
mondta, annak érdekében, hogy a
női politikusokra ne virágcserépként
tekintsenek, amely jól mutat esetleg
egy tárgyalóasztalnál, hölgyként
meg kell tanulni odaülni az asztal
mellé, és vállalni, megtalálni azt a területet, ami hozzá a legközelebb áll.
Hozzátette, kerüli a helyzeteket,
hogy nőként felhívja magára a figyelmet, és a kollégákban nem a férfit, hanem a szakmai partnert látja.
Dr. Mara Gyöngyvér hangsúlyozta, kutatóként soha nem érezte,
hogy a szakmában különbséget tennének nő és férfi között, a kutatásban nincsenek nemek, csupán az
eredmények számítanak. Az egyetemi oktatásban az évek során kissé
változott a nők-férfiak aránya,
egyre több hölgy választja ezt a pályát – tette hozzá. A tanszékvezetők
körében általában fele-fele arányban vannak a két nem képviselői, de
magasabb beosztásban már ritkábban vannak jelen a hölgyek, például
kevés a női dékán, és még kevesebben képviselik a szebbik nemet a
rektori berkekben. Ennek azonban
a rektorhelyettes szerint nem az az
oka, hogy a közösség nem fogad el
női vezetőket, hanem az, hogy elég
nehéz terület. Dr. Mara Gyöngyvér
rámutatott, nagyon fontos, hogy mit
üzenünk magunkról, hogy egy ilyen
környezetben például ne köldökig
érő dekoltázzsal jelenjünk meg. Ha
azt üzenjük, hogy szakmailag felkészültek vagyunk, nem pedig a női
oldalunkat akarjuk kidomborítani,
akkor elkerülhetők a félreértések, és
komolyan fognak venni.
Barbara elmondta, a sütemények
világa, ahol ő dolgozik, nem férfias
szakma, ő inkább a fiatal kora miatt
érezte gyakran úgy, hogy nem veszik komolyan. – Nehéz fiatalként
elérni, hogy tiszteljenek, hiszen
minden alkalmazottam jóval idő-

fegyveres konfliktusok erős szerepet játszottak e városok alacsony
osztályzatában. Az utolsó tízben
Karacsi, Port Moresby, Harare, Tripoli, a kameruni Douala, Algír és
Dakar szerepel még.
A legnagyobbat a Puerto Ricó-i
főváros helyezése zuhant, San Juan
21 helyet visszaesve a 89. az idei
összesítésben. A szigetre tavaly két
hurrikán is lecsapott, súlyos károkat
okozva.
Összességében nézve azonban
második éve javul a globális index:
a tavalyi 74,8 pontról 75,7 pontra
emelkedett.
Az Economist Intelligence Unit
16. alkalommal tette közzé listáját.

sebb nálam. Kezdetben volt egy
ötven év körüli alkalmazottam, és
mindenhol azt gondolták, ő a főnök
asszony, engem a korom miatt nem
igazán vettek számba – ismerte el.
Valamit valamiért...
Mindhárman
egyetértettek
abban, hogy nem könnyű egyszerre
több téren, azaz a szakmában és a
családban is tökéletesen helytállni,
úgy, hogy néha még a barátokra is
jusson némi idő. Csép Andrea szerint mindig minden valaminek a rovására megy. Amikor a gyerekei
tanulási nehézségekkel küszködtek,
mindig úgy érezte, ő a hibás, mert
többet kellett volna foglalkoznia
velük. Ugyanúgy lelkiismeret-furdalás gyötri, amikor eszébe jut,
hogy esetleg nem találkozik az
édesanyjával olyan gyakran, mint
ahogyan szeretne. Mindennek megvan az ára, ami azt jelenti, hogy
néha a családi ebédet fel kell áldoznia azért, hogy részt vehessen a közösségi rendezvényeken, és ezzel
megtisztelje az adott közösséget.
Egy megértő család és egy támogató társ nélkül, aki hajlandó a távollétében felvállalni a pótanya
szerepet is, nagyon nehéz sikeresnek lenni. A háromgyerekes édesanya határozottan állítja: a politikai
karriert, az ingázást Vásárhely és a
főváros között azért tudja bevállalni, mert már felnőttek a gyerekei,
egyébként lehetetlen volna.
Dr. Mara Gyöngyvér is elismerte,
szinte estig dolgozik, ezért ennek
velejárója, hogy esetleg a háztartásában nem annyira tökéletes minden, viszont ahhoz tartja magát,
hogy otthon nem dolgozik, sosem
visz haza munkát. Ennek ellenére
gyakori, hogy a fejében otthon is a
munkahelyi teendői járnak – tette
hozzá mosolyogva.
Simó Barbara vállalkozásának
velejárója a hétvégi munka, hiszen
ekkor vannak az esküvők, keresztelők, születésnapok, amelyekre tortákat, desszerteket rendelnek tőle
az ügyfelek. Mint mondta, bántja,
hogy egyes barátok lemorzsolódtak,
mivel kénytelen volt lemondani a
hétvégi programokról. Kezdetben
mindent elvállalt, még akkor is, ha
már sok volt a rendelése, de most
úgy döntött, meg kell tanulnia néha
nemet mondani, ugyanis egy szabadnap a párjával, valamint a barátaival többet ér néhány száz lej
pluszbevételnél.
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E nem mindennapi kifejezés, mely naponta
sok kellemetlenséget okoz, a rossz szájszagot
jelöli, s az emberek nem szeretnek beszélni
róla, habár a jelenség nem csak a meglévő
egészségi problémák jelzője, de a barátságot,
a harmonikus párkapcsolatot, a karriert érintő
szakmai előrehaladást is negatívan befolyásolhatja. Az emberek nem érzik saját magukon, ha kellemetlen a leheletük, és a
környezetükben lévők sem vállalkoznak a figyelmeztetésre, mert kényes problémának
tartják, annak dacára, hogy igen sok embert
érint. Japánban készített felmérések szerint a
felnőttek 24%-ánál, a gyerekek 10%-ánál
volt észlelhető a rossz szájszag. Európában is
20%-ra teszik a kábító leheletűek számát. A
szakemberek meglepő véleménye szerint a
halitózis is pszichoszomatikus betegség,
melynek számos kiváltó oka lehet, és nemcsak az emésztőrendszer problémái a meghatározók a létrejöttében, hanem élettani,
pszichológiai, kórélettani okok egyaránt közrejátszanak. A leggyakoribb okok a táplálkozási anomáliák (sok fokhagyma, hagyma,
alkohol, éhezés, böjtkúra) a dohányzás, a
gyógyszerek mellékhatásai, hormonális átállási periódusok (pubertás, terhesség, menopauza,) a hiányzó szájhigiéne. A fogszuvasodás
például savassá teszi a nyál pH-ját, kedvező
körülményeket teremtve a kóros baktériumoknak, míg a lúgos pH kedvező irányban
befolyásolja a szájból kiáramló levegő szagát. Ez azért lényeges, mert a vizsgálatok
szerint a szájbűz 85-90%-a a baktériumflóra
kóros megváltozásából, illetve az oda nem

Szilágyi Mihály

illő egysejtűek által termelt vegyületek következtében jön létre. Ilyen esetekben az anaerob baktériumok kerülnek túlsúlyba a
szájban és az orr-garat üregben. A szájpanaszokkal küszködőknél a száj kóros flórájának
baktériumaiból endotoxinok szabadulnak fel,
ezek közül a legfontosabbak az aminok (pl. a
cadaverin), valamint olyan kénvegyületek,
mint a kénhidrogén, a metil-merkaptán, a dimetil-szulfid és mások, melyeket illékony
kénvegyületeknek neveznek, angol szóval

A világtenorizáló vegyész

A zene és a tudomány világában gyakran
vannak figyelemfelkeltő jelenségek. Eddig
sokszor hallottunk arról, hogy nem egy tudós
tudott zenélni. Ezúttal egy olyan előadóművésszel ismerkedünk meg, aki nem csak énekelni tudott.
Ki ne hallott volna eddig A Három Tenorról? Luciano Pavarotti, Plácido Domingo és
José Carreras, a XX. századi vokális előadóművészet nagy titánjai abban is kiemelkedőek voltak, hogy nem egymás ellen,
rivalizálva, hanem egymást tisztelve, együtt
is képesek voltak fellépni.
Ez alkalommal a három nagy énekes közül
José Carrerasszal ismerkedjünk meg! Úgy is
mondhatnánk, hogy Carrerast a Mikulás
hozta 1946-ban, ugyanis december 5-én született Barcelonában. Sokan úgy tudják – és a
név is erre utal – , hogy az énekes a spanyolok nagy csillaga, de ezt maga az énekes is
cáfolja: „Én egy katalán pali vagyok. Annak
idején azért kellett a José nevet felvennem,
mert a hivatalos politika nem engedte, hogy
az eredeti nevünket használjuk. Az opera világában már így lettem közismert, így aztán
utólag nem változtattam ismét nevet.” (Az
eredeti neve Josep Maria Carreras i Coll
volt.)

