
Rózsa Sándor és társai tették tiszteletüket dalban és képek-
ben – felnagyított kártyalapokon – a magyar kultúra napjá-
nak előestéjén, kedden a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
Vargyas Ildikó Betyárballada című kiállításának megnyitója
előtt – a Palota előterében tartott rendezvények forgató-
könyvéhez igazodva – autentikus muzsika teremtett kellő
hangulatot.

Az Arany Páva nagydíjas Bíró László citerazenével kísért betyárnótái
után Barabási Attila Csaba, az ünnepi együttlétet szervező Maros megyei
EMKE (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) elnöke köszöntötte
a jelenlevőket. Az intézményvezető emlékeztetett arra, hogy a magyar
himnusz születésnapját Magyarországon első alkalommal a rendszervál-
tás évében ünnepelték, Erdélyben valamivel később emlékeztek meg elő-
ször a magyar kultúra napjáról. Marosvásárhelyen az EMKE indította el
a jeles naphoz fűződő eseménysort. Idővel számos intézmény – a Maros

Kihagytak a tízből

A környezetvédelmi miniszter a hét elején közölte, Bukarest,
Brassó és Jászvásár mellett további tíz romániai városnak kell
„megelőző terveket” készítenie a légszennyezettség miatt. Costel
Alexe szerint ezeket a terveket az európai intézmények ajánlására
kell kidolgozni, hogy megelőzhető legyen egy esetleges kötelezett-
ségszegési eljárás.

Az Európai Bizottság (EB) követi Bukarest, Brassó és Jászvásár
légszennyezettségi mutatóit, a mérések pedig azt mutatják, hogy
például Bukarestben a levegő szennyezettsége egyre nő, annak el-
lenére, hogy kidolgoztak egy intézkedéscsomagot, amit a szaktár-
cavezető szerint nem úgy alkalmaznak, ahogy kellene. Emiatt
megtörténhet, hogy az EB 100 és 400 ezer euró közötti bírságot ró
ki Romániára. Elmondása szerint Craiova, Kolozsvár, Temesvár,
Konstanca, Brăila, Turnu Măgurele, Galac, Bákó, Ploieşti és Pi-
teşti önkormányzatának is megelőző terveket kell készítenie a lég-
szennyezettség visszaszorítása érdekében. A felsorolásból teljesen
érthetetlen módon kimaradt Marosvásárhely – a maga vegyipari
kombinátjával, a kaotikus közszállításával, a megyeközpontban a
szelektív hulladékgazdálkodás hiányával, a nagyszámú gépkocsi-
val. A vegyianyag-, szállópor-, talajvíz-szennyezettségével. Ha nem
is a „hármas csomagban”, de a tízesben legalább ott lehetett volna
Marosvásárhely, szakelemzésekkel arról, hogy mekkora mértékű 

Kedves olvasóink! 
Felhívjuk figyelmü-

ket, hogy hirdetési
irodánk pénteken és
szombaton zárva
lesz, vasárnap 10.30–
14.30 óra között vár-
juk önöket. 

Következő lapszá-
munk 24-én, pénte-
ken, majd leg-
közelebb 27-én, hét-
főn jelenik meg. 

Kérdéseikkel a
0742-828-647-es tele-
fonszámon fordulhat-
nak hozzánk. 
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Nagy Székely Ildikó

Antalfi Imola

Tárlatnyitó és könyvbemutató a magyar kultúra ünnepén

Betyárvilág a Palotában

Fotó: Nagy Tibor   



Kedden délelőtt lakástűzhöz riasztották a tűzoltó-
kat, Nyárádgálfalván egy idős férfi lakása gyúlt
meg, a tűzoltók megérkezésekor a tulajdonos már
halott volt.

Az áldozat egyik rokonát a szomszédok délelőtt 10 óra
táján értesítették, amikor füstöt észleltek az épület körül.
Azonnál riasztották a helyi önkéntes tűzoltókat is, majd a
112-es egységes hívószámon is jelentették az esetet. A hely-
színre a nyárádszeredai önkéntes és hivatásos, az ákosfalvi
önkéntes és marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat indították,
de addigra a helyiek már eloltották a tüzet.

A szerencsétlenség egy összeeszkabált elektromos szer-
kezet meghibásodása miatt következhetett be – tudtuk meg
Német Zsolttól, a helyi önkéntes tűzoltóegység vezetőjétől.
A tűz vélhetően valamikor éjszaka keletkezhetett, kiégett az
illető helyiség, de oxigén hiányában a lángok nem tudtak
átterjedni más helyiségre vagy az épület egészére, viszont
teljesen el sem aludtak, mert amikor az ajtót betörték, akkor
ismét fellángolt a tűz, de pillanatok alatt el tudták oltani. Az
áldozatot az ágy mellett találták a padlón, megégett tetemét
a marosvásárhelyi kórbonctani intézetbe szállították, hogy
megállapítsák a halál okát (füstmérgezés vagy égési sérülé-
sek). A 81 éves M. A. egyedül élt, de a sajtóban megjelent
hírekkel ellentétben nem volt ágyhozkötött, kissé nehézkes
volt a mozgása, de még az azelőtti napon is az üzletben járt
vásárolni – mondta el a parancsnok.

Ökumenikus imahét 
Marosvásárhelyen 
Marosvásárhelyen folytatódik a történelmi egyházak által
szervezett imahét. Január 23-án, ma a Keresztelő Szent
János-templomban Lakatos Péter református lelkipásztor
hirdet igét. Pénteken a Gecse utcai református templom-
ban – házigazda az evangélikus gyülekezet – Bara László
római katolikus lelkipásztor szolgál. Szombaton a Szent
Kozma és Damján templomban Barticel Krisztián reformá-
tus lelkipásztor hirdeti az igét. Vasárnap, a záróistentiszte-
leten, a Gecse utcai református templomban Petrovics
László római katolikus jezsuita szerzetes lesz az igehir-
dető. Az ökumenikus imahét perselyes adományait idén
az evangélikus gyülekezet javára fordítják. 

Marosvásárhelyen 
az Operettissimo 
A kolozsvári Operettissimo együttes Mi, muzsikus lelkek
című operettgálájára kerül sor január 24-én, pénteken 19
órától a Maros Művészegyüttes termében Marosvásárhe-
lyen. Egy jegy 35 lejbe kerül. Jegyek elővételben a Maros
Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 16 és
19 óra között kaphatók. Jegyfoglalás a 0757-059-594-es
telefonszámon. 

Könyvbemutató Segesváron
Január 27-én, hétfőn este 6 órai kezdettel, a Gaudeamus
Házban bemutatják Demény Péter költő A kíméletlen
látás. Bánffy Miklós irodalmi portréi című kötetét. Közre-
működik Jakabházi Béla ny. magyartanár. A belépés in-
gyenes, a szerző dedikál.

Fiatalok a közéletben 
Január 25-én, szombaton 10 órától a Regeneráció Egye-
sület szervezésében kerül sor a Fiatalok a közéletben című
konferenciára, melynek idei témája: Influencerek a közélet-
ben. Előadók: Vargancsik Tekla tartalommarketing-mene-
dzser, Rigmányi Eszter kommunikációs szakember és
Kodok Márton IT-szakember. A konferenciára a Studium
Prospero Kulturális Központban kerül sor, a Forradalom
utca 8. szám alatt. 

Hogyan beszéljünk gyermekeinkkel
a drogokról? 

Január 23-án, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi
Perla szállóban – Dózsa György utca 155. szám – Hogyan
beszéljünk gyermekeinkkel a drogokról? címmel szervez
előadást a Drogmentes Világért Egyesület. Németh Gergő,
a Magyar Prevenciós Alapítvány elnöke fogja a témát ala-
posan körüljárni, használható tippekkel, kézzelfogható és
azonnal alkalmazható javaslatokkal látja el a szülőket, pe-
dagógusokat és a témában jártas szakembereket egyaránt.
A rendezvényre a belépés ingyenes! 

