
Maros megyében a kutyfalvi és maros-
oroszi gazdák egy részének az erdélyi
autópálya-építési munkálatok meg-
kezdésére való utasítás nyomán jelen-
tős károkat okoztak azzal, hogy az
aratás előtt álló gabonatáblákat tavaly
letarolták. 

A nyomvonal kijelölését két héttel kellett
volna meghosszabbítani, erre az illetékesek nem
voltak hajlandók, így a júniusi viharkárokat csak

tetézte a kormányhatározatra való hivatkozással
történt beavatkozás. Kártérítés vagy ígéret a ta-
valy tönkretett termés miatt a kormány vagy az
Országos Autópálya- és Útkezelő Ügynökség
részéről mind ez idáig nem történt, de a termő-
földek kisajátításának anyagi vetületéről sem
szívesen nyilatkoznak.

Az érintett gazdák közül Demeter Lászlóval
beszélgettünk, aki tavaly még hatvan hektár ter-
mőföld megművelését vállalta, idéntől géppark-
jával már csak saját tizenkét hektárát műveli. „A
tavaly júniusi viharkárok betetőzéseként az au-
tópálya nyomvonalának kialakításához akkor

álltak be a termőföldekbe, amikor két hét múlva
arathattunk volna. Öt-hat kilométeres területe-
ken tették tönkre a repce-, napraforgó- és búza-
táblákat, de építkezési tevékenység a kijelölt
nyomvonalon azóta sem zajlik. Aki azonban ha-
szonbérleti szerződéssel dolgozta a földeket –
akárcsak jómagam –, ki kellett fizesse a földtu-
lajdonosoknak járó bért, annak ellenére, hogy a
természet viszontagságait követően a buldóze-
rekkel tették tönkre a még lábon álló termény
egy részét. Mi, gazdálkodók beadvánnyal for-
dultunk a prefektúrához, csupán két-három hét
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„Strukturális 
rendellenességek”

A strasbourgi emberjogi bíróság minapi ítéletében megál-
lapította, hogy a romániai fegyházakban uralkodó állapotok
ellentmondanak az emberi jogok és alapvető szabadságok vé-
delméről szóló egyezmény előírásainak, amelyek tiltják az em-
bertelen, megalázó bánásmódot. A bíróság szerint a
börtönökben tapasztalható „strukturális rendellenességek” el-
hárítására átfogó állami intézkedésekre van szükség. Amihez
fél évet adott a kormánynak.

Az ítélet négy, a börtönviszonyok miatt az államot bepe-
relő román állampolgár feljelentése nyomán született, és
összesen 16 ezer euró erkölcsi kártérítésre és 1.850 euró
perköltség megtérítésére kötelezte az államot a rossz élel-
mezésre, a higiéniai hiányosságokra, a rovarok és patká-
nyok jelenlétére és a cellák zsúfoltságára panaszkodó
felperesek javára. 

Köztudott, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága folya-
matosan bünteti Romániát a börtönkörülmények miatt, oly-
annyira, hogy az ország az éves költségvetésből minden évben
külön összegeket kénytelen elkülöníteni, hogy a kifizetéseket
fedezni tudja. Az elmúlt években számos fogvatartott fordult
az emberjogi bírósághoz, a panaszok nyomán az állam tavaly 

(Folytatás a 3. oldalon)

Mózes Edith

Aggodalomra 
nincs ok
Máthé János szerint a vegyi kombinát
környezetvédelmi engedélyében szere-
pel, hogy az ipari termelés előre látha-
tatlan vagy ellenőrzött megállásakor
15-től 45 percig kiengedhetik az emlí-
tett gázokat.

____________3.
Nemzetközi 
kertészeti kiállítás
és vásár 
A Magyar Díszkertészek Szövetsége
ernyőszervezetként biztosítja azt, hogy
ugyanúgy működjön az erdélyi is, mint
a magyarországi szervezet, amely ér-
dekvédelmi feladatokat fog ellátni, be-
tagolódva a díszkertészek
szövetségébe. 

____________4.
A kézműves 
„kencék” 
szerelmese 
Fiatal és lelkes marosvásárhelyi vállal-
kozó igyekszik helyet szorítani magá-
nak a natúr kozmetikumok piacán. A
vásárlók az ország különböző részein
megszervezett kézműves- és termék-
vásárokon találkozhatnak Zillmann
Zsuzsa Herbio névre keresztelt termé-
keivel.

____________5.
Méregtelenítés: 
pró vagy kontra?
Megmosolyogtató egy-egy fogyókúrás
reklám, mely olyan (jó drága, garantált)
készítményeket forgalmaz, melyeknek
hatására 10 nap vagy akár egy hét
alatt 5-10 kilót is le lehet adni. 

____________6.

Fotó:   Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

(Folytatás a 4. oldalon)

Az autópálya-építés akadályai

Zűrzavaros kisajátítások



Szerdán sor került a Népújság által felajánlott
szokásos havi nyeremények kisorsolására, ame-
lyen 61 olvasónk vett részt. Az élelmiszerekkel
teli Népújság-kosarakra – amelyek értéke egyen-
ként 100 lej – Marosvásárhelyről 378 levél, a vi-
déki településekről 85 levél érkezett.

A Népújság-kosár nyertesei: Budai Géza (Ma-
rosvásárhely, 1848. út 11A/8. sz.), Kecskés Lajos
(Marosvásárhely, Jeddi út 13/1. sz.), Szitai Sándor
(Koronka 271. sz.).

A Hűséges előfizető nyereményjátékra –
amelynek díja egyenként 150 lej – 466 levél ér-
kezett. A nyertesek: Oláh Irén (Marosvásárhely,
Parâng u. 34/10. sz.), Kelemen László (Marosvá-
sárhely, Busuiocului u. 7/14. sz.), Sipos Sándor
(Marosvásárhely, Kalapács u. 16/A sz.) és Dósa
Mária (Hármasfalu 315. sz.).

A 100 lej értékű Hűségtombola díjat ezúttal is
a jelenlevők között sorsoltuk ki. A szerencsés
nyertes Májai Ella marosvásárhelyi olvasónk. 

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

Hűséges előfizetők jutalma
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Május elsején nyitva tartanak 
a piacok

A marosvásárhelyi piacigazgatóság közölte, hogy május
elsején nyitva tartanak a marosvásárhelyi piacok, bele-
értve a Hadsereg téri piacot is.

Borverseny a Sapientián 
Április 29-én 10 és 13 óra között erdélyi borversenyt tarta-
nak a Sapientia EMTE marosvásárhelyi campusában. A
rendezvényre Erdély fontosabb bortermő vidékeiről várnak
mintákat, amelyeket szakavatott zsűri bírál el. A rendezvé-
nyen számítanak Fazekas Sándor magyar földművelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszterre is, aki a kertészmérnöki
és tájépítészeti kar vendége lesz.

Jubileumi istentisztelet 
Április 30-án, vasárnap délelőtt 10 órától jubileumi isten-
tiszteletet tartanak a marosvásárhelyi alsóvárosi templom-
ban, a gyülekezet alapításának 60., a templom építésének
25. évfordulója alkalmából. Igét hirdet Kató Béla, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspöke. 

A patkány esküvője 
Április 30-án 19 órától a marosvásárhelyi András Lóránt
Társulat (Brăila utca 10. szám) bemutatja A patkány eskü-
vője című táncszínházi előadását. Szereplők és az előadás
rendező-koreográfusai: Joó Renáta, Kányádi György és
Szabó Franciska. 

A nyugati magyar emigrációról
Május 3-án, szerdán 18 órától Pordány László nyugalma-
zott diplomata a kövesdombi unitárius templom Bözödi
György termében, május 4-én, csütörtökön 19 órától pedig
a magyarzsákodi unitárius templomban tart előadást A
nyugati magyar emigráció címmel. Pordány László Antal
József miniszterelnöksége idején volt Magyarország
ausztráliai és új-zélandi nagykövete. A későbbiekben Dél-
Afrikában és Kanadában vezette a diplomáciai testületet. 

Figyelmeztető sztrájk 
a környezetvédelmi őrségnél

A környezetvédelmi őrség alkalmazottai az erdőőrség al-
kalmazottaival egyenlő bérre számítottak, miután a környe-
zetvédelmi miniszter ígéretet tett erre. Mivel a
bérnövekedésre tegnapig nem került sor, az őrség alkal-
mazottai országszerte tegnap 14 órától kétórás figyelmez-
tető sztrájkot tartottak. Ezalatt nem fogadták az ügyfeleket
és szünetelt a specifikus tevékenység is. 

Zöld út a fenntartható fejlődéshez
Nagyszebenben április 27-én és 28-án zárul a Zöld út a
fenntartható fejlődéshez című nagyszabású uniós projekt,
amelyben a norvégiai helyi és regionális hatóságok egye-
sülete, valamint Nagyszeben, Brassó és Marosvásárhely
polgármesteri hivatala vett részt. A projekt célul tűzte ki a
klímaváltozás hatásainak kivédését és olyan intézkedések
bevezetését, amelyek lehetővé teszik a változásokhoz való
alkalmazkodást. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ZITA, 
holnap VALÉRIA napja. 
VALÉRIA: a latin Valerius fér-
finév női párja, jelentése: erős,
egészséges.

27., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 15 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 25 perckor. 
Az év 117. napja, 

hátravan 248 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 26.

1 EUR 4,5355
1 USD 4,1620

100 HUF 1,4543
1 g ARANY 169,2055

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:

max. 270C
min. 90C

Kommunikációs konferencia 
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának harmadé-
ves kommunikáció szakos hallgatói április 27–28-án
negyedik alkalommal szervezik meg a PontKom című
kommunikációs napokat. A szervezők átfogó képet kí-
vánnak nyújtani arról, hogy milyen esélyek és lehető-
ségek kínálkoznak a kommunikációs szakmában. A
rendezvényre az egyetem campusában kerül sor. 

Orvostudományi előadások
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzé-
sért Egyesület május 2–4. között 16 órai kezdettel a

Deus Prvidebit Házban működő tanulmányi központjá-
ban Együtt egy egészséges és jogokban egyenlő Eu-
rópáért címmel tart mikrobiológiai, immunitástani,
aneszteziológiai és intenzív terápiás továbbképző
ülésszakot. Vendégelőadók: dr. Kerényi Mónika és dr.
Bátai István, a pécsi Tudományegyetem Általános Or-
vostudományi Karának oktatói. 

A kommunizmus áldozataira 
emlékeznek 

A Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége
május 6-án 11 órai kezdettel ünnepi megemlékezést
tart a kommunizmus áldozatainak emlékművénél. Az
eseményre a tagságot és a szimpatizánsokat is várják. 

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Április 25-én egy medve betévedt Ratosnya Porcu-Disz-
nós nevű részén egy udvarba. Az állat fennakadt a keríté-
sen. A medvelátogatáskor éppen az udvaron tartózkodott
egy kislány, aki az eset kapcsán könnyebben megsérült,
annál nagyobb volt az ijedtsége. A kislányt utólag a szász-
régeni kórházban látták el. A vadállat jelenlétéről értesítet-
ték a hatóságokat. Kivonultak a rendőrök, a csendőrök, az

erdészek és a helyi vadásztársaság képviselői. Lucian Goga
prefektus is a helyszínre sietett. Az állatkert alkalmazottai
altatólövedékkel kábították el a medvét, majd miután az ál-
latorvosok megvizsgálták, és kiderült, hogy nem jelent ve-
szélyt a környezetére, tehergépkocsin az erdőbe szállították,
ahol szabadon engedték – tájékoztatott Marius Lirca, Ra-
tosnya polgármestere. 

Medvelátogatás

Újra jelentős színházi se-
regszemlén, a budapesti MITEM
fesztiválon szerepel Bartis Attila
A nyugalom című darabja, me-
lyet Radu Afrim rendezésében
mutatott be a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata. 

Az április 12–30. között Budapesten
zajló IV. Madách Imre Nemzetközi
Színházi Találkozó (MITEM) fesztivál
szervezője és házigazdája a budapesti
Nemzeti Színház. Az immár negyed-
szer megrendezett, európai sikerként is
számontartott találkozó a nemzetközi
színházművészet új és tradicionális
műhelyeinek találkozási pontja. Idén
Dánia, Lengyelország, Litvánia, Lett-
ország, Macedónia, Magyarország,
Norvégia, Olaszország, Oroszország,
Románia és Svédország képviselteti
magát a fesztiválon, a magyar és kül-
földi nézők olyan jelentős színházi
mesterek által rendezett előadásokat
tekinthetnek meg, mint Silviu Purcă-
rete, Eimuntas Nekrošius, Rimas Tu-
minas, Krystian Lupa, Eugenio Barba,
Valerij Fokin, Alvis Hermanis, Viktor
Rizsakov.

Ezzel kapcsolatosan Kulcsár Edit
dramaturg, a MITEM szervezője így
fogalmazott a fesztivál honlapján: „A
Madáchról elnevezett színházi találko-
zón a Nemzeti Színházban idén sajátos
világot teremtő rendezők előadásai lát-

hatók, akik a világirodalom nagy mí-
toszait faggatva kalauzolják közönsé-
güket ismeretlen tájakra”. 

A Tompa Miklós Társulat előadása,
Bartis Attila A nyugalom című darabja
április 27-én és 28-án 19 órától tekint-
hető meg a budapesti Nemzeti Színház
Gobbi Hilda Színpadán. A szereposz-
tás tagjai: Bányai Kelemen Barna, B.
Fülöp Erzsébet, Kiss Bora, Berekméri
Katalin, Nagy Dorottya, Biluska An-
namária, Bartha László Zsolt, Galló
Ernő, Ruszuly Ervin, Varga Balázs,
Huszár Gábor, Kölcze Kata, Nagy
Péter. Rendező: Radu Afrim, díszlet:

Adrian Damian, jelmez: Márton Erika,
rendezőasszisztens: Berekméri Kata-
lin, ügyelő: Szakács László. Hangzás-
világ: Radu Afrim, Zenei
improvizációk: Kiss Bora, Galló Ernő
és Varga Balázs kíséretében. Video
mapping: Sebesi Sándor.

A számos fontos fesztiválra beválo-
gatott előadás és alkotói immár jelen-
tős díjak birtokosai. 