VSC (Volatile Sulphur Compounds). E vegyületek az emberi
orr számára különösen észlelhetők, de e tekintetben jelentős
eltérések vannak. Az illékony
kénvegyületek a rossz szájszag
mellett igen sok kárt is okoznak a szervezetben: megemelik
a szájnyálkahártya átjárhatóságát a toxinok számára, felgyorsítják a kötőszövet és a
fehérjék leépülését a szervezetben, és elősegítik a sejtkárosító
szabad
gyökök
keletkezését. Tudni kell, hogy
a béltraktusba került endotoxinokat az epe semlegesíti, így a
száj nyálkahártyáján át felszívódó mérgek elkerülik a neutralizálás természetes útját. A
kutatók megfigyelték, hogy ha
a szájban a treponémák kerülnek túlsúlyba, akkor az súlyos
ínysorvadást, foglazulást idéz
elő. Ez a flóraeltolódás nem
csak a fogmosás hiányával
függhet össze, hanem a fogkövek alatt a foggyökerek és fogíny közötti tasakokban kialakuló
kedvező
tenyésztési
körülményekkel is. Módfelett ajánlott tehát
a fogkövek szakember általi eltávolítása. A
szájbűz kóros elváltozásokkal járó oka igen
sokféle lehet: eredményezheti szisztémás
anyagcsere-betegség (pl. cukorbetegségben
acetonszagú, májbetegségben egérszagú, vesebetegségben húgyszagú lehet a lehelet).
Kiindulása lehet az orr és a melléküregek,
Illusztráció

Bogdán Emese

A kellemetlen halitózis

Carreras alig volt ötéves, amikor a család
– valószínűleg a zavaros politikai helyzet
miatt – Argentínába költözött. Egy év múlva
azonban hajóra szálltak, és búcsút mondtak
az új hazának, elindultak haza. A hosszú hajóúton a kisfiú többször is énekelt kedvtelésből. Az utasok azonnal felfigyeltek a gyerek
gyönyörű hangjára. Talán ez az utazás volt a
gyerek első „fellépése” egy nagyobb közönség előtt. Tény, hogy a fiú és az utasok is jól
elszórakoztak hazafelé.
Hatéves volt, amikor megnézte A nagy Caruso című filmet, melyben a főszerepet Mario
Lanza alakította. A film akkora hatással volt
a fiúra, hogy eldöntötte, ő is énekes lesz. De
nem akármilyen énekes, hanem tenor. „Sokkal kevésbé a történet, mint inkább a tenor
hang hatott rám. Mindig is énekelni akartam:
szerintem éneklésre születtem, és nagyon
hálás vagyok, hogy azzal foglalkozhatom,
amit a legjobban szeretek: az énekléssel!
Tehát attól kezdve, hogy azt a filmet láttam,
tenor akartam lenni. Nem egyszerűen énekes
– hanem tenor!” – mondta az Origónak adott
interjúban. Attól kezdve operaházzá alakult
a családi ház, ugyanis a gyerek állandóan
énekelt. Sőt, ha édesanyja magával vitte a
fodrászműhelybe, akkor ingyenes élő előadásnak örvendezhettek a szépülni vágyók.
Volt is amin csodálkozniuk a műhelybe beté-

rőknek, mert a kis Carreras kívülről énekelte
a film összes Lanza-dalát.
Nem afféle gyerekjáték volt csupán az
éneklés, hanem valódi komoly tevékenység,
mert nyolcévesen a cseperedő gyerek már a
rádióban énekelt egy még nagyobb közönségnek. Ekkor már szülei is komolyan gondolták, hogy zenére is tanítani kellene a
gyermeket. A vegyész apa ének- és szolfézsórákat vett fiának, de azért azt remélte, hogy
a fia mégsem éneklésből fog élni, hanem valami komolyabb tudományt is kitanul –
mondjuk a vegyészetet.
Az események egyre inkább azt vetítették
előre, hogy Carreras mégsem lesz vegyész,
hanem énekes. Tizenegy évesen már Barcelonában lépett színpadra.
Tizenévesen remek teniszezőként ismerték
a környezetében, de az énekhang másfelé fordította mindenki figyelmét. A felnőttkor küszöbénél
énekórákat
vett
hangja
tökéletesítésére. Édesapja még ezek után
sem hitt a fülének, mert folyamatosan győzködte fiát, hogy az ének mellé nem ártana
még egy biztos jövőt jelentő diplomát is szereznie. Nem nehéz kitalálnunk, hogy milyen
szakmát ajánlott az elővigyázatos apa. Carreras tehát vegyészetet tanult az egyetemen,
de esze ágában sem volt ezt a szakmát folytatni, amikor ott volt számára a színpad. Bizonyára megérezte, hogy a színpadon
nagyobb sikereket érhet el, mint a laboratóriumban.
Karrierje szépen ívelt
felfelé. Egyre több neves
operaházban lépett fel, és
egyre több főszerepet kapott. A ’70-es évek végére
már meghódította a világot.
Míg sok énekes a magas
hangokkal és nagy hangerővel igyekszik elkápráztatni hallgatóságát, Carreras
más lapokkal játszott, ő volt
a „halk hangok sztárja”. A
halk hangok mögött pedig
egy szerény ember rejtőzött, aki személyével is
hatni tudott.
1987-ben Párizsban operafelvételeket készítettek.
Carreras rosszul lett. A hír,
amit az orvosok közöltek
vele, az egész világot lesújtotta:
leukémiában
szenvedett. A felgyógyulásra nagyon kevés esélye
volt, de Carreras kitartott
a küzdelemben, és egy
egész évig tartó sugárkezeléssel meg kemoterápiá-

