
A negyedik alkalommal szervezte meg a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal,
a megyei tanfelügyelőség, a Kulturális
Tudományegyetem és a M. Eminescu
Pedagógiai Líceum a művészetek és
mesterségek vásárát a várban, amelyen
16 középiskola mutatja be oktatási kí-
nálatát az érdeklődőknek. A május 24–
26. között zajló rendezvényt tegnap a
hivatalosságok jelenlétében nyitották
meg. 

Az idei vásár témáját a gasztronómia és a
szépségipar köré szervezték, mivel jelenleg ezen
a téren keresik a legtöbb szakembert, de igen
széles palettán van jelen az összes marosvásár-
helyi középiskola, különösképpen a szaklíceu-
mok. Szűkebb körben – a vár volt istállójának
átépített épületében – dr. Dorin Florea polgár-
mester többek között elmondta, hogy határozott
terve van a marosvásárhelyi szakoktatás fellen-
dítésére, s ezt elsősorban – a lehetőségekhez
mérten – az iskolák felszereltségének javításá-
val, korszerűsítésével tudja segíteni az önkor-
mányzat. Élesen bírálta a jelenlegi oktatási

rendszert, amely nem gyakorlatközpontú. Ma-
rosvásárhelynek nagy hagyománya van a mes-
terségek gyakorlásában, és nem szégyen, ha
nem lesz valakiből orvos, tanár, ügyvéd. A pá-
lyaválasztásban sok esetben a szülők is hibásak,
akik saját elvárásaik szerint kényszerpályára
küldik a gyerekeket, akik nem felelnek meg a
követelményeknek, és sikertelenek lesznek az
életben. Olyan törvénytervezetet támogatna,
amely arra kényszerítené a szakiskolát végzet-
teket, hogy 3-4 évig abban a városban maradja-
nak, ahol szakmát tanultak, ott kamatoztatva 
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Zárt udvarok
Más gyermekkorunk volt, mint a mai fiatal generációknak.

Többet játszottunk, olvastunk, kirándultunk, ugyanis nem volt
internet, mobiltelefon, táblagép, száz tévécsatorna stb. Isko-
lásként (jó régen volt!) heti 2-3 alkalommal délutánonként
visszajártunk a suli udvarára kosárlabdázni, a fiúk focizni.
Összetartó kis csapat volt, jó volt együtt sportolni. Később vál-
tottunk, már hajnali 5-6 órakor a MOGYE sporttermében ko-
saraztunk. (Már nem emlékszem, miért kellett olyan korán
reggel, még sötétben járni az egyetemre, talán akkor volt üres
a tornaterem.) „Menő” volt, ambíciósak voltunk...

Sportolni ma is szeretnek a diákok, a fiatalok. Ám ma ezt
nem tudják oly könnyen, természetesen megtenni. Az iskolák
udvarát tanórák után lelakatolják, a tanintézet-vezetők arra
hivatkoznak, hogy a diákok rongálnak, ablakokat törnek ki,
esetenként verekednek, az iskolák pedig nem tudják megoldani
a délutáni felügyeletet. Nem vitás, esetenként elpattan néhány
ablakszem, ha röpül a labda. Vagy éppenséggel zajonganak a
fiatalok. De ez mindig is így volt. Nem kerülhet oly sok pénzbe
visszarakatni néhány ablakszemet... De több ezer, zsúfolt vá-
rosrészeken élő fiatal bizonyára ma is szívesen sportolna, ha
lenne erre lehetősége. Azokra gondolok, akik nem versenysze-
rűen teszik, nem edzésre járnak, hanem akik csak úgy, heti egy-

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Újabb testvér-
települése van
Makfalvának
A hét végi Székely majális keretében
újabb testvértelepülési szerződést kö-
tött Makfalva, ezúttal a magyarországi
Alattyánnal.

____________2.
Utoljára szólt 
a csengő…
Elsőként a marosvásárhelyi Pedagógiai
Líceum, az Avram Iancu és az Aurel
Persu középiskolák, illetve a szászré-
geni Petru Maior középiskola végzősei
köszöntek el tanintézetüktől.

____________4.
Az állam magukra
hagyja a betegeket
Amióta megszüntették a Ligetben mű-
ködő fizioterápiai klinikát és az állami
kórházakban lévő kezelőket, a maros-
vásárhelyi Rheum-Care Alapítvány ke-
zelőközpontja egyre nagyobb
segítséget jelent a mozgásszervi bete-
gek számára. 

____________5.
Benkéék csak azért
tekéznek, 
mert szeretik
Május 14-én bronzérmet szerzett a
román válogatottat képviselő Benke
Zoltán tekéző. A 14 éves sportolót ott-
honában kerestük fel, ahol kiderült:
édesapja is ugyanezt a sportot űzi.

____________9.

Fotó: Vajda György

Vajda György (Folytatás a 4. oldalon)

Művészetek és mesterségek vására 

Bő kínálat, gyenge kereslet 



Szerdán sor került a Népújság
által felajánlott szokásos havi
nyeremények kisorsolására,
amelyen 44 olvasónk vett részt.
Az élelmiszerekkel teli Népúj-
ság-kosarakra – amelyek értéke
egyenként 100 lej – Marosvá-
sárhelyről 360 levél, a vidéki te-
lepülésekről 85 levél érkezett.

A Népújság-kosár nyertesei: Péterfy
Anna (Marosvásárhely, Kárpátok sé-
tány 33/83. sz.), Kozma Tamás (Ma-
rosvásárhely, Crângului u. 4/11. sz.),
Portik Éva (Régen, Viorelelor 16. sz.).

A Hűséges előfizető nyereményjá-
tékra – amelynek díja egyenként 150
lej – 465 levél érkezett. A nyertesek:
Kovács László (Marosvásárhely, Rak-
tár u. 3/9. sz.), Kálvin János Idősek
Otthona (Marosvásárhely, Eminescu u.
22. sz.), Derzsi Ferenc-Lajos (Szováta,
Tölgyes u. 6. sz.) és Pálfi Z. László
(Marosvásárhely, Kenyér u. 5. sz.).

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

A nyeremények átvehetők munka-
napokon 8-14 óra között a szerkesztő-
ségben, az 57-es irodában, telefon:
0742-828-647.

Negyven napig a feltámadás után
övéinek még megjelent a Mester,
de egészen új volt látni őt újra,
most már szellemi, megdicsőült testtel.

Amit korábban a Táboron láttak,
amikor a teste napként ragyogott,
most a jelenésben a Titkot élték,
és boldogok voltak, hogy megadatott.

Negyven nap után az Olajfák hegyén
felemelkedett, majd elnyelte a fény;
ahonnan lejött – az égbe vétetett.

Ott készít számunkra örök életet,
hogyha a földön szeretetben élünk,
bízhatunk benne – mi is hozzá térünk.

2017. május 22.

A hét végi Székely majális kere-
tében újabb testvértelepülési
szerződést kötött Makfalva, ezút-
tal a magyarországi Alattyánnal.

Miután a községvezetők ellátták
kézjegyükkel az erről szóló dokumen-
tumokat, Koczkás Gábor alattyáni
elöljáró elmondta: olyan térségből
származnak, ahol eredetileg jászok te-
lepedtek le, s bár történelmi hagyomá-
nyaikat, identitásukat még őrzik, a
nyelvüket már elveszítették. Makfalvá-
val már évekkel ezelőtt kialakult a kap-
csolat, és eldöntötték az egyezmény
aláírását is „egymás erősítésére”. A
jászsági polgármester bevallotta, ehhez
a térséghez és Erdőszentgyörgyhöz
személyes szálak is fűzik, másrészt
történelmi „kapcsolat” is van a két te-
lepülés között, ugyanis a 16. század-
ban királyi rendelettel a makfalvi
Dózsa Józsefet küldték ki a pereskedő
jászok között igazságot tenni. Koczkás
Gábor ünnepélyesen megfogadta:
„nem leszünk méltatlanok ehhez a
kapcsolathoz”, míg Makfalva polgár-
mestere azt kívánta, legyen ez a szer-
ződés hosszú életű és gyümölcsöző.
Vass Imre elmondta, hogy tavaly kop-

jafát állítottak fel a magyarországi te-
lepülésen, ekkor döntötték el az addigi
kapcsolat hivatalossá tételét is. Az
elöljárótól megtudtuk azt is, hogy ez
már a hatodik testvértelepülése a köz-
ségnek, előtte a magyarországi Püs-
pökladánnyal, Csákvárral, Kőtelekkel,
Tiszasüllyel és a felvidéki Berzétével
írtak alá hasonló dokumentumot, és a
szintén anyaországi Csabacsűddel is
kapcsolat körvonalazódik.

Alattyán Jász-Nagykun-Szolnok
megye nyugati csücskében elhelyez-
kedő síkvidéki település, a 2200 főt
meghaladó lakosság 85 százaléka ma-
gyar, a többi roma nemzetiségű. Itt
született, élt és alkotott Gecse Árpád
festőművész, itt éltek és gazdálkodtak
nagybirtokon Nicolas Sarkozy volt
francia köztársasági elnök nagyszülei
is.
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Kéményseprők szakmai megbeszélése
A kéményseprők, kémény-, kályha- és kandallóépítők
szakmai egyesülete, az ASFOCH Biztonság, kényelem,
hagyomány és oktatás címmel tart szakmai megbeszélést
május 27-én, szombaton délelőtt 10.30-tól a ratosnyai Că-
limani panzióban. A találkozóra a kéményseprők napja és
az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából
kerül sor.

Vasárnap zárva lesz az ócskapiac
A Marosvásárhelyi Napok rendezvényei miatt május 28-
án, vasárnap zárva lesz az ócskapiac – közölte a piacigaz-
gatóság vezetősége.

Cseh Tamás-est utoljára
Május 27-én, szombaton 19 órakor utoljára látható Pásztor
Márk Cseh Tamás-estje az András Lóránt Társulat maros-
vásárhelyi, Brăila utca 10. szám alatti székhelyén. A Front-
átvonulás című lemezből készült estre a 0729-936-613-as
telefonszámon lehet jegyet foglalni.

A lélek anyanyelvén
Rendhagyó zenés irodalmi estre kerül sor a Spectrum
színház szervezésében május 29-én, hétfőn 19 órakor a
Kultúrpalota nagytermében. A lélek anyanyelvén című elő-
adás Bogdán Zsolt színművész és ifj. Csíky Boldizsár
közös műsora. Jegyek a Kultúrpalota jegypénztárában
kaphatók (nyitvatartás: keddtől péntekig 9-17.30, szomba-
ton és vasárnap 10-15.30 óra között). Helyfoglalás a
0365/451-034-es telefonszámon. 

Előadások az Ariel Stúdióban
Május 29-én, hétfőn és 30-án, kedden délelőtt 9.30-kor és
11 órakor a Piroska és a farkas című mesejátékra várják a
gyermekeket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház nagytermébe. Kedden este 7 órakor az Ariel Stú-
dióban a Madame de Sade című, 16 éven felülieknek szóló
előadás látható. Telefonos helyfoglalás a 0747-942-181-
es számon.

Mesekönyvvásár az Ariel udvarán
Június elsejétől 3-áig mesekönyvek vására zajlik a maros-
vásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház udvarán. A
Pro-Kaart Egyesület és az Ariel színház szervezésében
létrejövő vásár programját bábelőadások, kézműves-fog-
lalkozások és egyéb, gyermekeknek szóló tevékenységek
gazdagítják, a kínálatban térkőrajzolás, arcfestés, gyer-
mek- és családi jóga, gyermekkoncert is szerepel. A vásár
mindhárom napon délelőtt 10 és este 7 óra között látogat-
ható. A részletes program az Ariel színház Facebook-olda-
lán tekinthető meg.

Kigyulladt egy busz
Tegnap reggel a Dózsa György utcában kigyulladt a ma-
rosvásárhelyi közlekedési vállalat egyik autóbusza. A tüzet
a motorháztető alatt keletkezett rövidzárlat okozta. Az uta-
soknak nem esett bántódásuk. A helyszínre tizenkét tűzoltó
érkezett két tűzoltóautóval, a lángokat sikerült megfékezni.
A tűznek nincsenek áldozatai – tájékoztatta a médiát Cris-
tian Virag, a Maros Megyei Katasztrófa-elhárító Felügye-
lőség szóvivője. Tatár Béla, a közlekedési vállalat
igazgatója sajtónak tett nyilatkozata szerint egy 2005-ös
gyártású buszról van szó. Az igazgató elmondta, hogy min-
den félévben elvégzik a kötelező műszaki vizsgálatot, ha-
sonló incidensek azonban előfordulhatnak.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ORBÁN, holnap FÜLÖP és
EVELIN napja. 
FÜLÖP: a görög Philippos név rö-
vidülésének a magyar alakválto-
zata. Jelentése: lókedvelő. 
EVELIN: az Éva angol és francia
eredetű továbbképzése, de az angol-
ban lehet a kelta eredetű Eiblin
vagy a germán eredetű Avelina
alakváltozata is. 

25., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 38 perckor, 
lenyugszik 
21 órakor. 

Az év 145. napja, 
hátravan 220 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. május 24.

1 EUR 4,5539
1 USD 4,1039

100 HUF 1,4697
1 g ARANY 164,3613

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt
Hőmérséklet:

max. 220C
min. 100C

Megyei hírek

2017-ben tizenötödik alkalommal került sor a Commu-
nitas Alapítvány alkotói ösztöndíjainak odaítélésére, me-
lyek célja a 35 év alatti művészek támogatása,
kreativitásuk, alkotókedvük ösztönzése. A nyertesek egy
éven keresztül havi 800 lejt kapnak az alapítványtól. 

A pályázatokat az alapítvány szakbizottságainak tagjai
bírálták el: Markó Béla elnök, Béres András, Bocsárdi
László, Bogdán Zsolt és Gáspárik Attila (színház), Csíky
Boldizsár, Márkos Albert és Vannai István Zsolt (zene),
Balázs Imre József, Gálfalvi György, Kovács András Fe-
renc, László Noémi és Karácsonyi Zsolt (irodalom), Bartha
József, Kolozsi Tibor és Sipos László (vizuális művésze-

tek), Schneider Tibor és Berszán-Árus György (film és te-
levízió). 

Az idei gálaműsorra – melyen felléptek a korábbi alko-
tói ösztöndíjasok – a Kolozsvári Állami Magyar Színház
stúdiótermében került sor, a műsorvezető Dimény Áron,
az intézmény színésze volt.

A díjazottak teljes névsora megtekinthető a http://com-
munitas.ro/main/eredmenyek oldalon.

Az idei ösztöndíjasok között szerepel a Tompa Miklós
Társulat három ifjú tehetséges színművésze: Csíki Sza-
bolcs, Simon Boglárka-Katalin és Varga Balázs.

