
Kedden este megkezdődött a vasárnap
hajnalig tartó 29. Bálványosi Nyári Sza-
badegyetem és Diáktábor. A szervezők
tartalmas eszmecseréket és koncertek-
kel dúsított féktelen szórakozást ígér-
tek. A nulladik napon kiderült, hogy a
medvék is ragaszkodnak a hagyomá-
nyokhoz. Sajnos egy 27 éves férfit med-
vetámadás miatt kórházba kellett
szállítani. 

A majdnem három évtizedes múltra vissza-
tekintő, szabadegyetemi és fesztivál jellegét
műfajteremtő módon ötvöző Tusványoson idén
már csaknem harminc rendezvénysátor várja a
különböző korosztályokhoz tartozó törzsközön-
ségét és újabb generációit.

Kedden a megszokottnál több leszálló utas
miatt többet vesztegeltek a tusnádfürdői állo-
másra befutó személyvonatok, a város parkolói
a Kárpát-medence minden tájáról érkezett au-

tókkal teltek meg, az Olt-parti kemping felé ve-
zető utat hátizsákos fiatalok lepték el.

A kemping faházikóit, illetve Tusnádfürdő
valamennyi szállodaszobáját és panzióját már
hónapokkal ezelőtt lefoglalták erre az idő-
szakra, de a bátrabb fiatalok még kedden is ta-
láltak maguknak sátorhelyet a táborban.

A rövid záporok és napsütéses időszakok rap-
szodikus váltakozása közepette a táborban 

A reptérre majd
visszatérnek
Újabb összegeket hagyott jóvá a me-
gyei önkormányzat tegnapi soros ülé-
sén az onkológiai klinikán készülő
sugárterápiás bunker kialakítására,
ezenkívül a költségvetés-kiigazítás
nyomán növelték az útaszfaltozásra
szánt keretet is.
____________3.
A siker kulcsa
A hálózatok megtalálhatók a termé-
szetben, a gazdasági életben, a szállí-
tás területén, és szervezetünket is
behálózzák a különböző rendszerek
(idegrendszer, keringési rendszer pél-
dául), és hálózatként működik „a bio-
kémiai reakciók által összekötött
molekulákból felépülő sejt” is. 
____________6.
Gondolatok egy
márványtábláról
Az egykor szebb napokat látott kisállo-
más felé haladva, a kora reggeli
csendben figyeltem meg, hogy átépítik
azt a magánházat, amelyben egykor
Sütő András író élt és alkotott. Hálás
utódai művészi bronztáblával és fél-
domborműs plakettel örökítették meg
az irodalomtörténeti emlékhelyet. 
____________7.
Elhunyt 
Szepesi György, 
az Aranycsapat 12.
játékosa
Az olimpiáról először 1948-ban tudósí-
tott, s sorozatban tizenöt ötkarikás
nyári játékról közvetített egyedi stílus-
ban. Egy híján ötven magyar olimpiai
aranyérem megszületésénél lehetett
ott , az 1964-ben Tokióban győztes
magyar vízilabda-válogatott döntő
mérkőzésén például egy ország kiál-
totta vele: „Lőj, Dömötör!”.
____________9.

A harmónia nevében?
Két nappal ezelőtt a közigazgatási bíróság alapfokon érvényte-

lenítette a marosvásárhelyi tanács két, utcanevekre vonatkozó ha-
tározatát, amelyeket az RMDSZ, illetve a Szabad Emberek
Pártjának frakciói terjesztettek elő. A városi tanács tavaly október-
ben fogadta el a határozatokat, amelyek értelmében az utcanevek
magyar fordítását is ki kellene helyezni, illetve a fordítást a hivata-
los utcanévbe emelnék be. 

A határozatokat az azóta menesztett Lucian Goga prefektus tá-
madta meg a közigazgatási bíróságon, amely első fokon érvényte-
lenítette a két tanácsi határozatot. 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete közleményt adott ki,
amely szerint megvárják a döntés indoklását, és folytatják a küzdel-
met. Bíznak abban, hogy az új közigazgatási törvénykönyvnek kö-
szönhetően Marosvásárhelyen is sikerül kihelyezni a többnyelvű
utcanévtáblákat. 

Tavaly, amikor a kormánybiztos törvénytelennek minősítette a
kétnyelvű utcanevekre vonatkozó helyi tanácsi határozatot, és annak
visszavonását kérte, a városi szervezet elnöke kijelentette: a prefek-
tus kifogásait nem tartják megalapozottnak, ezért a határozatukat
készek jogi úton megvédeni, hiszen a harmonikus és békés együttélés
érdekében, az egymás iránti tisztelet jegyében az utcanévtáblák
ügyére végérvényesen pontot kell tenni, és erre az RMDSZ javaslata
jelenti a megoldást.

A volt prefektus átirata az RMDSZ marosvásárhelyi vezetője sze-
rint mondvacsinált kifogásokat sorolt fel, mintsem törvényes alappal
igyekezett volna alátámasztani. Egyebek között azt hozta fel 
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Mintegy két hete kezdték el a szent-
gericei orvosi rendelő felújítását, és a
kivitelező szerint két hét múlva befe-
jezik. A munkálatok során a tetőzeten
vízszigetelést, a falakon hőszigetelést
végeztek, kicserélték az épület nyílás-
záróit. Jelenleg az udvar egy részét kö-
vezik, fedett beálló készül a helyi
Tiboldi alapítvány kisbuszának, vala-
mint felújítják a bejáratnál levő hidat.
A beruházást a magyar kormány támo-

gatja a Bethlen Gábor Alap révén, a
helyi református egyházon keresztül a
faluba érkező pénzből hárommillió fo-
rintot fordítanak a Tiboldi alapítvány
ügykezelésében levő épület felújítására
– tudtuk meg Nagy György alpolgár-
mestertől és Batizán Attila lelkésztől.
Az alapítvány további 500 ezer forintot
kap idén a BGA-tól, ezt működtetési,
javítási költségekre fordítja.

A szentgericei orvosi rendelőt két

évtizede adták át a közösségnek, fel-
építését amerikai adományokból fe-
dezték. Az épületben egy-egy család-
és fogorvosi rendelő, illetve egy
gyógyszertári pont működik. Átadása
óta nagyobb javítást nem végeztek
rajta, időközben a nyílászárói meg-
gyengültek, a hőháztartás igen költsé-
ges lett, így időszerűvé vált a felújítás,
de csak most sikerült pénzalapot sze-
rezni rá. (gligor)

Holnaptól gyerekzsivajtól lesz hangos Nyárádszent-
lászló: a nyárádszeredai önkormányzat és a Gézengúzok
gyermekfesztivál csapatának szervezésében kerül sor az
első Nyárádmenti Gézengúzok nevet viselő fesztiválra. A
július 29-ig tartó rendezvény keretében számos izgalmas
programpontra kerül sor, a fesztivál azonban kiemelten a
fiatalabb korosztályt, azaz a 0-12 éves gyerekeket és szü-
leiket szólítja meg, idén második alkalommal. A Nyárád-
menti Gézengúzok programja szinte mindenben
megegyezik a Gézengúzok gyerekfesztiváléval, így aki jú-
lius elején nem tudott részt venni rajta, most bepótolhatja a
lemaradást. Ismét lesznek gyermekkoncertek, ezúttal az

Eszterlánc mesezenekar és a Mesehetes lép fel. Nem marad
el a körhinta sem, a gyerekek kipróbálhatják az elektromos
autót, próbára tehetik magukat az ügyességi játékoknál, fi-
zikai és kémiai kísérleteket végezhetnek a Tudományok
Házában, néptáncot járhatnak és tíznél is több kézműves-
foglalkozás során költhetik el a megszerzett petákokat. A
szülők sem fognak unatkozni, hiszen számos előadáson ve-
hetnek részt a Védem térben, esténként pedig táncház,
éneklés lesz. Jegyeket a Nyárádmente Kistérségi Társulás
irodájában Nyárádszeredában, a Bocskai tér 45. szám alatti
irodában lehet vásárolni. Érdeklődni, jegyet foglalni a
0745-098-766-os telefonszámon lehet.

Klubnap és kirándulás
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja július 26-án, ma klubnapot tart a tagok számára. Ezt
követően július 31-ére kirándulást szerveznek a Szováta –
Gyergyószentmiklós – Karácsonkő (Piatra Neamţ) – Né-
metvásár (Târgu Neamţ) – Borszék – Maroshévíz – Szász-
régen útvonalon. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, az emeleten.

Kerekes Károly fogadóórája
Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére Kerekes Károly fo-
gadóórát tart július 26-án, ma 10 órai kezdettel a megyei
RMDSZ tanácstermében, a Dózsa György utca 9. szám
alatt, az I. emeleten. 

Könyvbemutató
Július 26-án, ma délután 6 órától a marosszentgyörgyi plé-
bánia tanácstermében Radványi Hajnal Ennyi az egész
című kötetét mutatja be Baricz Lajos plébános. Közremű-
ködik a Szent György kórus és Pataki Ágnes. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői számára július 28-án,
szombaton a Hunyad megyei Véka-szurdokhoz szervez-
nek kirándulást. Indulás reggel 7 órakor. Bővebb tájékoz-
tatásért érdeklődni és feliratkozni a 0748-741-507-es
telefonszámon lehet Illyés Claudia könyvtárosnál.

A chicagói hercegnő – jegyváltás 
a Biletmasteren

Augusztus 31-én, pénteken 19 órakor, szeptember elsején,
szombaton pedig 15 és 19 órakor mutatja be a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színházban A chicagói hercegnő című
előadását a Budapesti Operettszínház. Jegyek a nyári idő-
szakban a biletmaster.ro oldalon válthatók.

Jogsi nélkül menekült
A szászrégeni rendőrség munkatársai a július 24-ről 25-re
virradó éjszakán 24 órára előzetes letartóztatásba helyez-
tek egy 21 éves fiatalembert, akit közúti bűncselekmény
elkövetésével gyanúsítanak. Aznap délután a rendőrök az
Állomás utcában radaroztak, ahol fél 8 körül egy 102
km/órával száguldó autót azonosítottak. A gépkocsi veze-
tője nem állt meg a rendőrök jelzésére, ezért közúti üldö-
zés vette kezdetét, amelynek során a sofőr elvesztette
uralmát az autó fölött, amely elhagyta az úttestet, és egy
villanyoszlopnak ütközött. Amint az utólagos vizsgálatokból
kiderült, a 21 éves autóvezető jogosítványát július 9-én fel-
függesztették. Az ügyben – közúti bűncselekmény elköve-
tése, jogosítvány nélküli autóvezetés miatt – nyomozás
indult.

Áttért a szemközti sávra
Július 24-én délben az E60-as úton, Marosbogát mellett
egy 67 éves bogáti férfi elvesztette uralmát az általa veze-
tett autó fölött, áttért a szemközti sávra, ahol összeütközött
egy szabályosan közlekedő, 48 éves magyarországi férfi
által vezetett gépkocsival. A balesetben a 67 éves sofőr sú-
lyosan megsérült.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

Ma ANNA és ANIKÓ, 
holnap OLGA és LILIÁNA
napja.
OLGA: a Helga orosz for-
mája. Eredeti jelentése: egész-
séges, boldog. 
LILIÁNA: a Lilian latinos
alakja, amely eredetileg az 
Elisabeth becézése volt.

26., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 1 perckor. 
Az év 207. napja, 

hátravan 158 nap.
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1 EUR 4,6282

1 USD 3,9551

100 HUF 1,4215

1 g ARANY 156,6016

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 170C

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

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

Holnap kezdődik a Nyárádmenti Gézengúzok gyermekfesztivál 

Javítják az orvosi rendelőt

Egy hónap alatt újul meg a két évtizedes épület Fotó: Gligor Róbert László

Sorshúzás a szerkesztőségben
Negyvenhárom hűséges előfizetőnk jelenlétében sor ke-

rült a  Népújság által felajánlott havi nyeremények kisor-
solására. A Hűséges előfizető nyereményjátékra
Marosvásárhelyről 282 levél érkezett, vidékről 64. A jelen
levő gyerekek a következő nyerteseket sorsolták ki. A két
vidéki nyertes: Budik László (Radnót, Libertăţii u. 46. sz.)
és Veress Dávid (Nyárádszereda, Szentanna u. 8/A sz.).

Marosvásárhelyi nyerteseink: Szántó Rozália (Ion Buteanu
u. 26/6. sz.), Zolyomi Erzsébet (Sârguinţei u. 1/6. sz.),
Trombitás Árpád (Moldovei u. 14/A/24 sz.) és Kolcsár Re-
nate (Grigorescu u. 4/E/5 sz.). A 100 lej értékű Hűségtom-
bola díj nyertese Varga Ilona előfizetőnk. A nyeremények
átvehetők munkanapokon 8-14 óra között a szerkesztőség-
ben, az 57-es irodában, telefon: 0742-828-647. 
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Román repülők a görög 
hatóságok megsegítésére

A román védelmi minisztérium két repülőgépe indult
szerdán a görög hatóságok megsegítésére – közölte
Mihai Fifor védelmi miniszter. A szaktárca tájékozta-
tása szerint az Európai Unió polgári védelmi mecha-
nizmusa keretében szerda délelőtt egy tűzoltásra
kialakított C-27 J Spartan gép, valamint egy logisz-
tikai segítséget nyújtó C-130 Hercules indult 20 ka-
tonával Romániából Görögországba, ahol futótűz
pusztít. Fifor kedden többször beszélt telefonon
görög hivatali kollégájával, Panos Kammenosszal az
attikai szükségállapotról, és biztosította afelől, hogy
a román hadsereg kész a lángokat megfékezni pró-
báló görög hatóságok segítségére sietni. (Agerpres) 

Súlyos vérhiánnyal küzdenek 
a kórházak

Az egész országban súlyos vérhiánnyal küzdenek a
kórházak – jelentette be kedden Sorina Pintea
egészségügyi miniszter, hozzátéve: a teljes rend-
szert átszervezik, hogy megnöveljék a véradók szá-
mát. „Általában a nyári hónapokban nemcsak
Bukarest, hanem más városok kórházai is súlyos
vérhiánnyal küzdenek. Ez a szabadságok időszaka,
sok a közúti baleset, sok a tervezett műtét, tehát
igen nagy szükség van vérre, de egyre kevesebb a
véradó (...) Ez rengeteg problémát von maga után”
– mondta a miniszter. A tárcavezető leszögezte: a
teljes véradási rendszerre átszervezés vár, a módo-
sításokon épp most dolgozik a minisztérium. A fej-
lesztési régiókban nyolc vérközpont jön létre,
amelyeket később ellátnak a szükséges felszerelé-
sekkel is. „Jelenleg megyei vérközpontok léteznek.
Nyolc vérközpontot hozunk létre a fejlesztési régiók-
ban, majd ezeket plazmaközpontokká is alakítjuk. A
teljes véradási rendszert átszervezzük. A vértesztek
csak egyes helyszíneken történnek majd, mindenhol
nem lehet, mert nincs rá pénz” – nyilatkozta Sorina
Pintea. (Mediafax)

Ellenőrzés egy udvarhelyi iskolában
Nagy-Magyarország térképe miatt

A tanügyminisztérium ellenőrző testülete kivizsgálást
indított a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti
Szakközépiskolában, ahol a diákok Nagy-Magyaror-
szág térképét rajzolták az udvarra. Az incidensre jú-
nius 4-én, a trianoni szerződés aláírásának
évfordulóján került sor. Görbe Péter Hargita megyei
főtanfelügyelő megerősítette az információt, és azt
nyilatkozta, hogy a testület a sajtóban és a közös-
ségi hálón megjelent információkat ellenőrzi. „Úgy
értettem, hogy az ellenőrző testület egy szülői felje-
lentés alapján kezdett vizsgálódni” – mondta Görbe
Péter, aki hozzátette: június 4-én „a gyerekek azokat
a területeket rajzolták le, ahol jelentős számú ma-
gyar él”. A székelyudvarhelyi intézmény és magyar-
országi testvériskolája által lebonyolított projekt a
magyar kormány által finanszírozott Határtalanul
program része volt. Az udvarra rajzolt térképről ké-
szült fotókat feltöltötték a Facebookra, de miután
másnap ezek megjelentek a sajtóban, letörölték
őket. (Agerpres) 

indoklásképp a határozat ellen, hogy az RMDSZ lénye-
gében nem is átnevezni, csak lefordítani akarja az ut-
caneveket, ráadásul a személyi igazolványokon nem
férnek majd el a túl hosszúvá vált utcanevek. 