A többszörösen díjazott A nyugalom
című előadásra a meghirdetést köve-
tően pár nap alatt elkapkodták a je-
gyeket, ezért került sor a produkció
duplázására a MITEM keretében.

A budapesti MITEM fesztiválon 
a Tompa Miklós Társulat!

A nyugalom – Kiss Bora&Bányai Kelemen Barna

Fotó: Nagy Tibor
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Póthajakat forgalmazó cégek
képviselőinél tartott házkutatást
a DIICOT

Negyven házkutatást tartott szerdán Maros megyé-
ben a Szervezett Bűnözés Elleni Brigád (BCCO) és
a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyész-
ség (DIICOT) póthajat forgalmazó cégek képviselői-
nél. A leleplezett bűnhálózat tagjai 1.300.000 eurós
kárt okoztak az államnak adócsalással – derül ki a
DIICOT közleményéből. A házkutatások során több
mint 4.000 eurót, 4.000 dollárt, 250 fontot, 200 svájci
frankot, 17.000 lejt, valamint több mobiltelefont, lap-
topot, számítógépet, táblagépet és adattárolókat fog-
laltak le. (Agerpres)  

Leváltották a Román 
Rádiótársaság vezetőségét 

A Szociáldemokrata Pártot képviselő Georgică Se-
verin tölti be ideiglenesen a Román Rádiótársaság
elnök-vezérigazgatói tisztségét – döntött szerdán a
parlament plénuma, miután elutasította a közszolgá-
lati rádió 2015-ös és 2016-os évre szóló tevékeny-
ségi beszámolóját. Florin Iordache ülésvezető
hangsúlyozta, hogy a jelentések elutasítása az igaz-
gatótanács leváltását, illetve ideiglenes vezérigazgató
kinevezését vonja maga után. A két ház összevont
kulturális bizottsága kedvezően véleményezte Geor-
gică Severin jelölését, amelyet kevéssel ezután a par-
lament is megszavazott. A javaslatot 214 támogató
és 58 ellenszavazattal fogadták el. (Agerpres)

A taxisok képviselői kiegyeztek 
a hatóságokkal 

A közlekedési rendőrség becslései szerint több mint
400 taxi, 90 kisbusz és 500 személy vonult ki szerda
reggel a kormány épülete előtti térre, ahol az ágazat-
ban tapasztalható kalóztevékenység elleni tiltakozó
akciót tart a Romániai Engedélyezett Fuvarozók és
Szállítók Szövetsége (COTAR). A tiltakozás este 9
óráig tartott volna a tervek szerint. A kora délutáni
órákban a COTAR elnöke, Vasile Ştefănescu felszó-
lította a kormány épülete előtt összegyűlt fuvarozó-
kat, hogy hagyják el a teret, mert sikerült kiegyezniük
a hatóságokkal. Véleménye szerint 30 napon belül
megoldódik az ágazatban tapasztalható kalóztevé-
kenység visszaszorítása, már csak a kötelező bizto-
sítással kapcsolatos problémákat kell rendezniük.
(Agerpres)

1,6 millió euró, 2014-ben kétszázezer, 2013-ban 220
ezer euró kártérítés kifizetésére kényszerült. 

Valóban fel kell zárkóznia Romániának a nemzetközi
intézmények előírásaihoz, illetve az általa aláírt egyez-
ményekben foglaltakhoz, hogy a helyzetet rendezni
tudja. Hiszen még 1994-ben ratifikálta az Emberi Jogok
Európai Egyezményét, a tavaly a kormány meg memo-
randumot fogadott el, amelyben kétéves cselekvési tervet
hagy jóvá a fogvatartási körülmények javítására, ami-
nek nem tesz eleget.

De attól sem tekinthetünk el, hogy sok visszaeső bű-
nöző szabadlábra helyezését követően szándékosan
újabb bűntetteket követ el, hogy más-más börtönbe ke-
rülve kártérítést követelhessen a nem megfelelő körül-
mények miatt.

Sajnos, nem csupán a börtönök esetében találkozunk
„strukturális rendellenességekkel”. A World Vision Ro-
mánia tanulmánya szerint Románia az EU egyik legsze-
gényebb országa, ahol mintegy 225.000 gyermek fekszik
le esténként éhesen, a falusi családok 72 százaléka pedig
egy minimálisan változatos étrendet sem tud gyermeke-
inek biztosítani, ami súlyos betegségeket és alultáplált-
ságot okoz. Ez nem csupán egyszerű „strukturális
rendellenesség”. Mint ahogy az sem, ahogy súlyos hely-
zetbe kerültek a szociális szolgáltatásokat biztosító civil
szervezetek és ellátottak százezrei, hátrányos helyzetű
idős emberek, súlyos fogyatékkal élő gyerekek marad-
hatnak ellátás nélkül.

Természetesen javítani kell a börtönviszonyokon, de
az ártatlan hátrányos helyzetűekről sem kellene megfe-
ledkezni. Vagy ezzel nem muszáj felzárkózni Európához?

„Strukturális 
rendellenességek”

Tegnap 14 órakor vastag füst
szállt fel a marosvásárhelyi 
vegyipari kombinát egyik kémé-
nyéből. Az ipari egység levegőmi-
nőséget követő berendezése
azonnal jelezte a szennyezést. Az
értesítésre a helyszínre siettek a
Maros megyei környezetvédelmi
őrség felügyelői is, akik 16 
óráig a helyszínen több mérést is
végeztek. Az ellenőrzést köve-
tően Máthé János, a környezetvé-
delmi őrség főfelügyelője a
következőket nyilatkozta a 
Népújságnak. 

A vegyipari kombinát négyes terme-
lőegységének egyik hőérzékelő beren-
dezése hibásodott meg, amely
leállította a vonalat, azonnal jelzést kül-
dött a gyár belső rendszerén keresztül.
Természetesen automatikusan értesítet-
ték a környezetvédelmi hatóságot is. A
kéményen nitrogén-oxid vegyületek tá-
voznak. A normális működésnél a ké-
ményen kibocsátott nitrogén-oxid (NO)
és nitrogén-dioxid (NO2) aránya 50-
75%. Ilyen véletlenszerű leálláskor ez
az arány majdhogynem fordított, min-
tegy 70-30% lesz. Mivel több NO2
kerül a keverékbe, megbarnul a fotón is
látható füst – mondta a felügyelő. 

A nitrogén-oxidok fontos szerepet
játszanak a szmog, a savas esők kiala-

kulásában, és károsítják az emberi
egészséget: légzőszervi megbe-
tegedéseket, a szemkötőhártya gyul-
ladását, a vérerek kitágulását okoz-
hatják. 

Máthé János szerint a vegyi kombi-
nát környezetvédelmi engedélyében
szerepel, hogy az ipari termelés előre-
láthatatlan vagy ellenőrzött megállása-
kor 15-től 45 percig kiengedhetik az
említett gázokat. A tegnapi emisszió hat

és fél percet tartott. Szerencsére olyan
gyors volt a diszperzió, hogy a környe-
zetvédelmi ügynökségnél és a város
más légszennyezés-ellenőrző berende-
zéseinél nem érződött káros hatás, mind
az NO, mind pedig az NO2 jóval a
megengedett érték alatt maradt. Az el-
járás szerint az elkövetkezendő napok-
ban fokozottabban figyelik a
mérőműszereket, de aggodalomra nincs
ok. 

Tegnap rövid ideig szennyezett a kombinát 
Aggodalomra nincs ok 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN)
programjainak és működésének finanszírozására
csoportosítanak át 138,5 millió forintot az idei költ-
ségvetésben.

Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny keddi
számában jelent meg. A Miniszterelnökség rendkívüli kor-
mányzati intézkedéseinek terhére a Bethlen Gábor Alap támo-
gatása javára rendelték el az egyszeri átcsoportosítást.

Az összeurópai kisebbségvédelmi szövetségként működő
FUEN 90 tagszervezete közül 7 magyar. A szervezet célja,
hogy az európai kisebbségek identitásának, nyelvi és kulturá-
lis jogainak elkötelezett védelmezőjeként lépjen föl. Résztve-
vői státusszal rendelkezik az Európa Tanácsban és a
konzultatív státusszal az ENSZ-ben. A szervezet elnöke
Vincze Loránt (RMDSZ).

Korábban Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár
azt hangsúlyozta: a FUEN az európai szinten kifejtett lobbi-
tevékenységével jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy
a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a nemzeti kisebb-
ségek mai napig megoldatlan helyzetére irányítsa. A FUEN
munkájában arra törekszik, hogy közelebb vigye az Európai
Uniót, annak működését az európai polgárokhoz – emelte ki
az államtitkár.

A FUEN május 17. és 21. között Kolozsváron tartja éves
kongresszusát. A kongresszus kiemelt témája lesz az ős-
honos nemzeti kisebbségek hozzájárulása az európai kul-
turális hagyatékhoz, a nemzeti-kulturális autonómiák
gyakorlata és kihívásai Közép- és Kelet-Európában, vala-
mint a modernitás és innováció a kisebbségi közösségek-
ben. (MTI)

A FUEN programjait támogatja a magyar kormány

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Washington esővel fogadott. Szombat
délelőtt volt, országszerte meghirdetett
tüntetés az amerikai kormányzat tudo-
mány-, oktatás- és kutatásszűkítő prog-
ramja ellen. A költségvetési
megszorítások ellen tiltakozott legalább
százezer ember. Körbejárták a Fehér
Házat (mi is, nem azonos szándékkal),
elözönlötték az utcákat és tereket, betöl-
tötték az amerikai fővárost. 

Washington megtervezett város, szé-
les körutakkal, hatalmas parkokkal, im-
pozáns épületekkel. Folyton Párizst
keresnéd benne, de ez annál hatalma-
sabb, uralkodóbb, hivatalosabb. A vas-
útállomás a város közepén. Kilépve az
épületből, azonnal a Capitolium ötlik a sze-
medbe. Tudod, hogy hol jársz. Látszik,
hogy kormányzati székhely. A minisztériu-
mok, országos hivatalok, hatóságok épü-
letei terpeszkednek, tekintélyt paran-
csolnak. Nem fenyegetnek. Egyelőre a la-
kosság csak az elnököt érzi fenyegetésnek.
Legalábbis ez jön le a sajtó egészéből.

Az ám, a sajtó, a média. Washington
legújabb múzeuma a médiának szentelt
Newseum. Melegen, sőt lelkesedéssel
ajánlották barátaink (egy sajtófotós
Amerikába szakadt gyerekei), amit föl-
tétlenül nézzünk meg. Mi előbb azt ter-
veztük, hogy a Holocaust-múzeumot
keressük fel, de on line bejelentkezé-
sünkre azt válaszolták sajnálattal, hogy
szabad helyek, jegyek már csak júniusra
vannak, addig minden hely foglalt…
Igaz, épp a húsvéti szünetben fordultunk
elő az USA-ban, amikor minden iskola
elhozza diákjait az összes lehetséges
közlátványossághoz, múzeumba, emlék-
műhöz és -helyhez.

Szóval, visszatérve a sajtómúzeumra,
négy emeletet kellett berendezniük az
ötletgazdáknak. A legfelső emelettel
kezd a látogató, ahol a nyomdászat és
a híradás klasszikus fejlődéstörténetét
látja az olcsó kis röplapoktól, melyek
szinte egyszerre jelentek meg az ős-
nyomtatványokkal, a 17. század nyugat-
európai túlburjánzásával folytatva
jutunk el az újságcsinálás és -írás klasz-
szikus 19–20. századi csúcsaihoz.

Nyomdagépek, rotációsok, sokszorosí-
tók, írógépek és kőnyomatosak, a kom-
puterek korszakának digitális fázisai
vonulnak el a szemünk előtt. Külön ér-
dekesség volt az első oldalak (front-
pages) szemléje, amely 1880-tól kezdve
mutatta be a világ- és az amerikai tör-
ténelem legfontosabb eseményeit, aho-
gyan azokról a világ tudomást szerzett a
világlapok segítségével. 

Aztán egy hatalmas, hatméteres falon
csak a szeptember 11-i ikertornyok el-
leni támadás sajtója, az első oldalak
angolul, arabul, japán nyelven. És az
egyik WTC-torony antennája, ahogyan
összetörve, megroggyanva földre zu-
hant.

S hogy a dolog még kacifántosabban
fessen, bekapcsolták a médiatörténetbe
az emlékezetes sajtófotókat, a díjnyer-
teseket és dokumentumértékűeket, a vi-
dámakat és a történelmi hitelesség
megkérdőjelezhetetlen alapértékeit.
Fotók a polgárjogi mozgalomról, 

Koreáról, a szovjetekről, Biafráról,
éhező etióp csontváz emberekről, űrha-
jósok vigyora, sétája, kilövése, szobor-
döntések (köztük a bukaresti Lenin-szobor
a Scânteia Ház előtt), 1956, Kína és In-
dokína, a vietnami és a sivatagi háború,
az a rövid 150 év, amit a fotó átfogha-
tott.

Hogy is maradhatott volna ki a zene,
a popzene, az ifjúság zenéje, Wood-
stock, a bálványok bálványozott emlé-
kei: John Lennon gitárja, Erik Clapton
és Jimmy Hendrix elektromos pengető-
sei, Lady Gaga egyik fellépőruhája,
Clinton elnök szaxofonja, lemezborítók,
fényképek, filmek, hangfelvételek, kon-
certpillanatképek.

Láthatók az elnökök képei, beiktatá-
suk pillanata, ill. azok a hírességek, akik
nekik kampányoltak, viszonyuk a médi-
ához. Berendezett CBS-stúdió (tévé),
nyomda, hírszoba, rádióstúdió. Minden,
ami a médiáról szól.

A múzeum áttekinthető, ámde 
meglepetéseket tartogat, rejtett sar-
kokra, benyílókra bukkansz véletle-
nül, elbűvöl és hiányérezetetet
támaszt a kelet-európaiban (mi hol
voltunk ez alatt?), fárasztóan okos és
információdús.