az orrgarat. Okozhatják komoly bőrbetegségek, ekcéma, herpesz stb. Származhat a
rossz szájszag a nyelőcső vagy a gyomor
rosszindulatú daganatától. A különböző
gyógyszerek mellékhatásai szintén adhatnak
sajátos kellemetlen szájszagot. Egy komoly
vizsga előtt kimutatták, hogy a vizsgázóknak jelentősen csökkent a nyáltermelésük, s
ezzel párhuzamosan emelkedett a szájukban
a rossz szagú illékony kénvegyületek menynyisége. A rossz szájszag legfőbb oka az
anaerob baktériumok túlzott térnyerése.
Ezek legfőképpen a nyelven, annak is a hátulsó felszínén, a foglepedékben találják
meg tenyészhelyüket. A nyelvlepedék vizsgálata egyébként a kínai nyelvdiagnosztika
egyik legfőbb eleme, így abból következtetni lehet a különböző szervek kóros állapotára, és útmutatást is ad az adekvát
terápiát illetően. A halitózis kezelésében is
természetesen oki terápiára kell törekednünk, melynek első lépcsője a fogorvosi állapotfelmérés.
A fogorvosok véleménye szerint még
napjainkban is sok embernek nagyon elhanyagolt a fogazata és a szájhigiénéje. A teendő tehát professzionális fog-, illetve
protézistisztítás, a gennyes fogak kezelése,
a rossz fogművek korrekciója, a fogágyak,
tasakok, koronák, hidak felülvizsgálata, a
fogkövek eltávolítása. A mindennapi környezetünkben meg lehet határozni egy bizalmi személyt, aki a kellemetleg szájszagot
visszajelzi nekünk (ma már kapható a haliméter). Fontos terápiás lépés a nyelvbevonat megtisztítása is. Minél vastagabb a
nyelvlepedék, annál valószínűbb a rossz
szájszag kialakulása. Ezekről és más természetes eljárásokról bővebben szólunk a
folytatásban.
val megnyerte az élet-halál harcot: meggyógyult.
1988 júliusában ismét visszatért az ének
világába. Barcelonában 150 ezres rajongótábor várta az újjászületett tenort.
Carreras nem felejtette el, hogy hajszálon
múlott az élete. Úgy érezte, tennie kell a
leukémia gyógyíthatóságáért. Nem volt
önző, és nem elégedett meg azzal, hogy felépült. Az volt az óhaja, hogy mások számára
is megteremtse a gyógyulás esélyét. Egy alapítványt hozott létre, amelynek a feladata a
leukémia leküzdésére a kutatások támogatása. Az énekesben talán újra feltámadt a vegyész. „Szerény véleményem szerint mára
elmondhatom: az elmúlt években nagyon
sokat sikerült tennünk azért, hogy a leukémia
végre mindenhol, minden esetben gyógyítható betegséggé váljon. Nagyon hálás vagyok azoknak a jótevőknek, akik az
adományaikkal, jótékonysági koncertekkel
támogatták ezt a célt: a segítségükkel már
több mint 250 millió eurót tudtunk összegyűjteni a leukémia elleni harchoz. Amikor
befejezem az éneklést, ahogy mondtam, már
minden erőmet csak az alapítványi munkának szentelem majd” – mondta 2016-ban
Budapesten.
Humanitárius tevékenysége mellett fontos
tudnunk, hogy ő volt az ötletgazdája A
Három Tenor együttesnek. 1990-ben az
olaszországi labdarúgó-világbajnokságon
ritka pillanatokat élhettek át a játékosok és a
szurkolók. A különleges megnyitóünnepségen egyszerre lépett fel a kor három énekóriása: José Carreras, Plácido Domingo és
Luciano Pavarotti. A lehengerlő sikeren felbuzdulva Carreras felvetette a közös folytatás
ötletét. Kollégái örültek a kezdeményezésnek, és szinte azon nyomban megszületett a
szenzációs együttes.
Hogy hogyan tudott három dudás egy csárdában énekelni, azt maga a kezdeményező
mesélte el. „A színpadon vetélytársak voltunk, és mindannyian a létező legjobb teljesítményt és előadást igyekeztünk nyújtani, de
emellett nagyszerű barátok is voltunk, és remekül éreztük magunkat együtt! Színtiszta
öröm volt közösen fellépnünk.” Érdemes
megfigyelnünk sikerük titkát: vetélytársak
voltak ugyan, de nem egymás ellen dolgoztak, hanem mindenki a legjobb teljesítményért dolgozott.
Carreras élettörténete figyelmeztető jel
lehet mindenki számára. A tehetséget engedni
kell szárnyalni! Ha elvesszük a gyermek elől
az éneklés lehetőségét is, vajon lesz-e lehetősége megmutatni a tehetségét? Ne higgyük,
hogy csak a szakiskolákból kerülhetnek ki jó
hangú énekesek!
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A különböző típusú allergiás
megbetegedésektől (asztma,
szénanátha, kiütéses kórképek, atópiás dermatitisz)
szenvedő emberek megtanulnak betegségükkel együtt élni
a mindennapokban, viszont a
biztonságot jelentő otthoni
környezetből kiszakadva nyaralás, utazások alkalmával a
szervezetük szokatlan menynyiségű vagy minőségű allergéneknek lehet kitéve.

Tanácsok nyaraló allergiásoknak

Dr. Albert Kinga allergológus
Albert Optimun Medicals
– Sepsiszentgyörgy

A környezetváltozás már önmagában a tünetek súlyosbodását vagy
új tünetek megjelenését vonhatja
maga után, viszont némi elővigyázatossággal, tudatosan felkészülve
minimalizálhatjuk a kellemetlenségeket. Sajnos sokan hajlamosak
annyira kikapcsolódni a napi rutinból, hogy a jól beállított, működőképes gyógyszeres kezelésüket is
„nyaraló üzemmódba” helyezik,
ami napokon belül beárnyékolja a
szabadság pillanatait.
Mielőtt útnak indulnánk,
készüljünk fel tudatosan
Mindig nézzünk utána, hogy az
úti cél milyen „allergénzónában”
helyezkedik el. Ha szezonális pollen- vagy penészgomba- allergiában
szenvedünk, próbáljuk a pihenésünket a pollenszezonon kívülre időzíteni. Amennyiben ez nem
lehetséges, tájékozódhatunk az aktuális pollenhelyzetről telefonos
applikációk vagy internetes progra-

mok segítségével, ha pontosan tudjuk, hogy mire vagyunk allergiásak,
és kiválasztva a hónapot, beírva allergiás problémaokozónk nevét,
máris tanulmányozhatjuk a pollentérképet. (Fontosnak tartom elmondani: sohase fogadjunk el hosszú
távú gyógyszeres allergiakezelést,
amit nem előz meg megfelelő allergiateszt elvégzése vagy amit nem a
témában szakosodott orvos ír fel. A
modern, tudományos tényekkel alátámasztott medicina korában nem
szabadna olyan beteg legyen, aki
csak annyit tud a betegségéről,
hogy „allergiás vagyok mindenre”,
vagy „pollenallergiám van”, mert
ők valószínűleg arról sem értesültek
még, hogy bizonyos szénanáthaformák allergénspecifikus immunterápia segítségével gyógyíthatók, nem
csak tüneti kezelésben részesülhetnek.) Európai desztináció esetén

hasznos segítséget nyújthat a
w w w. p o l l e n info.org honlap,
egzotikus utazások
előtt
a
w w w. w o r d a l lergy.org tanulmányozható,
illetve értékes
információkkal
az
szolgálhat
alapbetegség kezelését felügyelő
allergológus
szakorvos.
Általános érvényű szabály,
hogy pakoljuk
be és a kezelési
sémának megfelelően szedjük a gyógyszert a szabadság ideje alatt is. Külföldön
sokkal több allergia elleni gyógyszer vényköteles, nehezebben beszerezhető.
Ha poratka-allergiában (is) szenvedünk, jó, ha magunkkal visszük
antiallergiás matracfedő lepedőnket
és/vagy poratkaszűrő párnánkat. A
hotelszobák poratkában bővelkedő
ágyai könnyen okozhatják tüneteink fellángolását.
Ha állatszőr-allergiában szenvedünk, szállásunk kiválasztásakor
fokozottan figyeljünk arra, hogy
olyan helyet válasszunk, ahol előzőleg nem lehetett elszállásolva
házi kedvenc, mert bármilyen alapos is legyen az érkezésünk előtti
takarítás, pl. egy macskahámsejt allergénje akár 11 hónapig is képes
bajt okozni egy arra allergiás számára.

