
Két héttel ezelőtt arról írtunk, hogy a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal szociális igazgatóságán a tél közeledtével
megsokszorozódnak a teendők. Tegnap a Mihai Eminescu If-
júsági Házban meggyőződhettünk arról, hogy valóban sok a
teendő, sok nyugdíjas keresi fel a kihelyezett irodát. Két
okból is: egyrészt a beígért ingyenebédre nyújtanak be
igénylést, másrészt pedig a polgármesteri hivatal által szer-
vezett szilveszteri mulatságra fizetnek be. 

Eddig több mint ezren igényelték az ingyenebédet 
Szőcs Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságának

igazgatója elmondta, hogy újraindították a Gondoskodjunk a nagyszü-
lőkről! programot, amely heti két alkalommal egyenként 17 lej értékű
ingyenebédet biztosít az 1500 lejnél kisebb nyugdíjjal rendelkező nyug-
díjasoknak, illetve azon nyugdíjasoknak, akik családjában az egy főre
eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1500 lejt. 

Év végi számháború
A második kiigazításon is átesett az idei állami költ-

ségvetés. Ennek kapcsán várható még a napokban egy
politikai számháború is, miután az ellenzék egyik szak-
értője beígért egy szerinte hatalmas leleplezést. Azzal
sem leszünk előbbre, mert a népszerűséget hajhászó nyi-
latkozatok helyett inkább arról kellene minket, válasz-
tókat győzködjön az ellenzék, hogy tudna ennél jobb
munkát végezni. És ebben igencsak gyengének látszik.

A kormány csak hozta a megszokott formáját ezzel a
kiigazítással. Vagyis az eleve a bányabéka ülepe alá két
kilométerre ledöngölt beruházási alapokból is elveszik
azt, amit nem sikerült novemberig elkölteni, és ebből fe-
dezik az indulásból hibásan összeállított kiadási tételek
hiányát. Felérne egy kisebb bűvészmutatvánnyal, ha a
közelmúltbeli szakértői véleményekre rácáfolva tartani
tudnák az uniós szabályokban rögzített deficitcélszámot,
aminek a túllépése a mostani politikai légkörben szinte
borítékolhatóan brüsszeli bírságot érne, de hogy itt a
számítások találkoznak-e a valósággal, azt majd a gya-
korlat mutatja meg valamikor az új esztendő elején.

Bicskanyitogató nyilatkozatokra most is tellett a
pénzügyminisztertől, akinek a szekrényében sorban áll-
nának a közgazdasági Nobel-díjak, ha dolgozni is úgy
tudna, mint lódítani. Ezúttal azt dörgölte az orrunk alá,
hogy a kiigazításnak köszönhetően nem növekszik a

(Folytatás a 4. oldalon)
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Benedek István

Megtartani 
az egyensúlyt 
Dr. Lénárd László emeritus professzor,
a viselkedéskutatás iskolaalapító,
nemzetközileg is elismert szaktekinté-
lye éveken át vezette a pécsi Orvostu-
dományi Kar Élettani Intézetét, aka-
démikusként jelenleg a Pécsi Akadé-
miai Bizottság elnöki tisztségét tölti be. 
____________6.

Élesben nincs 
lehetőség 
a tévedésre
Ismét Csíkfalva és Nyárádszereda
szervezte meg az önkéntes tűzoltók
téli képzését, és ezúttal is magyaror-
szági kollégáik mutattak rá, hogy mi
az, amit tudnak, és mi az, amiről azt
hiszik, hogy tudják. Nagyon haszno-
sak az ilyen összejövetelek – hangsú-
lyozta minden csapat.
____________10.Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Szociális juttatások nyugdíjasoknak

Ingyenebéd 
és szilveszteri mulatság 



Negyedszerre is művészettörténeti
konferenciát tartanak december 3-
án, hétfőn 9 órától a Maros Megyei
Múzeum várbeli épületének nagy-
termében A város színeváltozása IV.
Építészeti átalakulások és történeti for-
rásaik címmel. A rendezvényre
nemcsak a szakembereket, hanem
a nagyközönséget is szívesen lát-
ják a szervezők.

A Marosvásárhely Műemléki Topográ-
fiája program által rendszeresített, immár
hagyományosnak tekinthető konferencia-
sorozat negyedik kiadásához ért: az elő-
adók ezúttal a városkép átalakulásának
kutatására, a levéltári és képi források ér-
telmezési lehetőségeire összpontosítanak
egyes városrészek, épületek vagy forrás-
csoportok példáján keresztül. A marosvá-
sárhelyi építészet hangsúlyaihoz igazodva
idén kitüntetett szerep jut a dualizmus épí-
tészetének.

A rendezvényen a marosvásárhelyi épí-
tészet fiatal kutatói adnak elő, zömmel a
lakóházépítészet témakörében: Orbán
János két kevésbé ismert helyi mérnök,
Maetz Ervin és Lobenschusz József közös
tervezésű lakóházairól, Földi Imelga a
mai Cuza Vodă utca szecessziós és „ma-
gyaros” épületeiről, Gál Zsófia pedig az
Iskola utca házairól tart előadást. Újvári
Dorottya előadásában a fotográfia törté-
neti forrássá lép elő: az 1936-ban szerve-
zett Marosvásárhely Hónapja esemény
vizuális reprezentációjáról értekezik
majd.

A rendezvényen tudománytörténeti
előadással vesz részt Entz Géza budapesti
művészettörténész, de betekintést kapha-
tunk a más magyar városokban zajló épí-
tészettörténeti feltárások világába is:
Pilkhoffer Mónika egyetemi adjunktus
Pécs dualizmus kori építészetéről tart ku-
tatási beszámolót, de szó lesz az alföldi
mezővárosokról a Budapest Főváros Le-
véltárának munkatársa, Brunner Attila,
valamint egy lendvai inventarizációs
munkáról Sebestyén József budapesti mű-
emléki szakmérnök jóvoltából.

A szervezők minden érdeklődőt szíve-
sen látnak. Az esemény a Maros Megyei
Tanács, a Marosvásárhelyi Kulturális
Központ, a Rómer Flóris Terv, valamint a
Pro Professione Alapítvány jóvoltából va-
lósulhat meg. További részletek a Maros-
vásárhely Műemléki Topográfiája projekt
Facebook-profilján, valamint a topograp-
hia.ro honlapon találhatók.

Várják a cipődoboznyi ajándékokat 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppart Maros megyei szervezete hatodik alkalommal
szervezi meg Egy cipődoboznyi szeretet című akcióját. Az
összegyűlt adományok minden évben sok szegény sorsú
és árva gyermek ünnepét teszik melegebbé, hangulato-
sabbá. December 18-ig várják az adományokat a maros-
vásárhelyi Mihai Viteazu (Klastrom) utca 10. szám alá,
hétköznap 10–13 óra között. A szervezők felkérik az ado-
mányozókat, hogy a dobozokba elsősorban nem romlandó
élelmiszert, édességet, játékot, ruhaneműt ajánljanak fel,
ugyanakkor írják rá, hogy hány éves és milyen nemű gyer-
meknek szánják az ajándékot. Bővebb információ a 0365-
430-902-es vagy a 0762-248-657-es telefonszámokon. 

Adventi koszorút készítenek
A Marosvásárhelyi Női Akadémia ma17.30 és 20 óra között
a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájának földszinti ter-
mében adventikoszorú- és kopogtatókészítő műhelybe
várja azokat, akik saját maguk szeretnék előállítani a dísz-
eket. A szervezők kérik, hogy aki teheti, hozzon fenyőágat
és azokat a kellékeket, illetve gyertyákat, amelyekkel fel
szeretnék díszíteni koszorúikat. A tevékenységhez bizto-
sítanak kisebb mennyiségű fenyőágat, tobozokat, festéket,
forrasztópisztolyt, drótot. Háttérzene, valamint tea és kávé
mellett tapasztalt koszorúkészítőktől lehet tanulni. Ez alka-
lommal csomagokat is összeállítanak, így, aki szeretne,
vihet saját készítésű befőttből, gyümölcsízből, savanyú-
ságból, zakuszkából vagy bármilyen tartós élelmiszerből.

Szász Hargita: Kötelék – 
könyvbemutató 

December 7-én, pénteken 18 órától a Köpeczi–Teleki-ház-
ban bemutatják Szász Hargita Kötelék című második re-
gényét, amely igazi mai, pörgős olvasmány, tele a modern
élet minden kellékével, céljaival, örömeivel, problémáival
és tragédiáival. Keserédes, néhol idilli, máshol tragikus,
különleges könyv. A regényhős egy tinilány, aki felnőtteket
megszégyenítő bátorsággal száll szembe a rákkal, és min-
denekfelett a főszereplő, az örök nő. Az Artecotur Egyesü-
let és az RMDSZ nőtagjai által szervezett rendezvényen a
szerzővel Csata Éva beszélget. 

Felfüggesztett pillantásaim 
Ezzel a címmel nyit egyéni fotókiállítást Körtesi Sándor
Gábor december 2-án 12 órától a Bolyai téri unitárius egy-
házközség Dersi János kiállítótermében. Megnyitóbeszé-
det mond Czirjék Lajos képzőművész. A közel 30 szocio-
és természetfotóból álló tárlat két hétig látogatható. 

Szász Attila könyvbemutatója 
December 6-án, csütörtökön 18 órától a Gecse utcai refor-
mátus egyházközség gyülekezeti házában (Ştefan cel
Mare u. 26. sz.) bemutatják Szász Attila Villanófény a
Zászpád alatt. Emléktöredékek egy református lelkipásztor
életéből című könyvét. A kötetet bemutatja és a szerzővel
beszélget Lakatos Péter lelkipásztor. 

Balesetek 
November 26-án 7 óra körül Marosszentkirályon egy 53
éves helybéli férfi elütött személygépkocsijával egy 17
éves lányt, aki nem az átjárón szeretett volna átkelni az út-
testen. A lányt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Másnap 18 óra után a marosvásárhelyi Corvin Mátyás
téren egy 61 éves marosszentannai férfi járművével az át-
járón gázolt el egy 52 éves nőt, aki könnyebb sérüléseket
szenvedett. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma STEFÁNIA, 
holnap TAKSONY napja.
TAKSONY: török eredetű,
régi magyar személynév, je-
lentése: jóllakott, elégedett
vagy vad, kegyetlen, féktelen. 

28., szerda
A Nap kel 

7 óra 41 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 38 perckor. 
Az év 332. napja, 
hátravan 33 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. november 27.

1 EUR 4,6599
1 USD 4,1194

100 HUF 1,4380
1 g ARANY 162,1081

IDŐJÁRÁS
Borús idő, felhőátvonu-

lások
Hőmérséklet:
max. 20C
min. -70C

Megyei hírek

Ismét az építészettörténeté a főszerep 
a múzeumban

A Kultúrpalotáról 
az Erdély TV-ben

Az Ügy-félóra mai 18 órai adásának
meghívottja Fülöp Tímea, a marosvásár-
helyi Kultúrpalota igazgatója, akit az in-
tézmény tevékenységéről, terveiről
Hamar Mátyás-Rúben műsorvezető kér-
dez.

Sorsolás ma 15 órakor!
A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges előfizető –

NOVEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a
Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész, 
onkológus Kolozsvárról 
ELEKTROSZENZOROS, 

HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében fel-
mérhető egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fájda-
lom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működé-

séről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött

vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget

(rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt

betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint 

természetgyógyászati terápiákon alapszik. 
A klinikai vizsgálat és kiértékelés 

Marosvásárhelyen történik.

Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt 

és onkológust, urológus szakorvost programálásért, 
kérdései megválaszolásáért a következő telefonszámok

egyikén:
0741.029.271  vagy 0735.221.260

Orvosi újdonság most 
Marosvásárhelyen is!
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Jön a lehűlés
Országszerte hideg lesz szerdától, a déli és délkeleti
megyékben havazás és hóviharok várhatók – figyel-
meztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Az előrejelzésük szerint szerda estétől péntek reg-
gelig országszerte jelentős lehűlés várható, szinte
mindenütt fagypont alá csökken a hőmérséklet, az
északi, északkeleti és központi országrészben mí-
nusz 10 fok vagy ennél hidegebb is lehet éjszaka. A
délkeleti megyékben megélénkül a szél, 45-55, he-
lyenként akár 60 km/órás széllökések várhatók,
főleg szerdáról csütörtökre virradóra és a csütörtöki
nap folyamán. 17 déli és délkeleti megyére ugyan-
akkor sárga riadót adtak ki havazás és hóviharok
miatt. A figyelmeztetés szerda hajnali 2 órától 20
óráig tart. A rendkívül hideg idő a hét végéig kitart –
figyelmeztetnek a szakemberek. (Agerpres)

Lemondott Paul Stănescu 
kormányfőhelyettes

Paul Stănescu hétfőn közölte: lemond kormányfőhe-
lyettesi, illetve regionális fejlesztési és közigazgatási
miniszteri tisztségéből. Az Agerpres hírügynökség-
hez eljuttatott közleményében Paul Stănescu azt írja:
az utóbbi időszak politikai eseményei arra késztették,
hogy november 26-án benyújtsa lemondását a mi-
niszterelnökhöz a kormányfőhelyettesi tisztségből, il-
letve a regionális fejlesztési és közigazgatási tárca
éléről. „Már elmondtam, most megismétlem: becsü-
letes, felelősségteljes ember vagyok, semmiféle sze-
mélyes érdeket nem tartottam szem előtt, és soha
nem kapaszkodtam semmiféle tisztségbe! Miniszteri
mandátumomat nehezen fogadtam el, a párt vezető-
ségének ismételt kérésére, de tisztségem betöltése
alatt minden tőlem telhetőt megtettem, hogy felelős-
ségteljes hozzáállással lássam el feladataimat, hogy
senki ne vethessen a szememre semmit” – nyoma-
tékosította a leköszönő miniszter. (Agerpres)

Megszavazta a szenátus 
a nyugdíjtörvény-tervezetet

Elfogadta hétfőn a szenátus plénuma a kormány
által kidolgozott új nyugdíjtörvény tervezetét. A fel-
sőház 81 támogató, 12 ellenszavazattal, 8 tartózko-
dás mellett fogadta el a tervezetet. A szenátus a
munkaügyi bizottság által elfogadott változatot
hagyta jóvá. A nyugdíjtörvényről a képviselőház fog
döntő kamaraként szavazni. (Agerpres)

Csökkentek 
az irányadó kamatlábak

Tovább csökkentek kedden az irányadó bankközi
kamatlábak, valamennyi ROBOR a csaknem hat
hete regisztrált szinten áll – derül ki a Román Nem-
zeti Bank (BNR) adataiból. A háromhavi ROBOR a
hétfői 3,20 százalékról 3,16 százalékra zsugorodott
kedden. Ennél alacsonyabb szinten utoljára október
9-én állt, amikor 3,13 százalékos volt. A hathavi
irányadó bankközi kamatláb eközben az előző napi
3,42 százalékról 3,41 százalékra apadt – október 16.
óta nem volt ilyen alacsony. A 9 havi ROBOR viszont
3,51 százalékról 3,49 százalékra, vagyis az október
17-ei szintre esett vissza, a 12 havi irányadó bank-
közi kamatláb pedig 3,58 százalékról 3,57 száza-
lékra csökkent – utoljára október 18-án állt ezen a
szinten. (Mediafax)

GDP-arányos államadósság, aminek a 35%-os szintjé-
vel a negyedik legjobbak vagyunk az unióban. Ez az
adat és a helyezés így igaz, de az ördög itt is a részle-
tekben bújt el. Nem azzal van a gond, hogy mekkora je-
lenleg az államadósságunk, hanem az a baj, hogy ez az
adóssághalmaz növekszik, és a fogyasztásra hitelezünk.
Még kétszer ekkora össztermékarányos államadósság-
gal sem lenne baj, ha azt látnánk, hogy dől a pénz az
infrastruktúrába, az oktatás fejlesztésébe és a később
hasznot hozható gazdaságpolitikai lépések fedezésére.