S ha ellentmondást vélsz felfedezni a
sorokban, nem véletlen és nem is ez az
egyetlen. Ui. sajtóigazolvánnyal bár-
hová beeresztettek a meglátogatott hat-
hét muzeális intézményben. A
médiamúzemban nem érvényes a sajtó-
igazolvány. Sem a romániai, sem a ma-
gyarországi, sem az angol. Csak az
intézmény létrehozásában közreműködő
médiabirodalmaké.

Washington esőben és médiában

Vajda György 

Fotó: Mátyás Zsolt 



haladékot kértünk, hogy arathas-
sunk, ennek ellenére csúfot űztek a
munkánkból. Azt mondták, kor-
mányutasításra teszik, letarolták a
termést, aknátlanítás címén robba-
nószerek után kutattak, illetve ko-
lozsvári régészek kezdtek
ásatásokat végezni az egykori, Tra-
ian útjának nevezett szakaszon. Egy
kis jóindulattal megvárhatták volna,
hogy a terményt betakarítsuk, hisz
azóta se történt több, jelenleg is a
munkaponton az engedélyekre vá-
rakozik a pályaépítő” – sorolta a
gazdák elégedetlenségeinek okait
beszélgetőpartnerünk.
Módosuló helyrajzok 

Amint helyszíni szemlénk során
Demeter László elmondta, 2005-
ben két hektár területet vásárolt,
amit annak rendje-módja szerint te-
lekeltetett is. Tavaly az autópálya-
építő társulást képviselő kolozsvári
ügyvédi irodától kapott értesítést,
amiben kérték, hogy bizonyítsa tu-
lajdonjogát, vagyis a telekkönyvi
bejegyzés hitelességét, majd tudo-
mására hozták, hogy a kéthektáros
földterület nagy része az autópálya
nyomvonalán fekszik. Eddig csak
ennyi jelzi, hogy kisajátítási proce-
dúra van kibontakozóban. A gazdá-
kat senki meg nem kérdezte,
tárgyalásokat sem folytattak velük.
Elmondása szerint az oláhpéterlaki
út jobb oldalán lévő területéből
talán húszárnyi ha marad a tulajdo-
nában, de még azt sem tudni, hogy
a pálya két oldalára szakad-e vagy
egyben lesz az említett terület. Az
útépítő szakemberek ugyanis még
nem tudtak válaszolni az általa fel-
tett kérdésre, hogy a betelekelt terü-
lete konkrétan honnan meddig

terjed majd az autópálya szakaszán.
„Azt kérték, adjak egy támpontot,
másképp nem tudják megmondani.
Én a telekelésen kívül más »repert«
nem tudok adni nekik, így még
semmi sem biztos. Megtörténhet,
hogy az új parcellázással, amit a be-
ruházó rendel meg, változhat a
helyzet, összezsugorodik, esetleg
meghosszabbodhat a két hektár te-
rületi elhelyezkedése”– mondta a
gazdálkodó. Ugyanakkor feltette a
kérdést, hogy mi történik azoknak a
földterületével, akik nem telekeltet-
ték be, hisz sokan zsebszerződések-
kel vásároltak földeket, és anyagiak
hiányában nem költöttek a teleke-
lésre, ugyanakkor reménykedtek az
országos kataszterezési programban
is. A tulajdonosok nagy része el-
hunyt, az örökösök fele külföldön,

másik fele az ország különböző ré-
szein él, a vagyonmegosztáshoz, te-
lekelésekhez azonban jelen kellene
lenni minden érintettnek. Telek-
könyv hiányában a földterületek tu-
lajdonosai milyen kártérítésben
reménykedhetnek? – tette fel a kér-
dést.
Bürokratikus útvesztők

Şuta Ilie polgármester kérdé-
sünkre kifejtette, hogy tavaly az 
önkormányzat is próbálta megaka-
dályozni a beérőfélben lévő 
gabonatábláknak a haszongépjár-
művekkel való tönkretételét.
„Egyik nap beadvánnyal fordultunk
a főispáni hivatalhoz, másnap azon-
ban előzetes jelzés nélkül elkezdték
a munkálatokat, semmibe véve a
magántulajdont, a gazdálkodók be-

fektetését. Ehhez foghatót sehol
sem találni, hisz még a kisajátítások
sem történtek meg, a területek tu-
lajdonosait nem értesítették, nem
egyeztettek velük a kárpótlásról.
Sokan felteszik a kérdést: mi a ma-
gyarázata annak, hogy az Ugra–
Nyárádtő szakaszon dolgoznak, a
Kutyfalva –Aranyosgyéres közel
18 km-es szakaszán pedig még
semmi sem történt azonkívül,
hogy a tavaly végigmentek a ter-
mőföldeken és kijelölték a nyom-
vonalat. A válasz az országra
jellemző akadályoztatásokkal ma-
gyarázható. „Míg a szentpáli tér-
ségben dolgozó Strabag cég az
országútügyi vállalattól megkapta
a kész tervet és az engedélyeket,
így csak a kivitelezést kell végez-
niük, az olasz, német és román cég
társulásából álló Astaldi az engedé-
lyeztetésektől, parcellázástól
kezdve a kivitelezésig mindent le
kell bonyolítson, ami rengeteg idő-
veszteséggel jár.” 
Kisajátítások, engedélyeztetések 
hiánya

Amint az érintettek elmondták,
míg külföldön a nyomvonalat a ki-
vitelező számára szabaddá kell
tenni, a Maros megyei szakaszok
leghosszabbikán a telekeléstől az
engedélyek beszerzéséig és a terve-
zésig minden folyamat a verseny-
tárgyalást megnyert kivitelezőkre
hárul, ami rengeteg időveszteséggel
jár. Kutyfalva térségében hat olyan
magasfeszültségű villanyoszlop
van, amit el kell költöztetni az
útból, de az ezzel járó engedélyez-
tetéseket, költöztetést is nekik kell
megoldaniuk. Emellett ez az egyik
legnehezebb pályaszakasz, három
helyen is ideiglenes hidat kell épí-
teniük a Maros folyón a munkagé-
pek számára. A kutyfalvi

önkormányzati vezető szerint fejet-
lenségre utal az is, hogy a Maroson
átívelő ideiglenes hidak megépíté-
sét a Román Vizek azzal a feltétel-
lel engedélyezte, hogy az
autópálya elkészülte után mindhá-
rom hidat lebontják. Ennél na-
gyobb pazarlás elképzelhetetlen,
ugyanis a három darab, hatvanton-
nás teherbírásúnak épített vasbeton
híd megmaradása fontos lenne a
környező települések lakóinak, az
építő számára pedig pluszköltség.
A mezőgazdasági gépekkel – eké-
vel, boronával, kombájnnal – egyik
településről a másikra könnyedén
átjuthatnának, anélkül hogy – nagy
kerülőkkel, esőzéskor az aszfalt-
burkolatot sárréteggel szennyezve
– az országutat kellene igénybe ve-
gyék.
A beruházó feladata (?!)

A prefektúrához intézett kérdé-
sünkre azt a választ kaptuk, hogy a
beruházót kell kérdezni a kisajátí-
tási eljárásról és a földtulajdonosok
kártérítéséről.  

A 2016. február 15-étől érvénybe
lépett 67-es számú kormányhatáro-
zattal elrendelték a Marosugra –
Aranyosgyéres közötti 2A szakasz,
illetve a lónyai területek kisajátí-
tási procedúráját a Brassó – Maros-
vásárhely – Kolozsvár –
Nagyvárad közötti autópálya épí-
tése céljából. A kormányhatározat
második cikkelyének mellékleté-
ben megtalálható a kártérítésben
részesülő földtulajdonosok listája
és a kisajátító által megítélt kárté-
rítési összegek. Az állami költség-
vetésből erre a célra elkülönített
pénzösszeg a kormányhatározat ér-
telmében a szállítási minisztérium
büdzséjén keresztül tavaly az autó-
pálya-ügynökség bankszámlájára
került.
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A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvá-
sárhelyi Kara a székelyudvar-
helyi és a kézdivásárhelyi
dísznövény-kiállításokat ren-
dező magyarországi ASSA-
DiVi Kft.-vel együtt nem-
zetközi kertészeti kiállítást és
vásárt tart május 5–7-e kö-
zött a marosvásárhelyi Sapi-
entia Egyetemen. Az esemény
kapcsán Krébecz Józseffel, az
ASSA-DiVi Kft. ügyvezetőjé-
vel, a rendezvény főszervező-
jével beszélgettünk. 

– Miért választotta egy ilyen ran-
gos szakmai szervezet rendezvénye
helyszínéül a Sapientia EMTE ma-
rosvásárhelyi campusát? 

– A budapesti ASSA-DiVi Kft. 5
éve szervez a kertkultúra népszerű-
sítése érdekében Budapesten dísz-
növény-kiállításokat. Tíz évvel
ezelőtt, a budapesti rendezvény
mintájára, hasonlót rendezett Szé-
kelyudvarhelyen, majd az igény
miatt egy évvel később Kézdivásár-
helyen is tartottak kiállítást, ahol
nemsokára a kilencedik alkalommal
lesz újra vásár. Az említett rendez-
vények nemcsak a szakembereknek
szólnak, hanem elsősorban azoknak
az érdeklődőknek, akik otthon vagy

vidéki házukban kertészkednek,
dísznövényekkel foglalkoznak.
Számomra tehát ez kettős ünnep,
hiszen három hét múlva jubilál a
székelyudvarhelyi rendezvény és si-
került beindítanunk a marosvásár-
helyi kiállítás-sorozatot is. Az előző
kiállításokon azt tapasztaltam, hogy
évről évre gyarapodtak a kiállító
dísznövénytermesztők, és javult a
növények minősége is. Tíz évvel az
első erdélyi rendezvény után indo-
kolttá vált egy itteni szakmai szer-
vezet létrehozása az anyaországi
Magyar Díszkertészek Szövetsége
mintájára. A szövetség vezetőivel
megegyeztünk abban, hogy kezde-
ményezni fogjuk a Kárpát-meden-

cében a regionális szervezetek léte-
sítését, és ezt itt Erdélyben kezdjük
el. Ennek a döntésnek az értelmé-
ben kerestem helyszínt. Értelem-
szerű volt, hogy a marosvásárhelyi
Sapientia EMTE – ahol ennek a
szakmának a képzését felsőfokon
végzik – kell legyen ennek a szak-
mai szerveződésnek a központja.
Az egyetem nyitott volt, tárt karok-
kal fogadott, és támogatja mind a
rendezvényt, mind a szervezet léte-
sítését és hosszú távú működtetését,
mivel a kiállítást ezentúl minden
évben május elején közösen meg-
rendezzük. 

– Kik lehetnek a létrehozandó
egyesület tagjai?

– A magyarországihoz hasonlóan
a dísznövénytermesztők és forgal-
mazók, de gyakorlatilag a kertkul-
túrán belül kapcsolódhatnak majd
ehhez a szervezethez a kertépítők és
a kertfenntartók egyesülete is. A
Magyar Díszkertészek Szövetsége
ernyőszervezetként biztosítja azt,
hogy ugyanúgy működjön az erdé-
lyi is, mint a magyarországi szerve-
zet, amely érdekvédelmi
feladatokat fog ellátni, betagolódva
a díszkertészek szövetségébe. Ter-
mészetesen a termesztőkön kívül az
egyesületnek lehetnek pártoló tagjai
is. De majd az alapszabályzat, ame-
lyet az alakuló ülést követően dol-
goznak ki, dönti el pontosan, hogy
kik és milyen feltétellel lehetnek
tagok. A szervezet nyitott lesz, hi-
szen annál jobban sikerül majd 
népszerűsíteni a kertkultúrát. 
Magyarországon ez a foglalkozás
mozgalommá vált. A kiállítás pedig
a szervezet szakmai fóruma lesz,
amely népszerűsíti a díszkertészetet
és a kertkultúrát. Ezért, mint min-
den rendezvényen, szórakoztató
műsorok, a kellemes időtöltéshez
szükséges programok is várják
majd az érdeklődőket május 5–7.
között. Ennek egyik népszerű prog-
rampontja az ún. mesekert lesz,
ahol kertészmérnökök, hallgatók

gyerekeket tanítanak kertészkedni.
– Miként tud valós érdekképvise-

letet felvállalni az egyesület, hiszen
Európában nagy kertkultúrával
rendelkező országok vannak és
nagy a verseny. 

– Amint korábban említettem,
minél nyitottabbak vagyunk, annál
nagyobb a jelentősége a helyi szer-
vezeteknek, és megerősödnek 
az érdekérvényesítő feladatok. Ma-
gyarországon elég nehéz volt az el-
múlt években valamilyen módon
elfogadtatni a díszkertészszakmát.
Ma már kormányszinten önálló
szakmai szervezetnek tekintik a
szövetséget. Ez azért fontos, mert a
külföldi szakmai megjelenések mel-
lett óhatatlanul szükség van arra,
hogy a díszkertészek szövetsége
kormányszintű háttértámogatást is
kapjon. Ennek köszönhetően tudtak
részt venni a tagok például egy ran-
gos törökországi szakmai rendezvé-
nyen. Mindenképpen fontos – és
bízunk benne, hogy itt is az lesz –,
ha van egy érdekképviseleti szerve-
zet. Azt is tervezem, hogy hozzunk
létre egy olyan anyagi alapot,
amelyre pályázni lehet, és ennek a
támogatásával olyan dísznövénye-
ket lehetne vásárolni, behozni, ame-
lyek hiányoznak a magyarországi
vagy akár az erdélyi piacról. 

– Arról értesültünk, hogy az első
kiállítás díjmentes, de a többi majd
belépődíjas. 

– Valóban, az elsőt bemutató ren-
dezvénynek szánjuk, a következő-
kön belépőjeggyel lehet részt venni.
A minőségi terméket garantáljuk.
Az előző kiállítások tapasztalata
igazolja, hogy az ilyen rendezvé-
nyek arra ösztönzik a kiállítókat,
hogy kifogástalan minőségű ter-
méket hozzanak elfogadható áron,
és így az érdeklődőknek is megéri
eljönni. Eddig a kiállítások ko-
moly hatással voltak a dísznö-
vényszakma fejlődésére, és ezt
várjuk majd el a marosvásárhelyi-
től is. 