A Tompa Miklós Társulat 2017-es Communitas-ösztöndíjasai 

Újabb testvértelepülése van Makfalvának

Negyven nap után

Sorsoltunk

Fotó: Nagy Tibor

A Székely majális keretében írták alá a szerződést                                    Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Baricz Lajos



Csúcstalálkozót tartanak a NATO-
tagországok Brüsszelben ma, és
ezen első ízben vesz részt Donald
Trump amerikai elnök. Az ülésen
az állam-, illetve kormányfők vár-
hatóan megerősítik a védelmi ki-
adások méltányos költség-
terheinek viselésére vonatkozó
vállalásaikat, továbbá a terroriz-
mus elleni harc, a transzatlanti
együttműködés és egység mel-
letti elkötelezettségüket.

Egy magas rangú NATO-diplomata
tájékoztatása szerint azt tervezik, hogy a
brüsszeli csúcstalálkozón – amelyen
Trump mellett első alkalommal vesz
részt Emmanuel Macron, Franciaország
új elnöke is –, a mintegy háromórásra
tervezett munkavacsora keretében a tag-
államok vezetői két belső dokumentu-
mot fogadnak el.

Az egyikben a kormányok várhatóan
megerősítik két évvel ezelőtti vállalásu-
kat, hogy 2024-ig hazai össztermékük
két százalékára emelik éves védelmi ki-

adásaikat. A tervek szerint azt is leszö-
gezik, hogy védelmi költségvetésük 20
százalékát haderőfejlesztésre fordítják.
A dokumentum azt is rögzíteni fogja,
hogy a tagállamok decemberig tervet ké-
szítenek és mutatnak be a vállalások tel-
jesítésére. Ebben szerepelnie kell, hogy
a kiadások megfelelnek a tervezett vé-
delmi céloknak.

A pénzfelajánlással járó tehermegosz-
tás mellett a képességek megosztása, a
műveletekhez való hozzájárulás is fon-
tos eleme lesz a dokumentumnak. A tag-
országok megerősítik elkötelezett-
ségüket a képességnövelés és képesség-
megosztás területén.

A másik belső dokumentumban a
NATO-tagországok várhatóan nagyobb
szerepvállalás mellett kötelezik el magu-
kat a terrorizmus elleni küzdelemben. A
vezetők megvitatják, hogy a katonai szö-
vetség csatlakozzon-e az Iszlám Állam
ellen küzdő nemzetközi koalícióhoz. Ez
az együttműködés lehetővé tenné, hogy
a NATO részt vegyen a szíriai békete-

remtésről folytatott tárgyalásokon, to-
vábbá megkönnyítené a kapacitások ki-
használását és összehangolását,
különösen a képzési feladatok tekinteté-
ben. A tervek szerint a NATO konkrét
harci műveletekben nem vesz részt,
hanem a légi irányításban és koordiná-
lásban, valamint a megszerzett adatok
megosztásában vállalna szerepet.

A csúcstalálkozón várhatóan döntés
születik arról, hogy a katonai szövetség
tartson-e csúcstalálkozót 2018-ban, va-
lamint 2019-ben milyen módon emlé-
kezzen meg alapításának 70.
évfordulójáról.

Az elsősorban politikai szempontból
jelentős brüsszeli csúcstalálkozón Jens
Stoltenberg, a szövetség főtitkára bemu-
tatja a NATO új székházát. Az új köz-
pont átadásakor a tagországi vezetők
Fülöp belga király jelenlétében felavat-
ják az Egyesült Államokban 2001. szep-
tember 11-én elkövetett terrortámadások
emlékére állított emlékművet, továbbá a
berlini fal emlékművét is. (MTI)

Ferenc pápa félórás magánbeszél-
getést folytatott szerdán a Vati-
kánban Donald Trump amerikai
elnökkel, és utána a hagyomá-
nyoknak megfelelően megajándé-
kozták egymást.

Találkozásukkor az amerikai elnök
nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy
találkozhat a katolikus egyházfővel. A
pápa ekkor csak annyit mondott, hogy
„Isten hozta!”. 

A közös fotózás után elvonultak a ma-
gánbeszélgetésre. A találkozó az elnöki
találkozókra előírt húszperces vatikáni
protokollidőnél hosszabb, mintegy har-
mincperces volt, ami szívélyes találko-
zóra utal.

Utána Ferenc pápának bemutatták a
kíséret tagjait is, majd egy újabb fénykép
készült, amelyen Trump felesége, Mela-
nia, Ivanka nevű lánya és veje, Jared
Kushner is szerepelt.

Ferenc pápa ajándékba adta az ameri-
kai elnöknek első önálló körlevelét, a
klímaváltozásról szóló Laudato Si (Ál-

dott légy!) címűt, újévi békeüzenetének
egy példányát és egy olajágat ábrázoló
medált – közölte a Vatikán.

Az AP amerikai hírügynökség szerint
ezek az ajándékok bizonyos fokig Fe-
renc pápaságának és prioritásainak meg-
határozó jelképei, és éles ellentétben
állnak Donald Trump politikájával és
kampányígéreteivel, különösen a kör-
nyezetvédelemmel és a jövedelem-
egyenlőtlenséggel kapcsolatban.

Trump ajándéka egy nagy kék doboz-
ban volt. Az elnök azt mondta a néhai
amerikai fekete polgárjogi harcosra
utalva: „Könyvek Martin Luther King-
től. Úgy gondolom, tetszeni fognak
önnek, remélem”.

Távozáskor Donald Trump azt
mondta a pápának, nem felejti el, hogy
mindannyiunknak békére van szüksége.

Az újságírók észrevették, hogy Ferenc
pápa nagyon figyelmesen fogadta a szlo-
vén származású Melania Trumpot, és el-
mondta neki, mennyire kedvel egy
szlovén édességet, a poticát.

Az amerikai elnököt Pietro Parolin bí-
boros, szentszéki államtitkár és a vati-
káni külügyminiszterként ismert Richard
Gallagher érsek is fogadta. A felek hang-
súlyozták közös elkötelezettségüket az
élet védelme, a vallás- és a lelkiismereti
szabadság mellett, „békés együttműkö-
dést” szorgalmaztak állam és katolikus
egyház között az Egyesült Államokban
a lakosság érdekében az egészségügy, az
oktatás és a migránsok ellátása terén is. 

A megbeszéléseken az aktuális nem-
zetközi politikai témákat is érintették, a
béke ösztönzésével, a politikai tárgyalás
és a vallásközi párbeszéd eszközeit em-
lítve. Kiemelt téma volt a közel-keleti
helyzet, valamint a keresztény közössé-
gek védelme.

Melania Trump egy római gyermek-
kórházat keresett fel, amelyet a Vatikán
működtet, Ivanka Trump pedig a Szent
Egyed közösség római székhelyén az
emberkereskedelemről rendezett konfe-
rencián vett részt. (MTI)
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Elhárult 
a sertéshúsexport akadálya

Romániát kedden felvették a klasszikus sertéspes-
tistől mentes országok hivatalos listájára, ma pedig
megkapja a minősítési oklevelet az Állategészség-
ügyi Világszervezettől – jelentette be tegnap Liviu
Dragnea, a képviselőház elnöke. Így több mint tíz év
után elhárult a sertéshúsexport legfőbb akadálya –
mondta Liviu Dragnea. Hozzátette, olyan államok je-
lezték már, hogy elkezdenék a kétoldalú tárgyaláso-
kat, mint Japán, az Egyesült Államok, Kanada vagy
Mexikó. (Mediafax)

Vádolják Traian Băsescu lányát
és egyik bizalmasát

Vádat emelt a román korrupcióellenes ügyészség
(DNA) szerdán Ioana Băsescu közjegyző – Traian
Băsescu volt államfő lánya – és Elena Udrea volt tu-
risztikai miniszter ellen, akiket azzal gyanúsít, hogy
2009-ben törvénytelenül gyűjtöttek kampánypénze-
ket az akkor tisztségben lévő elnök újraválasztása
érdekében. Az ügyben további öt gyanúsítottat állított
bíróság elé a DNA. Közöttük – a volt elnök egyik bi-
zalmi embereként ismert – Dan Andronic publicistát
is hamis tanúzással és bűnpártolással vádolják.
(MTI)

Japán sztrájk 
az önkormányzatoknál 

Figyelmeztető sztrájkba léptek tegnap az ország leg-
több önkormányzatának alkalmazottai, akik fehér
karszalaggal dolgoztak. Jövő héten, amikor a terve-
zet a képviselőház elé kerül, tüntetésre is lehet szá-
mítani Hunyad, Fehér és Kolozs megyékben. A
közigazgatási szakszervezetek elégedetlenek a bé-
rezési törvénnyel. (Mediafax)

Ejtőernyős vesztette életét
Életét vesztette a 495-ös gyalogsági zászlóalj egyik
ejtőernyős katonája kedd este. A baleset a clinceni-i
repülőtéren történt gyakorlatozás közben – tájékoz-
tatott a védelmi minisztérium. A közlemény szerint a
baleset akkor történt, amikor az ejtőernyős a földet
érési manővereket hajtotta végre. Az orvosok erőfe-
szítései ellenére a katona elhunyt. Szerdán az or-
szág minden katonai egységénél megemlékeznek az
elhunyt tizedesről.  (Agerpres)

Eugen Nicolăescu a Román
Nemzeti Bank elnökhelyettese

Elfogadta a parlament plénuma Eugen Nicolăescu li-
berális képviselő kinevezését a Román Nemzeti
Bank elnökhelyetteseként, illetve az intézmény igaz-
gatótanácsi tagjaként. A Nemzeti Liberális Párt kép-
viselőjének kinevezését a parlament két házának
együttes ülésén 275 igen és 39 nem szavazattal
hagyták jóvá. Eugen Nicolăescu volt az egyetlen je-
lölt mind a jegybank elnökhelyettesének tisztségére,
mind az igazgatótanácsi tagságra.  (Mediafax)

két alkalommal szívesen mozognának egy kicsit a bará-
tokkal, diáktársakkal. 

A Szabad Emberek Pártjának helyi tanácsosai a leg-
utóbbi marosvásárhelyi közgyűlésen kezdeményezték,
hogy a tanintézetek biztosítsák a délutáni sportolás le-
hetőségét a diákoknak. A képviselők azonban másképp
döntöttek: a tanintézetek sportpályáit ugyan lehet dél-
utánonként használni, de csak akkor, ha az iskolák igaz-
gatótanácsai kétharmados többséggel rábólintanak.
Hiába jelezték a kezdeményezők, hogy az egyetlen (!)
felmerült kifogás hamarosan elhárul, az őrző-védő szol-
gáltatások odaítélésére ugyanis már kiírták az elektro-
nikus versenytárgyalást. Ennek elvileg hamarosan le
kellene zárulnia, és július 1-től megköthetők lennének a
szerződések (erre nem keveset: 400 ezer lejt fordít az ön-
kormányzat), tehát amikortól érvénybe lépne a határo-
zat, megoldott lenne a felügyelet. Ez azt jelentené, hogy
megelőzhető lenne a rongálás, a vandalizmusért felelő-
sök azonosíthatók lennének, a diákok biztonságosan, fel-
ügyelet alatt sportolhatnának. Maros megye korábbi
főtanfelügyelője módosító javaslatának jóváhagyásával
azonban gyakorlatilag a tanintézeteket adminisztráló
igazgatótanácsok kezébe helyezték a döntést, hogy meg-
nyitják-e az iskolák udvarait vagy sem. Szinte borítékol-
ható, hogyan fognak e testületek dönteni...

Felelősségvállalásról, többletmunkáról, anyagi áldo-
zatról szól a történet. De szól a fiatalok neveléséről,
életformájuk alakításáról, az egészséges életmódról is.
Talán mégis van esély. Az igazgatótanácsokban részt
vevő önkormányzati képviselők meggyőzőerején sok
múlhat. 

Zárt udvarok

Vatikáni találkozó
Ferenc pápa és Donald Trump 
magánbeszélgetést folytatott

Állam- és kormányfők brüsszeli találkozója
A terrorizmus elleni fellépés is napirenden

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Vagy a földönkívüliekét, ami manapság annyira divatos
a katasztrófafilmek és álizgalmak vetítővászonhősei köré-
ben. Vélhetően népes nézősereg is csámcsog rajtuk, mert az
utánjátszó kereskedelmiek előszeretettel tűzik műsorra és
kötik orrunkra, szemünkre és szemüvegünkre.

Mielőtt azonban erre a kérdésre felelni tudnánk (akar-
nánk), kegyeskednénk, fel kell tennünk egy sor(ozat) leg-
alább ugyanilyen fajsúlyú kérdést,
melyeknek megválaszolása után nyu-
godtan nézhetünk szembe a címben fel-
pöckölt talánnyal.

Persze felelhetünk erre a kérdésre a
régi és klasszikus, ámbátor morbid és cinikus viccel is,
tudod, az, amelyikben lábujjhegyen, fehér lepelben, szoro-
san zárt sorokban megyünk a stb. felé. Aki pedig nem is-
merné, mert akkoriban még nem szuszogott, amikor ez a
vicc járta Erdély- és Európa-szerte, az kérdezze meg apját,
anyját, tanárát, tanítóját, óvóhelyépítőjét vagy keresse elő
a fentírt szerzőnek a testvéröccsével közösen összeállított
urbánus folklórgyűjteményét. (Alig palástolt önreklám.)

Hogy szómat ne feledjem, tehát előbb arra kell felelnünk,
hogyan éljük át az óvodai csínytevés után következő óvónői
jelentést, és miket fognak mondani rég (reggel óta) nem lá-
tott szüleink, apánk, anyánk, nevelőszüleink, nagymamánk,
amíg jóságosan kötegetve elteszi a málnalekvárt. (Vagy ba-
rackdzsemet.) 

Aztán milyen művészi kifogással éljük át/túl/keresztül a
kiégetett zsebet, amit cigarettánk ejtett vadonatúj télikabá-
tunkon, tavaszi felöltőnkön, ha az ember csak 12 éves? Mit
mondjunk majd kedveset és szépet, midőn a szívünkbe bele-
nyilall a félsz és a frász, illetve a várható jutalmazás súlyos-
bító feltételekkel megterhelve?

Hogyan mondjuk el nekik, hogy megbuktunk kilencedik-
ben rajzból és ábrázoló kémiából vagy mi a fenéből, hogy
elvágtak tizedikben hat tantárgyból, és hiányzásaink száma
hetven körül mozog, mert mérhetetlenül szerelmesek va-

gyunk/voltunk/leszünk Pinkerton Mimibe, az X-lábú madon-
nába, és eladtuk a karóránkat, csakhogy virágot vehessünk
és hímzett díszzsebkendőt Demeter Józsa kézimunka-szak-
üzletéből a Széchenyi tér 52. sz. alatt? (Nyilván, a helyszínek
és a nevek behelyettesíthetők, megtöbbszörözhetők, a tételek
megváltoztathatók és lophatók is.)