Függőségek: okok és megelőzés 
Függőségek: okok és megelőzés címmel tart előadást ja-
nuár 25-én, szombaton 17 órától a marosvásárhelyi Gecse
Dániel Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium (Erdő utca
7b) előadótermében a kolozsvári Kalóz János György pszi-
chológus, addiktológus. A szakember Ne szúrd el a kari
ered! címmel tart prevenciós programot szenvedélybeteg-
ségekről, függésekről, drogfogyasztásról, számítógépes já-
tékokról, alkoholizmusról, szexuális nevelésről stb.
gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, szülőknek a vész-
helyzetek kialakulásának megakadályozása érdekében. A
pszichológus most Marosvásárhelyen tart előadást arról,
amit saját maga is megtapasztalt szenvedélybetegként,
melléteszi szaktudását és élethelyzetét. Megélt tapaszta-
latairól tud beszélni őszintén, hitelesen, és apaként ismeri
a szülők legnagyobb félelmeit, leggyakoribb kérdéseit a
függőségekkel kapcsolatban. A rendezvény partnere a
Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szak-
kollégium, támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Elhalasztják a tárgyalásokat
A Maros Megyei Törvényszék közölte, hogy a bírák köz-
gyűlésén hozott döntés értelmében január 27-től elhalaszt-
ják a tárgyalásokat, kizárólag a sürgősségi pereket
folytatják le. Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy visszauta-
sítják a választási irodák megalakítását. Ezeket a tiltakozó
intézkedéseket amiatt helyezték kilátásba, mert nem érte-
nek egyet azzal a törvénytervezettel, amely eltörölné a
bírák szolgálati nyugdíját. A testület a szolgálati nyugdíjat
a független igazságszolgáltatás elemének tartja. A törvény-
széki bírák közgyűlése arról is döntött, hogy január 22-től
– akárcsak a tárgyalások időpontját – a határozatokat a
honlapjukon és a hirdetőtáblán közlik. 

A Romano Drom a Jazzben
Január 24-én, pénteken 19 órától a 20 éves Romano Drom
együttes koncertezik a marosvásárhelyi Jazz & Blues Club-
ban. 

Klubnap
Január 30-án klubnapot szervez a Nyugdíjasok Maros Me-
gyei Egyesülete, fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. A
részvételi szándékot Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36.
szám alatt, az emeleti székhelyen lehet jelezni munkana-
pokon 10–13 óra között. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ma ZELMA, RAJMUND,
holnap TIMÓT napja.
TIMÓT: görög név latinos vál-
tozatából alakult, jelentése:
Isten becsülője. Ritka kereszt-
név. 

23., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 56 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 13 perckor. 
Az év 23. napja, 

hátravan 343 nap.
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VALUTAÁRFOLyAM
BNR – 2020. január 22.

1 EUR 4,7786

1 USd 4,3095

100 HUF 1,4244

1 g ARANy 215,9731

IdŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -70C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

RENdEzVÉNyEK

A helyiség teljesen kiégett, de a tűz nem terjedt ki az épület egészére
Fotó: Kacsó István

Rövidzárlat okozhatta a gálfalvi tüzet

A Minority SafePack európai kisebbségvédelmi csomag,
Európa jövője, valamint a Néppárt és a Fidesz kapcsolata
kerül terítékre az Erdélyi Magyar Televízió Mérlegen című

műsorában csütörtökön 20 órakor. Jakab Orsolya műsor-
vezető meghívottja Vincze Loránt, az RMDSZ európai par-
lamenti képviselője.

Vincze Loránt EP-képviselő az Erdély TV-ben

Búzásbesenyői rendezvények
Márton Áron-emlékkiállítás 

Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján
a búzásbesenyői Rátoni János Művelődési Házban emlék-
kiállítás nyílik Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyu-
lafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből
címmel. A kiállítás megnyitóját a helyi plébániatemplom-
ban tartják január 26-án déli 12 órakor. Ünnepi köszöntőt
mond Kovács Gergely kinevezett érsek. A kiállítás február
20-ig látogatható.
Kórushangverseny 

A Romániai Magyar Dalosszövetség – együttműködve
az EMKE-vel – a magyar kultúra napjának tiszteletére kó-
rushangversenyt tart a búzásbesenyői templomban, idén

Farkas Ferenc és Reményik Sándor szellemében. Köszön-
tőt mondanak: Czikó László plébános és Berekméri Me-
linda marosvásárhely-cserealji református lelkésznő,
Széman Péter EMKE-elnök és Tóth Guttman Emese, az
RMD elnöke.

Előadók: Serbán Mária, a Verbum kiadó szerkesztője és
Rekita Rozália színművész. Közreműködnek: a búzásbese-
nyői Gaudate kamarakórus, a kolozsmonostori plébánia kó-
rusa és gyermekkara, a magyarfenesi vegyes kar, a
szilágysomlyói Szederinda citeracsoport, a marosvásárhelyi
kistemplom Evangélium vegyes kara és a Guttman Mihály
pedagóguskórus Kolozsvárról. Az eseményre január 26-án,
vasárnap 17 órakor kerül sor a római katolikus templomban. 

Élő népművészet, a fenntartható hagyomány
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Hagyomá-
nyok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szö-
vetsége a XVII. Országos Népművészeti
Kiállításon való részvételre hirdet pályázatot. Je-
lentkezési határidő: január 31.

A pályázatra benevezhetnek a tárgyalkotó népművészet,
népi kismesterségek következő ágaiban: történeti és pa-
raszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, lábbelikészítés,
népi ékszer, szőttes, nemez, faművesség (használati tár-
gyak, bútorok, játékok), csont- és szarufaragás, bútorfes-
tés, kovácsmesterség, késesmesterség, fazekasság,
kályhásság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékény-,
káka- és vesszőfonás, mézeskalács, hímes tojás és gyer-
mekjáték.

Külön pályázati kategóriaként szerepel egy-egy tájegy-

ség, település hagyományos kultúrájából merítő, innováci-
óra épülő „helyi termék – helyi érték” kollekciója, amely
emblematikusan fejezi ki és hirdeti a település vagy tájegy-
ség helyi kézműveshagyományát.

Erdélyi régiós kiállítás
Jelentkezési határidő: 2020. január 31. Előfeltétel az

adatlapok pontos kitöltése és e-mailen elküldése. Az adat-
lap elérhető a www.kallosalapitvany.ro oldalon.

A tárgyak begyűjtése: 2020 áprilisa. A beérkezett adat-
lapok alapján a szervezők begyűjtőpontokat jelölnek ki,
amelyek a tárgyak visszajuttatását is szolgálják.

További információ: 
laszlo.eszter@hagyomanyokhaza.hu, 0040-741479350.
Az erdélyi kiállítás tervezett időpontja: 2020. április–jú-

nius, helyszíne Marosvásárhely. 



Súlyos, 10 ezer lejes bírságot kapott Dorin Florea,
Marosvásárhely polgármestere gyűlöletbeszéd
miatt az Országos Diszkriminációellenes Tanácstól,
miután a városi elöljáró egy közösségi oldalon tett
bejegyzésben javasolta, hogy az állam szabályozza
a gyereknemzést a roma közösség körében.

A testület döntéséről Asztalos Csaba elnök elmondta: egy-
hangúlag hozott döntéssel szabták ki a 10 ezer lejes bírságot,
amely az egyik legsúlyosabbnak számít, amit közéleti szemé-
lyiségek nyilatkozataik miatt kaptak. A testület szerint a pol-
gármester állítása kimeríti a gyűlöletbeszédet fogalmát, sérti
a magánéletet, előítéleteket terjeszt és táplál a társadalomban,
és megbélyegez egy közösséget.

Az MTI kérdésére elmondta, hogy Dorin Floreát korábban
más ügyekért már elmarasztalta a testület, szintén a roma, il-
letve a magyar közösség jogainak megsértése miatt. Asztalos
cáfolta a polgármesternek azt a korábbi állítását, miszerint a

bíróságon valamennyi eljárást megnyert volna a diszkriminá-
cióellenes tanács ellen. Rámutatott: bizonyítani tudja, hogy az
elöljáró korábban kényszerült már bírság kifizetésére. Hozzá-
tette: várhatóan ez az ügy is bíróságra kerül, nagyon valószínű
ugyanis, hogy a polgármester megtámadja a szerdai elmarasz-
taló döntést.

A diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást a
polgármester ellen, miután ő azzal vádolta a romákat, hogy a
szociális segélyek megszerzése érdekében felelőtlenül vállal-
nak sok gyereket, nevelésükről azonban nem gondoskodnak.
Florea a gyermekpénz megduplázásáról szóló vitában azt fej-
tegette, hogy kötelező szociális ankétot kellene bevezetni a
gyermekvállalásra készülő szülők számára, és állami gondo-
zásba kellene venni azokat a gyerekeket, akiknek a szülei nem
rendelkeznek állandó jövedelemmel, stabil lakóhellyel, vala-
mint törvényben meghatározott minimális korral és iskolai vég-
zettséggel. (MTI)
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Alkotmányellenes választás
Alkotmányellenes módon választották meg Teodor
Meleşcanut a szenátus elnökévé – mondta ki szer-
dai határozatában az alkotmánybíróság. A taláros
testület közleménye értelmében többségi szavazás-
sal született meg a döntés, miszerint a Teodor Me-
leşcanu házelnökké választásáról szóló 2019/36-os
szenátusi határozat alkotmányellenes. Meleşcanut
2019. szeptember 10-én választotta meg a szenátus
plénuma a házelnöki tisztségbe. Akkori kihívóját,
Alina Gorghiut javasolja most a szenátus elnöki tiszt-
ségébe a Nemzeti Liberális Párt, ezt a javaslatot a
párt országos politikai bizottsága is megszavazta –
jelentette be Ludovic Orban kormányfő szerdán.
(Agerpres)