A lényeg, hogy nem vonták vissza az utcanevekre vo-
natkozó helyi tanácsi határozatot, és mind az RMDSZ,
mind a Szabad Emberek Pártja kész volt a közigazgatási
bíróságon megvédni azt. Amit a bíróság minap érvény-
telennek nyilvánított. Bizonyára a harmonikus együtté-
lés nevében. 

Mindenki emlékszik, hogy a polgármester egy időben
a harmónia városának nevezte Marosvásárhelyt. Amit
nagyon eredeti módon értelmeztek a politikusok és a kü-
lönböző hatóságok. Gondoljunk csak az orvosi egyetem
vagy a római katolikus iskola ügyére, akár a március
10-i felvonulások körüli bonyodalmakra, büntetésekre
és pereskedésekre, a kétnyelvű feliratok miatti nyilatko-
zatháborúkra, táblalefestésekre. A közigazgatási bíró-
ság minapi döntése csak hab a tortán. 

Más megyékben, más településeken lehetnek több-
nyelvű utcanévtáblák, helységnévtáblák, feliratok. Hogy
csak a legközelebbit, Segesvárt említsük, ahol a várban
német nyelvű utcanévtáblák is vannak, és ez senkit nem
zavar, holott a népszámlálási adatok szerint a városban
már alig kétszáz szász él.

Az eset újabb bizonyíték arra, hogy Romániában – és
hangsúlyosan Vásárhelyen – nem tartják tiszteletben a
kisebbségi jogokat, és a magyar közösséget sorozatos
jogsértés éri még ma is. A harmónia nevében.

A harmónia nevében?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világA reptérre majd visszatérnek
Költségvetés-kiigazítás 

a megyei önkormányzat napirendjén
Újabb összegeket hagyott jóvá a megyei önkor-
mányzat tegnapi soros ülésén az onkológiai klinikán
készülő sugárterápiás bunker kialakítására, ezenkí-
vül a költségvetés-kiigazítás nyomán növelték az
útaszfaltozásra szánt keretet is. A reptéren terve-
zett fejlesztésekhez szükséges előtanulmány jóvá-
hagyását elhalasztotta a testület.

A rövid és rendkívül operatív ülést követően Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke elmondta, a tegnapi költség-
vetés-kiigazításnak több eleme volt. Nagyon fontos, hogy kor-
mányrendelettel a megyei önkormányzat kapott 3,5 millió lejt
a sóváradi híd felújítására. Az elmúlt időszak kedvezőtlen idő-
járása, a nagy esőzések nyomán a híd nagyon megrongálódott,
a kárfelmérő bizottság pedig 3,5 millió lejes kárt állapított
meg, amit felterjesztettek a kormányhoz, és kártérítésként jóvá
is hagyták ezt az összeget. Készül a szakértői véleményezés,
amely megállapítja, hogy a hidat miként lehet felújítani, és
ennek függvényében indítják majd el a munkálatokat. Ugyan-
akkor több olyan módosítás is szerepelt a költségvetésben, ami
a Maros Megyei Kórházat, valamint a dicsőszentmártoni kór-
házat érintette. A megyei kórház esetében megnövelték a su-
gárterápiás berendezés üzemeltetéséhez szükséges bunker
kialakítására szánt összeget 1,1 millió lejjel, ugyanis az elő-
zőleg jóváhagyott összeg nem volt elegendő. 

– A közbeszerzés elbukott, mivel nem érkeztek ajánlatok, a
szakértők véleményezése szerint alá volt becsülve ennek a
munkálatnak az értéke, ezért kérték, hogy növeljük meg az
erre szánt költségvetést – nyilatkozta Péter Ferenc. A költség-
vetés-kiigazítás nyomán ugyanakkor a műszaki igazgatóság

részére egy nagyobb, 850 ezer lejes összeget hagytak jóvá,
amit útaszfaltozásra fordítanak. 

A testület a marosvásárhelyi repülőtér vezetősége által kért
költségvetés-módosításról szóló döntést elhalasztotta, mivel
csak hétfőn érkezett be az erre irányuló kérés, nem volt ele-
gendő idő ahhoz, hogy a bizottságok alaposan megtárgyalják.
Szintén levettek a napirendről egy másik, reptérrel kapcsolatos
határozattervezetet is, elhalasztották annak az előtanulmány-
nak a jóváhagyását, amely meghatározná az elkövetkező idő-
szakban a fejlesztéseket a vásárhelyi reptéren. 

– Azért döntöttünk a halasztás mellett, mert a dokumentáció
nem tartalmazott bizonyos, a törvény által előírt elemeket,
ezért kértük a tervezőt, hogy a dokumentációt egészítse ki.
Előreláthatólag ez két héten belül megtörténik, és rendkívüli
ülésen kerül majd napirendre. Azért lenne fontos, hogy minél
előbb jóvá legyen hagyva az előtanulmány, mert a reptér és a
tervezőcég közötti szerződésben szerepel még négy tétel, négy
megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítése: a kifutópálya
meghosszabbítása, az utasfogadó rész, valamint a parkolórész
kibővítése, és egy új fogadórésznek a megépítése. Akkor lehet
elindítani a megvalósíthatósági tanulmányoknak az elkészíté-
sét, amikor jóvá van hagyva az előtanulmány – fejtette ki a ta-
nácselnök.

Szintén a tegnapi ülésen bólintott rá az önkormányzat a
Maros megye és Mezőbánd község közötti együttműködésre
a Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon című beruházás közös
kivitelezésének az érdekében. A beruházás értéke 662.535,39
lej. Ebből a megyére háruló rész 440.726,34 lej, a többit pedig
a mezőbándi önkormányzat biztosítja. A beruházást évek óta
igényli a mezőbándi közösség, annak részeként két busz-
megállót alakítanak ki a távolsági buszoknak, illetve parkoló-
helyeket is létesítenek. 

Az Európa Tanács egymillió euró támogatást biztosít 
Boszniának a migránsok elhelyezésére

Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) egymillió
euró vissza nem térítendő támogatást biztosít Bosz-
nia-Hercegovinának a migránsok elhelyezésére –
közölte a helyi sajtó szerdán.

Az erről szóló dokumentumot Szarajevóban írta alá a CEB
részéről Rosa María Sánchez-Yebra Alonso alelnök és Peter
Van der Auweraert, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)
boszniai koordinátora.

Az összeget egy Szarajevótól nem messze fekvő volt ka-
szárnya felújítására költik, amely befogadó központként mű-
ködik majd a jövőben. Erről a bosznia-hercegovinai központi
kormány korábban döntött.

Samir Rizvo, a biztonsági minisztérium államtitkára szerint
nem okozott problémát megállapodni a helyi önkormányzattal
a migránsok elhelyezését illetően. Megjegyezte azonban, hogy
a Horvátországgal határos Una-Szanai kantonban az összes
járás visszautasította egy ideiglenes menekültközpont létreho-

zását. A rendőrség adatai szerint Bosznia-Hercegovinába az
év eleje óta több mint 9 ezer migráns érkezett, jelenleg pedig
négy és fél ezren lehetnek az országban. Többségében épp
Una-Szanai kantonban vannak, Bihac környékén, különböző
parkokban és romos épületekben. 

Az illegális bevándorlók Nyugat-Európába akarnak eljutni,
de a szigorított horvát határvédelem miatt nem tudnak tovább-
menni, így nem kizárt, hogy az őszt is megvárhatják Boszni-
ában. Az államnak pedig nincs arra pénze, hogy fedett helyet
és ellátást biztosítson a migránsok számára – írták boszniai
lapok. Ide tartozik, hogy Csehország kedden jelentette be,
hogy 25 millió korona (300 millió forint) értékű támogatást
nyújt Bosznia-Hercegovinának az illegális migráció megféke-
zésére.

A legfelsőbb bosznia-hercegovinai vezetés kedden Szara-
jevóban ülésezett, ahol megoldásokat kerestek a migrációs
problémára, de egyelőre nem jártak sikerrel.

Menyhárt Borbála

Már hosszabb ideje egy orvostörténeti munka sajtó alá
rendezésével, újrakiadásával foglalatoskodom. Nem egészen
idegen tőlem a téma, ugyanis egykoron az orvosi egyetemen
felkért előadóként afféle orvos-művelődéstörténetet adtam
elő hatodéveseknek. Meg aztán a középkor amúgy is a (nem
is nagyon) titkolt szenvedélyeim közé tartozik, annak idején
ugyanis az egyetemen szakkollégiumként a középkort válasz-
tottam, és vizsgáztam, szigorlatoztam be-
lőle. És akkor még semmit sem szóltam
az apai örökségről, hiszen felmenőm
éppen ezt a tantárgyat – orvoslás és gyó-
gyítás, gyógyszerkészítés és patikatörté-
net – adta elő ugyanott, ahol én később beleártottam magam
a tudomány- és művelődéstörténetbe.

Az itt kiragadott szövegrészlet az emberiség ifjúkorába,
„bájos” tévelygéseibe nyújt némi betekintést. Különösen ak-
tuális mostanság, amikor az emberek egy része nálunkfelé
is, kiábrándulva a mai orvostudományból, hitetlenkedve és
elutasítva azt (lásd például: nem adatom be gyermekemnek
a védőoltást), ismét a sötét butaság és babonák, mágia és
kuruzslás felé fordult, abban keresi gyógyulását.

Az idézet forrása: dr. Hints Elek: A középkor orvostudo-
mánya (Bp., 1939):

„Amíg az ókorban a gyógyszereket a benne lévő anyagok
hatása alapján alkalmazták, addig a középkorban a gyógy-
szereknek inkább varázserőt tulajdonítottak. Ezzel magya-
rázható a középkori gyógyszerkincs, a dreckapotheca
(ganajpatika) összeállítása, amelyben a legkülönbözőbb ál-
latok, pl. kígyók, giliszták stb. és egyes szervek vagy azok ki-
vonatai állottak rendelkezésére az orvosnak. Pl. a
földigilisztát jó szernek tekintették a rákfekélyre; a még
meleg húst az agybetegségekre; a macskabeleket elmebajok
ellen. Az egérbélsárt hashajtásra, a kígyó húsát leprára, a
kecskevért malária ellen alkalmazták. Nagy tömegben sze-
repeltek a különböző állatok bálsarai, vizeletei, melyeket
nemcsak külsőleg, de belsőleg is rendeltek. Malária ellen

porrátört gilisztát saját vizeletben adtak be. Hasgörcsnél
olajban rántott tehénganajt kötöttek a beteg hasára. Kösz-
vény ellen hangyán áztatott bort használtak bedörzsölésre.
Lábdagadásra keserűlapu levelét; sebre pókhálót, égetett
ruha hamuját vagy tehénganajt tettek; orbánc és Szent Antal
tüze ellen meleg tehénganajt vagy tojásfehérjével kevert tim-
sót; orrvérzés ellen sertésganajt alkalmaztak. Ha a gyermek

félt, vakondok szívét adták be neki por-
ban. Szemgyulladásnál a bárány ganaját
tartották jó szernek. Szívnyilallás gyógyí-
tására a vadkan porrátört fogát adták be
borban. Torokfájás ellen mézben főzött

kutyaganajt flastrom alakjában helyeztek a torokra. Torok
dagadásánál porrátört fecskefészket főztek meg tejben s me-
legen a torokra öntötték. Torokgyík ellen a hájjal felmelegí-
tett lóganajt vagy korpával és mézzel főzött kutyaganajt, sőt
a fokhagymával vegyített sertésganajt is jó szernek tartották.
Csonttörés gyógyítására a porrátört kutyacsontot olvasztott
viaszban alkalmazták a beteg testére. A vérelállításra legjobb-
nak tartották ruhára vizelni és azt a sebre nyomni. Vérhas
ellen a következő orvosságot írták elő: agarak által március-
ban megölt nyúl vérét ronggyal kell felitatni és megszárítani.
Az ebből levágott darabot edénybe tenni és bort vagy vizet
töltve rá, abból inni. Abortusz ellen hatásos szernek képzelték,
ha a porrátört fecskefészket, a terméketlennek szederlevelet
és a borostyánnak levelét a beteg vizeletében megfőzték és be-
adták; vagy a terhességet »a maga emésztésével kötötték
meg«. Viszketés esetén káposztalében vereshagymával együtt
főzött tyúkganajjal mosták a testet. Vizelet elakadásánál a
gyermek szeméremtestét tojásfehérjével vonták be, felnőtt be-
teggel szarkaagyvelővel kevert bort itattak. Vagy pedig férfinél
gúnárnak, asszonynál tojólúdnak a szárnyából kihúzott tolla-
kat áztattak borba és azt itatták a beteggel.”

Ezek mellett/helyett egy keserű labdacs akár naponta há-
romszor vagy a csukamájolaj kellemes varázsszer, születés-
napi torta sok habbal...

A régi emberek furcsaságaiból



Néhány napon belül elkez-
dődhetnek a munkálatok, és
akár három hónap alatt meg
is épülhet a korszerűsített
aszfaltút a Nyárádmente leg-
magasabban fekvő települé-
sére.