Miként élhetnők túl, viszonylag kisebb megrázkódtatás
nélkül, azt a fájdalmas döntést, amely-
nek folyományaként nem vettek fel az
egyetemre, a főiskolára, a barbizoni
festőiskolába, a moszkvai balettinté-
zetbe, Princetonba, a katonai alreális-

kolába vagy seregszakácsnak Mátyás király fekete seregébe,
alkalmatlannak talált egy sorozóbizottság, így nem mehet-
tünk harcolni a demokratikus erők oldalán, háta megé, lába
alá Koreába, Vietnamba, az iraki sivatagba, Pearl Har-
bourba és más felkapott bombavidám helyekre?

Mi módon úszható meg komolyabb sérülések nélkül egy
nagytakarítás, lakásfelújítás, csőrepedés és annak helyre-
rondítása? A fogfájás, a hosszas gyaloglás, a lépcsőmászás
miként múlik el?

Van-e reális esélyünk átélni egy-két komolyabb munka-
helyi konfliktust hang- és vérnyomás-emelkedés, verekedés,
köpdösődés, feljelentés, rágalmazás és becsületsértés nél-
kül? Előléptetést, kitüntetést, fizetésemelést seggnyalás,
megalkuvás nélkül?

Hogyan kell kellemesen (?!!) túlélni a szocializmust, dik-
tatúrát gerincferdülés, ideg-összeroppanás nélkül? Hogyan
állhatunk ellen a Kelet, Nyugat, Dél és Észak (hogy csak a
kardinális és érseki pontokat említsem) csábításának, és
helyben maradni hetven-nyolcvan évig?

Hogyan őrizhető meg az emlékezet, a hallás és látás, a
tapasztalás, a szellemi frissesség, ami a túlélést értelmessé,
elviselhetővé teszi?

És akkor még semmit sem szóltam a szeretetről, ami talán
jobb és erősebb, mint a címben feltett veszedelem. 

Hogyan éljünk túl egy atomtámadást?



Szerencsémre ültem, amikor
mellbe vágott Semjén Zsolt kijelen-
tése. A magyar miniszterelnök-he-
lyettes ugyanis az RMDSZ-
kongresszus egyik „folyosói” pilla-
natában azt nyilatkozta az M1 tele-
víziónak, hogy „volt időszak,
amikor szárnyaltak a magyar–
román kapcsolatok”! Ezen, hogy
sokat ne mondjak, elképedtem,
majd pánikba estem. Jó ideje tapo-
som az anyaföldet, s fogom, amíg
rám nem borítják, de mindeddig
nem szereztem tudomást az idézett
szárnyalásról. Egy fia kapaszkodót
sem találok, mert a sajtósok vagy
nem merték, vagy nem akarták
megkérdezni a nyilatkozót, hogy
mikor is lehetett a szóban forgó
kapcsolatokban az említett páratlan
időszak. S a kongresszushoz fűzött
sajtóbeli utóhangoktól sem lettem
okosabb. Maradok hát a Semjén-ta-
lánnyal, meg azzal, hogy eléggé ép
még a memóriám…

A kongresszus iránti érdeklődé-
semet valójában a visszhangtalan-
sága keltette fel, és Semjén Zsolt
megjegyzése volt hozzá az impul-
zus, mint fentebb már részleteztem.
Kutakodásom közben fedeztem fel,
hogy a 13. (bűvös szám!) kongresz-
szust különös kettősség jellemezte.
Nincs nyoma az „utóhangokban”
annak, hogy bármiről is vita folyt
volna, pró és kontra érvekkel, va-

lami ellen, valami mellett, hogy
végül a „legmagasabb” fórumon
előkerüljenek a demokrácia olyan
„kellékei”, mint az, hogy ki van
mellette, ellene, ki tartózkodik,
majd az eredményhirdetés… Az
egyhangúsághoz aligha volt szük-
ség sok száz küldöttre. S arról sem
tudhattunk meg semmit, hogy mi
van a hajdan igen aktív platformok-
kal, amelyek az egyes kérdésekben
legalább árnyalatnyi, de gyakrab-
ban élesebb, nemegyszer eszmei
nézetkülönbségeket jelenítettek
meg. Mert a valóság sokszínű, akár-
csak az élethelyzetek. Ez az „objek-
tív” forrása az elkerülhetetlen
nézetkülönbségeknek, s az ebből fa-
kadó termékeny vitáknak. Tegyem
hozzá: amiért korábban érdemes
volt odafigyelni a szervezetre.

Szemléletbeli homogenizáláson
esett át az RMDSZ? Alig több mint
fél év alatt, hiszen a parlamenti vá-
lasztások előtt élénk, helyenként ag-
resszív vita zajlott a „hogyan
tovább” dolgában. Igaz, ebben az
RMDSZ meghatározónak mondható
személyiségei inkább hallgatásba
burkolóztak, így joggal tűnhetett a
szóban forgó vita a politika környé-
kén hozzám hasonlóan kibickedők
steril fontoskodásának. Én, persze,
másként gondolom! A mostani
egyöntetűség velejárója lehet, hogy
néhány ember, a beavatottak szűk
köre, szabad kezet kapott. Talán az
ilyen „könnyed”, majdhogynem ész-

revétlen fordulattal kerültek köze-
lebb „a Párt mindent jobban tud” ál-
lapothoz. Nem lesz újdonság, ha
hozzáteszem, hogy eddig sem volt
másként. Szinte minden szinten a
„kiscsoportos” társaságokban szület-
tek a legfontosabb döntések, de ezt a
demokráciadeficitet mégsem érez-
tem annyira, mint most.

Hanem az egyhangúság mégsem
jelentette feltétlenül azt, hogy unal-
mas is volt az esemény. Hangzottak

el egymásnak ellentmondó vélemé-
nyek, megállapítások, amelyek mel-
lett nem lehet szó nélkül elmenni.
Akkor sem, ha a kongresszust érté-
kelő/méltató politikusok meg egyéb
kommentátorok jobbára elengedték
ezeket a fülük mellett. Így például
azt sem tudhattam meg, hogy mi-
lyen fogadtatása volt a küldöttek
körében Kelemen Hunor autonómi-
ával kapcsolatos álláspontjának. Az
elnök szerint nem időszerű a terü-
leti, illetve a kulturális autonómiá-
ról szóló törvénytervezetek
parlamenti beterjesztése! S még egy
meglepő elnöki kijelentés egy új-
ságírói kérdésre: akkor lesz idő-
szerű, amikor „az RMDSZ azt érzi,
hogy lehet”… Ettől majdnem any-
nyira kiakadtam, mint Semjén Zsolt
berámázásra érdemes „szárnyalá-
sától”. A jobb kezemet nem, de a
balt tűzbe teszem, hogy aki akár

egy évvel ezelőtt ilyennel állt volna
elő, alaposan kiverte volna a ma-
gyar közvéleményben a biztosíté-
kot. Most semmi. Még a „nemzeti
ügyek” önkéntes felvállalójának,
Biró Zsoltnak sem volt hozzáfűzni-
valója, pedig az RMDSZ–MPP frigy
összehozása során az autonómiater-
vezetek sűrűn szóba kerültek. Leg-
alább a székely felvonulások
szervezői rákérdezhettek volna:
miért húzzák ki a lábuk alól a talajt
ilyen szánalmas „majd, ha úgy
érzik”-módon? „Apró” ellentmon-
dásnak tűnik, hogy közben a „Gyu-
lafehérvári Kiáltvány” jövő évi
évfordulójára készülgetve a százéves
ígéreteket kívánják számonkérni…

Az ilyetén bizonytalanná tett/vált
autonómiáért Semjén Zsolt „állt ki”,
bizonyára nem tudott a készülő for-
dulatról. A jogsérelmeket lajstro-
mozva beszélt a „szerzett jogok
visszavágásáról”. S itt úszik be a
képbe Liviu Dragnea, aki az
RMDSZ-szel való együttműködést
méltatta. Ezt egyesek mindjárt a kor-
mányzásra való felhívásként értel-
mezték. Nem sokkal később azonban
lehűtötte a kedélyeket, kiegészítve a
korábbiakat azzal, hogy ő mindössze
a parlamenti, valamint a helyi együtt-
működés elmélyítésére gondolt. S
ekkor hangzott el az IGAZI, koránt-
sem az RMDSZ-nek szóló üzenet. A
pártelnök kifejtette, hogy kedvező ta-
pasztalatai vannak az RMDSZ-poli-
tikusokkal való együttműködésben,
bármiről is legyen szó, s nincs szük-
ség ebben sem közvetítőre, sem

ügyvédre… Ez a félreérthetetlen uta-
lás a magyar államra és Semjén Zsolt
szereplésére vonatkozott. A dilemma:
két nemzetállami ambícióktól fűtött
ország soha nem veszi jó néven a bel-
ügyekbe való beavatkozást. Ez az a
történelminek is mondható „kátyú”,
ami útját állja az érdemi elmozdulás-
nak a román–magyar vagy magyar–
román kapcsolatokban, s így
mindegyre elodázódik, a magyar mi-
niszterelnök szavaival élve, a mellény
„újragombolásának” az esélye…

Az iménti, amolyan kongresszusi
távszemléhez még hozzátenném,
hogy nem sikerült megvilágosod-
nom a Wesselényi bárótól kölcsön-
zött „Nem hátrálunk meg”
hatásvadász szlogen dolgában.
Szóba jöhet, hogy ez esetleg azt je-
lenti, a fal van mögöttünk. Ha nem,
akkor hol tartunk, hol is van pilla-
natnyilag a „frontvonal”? Belátom,
nem könnyű rátalálni, mert például
az ugyancsak nemrégiben tartott
Székelyföld-konferencia marosvá-
sárhelyi megnyitóján Egyed Ákos
történészprofesszor első megállapí-
tása így hangzott: „Az 1902-ben
tartott I. székely kongresszus óta
nem sokat változtak a dolgok, a
gondok ugyanazok maradtak”. 

S akkor?  Ne felejtsük el, hogy a
székelység helyzete és a Székely-
föld társadalmi-gazdasági állapota
számunkra, az egész erdélyi ma-
gyarság számára egyensúlyi kérdés.
Ha ez elvész, minden gyorsított
ütemben odalesz...
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Tegnap délelőtt elkezdődött Maros
megyében a középiskolai évektől bú-
csúzó diákok ballagási ünnepségeinek
sorozata. Elsőként a marosvásárhelyi
Pedagógiai Líceum, az Avram Iancu és
az Aurel Persu középiskolák, illetve a
szászrégeni Petru Maior középiskola
végzősei köszöntek el tanintézetüktől,
délután a Kultúrpalotában a Transilva-
nia kereskedelmi középiskola, a sport-
csarnokban az Egyesülés középiskola
tizenkettedikeseit búcsúztatták. 

Már jó félórával a 9 órai kezdés előtt virág-
csokrokkal érkező családtagok, barátok igye-
keztek az Avram Iancu középiskola udvarára.
Idén az iskola mintegy 90 diákja – a magyar
tagozaton 58 fiatal – fejezte be középiskolai
tanulmányait – tudtuk meg Magyari Gabri-
ella aligazgatónőtől. A három líceumi végzős
osztály közül kettő működött magyar tagoza-
ton: a kereskedelmi és a ruhatervező szak osz-
tálya. A szakiskolai osztályok közül az egyik
– a textiliparitermék-készítői – magyar tago-
zatos, az oda járó diákok ballagására júliusban
kerül sor.

Magyari Gabriellát az új tanévben induló
magyar osztályokról is megkérdeztük. 

– Szeptemberben kereskedelem szakon in-
dítunk magyar líceumi osztályt, ruhatervezői
a csökkenő diáklétszám miatt nem lesz. Szak-
iskolai osztályként viszont indul magyar tex-
tilipari  képzés. 

Az aligazgatónő úgy vélte, hogy míg a ru-
hatervezői, textilipari szak végzősei közül
nem sokan maradnak a szakmában, a keres-
kedelem szakon végzetteknek rendszerint si-
kerül a képzettségüknek megfelelő állást
találniuk. 

– Szerződéseink vannak cégekkel, ame-
lyeknél a diákjaink a szakmai gyakorlatot
végzik. A tehetségesekre felfigyelnek, és ha
eljön az ideje, munkát ajánlanak nekik – tette
hozzá Magyari Gabriella, aki szerint nagyobb
hangsúlyt kellene fektetni a szakoktatásra, a
munkaerőpiacon ugyanis nagy hiány van jó
szakemberekből.

Ma reggel 9 órakor a marosvásárhelyi Ghe-
orghe Şincai, 10 órakor a Traian Vuia, a Ion
Vlasiu, a Traian Săvulescu, a szászrégeni Lu-
cian Blaga és a segesvári Mircea Eliade kö-
zépiskola végzősei, 11 órakor a
sportcsarnokban az Elektromaros középis-
kola, a nyári színpadon a Gheorghe Mari-
nescu középiskola, 11.30-kor a segesvári
Joseph Haltrich végzősei ballagnak.
Hagyományosan együtt 

A hagyománynak megfelelően a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, a Református Kollé-
gium és a Katolikus Teológiai Líceum közö-
sen tartja ballagási ünnepségét. A
rendezvénysorozat május 26-án, pénteken
8.15-kor ünnepi istentisztelettel kezdődik a
Vártemplomban, ezt követően, 9.10-től lesz
az utolsó osztályfőnöki óra, 10 órától pedig a
tulajdonképpeni ballagási szertartás az iskola
udvarán. 

Szintén pénteken délelőtt 10 órakor bú-
csúztatják a Szász Albert Sportlíceum tizen-
kettedikeseit, ugyanebben az időpontban a
Kultúrpalotában a művészetis diákok köszön-
nek el a középiskolai évektől. Szintén 10 óra-
kor szól utoljára a csengő a nyárádszeredai
Bocskai István Elméleti Líceum végzőseinek,
11 órakor pedig a szovátai Domokos Kázmér
középiskola tizenkettedikesei vesznek búcsút
iskolájuktól. Ez utóbbi ünnepségre a szovátai
katolikus templomban kerül sor.

Utoljára szólt a csengő…
Ballagások a megyében

Kongresszusi távszemle

a tudásukat, a közösség javára – mondta a
polgármester, aki hangsúlyozta, hogy Ma-
rosvásárhelynek most is óriási a potenciálja
ezen a téren, nemcsak a várost, hanem sok-
kal nagyobb körzetet is lefedhetne a szak-
oktatás terén. Ezért is szorgalmazza a
művészetek és mesterségek iskolájának a
létesítését. Mindehhez Lucian Goga pre-
fektus hozzátette, állatorvosként tudja,
hogy milyen lehetőségek vannak a megyé-
ben, élen járunk az élelmiszer-termelésben
és a -feldolgozásban, de sok más téren is,
ezért is szükség van képzett munkaerőre. 