Első otthon – új feltételekkel
A kormány hamarosan határozatot ad ki, amelyben
megszabja az Első otthon program idei évre érvé-
nyes feltételeit, jelentette be szerdán Ludovic Orban
kormányfő. Orban határozottan cáfolta a PSD által
terjesztett híreszteléseket, miszerint ezt a programot
idén nem finanszírozza a kormány, rámutatva, hogy
kétmilliárd lejt utaltak ki erre a célra. Orban azt is
hozzátette, hogy a kormány elkülönítette az állami
büdzsében a nyugdíjak emeléséhez szükséges ösz-
szeget, így azok nőni fognak az idén. (Agerpres)

Csökkentenék az influenza-
járvány kockázatát

Valamennyi döntéshozó szervnek megfelelő intéz-
kedéseket kell foganatosítania a gyermekek iskolai
jóllétének biztosítása és az influenzajárvány kocká-
zatának csökkentése érdekében – hangsúlyozta
Monica Anisie oktatási miniszter szerdán a megyei
főtanfelügyelőkkel, a szakszervezeti szövetségek
képviselőivel, valamint a szülői egyesületek képvi-
selőivel tartott távértekezleten, amelyen Victor Cos-
tache egészségügyi miniszter is részt vett. Az
oktatási tárca vezetője felszólította a megyei tanfel-
ügyelőségeket, hogy kövessék figyelemmel az eset-
leges válsághelyzeteket, tájékoztassák ezekről a
szaktárcát, ugyanakkor tartsák a kapcsolatot a me-
gyei közegészségügyi igazgatóságokkal, illetve az
iskolaigazgatókkal. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy
a tanintézetekben végzett fertőtlenítés után ne kez-
dődjön el azonnal a tanítás – hívta fel a figyelmet.
(Agerpres)

Megszökött egy elítélt 
Megszökött szerdán reggel a temesvári börtön egyik
külső munkahelyéről egy 36 éves, minősített lopás
miatt elítélt férfi, aki nyitott rendszerben töltötte bün-
tetését. K. S. Gy. két és fél éves büntetését töltötte.
Az elítélt kézre kerítése érdekében különleges ren-
delkezéseket léptettek hatályba: lezárták az általa
használható lehetséges útvonalakat, a börtön sze-
mélyzetéből kutatóegységeket alakítottak, valamint
együttműködtek a Temes megyei rendőr-főkapitány-
sággal, a Temes megyei csendőrséggel, a területi
határrendészettel – közölték a börtön illetékesei. Ke-
vesebb mint két órával azt követően, hogy elhagyta
munkavégzési helyét, Temesjenőn elfogták a meg-
szökött rabot. Az ügyben feljelentést tettek a temes-
vári bírósági ügyészségen. A férfi tette szökésnek
minősül, és hat hónaptól három évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntethető. (Mediafax)

Ország – világSúlyos bírságot kapott gyűlöletbeszéd miatt 
Marosvásárhely polgármestere

Hőkamerákkal vizsgálják ezentúl a Szerbiába ér-
kező utasokat a belgrádi Nikola Tesla repülőtéren,
hogy kiszűrjék azokat, akik esetlegesen megfertő-
ződhettek az új koronavírussal – közölte szerdán a
szerb egészségügyi miniszter.

Zlatibor Loncar szerint a nyugat-balkáni országban nincs
ok pánikra az új vírus miatt. Mint mondta, mindent megtesz-
nek a fertőzések elkerülése érdekében, de arra kérte az ember-
eket, hogy ha tehetik, ne utazzanak Kínába vagy más olyan
területre, ahol a vírus jelen van. Ha pedig már ott jártak, és
megjelentek náluk a tünetek, jelentkezzenek az egészségügyi
intézményekben.

A tárcavezető elmondta: azokat, akiknél a kelleténél maga-

sabb testhőmérsékletet tapasztalnak, karanténba zárják, és
amennyiben bebizonyosodik, hogy fertőzöttek, az illetékes
belgrádi klinikán kezelik majd.

Hozzátette, Szerbiában egyelőre nem jelent meg az új ko-
ronavírusos tüdőgyulladás, de az ország felkészült arra, hogy
egy esetleges járványt kezelni tudjon.

Szerbiában több ezer kínai állampolgár él, és a tavalyi esz-
tendőben több mint százezer kínai turista érkezett az or-
szágba.

A vírus a kínai Vuhanban jelent meg, és Kínában már több
mint négyszáz fölé nőtt a fertőzöttek száma, néhány esetet
pedig már Tajvanon, Thaiföldön, Japánban, Dél-Koreában és
az Egyesült Államokban is diagnosztizáltak. (MTI)

Szerbia igyekszik kiszűrni az új koronavírus hordozóit

Ráduly Róbert, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) színeiben megválasztott jelenlegi polgármester és
Korodi Attila, az RMDSZ parlamenti frakcióvezetője is ver-
senybe száll azokon az előválasztásokon, amelyeken az
RMDSZ kiválasztja csíkszeredai polgármesterjelöltjét.

Ráduly kedden, Korodi szerdán jelentette be indulását. Az
ötödik polgármesteri mandátumára pályázó Ráduly Róbertnek
Korodi Attila személyében olyan kihívója akadt, aki korábban
többször is betöltötte a környezetvédelmi miniszteri tisztséget,
jelenleg pedig az RMDSZ képviselőházi frakcióját vezeti.

Ráduly üdvözölte a körvonalazódó versenyt, és kijelentette,
áll elébe a megmérettetésnek.

Az RMDSZ helyi szervezetének hétfői döntése szerint feb-
ruár 14-ig kell benyújtaniuk iratcsomójukat azoknak, akik az
RMDSZ jelöltjeként vennének részt a csíkszeredai polgármes-
ter-választáson, a jelöltek számára március 7-én tartanak elő-
választást.

Hargita megye székhelyén, a közel 39 ezer lakosú Csíksze-
redában a lakosság 78,5 százaléka vallotta magát magyarnak
a 2011-es népszámláláson. Egy tavaly közzétett rangsorban
Csíkszeredát Románia 9. legjobban fejlődő városának minő-
sítették a 2007 és 2016 között lehívott egy főre eső költség-
vetési és EU-s források, valamint a városkép változása
alapján. (MTI)

Csíkszeredában előválasztást tartanak

a környezetszennyezés itt, illetve a megye más városai-
ban, és ennek milyen következményei vannak a lakosság
egészségi állapotára. Nem elég csak úgy, nagy általá-
nosságban kijelenteni, hogy kapcsolat van a lakóöveze-
tek szennyezettsége és a lakosság egészségi állapota
között (konkrétan a levegő szálló porral való szennye-
zettsége és a szívizominfarktusos esetek, valamint az
egyéb szív- és érrendszeri megbetegedések aránya kö-
zött), és az ígérgetés sem elég, hogy a miniszter jelentést
fog kérni az Országos Közegészségügyi Hatóságtól
arról, hogy mennyire hat ki a légszennyezés a lakosság
egészségére. Az meg végképp kevés, hogy a környezeti
őrségről azt állítja, hogy az ellenőrzések során túl el-
néző volt. Ha ez így van, akkor a szaktárcavezetőnek
kellett volna intézkedni. 

Ami Marosvásárhelyt illeti, elég csak elolvasni a
város 2016–2022-re vonatkozó akciótervében a környe-
zetre vonatkozó fejezetet. Egyértelmű, hogy a megye-
székhelyen a közszállítást, a szelektív
hulladékbegyűjtést, a veszélyes hulladékok, valamint az
ipari hulladék menedzsmentjét, a legszennyezettebb
övezetekben a gépkocsiforgalom korlátozását, a terelő-
utak építését, az autóbuszpark felújítását (környezetkí-
nélő tömegszállítási járművek vásárlását), alternatív
közlekedési megoldások bevezetését illetően szinte
semmi nem történt. Még két év, és az akcióterv lejár,
„akció” nélkül…

Kihagytak a tízből
(Folytatás az 1. oldalról)

Tulajdonképpen a délutáni alvás di-
cséretét kívántam volna elzengeni min-
denhonnan begyűjtött mellék- és
főállású szavakkal. Mert nem szégyen,
kedves olvasó, bevallani, hogy olykor,
gyakran, naponta, évente egy-két alka-
lommal, de ebéd után ledőlsz egy kicsi-
nyég. Így öregesen, mikszáthosan egy
rövid szunyókára. Hogy aztán ebből
lehet akár kétszer egy órácska is, az
már tényleg nem a te hibád, a termé-
szetedbe, az életműködéseidbe ekként
van bekódolva.