Egy családi kasszára átvetítve ez a miniszteri kijelen-
tés olyan, mintha valaki arra lenne büszke, hogy köl-
csönből veszi a flekkennek valót, de az egész házát még
nem zálogosította el, csak az előszobát és a nappalit
egyelőre. És amúgy fütyül rá, hogy növekszenek az
adósságai, ráér majd fába szorult féregként üvölteni
akkor is, amikor a hitelezők majd az utcára teszik, ami
a dolgok ilyen folyásából eredően előbb vagy utóbb be
fog következni.

Egy országot már bajosabban lehet az utcára tenni,
legfeljebb a görögöktől ismerős megszorítós terápiával
kezelik majd a hitelezők a tartósan kölcsönre dőzsölést.
Érzik már odafent is, hogy ebből baj lehet, erről is árul-
kodik a centenáriumi ünnepi hevületben meghirdetett
államkötvény-kibocsátás. Nem az a kérdés, hogy ez a
botcsinálta költségvetési politika fájni fog-e nekünk,
hanem az, hogy előbb-e mint utóbb, és kicsit-e, avagy
nagyon.

Év végi számháború
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A leköszönő szállításügyi miniszter szerint még az
idén megnyitják az A3-as észak-erdélyi autópálya
Radnót és Nyárádtő közötti 13,7 kilométeres szaka-
szát.

Lucian Şova miniszter azt követően nyilatkozott erről, hogy
meglátogatta az épülő autópálya Maros megyei szakaszait. Ki-
jelentéseit az Agerpres hírügynökség idézte. Elmondta: elkez-
dődtek a megépült pályaszakaszok átvételét megelőző
formaságok. Hozzátette: ezek a megfelelő minőség biztosítá-
sához, valamint ahhoz szükségesek, hogy biztonságosan le-
hessen majd közlekedni az autópálya új szakaszain.
Biztosította az érdeklődőket, hogy még az idén megnyílik a
pályaszakasz. A minisztert a múlt héten a pártja leváltotta tiszt-
ségéből, majd maga is lemondott, de Klaus Iohannis államfő
egyelőre nem járult hozzá távozásához, így ügyvivőként to-
vábbra is ő vezeti a szállításügyi tárcát.

Az észak-erdélyi autópályából jelenleg a Kolozsvár mellett
elhaladó 62 kilométeres Magyarnádas–Aranyosgyéres szakasz
használható. Az Aranyosgyéres és Maroskece közötti 15,6 ki-
lométeres szakaszon az építő a munkálatok 18,3 százalékát vé-
gezte el, a Maroskece és Radnót közötti 17,9 kilométeres
szakaszon a munkálatok 57,8 százaléka készült el. Az átadás
előtt álló pályaszakasz 10,1 kilométeres részét az osztrák Stra-
bag, 3,6 kilométeres részét pedig a német Geiger társaság épí-
tette.

Lesz licit a Vásárhely–Jászvásár sztráda megvalósíthatósági
tanulmányára

Lucian Şova leköszönő közlekedésügyi miniszter kedden
bejelentette, hogy decemberben vagy januárban fogják kiírni
a versenytárgyalást a Marosvásárhelyt Jászvásárral összekötő
autópálya megvalósíthatósági tanulmányára.

„Ami az A8-ast illeti, ahogy mindig is mondtam, egy olyan
projekt, ami európai alapokból valósul majd meg, egy olyan
projekt, amelynek a megvalósíthatósági tanulmányára decem-
berben vagy január elején írnak ki licitet. Ezt a projektet eddig
sem zárták ki, jelenleg sem teszik, és ezentúl sem fogják ki-
zárni a kormány és a CNAIR terveiből” – szögezte le.

Közölte egyúttal, hogy az elmúlt időszakban aláírt és az alá-
írásra váró szerződések megvalósíthatósági tanulmányok ki-
dolgozására vonatkoznak, hogy ne járjanak úgy, mint a lugosi
sztrádaszakasszal, amit nem lehetett befejezni egy 30 méteres
völgyhíd miatt.

„Lesznek majd, akik felelősséget vállalnak a műszaki dol-
gokért. Ameddig lehetőségem lesz rá, támogatni fogom, hogy
a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki terv egyszerre
készüljön el, így amikor elkezdődnek az építési munkálatok,
semmi sem akadályozza a vállalkozókat az építőtelepek kiala-
kításában” – fejtette ki a távozó közlekedésügyi miniszter.
(hírösszefoglaló)

Még az idén megnyitják 
a Radnót–Nyárádtő autópályaszakaszt

Fotó:  Nagy Tibor

A hadiállapot bevezetése Ukrajna több régiójában
magában hordozza annak kockázatát, hogy eszka-
lálódni fog a konfliktus a délnyugati válságzónában
– jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
kedden újságíróknak.

Ukrajnában a Kercsi-szoros közelében történt orosz–ukrán
katonai incidens nyomán vezettek be hadiállapotot, ami ott a
rendkívüli állapot egyik formája. A három ukrán hadihajó va-
sárnapi, Oroszország általi lefoglalásáért és a 24 főnyi sze-
mélyzet őrizetbe vételéért a két fél egymást tette felelőssé. Az
elfogott ukrán állampolgárokat – akik közül ketten orosz köz-
lés szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tisztjei –
szerdán Kercsből a Krím székvárosába, Szimferopolba szál-
lították át, ahol bíróság elé fogják őket állítani.

Peszkov a hadiállapot bevezetését a jövő márciusban tar-
tandó ukrán elnökválasztással hozta összefüggésbe, és arra fi-
gyelmeztetett, hogy az intézkedés miatt megnövekedhet a
feszültség a Donyec-medencében. A szóvivő közölte, hogy a
kercsi incidens miatt nem volt szükség közvetlen kapcsolat-
felvételre Vlagyimir Putyin orosz és Petro Porosenko ukrán
elnök között, mert a határőrizet „pacifikálta” a határsértőket.

Az orosz elnöki szóvivő mindemellett elmondta: az orosz-
ukrán konfliktus újabb kiéleződése nem lesz témája a G20
csoport pénteken és szombaton Buenos Airesben tartandó
csúcstalálkozójának, amelyen a tervek szerint Vlagyimir Pu-
tyin orosz és Donald Trump amerikai elnök külön is tárgya-
lóasztalhoz ül egymással.

Peszkov szerint ha a tengeri incidens témája felmerülne Pu-
tyin és Trump eszmecseréjén, „senkinek ne legyen kétsége

afelől, hogy az orosz elnök kimerítő magyarázatot ad majd”
a történtekre. Bejelentette, hogy Putyin hamarosan nyilváno-
san ki fogja fejteni álláspontját a kercsi incidenssel kapcso-
latban, amire valószínűleg az argentin fővárosban tartandó
nemzetközi sajtótájékoztatója nyújt majd alkalmat. Úgy vé-
lekedett, hogy nem szabad alábecsülni az efféle „provoká-
ciók” veszélyességét.

A szóvivő – egy kérdésre válaszolva – az ukrán hadiállapot
bevezetésére adandó orosz választ a moszkvai védelmi tárca
illetékességébe utalta.
Szakértő: mindkét fél felelős a feszültség fokozásáért

Mind az orosz, mind az ukrán fél felelős azért, hogy foko-
zódik a feszültség a két ország között, ám a hadiállapot beve-
zetésével az ukránok „túltolták a biciklit” – jelentette ki
Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális
csatorna keddi műsorában.

A kercsi incidens során az ukrán hajók eltértek a számukra
kijelölt hajózási útvonaltól, vagyis az orosz biztonsági erők-
nek kötelességük volt közbelépni – közölte az egyetemi tanár.
Az incidens tovább élezheti a kelet-ukrajnai konfliktust is –
vélekedett.

Azt mondta: az oroszok az információk alapján joggal tar-
tanak attól, hogy szélsőségesek a kercsi híd felrobbantását ter-
vezik. Korábban az ukrán haditengerészet is tartóztatott fel
orosz halászhajót – emlékeztetett.

Összességében semmi nem indokolja a hadiállapot beve-
zetését, ami az ukrán elnökválasztás közeledtével egy politikai
játszma része – hangoztatta Kis-Benedek József. (MTI)

Kreml: az ukrán hadiállapot miatt fokozódik 
a feszültség a Donyec-medencében



Egyelőre nem kapják a nyárádszeredai és a
hozzá tartozó településeken tanuló gyerekek az
állami tízórait, a tejet meg a kiflit, ugyanis a
helyi önkormányzat felvállalta, hogy él a törvény
által kínált lehetőséggel, és megpróbál helyi ter-
melőktől származó tejet, friss pékárut biztosítani
nekik. A folyamat során azonban több akadályba
ütköztek, emiatt késik a tízórai. 

Amint arról korábban beszámoltunk, módosult az isko-
lai tízóraiprogramra vonatkozó szabályzat, így nemcsak a
megyei, hanem a helyi önkormányzatok is lebonyolíthat-
ják az élelmiszer beszerzését. Tóth Sándor, Nyárádszereda
polgármestere már a tavasszal leszögezte, hogy az általa
vezetett önkormányzat lebonyolítja az eljárást, hogy friss,
helyi termelőktől származó tejet és pékárut kapjanak a
gyermekek. Annál is inkább, mert a városhoz tartozó te-
lepülésen tejfeldolgozó üzem és pékség is működik, tehát
észszerű lenne kihasználni ezt a lehetőséget, és jó minő-
ségű nyárádmenti tejet, a száraz kifli helyett, amit több-
nyire eldobnak, vagy az állatoknak adják a szülők, friss,
ropogós pékárut adni nekik. 

A napokban, ottjártunkkor a polgármester elmondta, tu-
domása szerint a nyárádszeredai az egyetlen önkormány-
zat a megyében, amely felvállalta, és a nehézségek
ellenére ki is tartott az elhatározása mellett, hogy él a tör-
vény adta lehetőséggel. Kiléptek a megyei projektből, és
elkezdték a közbeszerzést. Megszorozva az egy gyerekre
eső napi összeget a tanév összes iskolai napjával, megha-
ladták azt a határt, amely felett már közbeszerzést kell ki-
írni, nem lehetett egyszerűsített eljárással lebonyolítani a
beszerzést. A folyamat során azonban több akadályba üt-
köztek, egyrészt egy vállalkozó esetében összeférhetetlen-
ség merült fel, egyik jelentkező pedig késve juttat el
bizonyos iratokat, amelyekre szükség van a közbeszerzés
lebonyolításához. 

A városvezető rámutatott, a legjobb szándék ellenére,
mivel a közbeszerzés nem zárult le, a gyerekek ebben a
tanévben még nem kaptak tízórait, de remélhetőleg hama-
rosan megoldódik a helyzet, és januártól biztosítani tudják
a friss tejet és a kiflit. 

– Megnyugtattam a szülőket, elmagyaráztam nekik,
hogy ha már a törvény megengedi, élnünk kell a lehető-
séggel, csak sajnos a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy
mennyi nehézséggel jár a lebonyolítása – jegyezte meg a
polgármester. 

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár adatbázisában 22 ezer
olyan nyugdíjas szerepel, akiknek a nyugdíja kevesebb
mint 1500 lej. A városi tanács által szeptember 20-án ho-
zott 267-es határozat értelmében valamennyien jogosultak
lennének a heti két ingyenebédre, a polgármesteri hivatal
honlapján található közlemény szerint már november el-
sejétől. 

A szociális osztály alkalmazottai mindeddig csak a kis
jövedelmű nyugdíjasok kéréseit iktatták. A kérések száma
több mint ezer, s az igényléseket továbbra is fogadják. 

Kérdésünkre, hogy mikortól lehet az ingyenebédre szá-
mítani, a polgármesteri hivatal illetékese elmondta, hogy
erről értesítik majd a nyugdíjasokat vagy telefonon, vagy
a sajtóban megjelenő közleményben. 

Aki jogosult, és eddig nem nyújtotta be igénylését, to-
vábbra is jelentkezhet a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban,
a 17-es teremben, naponta 9-12 óra között, illetve a szo-
ciális osztály Dózsa György utcai 8-as számú irodájában.
Aki itt benyújtotta a kérését, az Ifjúsági Házban nem kell
megtennie. 

A típuskérvény mellé csatolni kell – az egyedül élő
nyugdíjasok esetében – a személyazonossági igazolvány
másolatát és a legfrissebb nyugdíjszelvény másolatát, il-
letve – a családban élők esetében – valamennyi családtag
személyazonossági igazolványának másolatát, valamennyi
családtag nettó jövedelmét igazoló iratot, esetenként nyug-
díjszelvényének másolatát, illetve egy saját felelősségre
tett nyilatkozatot, amiből kiderül, hogy a családban olyan
felnőtt is van, aki nem rendelkezik jövedelemmel. 

Miután elkészül a végleges lista, a jogosultak más-más
napra beosztva vehetik át a dobozokba adagolt ebédet a
Mihai Eminescu Ifjúsági Házban – tájékoztatott Szőcs
Zsuzsanna, a szociális igazgatóság igazgatója. 

Olvasóink kérdezték, hogy van-e arra lehetőség, hogy
az ebéd helyett a 17 lejes juttatást igényeljék. Erre nincs
lehetőség. 
Szilveszteri mulatság – 15 lejért 

Idén is nagy az érdeklődés a szilveszteri mulatság iránt,
melyet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a nyug-
díjasok egyesületeivel közösen szervez december 31-ére.
A 15 lejes jegyeket egy hete bocsátották áruba, ezeket a
Mihai Eminescu Ifjúsági Házban lehet átvenni naponta 9-
13 óra között. Az érdekelteknek a személyi igazolvány és
a nyugdíjszelvény eredeti és fénymásolt példányával kell
jelentkezniük. A szilveszteri mulatságot az Imperial INN
Expo teremben (volt Manadas), illetve az Ifjúsági Házban
tartják.

A szervezők december 31-én, az előző évekhez hason-
lóan, 15 órától buszokat indítanak a lakónegyedekből,
hogy mindenki eljuthasson a vendéglőbe. A mulatságot
követően este 10 órakor a buszokkal hazaszállítják őket. 

A rendelkezésre álló 3000 jegy fele már elkelt.

Rendszerint 9 óra előtt érkeztek a busz-
megállóba. A kerek arcú, szemüveges

kislány legtöbbször nyugtalannak látszott,
bele-belekapaszkodott a magas, ősz hajú
asszony karjába, és minden erejével igyeke-
zett maga után húzni, mint valami végtelen
hosszúnak hitt kötelet. Az asszony ritkán
mozdult meg, inkább csak szelíd tekintetével
csitította a gyereket.

– Nem megyünk most haza. Az iskolába
megyünk – mondogatta halkan, de a leányka
hajthatatlannak tűnt. Végre aztán megjött a
busz, az asszony feltuszkolta a kicsi, puha
testet a jármű lépcsőjén. A gyerek hirtelen
engedelmessé vált, mint aki tudja, hogy
innen már nincs visszaút. A felnőtt arcán is
ellazultak a vonások. Újra csatát nyert, és ez
a felszabadító érzés erősebb volt, mint a bi-
zonyosság, hogy másnap újra meg kell küz-
denie azzal, aki számára a legfontosabb.

– Nem szívesen mesélek magunkról – szö-
gezte le hetekkel később, amikor végre bele-
egyezett a beszélgetésbe. – Amit a kívülálló
lát, az egészen más, mint amit mi nap mint
nap megélünk az unokámmal. Árad belőle a
szeretet, többet kaptam tőle, mint eddig bár-
kitől, aki viszont nem ismer minket, azt hi-
heti, csak kínlódás vele az élet. 

Hirtelen elhallgatott. Egy kérdéssel pró-
báltam továbbvinni a társalgást.

– Hány éves a kislány? 
– Nyolc múlt. De csak az ősszel kezdtük az

iskolát, azelőtt én foglalkoztam vele otthon.

Időnként egy fejlesztő központba is el-elvit-
tem. Rendszeresen kellett volna járnunk, de
nehezen fogadja el mások közelségét, csak
velem érzi igazán biztonságban magát.
Pedig a központban mindenki kedves és tü-
relmes volt vele, mégsem
tudták megtalálni hozzá a
kulcsot.