Háromévi munkát vett igénybe,
és csak a közbeszerzési dokumen-
táció négyezer oldalt tesz ki – így
foglalta össze tömören Kacsó Antal
polgármester a Nyárádmagyarós–
Nyárádselye közötti községi út kor-
szerűsítését megelőző időszakot.
Ezzel a négyezer oldallal 260 méte-
res útszakaszt lehetne papírral be-
borítani, de ha még hozzászámoljuk
az előtanulmányt és a műszaki ter-
vet, valamint a szükséges engedé-
lyeket, már öt-hatszáz méterre rúg
– teszi hozzá az elöljáró, aki beval-
lotta: nagyon kemény munka volt
idáig eljutni, és jól megfontolná,
hogy belevágjon-e, ha most kellene
elkezdeni az eljárást.
Minden elő van készítve

A községközpontból a vidék leg-
magasabb „zsákfalujába”, a Bekecs
ölén meghúzódó Selyébe 4,5 kilo-
méteres köves út vezet, s bár az
utóbbi évtizedben jelentősen javult
ennek állapota, a lakosság már
régen aszfaltutat szeretne. A község
a Helyi Beruházások Országos
Programján (PNDL) 5,1 millió lejes
kormánytámogatást nyert, így végül
idén valóra válhat a selyeiek álma,
hogy sima aszfaltszőnyegen gurul-
hassanak le a hegyről a Nyárád lan-

kásabb vidékére, s ezzel jóval gyor-
sabban és költséghatékonyabban
juthassnak el Nyárádszeredába, a
megyeszékhelyre vagy Szovátára.

Az út Magyarós központjától
Selye központjáig, a református
templomig halad, a munkálatok
során a két faluban az érintett sza-
kasz mentén minden bejáróhidat ki-
cserélnek, egységesítenek, a
kialakított sáncokat betonlapokkal
erősítik meg. A két település közötti
szakaszon kiássák az út menti sán-
cokat, az átfolyókat kicserélik
beton- vagy fémhengerek felhasz-
nálásával, így csak a hídmellékeket

kell betonból megépíteni, ezért a
munka is gyorsabban halad. Az
úton minden háromszáz méteren le-
szállót alakítanak ki, hogy szükség
esetén a járművekkel félreállhassa-
nak, hogy megkönnyítsék a szem-
bejövő forgalom elhaladását. A
bekötőutak bejáratait tíz méter
hosszúságban aszfaltozzák le, hogy
a lehető legkevesebb sár jusson be
a mezei útról az új járófelületre.

A lakosság – mint a gyerekek –
türelmetlenül várja a munkálatok
elkezdését, sőt már méltatlankod-
nak is egyesek, hogy miért nem ér-
keztek még meg a munkagépek. A

polgármester a napokban  tárgyalt a
kivitelezővel, amint az befejezi az
épp folyamatban levő vállalt mun-
káját, és munkásainak egy része is
visszatér szabadságról, augusztus
első napjaiban teljes erőbedobással
lát hozzá az útépítéshez. A szüksé-
ges alapanyagokat már beszerezték,
sőt a kitermelt, fölöslegessé vált
föld raktározási helyét is kijelölték
– azaz minden előre meg van szer-
vezve. Ha az időjárás kedvező lesz,
a kivitelező október végéig be is fe-
jezné a munkálatot. Jó szakembert
sikerült építkezési szakfelügyelő-
ként szerződtetni, így különösebb
akadálya nincs a beruházásnak. Az
5,1 millió lejes költségvetésből a
községnek a tanulmányok, tervek,
engedélyek beszerzését és a munká-
lati ellenőr bérét kellett felvállalnia,

a kivitelezési költségek a közbe-
szerzési eljárás után 2,9 millió lejre
(és a járulékos héa) csökkentek. Az
előző beruházásokból tanulva mini-
málisra csökkentették a hibalehető-
séget, a költségvetésben egy
tartalékalapot is létrehoztak. Ennek
köszönhetően sok bosszúság meg-
előzhető: például az is, hogy a terv
elkészültekor még 5 centiméter volt
az alapozó aszfaltréteg vastagsága,
viszont időközben hatra módosult –
a szükséges pénztöbblet is fedezve
van, de az út minősége jobb, élettar-
tama hosszabb lesz – mutatott rá
Kacsó Antal.

A munkálatok miatt lesznek
fennakadások a két falu közötti köz-
lekedésben, lesznek olyan pillana-
tok, amikor egy-két napra le kell
majd zárni az útszakaszt, de a
Kendő felé vezető út megjavításá-
val el lehet kerülni a kellemetlensé-
geket, a rövid kényszerkerülőkért
pedig elnézést és megértést kér a
lakosságtól az önkormányzat.
Még egy kis türelem

Hogy a polgármester igazat
mondott arról, hogy milyen hangu-
latban, mennyire várja a beruházást
a lakosság, az rögtön be is bizonyo-
sodott, amikor az utcára kimen-
tünk: egy Selyéből érkező jármű
egyik utasa, O. E. tamáskodva
jegyezte meg, hogy sokáig hiteget-
ték az embereket, és még várni kell,
amíg „lesz valami” az új útból, a
lánya pedig gyakran kell javíttassa
az autót. F. J. türelemre intette fa-
lustársát, pedig ő maga is nagyon
várja a jó utat, hiszen a faluban mű-
ködtetett üzlete miatt (is) nagyon
gyakran kell a jelenlegi köves úton
járnia, és ezt alaposan megsínyli az
ő járműve, illetve a pénztárcája is.

a rövidnadrág és térdig érő esőkö-
peny számít a legdivatosabb viselet-
nek, de az ernyőket is jól lehet
használni a tűző napsütés vagy a
néha eleredő eső ellen.

A koncertszínpad előtti sportpá-
lya kedden egymást lelkesen üd-
vözlő régi ismerősök, a Tusványos
alapítóinak, illetve az azon nevelke-
dett nemzedékek találkozóhelyévé
vált. A teret körbevevő lacikony-
hákban a tejfölös-fokhagymás lán-
gostól a töltött káposztáig és a
kürtőskalácstól a rostélyos húsokig
roppant változatos a kínálat, de a
kereskedők között magyar és szé-
kely zászlót, illetve különböző tör-
ténelmi jelvényeket értékesítő árus
is megtalálható.

A tábor közéleti, kulturális, isme-
retterjesztő programjának helyszí-
néül szolgáló rendezvénysátrak
többsége a szerdai hivatalos kez-
désre várt, de az erdélyi főiskolások
és egyetemisták EFES-sátrában, a
MIT-sátorban, a magyar Teatrum
Sátorban vagy a Kriza János népze-
nei sátorban már kedden megkez-
dődtek a rendezvények.
Befejeződött a nemzetegyesítés

– A nemzetpolitika bizonyított: a
nemzet közjogi egyesítése gyakor-
latilag befejeződött, a mai ország-
gyűlés már nemzetgyűlésként
működik – állapította meg Potápi
Árpád nemzetpolitikai államtitkár a
szerdai megnyitón.

„Azon fáradozunk, hogy hazánk
szabadságának visszaszerzésével
nemcsak a nemzetnek, de az egye-
temes Európának és a keresztény
ügynek is szolgálhassunk” – kö-
szöntötte a tábort a Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikai állam-
titkárságának vezetője, II. Rákóczi
Ferenc 1705-ben megfogalmazott,
szerinte ma is találó gondolatát
idézve.

Az államtitkár méltatta a Tusvá-

nyosként emlegetett, csaknem
három évtizedes múltú szellemi
műhely nemzetpolitikai érdemeit és
azon szervezetek munkáját, ame-
lyek a határon túli magyarok re-
gisztrációját, illetve szavazataik
begyűjtését segítették az idei or-
szággyűlési választáskor.

Elmondta: a Fidesz–KDNP párt-
szövetség 96 százalékot meghaladó
támogatottságot élvez a határon túli
magyar választók körében, és –
„bár nehéz lesz ezt a számot nö-
velni” –, azon lesz, hogy megfelel-
jen bizalmuknak.

Úgy vélekedett: Tusványosra
egyre többen odafigyelnek, és
ebben kiemelkedő szerepe van
Orbán Viktor miniszterelnöknek.

„Többször tapasztaltuk azt, hogy
amit itt, Tusnádfürdőn mondott a
miniszterelnökünk, az az európai
vagy világpolitikában köszönt visz-
sza” – mutatott rá a nemzetpolitikai
államtitkár.
Hiányzik 
a román–magyar nyílt párbeszéd 

A Bálványosi Nyári Szabadegye-
tem alapítóinak egyikeként Németh
Zsolt, az Országgyűlés külügyi bi-
zottságának elnöke úgy értékelte: az
országgyűlési választások megmu-
tatták a nemzet egységét, a kor-
mánytöbbség kétharmados
eredményében „ott van” a határon
túliak szavazata is, és így a követ-
kező négy évben folytatódhat a
nemzetegyesítés, „össze fog nőni,
ami összetartozik”.

Tusványost a szókimondás, a
nemzeti összetartozás iránti és eu-
rópai elkötelezettség jellemzi, de a
román–magyar párbeszéd normali-
zálása terén, amit már az induláskor
a célok közé soroltak, még hiányér-
zetük van az alapítóknak.

„Az elkövetkező évek prog-
ramja: megbeszélni román és euró-
pai barátainkkal, hogy nem ellenük,
hanem értük, közös ügyeinkért va-

gyunk, hogy a felelősségünk nem-
csak a két nép, két ország viszonya,
hanem Közép-Európa helyzete, biz-
tonsága és végső soron az egész
transzatlanti térségnek a sikere” –
mondta a Tusványos alapítója.

Németh Zsolt úgy vélekedett:
Magyarországnak és Romániának a
nemzetek Európájáért kell szövet-
ségre lépnie, és kifejezte reményét,
hogy – a közép-európai építkezést
felkarolva – Románia sikeresen
látja majd el 2019 első felében az
európai uniós elnökséget.
Eretnekek bátorsága

A Tusványos másik alapítójaként
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt ügyvezető elnöke felidézte:
a szabadegyetem számos, megfo-
galmazásuk idején még „eretnek-
nek” minősülő nemzetpolitikai
témát vitt be a magyar közgondol-
kodásba, és idén is a magyarságot
foglalkoztató kérdésekre összpon-
tosít, amelyeknél tetten érhető az
„állandóság a változásban és válto-
zás az állandóságban”.

Kijelentette: szó lesz arról, hogy
Romániában ma ismét „koncepciós
ítéletek születnek”, elakadt a resti-
túció, sőt újraállamosítás zajlik, de
visszatérő téma a magyar orvoskép-
zés helyzete és az autonómia ügye
is, mert ezekben nincs áttörés.
A Minority SafePack közös siker

Vincze Loránt, a FUEN elnöke
arról beszélt, hogy az Európai Uni-
óban európai kisebbségvédelem
mint olyan nem létezik, és soha
nem foglalkoztak kisebbségvéde-
lemmel, noha az őshonos kisebbsé-
gek teszik sokszínűvé az uniót.
Felidézte: 2017 áprilisában kezdő-
dött az aláírások gyűjtése, amely
hatalmas győzelemmel zárult, bizo-
nyították, hogy van igény erre az
ügyre.

Potápi Árpád János államtitkár
kiemelte: mindez nem valósulhatott
volna meg a FUEN és a Romániai

Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) nélkül, valamint a ma-
gyar szervezetek, pártok, az európai
magyar szervezetek, így a Nyugat-
európai Országos Magyar Szerve-
zetek (NYEOSZ) támogatása
nélkül. 

Vincze Loránt szerint jelen pilla-
natban 1 millió 121 ezer 90 hitele-
sített aláírás van a Minority
SafePack kezdeményezésnek, 27
államból. Kiemelte, hogy a magyar
közösségek támogatása rendkívül
fontos volt, Európa számára azt
üzenték, össze lehet gyűjteni az alá-
írásokat. Szavai szerint a magyar
közösségek tapasztalják meg legin-
kább, milyen olyan kisebbségi sor-
ban élni, ahol folyamatosak a
sérelmek, s a többséggel beszűkült
a párbeszéd lehetősége.
Medvetámadás a nulladik napon 

Medvetámadás történt a tábor
nulladik napján – erről Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke számolt be Facebook-olda-
lán szerdán. Mint közölte, a 27 éves
áldozatot beszállították a csíksom-
lyói kórház fertőzőosztályára. Bor-
boly Csaba sajnálatának adott

hangot amiatt, hogy kérésüket,
hogy szállítsák el a hárombocsos
anyamedvét – amely már emberre
is támadt – nem kezelték felelősség-
teljesen.

Ki a felelős a 27 éves férfi sérü-
léseiért? – tette fel a kérdést az
RMDSZ-es politikus, aki szerint
pár medveveszélyre figyelmeztető
plakáttal vagy a fiatalokkal ölelkező
álmedvével nem lehet megoldani a
tusnádfürdői veszélyt.

Az önkormányzati vezető az
Agerpres hírügynökségnek azt is el-
mondta, hogy Hargita megyében je-
lenleg jóval nagyobb a
medvepopuláció az optimális lét-
számhoz képest, hiszen körülbelül
1500 medve tartózkodik a megye
területén, holott csak 400-nak kel-
lene lennie.

Székelyföldön, valamint a kör-
nyező megyékben is az elmúlt idő-
szakban megszaporodtak a
medvetámadások, amelyek azóta
sokasodtak meg, hogy a környezet-
védelmi minisztérium 2016-ban be-
tiltotta a populációt szabályozó
medvevadászatot is. (hírösszefog-
laló) 
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Gligor Róbert László

Papír és ígéret helyett munkagépek érkeznek
Aszfaltút épül Selyébe is

Politika, buli és medve 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ha az időjárás kedvezőre fordul, október végén már aszfaltút vezethet Selyébe is Fotó: Gligor Róbert László



234 személy vett részt azon
a tájékoztató és nevelő jel-
legű lakossági szűrésen,
amelynek célja a bőrrákkal
kapcsolatos ismeretek nép-
szerűsítése, a rákos esetek
felderítése. Szervezői a
MOGYE, a megyei sürgősségi
klinikai kórház, a Román
Dermatológiai Társaság, a
Családorvosok Egyesületé-
nek megyei szervezete és az
Egyetemi Hallgatók Ligája.

A marosvásárhelyi Dózsa
György utcai Bőrgyógyászati Kli-
nikán és az 1918. December 1. úti
járóbeteg-rendelőben megvizsgált
134 személy közül kettőnél állapí-
tottak meg melanomát (festékes
rosszindulatú bőrrákot), négynél
más sejtekből kiinduló rosszindu-
latú elváltozást, 13 rákot megelőző
állapotú elváltozást, 173 jóindulatú
bőrdaganatot és 42 normálistól el-
térő szemölcsöt.

Ahogy a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
közleményében olvasható, az
egyetem által „a nagy egyesülés
évében zajló Egészséget Romániá-
nak kampány” egész nyáron foly-
tatódik. A vizsgálathoz nem
szükséges a családorvosi beutaló.