Ez az, megvan a kulcsszó: az alvás
benne van a pakliban, nem lehet meg-
úszni, kiciglizni, elmaszatolni. A dél-
utáni a legtöbb ember számára afféle
ráadás, pótóra, különjárat, ajándék.
Tudom, gyermekkorodban nem így ér-
tetted, érezted, értelmezted. Akkor ál-
dozat voltál, fölösleges marhaságnak,
időpocsékolásnak tűnt, fékevesztett fel-
nőtt hozzátartozók – anyák, nagyanyák,
dadusok –, óvó nénik és pesztrák által
diktált terrorcselekmény, merénylet
vagy fakszni (ha még emlékszel erre a
szóra) személyes szabadságod – értsd
a játék – ellen. 

Amint kinőttél a kisiskolások szá-
mára fenntartott privilégiumokból, és
az önmegvalósítás merész bérceit akar-
tad meghágni, már szó sem lehetett a
délutáni szunyáról. Ostoba, kispolgári
csökevény, a drága idő pazarlása, a fel-
menők bekattant monomániája, de
nagyapád, apád, a személyi szabadság
és az állampolgári jogok korlátlan tu-
lajdonosa mégis lefeküdt, és ilyenkor
lábujjhegyen kellett óvakodni a lakás-
ban, az ajtó akaratos és figyelemfelhívó

becsapását, mely személyiséged, jelle-
med cselekvési szimbóluma volt, kény-
telen voltál felfüggeszteni, ha nem
akartál cirkuszt.

Dolgozni úgy jártál, ma is úgy jár-
nak az emberek, urak és igavonók, hogy
a délutáni szunyára kiválóan alkalmas
időzóna nem létezik, az itáliai szieszta
vágyálom, egyszerűen nem érvényesít-
hető, mert a munkanap később kezdő-
dik – főleg Váradtól nyugatra –, és

délután négy-ötkor, sőt 18 óra 30 perc-
kor vagy akár este nyolc után ér véget.
Nincs délutáni alvás a boltokban, köz-
hivatalokban (bár az ügyed intéző hi-
vatalnok alvajáróan lassúdad) és az
állomásokon, még a két váltásban dol-
gozó nők számára sincs fenntartott
szundiszünet, mert a hagyományokhoz
ragaszkodva kötelező a sebtiben beka-
nalazott vagy ráérősen elporlasztott
(est)ebéd előkészítése, a közös családi
étkezés, egy tányér meleg leves párol-
gása, amelyről anyukád ezerszer azt ta-
nácsolta, kötötte feledős lelkedre: édes
fiam, legalább azt vedd magadhoz na-
ponta. És akkor már az élet-show nem-
csak a délutáni alvásról szól, hanem a
táplálkozás gyönyöréről/gyötrelméről
is.

Na de mi van akkor, ha az ember
munkanélküli, betegállományban van,
kórházban lábadozik, vagy csak úgy

szőrén-szálán nyugdíjas? Számos lehe-
tőség közül választhatsz: betegtársaid-
dal traccsolsz, sakkozol, kártyázol.
Sétálsz egy nagyot a szobában, előve-
szed a könyvet, benne a jel napok óta –
egy darab kemény papír, régi fénykép,
csicsás könyvjelző, rádiót hallgatsz, ki-
nyitod a tévét, mert épp megy az a török
sorozat, amelyben Szulejmán brazilból
törökkávét főz Izaurának, és elcsábítja
fél kézzel a hegyi doktor nejét, mind-
ezalatt a másik doktor, tudod, az a
morc, szolgálatban van, és meggyó-
gyítja az autópálya-rendőrök Rex ku-
tyáját. Vagy az idő múlatására ágynak
dőlsz a szó nemes értelmében, és alszol
egy pihentető jó mélyet. Páratlan a dél-
utáni alvás, jegyzed meg kezed dör-
zsölve később, esténként a tévé előtt.

Mialatt a délután fénypoharát fené-
kig üríted Morpheus oldalán, családod
óvatosan lépdel, settenkedik körötted a
többi (kór- és idő-) termekben, kony-
hákban, folyosókon, tömegszálláson, a
történelemben, az ajtót vigyázva teszik
be, nem nyikorgatják a padlót, a vízöb-
lítős mellékhelyiségben a lehúzás sotto
voce művészi változatát valósítják meg
sikerrel, nem kerregtetik a villanyos ká-
védarálót és a kétütemű kukoricamor-
zsolót, a szinkrofazotront is
repülőmódra állítják, suttogva vesze-
kednek a konc felett, mert az öreg al-
szik. Micsoda alvókája van! – irigylik
kánonban.

Pedig fogalmuk sincs, hogy milyen
gyötrelmesen hosszú az éjszaka, és alig
várja, hogy hajnalban kávét főzhessen,
és unokáját óvodába-iskolába vigye,
megsétáltassa a família imádott ölebét,
vagy a kenyérboltban megvásárolja az
egész családnak a ropogós meleg kiflit. 

Legalább azt.

Tartozom egy vallomással



Az asztalhoz a sorrendben első
felolvasó, Kovács András Ferenc
költő, szerkesztő ült, a földön diák-
sereg foglalt helyet, ők is a későbbi
felolvasók közé tartoztak. Az idén
nyolcórányi időtartamú esemény té-
mája Vásárhelyi történetek, így ma-
rosvásárhelyi szerzők munkáit és
gyermekirodalmi műveit, marosvá-
sárhelyi helyszínen játszódó szép-
irodalmi műveket, helytörténeti
írásokat olvashattak fel a résztve-

vők. KAF Lázáry René Sándor ver-
seivel indította a maratont, amely-
nek idei érdekessége, hogy minden
órájának egy-egy vásárhelyi szerző
volt a házigazdája: Kovács András
Ferenc, Szabó Róbert Csaba, Vida
Gábor, Demény Péter, Markó Béla,
Spielmann Mihály, Láng Zsolt, a
felolvasás záróóráját pedig Tóth
László, Magyarország csíkszeredai
főkonzulja kezdte.

Amint azt a maraton kezdetén a
szervezőktől megtudtuk, ez évben
is igen sokan jelentkeztek be előre,
a házigazdák mellett – többek kö-
zött – három iskolai osztály és ti-
zenkét színművész is jelezte

felolvasási szándékát. A január 22-
én, a magyar kultúra napján szerve-
zett jó hangulatú, a szépszámú
érdeklődő ellenére is családias ese-
ményt élőben a Facebookon közve-
títették.

Az idei felolvasómaraton főszer-
vezője a Studium Prospero Alapít-
vány volt, társszervezői és partnerei
pedig a dr. Vass Levente képviselői
irodája, a Teleki-Bolyai Könyvtár, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház,
a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem, a Rotaract Club Téka, a Maros
Megyei Könyvtár és a Marosvásár-
helyi Örmény–Magyar Kulturális
Egyesület.

Művészegyüttes, a Maros Megyei
Múzeum, a Nemzeti Színház, a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia –
csatlakozott a szervezéshez, így a
többnapossá nőtt rendezvénysoro-
zat az összefogás példájává vált.

A magyar kultúra napja előesté-
jének rendezvénye két mozzanatból
épült fel: a Kultúrpalota előcsarno-
kában Vargyas Ildikó Betyárballada
című különleges tárlatát ismerhette
meg a nagyérdemű, majd a Palota
kistermében a Kallós Zoltán gyűj-
tését őrző Mezőségi daloskönyv ke-
rült bemutatásra.
A kártyázó legény felkérése

A gyergyóalfalui származású, al-
kotásait Marosvásárhelyen első al-
kalommal kiállító képzőművészt
Nagy Miklós Kund művészeti szak-
író ajánlotta a nagyérdemű figyel-
mébe.

– Gyergyóalfalu az a község,
ahol európai, de legalábbis közép-
kelet-európai viszonylatban a leg-
nagyobb az egy főre eső hivatásos
művészek száma. Vargyas Ildikó
onnan származik, ahol Sövér Elek,
Ambrus Imre is felnőtt, és ahol
olyan tanárai voltak, mint Balázs
József festőművész vagy Csíkszere-
dában, a Nagy István Művészeti
Középiskolában a szintén gyergyó-
alfalui Márton Árpád. Nagyon
sokat tanult egy másik falustársától,
Sajgó Ilonától is – hallhattuk elöljá-
róban a méltatótól, aki a bucsini 
Vadárvácska alkotótáborban ismer-
kedett meg a képzőművésszel. Ott
tudta meg róla, hogy kiváló kerami-
kus – ezt a tudást Pécs környékén
szívta magába –, és olyan szakrális
jellegű alkotásai vannak, amelyek
mindenképpen megérdemelnének
egy külön tárlatot. A továbbiakban
Nagy Miklós Kund a magyar kártya
jól ismert figuráit – Tell Vilmost és
a svájci történelem további alakjait
– híres magyar betyárokkal helyet-
tesítő alkotásokra terelte a figyel-
met. Említést tett a két ásznál észlelt
erdélyi vonatkozásról – a tavaszt
megjelenítő lányalak torockói, az
őszé kalotaszegi viseletben van –,
majd arról kérdezte a képzőmű-
vészt, mi indította arra, hogy a du-
nántúli betyárok életével,
hagyományaival, művészetével
foglalkozzon. 