Élelmiszer-allergiában szenvedők számára nagy körültekintés
szükséges, hogy kilépve a megszokott rutinból véletlenül se érintkezzenek a bajt okozó élelmiszerekkel.
Már a repülés tervezésekor ellenőrizni kell, hogy az adott légitársaságnál igényelhető-e allergénmentes menü.
Bizonyítottan allergiás egyén
egészségügyi biztosítással és a
megfelelő orvosi papírokkal utazzon, mert minden óvintézkedés ellenére a baj hamar megtörténhet, és
a külföldi orvosi ellátás néha nem is
olyan egyszerű.
Utazás
Repülővel – a rettegett security
check és a „milyen gyógyszert vihetek fel a repülőre” dilemma
Nemzetközi utasforgalmú repülőterek limitálják éles tárgyak, illetve folyadékok fedélzetre való
felvitelét. Megengedik indokolt
esetben kis mennyiségű gyógyszer
magunknál tartását, viszont előfordulhat, hogy meg kell indokolnunk
ezek szükségességét. Kérésre az allergológus szakorvos angol nyelvű
bizonylatot állít ki a gyógyszerszükségletről. A fedélzetre sürgősségi, gyors hatású gyógyszerek
felvitele lehet indokolt (antihisztaminikum, önbelövő adrenalininjekció, asztmásoknak gyors hatású
inhaler), minden egyéb mehet a feladandó csomagba. Amennyiben allergénspecifikus immunterápiás
kezelés alatt állunk, a deszenszibilizációt szolgáló nyelv alatti cseppeknek a kézipoggyászba kell
kerülniük, hogy a szer tönkre ne
menjen. A gép fedélzetén értesítsük
a személyzetet betegségünkről, ha
valamilyen allergénmentes menüt
rendeltünk, együtt kell ellenőrizni,
hogy valóban azt kapjuk-e. Amenynyiben előzőleg életveszélyes anafilaxiás sokkot éltünk át, legyen
kézügyben önbelövő adrenalininjekció. Ha bármilyen allergiás tünetet észlelünk repülés közben,
vegyük be a sürgősségi gyógyszereket, és tájékoztassuk a személyzetet. Ha különösen hosszú repülőút
előtt állunk, csomagoljuk kézügybe
a megszokott kezelési sémába tartozó gyógyszereket az utazás időtartamára.
Autóval utazva cseréljünk pollenszűrőt indulás előtt, és próbáljunk
felhúzott ablakokkal utazni, követve a napi gyógyszerszedési sémánkat, amennyiben szükséges.
Megérkezve úti célunkhoz
Ha ételallergiában szenvedünk,
és a helyi lakosokkal nyelvi problémáink lehetnek a pontos kommunikációban, javasolt úgynevezett

ételallergia kártya otthoni elkészítése
(http://www.allerglobal.com/step2.p
hp?sl=en), melyet felmutatva akár
vendéglőben is étkezhetünk.
Csomagolt étel vásárlásakor mindig ellenőrizzük, hogy mit tartalmaz az adott élelmiszer, a legtöbb
európai vagy amerikai országban
kötelesek feltüntetni az allergéneknek minősülő anyagokat, ne feledjük, hogy az említett országokon
kívül néhol lazábbak az erre vonatkozó törvények.
Ha nyaralás alatt mégis baj van
Allergiás tünetek jelentkezhetnek
kezelt betegség esetében, viszont
kellemetlen allergiás tüneteket mutathatnak olyan személyek is, akik
máskor nem küszködnek ilyen
gonddal.
Gyakori kórkép gyermekeknél
vagy felnőtteknél a nyaralás alatt
fellépő csalánkiütéses tünetegyüttes, mely szerencsére ritkán okoz
komoly bajt, viszont nagy ijedtség övezi, kisgyerekes családok
egyik rémálma. Tekintve, hogy
ilyenkor a megszokott környezet
és táplálkozási szokások teljesen
átalakulnak, rengeteg mindennel
jön érintkezésbe a szervezetünk,
ártalmatlan kiütések jelenhetnek
meg, melyek okára utólag nehéz
rávilágítani, amennyiben egyszeri
epizód, nem is feltétlenül szükséges.
Javasolt egy minimális gyógyszercsomag előkészítése, mely tartalmazzon
antihisztaminikumtablettát vagy cseppet, mentolos rázókeveréket, illetve, ha ismert légzőszervi előzmények vannak
(visszatérő zihálás, asztma) mindig
legyen kéznél gyors hatású inhalatív pumpa, ismert rovarcsípésre allergiásoknál allergológus orvos által
felírt és használatát tekintve elmagyarázott önbelövő adrenalininjekció.
Ha allergiás tünetek jelentkeznek, gyógyszer hiányában próbálkozhatunk beszerezni gyógyszertárban azt, ami otthon maradt, viszont
mindig ellenőrizzük a hatóanyagot
és a dózist.
Ha komoly allergiás tüneteink
vannak, kérjünk segítséget a körülöttünk levőktől, hívjanak mentőt!
Ne feledjük, attól, hogy nem veszünk tudomást allergiás problémánkról, még létezik, sőt,
kezeletlenül sok bajt okozhat nekünk és a körülöttünk élőknek
egyaránt. Napjainkban a legtöbb
allergia gyógyszeresen kontrollálható, némelyikük allergénspecifikus
immunterápiával sikeresen gyógyítható.

Koponyasérültek diagnosztikájához szükséges új eszköz kifejlesztésében
vesznek részt magyar kutatók

Enyhe és közepesen súlyos koponyasérültek agykárosodása súlyosságának megállapításához használható, új – biomarkerek vizsgálatán alapuló –
diagnosztikai eszköz kifejlesztéséhez szükséges
kutatásban vesznek részt magyar szakemberek.

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma által életre
hívott, 22 intézmény – köztük a Pécsi Tudományegyetem
(PTE) és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) munkatársai
– által végzett kutatás eredményeiről a Lancet Neurology
nevű orvosi szaklapban számoltak be a szerzők július végén.
Büki András, a PTE idegsebészeti klinikájának igazgatója,
a cikk egyik szerzője az MTI-nek nyilatkozva áttörésként értékelte a kutatás eredményét.
Az idegsebész professzor annak előzményeiről kifejtette:
egy év alatt világszerte több mint 50 millió ember szenved
koponyasérülést, amelyet jelenleg elsősorban képalkotó eszközökkel diagnosztizálnak. A kutatás eredményeként két
biomarkert (GFAP és UCH-L1 elnevezésű fehérjéket) azonosítottak, amelyek kimutatása a vérből és az agyvízből már
a korai szakaszban utal a páciens sérülésének súlyosságára.
A 2000 betegen elvégzett vizsgálatok szerint ezeknek a
biomarkereknek az együttes vizsgálatával, elsősorban az
enyhe és közepesen súlyos koponyasérültek esetében 35 százalékkal csökkenthető a CT-vizsgálatok száma. A kutatás

megállapításai nyomán kifejlesztendő új diagnosztikai eszköz a páciensek számára sugárdózis-csökkenést, az ellátó intézményeknek pedig költséghatékonyabb működést jelenthet
– magyarázta.
Büki András szintén áttörésnek nevezte, hogy a skandináv
országok diagnosztikájában elterjedt biomarkerrel (S100
Beta nevű fehérje) szemben a kutatásuk során azonosított fehérjék vizsgálatát elfogadta az amerikai élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hatóság (FDA).
„Eddig még nem volt koponyasérülések esetében FDA által elfogadott biomarker” – érzékeltette, hozzátéve, hogy a szakhatóság szerint
e fehérjék vizsgálata a képalkotó diagnosztikai
eljárások kiegészítéseként használható.
Az orvosprofesszor prognózisa szerint a közeljövőben kifejleszthetik a kutatási eredményeiken nyugvó új diagnosztikai eszközt. Annak
előnyei között említette, hogy az ambuláns klinikai felhasználáson túl azt a helyszínen alkalmazhatják majd sport- vagy harctéri sérülések
esetén. Kitért arra is, hogy emellett az eszköz a
súlyos koponyasérültek megfigyelésében, állapotuk rövid időközönkénti rendszeres ellenőrzésében is az orvosok hasznára lehet. A kutatást
vezető floridai Banyan Biomarkers nevű vállalat
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több műszergyártó világcéggel tárgyal már az eszközfejlesztésről – tette hozzá.
Büki András a PTE szerepéről elmondta, hogy klinikájuk
vizsgálati helyként vett részt a kutatásban. Azok előzményeiről közölte azt is, hogy az amerikai védelmi minisztérium
által kezdeményezett vizsgálatsorban a Banyan Biomarkers
első Egyesült Államokon kívüli partnere volt a pécsi idegsebészeti klinika.
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Az e-cigaretta károsíthatja
az immunrendszert

Az epesav okozta megbetegedések
terápiájának új irányait mutatták be

Az e-cigaretta belélegzett párája károsíthatja az immunrendszert – állapította meg
egy új brit kutatás, amelyről
a BBC News számolt be.