Dísznövény 2017 – Marosvásárhely
Nemzetközi kertészeti kiállítás és vásár 

Zűrzavaros kisajátítások
(Folytatás az 1. oldalról)

Vajda György 

Fotó: Biblia Csilla 

Tulajdonjogi bizonylat birtokában



Fiatal és lelkes marosvásár-
helyi vállalkozó igyekszik he-
lyet szorítani magának a
natúr kozmetikumok piacán.
A vásárlók az ország külön-
böző részein megszervezett
kézműves- és termékvásáro-
kon találkozhatnak Zillmann
Zsuzsa Herbio névre keresztelt
termékeivel. 

A jogász végzettségű kétgyere-
kes édesanya kézműves kencéivel –
ahogyan ő nevezi a hosszas kísérle-
tezés alapján született termékeit –
visszatérő vendége a marosvásárhe-
lyi Petry Látványműhely udvarán
havonta megszervezett helyi termé-
kek vásárának. Bevallása szerint 
legegyszerűbben úgy jellemezhető,
amivel foglalkozik, hogy növényi
olajokból, az illóolajok terápiás ha-
tását kihasználva készít különféle
gyógyhatású kozmetikumokat. Az
egyes recepteket ő maga kísérletezi
ki, és általában figyelembe veszi a
megrendelő lelkiállapotát, bőrprob-
lémáját, és sok esetben egyénre sza-
bott termék születik. 

Zsuzsa természet és a gyógynö-
vények iránti érdeklődése gyerek-
koráig gyűrűzik, mint mondja,
lelkes cserkész, illetve környezet-
védő aktivista volt. A kozmetiku-
mok iránti érdeklődésében
valószínűleg a családi hagyomá-
nyok is közrejátszottak. 

– A szüleim gyógyszerészek, a
nagyapám biológiatanár volt, akivel
rengeteget kirándultunk, gyűjtöttük
a gyógynövényeket, a cserkészek-
nél pedig én voltam a gyógynö-
vényfelelős. A kozmetikumok
mindig is nagyon érdekeltek, min-
den ilyen profilú boltban egy-egy

órát eltöltöttem, tanulmányoztam a
címkéket, az egyes termékek össze-
tevőit. A natúr kozmetikumok ké-
szítésének ötlete akkor ért meg
bennem, amikor otthon voltam gye-
reknevelési szabadságon, durva
asztmás tünetekkel küszködtünk a
fiaimmal, a sok gyógyszert nem
szerettem volna beadni, így nem
volt más kiút, elkezdtem kutatgatni,
hogy mit tudnék tenni. Rengeteget
olvastam, és így jutottam el odáig,
hogy ezt lehet aromaterápiával is
kezelni, természetesebb gyógymó-
dokkal. Én magam is küszködtem
ekcémával, tehát nagyon hajlottam
arra, hogy természetesebb dolgokat
vigyek be a szervezetbe mind az
élelmiszerek, mind a bőrfelületre
felvitt anyagok terén. Emlékszem,
nagyon felbosszantott, amikor el-
mentem egy bioboltba, mivel akar-
tam venni egy ránctalanító
bőrápolót, és iszonyú összegért cse-
kély olajtartalmú terméket kínáltak.
Akkor határoztam el, hogy jó,
akkor inkább elkészítem a sajáto-

mat. Nekifogtam kísérletezni, és
valójában az első termékem a de-
koltázsápoló volt, mert iszonyú rán-
cos volt a bőröm – elevenítette fel a
kezdeteket Zsuzsa. 

Mint mondta, kizárólag növényi
olajokkal dolgozik, az alapanyago-
kat zömében külföldről szerzi be.
A termékeket egyelőre otthon ké-
szíti, de most már nagyon meg-
érett az idő arra, hogy egy saját
műhelyt alakítson ki erre a célra.
Gyógynövényekkel is dolgozik,
illetve megvannak a jól bevált be-
szállítói, például a méhviaszt jól
ismert és megbízható méhészektől
szerzi be, hogy ne legyen feltöltve
paraffinokkal. Az olajokból készült
termékek nagyon koncentráltak, az
olaj nincs feltöltve más adalék-
anyagokkal. Minden olajnak meg-
van a terápiás hatása, annak
megfelelően belekerül vagy sem
egy adott célnak megfelelő ter-
mékbe. 

– Például búzacsíraolajat arcra
soha nem fogok használni, mert

elősegíti a szőrnövekedést. Ha a
megrendelők személyre szabott re-
ceptet kérnek, akkor megnézem,
melyek az illető bőrének a tulajdon-
ságai, ennek alapján készítem el.
Azt is figyelembe veszem, hogy mi-
lyen lelkiállapotban van az illető,
lehet, hogy bizonyos élethelyzetben
egy lökésre van szüksége, és azt én
el tudom érni az illóolajokkal.
Komplex folyamat, ahol minden-
nek megvan a maga szerepe. Nem
az internetről levett receptek alap-
ján dolgozom, hanem a nulláról
kezdem, és felépítem a recepteket
az igényeknek megfelelően – fűzte
hozzá. 

A fiatal vállalkozónak immár
több mint harminc terméke van,
például a szappanok között van
három típusú arcbőrre való, ugyan-
akkor borotvaszappan, sampon,
testszappan, de azok is inkább terá-
piás jellegűek. 

– Nemrég készítettem
egy nagyon illatos naran-
csos-fahéjas-szegfűszeges
szappant, ami igazán él-
ményszappan. Érdemes
tudni például, hogy a méz-
illatú szappan nem termé-
szetes, mert nincsen méz
illóolaj, tehát szintetikus il-
latosítóval készül, ami meg-
dolgozhatja a bőrt. Sokan
készítenek szappanokat
olajból különböző színezék-
kel, amivel nincs baj, pél-
dául céklaporral is lehet
színezni, vannak természe-
tes színezők, de én fölösle-
gesnek tartom. Babáknak
való termékeim is vannak.
Sokat kínlódtam a saját gye-
rekeimmel, hogy kiválasz-
szam a nekik megfelelő és
hatásos termékeket. Például
gyógyhatású termékek a
náthásbalzsam, a légzést
könnyítő, mellkasra ken-
hető balzsam, ami nagyon
bevált. Ezen a recepten két

évig dolgoztam. Vannak kimondot-
tan kozmetikai termékek, mint aja-
kápoló, testápoló, arckrém, ezek is
gyógyítanak, alaposan kitisztítják a
bőrt, van, ami igen jól beválik ek-
céma ellen. Mindeniknek van va-
lami hatása. Vitaminok szoktak
bennük lenni, szintetikus anyagokat
egyáltalán nem használok, tartósí-
tószert pedig minimálisat. Óriási
előnyük, hogy hagyják lélegezni a
bőrt, nem tömítik el a pórusokat –
magyarázta a kézműves kencék elő-
állítója. 

Zsuzsa vásárokon értékesíti a ter-
mékeit, emellett pedig már van egy
kialakult kliensköre, mint mondta,
egyre inkább azt tapasztalja, hogy
ha valaki vásárol egy terméket, az
elkezd bizalommal fordulni a többi
felé is, és lassan kicserélődik a 
család fürdőszobájában a kence-
készlet. 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Kísérletezés nyomán született, egyénre szabott receptek 
A kézműves „kencék” szerelmese 

Menyhárt Borbála
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Jövő hétre várják 
a kanyaró elleni oltóanyagot

Jövő héten megérkeznek a
kanyaró elleni oltások az or-
szágba – legalábbis ezt nyi-
latkozta minap az Agerpres
hírügynökségnek Florian
Bodog egészségügyi minisz-
ter. Miközben csak idén
Maros megyében százhoz kö-
zelít a kanyarós megbetege-
dések száma, az oltóanyag
hónapok óta hiányzik. 

„Ami a kanyaró elleni oltásokat
illeti, biztosítottak róla, hogy jövő
héten megérkeznek az országba” –
nyilatkozta a szaktárca vezetője
annak a találkozónak a végén, ame-
lyet a Victoria-palotában tartott a
miniszterelnök a román gyógyszer-
gyártók képviselőivel.

Az egészségügyi miniszter sze-
rint a találkozó célja az volt, hogy
megoldásokat keressenek az oltá-
sok beszerzési és szétosztási folya-
matának a hatékonyabbá tételére.

Az Európai Betegségmegelőzési
és Járványügyi Központ adatai sze-
rint a 2017-es év első két hónapjá-

ban több mint 1500 kanyarós meg-
betegedést jegyeztek 14 európai or-
szágban, ami a nem beoltott
egyének magas számának az ered-
ménye. Az érintett országok közül
tízben – Ausztria, Belgium, Horvát-
ország, Franciaország, Németor-
szág, Olaszország, Lengyelország,
Románia, Spanyolország és Svéd-
ország – több mint kétszer annyi
volt a megbetegedések száma idén
január és február folyamán, mint
2016 ugyanezen időszakában. „El-
fogadhatatlan, hogy gyerekek és
felnőttek halnak bele egy beteg-
ségbe olyan helyeken, ahol rendel-
kezésre állnak a biztonságos és
megfizethető védőoltások” – rea-
gált az európai járványügyi központ
által közzétett adatokra Vytenis
Andriukaitis egészségügyért és
élelmiszer-biztonságért felelős
uniós biztos.

A 2016. március 1. és 2017. feb-
ruár 28. közötti időszakban 5881
kanyarós megbetegedést regisztrál-
tak Európában. Az esetek 46 száza-

lékát Romániában, 24 százalékát
Olaszországban, 9 százalékát Nagy-
Britanniában jelentették.

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) ajánlása szerint legalább 95
százalékos – kétdózisos – oltási le-
fedettség szükséges ahhoz, hogy a
járvány elkerülhető legyen.

Az Egészségügyi Világszervezet
által a védőoltások európai hete al-
kalmából közzétett jelentés alapján
megelőzhető lett volna a kanyaró-
és rózsahimlőjárvány, ha nem csök-
ken a beoltottsági ráta. 

Az Agerpres hírügynökséghez el-
juttatott közlemény leszögezi, hogy
az Egészségügyi Világszervezet
már korábban jelezte a kanyaró és
rózsahimlő elleni beoltottság egyes
európai régiókban tapasztalt hiá-
nyosságait, és jelenleg ezt tartja az
egyik legnagyobb közegészségügyi
kihívásnak. Ezekben a térségekben
a beoltottsági ráta csökkenése jár-
ványokhoz vezetett, amelyeket a
szakértők szerint meg lehetett volna
előzni – olvasható a tájékoztatóban.

Az Egészségügyi Világszervezet
felhívja a figyelmet, hogy az 5
évesnél kisebb gyermekeknél halá-
los kimenetelűek is lehetnek azok
a szövődmények, amelyek az oltás-
sal megelőzhető betegségek esetén
léphetnek fel. Ugyanezen közle-
mény szerint a kanyaró a gyer-
mekek elhalálozásának egyik fő
oka: 2015-ben világszinten 134.200
esetben volt kiváltó oka halálese-
teknek.

2000 és 2015 között az oltások-
nak köszönhetően 20,3 millió
gyermeket védtek meg világ-
szerte a kanyarótól és annak szö-

vődményeitől, Romániában viszont
2009-ben 90%-ra, majd 2015-ben,
„drámaian” csökkent a beoltottsági
ráta: 85,8%-os lett a RRO1 és 67%-
os a RRO2 vakcinával való immu-
nizáltsági arány – tájékoztat a
közlemény.

Az oltások európai hetét 2005-
ben kezdeményezték annak érdeké-
ben, hogy népszerűsítsék azon
betegségek megelőzésére tett erőfe-
szítéseket, amelyeknek elejét lehet
venni a vakcinák segítségével. Idén
április 24-e és 30-a között zajlik a
figyelemfelkeltő rendezvény-
sorozat.
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Mielőtt bárki is fintorogva tenné
félre ezt az olvasmányt, kérem, ne
higgyen teljes egészében a címnek!
A szójáték kedvéért használom a
vegyes szót. Aki kitalálja, hogy
mire gondolok, máris beírhat egy
piros pontot magának! Szóval jöhet
az izgalom. Én nem az összevegyí-
tett, összevissza kevert, kétes minő-
ségű zenére gondolok, hanem a

címet igyekszem összefüggésbe
hozni az említett tudós foglalkozá-
sával. Szemem előtt pörögnek a
képek, ahogy számtalan kéz lendül
a magasba, és most már mindenki
igyekszik jelezni: egy vegyészről
szól ez a bemutató.

Trencsén város (ma Szlovákiá-
ban található) híres szeglete volt a
régi Magyar Királyságnak. A tren-
cséni vár Felvidék legnagyobb sas-
fészke, itt uralkodott az öntörvényű
Csák Máté, és alkalomadtán ugyan-
csak itt parancsolgatott Szapolyai
István, Szapolyai János király édes-
apja is.

Trencsén városa nem csak a tör-
ténelemkönyvekből híres, hanem itt
született Zemplén Géza 1883-ban.
Mivel Géza édesapja a posta állami
hivatalnoka volt, a család többször
lakhelyet változtatott. Így történhe-
tett meg, hogy a trencséni születésű
Zemplén Géza az ország másik sar-

kában, Fiuméban, az akkori Ma-
gyarország tengeri kikötővárosában
tanult részben magyarul, részben
olaszul. Zenei fogékonyságának kö-
szönhetően rengeteg olasz dalt ta-
nult meg. A mediterrán környezet
álmodozó világa csak fokozta a fiú
szerteágazó érdeklődését. A dalok-
kal a nyelvet és a természetszerete-
tet sajátította el. Annyira kötődött
Fiuméhoz, hogy később több sza-
badságát is ott töltötte. 1900-ban 22
diák közül egyedül neki sikerült
jeles osztályzattal érettségiznie. Ki-
emelkedő tanulmányi eredményei-
nek köszönhette, hogy Budapesten
állami ösztöndíjjal felvették a nem
sokkal azelőtt alapított Eötvös Jó-
zsef Kollégiumba. Itt ismerkedett
meg Kodály Zoltánnal, aki alig egy
szűk esztendővel volt idősebb nála.