– Mikor vette észre,
hogy az unokája nem úgy
fejlődik, mint a korosztályabeliek? – tettem
fel a jó ideje fontolgatott kérdést.

– Elég hamar. Amikor hazahoztuk a szü-
lészetről, éjszakákon át sírt, hiába vette fel a
lányom a kiságyból, és sétált vele órákat,
nem tudta megnyugtatni. Ezen, persze, nem
lepődtünk meg túlságosan, azt mondtuk, az
átlagosnál görcsösebb, nyűgösebb, de majd
elnövi. Pár hét múlva azonban feltűnt, hogy
nem reagál a külvilágra, nem követi a kezünk
mozgását, a zörgő sem érdekli. Kezdetben
azt gondoltuk, a hallásával van baj, de a ki-
vizsgálások során kiderült, hogy egész más-
ról van szó. Nem szeretem a szellemi
fogyaték kifejezést, nem is szoktam hasz-
nálni, inkább úgy mondanám, hogy ő egy
egész más világban él, mint a vele egykorú
gyermekek. 

Újra csend telepedett ránk. Pár percbe
telt, mire beszélgetőtársam erőt vett magán,
és minden faggatásnak elejét véve folytatta:

– A lányom kapcsolata már a gyerek szü-
letése előtt gyenge lábakon állt, hogy is bírta
volna meg az újabb kihívást? Amikor „szét-
mentek” az élettársával, meg sem lepődtem.
Azt viszont sokkal nehezebben fogadtam,

amikor bejelentette,
hogy kapott egy ang-
liai munkalehetősé-
get valamilyen
takarítócégnél, és

amint beszerzi a szükséges papírokat, eluta-
zik. Csak az járt az eszemben, mi lesz ezzel
a kislánnyal az anyja nélkül. De már akkor
tudtam, hogy nagy baj nem lesz, hiszen itt
vagyok neki én.

– Hány éves volt a kislány, amikor elment
az édesanyja?

– Három. Azóta én viselem gondját. A lá-
nyom évente kétszer-háromszor jön haza, de
olyankor sem tölt sok időt a gyerekkel. Pénzt
viszont rendszeresen küld. Interneten szok-
tunk beszélgetni, és ha felmerül egy váratlan
kiadás, csak szólok neki, és azonnal utalja a
szükséges összeget. Meg, persze, ott van az
én nyugdíjam is, így semmiben nem szenved
hiányt az unokám.

– Az apja nem látogatja?
– A válásuk óta egyszer sem láttam, azt

sem tudom, itt él-e még a városban. Persze,
a gyermektartást sem fizeti. Amikor külön-
váltak, mondtam a lányomnak, hogy határo-

zott elvárásokkal kellene fellépni vele szem-
ben, de nem hallgatott rám, nekem meg szél-
malomharcra sosem volt időm, energiám.
Mindegy is, a legfontosabb, hogy a kislány-
nak mindene megvan, ami csak kell. A
gyógyszerei mellett finom ételekre, szép ru-
hákra, fejlesztő játékokra is telik. 

– Az iskolát sikerült megszoknia?
– Úgy ahogy. Speciális szükségletű gyer-

mekek tanintézetébe írattam. Talán bevették
volna a normál programú iskolába is, de
nem akartam kitenni annak, hogy bárki csú-
folkodjon vele. Nagy hátrány számára, hogy
nem beszél, de én még mindig abban re-
ménykedem, hogy ezen a téren is lesz válto-
zás. Az utóbbi években, ha észrevétlenül is,
de fejlődött, sokkal magabiztosabban mozog,
és a szokatlan helyzetektől sem esik már
olyan könnyen pánikba, mint korábban. Az
iskolában a társai között is meg tudja őrizni
a nyugalmát, időnként persze ki-kitör a
balhé. De ez egészséges gyermekek, sőt, fel-
nőttek között is megtörténik, nem? – kacagta
el magát az asszony beszélgetésünk óta elő-
ször. Aztán újra komolyra fordította a szót. –
Reggel van csak baj, amikor iskolába indu-
lunk, és délben, mikor érte megyek. Olyan-
kor néha az az érzésem, hogy meg sem ismer.
De aztán hazamegyünk, és újra egymásra ta-
lálunk. Az ölembe ültetem, és énekelek neki,
azt nagyon szereti. Az a legszebb, amikor a
karjával átfogja a derekam, és erősen szorít.
Tudom, hogy olyankor a legboldogabb.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Menyhárt Borbála

Nem lehet unatkozni, lépten-nyomon cirkuszolnak országban,
világban. Már templomszentelésen is dulakodnak az emberek. A
finomkodó média fogalmazása szerint ilyesmi történt vasárnap
Bukarestben. A kiszorult tömeg és a már augusztusban vérszemet
kapott csendőrség annyira dulakodott, hogy mintegy száz hívőt
kellett miatta orvosi ellátásban részesíteni. Kórházba is kerültek
néhányan. A Nemzet Megváltása Katedrális felszentelésekor egy
papi tisztségétől megfosztott pópa fel is gyújtotta magát. Hamar
eloltották. De számíthat a pokol tüzére, amit bizonyára a „kol-
légák” küldenek rá ünneprontó tettéért. Tűzvédelmi bizonylata
egyébként még nincs a megaépítménynek. Ennek fejében az építő
céget már meg is bírságolták, de hogy mi lehet a nagy sietséggel
összehozott ünnepség szervezőinek a fejében, azt nem tudjuk.
Ámbár sejthető. Egy ideje minden ebbe az irányba terelődik. Mi
egy kicsit maradjunk még a dulakodásnál. Olyasvalami színhe-
lyévé vált napokon át a Champs Elysées is. Illetve annál jóval
durvább dolgok is történtek Párizsban. Nem finomkodnak a
sárga mellényesek. A rendfenntartók, kommandósok se. Lángol
Párizs itt is, ott is. És akkor mit mondjunk az orosz–ukrán konf-
liktus újabb fejezetéről? Az egyenesen háborúval fenyeget. Ha
jól látom. Hajók ütköztek, tengeri naszádok állnak szemben egy-
mással, ukrán tengerjárókat szálltak meg a nagyhatalom külön-
leges egységei. Ukrán részről sebesültekről is beszéltek. Az
oroszok mást mondanak. Így megy ez. Mindenki mondja a ma-
gáét. A népek pedig hisznek, amit akarnak. És annyival marad-
nak. Ez is furcsa itt, Romániában: hogy ki mivel, mennyivel
marad. Na meg hogy kivel. Lényeges kérdés. Sok múlik ezen. A
politikacsinálók legalábbis ilyesmit gondolnak. A kifejezés ez
esetben se pontos. Nem véletlen, hogy gyakran kifakadunk: gon-
dolkodnak ezek egyáltalán?! Költői a felvetés, a kérdés magában
hordozza a választ. Gondolkodó, értelmes döntéshozó nem ha-
tározhat úgy, hogy intézkedéseivel a legfontosabb területek nor-
mális működését veszélyezteti. Mégis mindegyre előfordul.
Legutóbb – a kelekótya kormányzás újabb bizonyítékaként – az
országos költségvetés idei második kiigazításán. Azoktól a tár-
cáktól vontak meg pénzeket, amelyeket a józan ész szerint a 
leginkább kellene támogatni: a szállításügytől, az oktatástól, ku-
tatástól, kultúrától, távközléstől, víz- és erdőgazdálkodástól, me-
zőgazdasági minisztériumtól. És olyanoknak bővítették a
költségvetési alapját, mint a pénzügyminisztérium, a munkaügy,
az egészségügy (erre több is ráfért volna!), az igazságügy, a bel-
ügyminisztérium. Ugye milyen szórakoztató? A csődös közúti és
vasúti közlekedés, közszállítás, az évszázados elmaradottságot
leküzdeni nem képes iskolahálózat, a templom egerénél is sze-
gényebb kultúra, az elpusztított erdők, elvadított vizek szektora
az, amit megrövidítettek. Mi ebben a ráció? Sajnos mindezen
csak hüledezni tudunk. Petőfi sorai jutnak most eszembe: „…
állni látszék az idő/ Bár a szekér szaladt”. A szakadék felé. Tény-
leg nem kell unatkoznunk. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Fotó: Nagy Tibor

Győztes csaták

Völgyhíd – bemutató
December 7-én, pénteken 19 órától tartják az Ariel Ifjúsági és

Gyermekszínházban Háy János Völgyhíd című darabjának elő-
bemutatóját. A bemutató előadás december 8-án, szombat este 6
órakor kezdődik. Szereplők: Scurtu Dávid e.h., Halmágyi Éva,
Bonczidai Dezső, Cseke Péter, Gönczy Katalin, Gáll Ágnes, Pus-
kás Győző, Szabó Dániel. Tervező: Mátravölgyi Ákos, zene: Mo-
nori András, drámapedagógus: Gyevi-Bíró Eszter, rendező:
Vidovszky György. Ifjúsági drámafoglalkozást is tartanak 14
éven felülieknek. Jegyek előadás előtt, a helyszínen válthatók.
Információk, foglalások a 0747-942-181-es telefonszámon. 

Ingyenebéd és szilveszteri mulatság 

A jó szándék megvan, de akadályba ütköztek
Késik a tej és a kifli Nyárádszeredában



A különböző közösségi plat-
formokon töltött idő növelheti
a depresszió és a magányos-
ság érzését az emberben –
derült ki a Facebook, a Snap-
chat és az Instagram haszná-
latát vizsgáló első kísérleti
tanulmányból.

A Pennsylvaniai Egyetemen dol-
gozó Melissa G. Hunt és kollégái
arra a három közösségi platformra
összpontosították a tanulmányukat,
amelyek a legnépszerűbbek voltak
a vizsgálatba bevont 143 egyetemi
hallgató körében – írja az Eureka-
lert tudományos hírportál.

A tanulmány kezdetén a résztve-
vők mindegyikének ki kellett tölte-
nie egy kérdőívet a hangulatára
vonatkozóan. A hallgatókat vélet-
lenszerűen osztották szét két cso-
portra: a kontrollcsoport tagjai a
szokásos módon használhatták a
közösségi oldalakat, míg a másik
csoportnak napi 10-10 percre kel-
lett korlátoznia a Facebook, Snap-
chat és Instagram használatát.

A következő három hétben a
résztvevőknek képernyőfotókat kel-
lett készíteniük az iPhone-juk akku-
mulátor-használatáról, hogy a
kutatók heti bontásban lássák, hogy
az egyes alkalmazások mennyi ideig
voltak használatban a képernyőn.

Az adatok fényében Hunt és kol-
légái megnézték, hogy az egyes

résztvevőknél egyebek között mi-
lyen mértékű volt „a valamiből
való kimaradástól félelem”, a szo-
rongás, a depresszió és a magány
érzése. „Ha az ember a szokásosnál
kevesebb időt tölt a közösségi plat-
formokon, az jelentősen csökkenti
a depressziót és a magányt. Ez a jó-
tékony hatás különösen azoknál a
résztvevőknél volt érzékelhető,
akik depressziósabbak voltak a ta-
nulmány kezdetén” – mondta a ku-
tató. Hozzátette: az eredmények
ugyanakkor nem azt jelentik, hogy
a 18-22 éves korosztály tagjainak
teljesen ki kell zárniuk a közösségi
oldalakat, de ezen applikációk
használatának korlátozása hasznos
lehet számukra. A szakemberek
szerint ugyanakkor nem tudni,
hogy ezek az eredmények más kö-
zösségi platformok és korcsoportok
esetében, illetve eltérő körülmé-
nyek között is érvényesek-e.

Hunt szerint noha a tanulmány
nem határozza meg azt az optimá-
lis időt, amelyet a felhasználóknak
ezeken a platformokon kellene töl-
teniük, vagy hogy miként lehetne
őket a legjobban használni, az
eredményekből azonban mégis ki-
rajzolódik két olyan konklúzió,
amelyek betartása egyetlen közös-
ségimédia-felhasználónak sem árt-
hat. „Amikor az ember nem azzal
van elfoglalva, hogy a kattintásva-
dász tartalmakat bújja a közösségi
médiában, akkor több időt szentel
azoknak a dolgoknak, amelyek na-
gyobb valószínűséggel töltik el elé-
gedettséggel a saját életét illetően”.
Másodszor, mivel ezek a platfor-
mok még jó ideig az életünk részei
maradnak, ezért a társadalomnak ki
kell találnia, hogy miként lehetne
őket úgy használni, hogy a legke-
vesebbet ártsák a felhasználóknak.
(MTI)

Illusztráció
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Nem használ a depresszió és a magány ellen

Ezzel a témával hívta meg
délutáni beszélgetésre csa-
ládorvosi praxisának pácien-
seit a marosvásárhelyi
Procardia Alapítvány. Szülők,
nagyszülők töltötték meg a
Deus Providebit Ház nagyter-
mét, ahol hasznos, érdekes
vitaindítók hangzottak el a
különböző szakterületek kép-
viselőitől arról, hogy mit kell
tenni a gyermekek egészsé-
ges fejlődése érdekében. 
Hogyan ítélem meg a saját 
egészségem?

Mint ismeretes, a szívbetegekre
összpontosító Procardia Alapítvány
az orvosi rehabilitáció mellett mind
a családorvosi, mind a szakellátás
terén fontos szerepet szán a megelő-
zésnek.

Bevezető beszédében dr. Kikeli
Pál professzor elmondta, hogy a 21.
századi orvoslásban a páciens
egészségének a megítélésében
döntő szerepe van az egészségmi-
nőségnek. Ennek kiderítése érdeké-
ben alaposan ki kell kérdezni a
pácienst. Az egészségminőség fel-
mérésére kérdőívet használnak.
Ebben azt tudakolják, hogy moz-
gáskészségét életkortól függetlenül
meg tudta-e tartani a páciens, gyer-
mekek esetében hogy helyesen
mozog-e vagy nem akar mozogni.
A következő kérdés az önellátásra
vonatkozik, arra, hogy a felnőtt el
tudja-e látni magát, vagy más sze-
mély gondozására szorul. A gyer-
mekeknél azt mérik, hogy
szobatiszták-e, vagy például be tud-
ják-e fűzni a cipőjüket, ami egyéb-
ként az iskolaérettség egyik jele. A
napi tevékenység ellátásának a
készsége is fontos része a kérdőív-
nek, hiszen vannak olyan szemé-
lyek, akik nem tudják elvégezni a
legegyszerűbb feladatot sem, pedig
nem látszanak betegnek, a gyer-
mekek pedig nem tudnak haladni a

tanulásban.  Az érzelmi életre vo-
natkozó válaszokat követően egy
tízes skála mutatja ki a páciens
egészségminőségét. 
Miért fontos, 
hogy kússzon a gyermek? 

Ilyen és hasonló kérdésekre adott
választ az óvónő szemszögéből
Györfy Éva, a marosvásárhelyi Ste-
fánia óvoda vezetője, aki az egész-
séges kisgyermek nevelésének
fontos szempontjairól beszélt.

A gyermek megszületése után
minden család legfontosabb felada-
tának tartja az egészséges gyermek
életre való felkészítését. Később az
a fő vágya, hogy az iskolában sike-
res legyen. Hogyan segíthetjük a
gyermeket abban, hogy mindez
megvalósuljon? Legelsősorban is-
mernünk kell a gyermek fejlődési
szakaszait és életkori sajátosságait.

Az első három életévben intenzí-
ven fejlődik a mozgása, ebben az
időszakban kell kialakuljanak a
nagymozgások, a járás, a futás, az
ugrás. A kúszás hiánya nagyon sok
gondot okoz később a tanulási ké-
pességek kialakulásában. Erre ve-
zethető vissza például az olvasási
vagy a számolási nehézség, a disz-
lexia és a diszkalkulia. Mit tehet a
család? Nem óvni kell a gyermeket,
hanem alkalmat teremteni a mozgás
gyakorlásához, ki kell venni a baba-
kocsiból, és hagyni, hogy mozog-
jon.