A kutatók megállapították, hogy
az e-cigarettázás az immunrendszert is veszélyeztetheti: gátolja az
immunsejtek működését a tüdőben
és fokozza a gyulladást. A tudósok
óvatosságra intettek a széles körben elterjedt nézettel kapcsolatban,
hogy az e-cigaretta használata biztonságos.
A brit közegészségügyi hivatal ugyanakkor
továbbra is azt tanácsolja, hogy amennyiben
valakinek a dohányzásról való leszokáshoz
van szüksége az e-cigarettára, inkább használja
azt, mintsem rágyújtson, mivel a dohányzás
sokkal károsabb az egészségre.
Korábbi tanulmányok elsősorban az e-cigaretta folyadékának összetételére koncentráltak,
amelyet az eszközt használók páraként szívnak
be. A Birminghami Egyetem professzora,
David Thickett által vezetett kísérleti kutatásban laboratóriumi körülmények között vizsgálták, hogy mi történik a pára hatására nyolc
nem dohányzó ember tüdejéből vett szövetmintával.
Az eredmények szerint a pára gyulladást
okozott a szövetekben és meggátolta a tüdőből
a potenciálisan károsító szennyeződéseket,
baktériumokat és allergéneket eltávolító sejtek
működését. Mint hangsúlyozták, olyan hatásokkal is találkoztak, amelyek hasonlóak a
megrögzött dohányosoknál és krónikus tüdőbetegeknél tapasztalhatókhoz.
A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a
tanulmány laboratóriumi körülmények között
zajlott, és további kutatások szükségesek annak
megállapítására, milyen hosszú távú hatásai lehetnek az e-cigaretta párájának az egészségre.
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gek kialakulásának esélyét és a már
fennálló kóros állapot súlyosságát –
mondta.
Hegyi Péter az összefoglaló jelentőségét
érzékeltetve hangsúlyozta, hogy a közlemény több, jelentős népegészségi problémát okozó betegségben, mint például a
heveny hasnyálmirigy-gyulladás, a Barrett-nyelőcső- és a vastagbélrák új terápiás
útvonalakat tár fel, így jelentősen serkenti
azok terápiájának további kutatásait és
gyógyszerfejlesztéseit.
A közlemény szerzői „joggal bíznak
benne, hogy felfedezéseik mihamarabb a
betegek javára fordítható gyógyszerekké,
terápiákká válnak” – összegzett az orvosprofesszor.
A kutatási módszerre térve Hegyi Péter
kifejtette, hogy a transzlációs medicina a
különböző szakterületek – köztük az alapés a klinikai kutatás, az informatika és a
statisztika – között felgyorsítja az információáramlást és elősegíti, hogy „a tudományos eredmények mihamarabb a betegek
javát szolgálják”.
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A pécsi egyetemen 2016 óta működő
Transzlációs Medicina Központ vezetője
az MTI-nek elmondta: az epesavak élettani
és klinikai tulajdonságairól eddig is számos közleményt publikáltak, azonban
olyan összefoglaló, amely ezt a két területet együttesen, transzlációs megközelítésében tárgyalja, eddig még nem született.
Mint kifejtette, az emberi szervezet által
termelt epesav 95 százaléka a vékonybélből visszaszívódik, 5 százaléka pedig kiürül. Amennyiben az epe összetétele,
mikrobiológiája vagy útvonala megváltozik, az komoly betegségek kialakulásához
vezethet.
A tudományos
cikkben mintegy
10 olyan gyógyszeres „támadási
pontot” is azonosítottak, ameható
lyekre
gyógyszerek kifejlesztésével
helyre lehet állítani az epesav
normális körforgását és összetételét. Ezáltal
csökkenteni
lehet a betegsé-

A tüdőszövetekben végbement változásokat a
kísérletben ugyanis 48 óra alatt tapasztalták.
Thickett leszögezte: miközben az e-cigaretta
biztonságosabb a hagyományosnál, azért hoszszú távon ugyancsak káros lehet, és a vele kapcsolatos kutatások még gyermekcipőben
járnak.
A hagyományos cigaretták füstjében jóval
több karcinogén található, mint az e-cigaretták
párájában. A rákkockázat szempontjából az ecigaretta biztonságosabb, de ha 20-30 évig
szívja valaki ezt a párát, ami krónikus obstruktív légúti betegséget (COPD) okozhat, akkor
ezt a kockázatot is alaposan meg kell vizsgálni
– jelentette ki a professzor. Hozzáfűzte: személyesen nem gondolja, hogy az e-cigaretta
károsabb lenne a hagyományosnál, de azt óvatosan kell kezelni, hogy olyan biztonságos
lenne, ahogy el akarják hitetni.
Korábbi kutatások szerint az e-cigaretták a
hagyományos cigarettáknál kevesebb rákkeltő
anyagnak teszik ki fogyasztóikat, de nagy koncentrációban tartalmaznak mikroszemcséket és
más mérgeket, amelyeket a szív- és keringési
betegségekkel és nem daganatos tüdőbetegségekkel hoztak összefüggésbe. Ezeknek a betegségeknek a számlájára írható a dohányzás
okozta halálozások több mint fele.
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Az epesav okozta megbetegedések
– köztük a heveny hasnyálmirigygyulladás, a Barrett-nyelőcső- és
vastagbélrák – terápiájának új irányait mutatta be Hegyi Péter, a
Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Karának (PTEÁOK) professzora. Kutatótársaival
erről a napokban számoltak be a
Physiological Reviews nevű szaklapban.
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Az augusztus 9-i rejtvény megfejtése: Az ember szabadnak született, és mindenütt láncot visel. (Rousseau)
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Továbbjutott és biztosan csoportkörös
valamelyik európai kupában a Vidi Fc

A Vidi FC kedden hazai pályán
gól nélküli döntetlennel őrizte meg
az első mérkőzésen elért 1-1-es
eredményt a svéd Malmővel szemben, így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik,
utolsó fordulójába. Ezzel biztossá
vált, hogy a fehérvári együttes 2012
után újra ott lesz valamelyik európai kupasorozat csoportkörében, a
BL-selejtező utolsó fordulójának
vesztese ugyanis az Európa-liga főtábláján folytathatja.
Ahogy várható volt, a kedvező
helyzetben lévő Vidi Felcsúton is
masszívan védekezett a mérkőzés
elején, és a Malmö birtokolta többet
a labdát. A félidő legnagyobb helyzete mégis a Vidi előtt adódott: a
27. percben Scepovic beadásáról A fehérvári Kovács István (b) és Anders christiansen, a svéd Malmö játékosának csatája.
MTI Fotó: Illyés Tibor
Kovács centikkel maradt csak le. A
Fordulás után megélénkült a előterében. A 65. percben a Vidi
székesfehérvári együttes uralta az
első játékrészt, a Malmö pedig játék, előbb Christiansen veszélyez- büntetőhöz jutott: Lazovic kiugrahiába birtokolta többet a labdát, a tette Kovácsik kapuját, majd Had- tásával Nego tört kapura, a svéd
zicnak kellett mentenie a kapu kapus pedig elütötte őt. Az óriási lekapura veszélytelen volt.
hetőség azonban kihasználatlanul
maradt, Lazovic tizenegyesét védte
„Szerencse, hogy leszakadt a háló”
Dahlin.
Marko Nikolic, a fehérváriak vezetőedzője a mérkőzés utáni sajA folytatásban a magyar bajnok
tótájékoztatón kiemelte: az egész magyar labdarúgásnak nagy dolog
már
csak a védekezésre koncentrált,
ez a továbbjutás. A szakvezető szerint nincs vége az álomnak, a fehérvári csapat szeretne bejutni a Bajnokok Ligája csoportkörébe. és bár a vendégeknek volt még egyKiemelte: nyilvánvalóan az AEK Athén a következő párharc esé- két veszélyesebb támadásuk, az
lyese, de az elmúlt két ellenféllel sem volt ez másképp, mégis a Vidi eredmény nem változott.
A Vidi FC az úgynevezett play
jutott tovább. Most is harcolni fognak a jó eredményért – tette hozzá.
Már biztos, hogy ebben a szezonban legalább 14 európai kupa- off körben a Celtic Glasgow-t búmérkőzést játszik a Vidi, a tavalyi nyolccal együtt ez már 22, amire
lehet építeni – mondta Marko Nikolic. Hozzátette: a megnövekedett
Román csapatok programja
terhelés miatt az augusztus
az EL-selejtezőben
végi határidőig három-négy
Három román együttes érúj leigazolást tervez a csadekelt
az Európa-liga 3. selejpat, külföldi és magyar játétezőfordulójának
mai
kosokat is. Vannak, akik
visszavágójában.
Elsőként
az
eddig még nem találtak kluUSK Craiova lép pályára, az
bot, vagy eddig nem szeretoltyán gárda 19.30 órai kezdettek volna Magyarországon
tel látja vendégül a Rasenjátszani, de a főtáblás euróBallsport Lipcsét (az első
pai kupaszereplés vonzóbbá
mérkőzésen a németek nyertek
tette csapatát – fogalmazott.
3-1-re).
Este 8-tól hangzik fel
Kérdésre válaszolva Nikoaz első sípszó a Kolozsvári
lic elmondta: Lazovic kihaCFR és az Alashkert FC öszgyott büntetőjénél szerenszecsapásán (a román bajcséjük volt, hogy a háló javínokcsapat
2-0-s előnnyel kezd,
tása miatti rövid szünetben
tévéközvetítés:
DigiSport 1,
a kispadnál Juhász Roland
Look Plus), míg a Bukaresti
csapatkapitánnyal közösen
FCSB és a Hajduk Split találrendezhették a sorokat, és
kozója (0-0-s állásról) 21.30
A fehérvári Danko Lazovic leszakítja a hálót kihaegy küzdő csapat folytatta a
órakor rajtol (Pro TV).
gyott büntetője után. MTI Fotó: Illyés Tibor
mérkőzést.