Macarie Ioan főtanfelügyelő megkö-
szönte a tanároknak, iskolaigazgatóknak,
hogy támogatják a rendezvényt. 

Dr. Csegzi Sándor, a Kulturális Tudo-
mányegyetem igazgatója román és magyar
nyelven részletezte a volt népi egyetem kí-
nálatát, kiemelve, hogy elsősorban a líceum
utáni oktatásra összpontosítanak, és olyan
szakmákban vállaltak képzést, tehetségku-
tatást, amelyekre igény van a munkaerőpi-
acon. 

A szűk körű rendezvényt követően a vár
udvarán felállított óriási sátor alatti standok
mellett a diákok előtt is megnyitották a vá-

sárt. A korábbi felszólalók mellé csatlako-
zott Matei Baciu, a Materom cég vezetője,
akik elmondta, hogy Románia gazdasága
fejlődik, és ennek a hajtómotorja csakis a
fiatalok lehetnek. Jelenleg is 150 állást
kínál. Csíki Zsolt, a helyi tanács RMDSZ-
frakciójának vezetője pedig románul és ma-
gyarul köszönte meg a polgármesteri
hivatalnak, hogy felvállalta a rendezvény
szervezését, és arra ösztönözte a diákokat,
hogy használják ki ezt a lehetőséget, vá-
lasszák ki azt az iskolát, amely a szívükhöz
legközelebb áll kínálatával. 

Sajnos, a valóban bő felhozatal ellenére
szomorú volt tapasztalni, hogy a diákok ke-
veset időztek a standok előtt, és rövid időre
a megnyitót követően eldobott szórólapok-
kal és az erre az alkalomra kiadott reklám-
lapokkal borították a vár kockaköveit.
Dicséretre méltó, hogy ezúttal is a szerve-
zők ízlésesen szerkesztett kiadványban fog-
lalták össze a szaklíceumok kínálatát, igaz,
a kétnyelvűség annyiban merült ki, hogy
néhány sorban lefordították egy-egy iskola
kínálatát, az osztályok megnevezése, a
szakmai kínálat és minden más információ
kizárólag román nyelven jelenik meg
benne. Ezt is letudták…

Bő kínálat, gyenge kereslet 

Makkai János

(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Vajda György

Fotó: Antalfi Imola



A világméretű járványok és az
antibiotikumoknak ellenálló
kórokozók megfékezését
szolgáló nemzetközi együtt-
működés erősítését sürgette
Angela Merkel német kancel-
lár és kormányának egész-
ségügyi minisztere pénteken
Berlinben a G20 csoport soros
német elnökségének kereté-
ben rendezett egészségügyi
miniszteri találkozón.

Angela Merkel a kétnapos ta-
nácskozást megnyitó beszédében
kiemelte, hogy a mai, „behálózott
világban” indokolt a világ legfejlet-
tebb ipari államait és legnagyobb
feltörekvő országait összefogó cso-
port közös ügyei közé emelni az

egészségügyet. Az emberiesség
elve azt diktálja, hogy mindenkinek
hozzáférést kell biztosítani egy mű-
ködőképes egészségügyi rendszer-
hez. Ehhez sürgősen javítani kell a
nemzetközi együttműködésen, kü-
lönösen a fertőző betegségek eseté-
ben.

A járványokra és veszélyhelyze-
tekre gyorsabban reagáló és össze-
hangoltabban működő rendszereket
kell kiépíteni, és ösztönözni kell a
gyógyszerkutatásokat. Ezért a fej-
lett országoknak nagyobb támoga-
tást kellene adniuk az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) és a Világ-
bank kezdeményezéseihez. Német-
ország a WHO vészhelyzeti alapja
(CFE) legnagyobb támogatójaként

az idén minden eddiginél nagyobb
összeget, 35 millió eurót fordít az
ENSZ egészségügyi koordinációval
foglalkozó intézményének finanszí-
rozására – mondta a kancellár.

Teljesen biztos, hogy eljön a kö-
vetkező világméretű egészségügyi
válság, a kérdés csak az, hogy
mikor, és hogy mennyire lesz sú-
lyos – húzta alá Hermann Gröhe
egészségügyi miniszter.

A járványok megfékezése mellett
az antibiotikumoknak ellenálló kór-
okozók elleni küzdelem is a nemzet-
közi közösség egyre hang-
súlyosabb feladata – tette hozzá. Az
antibiotikumok a modern orvostudo-
mány egyik legnagyobb vívmányát
jelentik, de „ha nem cselekszünk

most és globálisan, elindulunk az an-
tibiotikumok utáni korszak felé, ami-
nek drámai következményei lesznek
mindenki számára”. Kiemelten fon-
tos az antibiotikumok alkalmazásá-
nak visszafogása, különösen az
állattartásban, ahol sokszor nem is
gyógyításra, hanem a növekedés ser-
kentésére használják ezeket a szere-
ket – mondta a német egészségügyi
tárca vezetője.

A miniszteri delegációk a találko-
zón egy szimulációs gyakorlatot is
tartanak. Abból a forgatókönyvből
indulnak ki, hogy világméretű jár-
vánnyal fenyeget egy légúti fertő-
zéssel terjedő halálos betegség.
Igyekeznek rögzíteni, hogy kinek
mikor mit kell tennie a „terepen”, a

fertőzött területeken, miként kell
gondoskodnia az információk meg-
felelő áramlásáról és hogyan kell el-
lenőriznie a járványvédelmi
mechanizmusok működését.

A G20 csoport informális egyez-
tető fórum, 1999 óta működik, tag-
jai Argentína, Ausztrália, Brazília, a
Dél-afrikai Köztársaság, Dél-
Korea, az Egyesült Államok, Fran-
ciaország, India, Indonézia, Japán,
Kanada, Kína, Mexikó, Nagy-Bri-
tannia, Németország, Olaszország,
Oroszország, Törökország, Szaúd-
Arábia és az Európai Unió.

A soros német elnökség legna-
gyobb szabású eseménye az 
állam-, illetve kormányfők kétna-
pos találkozója lesz június 7-től
Hamburgban. (MTI)

Amióta megszüntették a Li-
getben működő fizioterápiai
klinikát és az állami kórhá-
zakban lévő kezelőket, a ma-
rosvásárhelyi Rheum-Care
Alapítvány kezelőközpontja
egyre nagyobb segítséget je-
lent a mozgásszervi betegek
számára. A Rheum-Care évek
óta beillesztette szolgáltatá-
sai közé az agyvérzést szen-
vedett betegek szak-
kezelését, évente százötven-
kétszáz ilyen páciens fordul
hozzájuk. Sajnos az év elejé-
től megvont finanszírozás hi-
ánya miatt márciustól nem
tudnak ingyenes ellátást biz-
tosítani nekik. 

Az agyvérzés súlyossága nem
mindenkinél egyforma. Van, akinél
azonnali halált okoz, más teljesen
vagy részlegesen lebénul. Néhány
hét után kiadják a kórházból a bete-
get, a hozzátartozók pedig tehetet-
lenül állnak, fogalmuk sincs,
hogyan tovább. Viszont ekkor kez-
dődik az intenzív munka, a magate-
hetetlenné vált beteget újra meg kell
tanítani járni, beszélni. Maros me-
gyében erre magán rehabilitációs
központokban van lehetőség, ahol a
betegnek fizetnie kell. A marosvá-
sárhelyi Rheum-Care Alapítvány
által működtetett kezelőközpontban
évente százötven-kétszáz agyvérzé-
sen átesett beteget kezelnek. Eddig
az ambuláns rendszerben a rokkant-
sági besorolással rendelkező bete-
gek ingyenes ellátásban részesültek,

a bentlakó rendszerben
pedig a rokkantsági beso-
rolással rendelkezők fele-
árat fizettek. A Maros
Megyei Tanácstól érkezett
finanszírozás a költségek
húsz százalékát fedezte,
viszont januártól felfüg-
gesztették a támogatást.
Ezt követően még két hó-
napig ellátták a betegeket
ingyen, de márciustól már
nem áll módjunkban meg-
tenni – közölte sajnálattal
Marinela Gombos, a
Rheum-Care Alapítvány
elnöke, aki a támogatás
megvonását követően
több alkalommal is hangot
adott elkeseredettségének
a hatóságok hozzáállása
miatt, ugyanis, mint mondta, ilyen
súlyos állapotban lévő betegeknek,
akiknek létfontosságú, hogy hozzá-
jussanak a szakszerű kezeléshez,
nem mondhatják azt, hogy ne men-
jenek, ha nem tudnak fizetni, mert
nincsen pénz az ellátásukra. 
Sok esetben többéves kezelésre
van szükség

A Rheum-Care kezelőközpontjá-
nak fő célja a rehabilitáció, a cse-
lekvő- vagy mozgásképességükben
sérült betegeknél az elvesztett fizi-
kai képességek javítása, helyreállí-
tása, az agyvérzés után lebénult
betegek mozgásának és beszédének
fejlesztése.

Marinela Gombos elmondta, a
kezelőközpontjukban reumatoló-
gus, belgyógyász, urológus, kardi-
ológus, fizioterápiás és
rehabilitációs szakorvosok, kineto-

terapeuták, fizioterápiás assziszten-
sek dolgoznak azon, hogy az agy-
vérzéses betegek állapotán
javítsanak. Az orvosok egy része al-
kalmazva van, de akadnak olyan
szakemberek is, akik önkéntesen
mennek segíteni a mozgásképtelen
betegeknek. 

– Ezek súlyos betegek, bármikor
bekövetkezhet náluk egy újabb agy-
vérzés, vagy más komplikációk lép-
hetnek fel, ezért muszáj
szakemberek felügyeljék az állapo-
tukat. Szerencsénkre több projektet
nyertünk, és ennek köszönhetően a
legperformánsabb fizioterápiás be-
rendezésekkel szereltük fel a reku-
perációs központot. Jelenleg
minden szükséges felszerelés a ren-
delkezésünkre áll, amelyekkel el
tudjuk látni a hozzánk forduló bete-
geket – fogalmazott az igazgatónő.
A legsúlyosabb esetekre való tekin-
tettel a központban lehetőség van
arra, hogy a kezelés idején a beteg
az intézményben maradjon, erre a
célra egy 16 ágyas részleg áll ren-
delkezésre. Sajnos, állami támoga-
tás hiányában a betegeknek
fizetniük kell az ellátást, és sokan
nem tudják megengedni maguknak.
Marinela Gombos hangsúlyozta,
olyan mértékű hozzájárulást szab-
tak meg, hogy éppen fedezni tudják
az alkalmazottak bérét, a bentlakó
betegek étkeztetését. 150 lej nap-
jára, ebben benne van napi három
étkezés, napi két kezelés, a felügye-
let és az orvosi ellátás. – Sajnos, az
agyvérzés maradandó károsodáso-
kat okoz, így a kezelés hosszadal-
mas. Vannak betegek, akik 2-3

hónapig, vagy akár egy évig van-
nak bent, de olyan is, akit két éve
kezelünk. Amikor olyan stádiumba
kerülnek, hogy tudnak közlekedni,
otthonról járnak be, így 20 lej egy
kezelés, amire heti két-három alka-
lommal van szükség. Amíg a me-
gyétől érkezett a finanszírozás,
ugyan nem volt óriási összeg, de
tudtuk fedezni belőle a bérek egy
részét. Így eddig az ambuláns rend-
szerben a rokkantsági besorolással
rendelkező betegek ingyenes ellá-
tásban részesültek, a bentlakó rend-
szerben a rokkantsági besorolással
rendelkezők pedig feleárat fizettek.
Tapasztaljuk, az is gondot okoz,
hogy időbe telik, amíg az agyvér-
zésen átesett betegek megkapják a
rokkantsági besorolást, sokan nem

tudják, milyen jogaik vannak, mi az
eljárás, ebben is segítünk nekik.
Évek óta működik a program, a
kérés nagyon nagy, évente 150-200
agyvérzésen átesett beteget látunk
el. Sokuknak az agya olyan mérték-
ben sérült, hogy nem tudnak ma-
gukról, különleges ágyakra van
szükség, nehogy leessenek, és 24-
ből 24 órát vigyázni kell rájuk.
Három személyt kellene alkalmaz-
zon a család, hogy folyamatosan
biztosítva legyen a felügyelet, ezért
sokkal olcsóbb, ha idehozzák a be-
teget. Ezeknek a betegeknek, mi-
után kikerülnek a kórházból,
szükségük van a különleges szakel-
látásra, hiszen nem elég, hogy ma-
gatehetetlenekké váltak, egyéb
komplikációk is fellépnek, a hozzá-

tartozók nem tudnak mit kezdeni
velük: nagyon nehezek, mozgatni
kell őket, felfekvési sebek alakul-
nak ki. Sajnos, ezek a betegek úgy-
mond magukra maradnak, miután
kiengedik őket a kórházból, Maros
megyében ugyanis nincs állami re-
kuperációs központ, mindenik fizi-
oterápiás klinikát megszüntették.
Magánközpontok vannak, viszont a
hozzájárulást, ami a betegre hárul,
nem mindenki tudja megengedni
magának – mutatott rá az igazga-
tónő. 
20-30 éves betegeik is vannak

Mint mondta, a mindennapok ta-
pasztalata arra utal, hogy évről évre
nő az agyvérzést szenvedett betegek
száma, és már nem mondhatjuk,
hogy 50 év fölött áll fenn az agyvér-

zés veszélye, ugyanis vannak 20-30
éves pácienseik is. A magas vérnyo-
más, a mindennapi stressz, a cukor-
betegség mind kockázati
tényezőnek számít. 

Az igazgatónő ottjártunkkor
örömmel újságolta, hogy végre si-
került beszerezniük egy mentőt,
amit remélhetőleg rövidesen
üzembe helyeznek, és ezáltal meg
tudják oldani a betegek szállítását.
Sok esetben a betegeket kiadták a
kórházból, és órák hosszat kellett
várniuk mentőre, ami a Rheum-
Care székhelyére szállítsa őket.
Ugyanakkor a központban kezelt
betegeket gyakran kell különféle
vizsgálatokra vinni, ezért is volt
nagy szükség a mentőkocsira. 