Nagyon sok gyermek úgy érke-
zik az óvodába, hogy nem tud ren-
desen járni, szaladni, mászni, ezért
lehetőséget kell teremteni a mozgás
gyakorlására, és ha szükséges, a
helytelen mozgás korrigálására is.
Ezen feladatok ellátásában már na-
gyon sok éve a partnerük a Procar-
dia Alapítvány, amely Arany János
utcai központjában biztosítja a
munkához a megfelelő helyet, esz-
közöket és szakembereket. Nagyon

fontos a gyermek önállósá-
gának a kialakítása, önel-
látó készségének a
fejlesztése és nem utolsó-
sorban a fizikai állóképes-
ség kialakítása. Mindezek a
leghatékonyabban a moz-
gással, tornával fejleszthe-
tők. – Nem versenyszerű
sportolásra gondolok első-
sorban, de arra biztatom a
szülőket, hogy ne kíméljék
a gyermeket a fizikai terhe-
léstől, és minél több alkal-
mat teremtsenek a szabad
levegőn való mozgásra az
ő érdekében – mondta
Györfy Éva.
Fontos a higiéné betartása 

Amikor először megy
közösségbe a gyermek,
hamar meghűl, megbeteg-
szik – mondta dr. Csepán
Emőke gyermekorvos, aki
megnyugtatta a szülőket, hogy a
gyermek kapcsolatba kell kerüljön
a vírusokkal, baktériumokkal
ahhoz, hogy az immunrendszere jól
működjön. Azt is hozzátette, hogy
nagyon fontos a higiéné betartása,
mivel sok a hepatitisz-A-megbete-
gedés Marosvásárhelyen és környé-
kén. Biztatta a szülőket, hogy a
védőoltástól nem kell megijedni, és
aki visszautasítja és közösségbe
viszi a gyermekét, annak számolnia
kell azzal, hogy óvodás, iskolás tár-
sait, akik például valamilyen im-
munhiányos betegségben
szenvednek, veszélybe sodorja.
Ugyanakkor többek között remé-
nyét fejezte ki, hogy az épülő új
óvodákban, iskolákban nagyobb
termeket alakítanak ki, hogy legyen
megfelelő mozgástere a kis- és na-
gyobb gyermekeknek. 
Mikor romlik el a gyermekek 
tartása? 
– tette fel a kérdést Bartha Zsuzsa
kinetoterapeuta, a Procardia Meg-
előző, Rehabilitációs és Oktatási
Központjának szakmai vezetője.
Bár sokan úgy gondolják, hogy is-

koláskorban, a szakember szerint
ennél korábban. A gyenge tartás és
a gyakori bokasüllyedés oka, hogy
a gyermek nem jár egyenetlen tala-
jon, ami stimulálná a kisizomzat
fejlődését, és hozzájárulna a talp-
boltozat kialakításához. Ahhoz,
hogy a gyermek a fejlődéséhez
szükséges ideig mozogjon, a szü-
lőknek is példát kellene mutatniuk
legalább napi egy óra szervezett
mozgással, amit együtt végez a csa-
lád. Ha a gyermek leragad a mobil-
telefon és a táblagép nézésénél, a
televízióban látott agresszió lefá-
rasztja, ez nem használ sem testi,
sem szellemi fejlődésének. A napi
fél óra meseolvasás, mesemondás
bele kellene férjen minden szülő na-
pirendjébe.

Az Arany János utcai központban
szervezett baba-mama tornával a
közös mozgás igényét akarják elő-
segíteni, szerveznek tartásfejlesztő,
a lúdtalp javítását célzó tornát, és
dinamikus programot jelent a gyer-
mekzumba. Gerincferdülés esetén
18 éves korig kell viselni a korzet-
tet, de még jobb időben megelőzni,

ha a szülők rendszeresen együtt tor-
násznak a gyermekkel. 

A kérdésre, hogy kit nehezebb
meggyőzni, a szülőt-e vagy a gyer-
meket, elhangzott, hogy éppen a 25-
50 év közötti nemzedék, amely
szülőként példát kellene mutasson,
a napi rohanás miatt nem figyel oda
a testi egészségére. Ily módon olyan
felnőttgeneráció tölti be a vezető
tisztségeket, amelynek nincs moz-
gás- és egészségkultúrája, ezért szo-
rul háttérbe ez a terület. Holott a
szakember által irányított csoportos
torna a szocializálódás, a kis közös-
ségek kialakulásának is a forrása
lehet, amit az időseknek szervezett
program keretében is lehet gyako-
rolni – „beszélt haza”, de meggon-
dolandó információkat közölve
Bartha Zsuzsa.

Kikeli professzor pedig eddigi ta-
pasztalatai alapján megjegyezte,
hogy egy közösség erejét a kapcso-
latrendszerek sokasága adja meg,
amelyekben megtanulnak egymásra
figyelni az emberek – jutott el a be-
szélgetés a testi egészségtől a szel-
lemi, lelki egészségig. (bodolai)

Fotó: Nagy Tibor

Gyermekünk egészsége 

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi Még a hónap első napjára eső
centenáriumi ünneplés előtt sétál-
tam körbe a város főterét, és vettem
szemügyre zászlós hétköznapjait.
Általam készített statisztika szerint
a bő félszáz főtéri épületen kb.
negyven zászló leng, amelyek közül
három óriási lobogó. Ugyanis a
zászló általában rúdra rögzített
fehér, fekete vagy színes textil, ha
mindez nem rúdra feszítetten leng,
hanem a négy sarkát fogják oda az
épület falához, akkor az hivatalosan
lobogó. Van is a főtéren három ilyen
megoldás: egy-egy a román templo-
mok frontján és egy a régi város-
háza tornyán.

A zászló általában téglalap alakú
és színes, de lehet szabályos négyzet
is, mint a svájci vagy vatikáni, sőt
egymásra tett két szabályos három-
szög, mint Nepál zászlója. A zászló
egy közösség jelképe vagy jelzésre
használt tárgya. Így is alakult ki a
történelem folyamán, mert a harc-
tereken, a vérre menő csatákban fel
kellett ismerni a sereget, a velük
vagy éppen ellenük harcoló csapa-
tokat. Volt időszak a történelemben,
amikor a zászló megszerzése a győ-
zelmet jelentette. 

A mai nemzeti zászlók elődjeinek
a nyílt vizeken használt tengeri
zászlókat tartják, amelyeket Kolum-
busz Kristóf óta használtak, sőt ké-
sőbb törvény írta elő azoknak
látható helyen való kitűzését. Ma is
a nagy tengeri, óceáni hajók vala-
melyik ország zászlója alatt futnak
be a kikötőbe. 

Az emberiség történetében a
zászlók fontos szerepet játszottak, s
lassan a nemzeti önazonosság leg-
főbb jelképévé váltak. Elég, ha csak
a négyévente tartott olimpiai játé-
kokra gondolunk, ahol egy-egy or-
szág versenyzői zászlókkal
vonulnak fel, sőt megtiszteltetés
zászlóvivőnek lenni. Ma a földke-
rekség minden országának van
saját zászlója, mert a zászló elsőd-
leges jelentése egy nép vagy egy or-
szág jelképes megjelenítése.

A zászló jelképként ma a hatal-
mat és a történelmet jeleníti meg.
Marosvásárhely főterén három
„hatalom” zászlóját láttam és szá-
moltam meg: a román állam nem-
zeti színű zászlóját, az Európai
Unió fehér csillagos kék színű zász-
lóját és két helyen a város jelképe-
ként lengő zászlót. Mindez így
rendben is van. Legfeljebb azt nem
értem, minek kell a templomok or-
mára kitenni az állami zászlót, s
melléjük hatalmas méretű lobogót,
hiszen bizánci stílusában úgyis hir-
deti hovatartozását.

Főtéri sétám alatt két tömbház
erkélyén is láthattam nemzeti színű
trikolórt, amelyek nem a hatalom-
nak, hanem az ott lakók nemzeti
önazonosságának hirdetői. Csak azt
nem értem, akkor a mi székely és
magyar nemzeti önazonosságunk
felvállalása miért zavarja a hatal-
mat vagy éppen a hatalom kiszolgá-
lóit? Elvégre nem csak román
öntudattal élők járnak vagy laknak
Marosvásárhely főterén.

Nyolcvannyolcadik nyelvlecke
Zászlók a főtéren

Ötvös József



– Jó érzés volt hallgatni, ahogy
büszkén említi erdélyi gyöke-
reit, holott élete és fél évszáza-
dos pályafutása már Pécshez
köti. Hogyan is kezdődött?

– Édesanyám Székelyudvarhely-
ről származott, nagyapám Oroszhe-
gyen volt igazgató-tanító,
nagyanyám óvónő. Édesapám zalat-
nai, a családja Nagybányáról eredt.
A szüleim Kolozsváron éltek, és
1944-ben az utolsó vonattal jöttek
át Magyarországra. Nagyapám test-
vére püspöki főerdész volt Pécsett,
hozzá menekültek. Édesanyám ki-
lenc hónapos várandós volt velem,
és csak napokon múlott, hogy nem
Kolozsváron, hanem Pécsett szület-
tem. Szeretetteljes családban nőt-
tem fel, ahol kaptam feladatot és
dicséretet is.

– Milyen élmények érték isko-
lásként, milyen ösztönzésre vá-
lasztotta az orvostudományt? 

– Zenésznek készültem, a gimná-
ziummal párhuzamosan zeneszer-
zés szakon tanultam. Harmadikos
gimnazistaként részt vettem az ille-
gális cserkészmozgalomban, de az
1961-es tömeges letartóztatások
idején a korom miatt, és mivel
éppen akkor estem át a sárgaságon,
csak a megtorlások szele ért: a kon-
zervatóriumból kirúgtak, de az is-
kolából nem. A Nagy Lajos
Gimnáziumban az igazgatónk párt-
tag és egy „dzsentroid” megjele-
nésű latin szakos tanár volt, aki
összegyűjtötte a „deklasszált eleme-
ket”, így a tanáraim közül kilencnek
doktori fokozata volt. A legkelleme-
sebb élményeimet őrzöm róluk. Ki-
tűnő tanulóként versenyeket
nyertem, sportoltam, sokat olvas-
tam, vonzott a filozófia és a pszi-
chológia. Bár visszavettek a
konzervatóriumba is, érettségi után
a Pécsi Orvostudományi Egyetemet
választottam, ahova a legnagyobb
pontszámmal vettek fel. 

– Tudom, hogy nagyon érdekes
az élet tudománya, ami elsősor-
ban az egészséges szervezet
működésével foglalkozik, a di-
ákok többsége viszont nehéz-
nek és bonyolultak tartja.
Hogyan alakult ki a vonzalom
ez iránt a hajdani orvostanhall-
gatóban?

– Már a gimnáziumban is rendkí-
vüli módon érdekelt az ember, a
gondolkodása és a viselkedése, az,
hogy mit miért tesz. Ehhez a legkö-
zelebb a pszichológia áll, de Pécsett
akkor még nem volt pszichológus-
képzés. Azt gondoltam, hogy szép
dolog az emberről teoretikusan be-
szélni, de megismeréséhez a termé-
szettudományos hátteret az orvosi
egyetemen lehet megszerezni.
Egyetemi hallgatóként hamar érte-
sültem, hogy az élettanon működik
egy csodálatos viselkedéskutatási
csoport Lissák Kálmán és Grastyán
Endre professzorok vezetésével,
akik nemzetközi tekintélynek szá-
mítottak. Másodév végén felvettek
az intézetbe. 

Lissák Kálmán, akit 1943-ban
neveztek ki az Élettani Intézet élére,
jelentős tudós, kiváló szervező,
rendkívüli úriember, nagyon érde-
kes figura, a Nemzetközi Élettani
Társaság elnöke volt. A Harvard
Medical Schoolban dolgozott, a
Nobel-díjas Otto Loewi tudósnál ta-
nult, és munkásságával új korszakot
nyitott a neurofiziológiában.

– A fiatal medikust az intézet-
ben folyó kutatómunkából mi
érdekelte a leginkább?

– Grastyán Endre professzor, aki
később, 1978-90 között vezette az
intézetet, akkoriban a tanulási me-
chanizmusokkal foglalkozott. Teo-
retikusan problémát jelentett, hogy
a jutalmazásos és a büntetéses tanu-
lás két külön egység, és nagyon
sokan azt gondolták, hogy ez két
külön idegrendszeri mechanizmus-
nak tulajdonítható, holott az agy-
velő egységesen működik. A nagy
ellentmondást Grastyán professzor
elmélete oldotta fel, amihez én di-
ákként nagyon sok macskaműtéttel
járultam hozzá. Így kezdettől fogva
a motiváció és a viselkedési mecha-
nizmusok vizsgálata volt a célom.

– Ez már az egyenes utat jelen-
tette az egyetemi karrier felé.
Vagy mégsem?

– Lissák professzor ötödéves ko-
romban állást ígért, de nem tudta
teljesíteni, így amikor megkaptam
az orvosi oklevelet, az ideg- és el-
meklinikára kerültem. Az eredetileg
nem idegsebész, hanem idegszövet-
tanász Környei István professzor
vezette klinikán tanultam meg egy
sereg szövettani módszert, és ami-
kor visszamentem az élettanra,
nekem kellett megalapítani a szö-
vettani laboratóriumot.

Lissák Kálmánnak jelentős nem-
zetközi kapcsolatrendszere volt, és
párttagságával stabilitást biztosított
az intézetnek. Egy védőernyőt vont
fölénk, és egész fiatalon eljuthat-
tunk külföldre. Neki köszönhetem,
hogy 1977-ben két évet tölthettem
az Egyesült Államokban, és a világ

legjobb kutatóközpontjaiban – a
Massachusetts Műszaki Egyetemen
(MIT), a Los Angeles-i Kalifornia
Egyetemen (UCLA) és a Princeton
Egyetemen – dolgozhattam. Akkor
írtuk le Bartley Hoebel professzor-
ral a kémiai öningerlés jelenségét.
A Lissák professzor által 1980-ban
szervezett budapesti élettani világ-
kongresszuson kerültem kapcso-
latba a világhírű japán Yutaka
Oomura professzorral, akivel el-
nyertünk egy ötéves pályázatot, és
ez idő alatt fél évig itthon, fél évig

Japánban dolgoztam. Eközben és
ezután is jelentős tanulmányútjaim
voltak Párizsban a Collège de
France-ban, a Düsseldorfi Egyete-
men, Oxfordban és Cambridge-ben.
Oxfordban Edmund Rossal, Camb-
ridge-ben Trevor Robbins profesz-
szorral, a Cambridge-i Egyetem
Viselkedéstani és Klinikai Idegtu-
dományi Intézetének igazgatójával
dolgoztam, aki 2014-ben az idegtu-
domány legjelentősebb díját, az
Agy díjat kapta. Valamennyi hely-
színen rendkívül sokat tanultam a
módszertan és a gondolkodás szem-
pontjából. Az említett kutatók jó vi-
szonyban voltak a főnökömmel,
Grastyán Endre professzorral, aki
sajnos 1988-ban tüdőrákban meg-
halt. Halála után a kollégák biztat-
tak, hogy én kellene átvegyem az
intézetet. A kinevezés feltétele az
akadémiai doktori fokozat volt, és
mivel össze volt gyűjtve az anyag,
egy hónap alatt megírtam a nagy-
doktori dolgozatot, és meg is véd-
tem. Következett a professzori
pályázat, de csak két év múlva, a
rendszerváltás után, 1990-ben ne-
veztek ki a Pécsi Orvostudományi
Egyetem Élettani Intézetének vezető
egyetemi tanárává. Ugyanakkor fel-
kértek arra, hogy a Janus Pannonius
Egyetem Természettudományi
Karán is töltsem be a professzori ál-
lást, mert el kellett indítani az egye-
temi szintű oktatást élettanból. Hét
évig voltam itt professzor. Ezen idő
alatt öt fiatal munkatársam szerzett
PhD fokozatot. 2000-ben egyesült a
két egyetem. 1997-2000 között a
POTE rektorhelyettese, 2000-től
2001-ig az egyesült Pécsi Tudo-
mányegyetem tudományos rektor-
helyettese voltam. Amikor
lemondtam erről a tisztségről, meg-
választottak az Orvosi Kar dékánjá-
nak, majd lemondásom után 2003
őszétől az egyesült egyetem rekto-
rának, amit egy cikluson át 2007-ig
töltöttem be. 