– Elkeserítő mértékben nő a
rosszindulatú bőrelváltozások elő-
fordulása, ami egyrészt annak tu-
lajdonítható, hogy a rákkeltő
tényezők elleni védekezést figyel-
men kívül hagyják, másrészt hiá-
nyos az egészségügyi tájékoztatás
és nevelés, de szervezett országos
szűrőprogram sincs. Mivel a kez-
dődő rákos elváltozások gyakran

nem járnak észrevehető tünetekkel,
az érintettek későn jelentkeznek a
szakorvosnál – nyilatkozta 
dr. Silviu Morariu bőrgyógyász
professzor, a program irányítója. 

A vizsgálatot megelőzően a pá-
ciensnek alá kell írnia egy belee-
gyező nyilatkozatot, ki kell töltenie
egy kérdőívet, majd következik a
test egész felületére kiterjedő vizs-
gálat és az elváltozások dermatosz-
kópos ellenőrzése. Kóros állapot
esetén orvosi jelentést írnak a csa-
ládorvosnak a páciens utánköveté-
séről, indokolt esetben a sebészi
beavatkozást javasolva. Ennek
alapján állíthatja ki a családorvos a

szakorvosnak szóló küldőpapírt.
Ha egyéb bőrbetegségeket fedez-
nek fel a szűrés során, a kezelés és
gyógyszer felírásához családorvosi
beutaló szükséges.

A bőrgyógyászati klinikán hétfő-
től péntekig 10.00 – 12.00 óra kö-
zött fogadják a pácienseket,
(előzetes időpontkérés a 0356-
882.534-as telefonszámon). A II-es
járóbeteg-rendelőben hétfőtől csü-
törtökig naponta 13.00 –14.00 és
18.00 – 19.00 óra között, csütörtö-
kön 13.00 – 14.00, pénteken 10.00
– 12.00 óra között lehet vizsgálatra
jelentkezni (előzetes időpontkérés
a 0265-263.585-ös telefonszámon). 

Egész nyáron tart a bőrrákszűrés 

Erdélyben milyen életkorban
történt az első házasságkötés
1850 és 1914 között a háza-
sodó felek nemi, felekezeti és
osztály-hovatartozása, illetve
a vidék fejlettségi szintje füg-
vényében? Ezt vizsgálja az
Elena Crinela Holom, Oana
Sorescu-Iudeana és Mihaela
Hărăguş, a BBTE Népességku-
tatási Központjának munka-
társai által készített
tanulmány.

A feldolgozott adatok az Erdély
történelmi népességi adatbázisában
szereplő 35 egyházi anyakönyvből
származnak, és 10 – Alsó-Fehér,
Maros-Torda és Torda-Aranyos vár-
megyei – település lakosainak 1850
és 1914 közötti házasodási szokása-
ira vonatkoznak. Az említett idő-
szakban nagyjából kétmillió lakost
számláló Erdély jelentős gazdasági-
társadalmi változások színtere volt,
a földtulajdonlás tisztán feudális
rendje bomlásnak indult, kezdetét
vette a mezőgazdaság piaci terme-
lésre való áthangolása, beindult a
régió iparosítása, fejlesztések tör-
téntek a kereskedelmi és hitelezési
szektor, valamint a szállítási infra-
struktúra terén. A városokban élők
aránya 1850 és 1914 között 6,5%-
ról 12,4%-ra emelkedett.

A régió magyar ajkú lakossága
rendszerint reformátusnak, unitári-
usnak vagy római katolikusnak val-
lotta magát, az erdélyi szászok
lutheránusokká váltak a reformációt

követően, a románok ortodox vagy
görögkatolikus felekezetűek voltak.
A házasodó felek foglalkozása sze-
rint öt osztályt állítottak fel a szer-
zők: 1. elit (földbirtokosok,
bányavezetők, bányamérnökök, po-
litikusok, jegyzők), 2. alsó közép-
osztály (szatócsok, kereskedők,
bányafelügyelők, kovács- vagy ács-
mesterek), 3. önállóan gazdálkodók
(borászok, saját gazdaságot vezető
földművesek), 4. szakképesített

munkások (bányai munkások, só-
fejtők, gépészek, molnárok, hente-
sek), 5. szakképesítetlen munkások
(napszámosok, szódagyári alkalma-
zottak, vasúti dolgozók). A külön-
böző vidékeket ipari fejlettségük,
népesedési mutatóik, szolgáltató-
iparuk, vasúti összekötettéseik alap-
ján tekintették alacsonyan,
közepesen vagy magasan fejlettnek
a kutatók.

A vizsgált időszakban a házas-

ságkötési életkor átlagosan 25,5 év
volt a férfiak, 20,9 év a nők eseté-
ben. Vidéki közösségekben a 20.
életévüket betöltött, férjhez nem
ment nők gakran már „vénlánynak”
számítottak.

Általában elmondható, hogy a
római katolikus, illetve református
nők és férfiak valamivel később há-
zasodtak, mint az ortodoxok vagy a
görögkatolikusok. Míg például a
szentegyházi vagy kápolnásfalusi

római katolikus férfiak átlagosan
25,7 éves korukban kötöttek házas-
ságot, addig a meregyói görögkato-
likus férfiak átlagosan 24,5, az
ugyanilyen felekezetű kisesküllői
férfiak pedig 24,3 éves korukban. 

A más falvakból áttelepedő sze-
mélyek átlagosan egy, de magasan
fejlett vidékeken akár két évvel is
később házasodtak, mint a célfalu
őshonos fiataljai, ami a beilleszke-
désre fordított idővel magyaráz-
ható.

A fejlett vidékeken, etnikai és fe-
lekezeti hovatartozástól függetle-
nül, a nők közel két évvel, a
közepesen fejlett vidékeken 0,8
évvel házasodtak később, mint az
alacsonyan fejlett vidékeken élő tár-
saik.

Az önállóan gazdálkodó férfiak –
ugyancsak etnikai és felekezeti ho-
vatartozástól függetlenül – átlago-
san egy évvel házasodtak korábban,
mint a szakképesített ipari mun-
kások. Ugyanakkor az alacsonyan
fejlett vidékeken az alsó középosz-
tálybeli férfiak akár négy évvel is
később házasodtak, mint a szakké-
pesített munkások.

A régióban zajló iparosítás ugyan
számos munkalehetőséget terem-
tett, a nőket ugyanakkor kevéssé se-
gítette az önellátóvá válásban és a
szabad párválasztásban, hiszen a
vasúti munka, a kőfaragás, a faszén
előállítása vagy a sóbányászat első-
sorban a férfi munkaerőt mozgósí-
totta.

Hogyan házasodtak az erdélyiek 
a 19. század második felétől az első világháború kitöréséig?

Június 30-án van a barátság
nemzetközi napja. Nem tudok róla,
hogy valahol is nagy csinnadrattá-
val ünnepelnék meg, holott a barát-
ság a legfontosabb dolog az
életünkben. A bizonyossága annak,
hogy nem vagyunk egyedül, hogy
van valaki, aki örülni tud az öröme-
inknek, és mi sem unjuk, amikor
saját, gyermekei vagy unokái sike-
réről beszél. Elkeseredésünkben,
fájdalmunkban, magányunkban
mellettünk áll, meghallgat és vigasz-
tal, ha jó szóra van szükségünk. Meg
meri mondani az igazságot, de nem
bántóan, hanem úgy és azért, mert
jót akar nekünk. Ha véletlenül meg-
sértjük egymást, el tudjuk nézni, meg
tudjuk bocsátani, az együtt eltöltött
és az előttünk álló évekre gondolva. 

Mondják, hogy életünk során
közel félezer barátságot kötünk,
aminek csak kis töredéke marad tar-
tós. A barátság kémia és genetika.
Bár a látszat nem mutatja, olyan

emberek lesznek a barátaink, akiké-
hez hasonló a génállományunk, és
létrejön az a vonzódás, ami tisztább
lehet a szerelemnél is. Ha a társunk-
kal sikerül a szerelem mellett barát-
ságot kötnünk, a kapcsolat egy
egész életre szól. A barátság csoda-
szer, ami képes meghosszabbítani
az életünket. Felmérések igazolják,
hogy akinek hatvan éven felül sok a
barátja, többet él, mint aki magá-
nyosan tölti idős napjait. 

Egy ember egyszerre három-öt
igazi barátságot tud ápolni, többre
általában nem jut időnk. Mondják,
hogy jó néha frissíteni a baráti kört
idősebb vagy fiatalabb személyek-
kel, akik tapasztalatot vagy frisses-
séget hoznak az életünkbe. A
digitális kapcsolattartás korában
egyre fontosabb megőrizni a szemé-
lyes találkozások élményét. Éljünk
vele, mert nem jelent elfecsérelt
időt, még akkor sem, ha néha csal a
látszat. (bodolai) 

Gondolatok a barátságról 

Nem védik a szívet az omega-
3 zsírsavas étrend-kiegészí-
tők egy nagyszabású új
kutatás adatai szerint.

A kutatók több mint százezer,
klinikai tesztekben részt vett ember
adatait elemezték. Mint írták, egy
az ezerhez az esélye annak, hogy az
omega-3-készítmények jelentős
egészségi előnyökkel járnának –
idézte a BBC hírportálja. 

Az elemzés során főként az
omega-3 tartalmú étrend-kiegészí-
tők hatását vizsgálták, a halfélék fo-
gyasztását kevésbé. Az omega-3
elnevezésű zsírok közé tartozik az
alfa-linolénsav (ALA), melyet a
szervezet nem tud előállítani, de
megtalálható a növényi olajokban,
a dióban, a mogyoróban és hüve-
lyesekben is.

Ide tartozik az eikozapentoén-
sav (EPA) és a dokozahexoén-sav
(DHA), melyeket a szervezet az

ALA-ból elő tud állítani, de halak-
ban, halolajban is megtalálható. Lee
Hooper, a kutatás vezetője, a Kelet-
angliai Egyetem tudósa elmondta,
átfogó és szisztematikus elemzésük
adatai hosszú időn át tartó vizsgá-
latokra, emberek ezreire vonatkoz-
nak, ezért biztosak abban, hogy a
közkeletű hiedelemmel szemben az
omega-3 zsírsavas étrend-kiegészí-
tők nem védik a szívet, nem csök-
kentik sem az agyvérzés, sem a
halálozás kockázatát. 

Tom Sanders, a londoni King’s
College táplálkozáskutatója és a
Heart UK alapítvány tiszteletbeli
elnöke a BBC-nek ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a friss tanul-
mány eredményei alapján nincs
szükség arra, hogy megváltozzanak
a helyes táplálkozás irányelvei, me-
lyek a halfogyasztásra buzdítanak a
szív- és érrendszeri betegségek
megelőzése érdekében. (MTI)

Megdöntik a hiedelmet

(A kép illusztráció. Forrás: https://ny.racked.com/2016/5/16/11661146/corsets-19th-century-womens-clothes-unmentionable-exhibit-nyc)
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A melanomák a bőr pigmentsejtjeiből indulnak ki, és általában
aszimmetrikusak, szélük egyenetlen. Színük nem egységes, a
piros, a barna, a fekete árnyalatai is előfordulhatnak bennük. Fo-
kozatosan növekednek. Ha a melanoma mélyen behatol a bőrbe,
áttétek képződnek a nyirok- és vérereken át. Az I-es stádium azt
jelenti, hogy a nyirokcsomókban még nincsenek  rákos sejtek, a
II-es stádiumban már megjelentek, a III. stádiumban a test távoli
részén is létrejöttek áttétek.



Hálózatokban élünk, hálózatok élnek
bennünk. Hálózat a társadalom,
amelynek tagjait családi, baráti, mun-
katársi, ismeretségi kapcsolatok kötik
össze. Szavak hálózata a nyelv,
amellyel kommunikálunk, és a mo-
dern kommunikáció eszköze, az inter-
net is egy óriási hálózattá nőtte ki
magát. A hálózatok megtalálhatók a
természetben, a gazdasági életben, a
szállítás területén, és szervezetünket
is behálózzák a különböző rendszerek
(idegrendszer, keringési rendszer pél-
dául), és hálózatként működik „a bio-
kémiai reakciók által összekötött
molekulákból felépülő sejt” is. 

Szinte hihetetlennek tűnik számomra, hogy
marosvásárhelyi előadása előtt a hálózatkuta-
tás világhírű szaktekintélyével, 
dr. Barabási Albert-László egyetemi tanárral,
akadémikussal a régi városháza tornyának kő-
lépcsőjén ülünk, ahova a Kultúrpalota minden
zugát átható fúvószene elől menekültünk.
Nem a legelőkelőbb hely egy Amerikából ér-
kezett jeles vendég fogadására, de a legna-
gyobb természetességgel veszi tudomásul a
helyzetet. Keresem benne a komoly bostoni
tudós professzort, de a fekete póló, a világos
nadrág és a piros cipő, amit visel, valamint al-
kata, mozdulatai első pillanatra azt a benyo-
mást keltik, mintha egy aktív sportoló mellett
ülnék, akinek 51. évéről deresedő halántéka
árulkodik csupán. Pózok nélkül, meglepő ter-
mészetességgel beszél, és olyan lelkes udvari-
assággal válaszol a valószínűleg százszor
feltett kérdésekre, mintha először hallaná őket. 

– Minek nevezi a legszívesebben magát,
fizikaprofesszor, hálózatkutató, feltaláló,
akit a Barabási Albert-modell megalkotó-
jaként ismernek világszerte?

– Ez valójában nem tőlem függ, a közön-
ség dönti el, hogy minek akar nevezni. Én va-
gyok mindaz, ami a felsorolásban elhangzott,
de ugyanakkor megmaradtam annak, aki a
rám ruházott címek ellenére vagyok. Fizikus-
nak tanultam, pillanatnyilag a hálózatkutatás
professzoraként tanítok, ami megfér együtt
egy identitásban.

– Hol és milyen szakot tanult, hol és mi-
lyen szakot tanít?

– A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium
elvégzése után mérnöki fizikát tanultam a
Bukaresti Egyetemen, majd a budapesti Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem elméleti fi-
zika szakán fejeztem be tanulmányaimat.
Bostonban doktoráltam, szintén elméleti fizi-
kából. Az életem többi részében fizika tan-
székeken dolgoztam, az elmúlt öt évben már
hivatalosan is a hálózatelmélet professzora
vagyok. Tartok egy kurzust Bostonban a
Northeastern Egyetemen, egy másikat a bu-
dapesti Közép-európai Egyetemen, és egye-
temi tanári állásom van a Harvard
Egyetemen. 

– Továbbra is érvényes, hogy amerikai fe-
leségével kétlaki életet élnek, felváltva
Bostonban és Budapesten, hogy a gyer-
mekeik magyarul tanuljanak? 