Menyhárt Borbála Gombos Marinela                                     Fotó: Nagy Tibor
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Nemzetközi összefogás a járványokkal és az antibiotikumoknak ellenálló kórokozókkal szemben

Az állam magukra hagyja a betegeket
Évente százötven-kétszáz agyvérzést 

szenvedettet kezelnek 



Május világszerte a melanóma hó-
napja. A melanóma, vagyis a festék-
sejtes bőrrák a legagresszívebb
bőrráktípus, és a statisztikák szerint
az ezzel diagnosztizált személyek
száma egyre növekszik. A kockázati
tényezőkről, illetve hogy mit tehetünk
megelőzésképpen, dr. Gáspár Réka bőr-
gyógyászt kérdeztük. 

– Melyek a kockázati tényezők? Kik azok,
akik leginkább ki vannak téve a veszély-
nek? 

– Első helyen említeném az UV-sugárzást,
ugyanis a melanómák 90 százalékánál ez te-
kinthető kiváltó oknak. Az UV-sugárzás ter-
mészetes formája a napsugárzás, míg a
szolárium mesterséges UV-forrásnak számít.
Gyerekkorban elszenvedett hólyagos napégé-
sek például jelentősen megemelik a kockáza-
tot, de természetesen a felnőttkori napozások,
leégések, szoláriumozások sem elhanyagol-
hatók, ezek is gyakran csak évekkel-évtize-
dekkel később bosszulják meg magukat.
Vagyis az UV-sugárzás bőrkárosító hatása
kumulatív, idővel összeadódik és fokozódik. 

Másrészt minél több pigmentált anyajegye
van valakinek, annál nagyobb a kockázata
annak, hogy melanóma alakuljon ki. 

Egyes családokban örökletes lehet a foko-
zott melanómahajlam, tehát kockázati ténye-
zőnek számíthat a genetikai háttér is. Ha az
egyén elsőfokú rokonainál (szülők, testvérek)
melanóma alakul ki, akkor az adott személy-
nél is az átlagnál nagyobb lesz a melanóma
kockázata.

Jó tudni, hogy gyakoribb a melanóma vi-
lágos bőrű, szemű, hajú egyéneknél, és azok-
nál, akik nehezen vagy egyáltalán nem
barnulnak.

– Mennyire gyakori az előfordulása? 
– A melanóma egyre gyakoribb napjaink-

ban, az utóbbi években az esetek száma riasz-
tóan megsokszorozódott. Az 50 év
fölöttieknél a leggyakoribb a betegség. De
tudni kell, hogy a fiatal, 30 év alatti felnőt-
teknél is rohamosan nő a megbetegedések
száma, náluk gyorsabban, mint más korcso-
portoknál. A 15-30 év közötti korcsoport kö-
rében a második leggyakoribb ráktípus. A
20-35 év közötti nők különösen veszélyezte-
tettek, köszönhetően a barnulási divatnak.

– A szolárium tehát fokozza annak az esé-
lyét, hogy kialakul a melanóma. Ajánlott
teljesen elkerülni? 

– Igen, a szoláriumozás bizonyítottan rák-
keltő hatású. A rendszeresen szoláriumozók-
nak nyolcszor nagyobb esélyük van arra,
hogy melanóma alakuljon ki náluk, mint
azoknak, akik sohasem szoláriumoztak. És
ezen nem szépít az sem, hogy egyes szalonok
próbálják minél jobban hangzóan eladni ma-
gukat, például bioszoláriumnak nevezik ma-
gukat. De ez a tényeken nem változtat. 

Egyes országokban, például Ausztráliában,
Brazíliában, teljesen betiltották a szoláriumo-
kat, ezek egyáltalán nem működhetnek.
Egyébként Ausztráliában a leggyakoribb a
melanóma az egész világon. Más országok-
ban, mint Franciaország, Kanada, Új-Zéland,
az Egyesült Államok egyes államaiban 18
éven aluliak számára tilos a szoláriumhasz-
nálat, az ezeket üzemeltetőknek igen szigorú
szabályoknak kell eleget tenniük. 

Érdemes tudni, hogy a szoláriumozás a
melanóma mellett más bőrráktípusok, így a
bazalióma és a laphámrák kockázatát is bizo-
nyítottan növeli. 

– Mire figyeljünk, hogy megelőzzük a me-
lanóma kialakulását? Jön a nyár, napo-
záskor például mire fordítsunk
különösebb figyelmet? 

– Elsősorban kerüljük a direkt, tűző nap-
sütést, különösen 11-16 óra között, ne tartóz-
kodjunk szándékosan a napon, ne napozzunk.
Kerüljük el a napégést. Bőrünk minél na-
gyobb felületét fedi ruházat, annál védettebb
a napsugárzással szemben. Az arc, nyak, de-
koltázs védelméért ajánlott a széles karimájú
kalap, a szemek védelméért pedig UV-szűrős

napszemüveg vise-
lése.

A napnak kitett
bőrfelületet védjük
fényvédő termékek-
kel. A fényvédők, ha
rendszeresen és az
előírásoknak megfele-
lően használjuk, való-
ban hatékonyak.
Figyelembe kell
venni, hogy a kémiai
fényvédőket 20 perc-
cel a napon való tar-
tózkodás előtt
szükséges felvinni a
bőrre. Nem mindegy a
mennyiség sem, az
arcra egy teáskanálnyi
(5 ml), a bőr többi ré-
szére két evőkanálnyi
(kb. 30 ml) fényvédő

szükséges a védettséghez. Napon tartózkodás
alatt kétóránként újra fel kell kenni a fényvé-
dőt, közvetlenül úszás, fürdőzés, törölközés
után, erős izzadás esetén még gyakrabban. A
jó fényvédő vízálló, és véd mind az UVB-
(SPF faktor jelöli), mind az UVA-sugárzással
(PPD faktor jelöli) szemben. A legjobb véde-
lemért ajánlott legalább SPF 30 jelzésű fény-
védő termék használata minden nap a napnak
kitett bőrön. Arcra érdemes az arcbőr szá-
mára kifejlesztett terméket használni, figye-

lembe véve a bőrtípust vagy az esetleges bőr-
problémákat. Kérje bőrgyógyásza tanácsát a
testreszabott, egyéni igényeket kielégítő
fényvédő kiválasztásában. Gyerekeknél 6 hó-
napos kortól lehet használni a fényvédőt,
SPF50+ jelzésű, lehetőleg gyerekek számára
kifejlesztett készítményt válasszunk. 

– Mikor ajánlott bőrgyógyászhoz for-
dulni, mikor gyanús egy anyajegy?

– Gyanúsnak számít egy anyajegy, ha a kö-
vetkező ötből egy vagy több tulajdonság jel-
lemző rá (ABCDE szabály): aszimmetrikus,
a szélei elmosódnak, többféle színárnyalat fi-
gyelhető meg benne, átmérője 6 milliméter-
nél nagyobb, és változik, például aktívan
növekszik. Ezek utalhatnak egy esetleges
rosszindulatú elváltozásra, ezért ilyen jelek-
nél ajánlott minél hamarabb bőrgyógyászhoz
fordulni. 

Továbbá intő jel lehet, ha egy anyajegy
viszket, fáj, vérzik, vagy ha egy azelőtt lapos
anyajegy domborúvá válik. Mindig azt kell
szem előtt tartani, hogy milyen volt, és hogy
az eredeti állapotához képest változik-e az
anyajegy. 

Mindenki számára ajánlott éves gyakori-
sággal a bőrrákszűrés, azaz a komplett der-
matoszkópos anyajegyvizsgálat, még akkor
is, ha szabad szemmel semmi gyanúsat nem
észlelünk. Illetve, bármi kétség, gyanú me-
rülne fel valamely anyajegy vagy anyajegy-
szerű elváltozás kapcsán, indokolt minél
előbb bőrgyógyász segítségét kérni.

Amint a sorozat előző cikkeiből
láthattuk, a tisztító- és fogyókúrák-
kal kapcsolatban megoszlik a szak-
emberek véleménye. Az
agyonreklámozott, rövid ideig tartó,
de nagy hatást ígérő erőpróbákat
ma már még a hiszékeny fiatalok is
megmosolyogják. Általában inkább
a szelídebb, hosszabb, de pontos,
következetes és tudományosan is
alátámasztott eljárásokat részesítik
előnyben. 

Amit én javasolok, az is ebbe a
kategóriába tartozik, és ráadásul
nem is kerül pénzbe. A nyírfa ned-
véről van szó, melyet már említet-
tem előző cikkemben, s amelyet
népiesen nálunk, Háromszéken, és
a Gyimesekben is, viricsnek nevez-
nek. A nyírfa nedve már évszázadok
óta értékes itala az emberiségnek. A
nyírvíz a szláv népeknél, így a ro-
mánoknál is igen elterjedt ital, de
isszák a lappok, svédek, finnek,
észtek, votjákok, baskírok és más
szibériai népek is. A magyar nyelv-
ben előforduló számos változata
(virics, nyirics, nyírlé, nyírvíz,
boza, csiger) arra utal, hogy sok

magyar vidéken népszerű italként
tartották számon. Már a honfoglaló
magyarok is itták, később nyírbort,
nyírsört is készítettek belőle. A vi-
ricselés alkalmával a nyírfa nedvét
lecsapolják és tárolják. Erre az eljá-
rásra csak egy rövid periódus alkal-
mas, 15-20 napig tart március
közepén és április elején, amikor a
fák felébrednek téli álmukból, és
megindul a nedvkeringésük. Az
előző évben összegyűjtött, és a gyö-
kerekben tárolt nedvet ebben az
időszakban felszívják az ágakba.

Ha letörünk egy kis ágacskát, csö-
pög a vége. Üdítő italként erjesztett
formáját, és a népi gyógyászatban
is használják. Különleges íze miatt
a gyerekek is szeretik. De nézzük
meg, miért nevezik elixírnek, cso-
daszernek sokan. Ezt a különleges
anyagot maga a természet állítja
elő. A nyírfavirics természetes, fer-
tőzésgátló, színtelen, szagtalan, víz-
hez hasonló, ám viszkózusabb,
kellemes ízű folyadék. A kémiai
anyagokkal ellentétben nem rom-
bol, ott hat, ahol szükséges. Megkí-

méli a szervezet regeneráló elemeit,
melyek a teljes gyógyulást eredmé-
nyezik. Felveszi a harcot a szerve-
zetben található méreganyagokkal.
Minden tulajdonsága mikromoleku-
láris összetételének köszönhető.
Szerkezete a vérplazmáéhoz hason-
lít. Az erős savakat semlegesíti,
megteremti a szervezetben a sav-
bázis egyensúlyt, támogatja a táp-
anyagok beépítését, serkenti az
enzimek működését. Amikor a nyír-
fanedv a savakkal reakcióba lép,
kevesebb káros melléktermék kelet-
kezik, amit aztán a szervezet ki tud
üríteni. 

Összetevői: ásványi anyagok
(makroelemek, mikroelemek, 
nyomelemek, főleg kálium, kal-
cium, magnézium, nátrium, foszfor,
réz, cink) ionizált formában, glükóz
és fruktóz, szabad aminosavak, pro-
teinek, finocidák, betulin, komplex
szerves savak (nikotinsav, almasav,
glutaminsav), természetes erjesztő
anyagok, növényi fitovegyületek és
fitoncidok (antimikrobiális szerves
anyagok, melyeket a növények saját
immunrendszerük védelmére, erő-
sítésére termelnek). 

Gyógyhatásai: alkalmas a testfo-
lyadék elektrolitikus egyensúlyának
megőrzésére fizikai terhelés idején.
Tisztítja a vért, vizelethajtó, védi a
májat, tisztítja a vesét, a hólyagot,
szépíti a bőrt, hajat. Különösen hó-

lyaggyulladás, vesegyengeség, ve-
sekő, köszvény, reuma, ekcéma,
ödéma és bőrallergiák ellen vetik
be. Úgyszintén a cukorbetegség
enyhébb formáinál, hasmenésnél,
köhögésnél, hajhullásnál. A nyírfá-
nak minden része gyógyhatású, a
levele, rügyei, nedve, kérge is. Ha
több héten keresztül tartunk ivókú-
rát a levelekből készült teával, akár
a veseköveinket is feloldja. Ha ma-
kacs bőrbetegségben szenvedünk, a
teakúra mellé fürdőt is használha-
tunk. A méregtelenítés mellett erő-
síti az immunrendszert, védi a
nyirokrendszert. Gyorsan felszívó-
dik a gyomorban, méregtelenítő, lú-
gosító hatást fejt ki. Mágneses
erőként viselkedik a szerves hulla-
dékokkal szemben, mint amilyenek
a salakanyagok, méreganyagok.
Magába szívja a rosszat, cserébe
pedig ott hagyja gyógyító tulajdon-
ságait. Mivel felgyorsítja az anyag-
cserét, a fogyókúránál is sikeres. A
haj- és bőrproblémák (pattanás,
psoriasis, ekcéma) is nagyszerűen
kezelhetők vele. Csökkenti a hisz-
tamintermelést, így az asztmás, al-
lergiás tüneteket. A nyírfavirics
részt vesz a homeosztázis, a belső
egyensúly visszaállításában, ion-
csere-képessége egyedülálló. Áldá-
sos hatásait érdemes kipróbálni, ott
van a szelíd domboldalakon, csak ki
kell menni érte.
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Méregtelenítés pró vagy kontra (III.)
A nyírfavirics

A rendszeres szoláriumozás növeli a melanóma kockázatát

Melanóma (illusztráció)



Mivel is rukkolhatnék elő ismét? –
gondoltam magamban. De nem kel-
lett sokat töprengeni, hiszen a mély-
hűtő mélyéből előhalászott
zöldségekből és az idény kínálta alap-
anyagokból mindig gazdag lehet a va-
riáció. Így abban a kéthetes
időintervallumban, amíg újra kell je-
lentkezni, akad valami olyan, ami
megosztható az olvasókkal.

Borsóleves oldalassal
Eddig soha nem készítettem hússal a bor-

sólevest, de most kipróbáltam, és nem bán-
tam meg. Egyszerű, laktató és finom.

Hozzávalók: egy fej hagyma, egy fél kali-
forniai paprika, kb. fél kg füstölt oldalas (ha
több van, az csak jó), 50-60 dkg zöldborsó,
olaj, kevés só, bors, egy kanál csemegepap-
rika, zöldpetrezselyem, tejföl. 

A hagymát és a kaliforniai paprikát apróra
vágjuk és megdinszteljük, hozzáadjuk a cse-
megepaprikát, a feldarabolt oldalast, s felönt-
jük vízzel. Amikor az oldalas félig megfőtt,
beletesszük a zöldborsót is. Fűszerezzük,
majd a legvégén bőven megszórjuk zöldpet-
rezselyemmel. Tejföllel tálaljuk.
Tepsis csirke újkrumplival

Olyan divatosak lettek a tepsis ételek, hogy
kedvet kaptam rá, s tepsis csirkét készítettem.