– A folyamatos egyetemi vezetői
tisztséget hogyan lehetett össze-

egyeztetni az intenzív tudomá-
nyos kutatómunkával? 

– Nem volt könnyű, hiszen a po-
litikai rendszerváltásnak, a doktori
iskolák megalapításának, az idegen
nyelvű képzés bevezetésének az
időszaka volt, ezenkívül hetente két
nap hét órát tanítottam, de az inté-
zetben kiváló csapatom volt fiata-
lokból, akik sokat segítettek és
később valamennyien PhD-fokoza-
tot szereztek. 

– Doktori dolgozatai miről szól-
tak?

– A kandidátusi dolgozatomat a
dopaminrendszerek és a moz-
gásszabályozás kapcsolatáról, a
nagydoktorit a glükózérzékeny ne-
uronok szabályozó működéséről
írtam. 1998-tól jelöltek akadémiai
tagságra, 2001-ben lettem a Magyar
Tudományos Akadémia levelező,
2007-től a rendes tagja. Közben na-
gyon sok nemzetközi tisztségem
volt. Az Amerikában alapított IBNS
(International Behavioral Neurosci-
ence Society – Nemzetközi Viselke-
déstani Idegtudományi Társaság)
első nem amerikai születésű elnöke
voltam, amely társaságtól Texasban
a jelentős Myers amerikai életmű-
díjat kaptam. Vezettem a Nemzet-
közi Élettani Unió (IUPS)
táplálkozástudományi részlegét,
voltam a Nemzetközi Agykutatási
Szervezet (IBRO) Kormányzótaná-
csának a tagja. Jelenleg is több
nemzetközi folyóirat szerkesztőbi-
zottságában vagyok, és rengeteget
bírálok, ami megkeseríti az élet-
emet, mert nagyon sok időt elvesz.
Magyarországon a Magyar Élettani
Társaság alelnöke voltam, és a Ma-
gyar Idegtudományi Társaság első
alapító elnöke. Ebben a tisztségben
több mint tíz kongresszus szervezé-
sében vettem részt, ezenkívül sok
bizottságnak voltam a tagja.

– Még hallgatni sem könnyű,
nemhogy ezt a munkát elvé-
gezni.

– Valóban sok, de a szakmai
megbecsülést jelzi.

– Mi volt a legfontosabb újdon-
ság, amire a kutatásai során
rájött, amit leírt, amit bizonyí-
tott?

– Az agyi dopamin- és noradre-
nalin-rendszerekkel1 foglalkoztam,
és az állatkísérletekben már igen
korán neurotoxinokat használtam,
például ami a dopaminrendszert
tönkreteszi. Közismert, hogy a Par-
kinson-kór egyik oka a dopamin-
rendszer tönkremenetele. Az első,
mondhatni maradandóbb eredmé-
nyeim ezzel kapcsolatosak: annak a
vizsgálatával, hogy a mozgatórend-
szerek és azok dopaminrendszeri
vetületének sérülése, roncsolása,
manipulálása milyen következmé-
nyekkel jár. Kiderült, hogy nagyon
lényeges nemcsak a dopamin-,
hanem a noradrenalin-rendszerek
működése is. Így jutottam el a test-
súlyszabályozás kérdéséhez,
ugyanis kiderült, hogy a dopamin-
és noradrenalin-rendszerek egyen-
súlya felel a normális testsúlyszabá-
lyozásért. Ha ezt az egyensúlyt
elrontjuk, például kivesszük a 
noradrenalint, akkor híznak az ál-
latok, ha elroncsoljuk a dopamin-
rendszert, akkor fogynak és
elpusztulnak. Ez volt ez első jelen-
tős felfedezés. 

– Az állatkísérletek eredményei
alapján milyen következtetése-
ket lehet levonni az emberre
nézve?

– A dopamin a percepciónak és a
jutalmazási folyamatoknak egyik
döntő, de nem kizárólagos ingerü-

letátvivő anyaga, nem véletlen,
hogy a táplálékfelvétel szabályozá-
sában a megerősítés oldaláról vesz
részt. A dopamin és noradrenalin
kémiailag rokonok. Az agyvelőben
nemcsak dopamin, hanem hosszú
pályás noradrenalin-rendszer is ta-
lálható. Azt akkor már tudtuk, hogy
a noradrenalin-rendszer elrontásá-
nak hízás lesz a következménye.
Azt viszont nem tudták, hogy mi a
két rendszer egymásra hatása, a sa-
játos egyensúly, amire én jöttem rá.
Ezt kimutattam nemcsak a globus
pallidusnak2 nevezett agyterületen,
aminek kulcsszerepe van a Parkin-
son-kórban, hanem más központi
idegrendszeri területeken is. 

A Bartley Hoebellel, a Princeton
Egyetem világhírű professzorával
tett felfedezésünk, az amfetaminnal
való öningerlés jelensége volt, ami-
kor a patkány azért nyomja a pedált,
hogy amfetamin jusson az agyába.
James Olds elektromérnök és Peter
Milner biológus 1954-ben kimutat-
ták, hogy ha a patkány agyának bi-
zonyos területére beültetünk egy
elektródát, és az egy pedál lenyo-
másával zárja az áramkört, akkor
hamarosan folyamatosan pedálozik,
tehát saját magát ingerli. Ezt nevez-
ték el elektromos öningerlésnek. Ha
egy másik agyterületre ültették be
az elektródát, a patkány kerülte az
öningerlést. Ezzel a felfedezéssel
rájöttek arra, hogy az agyban van-
nak jutalmazó és büntető rendsze-
rek, és a patkány úgy cselekszik,
ahogyan az neki jó. Az elektromos
öningerlés nagyon fontos a tanulás-
sal kapcsolatosan, és könyvtárnyi
irodalma van. Mi azt a kérdést ve-
tettük fel, hogy az elektromos ese-
ményen kívül vajon kémiai
öningerlés is létezik-e. Ugyanis
akkor, ha majom hátába adtak egy
morfiuminjekciót, másnap már
ment, és tartotta a hátát az újabb in-
jekcióért, azaz kábítószer-élvezővé
vált. Mi ez a mechanizmus, és vajon
pedálozik-e a patkány azért, hogy
morfiumot vagy amfetamint juttas-
son az agyába? Ez volt az első ilyen
kísérlet, amit 1980-ban mi végez-
tünk el, és 1983-ban közöltük, hogy
a patkányok kémiai öningerlést haj-
tanak végre, nyomogatják a pedált
azért, hogy amfetamint juttassanak
az agyukba. Később igazolást nyert,
hogy a kulcsesemény az amfetamin
által kiváltott dopamin-felszabadu-
lás. Ez a felfedezésünk indította el
a kábítószer-élvezettel kapcsolatos
vizsgálatokat.

– Előadásában említette, hogy
ezeket az anyagokat tulajdon-
képpen ismeri az agyunk, mivel
termeli is őket.

– A dopamin és noradrenalin
mellett a szerotonin is jelentős, és
bennünk is vannak endogén morfin-
szerű anyagok, opiátok és ezek re-
ceptorai, csak kisebb mennyiségben
és adott agyterületeken. Például az
LSD a legrettenetesebb kábítószer,
amely önagresszióhoz, mások iránti
agresszióhoz vezet, és vad halluci-
nációkat okoz, a szerotonin receptor
1-hez kötődik. Ma már könyvtárak
vannak tele azzal, hogy a kémiai
öningerlés, illetve a dopamin pozi-
tív megerősítő hatású. 

Ettől fogva a különböző neuro-
peptidekre3 összpontosítottunk, és
kiderült, hogy számos neuropeptid
is megerősítő hatású, amiről sok tu-
dományos közleményt publikál-
tunk. Emellett voltak más jellegű
elektrofiziológiai kísérleteink is.
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1.ingerületátvivő anyagok (neurotranszmitterek), amelyek egyik idegsejttől a másikig, az izom- vagy mirigysejtekig üzenetet szállítanak; legtöbbjük az idegrendszerben termelődik, csak ott található meg és
ott fejti ki hatását, de vannak, amelyek a vérben szétterjedve is fejtenek ki hatást, mint például az adrenalin; 2.az agyféltekék mélyén található szürkeállomány része; 3.kis méretű fehérjemolekulák, egyik
szerepük a neuronok működésének összekapcsolása; részt vesznek a fájdalomérzés, táplálékfelvétel, tanulás és memóriafolyamatok szabályozásában.

Lénárd László Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Megtartani az egyensúlyt 
Beszélgetés dr. Lénárd László akadémikussal, a Pécsi Tudományegyetem emeritus professzorával 

Oktatóként Marosvásárhelyen is lebilincselő előadásokat tar-
tott, amelyek rendkívül alapos és széles körű szakmai tu-
dását, tájékozottságát, műveltségét bizonyították. Érdekes
párbeszéd során számolt be arról, hogy az integrált Pécsi Tu-
dományegyetem rektoraként igyekezett „miniszterként” vi-
selkedni, a szó eredeti jelentése szerint a „köz szolgájaként”
végezni az építő-irányító munkát. Dr. Lénárd László emeritus
professzor, a viselkedéskutatás iskolaalapító, nemzetközileg
is elismert szaktekintélye éveken át vezette a pécsi Orvostu-
dományi Kar Élettani Intézetét, akadémikusként jelenleg a
Pécsi Akadémiai Bizottság elnöki tisztségét tölti be. Magán-
emberként címei és rangos kitüntetései ellenére (hogy csak
a legmagasabb tudományos elismerést jelentő Széchényi-
díjat említsük) rendkívül közvetlen, kedves, jókedélyű beszél-
getőtárs.

(Folytatás a 8. oldalon)



Mindennapi életünk egyik legismertebb anya-
gát, a grafitot az elmúlt évszázadokban gyógy-
szerként is alkalmazták. Bizonyíték e
megállapításra a segesvári múzeum gyógyszeré-
szeti részlegén kiállított patikai edények egyikén
olvasható elnevezés: PULVIS GRAPHITI ELUT-
RIATUS. A régi magyar szakkönyvekben lemo-
sott vasszénpor néven szerepel, de nevezhetjük
tisztított grafitpornak is.

A grafit a tiszta szén egyik allotróp (különböző
kristályszerkezetű) módosulata, szürkésfekete
színű, zsíros tapintású, szabad szemmel nem lát-
ható kristályokat alkotó, puha anyag. Általában
mélyen a föld alatt található, mivel szerves ere-
detű kőszenes üledékekből nagy nyomás és hő-
mérséklet együttes hatására vagy vulkanikus
magmás úton keletkezhet. Éppen ezért viszonylag
későn, 1564-ben fedezték fel Angliában. Széle-
sebb körben 1761 után ismerték meg egész Euró-
pában, miután Németországban ceruzát
készítettek a grafitból. Görög eredetű elnevezése
is a graphein (írni) szóból ered, arra utal, hogy (le-
törölhető) nyomot hagy a papíron. A szén másik
nevezetes módosulatához, a gyémánthoz viszo-
nyítva réteges szerkezetű atomrácsánál az atomok
távolsága kisebb, jellegzetes kapcsolódásban van-
nak, ezért vezeti az áramot; a gyémánt viszont
nem, stabil, nem olvasztható, nem oldódó, nehe-
zen égő anyag.

Felfedezése után hosszú ideig nem ismerték a
grafit pontos összetételét. A modern kémia meg-
alapítója, J. J. Berzelius svéd tudós (1779-1848)
a 19. század elején foglalkozott a grafit összeté-
telének meghatározásával, és arra a következte-
tésre jutott, hogy a grafit nagyobbrészt szénből és
kevés vasból áll. Ezért kapta a vasszénpor – lati-
nul Carboretumferrinativum – elnevezést. Az
angol grafit szennyező anyagként valóban tartal-
maz földet, vasat, ezenkívül rezet és titánt is. Eu-
rópa különböző országaiban használatos régi
gyógyszerkönyvek éppen a szennyező anyagok
miatt javasolták az ásványi eredetű grafit átmosá-
sát forró vízzel, és így már érthető, hogy a seges-
vári múzeumban látható gyógyszeres edényen
miért szerepel a grafit neve mellett a lemosott
(elutriatus) szó is. 

A grafit a 18. század végétől használatos volt
gyógyszerként is. Belsőleg ízületi betegségek
(porckopás), gyomorbántalmak és szifilisz keze-
lésére ajánlották, pilulák, osztott porok, mézzel
vagy cukorral készült szirupok (liktáriumok) for-
májában, napi kétszer egygrammnyi mennyiség-
ben. Bőrbetegségekben, külsőleg, krónikus
ekcéma, sömör, pszoriázis, herpesz ellen használ-
ták disznózsírban elkeverve, húszszázaléknyi tö-
ménységben, ritkábban kénnel együtt is.
Weinhold német orvos, még a 19. század elején,
amellett, hogy nem ellenezte alkalmazását, fel-

hívta az orvosok figyelmét arra, hogy a grafit al-
kalmazása teljesen empirikus, tudományosan nem
megalapozott. A későbbi időkben alkalmazása
gyógyszerként teljesen elmaradt. Kazay Endre,
Nagybányán született neves gyógyszerész a négy-
kötetes Gyógyszerészi lexikon (Nagybánya,
1900) című remek művében már csak ennyit ír a
grafitról: „Finom porát szakáll és hajfestőszer
gyanánt használják, belőle préselik a nem olvadó
graphit tégelyeket”.

De a grafit továbbra is megmaradt az emberiség
életében a minden ember által használt ceruza for-
májában. A grafitot agyaggal és kötőanyaggal ke-
verve, egyre jobb, puhább vagy keményebb
minőségben gyártják a ceruzát. Használják még
kenőanyagok, olvasztótégelyek, festékek, elekt-
ródák gyártásánál és nagy mennyiségben atomre-
aktorokban.

A grafit állandó kísérletek tárgya, az utóbbi
években fedezték fel egy újabb allotróp módosu-
latát, amit fullerénnek (többes száma: fullerének)
neveztek el. A fullerén módosulatban a szénato-
mok egy gömbfelületen helyezkednek el, csak
mesterségesen lehet előállítani, alkalmazásához a
tudomány sok területen fűz reményeket. A lehe-
tőségek szinte beláthatatlanok! Gyógyszerészeti
és biológiai alkalmazhatósága is biztató: az ízüle-
tekben pótolhatja az ízületi folyadék veszteségét.
Napjainkban még akadály alkalmazásában a kor-
látozott termelés és a magas ár.

Alig húsz éve, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban újfajta bombát gyártottak, az úgyneve-
zett grafitbombát, amelyet azóta legalább egyszer
bevetettek már. Nem halálos fegyver, de segítsé-
gével megbénítható egy egész ország energiael-
látó rendszere, ugyanis a robbanással egy időben
képződő láthatatlan grafitszálak elektromos be-
rendezésekkel érintkezve azonnal rövidzárlatot
okoznak, a vezetékekben tűz üthet ki, a transzfor-
mátorok felrobbannak. Az áram hiánya mindenki
életében káoszt okoz, leállnak a pénzintézetek,
közintézmények…. Azt hihetnénk, hogy elérke-
zett a világvége!

Az angliai grafitbányák kimerültek, manapság
a grafitszükséglet nagy részét  szibériai, ceyloni,
madagaszkári, kaliforniai és kanadai bányák lát-
ják el, és a grafittermelés a világon évről évre fo-
kozódik sokrétű felhasználása miatt.
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Az utóbbi hónapokban egyre
gyakrabban találkoztak az
anyaországi és hazai állator-
vosok szemférges esetekkel.
Idén augusztus és november
között Marosvásárhelyen is
több esetet regisztráltak.

A férgesség az egyik leggyako-
ribb egészségügyi probléma a 
kutyáknál. A leggyakoribb féregfaj-
ták – fonálféreg, galandféreg, ostor-
féreg, horogféreg, szívféreg –
mellett a szemféreg is megjelent,
ezúttal közvetlen környezetünkben
is azonosítottak és kezeltek fertő-
zött állatokat, ezért arra kértük a
Noé bárkája állatorvosi rendelő ve-
zetőjét, ismertesse a jelenséget.