– Öt évig Budapesten, szeptember óta Bos-
tonban járnak iskolába, és nyári táborokba
jönnek vissza Magyarországra és Erdélybe.
Most éppen egy ilyen táboridőszak végére ér-
tünk. 

– A skálafüggetlen, azaz a kiegyenlítetlen
kapcsolateloszlású hálók elméletének ki-
dolgozásával új tudomány született,
amely megváltoztatta világképünket, is-
mereteinket a körülöttünk és bennünk lévő
bonyolult rendszerekről. Hogyan támadt
az ötlete, hogy a hálózatkutatás mellett
kötelezze el magát? Azt olvastam valahol,
hogy a New York-i utca képe ihlette, vagy
ez csak képletesen igaz?

– Részben szó szerint így van, részben
nem. Az ötlet valóban New Yorkban született
meg, az IBM-nél dolgoztam akkor, és New
York City alvárosában, Bronxban laktam.
Amikor a hálózatokról kezdtem gondolkodni,
a város behálózottsága megerősítette, hogy ez
egy nagyon izgalmas kérdés. Hiszen a felhő-
karcolók minden irodájába áramot, vizet, in-
ternetet és sok egyéb más dolgot kell
eljuttatni, és közben nem gondolkozunk
azon, hogy ez a hálózat hogyan néz ki, és me-
lyek a belső tulajdonságai. Ott erősödött meg
a gondolat, amikor egyik barátommal sétál-
tunk, és próbáltam megmagyarázni neki,
hogy a hálózatok kérdése miért releváns,
miért fontos.

– Hogyan jutott el első legnagyobb ered-
ményéig, a skálafüggetlen hálózatok fel-
fedezéséig? 

– Ahogy említettem, New Yorkban a szá-
mítógép-tudományba belemélyedve találkoz-
tam a hálózatokkal Erdős Pál és Rényi Alfréd
magyar matematikusok munkássága révén,
akik a véletlen, skálafüggő hálók elméletét
dolgozták ki. Akkoriban teljesen meg voltam
győződve, hogy az ő elméletük nagyon jól le-
írja a valóságot. Négy-öt évnek kellett eltel-
nie az első gondolattól a felismerésig, hogy a
valódi hálózatok nem ilyenek. Ekkor már
professzor voltam az indianai Notre Dame
Egyetemen, ahol megnyílt a lehetőség szá-
munkra, hogy felmérjük a világháló szerke-
zetét. A világháló térképe adta meg azokat az
adatokat, amelyekből kiderült, hogy ez nem
úgy néz ki, mint a véletlen hálók. Vannak bi-
zonyos belső tulajdonságai, amelyek közül az
egyik nagyon szembeötlő a skálafüggetlen
tulajdonság volt. 

– Megkérem, hogy magyarázza meg a kü-
lönbséget olvasóinknak!

– Minden háló huzalokból és csomópon-
tokból áll. A modellezés alapján kialakított
véletlen vagy skálafüggő hálóknak az a tulaj-
donságuk, hogy pontosan meg lehet jósolni,
hogy egy csoportnak átlagosan hány huzala
lesz, tehát ezeknek a huzaloknak a száma ha-
sonló, és ebben a hálóban mindenkinek
ugyanannyi kapcsolata van, tehát ez egy de-
mokratikus háló. A természetben nem lehet-
nek véletlen hálók. A természetben,
társadalomban jelen levő belső rendet kell
tükröznie a hálók szerkezetének is. Erről a vi-
lágháló tanulmányozása közben győződtünk
meg, ugyanis azt láttuk, hogy van néhány
erősen csatolt csomópont, amely több száz
huzallal rendelkezik, de a legtöbb csomó-
pontnak csak néhány huzala van. Ebből kö-
vetkezik az egyik szembeötlő tulajdonság, a
belső inhomogenitás, egyenlőtlenség, ami azt
jelenti, hogy rengeteg kis csomópont él
együtt néhány nagy csomóponttal. Ez mate-
matikailag is másképpen íródik le, mint egy
véletlen skálafüggő háló, amelyben a csomó-
pontoknak hasonló számú huzaluk van. A kü-
lönbségnek szemmel látható következményei
is vannak. 

– Ebből adódik az a tulajdonságuk is,
hogy a skálafüggő hálókhoz képest a ská-
lafüggetlen hálók kevésbé sebezhetők?

– Következő lépésként körülbelül két
évvel később a marosvásárhelyi Albert 
Rékával tanulmányozni kezdtük a hálók se-
bezhetőségét, azt, hogy mennyire érzékenyek
a csomópontok eltűnésére, kiesésére. Min-
denik hálóban ugyanis a csomópontok sebez-
hetők, és néha természetes folyamatok, néha
elromlás miatt eltűnnek. A kutatások eredmé-
nyeként kiderült, hogy a skálafüggetlen há-
lóknak van egy nagyon izgalmas belső
tulajdonságuk, hogy véletlen hibák nem lövik
szét a hálót. Ez nem jellemző a véletlen (ská-
lafüggő) hálókra, amelyeknek van egy küszö-
bük, amit ha elérnek a hibák, a háló
darabokra esik. A skálafüggetlen hálókra a
robusztusság jellemző, ami azt jelenti, hogy
ha véletlenszerűen támadják, akkor összeszű-
külnek, de nem esnek szét, ha azonban a nagy
csomópontokat összehangoltan sorra kilövik,
akkor ez a háló is szétesik.

– A hálózatoktól hogyan jutott el a sejtku-
tatásig?

– Mint sok minden, ez is a véletlenen mú-
lott. Akkoriban Chicagóban laktam, és a ját-
szótéren, ahol a gyermekeim magyarul
beszélő társakra találtak, az apáról kiderült,
hogy budapesti magyar orvosprofesszor. Be-
szédbe elegyedtünk, és egymás munkájáról
érdeklődve megtudtam, hogy sejtbiológiával
foglalkozik, én meg elmondtam, hogy a há-
lózatokkal. Összebarátkoztunk, és azt java-
solta, hogy a hálózatokról való gondolkodást
át kellene vinni a sejtbiológiára is. Segítségé-
vel sikerült megtalálni az első két példát, a
metabolikus vagy anyagcserehálót, illetve a
fehérje-kölcsönhatási hálót a sejtben, amit az
én csoportom az ő segítségével tanulmányo-
zott. Nagy meglepetésünkre kiderült, hogy
ezek is skálafüggetlen tulajdonsággal rendel-
keznek. Kezdetben ez nem volt nyilvánvaló,
és nagyon komoly érvek szóltak amellett,
hogy nem ilyen lesz a sejt. A mérés elkészül-
tével mind mi, mind a közösség nagy megle-
petéssel fogadta, hogy így néz ki. Ezt
követően mélyen beleástuk magunkat a sejt-
biológiába.

– Mennyire sikerült feltérképezni a sejt
szerkezetét a hálózatok szempontjából?

– A feltérképezést nem mi végezzük, a mi
feladatunk az, hogy a „kísérletisek” által el-
készítendő térképeket elemezzük, alaptulaj-
donságait megértsük. Emlékezetem szerint
jelenleg ott tartunk, hogy a sejtben levő hu-
zaloknak több mint a fele ismert. De nem az
a fontos, hogy mit nem ismerünk még, mert
olyan sűrű hálóról van szó, hogy a felének a
feltárása is lehetővé tette, hogy a sejt belső
szerkezetét nagyon tisztán lássuk, és meg
tudjuk határozni, mennyi ismeret szükséges
ahhoz, hogy jóslásokba bocsátkozzunk. Ezt a
határt már jó néhány évvel ezelőtt elértük, és
a térképek egyre pontosabbak lesznek. Ami
van, abból már kiderül, hogy milyen lehetsé-
ges mechanizmusok vannak a betegségek
megjelenésére. Ez ma már annyira aktív ku-
tatási terület, hogy a Harvardon van egy
egész intézet, úgynevezett divízió, amelyik-
ben több mint 200 kutató foglalkozik azzal,
hogy a hálózatelmélet szempontjából köze-
lítse meg a különböző betegségeket.

– Ön vezeti ezt az intézetet?
– Én intellektuálisan vezetek, de nem ad-

minisztratív úton.
– Van-e már valamilyen gyakorlati vonat-
kozása a sejt hálózatelméleti szempontból
való megközelítésének, gondolok például
a rákkutatásra?

– Nagyon sokan foglalkoznak hálózatmeg-
közelítésű rákkutatással, és mi is létrehoztunk
egy céget, amely a tudást a gyógyszergyárak
kezébe adja. Mi azonban a diagnózissal fog-
lalkozunk, vagyis annak megértésével, hogy
egy egyén fog-e pozitívan reagálni egy orvos-
ságra vagy sem. Erre van egy egészen jó esz-
köztárunk, amit szeretnénk hamarosan piacra
dobni. A módszer pedig már jósolt meg olyan
lehetséges molekulákat, amelyek bizonyos
betegségeket tudnak befolyásolni, amire már
adataink, páciensevidenciánk van. Mivel egy
orvosságnak a piacra kerülése 15-20 éves fo-
lyamat, azt szeretnénk bizonyítani, hogy a há-
lózatmegközelítési módszer alkalmas arra,
hogy új orvosságot fedezzen fel, vagy az
egészségügy számára új eszközöket hozzon
létre, ami sokkal gyorsabb folyamattá teszi a
diagnózist. 

Mivel nem vagyunk gyógyszergyár, a cé-
lunk az, hogy megmutassuk, hogy ezek 
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A lakótelepeken egyre több
olyan sorsára hagyott kiscica
kóborol, amelyeknek az állat-
szeretők próbálnak gazdit ke-
resni, több-kevesebb sikerrel.
A legtöbb eset felelőtlen gaz-
dát sejtet, aki ivartalanítás
helyett szétszórja az almot,
olyan helyet keresve, ahol
bárki könnyedén az állatokra
találhat. 

Ezt az évente ismétlődő jelensé-
get csakis az állatok ivartalanításá-
val lehetne megfékezni, amit talán
a kóbor macskákat gondozó állat-
szeretők is megszívlelhetnének. A
tálnyi víz és macskatáp, tej ugyanis
még nem meríti ki az állatgondozás
minden vetületét. Azok, amelyek
túlélik a hányatott sorsot, de nem ta-
lálnak befogadóra, az utcán tengőd-
nek és utódokat nemzenek.
Esetenként ha a kölykök gazdához
is kerülnek, újabb és újabb keverék
almokat hoznak létre. Ez a körfor-
gás sosem szűnik meg, ha az ember
nem gondolkodik felelősségteljesen
és nem cselekszik időben.

Azokat a kutyákat és macskákat,
amelyeket nem szeretnének te-
nyészteni, javasolt ivartalanítani,
amit a szakemberek rutinműtétnek

tartanak. Ezzel az állatokat is meg-
kímélik a sorozatos tüzelés, álvem-
hesség, szülés terheitől, mert
természetesen nem tesz jót a szer-
vezetüknek a folyamatos vemhes-
ség és a szoptatás. Régebb a cicákat
egyéves koruk után ivartalanították,
a szakirodalom szerint azonban
egyes macskafajták gyorsabban
gyógyulnak, ha fiatalabb korban
ivartalanítják őket, még a felnőttkor
elérése előtt. Ezért érdemes a talált
cicákat gondozásukba vevő állat-
szeretőknek első perctől ezen gon-
dolkodni.

A nőstény macskák egy idényben
két-három alom kismacskának ad-
hatnak életet, ami évente tíz cicát is

jelenthet. Közülük akár öt is lehet
nőstény, melyeknek a következő
évben durván számolva ötven utóda
is születhet. Ekkora macskaszapo-
rulatnak azonban egyetlen állatsze-
rető sem tud gazdát találni, sem
megtartani őket, a velük járó oltási,
féreghajtási, ivartalanítási költségek
miatt. Így pedig egyre szaporodik a
kóbor macskák száma. Az oltások
hiányában azonban egyesek megbe-
tegednek, betegségeket terjeszte-
nek, és veszélyt jelentenek mind az
emberek, mind háziállataik szá-
mára.

A szakemberek nem egybe-
hangzó véleménye, hogy ha a macs-
kát nem ivartalanítják és évről évre
tüzel, de nem párosodik, az a méh
elgennyesedését okozhatja. Vannak
olyan állatorvosok, akik ellenzik a
nőstény macskák ivartalanítását, és

a hormonkezelést részesítik előny-
ben. A kandúrok ivartalanítását
azonban vállalják, mint jelezték, ez-
által a verekedésektől és sebesülé-
sektől mentik meg az állatot. A
legtöbb kandúr hat hónapos korá-
ban éri el az ivarérettséget, amely-
nek nyomán a viselkedése
megváltozik. Esetenként megjelöli a
falat vagy a bútort, ezzel a macska-
tulajdonosnak bosszúságot okozhat.
Az állatkísérletek alapján a szakem-
berek megállapították, hogy még az-
előtt el kell végeztetni az
ivartalanítást, mielőtt a kandúr el-
érné az egy, legtöbb kétéves kort. A
műtét után egy-két napig figyelem-
mel kell követni az állapotát. Ellen-
őrizni kell a vágás helyét, hogy nem
duzzadt vagy gyulladt-e, netalán
gennyes. Korától függetlenül min-
den macskának szüksége van egy
kis időre ahhoz, hogy a műtét után
teljesen rendbe jöjjön. A kandúrok
gyorsabban gyógyulnak, mivel raj-
tuk kisebb vágásokat ejtenek. 

Az ivartalanítás egyik előnye,
hogy egyáltalán nem, vagy ritkáb-
ban jelentkeznek az olyan betegsé-
gek, mint a gennyes méhgyulladás,
petefészek-daganat, méhdaganat,
hererák, álvemhesség. Ezen beteg-
ségek az ivartalanított macskáknál
egyáltalán nem fordulnak elő, mivel
az ivarszerveket eltávolították. Ide
tartozik az emlődaganat is, melynek
előfordulása ivartalanított macskák-
nál elenyésző. Az ivartalanított
macska sokkal kevesebbet kóborol,
kevesebbet verekszik más macs-

kákkal, többet tartózkodik otthon a
kertben vagy a lakásban, a nyugod-
tabb életmód miatt sokkal kevesebb
állat lesz autóbaleset áldozata,
ugyanakkor esetükben a macska-
AIDS, a leukózis előfordulása is
elenyésző, akárcsak a kandúrokon a
verekedések nyomán keletkező
sebek, tályogok.