Hozzávalók négy személyre: egy nagy
csirkemell, egy kg újkrumpli, egy pohár tej-
szín, 15 dkg sajt, egy fél kaliforniai paprika,
2 kanál olaj, só, bors, majoránna. 

Elkészítése: a csirkemellet csíkokra vág-

juk, az újkrumplit meghámozzuk és felkoc-
kázzuk, a paprikát felvágjuk, mindent egy
tálba teszünk, és a fűszerekkel együtt össze-
vegyítjük. Az egészet tűzálló edényben sü-
tőbe sülni tesszük. Amikor pirulni kezd,

kivesszük, és megszórjuk reszelt sajt-
tal. Visszatesszük, és addig hagyjuk
még, amíg a sajt jól beleolvad. 
Töltike

Amíg friss, zsenge a szőlőlevél, na-
gyon finom töltikével lephetjük meg
a családot. Piacon ritkán lehet szőlő-
levelet látni, de majdnem minden fa-
lusi háznál zöldell már. 

Hozzávalók 4 személyre: kb. 30-35
szőlőlevél, fél kg darált hús, két-
három kanál rizs, egy hagyma, egy
tojás, só, bors, csemegepaprika, egy
kiskanál citromsó. 

A szőlőleveleket citromsóval sava-
nyított vízben megforrázzuk. Hamar

megpuhulnak, nem kell sokat tar-
tani a vízben. Ameddig a szőlőle-
velek kihűlnek, addig jól
összedolgozzuk a töltelék hozzáva-
lóit, majd megtöltjük vele a szőlő-

leveleket. A fazék aljába
füstölt oldalast, sonkát,
friss csombort és kaprot
teszünk, majd körkörö-
sen jöhetnek a töltikék.
Vízzel felöntjük, és
lassú tűzön megfőzzük,
mint a töltött káposztát.
Ha nem elég savanyú,
akkor citromlevet adha-
tunk még hozzá, és finom paniti
tejföllel tálaljuk. 
Ordás csiga

Ordaszezonban kihagyhatatlan. 
A kelt tészta hozzávalói: fél kg

liszt, 3 kanál olaj, 3 kanál cukor,
egy tojás, egy fél cit-

rom reszelt héja, csipetnyi só, 25
g élesztő, 2 dl tej + egy tojás és
egy kanál cukor a kenéshez. 

A töltelék hozzávalói: fél kg
orda, két tojássárgája, 10 dkg
cukor, egy tasak vaníliás cukor,
egy csokor friss kapor.

Elkészítése: az élesztőt lan-
gyos, cukros tejben felfuttatjuk,
jól megdagasztjuk és kelni hagy-
juk. Közben az ordát a tojásokkal
és a cukorral simára dolgozzuk, a
legvégén belekeverjük a finomra
vágott kaprot. 

Amikor a tészta megkelt, tég-
lalap alakúra nyújt-
juk, megkenjük a
töltelékkel, feltekerjük és fel-
vágjuk. A csigákat sütőpapír-
ral bélelt sütőbe tesszük, és
ismét kelni hagyjuk. Miután
megkeltek, felvert cukrozott
tojással megkenjük. Szép
aranysárgára sütjük. 
Epres torta

A piskóta hozzávalói: 5
tojás, 5 kanál cukor, 6 kanál
liszt, 2 kanál olaj, fél csomag
sütőpor, csipetnyi só. 

A töltelékhez: 25 dkg mas-

carpone (Therezia), 5 dl friss tejszín, 4 kanál
porcukor, 60 dkg eper, egy kis csomag (10 g)
zselatin. 

A piskótát a szokásos módon készítjük, és
sütőpapírral bélelt tortaformában megsütjük.
Ha kihűlt, kettévágjuk, így két lapot kapunk.

Az epret megtisztítjuk, bő vízben megmos-

suk, tíz szemet félreteszünk a díszítéshez, a
többit felvágjuk, és 10 dkg cukorral felforral-
juk, majd hozzáadjuk a felolvasztott zselatint.
Amíg ez hűl, és kötni kezd, elkészítjük a tej-
színes krémet. 

A tejszínt felverjük, hozzáadjuk a mascar-
ponét, a porcukrot, és elkezdjük a torta össze-
állítását.

Az alsó lapot először tejszínes krémmel
kenjük meg, erre jön az eperdzsem, majd
ismét a tejszínes krém. Ezt beborítjuk a felső
lappal, majd a tetejét bevonjuk tejszínnel, és
eperrel díszítjük. Két-három órára hűtőbe
tesszük, s fogyasztható is!

Egy megjegyzés szerint az igazi matema-
tikus nem halmozza az élvezeteket, hanem él-
vezi a halmazokat. Ezúttal egy halmazos
feladat megfejtésére hívom ki olvasóimat.
Adottak a következő halmazok: Egri csilla-
gok, Szentírás, Zemplén Géza, transzformá-
tor, Műegyetem Zenekara, a Vicinális
Dugóhúzó és 1956. Végezzük el egyenként e
halmazok keresztmetszetét a Találós kérdés
nevű halmazzal! Eredményképpen egy híres
személy nevét, szülővárosát, valamint szüle-
tési és elhalálozási évét kapjuk meg. Akik
már rég nem gyakoroltak matematikából,
azokat emlékeztetem, hogy a halmazok ke-
resztmetszete a közös adatokat jelenti.

Hogy egyszerűbb legyen a feladat, követ-
kezzen a segítség.

* Gárdonyi Géza az Egri csillagok című
regényében az ágyú régies nevét gyakran em-
legeti, mely hősünk családneve is.

* Az Ószövetségben a zsidók első pátriár-
kája – a tudós egyik neve megegyezik a pát-
riárkáéval.

* Zemplén Géza vegyészmérnök, a ma-
gyar szerves kémia megalapozója abban a vá-
rosban kezdi tanári pályáját, amelyben az a
tudós született, akinek a nevét kutatjuk; to-
vábbá a két professzornak közös neve is van.

* A transzformátort ugyanabban az évben
találta fel három magyar tudós (Déri Miksa,
Bláthy Ottó Titusz és Zipernowsky Károly),
amelyben rejtvényünk főhőse született.

* A Műegyetem tanára és a Műegyetem
Zenekarának tanár elnöke ugyanez a személy.

* A Vicinális Dugóhúzó a Műegyetem
hallgatóinak paródialapja, melyben e neves
professzorról is több anekdotát örökítettek
meg.

* Az 1956-os forradalom éve egyben a le-

gendás professzor életének utolsó éve is. Vá-
laszképp ismerkedjünk meg egy legendás
hírű mérnök professzorral!

Ma alig ismert szó a pattantyú, pedig év-
századokkal ezelőtt még így nevezték az
ágyút. A szó érdekes módon inkább a harci
szerszám hangját emeli ki, mint a hatásfokát.
A pokoli masina kezelőit pedig még nem tü-
zérnek, hanem pattantyúsnak nevezték.

Pattantyús Ábrahám Géza 1885-ben szü-
letett Selmecbányán, ugyanabban az évben,
mint a transzformátor. A személynek és az
eszköznek is korszakalkotó fontossága van.
Magyarként büszkék lehetünk mindkettőre!

A kis pattantyúslegény, akár a pattantyú lö-
vedéke, oly sebesen haladt előre a tanulásban.
Talán nevéből eredően leginkább a gépek ér-
dekelték, és emellett különös (vagy éppen
természetes) módon a muzsikálás. 1907-ben
már okleveles gépészmérnökként búcsúzott a

Királyi József Műegyetemről. Ezt követően
tanársegéd, majd 1910-től tanulmányútra
indul – talán szerencsét próbálni –, mint a
népmesék hősei.

Ő is, mint a legtöbb népmesei hős, külföldi
tapasztalatokkal gazdagodva újra hazatért,
hogy hazájában kamatoztassa szerzett tu-
dását; továbbra is a Műegyetemen oktatott.

Pattantyús Ábrahám Géza hamar legen-
dává nőtte ki magát, ő lett a híres és a kedvelt
Patyi bácsi. Akár egy technikai lexikon, olyan
irdatlan mennyiségű hasznos tudással rendel-
kezett. Végzettjeit egy idő után úgy emleget-
ték, mint akik a Pattantyús-iskolába jártak.
Mindenesetre kőkeményen megszilárdította
és világszínvonalúra emelte a magyar gépész-
mérnökképzést. Kézikönyveit a gépésztudo-
mány bibliájaként tartották számon. A
nagyobb diákok mindig azt tanácsolták az
újoncoknak, hogy vizsgára feltétlenül legyen
náluk egy-két ilyen kötet – ha másért nem,
hát puskázásért. „A nagytekintélyű Patyi-
könyvvel az első szemeszterben ismerkednek
meg a hallgatók, aztán a diplomaterv megvé-
désre is táskájukba teszik, s magukkal viszik
a praxisba is.”

Pattantyús professzor úrnak a gépek mel-
lett volt még egy nagy tudományos szerelme:
a muzsika. Talán ő sem tudta volna megmon-
dani, hogy a zene harmóniája segítette őt a
gépek összehangolt működésének tervezésé-
ben, vagy éppen fordítva történt. Mindene-
setre a Műegyetem kitűnő hely volt hangászi
képességeinek kihasználásában is.

Külön érdekesség, hogyan fejlődött a le-
gendás Patyi bácsivá a professzor. Mindene-
setre a Patyi bácsi kifejezés sokat elárul róla.
Nem hivalkodik azzal, hogy ő professzor, in-
kább közel akar kerülni hallgatóihoz azzal,
hogy megengedi nekik a lepatyizást. Szám-
talan mókás történetet jegyeztek fel róla azok
a fránya diákok, akik azt a Vicinális Dugóhú-
zót szerkesztették. No, ember legyen a talpán,
aki kitalálja, milyen ördöngös masinéria a Vi-

cinális Dugóhúzó! Az igaz, hogy eléggé
agyafúrt dolog egy diáklaptól, hogy ilyen
megtévesztő nevet adjon magának. Mindene-
setre ebben a lapban a huncut hallgatók név-
telenül szépen megfogalmaztak mindent,
amit említésre méltónak találtak – még a dur-
vább kritikákat is. De ami meglepő, hogy
Patyi bácsiról csupa szívmelengető történetet
jegyeztek fel. Ezúttal próbáljuk meg az anek-
doták által megismerni Patyi bácsit, vagyis
úgy, ahogy a diákszemek látták! Patyi bácsi
kellő humorérzékkel vette tudomásul, ha
néha ő is tévedett. „Derű áradt belőle. Ha va-
lami tévedésen, elszóláson kapta rajta magát,
tettetett aggódással sóhajtotta: Csak valahogy
a Vicinális Dugóhúzóba bele ne kerüljön!
Mindig belekerült!”

Patyi bácsi bizonyára nagyképű hallgatók-
kal – jobban mondva locsogókkal – is talál-
kozhatott az egyetemen, de szépen
ledorongolta az orrukat fennhordó leendő
mérnök urakat. „... jó vezetőmérnök csak az
lehet, akinek lelki és szellemi képességei a
következő arány szerint oszlanak meg: 50%
erkölcsi erő, 25% általános műveltség és 25%
szaktudás.” Aztán, ha a Patyi bácsi tudása je-
lentette azt a huszonöt százalékot, akkor
mekkora lehetett az embersége? Erről is vall
egy tanítvány. „Egyetemi tanulmányaim vége
felé, 1950 nyarán a végszigorlatra készültem,
amikor Pattantyús professzor felajánlotta:
meghív Ábrahámhegyre, ahol nyaralója volt,
hogy befizeti szállásomat, étkezésemet a
szomszédos Tar-vendéglőben, készüljek ott
nyugodtan a végszigorlatra. Közben kikap-
csolódás a strandon úszással, evezéssel és te-
nisszel a nyaraló melletti pályán. Sok
könyvvel leutaztam, s erősen tanultam, bár
közben elmentünk kirándulni a salföldi ko-
lostor-romhoz is, de közben mindig folyt az
agytorna. Egyszer a professzorral kettesben
eveztünk ki a Balatonra, s nekem evezés köz-
ben bizony le kellett vizsgáznom több óra
alatt.”
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Töprengés nélkül is gazdag variáció
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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem (EMTE) mikrobiológusai, együttműködve
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-
tem (ELTE) kutatóival, elsőként írtak le Romá-
niából a tudományra nézve új
baktériumnemzetséget, Caenimicrobium har-
gitense néven.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
csíkszeredai Biomérnöki Tanszékén zajló mikrobioló-
giai kutatások során környezetmérnök szakos hallgatók
a tudomány számára eddig ismeretlen új baktérium-
nemzetséget, illetve fajt tenyésztettek ki és azonosítot-
tak DNS-vizsgálatok alapján, dr. Máthé István oktató
vezetésével. Az új nemzetség leírásához szükséges szé-
leskörű biokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatokat
dr. Felföldi Tamás (ELTE – Budapest) mikrobiológus
irányította, az eredményeket pedig rangos tudományos
folyóiratban közölték [MI1].

A cekendi hulledéklerakó csurgalékvizéből szár-
mazó új baktérium a Caenimicrobium hargitense nevet
kapta. A nemzetségre vonatkozó első névben a latin
„caeni” szó a csurgalékvizes reaktor eleveniszapjára
utal, ahonnan a baktériumot kitenyésztették, a görög
„microbium” szó pedig a magyar mikroorganizmus
szó megfelelője. A „hargitense” fajnév a baktérium tá-
gabb származási helyére, a Hargita-hegységre utal. Az
izolált baktériumtörzs jó szénhidrát-, fehérje- és zsír-
bontó képességgel rendelkezik, így szerepet játszik a
csurgalékvíz tisztításában.

A Caenimicrobium baktériumnemzetség közeli ro-
kona az Eoetvoesia nemzetség, amely a nevét báró Eöt-
vös Loránd magyar fizikus tiszteletére kapta. Az
Eoetvoesia caeni [MI2] új nemzetséget (és egyben új
fajt) szintén eleveniszapos reaktorból izolálta és írta le
2014-ben dr. Felföldi Tamás és csapata Magyarország-
ról, erre utal a mindkét említett új baktériumfaj nevé-
ben is megjelenő „caeni” szó.

Jelenleg világszerte mintegy 14.000 baktériumfajt
tartanak számon, azonban a szakemberek úgy vélik,

hogy a Földünkön élő baktériumok döntő többsége
(99%-a) jelenleg ismeretlen (azaz több mint egymillió
faj), és csupán „genetikai ujjlenyomataik” alapján sejt-
jük ezeknek a mikrobáknak a létezését. Egy baktéri-
umfajt akkor lehet leírni, behatóbban tanulmányozni,
ha sikerül laboratóriumi tenyészetben szaporítani, és a
gyakorló mikrobiológusok legnagyobb problémája,
hogy a baktériumok nagy részét nem sikerül laborató-
riumban, ún. táptalajokon szaporítani, nehéz lemásolni
a természetes élőhelyükön uralkodó körülményeket.