újabb barátságos mérkőzést
játszott az MSE

Bálint Zsombor

Újabb barátságos mérkőzést játszott a labdarúgó 3. liga rajtjára készülő Marosvásárhelyi MSE.
Nyárádszeredában fogadta a Nagyszebeni Hermannstadt FC fiókcsapatát, amellyel nagy valószínűséggel
ugyanabban a csoportban szerepel
majd a bajnokságban.
A mérkőzésen a házigazda csapat
a következő kezdőcsapattal lépett
pályára: Molnár – Mihály, Székely,
Silaghi, Laczkó, Ungur, Moldován,
German, Tamás Attila, Pap, Velichea. A mérkőzésen Fehér Csaba
vezetőedző a rendelkezésre álló
összes játékosnak lehetőséget biztosított, így védett a keretben található
két további kapus, Kristály és Rigmányi is, illetve pályára lépett:
Totó, Simó, Borbély, Tamás Róbert,
Ruja, Dudás és Tóásó, valamint a
próbajátékra érkezett Szőcs Harald
jobbhátvéd is. Négyen hiányoztak a
rendelkezésre álló keretből: Lőrincz, Balázs Szabolcs és Török sérülés miatt nem lépett pályára, míg

Balázs Ferencet erre a mérkőzésre
elengedte a szakvezetés.
A találkozó 1-1-es döntetlennel
végződött, az MSE gólját 0-0-s félidő után Borbély szerezte. A vendégek a 89. percben, tizenegyesből
egyenlítettek.
Fehér Csaba a mérkőzés után elmondta: mérkőzésről mérkőzésre
látszik a fejlődés a csapaton, mind
erőnléti, mind pedig taktikai szempontból. A mérkőzésen az MSE
uralta a pályát, labdabirtoklásban
messze felülmúlta az ellenfelet, és
félidőnként 3-4 gólhelyzetet dolgozott ki. Ezek kihasználási arányán
azonban van még amit dolgozni, hiszen csak egyszer sikerült bevenni
a nagyszebeniek kapuját.
Az MSE folytatja a felkészülést,
szombaton Nagyszebenbe utazik a
Hermannstadt FC II elleni visszavágóra. Addig azonban tudni fogja a
bajnokság programját is, hiszen a
szövetség péntekre jelentette be,
hogy véglegesíti a csoportbeosztást,
és elvégzi a bajnoki sorsolást. A labdarúgó 3. liga új idény a jövő hét
végén kezdődik.
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csúztató AEK Athénnal találko- augusztus 21-én vagy 22-én, a
zik, az első mérkőzést a buda- visszavágót pedig egy héttel kéGroupama
Arénában sőbb rendezik.
pesti
A Malmö az Európa-ligában látja a lehetőséget
A svéd csapat vezetőedzője, Uwe Rösler a meccs utáni sajtótájékoztatóján azt mondta: büszke játékosaira, büszke a hozzáállásukra, úgy érezte, volt két-három momentum, amikor gólt
szerezhettek volna. Hangsúlyozta, úgy estek ki a BL-selejtezőből,
hogy nem szenvedtek vereséget egyik mérkőzésen sem, de nem tudták sem most, sem a múlt heti svédországi mérkőzésen megtenni a
továbbjutáshoz hiányzó kis lépést. Hozzátette: azzal, hogy az Európa-ligában folytathatják, kaptak egy új lehetőséget.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:
Vidi FC – Malmö (svéd) 0-0
Felcsút, Pancho Aréna, 3432 néző, vezette: Javier Estrada (spanyol).
Sárga lap: Kovács (80.), Pátkai (89.), Huszti (94.), illetve Dahlin
(65.), Christiansen (78.).
Vidi: Kovácsik – Fiola, Juhász, Vinicius, Stopira – Hadzic, Nikolov (85. Pátkai) – Nego, Lazovic (90+5. Tamás), Kovács (89.
Huszti) – M. Scepovic.
Malmö: Dahlin – Brorsson, Nielsen, Lewicki – Innocent (79.
Gall) – E. Larsson (75. Vindheim), Christiansen, Bachirou, Rieks
– Rosenberg, Strandberg (70. Antonsson).
Eredményjelző
Az AEK Athén lesz a Vidi FC ellenfele a csoportkörbe jutásért
a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében. A görög együttes
kedden – az idegenbeli 1-1 után – hazai pályán 2-1-re legyőzte a
Celtic Glasgow-t. A skót csapat az Európa-ligában a főtáblás szereplésért a lett Spartaks Jurmala és a litván Suduva párharcának
továbbjutójával találkozik majd.
A Kádár Tamással felálló Dinamo Kijev 2-0-ra legyőzte a vendég Slavia Prága együttesét, s így 3-1-es összesítéssel bejutott a
labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójába. Az
ukrán csapat a főtáblára kerülésért a belga Standard Liege és az
Ajax Amsterdam párharcának továbbjutójával mérkőzik majd.
Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágók:
* Szpartak Moszkva (orosz) – PAOK (görög) 0-0, továbbjutott:
a PAOK, 3-2-es összesítéssel
* Fenerbahce (török) – Benfica (portugál) 1-1 (1-1), továbbjutott: a Benfica, 2-1-es összesítéssel
* Dinamo Zágráb (horvát) – Asztana (kazah) 1-0 (0-0), továbbjutott: a Dinamo Zágráb, kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel
* AEK Athén (görög) – Celtic Glasgow (skót) 2-1 (1-0), továbbjutott: az AEK Athén, 3-2-es összesítéssel
* VIDI FC – Malmö (svéd) 0-0, továbbjutott: a Vidi FC, 1-1-es
összesítéssel, idegenben lőtt góllal
* Dinamo Kijev (ukrán) – Slavia Prága (cseh) 2-0 (1-0), továbbjutott: a Dinamo Kijev, 3-1-es összesítéssel
* BATE Boriszov (fehérorosz) – Qarabag (azeri) 1-1 (1-0), továbbjutott: a BATE Boriszov, 2-1-es összesítéssel
* Shkëndija (macedón) – Salzburg (osztrák) 0-1 (0-3), továbbjutott: a Salzburg, 4-0-s összesítéssel
* Ajax Amsterdam (holland) – Standard Liege (belga) 3-0 (22), továbbjutott: az Ajax, 5-2-es összesítéssel
* Spartak Trnava (szlovák) – Crvena zvezda (szerb) 1-2 (1-1),
továbbjutott: a Crvena zvezda 3-2-es összesítéssel

csúszik a Tottenham új stadionjának átadása

Nem lesz kész az ígért határidőre a Tottenham Hotspur új
stadionja, így a londoni labdarúgócsapat további két hazai
bajnoki összecsapását is a
Wembley-ben játssza.
A klub közleménye szerint a
legutóbbi tesztek a biztonsági
rendszereknél jeleztek problémákat, emiatt biztosan nem
tudják megnyitni a létesítményt
szeptember elején. Mindez azt
jelenti, hogy a Spurs az eredeti
tervekkel ellentétben a Wembley-ben fogadja szeptember 15én a Liverpoolt, valamint
október 6-án a Cardiff Cityt is.
Azt még nem tudni, hogy
október 28-án a Manchester
City elleni rangadót már új otthonában játszhatja-e a csapat.