A kollégiumnak zongorája is
volt, amely nem csak porfogó gya-
nánt díszelgett, hanem azon gyako-
roltak a zenélni tudó diákok.
Kodály Zoltán is ezen a zongorán
kereste zenei elképzeléseinek a har-
móniáit, de a kollégium szeniora
(idős felügyelője), Szilágyi Sándor
is kiváló zongorista volt. Az ő hatá-
sára Kodály kívülről megtanulta
Wagner Trisztánjának legtöbb ré-
szét.

Nem csoda, ha ebben a társaság-
ban Zemplén Géza is zeneértővé
vált, és ő is Kodályhoz hasonlóan
kívülről fújta Wagner eme művét.
Sőt mi több: A nürnbergi mesterdal-
nokoknak (ez is Wagner-mű) a
hangszerszólamait külön-külön is
tudta!

A mediterrán zenei álmok és a
természetjárás beavatták a botanika
csodálatos világába. Híres növény-
gyűjteményét egyik tanára hatására
tudományos igényességgel rendsze-
rezte, s ez halála után a Természet-
tudományi Múzeum növénytárát
bővítette.

Zemplén Géza számára a zene az
igényes szellemi szórakozás mellett
emlékezetfejlesztő funkciót töltött
be. Szakmájához ugyancsak szük-
sége volt a pontos emlékezésre,
mert a vegyi tudomány nem tűri a
pontatlanságot. A budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem ter-
mészetrajz – kémia szakán végzett
1904-ben. Még ugyanebben az

évben summa cum laude kitüntetés-
sel doktori oklevelet szerzett.

Visszatérve szülőföldjére, 1905-
ben a selmecbányai (ma szlovák te-
lepülés) Bányászati és Erdészeti
Főiskola tanársegédje. Vegyi és bo-
tanikai ismereteinek köszönhetően
az erdészeti vegytani szakon kapott
állást. 1907-ben berlini továbbkép-
zésre utazik, ahol Emil Fischer mel-
lett a szerves kémia területén
fejleszti magát. Mintha előre elren-
delt dolog lett volna, Emil Fischer
is a zeneértő tudósok lelkületével
tanított. Valószínű, hogy még a mu-
zsikát is kipróbálták egy-egy reak-
ció vagy oldás tanulmá-
nyozásakor…

Hazatérve egyre ismertebbé vált
a neve a kémia terén. 1908-ban
meglepő értekezlettel nyerte el a
Deák Ferenc-pályadíjat. Százolda-
las munkájában a fa cukorrá, illetve
szesszé alakításának módját tár-
gyalta. Gondolhatjuk, hány kocs-
máros kapta fel a fejét e sok
haszonnal kecsegtető kutatás halla-
tán! De hamarosan szertefoszlott a
nagy mámor, mert a faszesz mér-
gező, tehát a kocsmát nem gazda-
gítja. Ettől eltekintve ipari téren
rendkívül hasznosnak bizonyult.
Ma pedig a napelemekben terme-
lődő elektromosság tárolásában is
fontos szerepet kapott.

Zemplént néhány év leforgása
alatt európai hírű vegyészként is-

merték meg. Neki köszönhetjük a
magyar szerves kémia megalapozá-
sát és útraindítását.

Munkatársai visszaemlékeznek
vidám természetére. Ha alkalom
adódott rá, meghívta kollégáit egy
előkelő étterembe, ahol finomakat
ettek, és hajnalig szórakoztak.
Ennek ellenére reggel pontosan
megjelent a munkahelyén. A zene
megtanította az idő pontos beosztá-
sára.

Bár vérbeli vegyész volt, meg-
őrizte Kodályhoz kötődő barátságát.
Igaz, volt egy közös nevező, amely
nagy segítségükre volt: a népzene
és Wagner muzsikája.

Diákjai bámulatára hihetetlenül
tájékozott volt az irodalomban, ze-
nében és a művészetek legtöbb ágá-
ban. Sosem lehetett tudni, hogy mit
jelent számára egy C betű: zenei
hangot-e vagy szenet, és hogy az
oldás az vegyi folyamat vagy zenei
disszonanciakezelés. Miután tanít-
ványai megbizonyosodtak profesz-
szoruk verhetetlen zenei
műveltségéről, ráadásként egy-egy
hangszerszólamot fütyölt tanáruk A
nürnbergi mesterdalnokokból.

Zemplén Géza körül egy egész
iskola nőtte ki magát. Úgy is neve-
zik zemplén-iskola. Ez nem egy in-
tézmény, hanem követőinek a
sokasága. Ilyen szakmai tudással
bekerült a Magyar Tudományos
Akadémia tagjai közé. Élete során

kétszáznál több tudományos szak-
írása jelent meg.

Zemplén Géza élete is jó példa
arra, hogy fontos a zenetanulás. Az
érzelemkifejezés mellett racionali-
tás is van a jó zenében. És mivel a
zene lelki táplálék is, nem mindegy,
milyet fogyasztunk belőle. Manap-
ság divat, hogy nagy szólamokat
zengnek az egészséges táplálkozás-
ról, de arra kevesen figyelnek, mi-
lyen zenét fogyasztanak. Az az
ember, aki képes meglátni a racio-
nalitást a zenében, az igazán bol-
dog. Ha csak a szerelmet keressük
a muzsikában, előbb-utóbb csalódni
fogunk – vagy a zenében, vagy ma-
gunkban.

Sokat beszélünk az egyéni sza-
badságról, többen hangoztatják,
hogy senkinek sincs joga beleszólni
abba, milyen zenét kedveljünk, de
tájékoztatni, megmutatni egy másik
utat igenis fontos. Zeneoktatásra is
legalább olyan nagy szükség van,
mint egészséges életmódra való ne-
velésre. Éppen ezért meg kell
hagyni, hogy az iskola jelölje ki a
zenei – lelki – igényesség útját,
mert másképp oda jutunk, mint aki
kuruzslókkal és vajákosokkal gyó-
gyíttatja magát.

Ha jobban odafigyelünk jele-
nünk lelkiségére, erkölcsi tartására,
sokszor szembeötlik, milyen fokon
kezeljük melléktantárgyként a
zenét...

Vegyes muzsika

A méregtelenítés olyan eljárás,
amely megszabadítja a szervezetet
az egészségre káros méreganyagok-
tól, bélrendszeri lerakódásoktól, il-
letve betegségeket okozó mikroorga-
nizmusoktól. Így szól a meghatáro-
zása annak az eljárásnak, melyet fo-
gyókúra gyanánt is alkalmaznak, és
ilyenkor tavasszal általános témává
válik. Mondhatnánk úgy is, hogy a
méregtelenítés a fitnesziparral pár-
huzamosan jövedelmező üzletággá
nőtte ki magát. A téli periódusban
fogyasztott kalóriadús, zsíros élel-
miszerek után az emberek (főleg a
nők) nagy hányada szükségét érzi,
hogy a felrakott pluszkilókat minél
hamarabb leadja magáról, szerveze-
tét kitisztítsa. A média, az erre sza-
kosodott cégek, a porokat, szereket
forgalmazó ügynökök garmadával
ajánlják a különböző hatású, inten-
zív, rövid lejáratú, vagy hosszabb
ideig tartó kúrákat, léböjtöt; bőven
van belőlük, csak az a kérdés,
mennyire egészségesek ezek az el-
járások, mennyire befolyásolják a
szervezetet, és meddig tart a hatá-
suk?! Megmosolyogtató egy-egy
fogyókúrás reklám, mely olyan (jó
drága, garantált) készítményeket
forgalmaz, melyeknek hatására 10

nap vagy akár egy hét alatt 5-10
kilót is le lehet adni. Ráadásul mo-
zogni sem kell hozzá. Ilyen és efféle
ajánlatok hemzsegnek a lapokban,
tévéreklámokban, internetes oldala-
kon. Nem kell nagy tudomány
ahhoz, hogy bárki felmérhesse,
mindez lehetetlen. Ezek az intenzív,
néhány nap alatt elvégezhető mé-
regtelenítő programok megterhelést
jelentenek a szervezet számára, és
nem hoznak tökéletes eredményt,
sőt sokszor még a gyors takarítás-

nak káros következményei is van-
nak, mert a szervezetből a mérgek-
kel együtt hasznos anyagok is
kiürülnek, amiket aztán a szervezet
nem tud pótolni. Ami az általános
értelemben vett méregtelenítést il-
leti, a szakemberek véleménye meg-
oszlik a témában. Vannak, akik
szükségesnek tartják a méregtelení-
tést – mint a szervezet nagytakarítá-
sát –, mások azt vallják, hogy a
méregtelenítés beavatkozik a szerve-
zet öntisztuló folyamatába, és nega-

tív hatással van az anyagcserére. Mi-
előtt mélyebben belemerülnénk a
méregtelenítés tárgyalásába, érde-
mes elgondolkozni egy kicsit a kará-
csonyi és húsvéti ünnepkörhöz
kapcsolódó böjtölésen, mely a lelki
megtisztulást, befele fordulást, testi
szinten pedig az állati fehérjék, zsí-
rok kiküszöbölését jelenti, áttérést a
zöldség- és gyümölcsfogyasztásra
egy 6 hetes periódus idejére. A ré-
giek is úgy érezték, hogy szükség
van erre a visszavonultsággal egy-
bekötött testi-lelki megtisztulásra,
mely sokszor próbára teszi kitartá-
sunkat, edzi akaraterőnket, erősíti,

igénybe veszi elhatározá-
sunkat, döntőképessé-
günket, ugyanakkor meg-
határozza az ünnepet.
Terjedelmét tekintve,
évente kétszer alkal-
mazva az a méregtelení-
tési forma, melyet az
orvosok sem kifogásol-
nak, mert nem befolyá-
solja negatívan a
szervezet öntisztító rend-
szerét. Tény, hogy az em-
berek 80%-a  helytelenül
táplálkozik. A modern
kor étkezési „trendjében”
kitüntetett szerepet kap-
nak az adalékokkal gaz-
dagon ellátott, készen
vagy félkészen kapható
élelmiszerek, éhséget
gyorsan csillapító rág-

csálnivalók, édességek. Az állagja-
vítók, színezékek, ízfokozók, me-
lyeket különböző számozású E
betűvel tüntetnek fel a csomagolá-
son, s melyek élénk színeikkel fel-
keltik a figyelmet, nem természetes
anyagok, testidegen molekulákra
épülnek. Úgy vannak összeállítva,
kivitelezve, hogy vonzóak, jóízűek
legyenek, és rendszeres használatuk
azt eredményezi, hogy a szervezet-
nek átalakul az ízérzékelése, elfe-
lejti a természetes ízeket, a
műízektől pedig függővé válik.
Nem csoda tehát, hogy fogyasztóik
szervezetében nagy mennyiségű
méreganyag halmozódik fel, amitől
már csak külső segítséggel lehet
megszabadulni, mivel a szervezet
öntisztító folyamatai éptelenek el-
lensúlyozni ezeket a káros hatáso-
kat. Egyes szakemberek a
méregtelenítést megelőzésként java-
solják, vagyis ne akkor fogjunk
hozzá ehhez a megoldáshoz, amikor
már a szervezetünk a felhalmozó-
dott mérgektől betegségtüneteket
produkál (fejfájás, puffadás, ízületi
fájdalom, fáradtság, melyek a rossz
emésztés, a nem megfelelő anyag-
csere eredményei), hanem egészsé-
ges étrend mellett is évente
két-három alkalommal végezzünk
egy kíméletes, de alapos méregtele-
nítést. A jó értelemben vett méregte-
lenítésről és a témához kapcsolódó
szakvéleményekről a következő írá-
somban részletesebben szólok. 

Méregtelenítés: pró vagy kontra?
Bogdán Emese

Zemplén Géza (1883–1956)

Szilágyi Mihály



Tavaszias hangulatban
Szeszélyes áprilisi időben jó egy biztos pontra ta-
lálni a meleget és otthonosságot árasztó konyhá-
ban.  Főleg akkor, ha van aki alig várja, hogy a
finom fogásokból falatozzon, s a befektetett munka
végül örömforrássá válik. Ne szaporítsuk a szót, te-
gyük fel a kötényt és lássunk neki!

Sajtos endívia saláta

Hozzávalók: egy fél jégsaláta, két-három endívia saláta,
egy cikk vörös káposzta,  pár szem olajbogyó, egy fél kali-
forniai paprika, pár kanál konzervkukorica, 20 dkg sajt, ma-
jonézes öntet.

A hozzávalókat felvágjuk, a sajtot felkockázzuk, salátás-
tálba helyezzük, s elkészítjük az öntetet. Egy tojásból házi
majonézt készítünk, joghurttal vagy tejföllel hígítjuk, citrom-
lével savanyítjuk, enyhén sózzuk, majd az egészet a salátára
öntjük, és lazán összekeverjük, vigyázva, hogy ne törjön
össze. 
Pizza – pityókásan 

Eddig nem tettem főtt krumplit a pizzatésztába, mert el-
méletileg nem is jár. Csakhogy a közelmúltban maradt egy
kis kenyértésztám, amit főtt krumplival dagasztottam, s
pizzalapként használtam. Kiderült, hogy nagyon jó. Ezen
felbuzdulva a következő pizzaadagot már pityókásan készí-
tettem.

A pizzalap hozzávalói: egy fél kilogramm liszt, 30 g
élesztő, 4 evőkanál olívaolaj, két-három főtt krumpli, fűsze-
res só, egy  kiskanálnyi cukor.  

A főtt krumplit lehűtjük, megreszeljük, az élesztőt langyos
cukros vízben felfuttatjuk, majd az összes hozzávalóval jól
megdagasztjuk. 

Amikor a tészta megkelt, négy cipóra osztjuk, és olívaola-
jos deszkán kézzel a formák méretére lapogatjuk. A formákat
is vékonyan kikenjük olívaolajjal, belehelyezzük a tésztát,
megkenjük paradicsomszósszal, megszórjuk oreganóval –
szurokfűvel –, kicsit kelni hagyjuk, majd ráhelyezzük a fel-
tétet,  a gomba-, paradicsom-, mozzarella-, hagyma- és son-
kaszeleteket. A legvégén megszórjuk reszelt sajttal.