*
Amint dr. Pálosi Csaba tájékoz-

tatott, az árak rendelőnként változ-
nak, és több minden közrejátszik az
árak megállapításánál. Mindenek-
előtt attól függ, hogy altatógéppel
vagy másként (injekcióval) történik
az érzéstelenítés. Ez utóbbi esetben
is az altatóanyag ára függvényében
változik az ár, ugyanis az állat súlya
szerint adagolják az altatót. Ugyan-
akkor az is számít, hogy idős vagy
fiatal állatnál kell beavatkozni, eset-
leg vemhes-e. Hím állat esetében
olcsóbb, a nőstény ivartalanítása
azonban hasűri beavatkozást igé-
nyel. A kandúrherélés hozzávetőleg
120–200 lejbe kerül, a cicaivartala-
nítás 150–250 lej, kan kutya 150-
250 lej, nőstény kutya ivartalanítása
250–350 lej között, de az árak csak
viszonyítási alapot képeznek, mivel
rendelőfüggők. Míg Magyarorszá-
gon hozzávetőleg hárommillió
kóbor macskát tartanak számon,
mifelénk a becslések szerint való-
színűleg ötmillió is lehet, de nincs
felmérés, ezért minden esetben fon-
tos az ivartalanítás fontosságát
hangsúlyozni – mondta a szakem-
ber.

Az egykor szebb napokat látott kisállo-
más felé haladva, a kora reggeli csendben
figyeltem meg, hogy átépítik azt a magán-
házat, amelyben egykor Sütő András író
élt és alkotott. Hálás utódai művészi
bronztáblával és féldomborműs plakettel
örökítették meg az irodalomtörténeti em-
lékhelyet. Most – természetszerűleg – csak
az emléktábla üres helye látható, hiszen
zavaró lenne az átépítésben, csak  a kőmű-
vesek útjában volna, de él bennünk a re-
mény, hogy visszakerül a két tábla a
megszokott helyére. Bár bennem él a kétely
is: egy átépített épület falán mennyire hi-
teles a márványba vésett szöveg: ebben a
házban…

Nagyszalonta és Munkács jutott
eszembe. A hajdúvárosban is ott díszeleg
egy emléktábla, amely egy későbbi ház
falán hirdeti: valahol ott állt egykor a
költő Arany János szülőháza, s a táblával
megjelölt ház előtt az elmúlt esztendőben
– a költő születésének 200. évfordulóján –
sok ezer magyar állt meg fejet hajtani a
Toldi szerzőjének emléke előtt. A sorsüldö-
zött kárpátaljai Munkács városában is egy
szocreál panelház falán jelzi márvány-
tábla: e 20. századi épület helyén volt egy-
kor az a ház, ahol Lieb – később Munkácsy
– Mihály született.

Régóta forrong bennem a kérdés: kisebb
régiónkban az újszülöttek nagy része a

régi vagy az új szülészeten látja meg a
napvilágot, s ha híressé válnak majd tája-
inkon vagy távolabbi vidéken, hol és hova
helyezik el az emléküket megörökítő táblá-
kat, utalva marosvásárhelyi születésükre? 

Alsószászországi Göttingenben mutatta
és büszkén mesélte Thomas barátom, hogy
közel kétszáz márványtábla – rajtuk Bolyai
Farkas és Kőrösi Csoma Sándor neve –
jelzi a város kulturális értékét, hiszen csá-
szárok és hadvezérek, kutatók és írók, né-
metek és magyarok éltek, tanultak, alkottak
egykor ott. Ennek emlékével sétáltam
végig én is kíváncsian városunk főterén, s
fedeztem fel, hogy csak egyetlenegy emlék-
tábla emlékeztet itt járt nagyjainkra. De
arra a táblára mi is fájdalmasan büszkék
vagyunk, amint a Görög-ház terasza fölötti
kőbe vésett sorok igazolják: itt időzött
1849. július 30-án a nagy magyar költő,
Petőfi Sándor.

Amúgy a főtértől számított „második
sorban” ott látható Tolnai Lajos, Bolyai
Farkas, Molter Károly, Bernády György, a
harmadikban Székely János és Varró Ilona
neve, hirdetve az utókornak, hogy éltek és
alkottak itt, ebben a városban is híres-
neves emberek, akik nem a főtéri házakban
szálltak meg. Habár II. Rákóczi Ferenc fe-
jedelem emléke megérne egy szép már-
ványtáblát, hiszen 1707. április elején  egy
főtérre nyíló épületben imádkozott és fo-
gadta a küldöttségeket.

Talán egy másik utókor… 

A divatkedvelő hölgyek arra töreked-
nek, hogy nemcsak ruházatuk, hanem
kiegészítőik is divatosak legyenek. A
nők számára a legfontosabb kiegészítő
a cipő, mely sokszor az ékszernél is
fontosabb, és/vagy annak szerepét is
betöltheti.

A 2018-as nyári szezonban az első
helyen említsük meg az ESTÉLYI CI-
PŐKET. Idén a megszokott komoly,
klasszikus, elegáns darabok helyett a
divattervezők  eredeti formájú, extrava-
gáns, díszes változatokat ajánlanak,me-
lyeket felvehetünk mind a
hagyományos klasszikus estélyi ruhák-
hoz, mind az összetett divatújdonsá-
gokhoz. A díszítőelemek lehetnek
gyöngyök, kövek, minták, különböző
textúrájú anyagokból is készülhetnek
ezek az ékszerekkel felérő cipőcsodák.

A második helyen a D’ORSAY
CIPŐK állnak, melyek különleges for-
májukkal és anyagukkal lepik meg a
szemlélőt.

A klasszikus stílus kedvelői ismét
örülhetnek a STILETTO CIPŐ elegáns
vonalának, ezúttal a meleg szezon jel-
képeként az élénk színű és a kontrasz-
tosan kombinált változatokat
részesítsük előnyben.

A MARY JANE CIPŐK is még min-
dig divatosak (ezek keresztpánttal, azaz
spanglival ellátott darabok), főleg érde-
kes, díszes változatokban.

A SLINGBACK CIPŐK orra telje-
sen vagy részben csukott, míg a kivá-
gott sarkát egy keskeny pánt rögzíti,
mintegy átmenetet képezve a cipő és a
szandál között. Ez a kényelmessége
miatt közkedvelt cipő idén szintén számtalan
érdekes, eredeti formában özönlötte el a kifu-
tókat.

A szezon slágere a TEXTILANYAGBÓL
KÉSZÜLT CIPŐ. Puhák, kényelmesek, köny-
nyűek és sajátos, finom vonaluk van. Az atlasz,
kasmír, brokát, lenvászon vagy akár kötött
anyagokból készült cipők egy egyszerű öltözé-
ket különlegessé tesznek.

A TŰSAROK idén már nemcsak a stiletto
cipőt, hanem annak érdekes változatait is dí-
szíti. 

A LAPOS TALPÚ CIPŐ nemcsak kényel-
mes, hanem életstílus is. Főleg a férfias,
sportos és hippi stílussal talál, nyugodtan fel-

vehetjük azonban farmerhez, romanitkus beü-
tésű ruhákhoz, sőt kosztümhöz is.

Az ezelőtt tíz évvel divatos HEGYES
ORRÚ CIPŐK is ismét divatba jöttek, ezúttal
átértelmezett változatban: fűzős, Mary Jane,
lapos talpú, kocka sarkú vagy bármilyen más
típusú cipőt ékesíthet a hegyes orr.

A szezonra legjellemzőbb divatújdonság az
ÁTLÁTSZÓ CIPŐ. A fonott megoldásúak és

a szilikonból készült darabok lehetnek kombi-
náltak vagy natúr hatást keltő, teljesen áttetsző
példányok.

A feltűnést kedvelők választhatnak a divat-
tervezők elrugaszkodott fantáziájának eredmé-
nyeként születő KÜLÖNLEGES FORMÁJÚ
cipőkből, mint: az óriásrojtok, óriástüskék dí-
szítette cipők, ékköves, sportos papucsok, gu-
miból készült félcipők.

Mint már említettük, idén nemcsak a for-
mák, hanem a CIPŐK ANYAGA is változatos.
A gumiból, kockás szövetből, szőrméből, szi-
likonból, viaszosvászonból készült változatok
mellett azért még találunk bőrből és fordított
bőrből készült darabokat is.

Gazdátlan kiscicák Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Az ízléstelenül felújított Görög-ház Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

Casoni Szálasi Ibolya

Nyolcvanadik nyelvlecke
Gondolatok egy márványtábláról

Ötvös József

Ember és állat harmóniája
A macskák ivartalanítása
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Mottó: „A tér és idő rabjai.
Az öröklét remetéi

vagyunk. Minden kétség fölött,
Őrlődünk két pólus között.”

Kedves Olvasók!
Idén július 23-tól augusztus 23-ig

tartózkodik a Nap az Oroszlán jegy-
ében. Mifelénk ez a nyár közepe: szá-
raz meleg, égető napsütés. Néhány
évtizede folyik a megfélemlítés, mi-
szerint hiányos az ózonréteg, az ibo-
lyántúli sugárzás életveszélyes,
kerülendő a napon tartózkodás a dél
körüli órákban! Aki pedig vízpartra
merészkedik, vegye meg, vigye és ke-
negesse magát magas faktorszámú
bőrvédő krémekkel, olajokkal! Persze
a napozás utáni bőrnyugtatás csoda-
szereit is használjuk, ha már borsos
árat fizettünk értük! Olyan cikkeket is
olvashattunk az interneten, hogy
egyes napozókrémek rákkeltőek.
Ember legyen a talpán, aki eligazodik
az ellentétes információk dzsungelé-
ben! Egyvalami mellett azért letehet-
jük a voksunkat, és ez a víz, mely
életünk alapelixírje, amelyből legtöb-
ben kevesebbet fogyasztunk a kelleté-
nél. Az elem, amely fizikai testünk
szintjén több mint kétharmados több-
séget élvez. Az asztrológia a víz ele-
met az érzelmekhez társítja. Ha ez így
van, nyugodt lelkiismerettel levonhat-
juk a következtetést, miszerint érzelmi
lények vagyunk. Ha pedig ezen a
síkon mozgunk, akkor képtelenek va-
gyunk racionális döntést hozni. Más
dolog a fotelből nézni egy meccset, és
más ott lenni a pályán.

Az Oroszlán-energiákkal rendel-
kező embernek az a legfontosabb,
hogy felnézzenek rá. Mindent meg-

tesz azért, hogy elismerjék. Előjelek
nélkül. Ugyanerre törekedett Benito
Mussolini és Arnold Schwarzenegger.
A hiúság vásárán előkelő helyet foglal
el az Oroszlán. Külvilágfüggő, szük-
sége van alattvalókra, csodálókra,
szolgákra. Azt érdemes megjegyezni,
hogy vezető egyéniség, főnök típus.
Amióta a vezetők nem részesülnek
szellemi nevelésben, minimálisra
csökkent az esély, hogy hatalmukat jó
irányba használják. Élni vele, vagy
visszaélni? Ez itt a kérdés. Csak re-
ménykedhetünk, hogy ez a trend meg
fog fordulni, de azt, hogy mikor,
ahhoz egy Nostradamus kaliberű lát-
nokra lenne szükségünk.

A jegy uralkodó planétája a Nap,
bolygórendszerünk központi égiteste.
Isteni princípium, teremtő erő. A szü-
letési képletben a kiteljesedés minősé-
gére utal. Mindenkiben él a Nap-elv,
és gyakorlatilag ez tizenkétféleképpen
valósítható meg. Ki az, aki ne szeretne
kiteljesedni? Fénylények vagyunk,
nem hüllők. Nem csatornapatkányok,
nem rágcsálók vagy madarak. Még
csak főemlősök sem vagyunk, mert az
ember Isten képmására teremtetett. Az,
hogy a történelem folyamán visszaél-
tünk ezzel a lehetőséggel, nem vitás. A
jelen időszak fő problémája a perspek-
tívahiány. A jövőt tervezni szinte lehe-
tetlen. A világesemények sodrában
nehéz meglátni azt, hogy mi felé hala-
dunk. Talán azért megtehetnénk any-
nyit, hogy ne pusztítsuk el ősanyánkat,
a Földet. Azt a Földet, melyet egy régi
indián mondás szerint az unokáinktól
kaptunk kölcsön.

Az ember kétségtelenül egy olyan
mágikus lény, aki öntudatlanul is lét-
rehoz. A gondolat teremtő ereje óriási
lehetőség és felelősség. Nem mind-

egy, hogy milyen gondolatoknak
adunk erőt! A világ bipolaritásából ki-
indulva képtelenség csak „pozitívan”
gondolkodni. Mert minél inkább el-
nyomjuk, elfojtjuk a nem tetsző, netán
„bűnösnek” vélt gondolatainkat, annál
nagyobb sűrűséggel, koncentrált erő-
vel igyekeznek majd a felszínre törni.
Talán jobb, ha megbarátkozunk a lé-
tezésükkel, átengedjük magunkon, és
elfogadjuk azt, hogy nem csak építő,
mélyenszántó, bölcs gondolatokkal
rendelkezünk. Amibe nem ragadunk
bele, az nem húz le. Lelki síkon
ugyanez a hullámzás tapasztalható,
mert az érzelmek is megszületnek, fej-
lődnek, változnak, átalakulnak. Össze-
gezve e néhány gondolatsort,
kijelenthetjük, hogy emocionális és
mentális síkon is jócskán sebezhető az
ember. Az egyetlen mentsvárunk a hit-
rendszerünk, ezáltal bírálhatunk felül
érzelmet, okoskodást. Bár ezen a téren
is kaphatunk olyan kísértést, hogy
ember legyen a talpán, aki helyt tud
állni! A helyzet pedig az, hogy minden
döntésünk egy újabb sorsváltozást te-
remt, mellyel mindannyian szembesü-
lünk. Kivétel nincs, mert mindennek
rendelt ideje van ebben a gyönyörű
földi dimenzióban.

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

Vigyázzanak magukra és egy-
másra!

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor

A siker kulcsa 
(Folytatás a 6. oldalról)

A július 19-i rejtvény megfejtése: Arra kell törekednünk, hogy semmi se érjen bennünket váratlanul. Seneca.

A rejtvény fősoraiban 
William Hazlitt, 

XIX. századi angol 
kritikus, esszéíró egyik 

gondolatát idézzük.
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a módszertanok működnek. Például megjósoltuk, hogy egy létező
orvosság egy más betegség gyógyítására is alkalmas, mint amire
használják. Egy ilyen jóslást úgy lehet tesztelni, hogy olyan egyé-
neket kell keresni, akik az orvosságot már szedik, de kiderül, hogy
eközben a másik betegségük lassabban halad előre, mint azoknak,
akiknek hasonló betegségük van, de nem szedték a szóban forgó
gyógyszert. Óriási adatbázissal rendelkezünk, 160 millió egyén-
nek a betegség- és gyógyszereléstörténete a rendelkezésünkre áll.
Ezeknek az adatoknak a segítségével találtunk olyan pácienseket,
akiken keresztül látni lehetett, hogy igaz az a jóslásunk, miszerint
egy bizonyos neurológiai betegségre használt orvosság pozitívan
hat a szívbetegségre is.

– Sikeres könyveket írt, a Behálózva – A hálózatok új tudo-
mánya, Villanások – A jövő kiszámítható és következik A kép-
let – A siker egyetemes törvényei. Mi a titka, hogy olyan
mértékben sikerült „behálóznia” a közönséget, hogy az első
könyvét már 15 nyelvre fordították le?