Genetikai vizsgálatok alapján a baktériumok cso-
portján belül 61 törzset (ún. phylumot) tartanak nyil-
ván, de ezekből csak 29 törzsnél van legalább egy
kitenyésztett képviselő, a többi 32 törzs esetében eddig
egyetlen baktériumot sem sikerült laboratóriumban
szaporítani és vizsgálni. Ha összehasonlítással kívá-
nunk élni – kissé sarkítva –, ez olyan, mintha a teljes
állatvilág ismeretlen lenne az ember számára, hiszen a
ma ismert állatok is mintegy három tucat törzsbe rend-
szerezhetők.

A most ismertetett Caenimicrobium hargitense bak-
tériumon kívül Romániából eddig öt új baktériumfajt
írtak le: a Haloferax prahovense a Prahova megyei Te-
lega-tóból, a Methanobacterium movilense és Metha-
nosarcina spelaei a Konstanca megyei
Movile-barlangból, a Rhodococcus sovatensis [MI3] a
szovátai Medve-tóból, a Rufibacter quisquiliarum [MI4]
pedig szintén a cekendi csurgalékvízből származik. Ez
utóbbi kettőt szintén a Sapientia EMTE és az ELTE ku-
tatói izolálták és írták le [MI5].

„Hargitai” a Romániából elsőként leírt 
új baktériumnemzetség

Dr. Máthé István docens,
Sapientia EMTE, Biomérnöki Tanszék

Május 18-i rejtvényünk megfejtése: A szerencsétlenség erényessé tesz, az erény szerencséssé, a szerencse romlottá.

A rejtvény fősoraiban
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További bizonyítékot talál-
tak arra, hogy az alkoholfo-
gyasztás, akár napi fél pohár
bor is növeli a mellrák kiala-
kulásának kockázatát – írja
a BBC.

A Rákkutatási Világalap
(WCRF) jelentése szerint már napi
10 gramm alkohol, fél pohár bor
vagy kis adag sör fogyasztása ki-
lenc százalékkal növeli a menopa-
uza után a mellrák kockázatát. A
jelentéshez a szervezet 12 millió
nő kórtörténetét feldolgozó több
mint száz tanulmány eredményeit
elemezte.

A mellrák a nőknél a leggyako-
ribb daganatos megbetegedés az
Egyesült Királyságban. A tudósok
szerint nem lehet megmondani,
miért alakul ki egyeseknél daga-
nat, míg másoknál nem. Rengeteg
okot és tényezőt lehet figyelembe
venni, köztük az életkort, az örö-
költ géneket, a menstruáció kezde-
tét vagy a hormonok szerepét.

A WCRF jelentése ezért azt ta-
nácsolja a nőknek, hogy legyenek
figyelemmel azokra a tényezőkre,
amelyeket befolyásolni tudnak,

ilyen az étrend, a testsúly vagy a
rendszeres mozgás.

A rendszeres és intenzív test-
mozgás, például a futás vagy a bi-
ciklizés ugyanis 10 százalékkal
csökkenti a menopauza utáni em-
lőrák kockázatát a fizikailag ke-
vésbé aktív nőkhöz képest.
Ugyancsak csökkenti a mellrák ki-
alakulásának esélyét, ha a nő szop-
tatja a gyermekét.

A WCRF szerint vannak bizo-
nyítékok arra, hogy a leveles zöld-
ségek, mint a káposzta, a spenót
vagy a kelkáposzta fogyasztása
csökkenti a mellrák egyik kevésbé
gyakori fajtájának kockázatát.

A jelentést a BBC-nek kom-
mentáló Anne McTiernan, a Se-
attle-i Fred Hutchinson Rákkutató
Központ munkatársa szerint vilá-
gosak a bizonyítékok a mellrák ki-
alakulásának kockázatairól. A
testmozgás, az egészséges testsúly
fenntartása és az alkoholfogyasz-
tás korlátozása mind olyan lé-
pések, amelyeket a nőknek
érdemes megtenni a kockázatok
csökkentése érdekében – hangsú-
lyozta a kutató. (MTI)

Az alkoholfogyasztás növeli 
a mellrák kockázatát



Nagysármás díszpolgárává avat-
ják Aurel Raţiu marosvásárhelyi
sportújságírót. A kitüntetést ma
adják át a kissármási származású,
immár nyugalmazott sportkom-
mentátornak, aki pályafutása során
több mint ezer mérkőzést közvetí-
tett a Marosvásárhelyi Rádió hul-
lámhosszain. A címet a hazai és
nemzetközi sportban végzett tevé-
kenysége, valamint a helyi közös-
ségek támogatásában végzett
munkája elismeréseként ítélte oda
a nagysármási önkormányzat.

Pályája során 11 könyvet is írt.
„Igyekeztem mindig tisztességesen
elvégezni a dolgom, és csak azzal
foglalkozni, amihez a legjobban
értek: a sporttal. Örülök, hogy ez
ilyen eredményekben gyümölcsö-
zött” – nyilatkozta a rádiós 
újságíró.

Május 14-én bronzérmett
szerzett a román válogatottat
képviselő Benke Zoltán te-
kéző. A 14 éves sportolót ott-
honában kerestük fel, ahol
kiderült: édesapja is ugyanezt
a sportot űzi.

Ifjabb Benke Zoltán 14 évesen a
szomszédos Backamadarason tanul,
a Kis Gergely Általános Iskolában.
Tízéves korában kezdett el verseny-
szerűen tekézni, két év múlva a ma-
rosvásárhelyi Elektromaros igazolt
sportolója lett, jelenleg az U14-es
korosztályban tekézik, a nyolc csa-
pat alkotta országos bajnokságban
idén második helyezettek lettek.

A kitartó munka eredménye
Egyéniben ennél jelesebben mu-

tatkozott be a szentgericei fiú,
2014-ben országos második, 2015-
ben harmadik helyen végzett, tavaly
és idén országos bajnoki címet szer-
zett. Így korosztályában ő képvisel-
hette Romániát az idei
németországi világbajnokságon,
ahová a lányok mezőnyében baj-
noki címet szerzett vajdahunyadi
Budoi Noemi társaságában utazha-
tott.

A május 13-14-én tartott világku-
pán, Dettenheimban háromszor lé-
pett pályára Benke, első nap
kétszer, második nap a döntőben. A
kisautóval megtett hosszú út után
nem volt könnyű dolga Seres József
tanítványának: míg első nap 8. he-
lyen állt a tíz versenyző között,
másnap 546 fával zárt, s mivel taro-
lásban jobbnak bizonyult az ugyan-
annyi fát döntő magyarországi
versenytársánál, bronzérmet szer-
zett; az aranyat német, az ezüstöt
lengyel sportoló akaszthatta a nya-
kába. A Budoi Noemivel alkotott
párosban már kevésbé voltak ered-
ményesek, csupán a 8. helyen zár-
tak.

Zoltán édesapjával, idősb Benke
Zoltánnal jár Vásárhelyre hetente
két edzésre, hisz édesapja is az
Elektromarosnál tekézik. A fiatal-
ember szerint kitartásra, remek fizi-
kai erőnlétre, állóképességre és
koncentrálásra, illetve rendszeres
felkészülésre volt szükség, hogy
ilyen szintre juthasson. Ha befejezi

a nyolcadik osztályt, Marosvásárhe-
lyen szeretne tanulni és folytatni a
tekézést is. Egyelőre nálunk ez még
nem fizetett sportág, csak azért te-
kéznek, mert szeretik. Az országos
szakszövetség fizette ugyan a világ-
bajnoksággal járó költségeket, és
egy rend felszerelést és költőpénzt
is biztosított, de pénzjutalmat egye-
lőre nem adtak az éremért. 

Id. Benke Zoltán bevallotta, az
edző mellett sokat foglalkozik a fia
felkészítésével, együtt edzenek,
emellett egy hazai bowlingcsapat-
körbe is bekerültek, bajnokságokon
is részt vesznek, ahonnan mindket-
ten érmekkel tértek haza. A 40 éves
apa is gyermekkorában kezdte el a
tekézést, Szentgericén figyelt fel rá
az Elektromaros, ahol 1995-től hét
évig ifjúságiként játszott, aztán egy
időre abbahagyta, hat éve pedig a
felnőttcsapatban szerepel. A tekét
Szentgericén szerette és tanulta
meg, hisz 1996-ig itt nagy tekeélet
volt, a faluban szinte nincs is olyan
férfi, aki ne tudna „kuglizni”. Az
1980-as években mintegy negyven
szentgericei férfi játszott a megye
különböző tekecsapataiban, jelen-
leg is négyen tagjai az Elektromaros
keretének: rajta kívül Nagy Simon
László, Szőcs József és Béres Zol-
tán, de az U23-as keretben van női
képviselőjük is, Bölöni Dalma.
Új tekeházat szeretnének

A hazai és németországi körül-
ményeket össze sem lehet hasonlí-
tani – mondta el tapasztalatait a

fiatalember. Ráadásul itthon felké-
szülési lehetősége sincs, a falu teke-
pályája teljesen használhatatlanná
vált. Édesapja községi tanácsosként
szorgalmazta az épület felújítását, a
falubeliek adakoztak is, de amikor
a tetőzetet újjáépítés céljából meg-
bontották, az épület falainak egy
része leomlott, így letettek tervük-
ről. A községi önkormányzat nem
tud pénzt fordítani az épületre,
ugyanis az nincs a tulajdonában –
mondta el Nagy György alpolgár-
mester, maga is szentgericei és
sportszerető. A rendszerváltás után
a backamadarasi polgármesterek
nem figyeltek arra, hogy az épületet
a közvagyoni leltárba vegyék, így
teljesen leromlott. Nagy Simon
László szeretne egy tekepályát ki-
alakítani pályázat révén, ha ez nem

sikerül, akkor a község is próbál-
kozni fog, hogy a faluközpontban
mégiscsak új tekézőhelyet létesítse-
nek, hiszen mindenki ismeri és elis-
meri a szentgericei tekézők mai és
egykori érdemeit.

Ifjabb Benke Zoltán ugyanis nem
az első, hanem a második szentge-
ricei, aki ilyen magas szintre jutott:
a jelenleg Magyarországon élő és
Ausztriában játszó és edző Farkas
Márton számos országos bajnoki
címe mellett 1985-ben a frankfurti
világbajnokságon is tagja volt a
román tekeválogatottnak, a csapat
bronzérmet, ő pedig párosban ezüs-
töt nyert. Magyarországra költözése
után az ottani tekeválogatott tagja
lett, a Zalaegerszeg TK tagjaként
pedig 2006-ban Európa-bajnoki
aranyat is a nyakába akaszthatott.
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Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 38. (utolsó) forduló: Arsenal – Everton 3-1,

Burnley – West Ham United 1-2, Chelsea – Sunderland AFC 5-1, Hull –
Tottenham 1-7, Leicester – Bournemouth 1-1, Liverpool – Middlesbrough
3-0, Manchester United – Crystal Palace 2-0, Southampton – Stoke 0-1,
Swansea – West Bromwich 2-1, Watford – Manchester City 0-5. A baj-
nokság végeredménye: 1. Chelsea 93 pont, 2. Tottenham 86, 3. Manches-
ter City 78, 4. Liverpool 76, 5. Arsenal 75, 6. Manchester United 69, 7.
Everton 61, 8. Southampton 46, 9. Bournemouth 46, 10. West Bromwich
45, 11. West Ham United 45, 12. Leicester 44, 13. Stoke 44, 14. Crystal
Palace 41, 15. Swansea 41, 16. Burnley 40, 17. Watford 40, 18. Hull 34,
19. Middlesbrough 28, 20. Sunderland 24.

* Spanyol Bajnokság, 38. (utolsó) forduló: Granada – Espanyol 1-2,
Sporting Gijón – Betis 2-2, Leganés – Alavés 1-1, Deportivo La Coruna
– Las Palmas 3-0, Sevilla – Osasuna 5-0, Atlético Madrid – Athletic Bil-
bao 3-1, Valencia – Villarreal 1-3, Celta Vigo – Real Sociedad 2-2, Bar-
celona – Eibar 4-2, Málaga – Real Madrid 0-2. A bajnokság
végeredménye: 1. Real Madrid 93 pont, 2. Barcelona 90, 3. Atlético Mad-
rid 78, 4. Sevilla 72, 5. Villarreal 67, 6. Real Sociedad 64, 7. Athletic Bil-
bao 63, 8. Espanyol 56, 9. Alavés 55, 10. Eibar 54, 11. Málaga 46, 12.
Valencia 46, 13. Celta Vigo 45, 14. Las Palmas 39, 15. Betis 39, 16. De-
portivo La Coruna 36, 17. Leganés 35, 18. Sporting Gijón 31, 19. Osasuna
22, 20. Granada 20.

* Olasz Serie A, 37. forduló: Chievo – AS Roma 3-5, Napoli – Fioren-
tina 4-1, Empoli – Atalanta 0-1, AC Milan – Bologna 3-0, Sassuolo – Cag-
liari 6-2, Juventus – Crotone 3-0, Udinese – Sampdoria 1-1, Genoa –
Torino 2-1, Lazio – Inter 1-3, Pescara – Palermo 2-0. Az élcsoport: 1. Ju-
ventus 88 pont, 2. AS Roma 84, 3. Napoli 83.

* Német Bundesliga, 34. (utolsó) forduló: Hertha BSC – Bayer Lever-
kusen 2-6, Ingolstadt – Schalke 04 1-1, 1. FC Köln – Mainz 2-0, Ham-
burger SV – Wolfsburg 2-1, Hoffenheim – Augsburg 0-0, Borussia
Dortmund – Werder Bremen 4-3, Mönchengladbach – Darmstadt 2-2,
Bayern München – Freiburg 4-1, Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 2-2.
A bajnokság végeredménye: 1. Bayern München 82 pont, 2. RB Leipzig
67, 3. Borussia Dortmund 64, 4. Hoffenheim 62, 5. 1. FC Köln 49, 6.
Hertha BSC 49, 7. Freiburg 48, 8. Werder Bremen 45, 9. Mönchenglad-
bach 45, 10. Schalke 04 43, 11. Eintracht Frankfurt 42, 12. Bayer Lever-
kusen 41, 13. Augsburg 38, 14. Hamburger SV 38, 15. Mainz 37, 16.
Wolfsburg 37, 17. Ingolstadt 32, 18. Darmstadt 25.