Ebből a mennyiségből négy kb. 30 cm átmérőjű pizza sül. 
Tepsis baconos csirkecombok 

Nagyon finom fogás, érdemes kipró-
bálni. Az alsó combokat fűszerezzük,
enyhén sózzuk, borsozzuk, megszórjuk
majoránnával és betekerjük baconszele-
tekbe. Tűzálló edénybe helyezzük, zúzott
fokhagymát teszünk közéjük, és két-
három kanál olajjal, pici  vízzel a sütőbe
tesszük. Amikor a hús félig megpuhult,
a tepsibe helyezzük a burgonyahasábokat
is, és az egészet szép aranysárgára süt-
jük. Egy személyre két-három csirke-
combot és egy-két burgonyát
számítsunk. 
Lazac petrezselymes rizzsel 

A lazacot tetszés szerint enyhén fűszerezzük sóval, 
fehér borssal, kevés rozmaringgal, és pici olívaolajon meg-
sütjük. 

Előre elkészítjük a rizsköretet, amihez lereszelünk egy
hagymát és egy murkot, és  olajon megdinszteljük. Ebbe for-
gatjuk bele a megmosott rizst, majd felöntjük annyi forró víz-
zel, hogy ellepje. Bőven megszórjuk petrezselyemzölddel, és
az egészet puhára főzzük. A kész rizsre  újabb adag petrezse-
lyemzöld kerül. Nagyon jól illik a lazachúshoz.

Jó sütés-főzést!
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A Familia Centrum Egyesület, a Gyulafehérvári Ca-
ritas Korai Nevelő és Fejlesztőközpont, a Gyulafe-
hérvári Családpasztorációs Központ, valamint a
VÉDEM – Marosvásárhelyi Édesanyák Egyesülete
idén is megszervezi az eddig Születés heteként is-
mert háromnapos rendezvényt, ezúttal Édesanyák
hete néven.

A rendezvény részletes programja:
Május 3., szerda 
16-17:30 megnyitó – programismertetés.
A Család születik című rajzkiállítás megnyitója. A rajzo-

kat a református iskola elemi osztályos diákjai készítették.
Szüléssel kapcsolatos kérdések, félelmek – beszélgetés

Keresszegi Petrás Tünde szülésfelkészítő vezetésével.
Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári Caritas

gyűlésterme, I. emelet.
A kiállítás rajzai a földszinten, az előtérben tekinthetők

meg.
18:00-19:30
Apa-lánya kapcsolat: mi az, amit csak az apa adhat meg

gyermekeinek?  Meghívottak: Sebestyén Aba színész, Bakó
Marika lelkigondozó. Moderátor Cosma István pszicholó-
gus-terapeuta.

Helyszín: Ama Deus keresztény kávéház, Forradalom u.
8. szám.

Május 4., csütörtök
16:00-17:30
Miért nem mindegy, hogyan szülünk/születünk? – beszél-

getés Mărgulescu Melinda Lamaze-szülésfelkészítő, dúla
vezetésével

Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári Caritas
gyűlésterme, I. emelet.

18:00-19:30
Szoptatás és hozzátáplálás. Meghívott Lorenzovici Anna

családorvos
Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári Caritas

gyűlésterme, I. emelet.
Május 5., péntek
14:00-15:00
A babamasszázs jótékony hatásai – Mezei Borbála

gyógypedagógus vezetésével. Be lehet kapcsolódni kisbabá-
val és várandósként is – javasolt babapléd és babaolaj. Elő-
zetes bejelentkezés szükséges a borbala.mezei@caritas-ab.ro
címen.

Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári Caritas
Cseperedő terme, földszint. 

15:00-16:00
Trezy pelenkák – mosható pelenkák – beszélgetés Bá-

nyász Dorottyával, a Trezy mosható pelenkák megalkotó-
jával.

Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári Caritas
Cseperedő terme, földszint. 

16:00-17:30
Szülni és születni jó – beszélgetés Tölgyesi Izabella bá-

bával, újszülöttkövetésben dolgozó szakemberrel
Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehérvári Caritas

gyűlésterme, I. emelet.
16:00-17:00
A Család születik című rajzkiállítás méltatása. 
Helyszín: Deus Providebit Ház, Szent Mihály terem. 

17:00-18:00
Színielőadás gyerekeknek – A Familia Cent-

rum Egyesület keretében működő marosvásár-
helyi színicsoport és a marosszentgyörgyi
Sepszkir színikör meglepetés-előadása Domo-
kos-Gáll Ágnes és Halmágyi Éva bábszínészek
vezetésével.

Helyszín: Deus Providebit Ház, Szent Mihály
terem.

18:00-19:30
Meditáció mint eszköz. Relaxációs mód-

szerek a szülésben – beszélgetés Becsky
Borbála klinikai pszichológus, mentálhigié-
nés szakember, pszichoterapeuta vezetésé-
vel.

Helyszín: Deus Providebit Ház, a Gyulafehér-
vári Caritas gyűlésterme, I. emelet. 

Belépti díjak: 5 lej/előadás, 10 lej/nap 

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta

Édesanyák hete Marosvásárhelyen A rendszeres testmozgás
segít megőrizni az agy 

frissességét ötvenen túl is
A hetente többször végzett mérsékelt testmozgás a legjobb

módja annak, hogy az ember megőrizze agya frissességét öt-
venéves kor felett is – állapították meg ausztrál kutatók.

A British Journal of Sports Medicine című folyóiratban kö-
zölt tanulmány szerzői 39 korábbi vizsgálatot elemezve ju-
tottak arra, hogy a szív és az izmok rendszeres edzése van a
legjobb hatással a kognitív funkciókra, azoknál is, akiknél
már megkezdődött ezeknek a képességnek a leépülése – írta
a BBC News.

A kutatók szerint a rendszeres testmozgás bevezetése a
mindennapokba minden életkorban jótékony hatással van az
elmére és a testre. A tajcsiórák például hatékony mozgásfor-
mát jelenthetnek az olyan ötvenen túliak számára, akik nem
szeretnének nagyobb fizikai kihívással járó testmozgást vá-
lasztani. A fizikai aktivitás csökkenti egy sor betegség, köztük
a 2-es típusú cukorbetegség és bizonyos rákos megbetegedé-
sek kockázatát, valamint a kutatók úgy vélik, hogy segít meg-
akadályozni az agy természetes – öregedéssel járó –
leépülését.

A szakemberek szerint testmozgás közben a szokásosnál
nagyobb adag vér, oxigén és tápanyag jut az agyba, fokozva
annak egészségét és serkentve egy növekedési hormon ter-
melődését, ami az új idegsejtek és idegsejtkapcsolatok kiala-
kulása miatt fontos.

A Canberrai Egyetem kutatói korábbi tanulmányok elem-
zésével nézték meg, hogy legkevesebb négyhétnyi rendszeres
testmozgásnak milyen hatása van a felnőttek agyi funkcióira.
Az eredmények szerint az aerob edzés fejleszti az olyan kog-
nitív képességeket, mint a gondolkodás, az olvasás és a tanu-
lás, míg az izmok edzése – például a súlyzózás – jelentős
jótékony hatással van a memóriára és a végrehajtó funkciókra,
úgy mint a tervezés és a szervezés képessége.

„Már heti egy-két mérsékelt testedzéssel fejlődés figyel-
hető meg a kognitív képességek terén, és annál nagyobb mér-
tékű a változás, minél több a testmozgás” – húzta alá Joe
Northey, a tanulmány egyik szerzője.

Az angol közegészségügyi szolgálat (Public Health Eng-
land) munkatársaként dolgozó Justin Varney szerint a mun-
kába biciklizés vagy sétálás is aerob edzésnek számít, és a
nehéz bevásárlószatyrok cipelését is el lehet könyvelni erősí-
tésnek. Az Alzheimer’s Research UK munkatársaként dol-
gozó David Reynolds szerint a fizikai aktivitás mellett
ugyanolyan fontos szerepet játszik az agy egészségének meg-
őrzésében a mentális aktivitás, a kiegyensúlyozott étrend, a
mértékletes alkoholfogyasztás és a dohányzásmentes élet-
mód. (MTI)
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– ez volt a címe az előadás-
nak, amivel több székelyföldi
városba is ellátogatott 
dr. Lenkei Gábor. A marosvásár-
helyi Kultúrpalotában telt ház
fogadta a magyarországi elő-
adót. 

A közismert orvos ezúttal is
hangsúlyozta nézeteit, miszerint
manapság a gyógyszerhasználat el-
fajult, és az esetek nagy részében el-
kerülhető lenne, ha a betegségre
utaló tünetek mögött megkeresnék
a valódi okokat. 

Mint mondta, kutatásai alapján
az 1900-as évek elejéig az Amerikai
Egyesült Államokban teljesen más-
ként zajlott az orvoslás, azok a
módszerek, amiket ma természet-
gyógyászatként emlegetünk, mind
részei voltak. Ezután léptek be be-
fektetőként a gyógyszer- és vegy-
ipar tulajdonosai, akiknek érdeke a
betegségek fenntartása, és azon
módszerek felszámolása, amelyek
csökkentik a betegségek előfordu-
lási arányát. Mint mondta, mind-
ezek ellenére rájött, hogy a fő
ellenség nem a „gyógyszermaffia”,
hanem a lezüllesztett ideális kép,
ami az ember fejében él arról, hogy
mire büszke, mi az, amit méltónak
tart önmagához, illetve mi az, ami
számára az elérhető legjobb. Ez az,
ami egy embert cselekvésre késztet.
Ennek hiánya az ember tehetetlen-
ségének az oka. Ha ki akarjuk moz-
dítani a tehetetlenségből, ideális
képet kell neki nyújtani. Lenkei
Gábor elmondta, elkezdte vizsgálni,

milyen ideális képük van az embe-
reknek, és mint kiderült, ennek ala-
kulásában óriási szerepe van a
médiának, ami azt sugározza, hogy
negyven év után már csak betegsé-
gek jönnek, hetven év fölött az
ember már csak járókerettel tud
közlekedni, időben el kell kezdeni
szedni a megfelelő gyógyszert, ha
nem akarja valaki, hogy tíz-húsz év
múlva agyvérzése legyen. – Nem
tartom emberhez méltó körülmény-
nek, hogy az Egészségügyi 
Minisztérium  adatai szerint ma Ma-
gyarországon egymillió-kétszázezer
ember szed fejenként több mint tíz-
féle orvosságot. Mint ahogyan azt
sem, hogy míg az én kamaszkorom-
ban Miskolcon egyetlenegy kábító-
szeres fiatal volt, akire mindenki
marslakóként tekintett, ma a ma-

gyarországi tizenhat éveseknek a
harminc-negyven százaléka kipróbált
már valamilyen szert – mutatott rá. 

Mint mondta, fontos, hogy a
tényleges okokat keressük adott pa-
naszok esetén, mert csak akkor vár-
ható javulás, ha ezeket kezdjük
kezelni. – A reklámokban látjuk,
hogy jönnek az orvosságban lévő
molekulák, megkeresik a fájdalom
helyszínét, majd hatnak rá. A fájda-
lomcsillapító valójában elvágja a
fájdalom helyszíne és az agy közötti
kapcsolatot, azaz a fájdalomérzéke-

lésünket tompítja, de a fájdalmat ki-
váltó okot nem szünteti meg. Ha ab-
bahagyom a vérnyomáscsökkentő
szedését, ismét felugrik a vérnyo-
másom, mert nem az okot kezeli,
hanem a tüneteket. A magyar em-
berekre jellemző, hogy kevés folya-
dékot fogyasztanak, ami magas
vérnyomást okozhat. Ilyenkor az
egyén elmegy orvoshoz, kap
gyógyszert, pedig csupán az a baja,
hogy szomjas – tette szóvá.  A ma-
gyarországi orvos arra is kitért,
hogy például az 1960-70-es évek-

hez viszonyítva jelentős mértékben
– sok esetben 80-90 százalékkal –
csökkent az egyes élelmiszerek vita-
mintartalma. Dr. Sós József orvos
Magyar néptáplálkozástan című
könyvében már a negyvenes évek-
ben felhívta a figyelmet arra, hogy
az egészségügyi kormányzat legna-
gyobb problémája, hogy a táplálko-
zás kérdését kizárólag mennyiségi
szempontból kezeli, viszont van egy
jelentős tényező, a minőségi éhezés,
amire senki sem fordít figyelmet.
(menyhárt)

csak egy szabad ember lehet egészséges 

Április 20-i rejtvényünk megfejtése: A nagy erényeket azok a nagy akadályok szülik, amelyeket legyőznek. Chamfort.

Aron Levenstein
amerikai jogász, író egyik

szentenciáját idézzük 
a rejtvény fősoraiban:

„A statisztika...”
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Egy éve még elképzelhetetlennek
tűnhetett ez a kijelentés, hogy „a
marosvásárhelyi City’us kiesett a
bajnokság negyeddöntő sorozatá-
ban, de emelt fővel búcsúzott”.
Ma azonban ez a szomorú való-
ság, amelyet a fiatal játékosok
ambíciója, küzdeni akarása édesí-
tett meg.

Nem volt üres frázis, amit Cos-
min Gherman vezetőedző mon-
dott a hazai pályán elveszített
mérkőzés után, hogy a csapat
győzni utazik Udvarhelyre, hisz a
csapat nem játszott alárendelt sze-
repet a visszavágón, a 35. percben
pedig döntetlenre állt a találkozó.
Végül a rutinosabb udvarhelyiek
egy győzelemmel lezárták a soroza-
tot, azonban azt biztosan nem állít-
hatják, hogy könnyű dolguk volt a
City’us ellen.

Az első játékrészben kiegyensú-
lyozott küzdelem folyt, talán az ud-
varhelyieknek több volt a
helyzetük, a jég azonban csak a 14.
percben tört meg, amikor Szőcs
László talált be Mihály passzából.
Ugyanő másfél perccel később ket-

tőre növelte a házigazdák előnyét.
Azonnal vészkapusos taktikára vál-
tott a City’us, és Covaci szépíteni is
tudott, de szünetig Szőcs László
még egy gólt szerzett. Sajnos, a
City’us balszerencséjére Duque hú-
zódást szenvedett az első félidőben,
így a marosvásárhelyi kispad már
nem számíthatott egyik legjobbjára
a folytatásban. 