– Amikor azt a könyvet írtam, nem is álmodtam arról, hogy
ennyi nyelven megjelenik. Engem is meglepett, hogy ilyen óriási
az olvasótáborom, ugyanis azt hittem, hogy csak a fiatal kutatók-
nak írok. A könyv népszerűvé válásának az egyik oka talán az
volt, hogy egy nagyon új dologról beszélhettem, a másik, hogy
kutatóknak szánva, nem ereszkedtem le az olvasóhoz, ami bizo-
nyos körökben nagyon jól működött. A könyv egy kísérlet arra,
hogyan lehet lefordítani a tudomány eredményeit a kutatásra.
Egyébként most fejeztem be egy másik könyvet, ami szeptember-
ben jelenik meg magyarul, és ebben egy egészen más szemponttal
próbálkozom. A Behálózva arról szól, hogyan néznek ki a komp-
lex hálók, melyek azok a folyamatok, amelyek meghatározzák a
szerkezetüket, és mindenki le kell vonja a következtetést, hogy ez
neki mint egyénnek miért számít, és ezt a tudást hogyan tudja fel-
használni. Az új könyv címe A képlet – A siker tudománya, ami a
szakcikkekben megjelent kutatómunka összefoglalása. A könyv
arról szól, hogy ezt a tudást hogyan lehet lebontani az egyén szá-
mára, az egyén sikerét hogyan határozza meg a hálózat, melyek a
siker törvényszerűségei, amelyek alapján pontosan megjósolható,
hogy adott körülmények között ki lesz sikeres és ki nem, mikor
számít a háló és mikor nem. 

– Még lennének kérdéseim, de letelt a negyedóra, és át kell
adnom kollégáimnak a helyet. Zárszóként csak annyit, hogy
várjuk a könyvet, amellyel az olvasó kezébe adja a siker kul-
csát, amiért a korábbinál is nagyobb népszerűségre számíthat.
Köszönöm a beszélgetést!



Kilencvenhat éves korában szerdára
virradóra elhunyt Szepesi György le-
gendás rádiós sportriporter. A hírt –
amelyről a család tájékoztatására hi-
vatkozva elsőként a nemzetisport.hu
számolt be – Szöllősi György, a Ma-
gyar Sportújságírók Szövetségének
(MSÚSZ) elnöke megerősítette az
MTI-nek.

Szepesi György 1922. február 5-én szüle-
tett Budapesten.

A labdarúgással az angyalföldi grundokon,
gyermekként ismerkedett meg. Jóllehet tizen-
két éves korától igazolt játékos volt alsóbb
osztályokban, hamar belátta, hogy nem olyan
tehetséges, mint az akkor világhírű magyar
focisták. Úgy érezte, hogy a pálya széléről
többet tud nyújtani a sportnak. Ez utóbbit szó

szerint kell érteni, mert
1945-ben rádiós lett, s az ol-
dalvonal mellett állva köz-
vetítette a meccseket. Ezek
közül alighanem a leghíre-
sebb az 1953-as londoni 6-
3, az „évszázad mérkőzése”,
amelyet milliók hallgattak
Magyarországon, Szepesire
pedig ráragadt az elismerő
minősítés: ő az Aranycsapat
12. játékosa.

Szervezője volt a Magyar
Rádió Körkapcsolás című
műsorának, amely rövid idő
alatt hatalmas népszerű-
ségre tett szert, és 1963-tól
2009-ig kíváncsi rádióhall-
gatók millióihoz juttatta el a
magyar stadionok hangula-
tát. Ő honosította meg azt a
sportközvetítési stílust,
amelyben a riporter lelke-
sen, magas hőfokon együtt
él a játékkal, a csapattal, a
versenyzővel, azonosul a
történésekkel, együtt örül a
sikernek, a győzelemnek, s
kesereg balsiker, vereség
esetén.

Az olimpiáról először
1948-ban tudósított, s soro-
zatban tizenöt ötkarikás

nyári játékról közvetített egyedi
stílusban. Egy híján ötven magyar
olimpiai aranyérem megszületésé-
nél lehetett ott, az 1964-ben Toki-
óban győztes magyar
vízilabda-válogatott döntő mérkő-
zésén például egy ország kiáltotta
vele: „Lőj, Dömötör!” Emellett ti-
zennégy labdarúgó-világbajnok-
ságnak is a kommentátora volt, s
bekerült a Guinness rekordok
könyvébe. Ő ugyanis a világ leg-
hosszabb időn át tevékenykedő
sportriportere, a 2005-ös Magyar-
ország–Argentína barátságos fut-
ballmérkőzésnek csaknem napra
pontosan hatvan évvel azután lehe-
tett a rádiós szakkommentátora,
hogy az 1945-ös magyar–osztrá-
kon bemutatkozott sportriporter-
ként.

A sport mellett a politikai újság-
írásba is beletanult: 1975 és 1978
között a rádió bonni tudósítója
volt, 1981-től 1992-es nyugdíjba
vonulásáig a Magyar Rádió Szóra-
koztató és Sportfőosztályának ve-
zetőjeként dolgozott.

Társadalmi megbízatásokat is
vállalt szeretett sportágában: 1979
és 1986 között volt a Magyar Labdarúgó-szö-
vetség elnöke, elnöksége idején szerepelt
utoljára a magyar labdarúgó-válogatott világ-
bajnokságon, a balsikerű 1986-os mexikói
tornán. 1982-ben beválasztották a FIFA vég-
rehajtó bizottságába, s tagja volt a Magyar
Olimpiai Bizottságnak is.

Szepesi György munkásságát számos elis-
merés övezi: első magyar sportújságíróként
kapta meg a Gerevich-díjat, birtokosa az Orth
György-díjnak, az Aranytollnak, 2007 janu-
árjában Kodály Zoltán közművelődési díjat
vehetett át a Pro Renovanda Cultura Hunga-
riae Alapítvány kuratóriumától, amely 1993
óta az oktatás, a kultúra és a tudomány terén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyisé-
geket tünteti ki. 2004-ben lett a Prima Primis-

sima díj kitüntetettje, s ugyanebben az évben
a Magyar Sportújságírók Szövetsége Életmű-
díjjal jutalmazta. Birtokosa a NOB Olimpiai
Érdemrend Ezüstfokozatának, valamint a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középke-
resztjének is. 1995-ben szűkebb pátriája, Bu-
dapest XIII. kerülete, majd 2005-ben a
főváros is díszpolgárává avatta. 2012-ben
FIFA-érdemrendet kapott. 2012-ben az újon-
nan alapított Magyar Sportsajtó Halhatatlanja
díjat és a Magyar Olimpiai Bizottság sajtóbi-
zottságának Média különdíját vehette át.
2016-ban a Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) Életműdíját kapta meg. A róla elne-
vezett Szepesi-díjat, amellyel a hazai újság-
írás és sportújságírás egyik meghatározó
alakját díjazzák, először 2015-ben adták át.
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A FIFA által kedden közzétett
listákon a férficsapatok szak-
vezetőinél 11 fő szerepel. A
világbajnoki aranyérmes
francia válogatott szövetségi
kapitányának és a Bajnokok
Ligája-győztes Real Madridtól
nyáron távozott edzőnek a
neve mellett további négy
nemzeti együttes trénerének,
valamint öt klubedzőnek a
neve került a listára. Tavaly
Zidane-t választották a leg-
jobbnak.

A női csapatok edzőinél, vala-
mint a férfi és női játékosoknál tíz-
fős listákat hoztak nyilvánosságra.

A férfiaknál nem hiányzik a
„címvédő”, nyáron a Real Madrid-
tól a Juventushoz szerződött Cristi-
ano Ronaldo, aki a vb-győztes
francia együttesből három kihívóval
– Antoine Griezmann, Kylian
Mbappé, Raphaël Varane – van ver-
senyben.

A nőknél az edzők között négy
nő és hat férfi szakember szerepel,
a játékosoknál bekerült a BL-győz-
tes és francia bajnok Lyon hat játé-
kosa, köztük a magyar származású,
de német válogatott Marozsán
Dzsenifer.

A listákat a sportág korábbi
klasszisaiból álló FIFA Legendák
testülete állította össze, a 2017. jú-
lius 3-tól 2018. július 15-ig tartó
időszak teljesítményeit figyelembe
véve. A szövetség honlapján au-
gusztus 10-ig a szurkolók is lead-
hatják szavazatukat, míg a
végeredmény az újságírók, szövet-
ségi kapitányok és a válogatottak
csapatkapitányai által leadott vok-
sok összesítését követően alakul
majd ki. A hármas döntőbe jutottak
névsorát szeptember elején hozzák
nyilvánosságra, a győztesek a
hónap végén, 24-én a londoni gálán
vehetik át az elismerést.

A FIFA Év legjobbjainak szűkített
listája:

Férfi játékosok: Cristiano Ro-

naldo (portugál, Real Madrid),
Kevin De Bruyne (belga, Manches-
ter City), Antoine Griezmann (fran-
cia, Atlético Madrid), Eden Hazard
(belga, Chelsea), Harry Kane
(angol, Tottenham Hotspur), Kylian
Mbappé (francia, Paris Saint-Ger-
main), Lionel Messi (argentin, FC
Barcelona), Luka Modric (horvát,
Real Madrid), Mohamed Szalah
(egyiptomi, FC Liverpool), Raphaël
Varane (francia, Real Madrid)

Férficsapatok edzői: Massimili-
ano Allegri (olasz, Juventus), Szta-
niszlav Csercseszov (orosz, orosz
válogatott), Zlatko Dalic (horvát,
horvát válogatott), Didier 
Deschamps (francia, francia válo-
gatott), Josep Guardiola (spanyol,
Manchester City), Jürgen Klopp
(német, FC Liverpool), Roberto
Martinez (spanyol, belga váloga-
tott), Diego Simeone (argentin, At-
lético Madrid), Gareth Southgate
(angol, angol válogatott), Ernesto
Valverde (spanyol, FC Barcelona),
Zinédine Zidane (francia, Real
Madrid)

Női játékosok: Lucy Bronze
(angol, Lyon), Pernille Harder (dán,
Wolfsburg), Ada Hegerberg (nor-
vég, Lyon), Amandine Henry (fran-
cia, Lyon), Sam Kerr (ausztrál, Sky
Blue), Kumagai Szaki (japán,
Lyon), Marozsán Dzsenifer (ma-
gyar/német, Lyon), Marta (brazil,
Orlando Pride), Megan Rapinoe
(amerikai, Seattle Reign), Wendie
Renard (francia, Lyon)

Női csapatok edzői: Emma
Hayes (angol, Chelsea), Stephan
Lerch (német, VfL Wolfsburg),
Mark Parsons (angol, Portland
Thorns), Reynald Pedros (francia,
Lyon), Alen Stajcic (ausztrál, auszt-
rál válogatott), Takakura Aszako
(japán, japán válogatott), Vadao
(brazil, brazil válogatott), Jorge
Vilda (spanyol, spanyol válogatott),
Martina Voss-Tecklenburg (német,
svájci válogatott), Sarina Wiegman
(holland, holland válogatott)

Labdarúgás
A FIFA közzétette az év legjobbjai

címre jelölteketA magyar férfivízilabda-válo-
gatott 8-5-re kikapott a cím-
védő és olimpiai bajnok
Szerbia csapatától a Barcelo-
nában zajló Európa-bajnok-
ság keddi negyed-
döntőjében. 

Märcz Tamás szövetségi kapi-
tány együttesének egy pillanatig
sem volt esélye a világ egyik leg-
jobbja ellen, amely nyolc perc után
már 4-0-ra vezetett. A magyar csa-
pattal 1991 után fordult elő ismét,
hogy nem jutott négy közé az Eu-
rópa-bajnokságon.

A magyar válogatott az 5-8.
helyért folytatja szereplését, ma
17.45-től a legutóbbi kontinensvi-
adalon ezüstérmes montenegróiak-
kal találkozik.

Märcz Tamás együttesének egy
elképesztően hosszú sorozatot kel-
lett volna megtörnie, ugyanis a ma-
gyar válogatott egyenes kieséses
szakaszban nagy világversenyen –
olimpia, világbajnokság, Európa-
bajnokság – a legendás
2004-es athéni olimpiai
döntő óta nem tudta le-
győzni a szerb csapa-
tot.

A férfivízilabda-vá-
logatott szövetségi ka-
pitánya szerint reális
eredmény született a
címvédő Szerbia elleni
negyeddöntőben. „A
meccskezdés nagyon
nem sikerült, nagy nyo-
más alá helyeztek min-
ket a szerbek, nem
voltunk elég agresszí-
vak, sokkal koncentrál-
tabban kellett volna
nekik menni” – nyilat-
kozta a szakember, aki
szerint az olimpiai baj-

nok egy kicsit könnyebben meg-
kapta a kiállításokat.

Märcz Tamás leszögezte, az
eredmény tükrözi a két csapat közti
különbséget, mert bár jó játékosai
vannak, de „kevés a potenciális
góllövő”. Szerinte meg kell szokni,
hogy ilyen kemény ellenfelekkel
kerülnek szembe, akiknek a véde-
kezését csak óriási elánnal lehet
megtörni. Märcz hozzátette, a terv
az volt, hogy hat-hét gólon tartsák
a szerbeket, hiszen a jelenlegi ma-
gyar válogatott nem tud 9-10 alka-
lommal betalálni az olimpiai
bajnoknak.

Az 5-8. helyért sorra kerülő
folytatással kapcsolatban a szövet-
ségi kapitány hangsúlyozta, az
olasz Alessandro Campagna véle-
ménye szerint minden idők egyik
legerősebb Európa-bajnoksága zaj-
lik a katalán fővárosban, így a leg-
jobb négy mellett is erős csapatok
harcolnak a helyezésekért, és vért
kell majd izzadni akár az ötödik
hely megszerzéséért is.

„Fel kell használnunk ezt a két
mérkőzést, hogy jövőbe mutató já-
tékot nyújtsunk, a játékosok pedig
bizonyítsák, hogy méltók a váloga-
tottságra” – fűzte hozzá.

A két gólt szerző Bedő Krisztián
leszögezte, az ötödik helyért zajló
küzdelemben az a csapat lesz majd
előnyben, amelyik gyorsabban túl
tudja magát tenni a negyeddöntős
vereségen. Ő annak a véleményé-
nek adott hangot, hogy több van
ebben a csapatban.

Branislav Mitrovic, a szerbek
kapusa elmondta, nagyon magas
szinten kezdték a mérkőzést, véde-
kezésben abszolút a maximumot
nyújtották. Ennek köszönhetően 5-
0-ra elhúztak, innen kezdve pedig
elég volt tartaniuk az eredményt.