– Egyszer elkezdett nekem udva-
rolni egy legény, aki most már a fér-
jem, és aki nagyon szeretett
kártyázni – kezdte az est hangulatá-
hoz illő történetet az alkotó. Elme-
sélte, hogyan kritizálta párja
kedvenc időtöltését, arra hivat-
kozva, hogy szenvedélyének tárgya
nem is magyar eredetű. Választottja
akkor arra kérte, rajzoljon neki
olyan kártyát, amelyen magyar fi-
gurák szerepelnek. Ildikó azonnal
felmérte, hogy az alkotást megelőző
kutatás másfél évet is felvesz, és

mivel a kártyázás amúgy is egy kö-
zösségi tevékenység, egyetlen pakli
helyett olyat kellene készíteni, amit
másokkal is meg tud osztani. A pár-
jával közösen találták ki, hogy kik
legyenek azok a magyar személyi-
ségek, akik a kártyán megjelennek.
Először királyokra, majd szentekre
gondoltak, de egyik ötlet sem felelt
meg igazán a művész elképzelései-
nek.
Szépek és huncutok

– Elmentünk egyszer a Horto-
bágyra, és elvágtattak mellettünk
hagyományőrző betyárok – foly-
tatta történetét Vargyas Ildikó. –
Akkor ütött szöget a fejembe, hogy
ezek magyarok is, szépek is, éne-
kelnek is, és huncutok is, biztos

sokat kártyáztak a csárdában, mi
lenne, hogyha ők lennének az új
magyar kártyán. Ezután indult a tu-
lajdonképpeni kutatómunka, hiszen
olyan betyárokat kellett találni, akik
nemcsak köztörvényes bűnözők-
ként maradtak fenn a magyar nép
emlékezetében, hanem valamilyen
pozitív történet is kapcsolódott hoz-
zájuk, olyan balladák, népdalok,
amelyekben ők egyfajta hősként je-
lentek meg. A 12 betyár, akiket
megjelenítettem, ilyen figura. Volt,
aki a szépségéről, volt, aki az ada-

kozásáról volt híres, volt, aki a hun-
cutságáról, például arról, hogy
beöltözött kisasszonynak, és úgy ra-
bolta ki a boltot, de aztán a zsák-
mányt szétosztotta a szegények
között. Elkezdtem kötődni ezekhez
a fickókhoz, és igazából minde-
nikbe egy kicsit szerelmes lettem,
hiszen annyira érdekes volt az,
ahogy az ember felfejti, hogy ki is
volt az a bizonyos személy, majd
utána megpróbálja megjeleníteni. 

A képzőművész egyes betyárokat
korabeli ábrázolások, fényképek
alapján „hívott életre”, másokat le-
írások segítségével örökített meg.
Az eredeti kártyán szereplő királyo-
kat a leghíresebb, legnemesebb al-
földi lovas betyárokkal

helyettesítette, a többi figura bako-
nyi, felvidéki, somogyi betyár.
A szabadságvágy őrzői 

A kutatás eredményeit a pár írás-
ban is rögzítette, Ildikó férje egy
mintegy 30 oldalas tanulmányt állí-
tott össze belőle, ebből született az
a kultúrtörténeti kuriózumnak szá-
mító könyv, amit a Kultúrpalota
nagyérdeműje a tárlatnyitó után
megvásárolhatott. Ezt megelőzően
a méltató arról kérdezte még az al-
kotót, hogyan lehet összeegyeztetni
a betyárábrázolásokat a szakrális
művészettel, hogyan kapcsolódhat
össze Gyergyóalfalu a betyárvilág-
gal.

– A szülőfalumban is énekelnek
Rózsa Sándorról, Bogár Imréről és
a többiekről. Azért is olyan csodá-
latos a magyar kultúra, mert a Gyi-
mesben és Moldvában is
gyűjtöttünk betyárballadákat. Tulaj-
donképpen a szabadságvágyat, a
szabadságszeretetet, az eltökéltsé-
get próbáltam megragadni, a kicsi
királyfit, aki elindul szerencsét pró-
bálni, szembeszáll a hatalmasokkal,
kiáll az elveiért. Azt vallom, hogy
az a jó alkotás, ami szép és igaz, és
ezen a ponton kapcsolódik ez a so-
rozat a szakrális művészethez, hi-
szen mindenik betyárt próbáltam
kicsit úgy megjeleníteni, mint a kö-
zépkori ikonokat. Amikor valamin
dolgozom, azzal teljesen azonosu-

lok. Amíg ez a történet volt ben-
nem, addig a betyárok és a magyar
népi világ, népviselet bűvköre,
szépsége határozta meg a gondolko-
zásmódomat, az álmaimat, viszont
amikor ez megszületett, lezártam
magamban, és következett egy má-
riás történet. Aztán egy keresztes
történet jött, most meg valamilyen
más van bennem, de azt majd akkor
árulom el, amikor legközelebb ta-
lálkozunk – zárta mondandóját a
képzőművész.
zoli bácsi daloskönyve

Az est második felében a Kallós
Zoltán Alapítvány Mezőségi dalos-
könyv című kiadványával ismerked-
hetett meg a Kultúrpalota
kistermének telt házas közönsége. A
Fagyöngy citerazenekar muzsikája
után Barabási Attila Török Violát és
Sinkó Andrást szólította pódiumra a
hiánypótló könyv bemutatására. 

– A mezőségi világ mindenkinek
ott van a szívében, nincs olyan 
táncház, ahol ne csendülnének fel
ennek a tájegységnek a dallamai.
Ugyanakkor egyes dalok, dallamok
nem jutnak el hozzánk. Ezért is fon-
tos ez a kötet – hangsúlyozta Bara-
bási Attila. Török Viola elsőként a
könyv borítójának piros-zöld-fekete
színvilágára hívta fel a figyelmet,
külön kiemelve a magyar nép bána-
tára, nehéz életkörülményeire utaló
harmadik színt, majd Kallós Zoltán
kisgyermekkortól kezdett, több mint
kilenc évtizeden át tartó rendkívüli
gyűjtőmunkájáról szólt. Az általa
gyűjtött dalok száma 14 ezerre te-
hető, ezekből mintegy kétezer me-
zőségi dal. A daloskönyv 162 dalt
tartalmaz – hallhattuk Török Violá-
tól, aki a továbbiakban a 40 éve in-
dított, számos értelmiségi fiatal
életét megváltoztató néptáncmozga-
lom kezdeteire tekintett vissza. 

A kötet dalait lejegyző Sinkó
András a dalos születésének előz-
ményeiről beszélt – a válaszúti
tánctáborokra a szervezők évről
évre összeállítottak annyi népdalt,
amennyit egy hét alatt meg lehet ta-
nulni, ez az anyag nőtt idővel 50–
60 dalt tartalmazó kiadvánnyá,
most pedig minden célcsoportot, hi-
vatásos és műkedvelő énekeseket,
zenészeket egyaránt megszólító da-
loskönyvvé.

A könyvbemutató végén Szász
Csanád, a Fölszállott a páva tavalyi
döntőse és a Prücsök gyermekzene-
kar szórakoztatta az egybegyűlte-
ket. Az együttlét nemzeti imánk
eléneklésével zárult.

Kaáli Nagy Botond 

(Folytatás az 1. oldalról)
Betyárvilág a Palotában
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Olvass fel Marosvásárhelyért!
Szerdán délelőtt tizenegy óra körül már nagy volt a nyüzsgés
a Teleki Téka emeletén – ekkor kezdődött az immár hagyo-
mányossá vált Olvass fel Marosvásárhelyért! című felolvasó-
maraton. Az olvasóterem előtti térben a szervezők, a
felolvasók és a választható, illetve ajánlott kötetek együtt
várták az érkezőket, akikből nem volt hiány: 11 órára már
szinte megtelt az olvasóterem. 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor



A férfiak spermaképe sokat
romlott az elmúlt 40 évben,
60 százalékban csökkent a
fejlett országokban. Ezen té-
nyezőnek a természetes fo-
gantatásra kifejtett hosszú
távú következményeit nehéz
megjósolni. Viszont tény,
hogy az alacsonyabb ivarsejt-
szám rosszabb egészségi álla-
pottal társul. Az okok
felderítése a spermiumok
vizsgálatával kezdődik.

Egy spermogramnál a következő
eltérések lehetnek:

* Alacsony hímivarsejtszám: 15
millió alatt beszélünk alacsony
spermiumszámról.

* Csökkent mozgásképesség: a
hímivarsejtek nem mozognak elég
gyorsan ahhoz, hogy eljussanak a
petesejthez.