– Mi a szemférgesség kiváltó
oka? 

– A thelaziózis olyan szemféreg-
fertőzés, melyet a Thelazia fonálfé-
regfajok, ezen belül Európában az
úgynevezett Thelazia callipaeda
szemféreg okoz. Kb. 12–18 mm
nagyságú, vékony szürkésfehér
színű parazita (apró tésztaszerű).

Társállatoknál, elsősorban ku-
tyáknál okoz szemférgességet, de
elszórtan macskáknál is előfordul,
igaz, ritkábban, ami a macskák tisz-
tálkodási szokásaival magyaráz-
ható. Ezenkívül vadon élő
állatoknál (róka, farkas, vadmacska,
aranysakál, nyest, mosómedve,
hiúz, európai vadnyúl, mezei nyúl)
illetve ritkán embernél is előfordul-
hat. Az első európai esetet Olaszor-
szágban jegyezték 1989-ben,
azonban az elmúlt évtizedekben
egyre növekvő mértékben jelentke-
zett számos más európai országban
is (Belgium, Svájc, Franciaország,
Németország, Görögország, Portu-
gália, Spanyolország, Szlovákia,
Románia stb.). Magyarországon az
első esetet 2014-ben jelentették,
azonban évről évre egyre több a
szemférges megbetegedés. Sajnos,
a 2018-as évben jelentős mértékben
megnőtt a fertőzött esetek száma, a
nyári-őszi hónapokban a szakrende-
lések során egyre több kutyathela-
ziózis fordult elő.

– Miként kerül a parazita az
állat szemébe?

– A thelaziózis első számú vek-

tora/köztigazdája Európában a gyü-
mölcslégy (Phortica variegata),
mely elsősorban erdős vidékeken
fordul elő. Amikor a légy a célállat
könnyéből táplálkozik, akkor jutnak
a paraziták az állat szemére. Jellem-
zően a pislogóhártya bulbaris felszí-
nén bújnak meg, esetenként akár
szabad szemmel is észlelhetők a kö-
tőhártyán vagy a szemfelszínen. 

– Milyen tünetek jelzik a para-
zita jelenlétét az állat szemé-
ben?

– A legfőbb szemtünetek, melye-
ket tapasztalunk: conjunctivitis (kö-
tőhártya-gyulladás), könnyezés,
mérsékelt fokú váladékozás, pislo-
góhártya-előesés, ritkán keratitis
(szaruhártya-gyulladás). A harma-
dik szemhéj belső felszíne általában
jelentősen megvastagodott, kipirult,
egyenetlen felszínű. A kellemetlen
érzés sok esetben diszkrét, sokszor
az állat hetekig, vagy akár hónapo-
kig is együtt él a szemférgességgel. 

– Mi történik a vizsgálat során
és miként kezelhető?

– A vizsgálat során érdemes helyi
érzéstelenítőt cseppenteni a
szembe, ilyenkor gyakran a pislo-

góhártya alól előbújnak
a thelaziák, de a pislo-
góhártya bulbáris felszí-
nét mindig meg kell
tekinteni annak elemelé-
sével. Gyakori, hogy a
panaszmentes szem pis-
logóhártyája alatt is
megbújik néhány para-
zita, így minden esetben
mindkét szem alapos
vizsgálata javasolt. A
kezelés legfontosabb lé-
pése a szemférgek me-
chanikai eltávolítása. A
teljes siker érdekben ál-
talában bódítás szüksé-
ges, de nyugodt állatok
esetében éberen, helyi
érzéstelenítés mellett is
elvégezhető. A pislogó-
hártyát óvatosan ele-
melve, fiziológiás
sóoldattal való alapos
öblítést követően csi-
pesszel vagy vattapálcá-
val el kell távolítani a férgeket. Ezt
követően helyileg nem-szteroid
gyulladáscsökkentő szemcseppet,
illetve valamilyen szemfelszínt
védő szemgélt kell alkalmazni.
Szükséges a parazitaellenes sziszté-
más kezelés is, előtte azonban szív-
és bőrféregszűrést kell elvégezni.

Amennyiben a szűrési eredmény
negatív, 4–6 hónapon át javasolt
spot-on (Advocate) vagy tablettás
(Milbemax, Milprazon) parazitael-
lenes készítmény használata. Egyes
kutatások szerint az Advocate ké-
szítmény eredményesebbnek bizo-
nyulhat – tájékoztatott Pálosi
Csaba állatorvos.

Szer Pálosi Piroska

Ahhoz, hogy egy férfi jó benyo-
mást keltsen, nem elég, hogy jól
nézzen ki és ápolt legyen, az is
fontos, hogy stílusosan, divato-
san öltözködjék. 

Első helyen a SPORTOS KIEGÉ-
SZÍTŐKKEL „feldobott” klasszikus vi-
selet áll, ami azt jelenti, hogy elegáns
felöltőhöz és klasszikus nadrághoz vi-
seljenek sportcipőt. Ha a kabát alá
sportos anorákot vesznek, még divato-
sabb lesz a viselet.

Annak ellenére, hogy nem mindenki
kedveli, a második helyen a szokatlan,
vonzó RETRO viselet áll: feltűrt ujjú
zakók, élénk színű pulóverek és szokat-
lan kiegészítők.

Az elegáns, eredeti BÁRSONY ÉS
VELÚR is divatos, és aki viselni fogja,
kétségkívül magára vonja a figyelmet.

A RÉTEGES ÖLTÖZKÖDÉS is
még mindig divat. Garbót kombinálhat-
nak zakóval, ami megfelel egy üzleti ta-
lálkozóra. Ha öltönyt vagy felöltőt
különböző dzsekikkel társítanak, szin-
tén divatosak és az alkalomhoz illőek
lesznek.

A szezon  kedvenc SZÍNEI idén
főleg a SEMLEGES színek, mint a sö-
tétkék, szürke, bézs, fehér és fekete.
Ezek könnyen kombinálhatók. A meré-

szebbek viseljenek élénk színű részle-
tekkel ellátott vagy élénk mintájú ruha-
darabokat. 

A másik fő tendenciát idén a KOC-
KÁS anyagokból készült ruhadarabok
jelentik. A divattervezők főleg a nem túl
kontrasztos és a minél apróbb kockák-
kal díszített anyagokat ajánlják. Így a
kinézet hivatalos lesz.

A DUPLA SOROS ZAKÓ bármi-
lyen színben vagy mintával mindig ele-
gáns, és előnye, hogy a mindennapokra
is felvehető, még farmerrel is.

Az elegáns, KLASSZIKUS FÉRFI-
ÖLTÖNY mindig divatos, főleg jó mi-
nőségű anyagból, semleges színekben
mutat a legjobban. Ha szokatlan lábbe-
livel vagy kiegészítőkkel társítják, még
divatosabb lesz a megjelenés.

A BOMBÁZÓ DZSEKI nagyon ké-
nyelmes, és jól mutat a mindennapi vi-
seletben, főleg, ha sportos vagy casual
stílust választanak.

A  férfias TÉLIKABÁT mint köte-
lező téli ruhadarab főleg teveszínben
mutat kitűnően. Választhatnak bőrből
vagy lakkozott bőrből készült télikabá-
tot is.

Az „örökzöld” PULÓVER is főleg
téli ruhadarab. Idén legyen túlmérete-
zett, gombokkal, fűzővel díszítve. Mind
a diszkrét színű, mind a feltűnő, extra-
vagáns mintájú darabok  divatosak.

Férfidivat hideg napokra 

Ember és állat harmóniája
Szemférgesség a kutyáknál

Veress László

Szemféreg eltávolítása a Noé bárkája állatorvosi rendelőben
Fotó: Szer Piroska

Ásványi eredetű gyógyszerek
A grafit

Casoni Szálasi Ibolya
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A november 22-i rejtvény megfejtése: Szerintem a dráma legmagasabb koncepciója a szüntelen cselekvés.

„Ha minden reggel...”
François René vicomte 

de Chateaubriand francia
író, államférfi 

gondolatának befejezését
idézzük.
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– Hogyan születtek az újabb ötletek?
– Ez az egészben a gyönyörűség, az

ember ezért dolgozik. Kell hozzá egy
nagyfokú szakirodalmi ismeret és kreativi-
tás is. A kutatás szépsége az, hogy az
ember eljut oda, hogy elméletileg is meg
tudja fogalmazni, hogy milyen irányba kell
előre menni, és ha megtalálja a választ,
annál nagyobb gyönyörűség nem létezik.
Ezért végzik el a kutatók ugyanazt a mun-
kát jóval kevesebb pénzért, mint amit meg-
érdemelnek. Ezt sajnos tudják a
törvényhozók is, és ez lényegében a játék-
tevékenység. Kedvenc mesterem, Grastyán
Endre a játék neurobiológiájával foglalko-
zott, és az akadémiai székfoglalója arról
szólt, hogy a felfedezés öröméért játszunk.
És az a boldog ember, aki munkaként azt
végzi, ami a hobbija, mert abból rabszol-
gamunka soha nem lesz. Ilyen értelemben
rendkívül szerencsés vagyok, mert egész
életemben azzal foglalkoztam, ami a hob-
bim. Az a baj, hogy azt ezért nem is lehet
abbahagyni, és most is ugyanazt teszem.

– Volt-e olyan kérdés, amire nem sike-
rült megtalálni a választ?

– Természetesen. Volt számtalanszor
rosszul feltett kérdés is, ami zsákutcába ve-
zetett. Az ember ilyenkor megpróbálja új-
rakezdeni.

– Jelenleg a professzor úr mivel fog-
lalkozik?

– Van még néhány doktoranduszom, és
hetvenen túl az ember nem szeretné nyitott
kérdésekkel lezáratlanul hagyni a dolgait.
Akkor leszek nyugodt, amikor már vala-
mennyien megvédték a doktori dolgozatu-
kat. Nagy lendülettel dolgoznak, és az
eredményeket nemzetközi lapokban közöl-
jük. Van egy elektrofiziológiai témánk a
jutalom elvárásáról az idegsejtek szintjén,
amivel kapcsolatban nagyon érdekes lele-

teink vannak a patkány agyának prefrontá-
lis kérgéből. Van egy témánk, ami a meg-
rezzenési reakcióval, egy nagyon erős
inger hatásával áll kapcsolatban. Ha pél-
dául nagyot tapsolunk, mindenki megrez-
zen, ennek az elektrofiziológiáját
vizsgáljuk. Vannak peptides témáink is,
mint például a sokat emlegetett oxitocin-
nak a tanulásban betöltött szerepe. Az oxi-
tocin a társas viselkedés hormonja,
szexuálisan és nem szexuálisan is két
egyed közötti boldog kapcsolat során sza-
badul fel. Ez egy szociális hormon, és a ku-
tatásának egyik tanulsága, hogy igenis meg
kell simogatni a másik embert, és attól le-
szünk boldogok. Sőt már a kutya–ember
kapcsolatban vagy két kutya között is ki-
mutatták az oxitocin felszabadulását. A tár-
sas jólétnek ez a kémiai anyaga rendkívül
izgalmas téma.

Azonkívül még oktatok, a doktori kép-
zés és a nagyelőadások mellett akadémi-
kusként és a különböző bizottságokban
Budapesten is dolgom van. Azt vallom,
hogy a hosszú élet titka, hogy tegyük a dol-
gunkat. Ha valaki leáll, vége van. Talán
akkor is, ha elveszti a kutatásban is annyira
fontos tulajdonságot, a kíváncsiságot. Ked-
venc mesterem is az ismeretlen megisme-
résének a fontosságát emlegette, azt, hogy
tulajdonképpen a játékban is ez testesül
meg, a kíváncsiság, ami a legnagyobb és
legcsodálatosabb hajtóerő.

*
Lénárd László professzor marosvásár-

helyi köszöntése során elhangzott, hogy
pályafutása alatt mennyire fontos szerepe
volt a családnak, amelyben köztiszteletnek
örvendő orvos feleségével három gyer-
meket neveltek fel, akikből kiváló szakem-
berek lettek. A szülők mesterségét követő
dr. Lénárd László szívsebészről egy előző
Harmónia összeállításunkban olvashattak.

Megtartani az egyensúlyt 
„A fény mindig utat mutat,

annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén november 22-től december 22-ig tartóz-

kodik a Nap a Nyilas jegyében. Mifelénk ezzel
a periódussal zárul le az ősz.
A nappalok ideje csökken, az
éjszaka sötétsége nő. A hiber-
náláshoz szokott állatok jó
része rejtekhelyén tartózko-
dik, a lombhullató fák mezte-
len ágai hajladoznak a
szélben, a vándormadarak
csak álmukban köröznek tája-
inkon.

Ha a Skorpióról azt tartják,
hogy a zodiákus legpesszi-
mistább jegye, a Nyilasról
nyugodtan elmondhatjuk,
hogy a legoptimistább. A re-
cept úgymond egyszerű: sose
veszítsd el a hitedet! A gödör
alja azt a célt szolgája, hogy
elrugaszkodhassunk, és visz-
szakerüljünk a felszínre, a
fényre. Fénylények vagyunk, minden emberben
ott pislákol az isteni szikra. Ebből a szikrából
kellene fellobbantani a tüzet, mely világosságot
és meleget ad számunkra. Vagy engedni a sötét-
ség démonainak, hogy elfedjék a fényt. A fényt,
melyre a Biblia utal: „Én vagyok a világ vilá-
gossága!” Csak a szellem tüze képes láthatóvá
tenni azt a valóságot, melyet Maya fátyla sejtel-
mesen eltakar. A Nyilas azt mondja, hogy fog-
juk meg, és vigyétek, mi pedig észre sem
vesszük, hogy ő semmit sem cipel. Uralkodó
planétája a Jupiter, a görög mitológia Zeusza,
aki apját, a félelmetes Kronoszt testvérei segít-
ségével győzi le. A tanítás az is lehetne, hogy a
félelmeket hittel és bölcsességgel lehet le-
győzni. De nem árt, ha hozzáteszünk egy adag
önfeláldozást és elköteleződést is. 

A Nyilas a hit embere. A kérdés az, hogy
miben hiszünk. Mai világunkat átszövi – és itt
a dekadens Nyugatra gondolok – egyfajta jóléti
materializmus, mely nem más, mint az anyagba,
a mulandóba vetett hit. Mit mondhatnánk egy
amerikai tévécsatorna egy „tudományos” adá-
sáról, melyet egy jónevű színész prezentál, aki

a mitokondriumok
szerepét állítja pie-
desztálra, mint va-
lami véletlenszerű
csoda alapját? Egy
szó sem esik a te-
remtésről, a Terem-
tőről. Bezzeg az a
csodálatos mito-
kondrium!

A politika is
„Nyilas szakma”, és
ha szétnézünk ezen
a téren a világban,
többnyire azt kons-
tatáljuk enyhén ke-
sernyés szájízzel,
hogy a gazdaság
nagykutyái kényük-
kedvük szerint rövi-

debb vagy hosszabb pórázon ugráltatják a
vezetőket. Ahogy egyik kedvenc műsorvezetőm
fogalmaz, a „globalo-gazdik” kezét nyalogatják
azok a vezetők, akik százmilliók életére kiha-
tóan hozzák meg etikátlan döntéseiket. Nyugat-
Európa haldoklik. Hogy miért? Mert az
egoizmus oltárán feláldozzák a családot. Mert
megtagadják kontinensünk keresztény gyöke-
reit. A muzulmán hit erősebb és dinamikusab-
ban fejlődik, mint a sok ágra szakadt, néha
egymással is rivalizáló kereszténység. A folya-
mat végére akár tippelhetnénk is, de nem tesz-
szük. Elég, ha rendet rakunk a saját házunk
táján, és olyan értékeket teremtünk, amivel hoz-
záadunk valamicskét a világ jobbá tételéhez.

Észrevételeiket, véleményüket várom az 
asztros@yahoo.com címre.