Ennek ellenére eltökélt marosvá-
sárhelyi csapat jött vissza a második
félidőre, és előbb ismét Covaci szé-
pített, majd öt perccel a befejezés
előtt Küsmödi egyenlített! A csúcs-
ról azonban nagyon hamar mélybe
lehet zuhanni, ha nem figyel az
ember. Megint csak Szőcs László
újított (ez a játékos a nyáron még a
City’usszal nyert bajnoki címet!), és
a City’us most már kénytelen volt
mindent egy lapra feltenni. Tizenki-
lencre lapot húzott – és vesztett.
Mánya két gólt rúgott még a végén,
a különbség azonban nem lényeges.
A marosvásárhelyi csapat bebizo-
nyította, hogy így, szinte kizárólag
helyi suhancokkal is a legjobbak
között a helye. Ha az ősszel még
egyáltalán beiratkozik a bajnok-
ságba...

Véget ért az idény a Maros Ko-
sárlabdaklub számára: a Tigrisek
kikaptak a negyeddöntős párharc
utolsó mérkőzésén kedden este
Nagyszebenben, így kiestek a ráját-
szásból.

A hazai pályán elvesztett harma-
dik összecsapáshoz hasonlóan ezút-
tal is a második negyedben
muzsikáltak gyengébben Szászgás-
pár Barnabás és George Trif tanít-
ványai. Ekkor kerültek olyan
hátrányba, amelyből már nagyon
nehezen lehetett volna visszajönni
– főleg abban az ellenséges hangu-
latban, amely a Transilvania csar-
nokban fogadta őket, és olyan
(számukra kedvezőtlen) játékveze-
tés mellett, amelyben ismételten ré-
szük volt. Nem is sikerült, a szünet
utáni tíz percben szépségtapasznak
való egy ponttal még rávertek házi-
gazdáikra, akik azonban már két
perccel a vége előtt elkezdhették
ünnepelni a győzelmet és ezzel a to-
vábbjutást az elődöntőbe.

A marosvásárhelyi csapat búcsú-
zott tehát, és az előző évekhez vi-
szonyítva, amikor rendre döntőt
vagy kisdöntőt játszott a Maros
KK, visszalépésről beszélhetünk.
Azonban ha tekintettel vagyunk
arra a rendkívül mostoha anyagi
helyzetre, amelyben a klub mű-
ködni és eredményeket produkálni
kényszerült, nem lehetünk elége-
detlenek. A játékosok gyakran túl-
teljesítették magukat az adott
körülmények között, és csak örülni
lehet annak, hogy a szakmai stáb
csapatként tudta pályára küldeni azt
a keretet, amelyben a játékosok jöt-

tek-mentek. Akik a végéig marad-
tak, azoknak köszönet jár, hogy ele-
get tettek szerződéses
vállalásuknak, a menet közben át-
alakult klubvezetés feladata pedig,
hogy fátylat borítson a múltra, új
lapot kezdjen, és a rendelkezésre

álló időben (szeptember-október-
ben indul majd a következő évad)
teljesen más alapokra helyezze a
működést, hogy az elmúlt évad ta-
pasztalataiból okulva a következő
idényben ne befolyásolják külső té-
nyezők az alakulat teljesítményét.

* Angol Premier Liga, 33. for-
duló: Tottenham – Bournemouth 4-
0, Crystal Palace – Leicester 2-2,
Everton – Burnley 3-1, Stoke – Hull
3-1, Sunderland AFC – West Ham
United 2-2, Watford – Swansea 1-0,
Southampton – Manchester City 0-
3, West Bromwich – Liverpool 0-1,
Manchester United – Chelsea 2-0,
Middlesbrough – Arsenal 1-2; 34.
forduló: Bournemouth – Middles-
brough 4-0, Hull – Watford 2-0,
Swansea – Stoke 2-0, West Ham
United – Everton 0-0, Burnley –
Manchester United 0-2, Liverpool –
Crystal Palace 1-2, Chelsea – Sout-
hampton 4-2. Az élcsoport: 1. Chel-
sea 78 pont, 2. Tottenham 71, 3.
Liverpool 66.

* Spanyol Primera División, 32.
forduló: Athletic Bilbao – Las Pal-
mas 5-1, Deportivo La Coruna –
Málaga 2-0, Sporting Gijón – Real
Madrid 2-3, Atlético Madrid – Osa-
suna 3-0, Barcelona – Real Socie-
dad 3-2, Leganés – Espanyol 0-1,
Valencia – Sevilla 0-0, Betis – Eibar
2-0, Granada – Celta Vigo 0-3, Ala-
vés – Villarreal 2-1; 33. forduló: Se-
villa – Granada 2-0, Málaga –
Valencia 2-0, Villarreal – Leganés
2-1, Osasuna – Sporting Gijón 2-2,
Espanyol – Atlético Madrid 0-1,
Real Sociedad – Deportivo La Co-
runa 1-0, Celta Vigo – Betis 0-1,
Las Palmas – Alavés 1-1, Real
Madrid – Barcelona 2-3, Eibar – 
Athletic Bilbao 0-1. Az élcsoport: 1.
Barcelona 75 pont (94-32), 2. Real
Madrid 75 (84-36), 3. Atlético Mad-
rid 68.

* Olasz Serie A, 32. forduló: Inter
– AC Milan 2-2, AS Roma – Ata-
lanta 1-1, Palermo – Bologna 0-0,
Cagliari – Chievo 4-0, Torino –
Crotone 1-1, Fiorentina – Empoli 1-
2, Pescara – Juventus 0-2, Genoa –
Lazio 2-2, Sassuolo – Sampdoria 2-
1, Napoli – Udinese 3-0; 33. for-
duló: Atalanta – Bologna 3-2,

Fiorentina – Inter 5-4, Sassuolo –
Napoli 2-2, Udinese – Cagliari 2-1,
Sampdoria – Crotone 1-2, AC
Milan – Empoli 1-2, Lazio – Pa-
lermo 6-2, Chievo – Torino 1-3, Ju-
ventus – Genoa 4-0, Pescara – AS
Roma 1-4. Az élcsoport: 1. Juventus
83 pont, 2. AS Roma 75, 3. Napoli
71.

* Német Bundesliga, 29. forduló:
Hoffenheim – Mönchengladbach 5-
3, Mainz – Hertha BSC 1-0, Augs-
burg – 1. FC Köln 2-1, Wolfsburg –
Ingolstadt 3-0, Borussia Dortmund
– Eintracht Frankfurt 3-1, RB Leip-
zig – Freiburg 4-0, Bayer Leverku-
sen – Bayern München 0-0, Werder
Bremen – Hamburger SV 2-1,
Darmstadt – Schalke 04 2-1; 30.
forduló: 1. FC Köln – Hoffenheim
1-1, Bayern München – Mainz 2-2,
Hertha BSC – Wolfsburg 1-0, Eint-
racht Frankfurt – Augsburg 3-1, In-
golstadt – Werder Bremen 2-4,
Hamburger SV – Darmstadt 1-2,
Mönchengladbach – Borussia Dort-
mund 2-3, Freiburg – Bayer Lever-

kusen 2-1, Schalke 04 – RB Leipzig
1-1. Az élcsoport: 1. Bayern Mün-
chen 70 pont, 2. RB Leipzig 62, 3.
Borussia Dortmund 56.

* Francia bajnokság, 31. for-
duló: Metz – Paris St. Germain 2-3;
33. forduló: Angers – Paris St. Ger-
main 0-2, Nice – Nancy 3-1, Guin-
gamp – Toulouse 2-1, Metz – Caen
2-2, Montpellier HSC – Lorient 2-
0, Stade Rennes – Lille 2-0, AS Mo-
naco – Dijon 2-1, Nantes –
Bordeaux 0-1, Olympique Marse-
ille – St. Etienne 4-0. Az SC Bastia
– Lyon mérkőzés 0-0-s állásnál fél-
beszakadt; 34. forduló: Nancy –
Olympique Marseille 0-0, Paris St.
Germain – Montpellier HSC 2-0,
Bordeaux – SC Bastia 2-0, Caen –
Nantes 0-2, Dijon – Angers 3-2,
Lille – Guingamp 3-0, Lorient –
Metz 5-1, Toulouse – Nice 1-1, St.
Etienne – Stade Rennes 1-1, Lyon –
AS Monaco 1-2. Az élcsoport: 1.
AS Monaco 80 pont (92-28), 2.
Paris St. Germain 80 (71-23), 3.
Nice 74.

2017.  április 27., csütörtök ______________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Európai focikörkép

Emelt fővel búcsúzott 
a city’us

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények

* 5. liga, Északi csoport, 13. forduló: Marosfelfalu – Bátos 3-5, Lövér
– Mezőkirályfalva 1-2, Görgénysóakna – Disznajó 3-0, Magyaró – Köhér
3-1, Alsóidecs – Szászrégeni Testvériség 1-3. Az állás: 1. Magyaró 31
pont, 2. Testvériség 28, 3. Bátos 26, 4. Alsóidecs 25, 5. Görgénysóakna
23, 6. Lövér 17, 7. Mezőkirályfalva 12, 8. Köhér 9, 9. Disznajó 8 (15-41),
10. Marosfelfalu 8 (31-59).

* 5. liga, Közép csoport, 13. forduló: Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting
– Cikmántor 1-4, Mezőrücs – Balavásár 2-2, Csittszentiván – Kerelőszent-
pál 6-1, Harasztkerék – Tuzson 4-0. Nyárádremete állt. Ranglista: 1. Ha-
rasztkerék 34 pont, 2. Nyárádremete 28, 3. Balavásár 21, 4. Cikmántor
17, 5. Mezőrücs 14, 6. Csittszentiván 13, 7. Kerelőszentpál 11, 8. Sporting
7, 9. Tuzson 4.

* 5. liga, Déli csoport, 16. forduló: Mezőzáh – Marosludas II 5-3, Ma-
rosugra – Vámosgálfalva 0-1, Mezőceked – Küküllődombó 2-0, Magyar-
sáros – Maroskece 3-1. Mezőtóhát és Radnót II állt. Ranglista: 1.
Mezőceked 30 pont (31-9), 2. Vámosgálfalva 30 (39-23), 3. Küküllő-
dombó 24, 4. Magyarsáros 22 (23-16), 5. Marosludas II 22 (35-32), 6.
Marosugra 21, 7. Radnót II 18 (34-27), 8. Mezőtóhát 18 (20-23), 9. Ma-
roskece 10, 10. Mezőzáh 9.

* 6. liga, I. csoport, rájátszás, 1. forduló: felsőház: Somosd – Koronka
3-2, Jedd – Csíkfalva 3-2, Nyárádgálfalva állt; alsóház: Egrestő – Kükül-
lőszéplak 4-3, Székelybere – Kibéd 0-3. A bajnokság állása: felsőház: 1.
Somosd 29 pont; 2. Jedd 24; 3. Nyárádgálfalva 19; 4. Csíkfalva 16; 5. Ko-
ronka 13; alsóház: 1. Küküllőszéplak 12 pont, 2. Egrestő 9 (4-3), 3. Szé-
kelybere 9 (0-3), 4. Kibéd 7.

* 6. liga, II. csoport, 15. forduló: Galambod – Szabéd 4-1, Uzdiszent-
péter – Harcó 1-2, Mezőfele – Mezőpanit 0-3. Ranglista: 1. Harcó 34 pont,
2. Mezőpanit 30 (44-23), 3. Uzdiszentpéter 30 (47-29), 4. Szabéd 16, 5.
Galambod 11, 6. Mezőfele 7.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, rájátszás első kör, második menet: Szé-

kelyudvarhelyi FK – Marosvásárhelyi City’us 6-3 (3-1)
Székelyudvarhely, sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Marian Ivă-

nescu (Bukarest), Gabriel Stroe (Bukarest). Tartalék: Roberto Gun-
ciu (Popeşti-Leordeni). Ellenőr: Vasilică Constantin (Bukarest).

City’us: Tătar – Küsmödi, Togan, Covaci, Duque (Csala, Pop,
Ţipău, Boroş).

FK: Grigoraş – Bíró, Mánya, Szécsi, Szőcs László (Miklós, Mi-
hály, Szőcs Loránd, Kedei).

Gól: Szőcs László (14., 16., 20., 36.), Mánya (39., 40.), illetve Co-
vaci (19., 26.), Küsmödi (35.).

Eredményjelző 
A teremlabdarúgó 1. liga rájátszása első körében: Jászvásári Poli

– Dévai Autobergamo 0-5 és Dévai Autobergamo – Jászvásári Poli
9-2, Marosvásárhelyi City’us – Székelyudvarhelyi FK 1-3 és Szé-
kelyudvarhelyi FK – Marosvásárhelyi City’us 6-3, Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC – Galaci United 3-7 és Galaci United –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 8-3, Dunărea Călăraşi – Temesvári In-
formatica 0-6 és Temesvári Informatica – Dunărea Călăraşi 6-1.

A bajnokság elődöntőjének párosításai (két győzelemig tartó pár-
harcok, az elsőként szereplő csapatok pályaelőnnyel rendelkeznek
az esetleges harmadik meccs esetén): Galaci United – Temesvári In-
formatica, Dévai Autobergamo – Székelyudvarhelyi FK.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, 1. kör, 5. mérkőzés:

Nagyszebeni CSU – Marosvásárhelyi Maros KK 82:68 (19-23, 23-14,
22-21, 18-10)

Nagyszeben, Transilvania csarnok, 1800 néző. Vezette: Laurenţiu
Grigoraş, Bogdan Podar, Dragoş Nicolae. Ellenőr: Ráduly Zoltán.

Nagyszeben: Mijajlovic 23 pont (5), Davis 17 (1), Cooper 15, B.
Popescu 12, Hardy 10, Lalovic 3, Paliciuc 2, Dragoste.

Maros KK: Martinic 25 pont (5), Lázár 11, Sánta 9, Kalve 9 (1),
Reed 7, Markovic 5, Djapa 2, Borşa. D. Andrei.

Maros KK: Itt a vége, fuss el véle!