* Francia bajnokság, 38. (utolsó) forduló: Angers – Montpellier HSC
2-0, Guingamp – Metz 1-0, Lille – Nantes 3-0, Lorient – Bordeaux 1-1,
Lyon – Nice 3-3, Olympique Marseille – SC Bastia 1-0, Nancy – St. Eti-
enne 3-1, Paris St. Germain – Caen 1-1, Stade Rennes – AS Monaco 2-3,
Toulouse – Dijon 0-0. A bajnokság végeredménye: 1. AS Monaco 95 pont,
2. Paris St. Germain 87, 3. Nice 78, 4. Lyon 67, 5. Olympique Marseille
62, 6. Bordeaux 59, 7. Nantes 51, 8. St. Etienne 50, 9. Stade Rennes 50,
10. Guingamp 50, 11. Lille 46, 12. Angers 46, 13. Toulouse 44, 14. Metz
43, 15. Montpellier HSC 39, 16. Dijon 37, 17. Caen 37, 18. Lorient 36,
19. Nancy 35, 20. SC Bastia 34.

* 5. liga, Északi csoport, 17. forduló: Marosfelfalu
– Görgénysóakna 0-3, Köhér – Lövér 2-1, Alsóidecs
– Magyaró 2-3, Szászrégeni Testvériség – Disznajó
3-0, Bátos – Mezőkirályfalva 3-0. Az élcsoport: 1.
Magyaró 40 pont, 2. Szászrégeni Testvériség 37, 3.
Bátos 35.

* 5. liga, Közép csoport, 17. forduló: Tuzson – Me-
zőrücs 3-1, Nyárádremete – Harasztkerék 1-3, Cik-
mántor – Balavásár 3-3. A Gernyeszeg –
Csittszentiván mérkőzést június 4-ére halasztották,
Kerelőszentpál állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 46
pont, 2. Nyárádremete 34, 3. Balavásár 28.

* 5. liga, Déli csoport, 20. forduló: Vámosgálfalva
– Marosludas II 1-3, Marosugra – Radnót II 2-1, Me-

zőceked – Maroskece 3-1. A Mezőzáh – Magyarsáros
mérkőzést május 31-ére halasztották, Küküllődombó
állt. Az élcsoport: 1. Mezőceked 36 pont, 2. Vámos-
gálfalva 33, 3. Küküllődombó 30.

* 6. liga, I. csoport, rájátszás, 5. forduló: felsőház:
Somosd – Nyárádgálfalva 3-4, Koronka – Csíkfalva
0-3, Jedd állt; alsóház: Egrestő – Kibéd 8-1. Az él-
csoport: 1. Somosd 35 pont, 2. Nyárádgálfalva 28, 3.
Jedd 27.

* 6. liga, II. csoport, 19. forduló: Galambod –
Harcó 5-5, Uzdiszentpéter – Mezőpanit 2-3, Mező-
fele – Szabéd 0-3 (játék nélkül). Az élcsoport: 1.
Mezőpanit 42 pont, 2. Harcó 41, 3. Uzdiszentpéter
36.

Megyei futballbajnoki eredmények

Szentgericei sportoló hozott érmet a világbajnokságról
Benkéék csak azért tekéznek, mert szeretik

Gligor Róbert László 

Apa és fia: mindkét Benke zoltán az Elektromarosnál játszik            Fotók: Gligor Róbert László

Ifjabb Benke zoltán bronzérmet hozott Detten-
heimból

Több mint ezer mérkőzést közvetített

Szerkeszti: Farczádi Attila

Nagysármás díszpolgára lesz 
a Marosvásárhelyi Rádió nyugalmazott 

sportkommentátora



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(1246)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(1349)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-
062. (981)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1318-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1318-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1318-I)

KEMÉNY gyertyánfa eladó. Tel.
0740-530-278. (1280)

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0740-919-662. (1281)

ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219-
300. (1358)

MINDENFÉLE

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (1099)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

ÁLLATTARTÓ TECHNOLÓGIÁK
szereléséhez ügyes kezű munkatár-
sakat keresünk. Az angol nyelv isme-
rete előnyt jelent. Tel. 0735-386-949.
(1299)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (1314)

ALKALMAZOK munkást ajtó, ablak,
redőny és szalagfüggöny szerelé-
sére. Kezdőket is batanítunk. A haj-
tási előnyt jelent.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
Tel. 0744-504-536. (59902-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
május 25-én TŐKÉS ILONÁRA
szül. Kiss elvesztésének első
évfordulóján. 
Pihenj, te drága szív, már
megszűntél dobogni, szerető
jóságod nem tudjuk feledni.
Elfelejteni téged sosem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Örök álmodat őrizze béke és
nyugalom. Szerető férje,
lánya, édesanyja, testvérei és
családja. (1321-I)

Mert nehéz az élet nélküled,
megemlékezéskor jobban
érezzük ezt. Sírod messze
van, csak szívünk vágyik
egyre oda, ahol most csak az
emlék vár reánk.
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk a szeretett férjre,
édesapára és nagyapára, a
nagyenyedi születésű KOVÁCS
ZOLTÁNRA halálának első
évfordulóján. Nyugodjon
békében! Szerettei. (1211-I)

Mély fájdalommal és soha el
nem múló szeretettel gon-
dolok testvéremre, HORVÁTH
ANDRÁSRA, a MIF volt
építészére halálának 4.
évfordulóján (2013. május
25.).
„Ha az ember igazán él, akkor
nagyot mer, nagyokat bukik,
és a bukásokon, poklokon,
tisztítótüzeken át azért eljut az
üdvösségig.”
(Gyurkovics Tibor)
„Én nem haltam meg, az, ami
nektek voltam, még mindig
vagyok, nevezzetek nevemen,
beszéljetek hozzám könnyen
és egyszerűen, mint mindig.
Gondoljatok rám, hiszen én itt
vagyok veletek, csak a hegyek
és folyók túloldalán.”
Nővére, Kati. (1290)

„Csendre int az élet minket, egy
álom véget ért, neked otthonod
az ég. Távol vagy tőlünk, mégis
oly közel, mert szívünkben
mélyen rejtettünk el.”
Ezekkel a gondolatokkal
emlékezünk május 25-én a
drága jó férjre, édesapára,
nevelőapára, nagyapára, a
nagyteremei születésű id.
TAKÁCS JÓZSEF volt
lőrincfalvi lakosra halálának
második évfordulóján. Álma
fölött őrködjön a szeretet.
Nyugodjál békében, kicsi tata!
Örökké emlékező szeretteid.
(1303-I)

Az évek múlnak, de akit
szeretünk, arra mindig
könnyes szemmel emlé-
kezünk. Lelked már messze
jár, de a mi szívünk mindig fáj.
Elfelejteni téged nem lehet,
csak megtanultunk élni
nélküled.
Fájdalommal emlékezünk
május 25-én a drága jó
feleségre, édesanyára és
nagymamára, IMREH
ROZÁLIÁRA halálának 4.
évfordulóján. Férje, Viktor,
gyermekei: Emőke és Csaba,
valamint unokái: Hilda,
Szilárd, Milán és Áron. (1340)

Fájó szívvel emlékezünk
május 25-én az oláhdellői
DEMETER GÉZÁRA halálának
25. évfordulóján és
feleségére, DEMETER
MÁRIÁRA halálának 8.
évfordulóján. Emléküket őrzik
gyermekeik: Ida, Géza, László,
Miki, Ferenc családjukkal.
Nyugodjanak békében! (1338)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
május 25-én a drága jó
feleségre, édesanyára, anyós-
ra, nagymamára, dédmamára,
a vajdaszentiványi születésű
BÁNYAI ARANKÁRA
halálának 4. évfordulóján.
Emléke szívünkben élni fog.
Nyugodjon békében! Bánatos
szerettei. (1353)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 25-én BEREI
ERZSÉBETRE, aki tíz éve
eltávozott közülünk. Nyugodj
békében! Emlékét őrzi férje,
lányai és azok családja. (1370)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, anyós,
nagymama, rokon, 

NAGY ILONA 
91. évében elhunyt. Drága halot-
tunk temetése május 26-án 13
órakor lesz a székelykáli temető
ravatalozójából. 

A gyászoló család. (1332-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagyapa,

após, apatárs, rokon, ismerős, a

gyergyóalfalui 

GYARMATI IMRE 

volt bádogos, 

motorkerékpár-javító 

életének 80. évében, hosszú, tü-

relemmel viselt szenvedés után

örökre megpihent. Temetése

május 26-án, pénteken 13 órakor

lesz a kórház mögötti temetőben. 

Búcsúzik tőle felesége, lánya,

veje és unokája. (1369-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy

drága nagytatám, 

GYARMATI IMRE 

fáradt, beteg teste örökre megpi-

hent. Nyugodj békében, drága

tati! 

Egyetlen unokája, Réka. (1369-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindenkinek, aki imádsággal,

szóval és tettel mellettünk állt,

hálás köszönet. Kérjük, ne

feledjék el LÓRIT! Szántó Attila

és Márta. (1363-I)
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A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és
GYERMEKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet
a következő állások betöltésére: PSZICHOLÓGUS – 1 állás;
PSZICHOPEDAGÓGUS – 1 állás; LOGOPÉDUS – 1 állás;
KINETOTERAPEUTA – 1 állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő
gyermekek segesvári komplexumába; PSZICHOPEDAGÓGUS – 1
állás a fogyatékkal élő gyermekek felépülését, rekuperációját célzó
mobil szolgálathoz; PSZICHOLÓGUS – 1 állás a hivatásos
anyaotthoni szolgálathoz; PSZICHOLÓGUS – 1 állás a családi típusú
házakat felügyelő és adminisztráló osztályra; SZOCIÁLIS MUNKÁS –
1 állás; PSZICHOLÓGUS – 2 állás a sürgősségi beavatkozási,
visszaélés, hanyagság, kereskedelem, migráció elleni szolgálat –
gyermekvédelmi segélyvonalnál; SZOCIÁLIS MUNKÁS – 1 állás a
Materna anyaotthonba; SZOCIÁLIS MUNKÁS – 1 állás a szociális
kirekesztést megelőző osztály idősszolgálatához; SZOCIÁLIS
MUNKÁS – 1 állás a fogyatékkal élő felnőtt személyek komplex
felmérési osztályára; SZOCIÁLIS MUNKÁS – 1 állás a
marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények: 
PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) pszichológia szakon, pszichológiai
szakképesítés.
LOGOPÉDUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia, pszichopedagógia szakon.
PSZICHOPEDAGÓGUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) neveléstudomány, pedagógia, speciális
pszichopedagógia szakon.
SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) szociális munka szakon, szociális munkás
szakképesítés.
KINETOTERAPEUTA: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal
egyenértékű oklevéllel) kinetoterápia szakon.
Az írásbeli vizsga 2017. június 20-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat június 12-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. 
(sz.-I)

In memoriam
GEDŐ ISTVÁN

mérnök-vezérigazgató 
(1930. december 6 – 

2012. május 24.)
„Erős voltál, de nem büszkélkedtél
vele
szegény voltál, de sohasem
siránkoztál miatta.
Ó, milyen kevesen akadnak
hozzád hasonlóak ebben a gonosz
nagy világban.
Mindenki többnek mutatja magát,
mint amennyi
mindenki hangosabban sír, mint
amennyire a sebei fájnak
s te előttük jártál begombolt
köpenyben
és felszabadult, messzelátó lélekkel…
Mi itt vagyunk még, hogy emlékedet őrizve
vessünk és arassunk, szerkesszük meg gépeinket
és ússzunk szembe az árral.”
(Kassák Lajos)
Fájdalommal emlékezünk rád. 
Feleséged, Mária, lányod, Évike, fiad, István és családjuk. (-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a
legdrágább férj, a nagyon
szeretett édesapa, példás
nagytata, jó testvér, após, rokon,
szomszéd, a ditrói születésű 

LUKÁCS ANDRÁS 
(Bandi) 

a bútorgyár volt mestere 
életének 80. évében május 23-án
méltósággal viselt szenvedés
után elhunyt. Temetése május 26-
án, pénteken 15 órakor lesz a
református temetőben, katolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúzik felesége, Anci, lánya, Melinda, fia, Attila, menye, Adél,
unokái: Vivien Anna, Adélka. (1379-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Minőségi gránit 
síremlékek 

kedvezménnyel 
a TransGránittól. 

Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B.



2017. május 25., csütörtök ______________________________________HIRDETÉS –KÖZLEMÉNY ___________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

ELADÓ MUNKATÁRSAT keresünk a marosvásárhelyi GUTEN-
BERG KÖNYVESBOLTBA. Elvárások: jó kommunikációs kész-
ség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság,
megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi vég-
zettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kíná-
lunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói
háttér. A fényképes önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mail-
címre várjuk. (sz.)
TAPASZTALT KAMIONSOFŐRT alkalmazunk UNIÓS MUN-
KÁRA. Jó kereseti lehetőség! Tel. 0771-359-885. (18967)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmaz. Tel. 0753-
025-603. (59890)
CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk.
Tel. 0745-520-408. (1100-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSERT. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon: 0737-227-169. (18960)
A Tudor lakótelepi RED-CORNER BÁRBA BÁROSNŐT alkal-
mazok. Tel. 0740-284-468. (18895-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT és MÉSZÁROST. Tel. 0744-
644-026. (18968)
VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0745-616-600.
(18972-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott
SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MO-
SOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  MEDENCE-
KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, SZERELŐT, FESTŐT,
FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁ-
ROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18894-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT
alkalmazunk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-
696-055. (18894-I)
BÁROSNŐT alkalmazunk. Tel. 0740-034-622, 7.30-22 óra között.
(18973)
ALKALMAZOK SOFŐRT AUTÓMENTÉSRE, C, E kategórával
rendelkezőt. Havi bér: 2000 lej. Tel. 0744-511-664. (1343)
BÁRBA SZEMÉLYZETET alkalmazunk. Tel. 0771-652-673,
0771-652-682. (1365-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Közlemény
A Maros Megyei 

Labdarúgó-szövetség 
– Marosvásárhely, Dózsa György út 231. szám, 

tel.: 0265/265-809 – 
végrehajtó bizottsága, 

a statútum 26. cikkelye értelmében, közgyűlést hívott össze 2017.
június 28-án 18 órára. Napirenden a szövetség új elnökének
megválasztása. 

A közgyűlésre a marosvásárhelyi Constantin Brâncuşi Iskola-
központ dísztermében kerül sor. A jelöltek iratcsomója benyújtá-
sának határideje: 2017. június 16-a, 12 óra. 

A követelmények a statútum 36. cikkelyében előírtak, illetve
megtalálhatók a Maros Megyei Labdarúgó-szövetség webolda-
lán. 

Târnăvean Petru főtitkár

A Siletina Impex – Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére.

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a

végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók
be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

FONTOS  TELEFONSzÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSzÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

11.
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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.