* Szokatlan alakzat: olyan formai
eltérések, amelyek megakadályoz-
zák a hímivarsejtek mozgását és
megtermékenyítő képességét.

Mindezek a számbeli és formai
eltérések ellehetetlenítik a megter-
mékenyítést, a háttérben pedig szá-
mos okra vezethetőek vissza.
Ilyenek:

* A herét érintő betegségek, mint
a fertőzés, daganat vagy műtét.

* Magas hőmérséklet: a here-
zacskó hőmérséklete 2-3 C-fokkal
alacsonyabb, mint az alaptesthő-

mérséklet, mivel a spermiumoknak
az ideális hőmérséklet 34 C-fok
körül van. A szűk alsónadrág, a túl-
súly, a laptop lábon tartása haszná-
lat közben a herezacskó
hőmérsékletét emelheti, ami nega-
tívan befolyásolja a spermiumszá-
mot. Hasonló hatással bírhatnak a
herevisszér-tágulatok, a szauna és a
magas hőmérsékletű munkahely.

* Ejakulációs problémák: a korai
és késői magömlés, valamint a ret-
rográd ejakuláció, amikor a hólyag
felé történik a magömlés.

* Genetikai betegségek: normális
esetben a férfiaknak egy X és egy Y
kromoszómájuk van. Klinefelter-
szindrómában két X és egy Y kro-
moszóma van jelen. Ez a számbeli
eltérés a here működési zavarával,
alacsony férfinemihormon-szinttel
jár, mely csökkent vagy hiányzó 
hímivarsejtszámot eredményez.

* Életkor: újabb tanulmányok be-
bizonyították, hogy nem csak nők-
nél ketyeg a biológiai óra. Ha nem
is olyan mértékben, mint a nőknél,
az életkor előrehaladtával a férfiak-
nál is csökken a termékenység. Per-
sze ellenpéldák itt is vannak, mint
Mick Jagger és más idős apukák.
Viszont bizonyított tény, hogy 50
százalékkal csökken az egy év alatt
létrejött terhességek száma, ha a le-
endő apuka 40 év felett van, egy 25
éves partnerrel szemben. Azon nők
körében, ahol a partner 40 év felett
van, gyakrabban fordul elő spontán
vetélés, koraszülés, alacsony szüle-
tési súly. Ha az apuka életkora 45

év felett van, aggasztó mértékben
nő a mentális betegségek aránya a
születendő gyermeknél, mint pl. az
autizmus és a szkizofrénia.

* Alkohol és dohányzás: az erős
dohányosok körében akár 20 száza-
lékkal is csökkenhet a spermium-
szám, ugyanakkor a dohányzás a
hímivarsejtek minőségét is károsít-
hatja. A cigarettában levő kémiai
anyagok a spermiumok genetikai
anyagát, a DNS-t is ronthatják. A
túlzott alkoholfogyasztás, a kokain
és marihuána használata hasonló-
képpen ronthatja a hímivarsejtek
minőségét és számát.

* Túlsúly: a túlsúlyos, de főleg a
fokozottan elhízott (30 feletti BMI)
férfiaknál a spermiumok minősége
romlik a normális súlycsoportba
tartozókéhoz viszonyítva. Az elhí-
zás egyrészt csökkentheti a férfi
nemi hormonnak, a tesztoszteron-
nak a szintjét, másrészt merevedési
zavart okozhat. Az egészséges táp-
lálkozás, a rendszeres testmozgás és
fogyás javíthatja a spermiumszámot
és a minőségét is.

* Egyes gyógyszerek, mint a
nem szteroid gyulladáscsökkentő
szulfaszalazin, valamint a testépítők
körében népszerű anabolikus szte-
roidok hosszú távú használata jelen-
tősen csökkentheti a hímivarsejtek
számát és mozgásképességét. A
spermiumszám viszont visszatérhet
a normális tartományba ezen szerek
használatának az abbahagyása után.

* Egyes betegségek, mint a jár-
ványos fültőmirigy-gyulladás, ha
serdülőkor után jelentkezik, a tár-

suló heregyulladással negatívan be-
folyásolhatja a hímivarsejtek kép-
ződését.

A cisztás fibrózis, mely sűrűbb
nyákképződéssel jár, súlyos légúti
és emésztőszervi tüneteket okoz.
Bizonyos CFTR-mutációk, melyek
nem okoznak klasszikus cisztás fib-
rózis tüneteket, fiúgyermekeknél
veleszületett ondóvezeték-hiányhoz
vezetnek. Tekintettel arra, hogy az
érintett férfiaknál nem a spermiu-
mok termelődése, hanem azok ürü-
lése szenved zavart, az érintett
párok lombikprogramban sikeresen
vehetnek részt.

* A külső húgycsőnyílás veleszü-
letett rendellenessége: minden 500.
újszülötett érinti, ha nem történik
meg csecsemőkorban a sebészeti
korrekció, a rendellenesség megne-
hezítheti a spermiumoknak a nyak-
csatornába történő bejutását.

* Különböző adalékanyagok: fta-
látok, parabének, nehézfémek és
növényvédő szerek, melyek megta-
lálhatók a talajban, levegőben, víz-
ben, élelmiszerekben és ipari
termékekben, negatívan befolyásol-
ják a férfi és női nemi hormonok
szintjét, ezáltal hormonzavart, csök-
kent minőségű hímivarsejtet és pe-

tesejtet, a hímivarsejt genetikai
anyagának, a DNS-nek a károsodá-
sát és meddőséget eredményeznek
– mutatták ki az e témáról írt tanul-
mányok. Ezen anyagok a tesztelt
egyének 95 százalékánál voltak ki-
mutathatók, viszont a meddőséggel
küszködő pároknál nagyobb kon-
centrációban voltak jelen.

Hol találhatók? A ftalátok a mű-
anyag rugalmasságát növelik, így
fellelhetők a játékokban, az élelmi-
szerek csomagolásában, a cipőipar-
ban és különböző
kozmetikumokban. A parabének
mint tartósítószerek a különböző
élelmiszerekben és kozmetikumok-
ban is jelen vannak.

* A cukorbetegség, vérszegény-
ség, pajzsmirigybetegségek szintén
okozhatnak meddőséget.

Az októl függően az esetek egy
részében gyógyszeres kezeléssel
helyreállítható a termékenység. A
kezelés akár egy-három hónapot is
igénybe vehet: a hímivarsejtek
érése egy nagyjából három hónapos
folyamat során zajlik le, így a sper-
maszámban tapasztalható eltérés
esetén csak ennyi idő alatt hozhat
megfelelő eredményt a terápia.

Annak érdekében, hogy az
emberek beszélni tudjanak a
múltról és a jövőről, kiszámít-
hassák az áradás–aszály hoz-
závetőleges időpontját,
várakat, házat, templomokat,
gátakat tudjanak építeni, áru-
cserét lebonyolítani, megfe-
lelő öltözéket készíteni,
földtulajdonukat kimérni (és
sorolhatnánk a tevékenysé-
geket), nélkülözhetetlen a
hétköznapi fizikai mennyisé-
gek (idő, hosszúság, tömeg,
térfogat, hőmérséklet, sűrű-
ség stb.) mérése.

Nagy általánosságban a mérés
tevékenysége sok ezer éves múltra
tekint vissza. Hogy a mindennapi
életünk természetes kísérőjét, a hő-
mérsékletet, amit közvetlenül érzé-
kelünk, amikor fázunk vagy
megizzadunk, mikor mérték elő-
ször hőmérővel, mikor mérték elő-
ször a betegek lázát, bár érdekes,
kevesen ismerik. A testek, a folya-
dékok, vizek, a minket körbevevő
levegő hőmérsékletének mérése
fontos a tudományos kutatás, az
emberek mindennapi élete, tevé-
kenysége, egészségi állapota, a me-
teorológiai és időjárás-jelentés
szempontjából is. Az alábbiakban a
hőmérséklet mérésének rövid törté-
netét, az ezzel kapcsolatos fogal-
makat, nemzetközi
megállapodásokat foglaljuk össze.

A testek (anyagok) hőállapotára
jellemző adat a hőmérséklet, amely-
nek mérését a hőmérséklet-válto-

záskor létrejövő fizikai történések,
mint a térfogat-, nyomás-, halmaz-
állapot-változás, és a különböző hő-
mérsékletű, egymással érintkező
testek hőmérsékletének kiegyenlí-
tődése teszi lehetővé.