Goran Martinic (j) volt a marosvásárhelyi csapat legeredményesebb játékosa a nagyszebeni,
ötödik mérkőzésen. Képünk a párharc negyedik összecsapásán készült, a Ligetben. 
Fotó: Nagy Tibor

Félbeszakadt a Bastia – Lyon mérkőzés a francia bajnokság 33. fordulójában, miután a ház-
igazdák szurkolói bántalmazni akarták a vendégcsapat játékosait



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Galambodon. Tel.
0265/261-023. (616)

ELADÓ Marosszentgyörgyön egy
rendezett családi ház manzárd-
lehetőséggel, minden javakkal ellátva.
Alkudható ár! Tel. 0365/731-259. (654)

KIADÓ hétvégi ház. Tel. 0752-214-
490. (-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (597)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (1489)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-578-
568. (1489)

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-383-
071. (1490)

TŰZIFA eladó. Tel. 0748-992-410.
(1490)

ELADÓ cserép bontásból. Tel.
0365/424-950. (691)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Szántó Katalin névre
szóló ingyenes buszbérletem. Sem-
misnek nyilvánítom. (715)

MINDENFÉLE

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (634)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket,
szalag-függönyöket, harmonikaajtó-
kat, termopán PVC-nyílászárókat,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (635)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(531)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-846-
011. (663) 

MEGEMLÉKEZÉS

„Fényes csillag ragyog
nyugodt tó vizén, 
nem hullámzik már,
nem fújja a szél.
Sejtelmes sötétben
suttognak a fák,
valaki elment, érzi a világ.”
Április 27-én van BAKÓ ANTAL
JÓZSEF halálának 17. évfordu-
lója. Szánjunk egy pillanatot em-
lékére. Szerettei. (368)

Fájó szívvel emlékezünk április
27-én a sáromberki SZÁSZ 
ZSUZSANNÁRA halálának 23.
évfordulóján. Leánya, Marika,
unokája, Csilla és családja. Nyu-
godjon békében! (417)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 27-én FEKETE ALBERTRE
halálának hatodik évfordulóján.
Emlékét szívünkben örökre meg-
őrizzük. Nyugalma legyen csen-
des! Szerettei. (627-I)

Örök az arcod, nem szállt el sza-
vad. Mosolyod a lelkünkben ma-
radt. Ha nyugszol is a nehéz föld
alatt, nem vagy elfeledve, szí-
vünkben örökre megmaradsz. 
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 27-én a gyulakutai FARKAS
TIBORRA halálának első évfor-
dulóján. Bánatos felesége, két
gyermeke és azok családja. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (mp-1009)

Hogy egy szülő milyen kincs,
csak az tudja, akinek már nincs.
Míg szíved utolsót nem dobban,
szeresd szüleidet mindennél job-
ban. Köszönjük, hogy éltetek és
minket szerettetek. 
Fájó szívvel emlékezünk április
27-én a szerető édesapára,
MÁTHÉ FERENCRE halálának 3.
évfordulóján, és édesanyánkra,
MÁTHÉ IBOLYÁRA szül. Siklódi,
aki 5 hónapja hunyt el.  Emlékü-
ket őrzik szerető gyermekeik:
Tünde és Ferike családjukkal
együtt, valamint a Siklódi család.
Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes! (658-I)

Fájó szívvel emlékezünk április
27-én id. SZOMBATFALVI 
GÁBORRA halálának 9. évfordu-
lóján. Szívünk összeszorul, ha
rád gondolunk, csak a szép
emlék marad, melyet gondosan
ápolunk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékeznek
szerettei. (696-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, testvér, sógornő
és szomszéd, 
özv. VASS MÁRIA MAGDOLNA

szül. Oroian  
életének 88. évében április 24-én
megpihent. Temetése április 27-
én 15 órakor lesz a kórház mö-
götti temetőben. 

A gyászoló család. (702-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy test-
vérünk, 

ANTAL ANDRÁS 
ny. pénzügyőr 
szovátai lakos, 

életének 84. évében elhunyt.
2017. április 25-én temettük  a
szovátai református temető sír-
kertjében. 

A gyászoló család. (705-I)

Mély megrendüléssel értesül-
tünk 

dr. GÁLISZTER GÁL ERIKA 
éppen most, a 61. érettségi talál-
kozónk előkészítése közben  be-
következett elhunytáról. Kedves
emlékét örökre megőrizzük szí-
vünkben. 
A Marosvásárhelyi 4-es Számú
Középiskola esti tagozatának
1956-ban végzett diákjai. (707-I)

Hazaszólította a Mindenható
Isten szerettei közül 

TATÁR MIHÁLY 
nyugalmazott lelkipásztort 

80 éves korában. Romló földi
testét pihenésre helyezzük ápri-
lis 28-án, pénteken du. 3 órakor
a vásárhelyi református temető-
ben. Kérjük, csak egy szál virág-
gal búcsúzzanak. 
A koszorúmegváltást a maros-
szentgyörgyi református egyház-
nak ajánljuk fel.
Részvétnyilvánítás a szertartás
előtt egy órával. 
A feltámadás reményével, gyá-
szoló családja. (712-I)

Búcsúznak szeretett régi lelki-
pásztoruktól, 

TATÁR MIHÁLYTÓL  
a nagykendi szomszédok. 
Pihenése legyen csendes! (712-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett  édesapa, 

id. SZAKÁCS JÁNOS 
életének 91. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése április 28-án 13 órakor
lesz a marosszentgyörgyi  városi
temetőben. 

A gyászoló család. (727-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, 

KEDEI JÁNOS 
életének 77. évében megszűnt
élni. Temetése április 28-án déli 1
órakor lesz a református temető-
ben. 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(729-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk PAPP
KÁROLY, az IRA volt dolgozója
hirtelen elhunytáról. Őszinte
részvétünk a gyászoló család-
nak. Nyugodjon békében! A
kanyarbeli barátok.  (609-I)

A Romarta kávézó IRA-s barátai
utolsó búcsút vesznek PAPP
KÁROLY KARCSITÓL. (709-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak TATÁR
MIHÁLY református lelkész
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Dr. Kikeli Pál és
Sonia. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik KATONAI
ZOLTÁN temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (649-I)
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Szomorú szívvel és el nem múló fájda-
lommal emlékezünk április 27-én, ami-
kor két éve itt hagyott a szerető férj, a
márkodi születésű KOVÁCS LAJOS
nyárádandrásfalvi lakos. Úgy mentél el
tőlem, hogy búcsút nem mondtál, egy
váratlan percben életed véget ért a
munka mezején. Megállt a szív, mely
élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni
imádott. Nélküled szomorú az életem,
nem vársz már ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekem
szerető szíveddel. Fájó emléked örökre élni fog szívemben.
Szerető felesége, Magdi, testvére, Ibi és családja, keresztfia,
Sanyika, Imola és családja, sógora és sógornője. 
(mp-2550030)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Minőségi gránit 
síremlékek akár

50%-os 
kedvezménnyel, 

a TransGránittól. 
Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B
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A Népújság   hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári  SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi  NYUGATI JELENBE.

NINCS szakmai tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Akkor jelentkezz NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK
TAKARÍTÁSÁRA! Ingyen betanítunk, ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk neked! Tel. 0740-223-
377. (sz-I)
A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) is-
merete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-karbantartásra tapasztalt SZERELŐT,
FESTŐT, ÁLLATGONDOZÓT. Tel.: 0722-268-866. (-) 
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGA-
TÓT. Tel. 0722-268-866. (59609)
BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó kereseti lehetőség, 2000–2500 lej.
Tel. 0745-696-055. (18792-I)
MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni 8–16 óra között a kö-
vetkező telefonszámon lehet: 0265/211-127. (sz-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18818-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Közpénzügyi Minisztérium 
Adó- és Pénzügyi Hivatal 
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelye (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik a következő eladósodott cégek javait: 
– Euro Construction Kft., CUI: RO 15456286, székhely: Szászrégen, Liliom
(Crinului) utca 1. szám, végrehajtói dossziészám: SC_E_74/14177
– Apple Juice Ardeal Kft., CUI: RO 17580395, székhely: Szászrégen, M. Viteazul
u. 98. szám, végrehajtói dossziészám: SC_A_335/18241
– IFN Gold Lion Impex Kft., CUI: 4415213, székhely: Szászrégen, Állomás utca
8. szám, végrehajtói dossziészám: l 98/35903
– Moto Bike Kft., CUI: RO 23017370, székhely: Szászrégen, Radnótfája utca 8.
szám, végrehajtói dossziészám: SC_M_254/28527

Az árverés 2017. május 18-án 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén, az említett végrehajtói
dossziék alapján. 

AzEuro Construction Kft. javai:
– Kézi körfűrész asztallal – kikiáltási ár: 300 lej 
– Szilárd üzemanyaggal működő hősugárzó – kikiáltási ár: 7500 lej 
– Konvektoros marógép – kikiáltási ár: 6700 lej 
– Vízszintes csiszológép – kikiáltási ár: 3200 lej 
– Függőleges vágógép – kikiáltási ár: 4500 lej 
– Furnérlemez-összeillesztő szalag – kikiáltási ár 4900 lej 
– Függőleges fúró – kikiáltási ár: 1300 lej 
– 2 kW-os marógép – kikiáltási ár: 2600 lej. 

Az Apple Juice Ardeal Kft. ingósága: 
– Citroën ZCRMNC/Jumper haszonjármű, gyártási év: 2003, fehér színű,
motorszám: VF7ZCRMNC17189112, rendszám: MS-78-TON – kikiáltási ár: 6326
lej. 

Az IFN Gold Lion Impex Kft. ingósága: 
– Renault Laguna T BT 1A, 2008-as, szürke, motorszám: VF1BT1A0639379666,
rendszám: B-91-MLO – kikiáltási ár: 22.728 lej. 
A Moto Bike Kft. javai: 
– Raktáron levő motorkerékpár-, moped- és ATV-cserealkatrészek – kikiáltási ár:
51.566 lej. 

Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot,
hogy nem közvetítők, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. 
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. április 27. 

Zogorean Florin hivatalvezető

A Koronkai Polgármesteri Hivatal 
a községközpont 108. szám alatti székhelyén 

versenyvizsgát szervez 
első fokozatú pályakezdő tanácsadói állás betöltésére a településrendezési részlegre, a köztisztviselők al-
kalmazására vonatkozó 1999. évi 188-as törvény alapján.

Feltételek:
A közalkalmazottakra vonatkozó 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelye előírásainak kell eleget tenni.
Sajátos feltételek:
– egyetemi végzettség licencdiplomával vagy azzal egyenértékű okirattal: építészet, településrende-

zés, közigazgatás szakterületen
– számítógép-ismeretek
– kommunikációs készség, elemző- és összegzőképesség, kezdeményezőképesség.
Az írásbeli vizsgára 2017. május 29-én 10 órakor kerül sor a Koronkai Polgármesteri Hivatalban.
A szóbeli meghallgatás időpontját az írásbeli kifüggesztésével egyszerre közlik.
A jelentkezési dossziékat a Hivatalos Közlönyben való megjelenéstől számított húsz naptári napon

belül lehet benyújtani az intézmény székhelyén. Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152-es telefonszámon
vagy a corunca@cjmures.ro e-mail-címen.

Maros megyei vállalkozásokat mozgósítanak a
China Smart Expo 2017 

elnevezésű kiállításon való részvételre, 
amelyre május 31 – június 2. között kerül sor Budapesten 

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági jellegű kirándulást szervez Budapestre
a május 31– június 2. közötti China Smart Expo nemzetközi kiállításra. 

A China Smart Expo olyan közép- és kelet-európai cégek számára életre hívott rendezvény, ame-
lyen üzleti kapcsolatok hozhatók létre kínai partnerekkel. Az eseményen 300 kínai vállalkozás lesz
jelen, amelyek az unióban exportlicenccel rendelkeznek, a következő szakterületen: számítástech-
nika, elektronika, mezőgazdasági és élelmiszeripar, építőipar, gépkocsigyártás, autóipar, ingatlan-
piac, textilipar, vegyipar, bútoripar, háztartási eszközök, újrahasznosítható energia stb. A kiállítók
teljes jegyzéke a http://www.chinasmartexpo.com/exhibitors.php oldalon tekinthető meg. 

Az idei kiállítás legfőbb célja, hogy a kiállítók, kereskedők megtalálják a China Smart Expo szol-
gáltatásain keresztül azokat a gyártókat vagy közép- és kelet-európai vállalkozásokat, amelyek
hosszú távon biztos partnereik, illetve márkaképviselőik lehetnek. 

Az esemény szervezője a CECZ Közép-európai Kft. (Central European Trade and Logistics 
Cooperation Zone Co., Ltd.), amely egyedülálló tanácsadási szolgáltatásai által hosszú távú partneri
kapcsolatokat építhet ki kínai üzletfelekkel. Európai terjesztési központtá is válhat minden olyan
vállalkozás, amely csatlakozik a CECZ által létrehozott speciális kereskedelmi övezeti üzleti mo-
dellhez. 

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett útra feliratkozott cégek az alábbi
előnyökben részesülnek:

– ingyenes elszállásolás két éjszakára háromcsillagos budapesti szállodában minden feliratkozott
cég képviselőjének

– ingyenes szállítás Marosvásárhely–Budapest útvonalon oda-vissza (ha legkevesebb 20 cég fel-
iratkozott)

– a kiállítás ingyenes megtekintése
– legkevesebb két közvetlen találkozás megszervezése kínai kiállítókkal, előzetes időpont szerint,

angol és kínai tolmács (kérésre, előzetes bejelentés alapján)
Bővebb felvilágosítás a China Smart Expo www.chinasmartexpo.com honlapján található. 

A gazdasági kiküldetés részvételi díja 200 lej+héa (szervezési kiadások).
Feliratkozni 2017. május 5-éig lehet. 



Az Aquaserv Rt. 
ügyfélfogadó irodáinak és pénztárainak programja 

2017. május 2-ától – az ünnepnapok kivételével – az Aquaserv Rt. központi székhe-
lyén és a kirendeltségeknél egyaránt 
• az ügyfélfogadó irodák hétfőn, kedden és csütörtökön 8 – 15.30, szerdán 8 – 17, pén-
teken 8 – 14 óra között, 
• a pénztárak pedig hétfőtől csütörtökig 8 – 15.30, pénteken 8 – 14 óra között tartanak
nyitva. 

Az Aquaserv Rt. vezetősége 
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