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor (Folytatás a 6. oldalról)



Az egykori marosvásárhelyi
labdarúgó, Márton Géza – aki
a Viitorul és az Elektromaros,
majd a Gyergyószentmiklósi
Viitorul és a Csíkszeredai
Rapid együtteseinél futballo-
zott – újra összehívta a város
egyik legsikeresebb kispá-
lyás együttesét, a nyolcvanas
években működő, sokszoros
kispályás bajnok Racinget,
amely 1985 és 1990 között
Vásárhelyen az első csapat
volt, amely zsinórban három
bajnoki címet és három szu-
perkupát is nyert. 

A találkozón az egykori társak
közül jelen volt többek közt Csiz-
madia József (Csizi), akit akkori-
ban a város egyik legtechnikásabb
játékosának tartottak, és az említett
időszakban hat alkalommal nyerte
el a bajnokság legjobb játékosa
címet a tavaszi és őszi kiírású baj-
nokságokban.

Az öregfiú-találkozón Márton
Gézán és Csizmadián kívül jelen
volt Kovács Elek, Márton Sándor,
Petroleon Sándor (Lió), Dudás Jó-
zsef, Ioan Nicolae Miculi, Fehér
Attila (Füles), Farkas István (Téti),
Nemes István (Gufi), Gergely
Csaba, Aszalos János, Kelemen
Sándor (Keli) és Remus Cazan.
Nem tudtak elmenni, de üdvözle-
tüket küldték Adrian Strete, Leon-

tin Moca (Leves) és Székes Károly
kapusok, valamint Szabó József,
Ferenczi János és Baróti Vilmos
mezőnyjátékosok. A társak felem-
legették ugyanakkor a néhai Szé-
kelyhidi Levente hálóőr nevét is. 

Márton Géza az együttes sikeré-
nek titkáról a következőket mondta
el: „Kiváló erőnléti állapotban vol-
tunk, hiszen az együttes kezdő em-
berei közül heten leigazolt
labdarúgók voltunk a hazai első
három ligában (Márton Sándor –
AS Armata, majd Metalotehnica;
Dudás József és Szabó József –
Szászrégeni Avântul; Márton Géza
– Gyergyószentmiklósi Viitorul és
Csíkszeredai Rapid, Kovács Elek
és Csizmadia József – Metaloteh-
nica; Ioan Nicolae Miculi – Elekt-

romaros), de Adrian Strete
és Székelyhidi Levente is
élvonalbeli kézilabdaka-
pusok voltak. Emellett na-
gyon jó összjáték volt a
csapaton belül, ebből ki-
folyólag könnyen megta-
láltuk egymást a pályán, a
pályán kívül pedig család-
jaink jó barátságot ápol-
tak, azaz gyakran töltöttük
együtt a szabadidőnket” –
mondta el Márton Géza. 

Márton Sándor meg-
említette, hogy a Racing
akkori nagy ellenfelei a
bajnokságban a Fla-
mengo, az Alkmaar, a
Fero, az Ajax és a Real
voltak. „Ellenfelek, de el-
lenségek soha!” – tette
hozzá.

Csizmadia József ezt
azzal egészítette ki, hogy
a pályán kívül gyakran jó
baráti kapcsolatot ápoltak
egymással. A sportpálya-

futásáról pedig így mesélt: „Az AS
Armata kölyökcsapatában kezdtem
el futballozni, majd a ranglétrán to-
vább haladtam, de az akkori
nagycsapatba nem tudtam beke-
rülni, hiszen sok kiváló futballista
játszott ott. Az ASA-tól idővel a
Metalotehnicához kerültem, ahol
együtt futballoztam többek közt
Biró II. Leventével, Sipos Árpival,
Kovács Elekkel, a Cioloboc testvé-
rekkel, Márton Sándorral, Ghiţă
Vasiuval is. A rendszerváltás után
családostul kitelepedtünk Magyar-
országra, ahol az Eger melletti
Noszvaj együttesében még évekig
futballoztam nagypályán. 1977 és
1990 között kispályáztam Vásárhe-
lyen. Jelenleg a családommal Isa-
szegen lakom, egy 30 és egy 33
éves fiam van”.

Az akkori kispályás futballélet-
ről így vélekedett: „Nagyon sok jó
kispályás csapat és játékos volt
abban az időben a városban, mind-
annyiunknak ez volt a kedvenc
időtöltésünk. Ebből kifolyólag
naphosszat együtt voltunk, kirán-
dulni, bulizni, családi összejövete-
lekre jártunk együtt. Úgy
gondolom, hogy ez volt a Racing
sikerének a titka” – fejezte be a be-
szélgetést Csizmadia József. 

Érdekességként említhető meg,
hogy a Racing 1990-es felbomlása
után a néhai Olasz Lajos (ex-Meta-
lotehnica, Gernyeszeg) a Bastiához
csalta Márton Sándort, majd Már-
ton Gézát, aztán Ioan Nicolae Mi-
culi, Aszalos János és Kelemen
Sándor is oda igazolt, de mellettük
oda került többek közt Emil Nae
(Elektromaros), Mircea Pop (Sănă-
tatea) és Tolvaj József (IRA) is, így
elkezdődött a Víkendtelepen a mai
napig létező Bastia legsikeresebb
időszaka. 

Nem okozott komolyabb gon-
dot a Marosvásárhelyi CSM
női röplabdacsapatának a
SCM U Craiova legyőzése
sem, így a 8. forduló után is
hibátlan marad a mérlege
Predrag Zucović csapatának,
amely eddig még játszmát
sem veszített.

Ilyen veszély a mostani találko-
zón sem fenyegette a házigazda klu-
bot. A marosvásárhelyi szakmai
vezetés ezen a mérkőzésen is beve-
tette a teljes kispadot, játszmánként
más és más összeállításban játszott,
teljesen biztos lévén abban, hogy az
ellenfél a második garnitúrának sem
okozhat gondot. A találkozón a leg-
nagyobb izgalmat az okozta, hogy
az első játszmában, 19-13-as állás-
nál kialudt a csarnokban a világítás.
Mivel a déli órákban zajlott a
meccs, a szervezők elhúzták az ab-
lakok sötétítőit, és folytatódhatott a

játék, igaz, igen furcsa és szokatlan
fényviszonyok között, a játékveze-
tők szerint azonban szabályosan.

A marosvásárhelyi csapat mind-
három játszmában végig vezetett, és
akkor sem forgott veszélyben a
győzelem, amikor időnként néhány
pontot figyelmetlenség vagy az
összpontosítás kiesése miatt egy-
más után elveszített. Nem volt ez
másként a harmadik játszmában
sem, amikor a vendégek 21 pontig
jutottak, de akkor sem tudták veszé-
lyesen megközelíteni a házigazdá-
kat.

Az alapszakasz utolsó fordulójá-
ban áll az eddigi legnehezebb fel-
adat a CSM előtt, amikor a második
helyen álló Piteşti otthonába láto-
gat. Ugyancsak idegenben, Mára-
marosszigeten játszanak a
marosvásárhelyi röplabdázók a
visszavágók első fordulójában, a
naptári év utolsó mérkőzését azon-
ban hazai pályán vívják december
15-én, amikor Nagyvárad látogat a
Pongrácz Antal csarnokba.

Újabb jelentős fegyvertényt
hajtott végre a Marosvásár-
helyi Romgaz-Elektromaros
női tekecsapata, amely a Baj-
nokok Ligája 2018–19-es
idénye első körében idegen-
ben nagy arányban nyert az
esélyesebbnek számító szlo-
vén Triglav Kranj otthoná-
ban.

Az előző idényben meglepetést
szerző marosvásárhelyi tekecsapat
ezüstérmes lett a BL-ben, ám az
idén a Világkupán nem sikerült be-
jutnia a négyes döntőbe, a hatodik
helyen végzett Orosz István együt-
tese, így selejtező körre kénysze-
rült a Bajnokok Ligája új
kiírásában. Itt a szlovén Kranjnyal
került szembe, amely Európa-
kupa-győztesként és favoritként
hazai pályán kezdett. A marosvá-
sárhelyi hölgyek azonban majd-
nem száz fával legyőzték saját
pályájukon a szlovéneket, de ami

ennél is lényegesebb, hogy mind-
össze egy párban veszítettek, ami
szinte biztossá teszi a továbbjutá-
sukat a december 8-ai marosvásár-
helyi visszavágó előtt. 

A női teke Bajnokok Ligájában
12 csapat indul, a Világkupa-, Eu-
rópa-kupa és NBC-kupa-eredmé-
nyek alapján a legjobb négynek
számító alakulat csak a negyeddön-

tőben kapcsolódik be a küzde-
lembe. Amennyiben továbbjut, a
marosvásárhelyi női együttes ellen-
fele a Bécsi BBSV lesz, amellyel
érdekes módon az előző BL-ne-
gyeddöntőben is találkozott, és
amelyet legyőzött, noha akkor is a
bécsiek számítottak favoritoknak.
A mérkőzéseket január 26-án és
február 16-án rendezik.

Szlovéniában nyert a Romgaz-Elektromaros
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Czimbalmos Ferenc Attila 

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

jegyzőkönyv
női röplabda A2 osztály, nyugati csoport, 8. forduló: Marosvásárhelyi CSM –

SCM U Craiova 3:0 (25:14, 25:12, 25:21)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 50 néző. Vezette: Răzvan Ghiurco

(Kolozsvár), Cristian Boroeanu (Zilah).
Marosvásárhelyi CSM: Fl. Murariu, Vereş, Niţă, Ioan, Ionescu,Vujadinović (Ar-

niceru, Andreica, K. Murariu, Dumitrescu). Liberó: Molnar (Mărginean).
Craiova: Lupu-Banga, Matei, Truţă, Blendea, Rizan, Zlotea (Bicuţ, Brabete, An-

dreescu). Liberó: Pîrvan.

Pillanatkép az egyik mérkőzésről

Márton Géza és Csizmadia József

jegyzőkönyv
női teke Bajnokok ligája, 1. kör, 1. menet: Triglav Kranj (szlovén) – Romgaz-

Elektromaros 1-7 ( 7,5-16,5, 3327-3418)
Triglav tekepálya, Kranj. Vezette: Gordana Grubić.
Páronkénti eredmények: Petra Bašek – Alina Hanc 0-1 (1-3, 567-559), Tara

Hočevar – Duka Tilda 0-1 (1-3, 544-588), Tatjana Perišič – Doina Baciu 0-1 
(1-3, 551-570), Nika Blagovič – Sáfrány Anita 0-1 (1-3, 534-589), Brigitte Strelec
– Maria Ciobanu 1-0 (2,5-1,5, 582-545), Anja Forštnarič – Méhész Anita 0-1 (1-
3, 549-567).

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály nyugati csoportja 7. fordulójában a következő ered-

mények születtek: Nagyszebeni Volei CSM – Dévai Cetate 3:0, Temesvári CSM –
Marosvásárhelyi CSM 0:3, SCM U Craiova – Lugosi CSM II 0:3, FC Argeş Piteşti
– Temesvári Politehnica 3:0, Máramarosszigeti CSM – Nagyváradi CSU 0:3.

A 8. forduló eredményei: Dévai Cetate – Nagyváradi CSU 0:3, Temesvári Po-
litehnica – Máramarosszigeti CSM 3-1, Lugosi CSM II – FC Argeş Piteşti 0:3,
Marosvásárhelyi CSM – SCM U Craiova 3:0, Nagyszebeni Volei CSM – Temesvári
CSM 3:0.

Eredményjelző
A női teke Bl 1. körének 1. menetében a következő eredmények születtek:

Slovan Rošice (cseh) – Rákoshegyi VSE 5-3, Triglav Kranj (szlovén) – Romgaz-
Elektromaros 1-7, SKK 98 Poing (német) – Kegljaski Klub Celje (szlovén) 7-1,
Zeležiarne Podbrezová (szlovák) – KC Scherzheim (német) 3-5.

újra találkoztak az egykori Racing játékosai Csak a világítás kialvása 
okozott némi izgalmat

Egy érem és néhány jó helyezés
a Marosvásárhelyi Iskolás Sport-
klub (ISK) mérlege a Bákóban no-
vember 16–18-án rendezett
országos poliatlon-bajnokságon,
amelyet a 2007-es és 2008-as szü-
letésű úszók számára írtak ki. A ki-
sebbek öt, a nagyobbak hat
versenyszámban méretkeztek meg.

A marosvásárhelyiek közül a leg-
jobb eredményt Sántha Nóra (2008)
érte el, bronzérmes lett 50 méteres
pillangóúszásban és 11. az össztett-

ben. A nyolcfős ISK-küldöttség to-
vábbi jobb eredményei: Gherman
Ianis (2007) – negyedik 50 m háton,
44. összetettben; Sárkány Melinda
(2007) – hatodik 50 m mellúszás-
ban, 19. összetettben.

A marosvásárhelyiek keretében
helyet kapott továbbá Crăciun Ale-
sia (2007), Crăciun Ana (2007),
Butuk Zsófia (2008), Maday Tímea
(2008) és Siklódi Áron (2008), ed-
zőik: Szeghalmi Andrea és Kis-
györgy Evelin.

Marosvásárhelyiek az országos
poliatlon-bajnokságon

Bajnokok Ligája
A mai program

Az utolsó előtti forduló mai játéknapján az A, a B, a C és a D jelű né-
gyesek csapatai lépnek pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkö-
rében.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:
* A csoport: Atlético Madrid (spanyol) – AS Monaco (francia) (19.55

óra, TV: DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus), Borussia Dortmund
(német) – FC Bruges (belga) (22.00). Az állás: 1. Borussia Dortmund 9
pont (8-2), 2. Atlético Madrid 9 (7-6), 3. FC Bruges 4, 4. AS Monaco 1.

* B csoport: PSV Eindhoven (holland) – FC Barcelona (spanyol)
(22.00, DigiSport 3), Tottenham Hotspur (angol) – Internazionale (olasz)
(22.00, DigiSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport). Az állás: 1. FC Bar-
celona 10 pont, 2. Internazionale 7, 3. Tottenham Hotspur 4, 4. PSV Eind-
hoven 1.

* C csoport: SSC Napoli (olasz) – Crvena zvezda (szerb) (22.00, Di-
giSport 4, Telekom Sport 4), Paris Saint-Germain (francia) – FC Liverpool
(angol) (22.00, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus). Az
állás: 1. FC Liverpool 6 pont (7-5), 2. SSC Napoli 6 (4-3), 3. Paris Saint-
Germain 5, 4. Crvena zvezda 4.

* D csoport: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Galatasaray (török) (19.55,
DigiSport 2, Telekom Sport 2, Look Sport), FC Porto (portugál) – Schalke
04 (német) (22.00). Az állás: 1. FC Porto 10 pont, 2. Schalke 04 8, 3. Ga-
latasaray 4, 4. Lokomotiv Moszkva 0.



Az 2018–2019-es tanévben az
Erasmus+ program Sikeres szállo-
dai technikusok a munkaerőpiacon
című és 2018-1-RO01-KA102-
048120 számú projekt kedvezmé-
nyezettje a marosvásárhelyi
Elektromaros Technológiai Líceum.
Ezt a projektet az Európai Bizottság
finanszírozza 138.638 euróval. A fi-
nanszírozás a kiutazó csoportok
szállását-ellátását, kiutazását, kultu-
rális tevékenységeit, szervezési
költségeit fedezi. Intézményünkben
ez az első Erasmus+ KA1-VET mo-
bilitások középiskolai projektje,
ahol a XI. osztályos diákok szakmai
gyakorlati alapképzésben részesül-
nek szállodai szakmai készségeik
fejlesztésében európai kontextus-
ban.

A projekt első számú nyertesei a
diákok lesznek, akik ideális körül-
mények között gyakorolhatják, fej-
leszthetik szakmai tudásukat
szállodaiparban, és közben világot
láthatnak, különböző, más kultú-
rákat ismerhetnek meg.

Összesen 48 diákunknak és hat
kísérő pedagógusnak lesz alkalma
betekintést nyerni az olaszországi,
magyarországi, valamint ciprusi
szállodaipari szakképzésbe. A részt-
vevőknek hasznos lesz a projekt,
nemcsak a konkrét tudás gyarapítá-

sában lesz részük, hanem a vi-
lágszemléletükben, értékrendjük-
ben, jövőképükben is, betekintést
nyernek a különböző országokban
végzett turisztikai gyakorlatokba. 