A gondolat, hogy a hőmérő (hő-
mérsékletmérő, termométer) nem
természeti tárgy, ezért el kell készí-
teni, minden idők legműveltebb
emberétől, Da Vincitől származik.
Teljes nevén Leonardo di ser Piero
da Vinci – magyarul azt jelenti,
hogy Leonardo, ser Piero fia Vinci-
ből – 1452. április 15-én született,
itáliai polihisztor, festő, tudós, ma-
tematikus, hadmérnök, feltaláló,
anatómus, szobrász, építész, zene-
szerző, költő és író volt egy sze-
mélyben. Közismertek a Mona Lisa
és Az utolsó vacsora című festmé-
nyei. Számos munkájának kiadása
csak terv maradt, így a hőmérővel
kapcsolatos is. Da Vinci ötszáz éve,
1519. május 2-án hunyt el.

Hőmutatót, úgynevezett termosz-
kópot Da Vinci után közel száz
évvel készített először az ugyancsak
itáliai természettudós, fizikus, csil-
lagász, matematikus Galileo Galilei
(1564–1642). A Pisában született
Galilei a padovai egyetem profesz-
szoraként építette hőmérőjét, tanít-
ványai állítása szerint 1592–1595
között. A hőmérő készítésére a
gázak térfogatváltozását használta
fel, vagyis a meleg levegő tágulását
jelző termoszkópot készített.

Az ismertebb és a jelenben is
használt folyadékos hőmérők csak
az ezerhétszázas évek elején jelen-
tek meg, részük egy szűk cső (ka-
pilláris), amelynek egyik vége zárt,

másik vége a folyadéktartályhoz
csatlakozik. A tartályban higany
vagy színezett alkohol van. Hőmér-
séklet-változáskor a tartályban lévő
mérőfolyadék kitágulása nagyobb,
mint a tartály (üveg) hőtágulása, így
a mérőfolyadék a kapillárisba sza-
lad fel, vagy onnan le a tartályba. A
hőmérséklet alacsony vagy magas
voltára utaló kifejezések (hideg-
meleg, hűvös-langyos, forró stb.)
mértékét fokokkal jellemezzük, de
több mértékegység létezik, melyek
a hőmérők kifejlesztői nevével azo-
nosak. A folyadékos hőmérők első
változatát Gabriel Daniel Fahren-
heit lengyelországi születésű, német
tudós alkotta meg.

Fahrenheit (kiejtése: Fárenhájt)
(1686–1736) alkohollal töltött üveg
hőmérőket készített 1706–1720 kö-
zött. A Fahrenheit-skála alappontja
az általa előállított vízből, jégből és
szalmiáksóból (ammonium-klorid)
álló keverék hőmérséklete légköri
nyomáson. Ő úgy gondolta, hogy
ennél alacsonyabb hőmérséklet
nincs, ugyanis a szalmiáksó leszál-
lítja a víz fagyáspontját, ezért ezt ne-
vezte nullának. Felső pontként saját
testének hőmérsékletét választotta.
A két határpont közti távolságot 100
egyenlő részre osztotta. Ezen a ská-
lán a víz valódi fagyáspontját 32
Fahrenheit-fok (°F), forráspontját
212 °F jelöli. A Fahrenheit-skála né-
hány angolszász országban és az
Amerikai Egyesült Államokban a
mai napig használatban van.

Tíz évvel később, 1730-ban
René Ferchault de Réaumur (ki-
ejtése: Réomür) francia fizikus és
zoológus (1683–1757) alkotta meg

hőmérsékleti skáláját, amelyet ma
is használnak Franciaországban. A
Réaumur-hőmérő alappontja a jég
légköri nyomás melletti olvadás-
pontja, a másik ugyanezen a nyo-
máson a víz forráspontja.
Mérőfolyadékként először szeszt,
később higanyt alkalmazott. Beosz-
tásán a víz forráspontját nyolcvan
foknak választotta, tulajdonképpen
véletlenül. Tehát a Réaumur-fok
(°R) szerint a víz 0 °R-on fagy és 80
°R-on forr fel.

Az európai államokban hivatalo-
san használt Celsius-skála megte-
remtője Anders Celsius
(1701–1744) volt, 1742-ben. Cel-
sius Svédország legősibb városá-
ban, Uppsalában született és tanult.
Fiatalon, 29 éves korában már szü-
lővárosa híres egyetemének csilla-
gászprofesszora lett. Kortárs volt az
egyetem másik neves professzorá-
val, Carl von Linnével, aki 1728-
ban került az uppsalai egyetemre.
Celsius német, francia, itáliai tanul-
mányútjain kapcsolatba került az
akkori idők neves csillagászaival,
tudósaival. Geodéziai (földmérés-
tani) méréseket végzett, munkás-
sága kiterjedt a fizika területére is.
Legismertebb sikere a tízes rend-
szerű hőmérsékleti skála, a róla el-
nevezett Celsius-skála létrehozása.
Fizikusként a hó és jég olvadása,
valamint a víz forrásának a légnyo-
mástól való függőségét tanulmá-
nyozta, ennek a két különböző
hőmérsékletnek egymástól való tá-
volságát egy skálán száz részre osz-
totta fel úgy, hogy a hó
olvadáspontját 100 fok és a víz for-
ráspontját a 0 fok jelezte. Higanyt
alkalmazott a hőmérőben. Számo-
zási rendszerét – már Celsius halála
után – egyik tanítványa javaslatára
fordították meg úgy, ahogyan ma is
használjuk. Eredeti elgondolásait
Celsius 1742-ben tette közzé. Saj-
nos korán, 1744-ben meghalt Upp-

salában. A higanyt ma már nem
használják mérgező volta miatt. 

Bár a kereskedelmi forgalomban
a fenti hőmérőkkel találkozunk,
mégis a hőmérséklet nemzetközi
egysége 1960 óta a Kelvin, név-
adója, lord Kelvin tiszteletére. Jele
K, de a „fok” nem használatos
ebben az esetben, sem jelölésében,
sem nevében.

Lord William Thomson Kelvin
ír származású fizikus skálája fokbe-
osztása megegyezik a Celsius ská-
láéval, de az alappontokhoz más
számokat rendel: a jég olvadáspont-
ját 273,15 K és a víz forráspontját
373,15 K jelöli, tehát ezen a skálán
nincsenek negatív hőmérsékletek. A
Kelvin-skálát abszolút hőmérsékleti
skálának is nevezik, ami arra utal,
hogy 0 K-nél nincs alacsonyabb hő-
mérséklet, mert az ennek megfelelő
-273,15 C-foknál alacsonyabb hő-
mérséklet nem érhető el.

A ritkán használt Rankin-skála a
Fahrenheit-skálából indul ki, null-
pontja az abszolút nullánál van. A
különböző hőmérsékleti skálák kö-
zött egyszerűbb-bonyolultabb át-
számítási lehetőségek vannak. 

A lázmérés története nem is olyan
messzire nyúlik vissza: az orvosi
lázmérő feltalálása, illetve tömeges
gyártása csak a tizenkilencedik szá-
zad végén kezdődött. Az őslázmé-
rők majdnem egyméteresek voltak,
és legalább húsz percig tartott a hő-
mérséklet mérése. A klinikai láz-
mérő atyja, egy brit orvos, Thomas
Clifford Allbut, 1866-ban készí-
tette az elsőt.

Az említett hőmérők mellett mo-
dern világunkban számos lehetőség
van a hőmérséklet mérésére. Létez-
nek gáz, fém, fémrudas, bimetál,
elektromos, digitális hőmérők, és
még sorolhatnánk. Ennek ellenére
talán mindig lesznek olyan hőmér-
sékleti tartományok, amelyekre
még nem készült hőmérő.

Illusztráció
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Veress László

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Alapmennyiségek mérése 
1. A hőmérséklet mérése

Celsius, Fahrenheit, Réaumur, Kelvin, Allbut

A meddőség férfieredetű okai
dr. Virginás Annamária, 
a zygota Klinika nőgyógyász 
szakorvosa



Rendkívül érdekes kalandra
hívta magával Veress Zsombor
segesvári világutazó gyógy-
szerész a marosvásárhelyi
Nyugdíjas Orvosok és Gyógy-
szerészek Klubjának tagjait
és az érdeklődő közönséget,
amely megtöltötte a maros-
vásárhelyi Rigó utcai Studium
Szakkönyvtár termét. Nem
véletlenül voltunk olyan
sokan, hiszen a korábbi elő-
adásokból könnyű volt követ-
keztetni arra, hogy az élmény
a január 20-i nagy utazáson
sem marad el. 

A rendezvényt bensőségesebbé
tette, hogy az előadó ezúttal is kife-
jezte háláját volt tanárainak, akik
büszkén tekinthettek a világ leg-
szebb vidékeinek a meghódítására
vállalkozó, és minden útjáról hűsé-
gesen beszámoló tanítványukra. 