A negyeddöntő eredményei:
Spanyolország-Görögország 10-6
(2-1, 2-2, 4-0, 2-3), Olaszország-
Oroszország 11-1 (2-0, 4-0, 1-1, 4-
0), Horvátország-Montenegró 9-7
(1-2, 1-2, 4-2, 3-1), Szerbia-Ma-
gyarország 8-5 (4-0, 1-1, 2-2, 1-2).

Vízilabda-Eb, Spanyolország
Esélytelen volt a magyar férfiválogatott

Elhunyt Szepesi György, 
az Aranycsapat 12. játékosa



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2-es, 3-as váltóeke. Tel.
0745-404-666. (9535-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0742-403-955.
(9416)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(9416)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713.
(9415)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-873-
628. (9415)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-465-511.
(9664)

ELADÓ tűzifa, 160 lej métere. Tel.
0747-933-367. (9563-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (9410-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Álmodtunk egy öregkort,
gyönyörűt és szépet, de a
halál két éve mindent
összetépett. Tudtuk, hogy
beteg vagy, hogy fáj az életed,
láttuk, hogy titkolod, nem
mondod senkinek. Egy célod
volt: a családért élni, ezt csak
a halál tudta széjjeltépni.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk július 26-án a
maroskeresztúri születésű
CSIKI DÉNESRE halálának
második évfordulóján. Áldott,
szép emlékét szívünkben
őrizzük egy életen át.
Felesége, lánya, veje, imádott
unokája, Yvett. Szerettünk
nagyon, amíg csak éltél,
legyen áldott a föld, ahová
megpihenni tértél. Nyugodjál
békében, drága tata! (9526)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal és megtört
szívvel búcsúzunk barátunktól, 
SZÖVÉRFI LÁSZLÓ ÖCSIKÉTŐL 

(Kicsi Gáspi).
Barátai: Ceca Pista, Toni, 
Căleanu Öcsike, Giorgio 

és Oszkár. (9580-I)

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS ________________________________ 2018. július 26., csütörtök

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Versenyvizsga szerződéses állásra
KORONKA KÖZSÉG – székhely: Koronka, Fő út 108. szám, 

Maros megye –, az 1999. évi 188-as törvény értelmében 
versenyvizsgát hirdet 

egy megüresedett szerződéses állás betöltésére a polgármester
szakapparátusa keretében, meghatározatlan időre:

Az állás leírása: 
• III. besorolású, kezdő szakmai fokozatú REFERENS 
a szociális gondozási és anyakönyvezési osztályra.

Általános feltételek: 
– az újraközölt 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyében előírtak
Sajátos részvételi feltétel:
– középfokú végzettség érettségi diplomával

A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. augusztus 27-én 10 órakor a Koronkai
Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének
kifüggesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót a hivatal székhelyén kell benyújtani a
hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenését követő
20 naptári napon belül. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152-es telefonszámon, 
e-mail: corunca@cjmures.ro

Megszokott magas minőség-
gel, színes programmal, vál-
tozatlan programpolitikávál
jelentkezik idén is augusztus
30. – szeptember 2. között
az Őszi Sokadalom, Kézdivá-
sárhely városünnepe. Idén is
„az értékszüret” mottóra
épülő rendezvény közép-
pontjában és központjában a
kézműves és hagyományos
termelők vására áll. Emellett
nagyszínpadi koncertek,
opera, gyermekváros, Bor-
udvar, Pityókafesztivál, ifjú-
sági programok, partisátor
és utcazene szórakoztatja
majd a rendezvényre ki- és
idelátogatókat. A részletek-
ről sajtótájékoztató kereté-
ben számoltak be a
szervezők.

Bokor Tibor polgármester a ren-
dezvény sajátosságait, valamint a
jól bevált sikeres programpolitika
fontosságát emelte ki. Az eddigi
évekhez hasonlóan több mint 100
kézműves és helyi termelő tölti
majd meg a teret portékáival. A
gyermekváros idén is a központi
parkban lesz, és kibővül, a Pityó-
kafesztivál továbbra is a Molnár
Józsiás-parkban lesz, a Borduvar-
ban az erdélyi borok kóstolása
mellett a népzenéé és a néptáncé
lesz a főszerep. 

Az elöljáró a koncertprogramot
ismertetve elmondta, pénteken a
hagyományokhoz híven a Tanulók
Klubja fúvószenekarának és ma-
zsorettcsoportjának fellépése
nyitja meg a városünnepet, majd
az Iris, a Pokolgép és a fiatalosabb
vonulatú Magashegyi Undergro-
und lép színpadra. Szombaton a
helyi Mano and Friends nyitja a
koncertek sorát, ezt a Magyar Ál-
lami Operaház Donizetti: Szerelmi
bájital vígoperája követi, végül a
fiatalabb generációkat megszólító
Freddie lép színpadra. Vasárnap
Simó Annamária, majd a Csík Ze-
nekar koncertje következik, a vá-
rosnapok zárókoncertjén Rúzsa
Magdi szórakoztatja a közönséget,
amit a mindenki által várt tűzijáték
követ. 

Ménessy Kinga Kitty főszer-
vező az eddigi évektől eltérő vál-
toztatásokról számolt be. A
kézműves és helyi termelők vására
sokkal koncentráltabb lesz, a
Gábor Áron-szobortól kezdődik, a
főtér két oldalán két sorban állítják
fel a vásárossátrakat, szabadon
hagyva a teret a hivatal előtt az
opera produkciójának. Várják az
árusok jelentkezését, a szabályzat
és az űrlapok a www.oszisokada-
lom.ro vagy a www.kezdi.ro hon-
lapról tölthetők le.

A rendezvény fénypontjaként a
Magyar Állami Operaház kami-

onja is begördül Kézdivásárhely
főterére, a Gördülő Opera Szé-
kelyföld turné keretében. Donizetti
legnépszerűbb vígoperájának új
kiadása utazik a határon túli ma-
gyarlakta területekre, így a céhes
városba is. Az Őszi Sokadalom
szervezői kaptak az alkalmon, és
beemelték a rangos intézmény elő-
adását a programkínálatba, így
téve színesebbé és egyedivé az
eseményt. A Magyar Állami Ope-
raház kamionja a Vigadó Művelő-
dési Ház előtti térre péntek éjszaka
gördül be, majd a technikai és
helyszíni elrendezést követően,
este 8 órakor veszi kezdetét az elő-
adás. A szervezők mintegy 300
ülőhelyet fognak biztosítani, emel-
lett állóhely is lesz bőven. Az elő-
adás ingyenesen tekinthető meg.

A Gyermekvárost idén is a Ca-
ritas szervezi, szocio-edukációs
gyermekprogramok lesznek,
gyűjtő- és alkotópontokkal rende-
zik be a Gábor Áron-szoborig ki-
bővített teret, amelynek a bejárata
idén a polgármesteri hivatal felől
lesz. A 65 fős önkéntes csapat
közel 20 ügyességi játékot és 9–10
kreatív műhelyt rendez be és koor-
dinál, a tevékenységeken a felnőt-
tek is részt vehetnek.

Az eddigi évekhez hasonlóan az
ifjúsági programokért a Kézdivá-
sárhely Ifjúsági Szervezet felel. Az
Ifjúsági téren, amely a Gábor
Áron-szobor túlsó felén kap he-
lyet, a szervezők minőségi szóra-
kozási, kikapcsolódási és
találkozási pontot hoznak létre,
ahol különböző előadásokon, be-
szélgetéseken és fiataloknak szóló
programokon vehetnek részt az ér-
deklődők. 

Az esti szórakozást a koncertek
után az Urbanizé Garden biztosítja
a parkban, a fiatalok nagy örö-
mére, ahol naponta 4–4 lemezlo-
vas pörgeti majd a lemezeket.
Pénteken Azteca & Mano, Sllash
& Doppe, Dubgrade és Levitation,
míg szombaton Grid, PDBR, DJ
Shiver és Nick Havsen ütemeire
szórakozhatnak a bulizni vágyók. 

Az Őszi Sokadalom egyik leg-
színesebb és legkülönlegesebb
programja minden évben az utca-
zene. A programról Tofán Levente
szervező számolt be, ami szomba-
ton a Polyp Televízió székháza
előtti téren zajlik, ahol 4–5 zene-
kar szórakoztatja majd a vásárban
korzózókat, míg vasárnap na-
gyobb helyen, a Vigadó előtti térre
tér vissza, és hosszabb produkci-
ókkal rukkolnak elő. Fellépnek a
város és környező települések kis-
iskolásai műsorokkal, valamint a
magyarországi Millió Rózsaszál
rock and roll banda, a sepsiszent-
györgyi Imette, a Lunar Acoustisc
Trio, az Old Bumeráng (amely a
régi Bumeráng-tagokból verbuvá-
lódott) és a Maya and The Crazy
Plumbers zenekar. 

A rendezvény végleges prog-
ramja augusztus elejére várható.

értékszüret 2018-ban is

„Emléke él és élni fog, míg
szívünk e földön dobog, őrizzük a
képét és mosolyát, a hangját és
minden gesztusát. Mert nem halt
meg ő, még mindig él nekünk,
csak messze távozott, hol meg
nem érinthetjük.”
Fájó szívvel emlékezünk július 26-
án ifj. TÓTH LALÁRA halálának
19. évfordulóján. 
Emlékedet őrizzük szívünkben:
bánatos édesanyád, három
testvéred családjukkal együtt.
Pihenj békében édesapád mellett,
aki 4 hónapja melletted pihen.
Nyugodjatok békében! (9539)

Búcsú nélkül mentél el, csendesen, szerényen, drága lelked
nyugodjon békében! Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké
őrizzük drága emlékedet. Nem simogathatjuk őszülő fejed, nem
láthatjuk értünk aggódó szemed, marad a csend. 
Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott két, mely dolgozott,
imádkozott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el,
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, nem örülsz már
nekünk szerető szíveddel. Két kezed munkáját mindenhol látjuk,
áldott, szép emléked, míg élünk, szívünkbe zárjuk.
Már hat éve, hogy örökre elmentél, itt hagytál bennünket, elhagytad
a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. 
Pihenj csendesen, hol nincsen már fájdalom, szívünkben itt leszel,
míg élünk, e világon.
Könnyes az út, mely a sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed
felett. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel már nem hozhatunk
vissza.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, úgy, mint
réges-réges. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a
szívnek, hogy ne tudjon fájni. Szívedben nem volt más, csak jóság
és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed. Istenem, óvd őt,
és öleld át helyettünk, mert csak te tudod, mennyire szerettük.
Megállunk néma sírod mellett, szeretnénk még egyszer megfogni a
kezed, és megköszönni végtelen szereteted.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára,
nagymamára, SZÁSZ ANNÁRA szül. Bőr halálának hatodik
évfordulóján. Legyen csendes pihenésed, nyugodjál békében! 
Férje, két fia, két lánya, két veje, két menye és öt unokája. (9569)

Szöllősi Tamás 
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BÁROSLÁNYT alkalmazok. Tel.: 0752-526-181(9592-I)

A KALLÓS ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY állást hirdet 2018. szeptember 7-től: PEDAGÓGUS (egy hely –
6-14 éves gyerekek oktatására, nevelésére, felügyeletére) a nagysármási szórványbentlakásban. Jelentkezni
és érdeklődni 2018. július 29-ig a következő e-mail-címen lehet: gyongyi@kallos.org.ro vagy telefonon:
0744-800-533. (sz.-I)

BETANÍTOTT MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Jó kereseti lehetőséget és civilizált mun-
kakörülményeket ajánlunk. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre  elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as tele-
fonszámon. (62468-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-
SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel.
0365/430-240, 0785-210-682, 9–17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot a következő e-mail-címre vár-
juk: office@consuselectric.ro (62499-I)

ALKALMAZUNK KŐMŰVEST és ÁCSOT. Tel. 0733-542-695. (9576-I)

SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST alkalmazok ÉPÍTKEZÉSBE. Tel. 0723-039-561. (9588-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.

MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
döntése értelmében a „Könnyű aszfaltburkolat a
136-os megyei út Erdőszentgyörgy – Bözöd és Har-
gita megye határa közötti részén, a kivitelezési terv
szakaszában” elnevezésű beruházás számára nem
kell környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni.
A hatóság döntési tervezete és ennek indoklása ta-
nulmányozható a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám) hétfőnként 9–15 óra között, keddtől pén-
tekig 9–12 óra között, valamint a következő honla-
pon is: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a hirdetés megjelenésétől számított
5 napon belül nyújthatják be észrevételeiket a ha-
tóság döntésével kapcsolatosan. 
Péter Ferenc Ellenjegyezte Paul Cosma

ElNöK jEGYző
Ovidiu Dancu

AlElNöK

MAROS MEGYEI TANÁCS

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága a
Maros megyében, Erdőszentgyörgyön kivitelezésre
javasolt „Kövezési munkálatok a 136-os megyei út
Bözöd és Hargita megye határa közötti szakaszán”
elnevezésű projekt kedvezményezettjeként értesíti
az érdekelteket, hogy a beruházás környezetvé-
delmi besorolásakor a Maros Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség azt a döntést hozta, hogy a
beruházáshoz nem kell környezetvédelmi hatásta-
nulmányt készíteni.
A hatóság döntési tervezete és ennek indoklása ta-
nulmányozható a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám) hétfőnként 9–15 óra között, keddtől pén-
tekig 9–12 óra között, valamint a következő honla-
pon is: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a hirdetés megjelenésétől számított
5 napon belül nyújthatják be észrevételeiket a ha-
tóság döntésével kapcsolatban. 

Péter Ferenc Ellenjegyezte Paul Cosma
ElNöK jEGYző

Ovidiu Dancu
AlElNöK



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY ______________________________________ 2018. július 26., csütörtök

DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVES TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik a tandíj
részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diákbent-
lakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba, hoz-
záférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és országos
ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi intézményekben
és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es és a 2017-18-as
tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák az Erasmus+ program
keretében 19 napot Olaszországban és Spanyolországban gya-
korlatozott. Az iskola a 2018-2019-es tanévre új projektet nyújtott
be, ami az általános orvosi asszisztens szakos diákok
versenyképességének növelését célozza, olaszországi, né-
metországi és spanyolországi gyakorlati képzések által.

GYÓGY-
SZERÉSZ- 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. július 

9–27. 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor
utca 

3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TÖRZS-
KÖNYVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES IRATOK

A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti) vagy
az érettségi diploma, illetve az azt helyettesítő iga-
zolás, születési bizonyítvány (eredeti), házasságlevél
(eredeti), személyazonossági igazolvány, orvosi iga-
zolás a családorvostól, amely igazolja, hogy a
jelentkező egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására. Ezt
az igazolást minden tanév elején be kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló pedagógu-
sok gyermekei, erről a szülők tanintézményében ki-
adott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első 
részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy
anélkül. 

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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

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

Utazási irodák
- 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.