Az új sportlétesítmény látványterve

Idegenbeli sikerrel kezdett a Spurs
A Tottenham Hotspur 2-1-re győzött a Newcastle United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság
első fordulójának szombati játéknapján. A meccs három gólja tíz percen belül született: a nyolcadik
percben Jan Vertonghen szerzett vezetést a vendégeknek, majd José Luis Sanmartín egyenlített, Dele
Alli pedig a 18. percben megszerezte a londoniak győztes gólját.
Angol Premier Liga, 1. forduló: Arsenal – Manchester City 0-2, Manchester United – Leicester 21, Bournemouth – Cardiff 2-0, Newcastle United – Tottenham 1-2, Fulham – Crystal Palace 0-2, Southampton – Burnley 0-0, Huddersfield – Chelsea 0-3, Watford – Brighton & Hove Albion 2-0,
Liverpool – West Ham United 4-0, Wolverhampton – Everton 2-2. Az élcsoport: 1. Liverpool 3 pont,
2. Chelsea 3, 3. Bournemouth 3.
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Vasárnap kezdődik
a Kolozsvári Magyar Napok

cătălin Sindile személyében
új főparancsnoka van
a Román csendőrségnek

Szerdától Cătălin Sindile kapott meghatalmazást a Román Csendőrség főparancsnoki tisztségére – jelentette
be a belügyminisztérium.

„A döntést a Román Csendőrség
főparancsnoksága által ellátandó
feladatok fontosságát figyelembe
véve hoztuk, azzal a céllal, hogy
a menedzseri tevékenység minél
hamarabb folytatódjon” – közölte
a Mediafaxnak is eljuttatott közleményében a belügyminisztérium.
Ionuţ Cătălin Sindile 40 éves,
Teleorman megyei születésű. Az
Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémián végzett csendőr szakon,

2000-ben, 18 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a Román
Csendőrség kötelékében. Sindile
csendőrként több, az Európai Unió
égisze alatt zajlott nemzetközi küldetésben is részt vett.
A Román Csendőrséget ezt
megelőzően Sebastian Cucoş vezette ügyvivő főparancsnokként.
Klaus Iohannis államfő nemrég
bejelentette: Cucoşról akkor születik majd döntés, ha a Legfelsőbb
Védelmi Tanács (CSAT) a belügyminisztériumtól kapott dokumentumok alapján befejezi az
augusztus 10-i tüntetésen történt
hatósági fellépésről szóló nyomozást. (Mediafax)

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
tAxisofőRöKet

Vasárnaptól nyolc napon át a
Kolozsvári Magyar Napok rendezvényei foglalják el Erdély
fővárosa központi utcáit, tereit – jelentették be a szervezők egy kedden tartott
sajtótájékoztatón.

A rendezvénysorozat keretében
több mint 630 programra látogathatnak el az érdeklődők.
Amint Gergely Balázs főszervező elmondta, idén az 575 éve Kolozsváron született Mátyás király és
a 450 évvel ezelőtt Tordán kikiáltott
vallásbéke köré szerveződik az események jelentős hányada.
A Kincses Kolozsvár Egyesület
elnöke úgy vélte: a magyar napok
nemcsak fesztivál, hanem a magyarság ünnepélye. Napjai során azt
a közös sikert ünnepelheti a kolozsvári magyarság, hogy túllépett azon
a koron, amikor csak tiltakozni, valami védelmében gyűlt össze a
téren. „Végre felszabadultan tudunk
ünnepelni, tudunk mosolyogni, örvendeni egymásnak” – fogalmazott.
Úgy vélte: a magyar napok a kolozsvári és erdélyi magyarok találkozásáról szól, a koncertek, a
programok csupán egyfajta hátteret
biztosítanak a találkozásokhoz.
Amint Szabó Lilla programigazgató részletezte: több mint ötven
program foglalkozik a magyar
napok alatt Mátyás királlyal. Augusztus 20-án tartják a nyitógálát
a Kolozsvári Magyar Opera nagytermében, ahol a budapesti Újszínház Országjáró Mátyás király
című előadását nézheti meg a közönség.
Egész héten meg lehet tekinteni,
de csak a hét vége felé nyitják meg
hivatalosan azt a négy kiállítást,
amely szintén Mátyás királyra emlékeztet. A szigethalmi Emese park
hagyományőrzői idén a Farkas utcai
református templom melletti romkertben vernek tábort, hogy ízelítőt
nyújtsanak a Mátyás korabeli tábori
életből. A kolozsvári filmnapok keretében szintén a nagy királyról
szóló filmeket vetítenek.
A vallásszabadság 450 évvel ezelőtti erdélyi kihirdetéséről beszélgetéseken, a nemrég felavatott
Vallásszabadság Házában vezetett
séták során tudhatnak meg többet az
érdeklődők.
A magyar napok társult rendezvénye az idén huszadszor megszervezett
Szent
István-napi
néptánctalálkozó, amelyen kisebb-

ségi sorban szerveződő néptáncegyüttesek mutatják be produkcióikat. Társult rendezvény a hatodik
alkalommal megszervezett Mimesis
kortárs művészeti fesztivál. Szabó
Lilla elmondta: idén is a Farkas utca
lesz a fesztivál szíve. Itt fognak
állni a vásárosok sátrai és a fesztivál
egyik színpadja is. Emellett a főtéri
nagyszínpadon és a Bánffy-palota
udvarán felállítandó színpadon állnak a közönség elé a különböző zenészek, együttesek.
Sánta Levente, a koncertprogramok főszervezője elmondta: a fellépőket úgy válogatták, hogy
minden korosztály és minden ízlés
megtalálja a kedvére valót. A nagyszínpadon többek között Lovasi
András, Szabó Balázs Bandája,
Rúzsa Magdi, a Bagossy Brothers
Company, Demjén Ferenc, a záró

Forrás: magyarnapok.ro

napon pedig a 100 Tagú Cigányzenekar lép fel.
A magyar napok keretében először szervezik meg a Donaton futóversenyt, amelyre 1,8, 5 és 10
kilométeres távra nevezhetnek be az
amatőr futók. Mint Gergely Balázs
felidézte: az esemény révén a Kolozsvár falaihoz közeledő török seregről futva hírt vivő Dónát pásztor
legendáját akarják összekapcsolni a
testmozgással, az egészséges életvitellel.
Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere elmondta: a város idén is
kiemelt rendezvényként kezeli a
magyar napokat, mert a rendezvénysorozatot hídnak tekinti a város
közösségei között. Ezek során a
város nem magyar lakossága is jobban megismerheti a magyar kultúrát, a magyar közösséget. (MTI)

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány
vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány,
legalább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költségén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló, a taxisofőri tanúsítványról
készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén
– Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök
vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség
– szakmai gyakorlat

B. Autószerelő

Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat

C. Autóvillamossági szakember

Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló iratokról készült másolatokat,
illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely,
Bega utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, a Parângului utcában. Tel.
0748-151-982. (9923)

KIADÓ lakás: 2 szoba, konyha, fürdő. Tel.
0775-359-983. (9944)
A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOKRA kiadó kétszobás lakás a főtéren. Telefon: 0748-837-649. (Sza-I)
ELADÓ bor, szilvapálinka, boroshordók, 1300-as Dacia, biciklik. Tel.
0265/222-267. (sz.-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977-768.
(9879)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (9741-I)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0758-621-359.
(9791)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-713.
(9791)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0755-873-628.
(9791)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)
TŰZIFA eladó. Telefon: 0758-548501. (1844-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (1845-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
VÁLLALJUK tető és terasz készítését, bármilyen javítást. Tel. 0742-778207, Misi. (9707-I)

Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT. nyilvános,
kikiáltásos árverést szervez 2018. augusztus 28-án 10 órakor a cég
székhelyén – Maros megye, Cuza Vodă u. 89. szám – a következő
kereskedelmi helyiségek bérbeadására:
-50,80 m2-es, közétkeztetésre alkalmas kereskedelmi helyiség.
-56,50 m2-es, közétkeztetésre alkalmas kereskedelmi helyiség.
Bővebb felvilágosítással és a dossziék benyújtásának feltételeiről,
valamint az árverés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó
információkkal a cég székhelyén szolgálnak. Kapcsolattartó: Şomodi
Gabriel. Érdeklődni a 0265/250-260 és 0265/250-225-ös telefonszámon
vagy a cég székhelyén: Maros megye, Cuza Vodă u. 89. szám.
Az iratcsomó benyújtási határideje: 2018. augusztus 24-én 11 óra. (sz.-I)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)
VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmunkát, csatornatakarítást, festést, vakolást. Tel. 0751-471-965, Sándor.
(9871)
KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
Tel.
0745-680-818, Csaba. (9706-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9860)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

MEGEMLÉKEZÉS
PRUNDÁR JÁNOS ezelőtt 11
évvel befejezte földi pályafutását,
és elérkezett utolsó állomására.
Nagy vigasz és reménység számunkra, hogy ez az időszak csak
a földi életének a dimenzióját jelölte, mert az élet sokkal több,
mint ez a röpke 72 év, ami csak a
földi életének idejét számolta.
Ennek fényében örök otthonába
is érkezett 11 évvel ezelőtt. Akik
ismertétek és szerettétek, emlékezzetek ma rá, és ünnepeljétek
az ő életét, amit megosztott velünk. Istennek legyen hála érted,
Édesapám! Szerető lányod és
feleséged, Böske, soha nem
szűnő hiánnyal a szívében, de
hittel a viszontlátás örömében
gondol ma rád kegyelettel. (v-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MEDCOMP ORVOSI KÖZPONT – Tudor Vladimirescu u. 21/A
– alkalmaz BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOST. Tel. 0265/265-112,
0751-301-920. (9784)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK azonnali kezdéssel MÉRNÖKI
SZAKMÁBAN JÁRTAS MUNKATÁRSAT építőipari projektek előkészítésére, indítására, végrehajtására és zárására a marosvásárhelyi
fővállalkozói irodánkba. Magas bérezést, előnyös juttatásokat, valamint hosszú távú karrierlehetőséget kínálunk egy dinamikusan fejlődő, stabil csapatban. Fényképes szakmai önéletrajzzal jelentkezz a
recrutare@multinvest.ro e-mail-címen. (62573-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni
9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)
A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres
TANSZÉKI TITKÁRI ÁLLÁS betöltésére. Bővebb információk a
www.ms.sapientia.ro honlapon. (-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a cég székhelyére, a
Maros utca 17. szám alá küldeni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (-I)
Számítógépek felújításához és kozmetikázásához keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövedelem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen
a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265-313888-as telefonszámon. (-I)

Volt egy édesapa, akit nagyon
szerettünk, de már nincs velünk,
elveszítettük. Jóságát, szeretetét
nem feledjük soha, az élet lehet
bármilyen mostoha.
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 16-án TÓTH IMRÉRE halálának 12. évfordulóján. Amíg
éltél, szerettünk, amíg élünk,
soha nem feledünk. Szerető lányai, vejei, unokái és a kis dédunoka. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (9889)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk augusztus 15-én
NAGY MARGITRA halálának
nyolcadik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (9919)

„Földi utad egy éve lejárt,
csillagok útján utazol tovább.
Tudtuk, hogy beteg vagy, hogy
fáj az életed,
Láttuk, hogy titkolod, nem mondod senkinek.
Panaszszó nélkül befelé könynyeztél,
Búcsúzás nélkül csendesen elmentél.
Milyen szomorú nélküled élni,
Téged hiába keresni, téged várni!
Egy célod volt: a családodért élni,
Ezt csak a halál tudta széjjeltépni.
Olyan üressé vált nélküled az
élet,
Szeretni fogunk mindörökké
téged!”
Fájó szívvel emlékeztünk 2018.
augusztus 15-én KELEMEN
MIKLÓS volt udvarfalvi lakosra
halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi felesége és két fia családjukkal együtt. (9927)
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„Az emlék nem temethető, azt mindennap átgyönyörködi vagy átszenvedi az,
aki vele él.”
(Szabó Magda)
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk
és emlékeztetünk az augusztus 16-án
elhunyt id. VAJDA GYÖRGYRE halálának harmadik évfordulóján.
Úgy mentél el csendesen, szerényen,
ahogy éltél,
ezért nehéz elfeledni téged.
Álmodat őrizze nyugalom és béke!
Szerető családja.
*
„Úgy voltál jó, ahogy voltál,
csak még lennél,
csak még volnál.”
Nyugodjál békében!
Emlékező felesége. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 15-én
a szentháromsági születésű SZÁSZ
JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján.
Drága emlékét örökre őrizzük szívünkben.
Felesége, két lánya, két veje, három unokája.
Nyugodjál békében! (9883-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, apa, nevelőapa,
nagyapa, sógor, rokon, szomszéd,
SZAKÁCS ISTVÁN
a Prodcomplex
volt autóvillanyszerelője
életének 68. évében rövid betegség után csendesen megpihent.
Temetése augusztus 15-én 13
órakor volt a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjon
békében!
Gyászoló szerettei. (9934-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, testvér,
nagytata,
id. MIHÁLY ZOLTÁN
augusztus 11-én, házasságának
51. évfordulóján életének 73. évében elhunyt. Drága halottunk temetése folyó hó 16-án de. 11
órakor lesz a római katolikus temetőben.
Nyugodjál békében, szeretett
Zoltink! (9942-I)

Megpihen a dolgos, jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt. Szerető
férj voltál, drága édesapa és
nagyapa. Bánatos családodnak
most az őrangyala.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk MÁRTON MIHÁLYRA
halálának első évfordulóján. Szeretteid. (9938)

Beteg szíve megpihent már, de
lelke még velünk jár, mert nem
halt meg, kit eltemetnek, örökké
él, kit igazán szeretnek.
CSISZÉR KAROLINA LOTTI
életének 82. évében hosszú
szenvedés után csendesen megpihent. Drága halottunkat a harasztkeréki temetőben helyezzük
végső nyugalomra augusztus 16án 14 órakor. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (1838-I)

Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 16-án a maroskeresztúri
születésű ASZALOS ÁRPÁDRA
(Öcsi) halálának harmadik évfordulóján. Emlékét kegyelettel
őrzik: felesége, két leánya, két
veje és unokája. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel. (1837)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon szomszéd,
SZÉKELY MÁRTON
augusztus 14-én elhunyt. Drága
halottunk temetése csütörtökön,
augusztus 16-án 11 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (1842-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, sógor, jó barát
és ismerős,
SZEGEDI GÉZA
az IRA volt dolgozója
életének 79. évében Németországban hirtelen elhunyt. Búcsúztatója augusztus 16-án lesz,
hamvait augusztus 30-án helyezik örök nyugalomra a remsecki
sírkertben. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
Szerettei. (1847-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mélyen együttérzünk
a
gyászoló
családdal
FARCZÁDI TIBOR elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Dr. Benedek
Imre és családja (9943)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mélyen együttérzünk
Polgár Márta elnök asszonynyal szeretett FÉRJE elvesztése okozta fájdalmában.
Nyugodjon békében! Az ákosfalvi Napsugár Egyesület
munkaközössége. (9931)
Megrendült szívvel vettünk tudomást FARCZÁDI TIBOR elhalálozásáról.
Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak, TIBINEK
pedig adjon a Jóisten örök
nyugodalmat! Nagy Sanyi és
családja Marossárpatakról.
(9937)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Mihály Sárikának és családjának a szeretett FÉRJ,
ÉDESAPA, NAGYTATA elhunyta okozta fájdalmában.
Bernád Ildikó és Jóska. (1840)
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A Népújság
hirdetési

irodájában
felveszünk
APRÓ-

HIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.