A projektnek három időszaka
van: 

– A mobilitások előtti időszaka,
amely magába foglalja a következő
tevékenységeket: projektszámlanyi-
tás, a Nemzeti Irodával kötött szer-
ződés, projektoktatás a Nemzeti
Irodánál, munkabizottságok és ezek
tevékenységeinek felosztása, érte-
sítő értekezletek, a logisztika végle-
gesítése, diákok toborzása és
kiválasztása, a mobilitásokon részt
vevő diákok nyelvi, kulturális és pe-
dagógiai felkészítése, a dokumentá-
ció elkészítése.

– A mobilitások lezajlásának idő-
szaka, amely magába foglalja a kö-
vetkező tevékenységeket:
kommunikáció a csoporttal, a szak-
mai gyakorlat teljesítése napi hat
órában három hétig, három külön-
böző időszakban és partnernél, a ki-
utazott diákok tevékenységének
monitorozása, a gyakorlati tevé-
kenység portfóliójának összeállí-
tása.

– A mobilitások utóidőszaka,
amely magába foglalja a következő

tevékenységeket: diákok és kísérő
tanárok tevékenységi jelentése,
eredmények értékesítése az oktatási
dokumentumokban, disszemináció
és továbbadás, végjelentés.

A projekt partnerei: 
1. Istituto Tecnico Per il Turismo

Livia Bottardi, Róma (Olaszország-
ból).

2. Győri Szolgáltatási Szakkép-
zési Centrum Krúdy Gyula Gimná-
ziuma, Két Tanítási Nyelvű
Középiskolája, Turisztikai és Ven-
déglátóipari Szakképző Iskolája,
Győr (Magyarországról).

3. Organization For Promotion of
European Issues (OPEI) és Hotel
St. George & Golf Resort, Paphos
(Ciprusról).

A partnerekkel és a mobilitással
folytatott együttműködést követően
a diákok az Europass és ECVET
(európai szakoktatási és szakkép-
zési kreditrendszer) rendszerekben
elismerő tanúsítványt kapnak. 

Mint hatások, ide sorolhatók: a
diákok szakmai és csapatmunka-
kompetenciáinak, nyelvi készségé-
nek és kulturális tudásának
fejlesztése; könnyebben beillesz-
kednek a munkapiacon; fejleszteni
fogják a kritikai gondolkodást, a
szakmai és etikai magatartást; tanu-
lási motivációhoz járul hozzá; isko-

lánk szempontjából hozzájárul a
partnerségi kapcsolatok fejlesztésé-
hez; elősegíti az interkulturális
megértést; megakadályozza az ex-
klúziót. Oktatási intézményünk
szakoktatásának minőségét javítja;
növeli azt a bizalmat, hogy iskolánk
egyenlő esélyeket kínál; javítja az
oktatási, képzési és tanulási folya-
matot; intézményünk nemzetközi
hírnévvel fog rendelkezni, mivel
európai dimenziója növekszik; mo-

dernizálja iskolánk oktatását; a diá-
kok innovációs, valamint vállalko-
zói szellemét növeli; arra ösztönzi a
tanárokat, hogy más, ehhez hasonló
projekteket valósítsanak meg; nem
utolsósorban Maros megyét promo-
válja.

Aki pályázik, az fejlődik! 
Selyem Zoltán Előd 

aligazgató 
Fodor Edit tanárnő, 

projektfelelős

Ismét Csíkfalva és Nyárádsze-
reda szervezte meg az önkén-
tes tűzoltók téli képzését, és
ezúttal is magyarországi kol-
légáik mutattak rá, hogy mi
az, amit tudnak, és mi az,
amiről azt hiszik, hogy tudják.
Nagyon hasznosak az ilyen
összejövetelek – hangsú-
lyozta minden csapat.

Szombaton délelőtt a szeredai ál-
talános iskola amfiteátrumában el-
méleti képzésre került sor, ahol a
szakemberek alaposan elmagyaráz-
ták az önkéntes tűzoltóknak a két
idei fő téma minden vetületét, azaz

hogy hogyan kell a mélyből, esetleg
kútból, illetve füstbe borult helyi-
ségből kimenteni az áldozatokat,
majd a háromtucatnyi önkéntes
Csíkfalván, a Nyárád egyik kevésbé
forgalmas hídján élesben próbál-
hatta ki, hogyan kell egyetlen kötél
segítségével kiemelni a mélybe,
vízbe zuhant személyeket, utána
Jobbágyfalván egy elhagyott ingat-
lanban azt tapasztalhatták meg, mi-
lyen egy füsttel elborított épületben
megkeresni és eltávolítani a robba-
nékony anyagokat és kimenteni a
bentrekedteket. A képzésen csík-
falvi, nyárádszeredai, nyárádkösz-
vényesi, székelyhodosi, balavásári
és mezőcsávási önkéntes tűzoltók
vettek részt.

A tapasztalat biztonságérzetet ad
„Nagyon örülünk, hogy ismét el-

fogadta meghívásunkat Csóka Ká-
roly és csapata, úgy gondoljuk,
hogy a magyarországi kollégáknak
mindig van a tarsolyukban valami
újdonság, ami számunkra hasznos”
– nyilatkozta a Népújságnak Kacsó
István nyárádszeredai tűzoltópa-
rancsnok. A két mentés tudnivalói
mellett a képzők kitértek a kémény-
tüzekre és az azokat okozó ténye-
zőkre, úgy, hogy a résztvevők
megértsék, hogyan keletkeznek bi-
zonyos jelenségek, és azokat ho-
gyan lehet éles helyzetben kezelni.
Alig két-három résztvevő volt, aki
már használt légzőkészüléket füst-
ben vagy éppen lógott a magasban
egy kötélen, ezért mindenki szá-
mára hasznos volt a gyakorlati rész,
mert megtanulták a hurkok megkö-
tését, az áldozat rögzítését és a
mélyből való kiemelését, ugyanak-
kor megtapasztalhatták, milyen
érzés egy kötélre bízni a magad és
az áldozat életét. A begyakorlás
pedig biztonságérzetet ad, amire
éles helyzetben szükség van. To-
vábbá azért jó ellenőrzött körülmé-
nyek között végezni a
gyakorlatokat, mert itt meg lehet
beszélni és ki lehet javítani a hibá-
kat, de élesben erre már nincs lehe-
tőség, ott emberéletek függnek a
tűzoltó tapasztalatától és pillanatnyi
döntésétől – részletezte a parancs-
nok, hozzátéve, hogy azon csapatok
számára, amelyek most objektív
okok miatt nem lehettek jelen, más-
kor fogják átadni az ismereteket.
Kacsó István azt is kiemelte: na-
gyon fontosnak tartják, és már a ta-
vasszal el szeretnék kezdeni további
parancsnokok és helyettesek több
hétvégés képzését, hogy minden
csapatban legyen két-három sze-
mély, aki a parancsnok hiányában is
kézbe tudja venni a csapatot és irá-
nyítani tud egy bevetést.
A tudás fontosabb, 
mint a lelkesedés

A Békés Megyei Tűzoltó Szövet-
ség öt éve jár Erdélybe az önkéntes
tűzoltókat képezni, és úgy érzik, le-
rakták a beavatkozás és a tűzből

való műszaki mentés alapjait, és a
beavatkozásokat irányítók oktatását
is elkezdték. Úgy látják, az elmúlt
években dinamikusan, látványosan
fejlődtek az itteni önkéntes csapatok,
és az a legfontosabb, hogy érdekli
őket ez a tevékenység, és szeretik
végezni. A tűzoltás látványos, de ve-
szélyes munka, így van néhány bal-
esetvédelmi alapszabály, amit
kötelező mindenkinek „bemagolni”,
ezért vannak a gyakorlati képzések –
mutatott rá Makecz Szilárd Békés
megyei tűzoltó alezredes.

A mezőcsávási önkéntes tűzoltó-

ság alig egy éve működik. Tevé-
kenységük megkezdése előtt egy
négy hónapos képzést szervezett
számukra a megyei tűzoltóság, de
az többnyire a tűz eloltására vonat-
kozott, nem mentési akciókra. Így
egyes dolgokról van fogalmuk, de a
képzések többnyire elméletiek vol-
tak, ezért számukra nagyon haszno-
sak az ilyen alkalmak, amikor a
gyakorlatban is megtapasztalják a
tennivalókat, és számos fontos in-
formációt szerezhetnek – vallotta be
lapunknak Iszlai Győző Levente pa-
rancsnok.

A mélyből való kiemeléskor egy kötéltől függ a mentő és az áldozat élete Fotó: Márton Zoltán

Néhány percen múlik az áldozat élete – ezért fontos mindent helyesen tenni egy füstbe borult
épületből való mentés során                                                                   Fotó: Gligor Róbert László
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Illusztráció Forrás: www.electromures.net

Az Elektromaros Technológiai Líceum Erasmus+ programban
Sikeres szállodai technikusok a munkaerőpiacon 

Élesben nincs lehetőség a tévedésre
Egy áldozat eltűnt, másokat a Nyárádból emeltek ki

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó a Kárpá-
tok sétányon, 35.000 euró. Tel. 0745-
330-565. (2138-I)

KIADÓ 2 szobás, központi, felszerelt,
bebútorozott tömbházlakás. Tel.
0265/219-063, 0740-227-108. (3/46)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (11224)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a Tudor
negyedben, a Barátság utcában. Tel.
0751-708-283, 0753-011-244. (4/70)

GARÁZST és PINCÉT vennék/bérel-
nék az 1848. út 20/E szám környé-
kén. Tel. 0731-016-601,
0755-648-593. (01/129-I)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere. Tel.
0749-707-713. (5/133)

MINDENFÉLE

TETŐJAVÍTÁS cseréppel, csatornák
kitisztítása, padlócsempe- és csem-
pelerakás, szigetelés polisztirénnel.
Tel. 0751-471-965, 0726-638-909.
(15/102)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100)

TETŐFEDŐ-BÁDOGOS CSAPAT
15% kedvezménnyel vállal: tetőjaví-
tást fémcseréppel, kisebb sürgősségi
tetőjavítást, ácsmunkát, manzárdké-
szítést, tetők építését, csatorna-, lefo-
lyókészítést és -javítást, házak és
tömbházak hőszigetelését, alpinista-
munkát. 10 év garanciát vállalunk.
Tel. 0758-613-855. (7/56-I)

ALKALMAZUNK lakatost termopán-
műhelybe, C, D kategóriás sofőrt. Tel.
0744-572-889. (20683)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
november 27-én az elhunyt
KRAUSZ KORNÉLIÁRA
született INCZE halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
Bánatos férje, fia, unokája és
az összes ismerős, akik őt
szerették. (8/148)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, após, sógor, rokon, jó
barát, jó szomszéd, a vegyi kom-
binát volt dolgozója, 

GÖNCZI BÉLA 
koronkai lakos életének 76. évé-
ben visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Temetése
november 28-án 14 órakor lesz a
koronkai ravatalozóból.

Emlékét őrzik szerettei.
(25/112-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagytata,
dédnagytata, rokon, a magyar-
bükkösi születésű 

ZILAHI GYÖRGY 
életének 81. évében csendesen
megpihent. A virrasztás novem-
ber 28-án 17-18 óra között lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Temetése november
29-én 12 órakor lesz Magyarbük-
kösön. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (6/135-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
NAGY KATALIN 

a Művészeti Líceum 
volt zenetanárnője 

2018. november 13-án, 89 évesen
Szolnokon kilépett ebből a földi
létből.
Búcsúztatása egy szál virággal
november 30-án 13 órakor lesz a
szolnoki Pietas temetkezési vál-
lalkozás ravatalozójában.

Gyászoló szerettei. (6/147-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten búcsúzunk
nagybátyánktól, a kisgörgényi
születésű SZABÓ FERENC-
TŐL, aki oly hirtelen távozott
közülünk. Együttérzésünket
fejezzük ki a gyászoló család-
nak és vigasztalódást kívá-
nunk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Márta,
Barna és családjuk. (24/111)

VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási osztályra. Jelentkezni na-
ponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-es telefonszámon lehet.
(62950-I)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0265/253-233, 0773-316-377. (62997-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
problémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr.
Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Tel. 0726-361-700. 
(20780-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2018. november 28., szerda _____________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS __________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban, gyógynövényekkel, talizmánokkal, a
legrövidebb idő alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és kötések feloldásában,
szétesett családokat egyesít, sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban, depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen hálás, mert Klara segítségével
meggyógyult epilepsziás gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese; Margit
Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András
hálásak, mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje kigyógyult az impotenciából,
alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet a kedvesével;
Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert
megszabadult a kötésektől, és ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra
együtt lehet a feleségével, hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati, mass média és átláthatósági szolgálat
Fizikai személyek vásárolhatnak Centenar kincstárjegyeket 4,5%-os kamattal, 

kétéves lejárati idővel
A Közpénzügyi Minisztérium a nagy egyesülés centenáriuma alkalmából évfordulós kincstárjegyeket bocsátott ki
a lakosság számára, harmadszor a Tezaur (Kincstár) program keretében, a centenáriumi kiadást. Egy
kincstárjegy nominális értéke 1 lej kétéves lekötéssel, igen kedvezményes, 4,5%-os kamattal, a hozzá tartozó
jövedelmek pedig nem adókötelesek.
A jegyzési időszak lezárultával a Közpénzügyi Minisztérium sorshúzást szervez, amelynek során a kibocsátott
kincstárjegyek megvásárlói közül ezer befektető 5000 lejes bónuszkamatot kap, amely összeget a nyertesek
kihirdetését követően ki is utalják. A tombolahúzáson való részvételre feljogosító befektetett összeg legkevesebb
500 lej kell legyen.
A kincstárjegyeket azok az országban lakó fizikai személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában
betöltötték a 18. életévüket, beleértve azokat a személyeket is, akik a korábbi kincstárjegy-kibocsátásoknál is
befektettek. Évi kamatról van szó, amelyet a kibocsátás útmutatójában meghatározott határidők szerint fizetnek.
Folyó év november 26. – december 14. között a kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeiben, valamint a
Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet beszerezni, a következőképpen:
– 2018. november 26. – december 14. között az Állami Kincstár kirendeltségeiben
– 2018. november 26. – december 13. között a Román Posta városi kirendeltségeinél
– 2018. november 26. – december 12. között a posta vidéki kirendeltségeinél.
A jegyzés maximális összege befektetőnként 200.000 lej az Állami Kincstár kirendeltségeiben végzett jegyzések
esetén és 200.000 lej a Román Posta Rt. alegységeiben végzett jegyzéseknél.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre
vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés időtartama után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani. 
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, amennyiben törvényes
iratokkal igazolni tudják örökösi minőségüket.
A bónuszkamat nyerteseinek névjegyzékét a Közpénzügyi Minisztérium honlapján teszik közzé, személyes
jellegű adatok nélkül, kizárólag a szükségszerű információkra szorítkozva. A bónuszkamat nyerteseit a
Közpénzügyi Minisztérium értesíti, beleértve azokat is, akiknél a jegyzés a Román Posta Rt. valamelyik
postahivatalában történt.
A jegyzés útmutatóját, illetve minden esetleges módosítást a www.mfinante.gov.ro,
www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro honlapokon
teszik közzé.

Sajtóiroda 

Küzdöttél, de már nem lehetett,
búcsúztál volna, de erőd nem
engedett, csak a szíved súgta: isten
veletek. Örök álom zárta le szemed,
megpihenni tért szerető szíved. 
Összetört szívvel emlékezünk a
káposztásszentmiklósi id.
FEKETICS LÁSZLÓRA halálának
második évfordulóján. Sebzett
szívünk fájdalmát leírni nem lehet,
csak törölni a hulló könnyeket.
Drága jó Atyánk, Te adj erőt és
vigasztalj meg az örök élet hitével, a
feltámadás boldog reményével. 
Emlékét őrzi szerető családja. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodjon békében!
(10-97)
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Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