Jó érzés hallgatni Veress Zsom-
bor előadásainak bevezetőjében,
hogy az erdélyi táj, a hazai hegyek
ismeretében indult világgá, s az
édesapja által alapított gyógyszer-
tárban végzett munkából, a hétköz-
napokból való kikapcsolódást
jelenti az immár hobbivá vált világ-
járás, amelynek egy-egy állomására
népes családját is magával viszi.
Együtt járták meg Ausztráliát, a déli
kontinenst is, amelynek az európai
ember számára egzotikus világáról
előadásokon és egy gondolatgaz-
dag, szép könyvben számolt be. Ő
sem tudhatta, hogy az a világ, ame-
lyet a rá jellemző alapossággal és
őszinte rácsodálkozással örökített
meg a tragédia előtt, a borzalmas
pusztító tűz nyomán már soha nem
lesz ugyanaz. 

Hétfői előadásán Dél-Amerikába
röpítette hallgatóit, a kontinens egy-
kori leghatalmasabb birodalmát
megalapító, napimádó inkák föld-
jére, amely tele van őskori civilizá-
ciók titokzatos emlékeivel. Ezúttal
is magyarországi csoporttal utazott,
vele volt viszont marosvásárhelyi
útitársként dr. Salat Csaba, akivel
erdélyi emberként másképpen látják
a világot. 

Már a bevezetőben elhangzott,
hogy a Dél-Amerika harmadik leg-
nagyobb országában tett késő őszi
utazásból az odavezető 13.000 kilo-
méternyi repülőút volt a legkelle-
metlenebb, utolsó részében azonban
egyedülálló élményt jelentett az
Amazonas gyűjtőmedencéjének lát-
ványa a magasból. 

Perut, a dél-amerikai kontinens
Csendes-óceán menti partvidékén
elnyúló országot, amelybe Románia
öt és félszer férne bele, az teszi ér-

dekessé, hogy végighúzódik rajta az
Andok hegység hétezer méter
magas csúcsaival, szurdokaival, fo-
lyóvölgyeivel, az inkák hajdani erő-
dített városait rejtve. Ezek közül a
leglátványosabb a titokzatos Machu
Picchu, amelyhez a világ legszebb
tíz túraösvényeinek egyike vezet.
Ez vonzotta Peruba Veress Zsom-
bort is, aki bevallása szerint nem
csalódott, hiszen a négynapos gya-
logút végén valóban lélegzetelállító
látványban volt részük. De ne sza-
ladjunk az utazás végére, hiszen
addig is bővelkedett vonzó, érdekes
látnivalókban Peru. 

Limában, a tízmillió lakosú
gigászi fővárosban, amely a sarkvi-
dékről hűvös levegőt hozó felhőta-
karóba burkolózik, nem sokat
időztek. Különleges autóbusszal in-
dultak el a Csendes-óceán part
menti síkságán végighaladó Pán-
amerikai főútvonalon, amely Alasz-
kától a kontinens legdélibb
csücskéig vezető forgalmas és ve-
szélyes út. Két széle helyenként
szemetesebb, mint a mi országútja-
ink környéke. 

A Négyesi Miklós idegenvezető-
vel utazó 23 tagú csoportot az út
kezdetén a befejezetlen házakkal
teli városok látványa fogadta. A
házak azért maradnak pirosban,
mert amíg nem készülnek el telje-
sen, lakóik mentesülnek az adófize-
téstől. Az óceán mentén húzódó
sivatagot, amelyen áthaladtak, a
világ legszárazabb sivatagának tart-
ják, helyenként akár tíz évig sem
esik az eső. Ezzel szemben a Kis-
Galapagosnak is nevezett Ballestas-
szigetek érdekes domborzati
formáival, sziklakapuival, a renge-
teg madárral, a sziklákon vastagon
lerakódó guanóval, a lustán elnyúló
fókákkal olyan egyedi, különleges
látványt nyújtott, amellyel nehezen
tudtak betelni. Furcsa üzenet a
múltból a Paracas-félsziget domb-
oldalán gyertyatartót vagy kaktuszt
ábrázoló földbe vésett rajzolat,
amely mintha óriások műve lenne.
A sivatagban különleges színfoltot
jelentett a Huacachina-oázis, ahol
egy éjszakát töltöttek. A homokjáró
buggykkal való kirándulás pedig le-
hetővé tette a sivatagi formáknak, a
vonalak játékának, a naplementé-
nek a megfigyelését. Az őshonos
kukorica leveleibe tekert étel sem
hiányzott a menüből.

Csillagászati könyv volt, zarán-
dokutakat jelzett, vagy talán az is-
tenekkel akartak kommunikálni
azok az őslakosok vagy földönkívü-
liek, akik az úgynevezett Nazca-
vonalakat rajzolták a föld
felszínére több mint 2000 évvel ez-
előtt? 520 kilométeren át rendkívül

egyenes vonalakat, spirált, fát, ke-
zeket, virágot, állatfigurákat – pók,
majom, kutya, kolibri, kígyócsőrű
madár, gyík, delfin – ábrázoló raj-
zolatokat az út menti magas kilátó-
ból vagy kisrepülőkből lehet
megtekinteni, és naponta több ezren
csodálják meg. Az állatrajzok
egyike a perui indiánok szent ál-
latát, a kondorkeselyűt ábrázolja. 

Nem messze Nazcától a sivatagi
szárazság őrizte meg a Chauchilla
nekropolisz magzati pózban elteme-
tett múmiáit, a feltárt sírok látványa
az inkákat megelőző nép egykori te-
metkezési szokásait tükrözi. A sírok
mellett a csoport hozzáértő tagjai
„anatómiaórát” tartottak – jegyezte
meg Veress Zsombor. 

Ízletes vacsorákon ismer-
kedtek a perui ételekkel, többféle
hús között a Peruban kedvenc cse-
megének számító sült tengerimalac-
cal, kukoricával és rengetegféle
burgonyával, valamint a nemzeti
italnak tartott pisco suor borpárlat-
tal.

A Pánamerikai útvonalon talál-
koztak a nagyon szigorú szabályok
betartásán őrködő drogrendőrökkel,
akik átvizsgálták autóbuszukat. A
bátrabbak megfürödtek a Csendes-
óceán zsibbasztóan hideg vizében,
és út menti illemhelyek hiányában
kénytelenek voltak a természet ölén
végezni dolgukat. 

Minden hely, város, ahol áthalad-
tak, különleges volt, Camana, Pu-
erto Inca, a szárazföldi Cuzco
tengeri kikötője, de különösen a
2.000 méter fölötti szép fekvésű
Arequipa, a fehér város, a máso-
dik legnagyobb település Lima
után. Főterét, amely 2000 óta vilá-
görökségi helyszín, a Szent Mária-

székesegyház uralja, boltíves, osz-
lopos épületei a hódító spanyolok
nyomát tükrözik, fehér házai a vá-
rost övező vulkánok kőzetéből
épültek. A kitörő vulkánok haragját
az inka papok gyermekáldozatokkal
engesztelték ki. Legalábbis erre utal
a 6300 méteres Ampato hóval fedett
csúcsa tájékán, egy meleg nyáron a
jég olvadását követően megtalált 14
éves Juanita, a jéglány teljesen
ép múmiája, amelyet az Andoki
Szentélyek Múzeumában őriznek. A
várost uraló fehér szín ellentéteként
a Siennai Szent Katalin női kolostor
vörös falai között ma is élnek apá-
cák. Az előadó ismerős dél-ameri-
kai számmal idézte fel a város
hangulatát, ahol utcai zenészek 
játsszák az Európában is jól ismert
Guantanamera dallamát. Látogatást
tettek egy olyan farmon, ahol a jel-
legzetes dél-amerikai tevefélék
mellett az alpaka gyapjának a fel-
dolgozását és az abból készült ter-
mékeket mutatták be. Filmeztek
egy kisebb és egy hálózatban mű-
ködő patikát, ahol oxigénpalacko-
kat is árulnak. Ezekre, amint az
előadó megjegyezte, azért van
szükség, mert a továbbiakban az út
három-négy ezer méteres magas-
ságban halad tovább. Az antibioti-
kumot pedig recept nélkül is
kiadják, amit ki is használtak a cso-
port megfázással küszködő tagjai.
Egy különleges piacon is jártak,
ahol a nyílt utcán árulják a külön-
böző húsokat és a pörkölt birkafejet
is. 

Az Altiplano-fennsíkon,
amely a tibeti után világviszonylat-
ban a második legmagasabb fenn-
sík, vadon élő vikunyákat és
működő vulkánt is láttak. Az 5000
méteres magasságban, amit Veress
Zsombor is nehezen tudott elvi-
selni, a textíliákat árusító anyja mel-
lett élő másfél éves kislány
láthatóan jól érezte magát. 

Indián idegenvezetővel járták
meg a 3270 méter mély Colca-ka-
nyont, amely a legmélyebb a vilá-
gon, s a tájból a füstölgő vulkán
látványa sem hiányzik. Növényzete
színes, egzotikus, s ott él a hatalmas
dögevő kondorkeselyű (legnagyobb
példányának a szárnyfesztávolsága
meghaladja a három métert). 3600
méter magasságban termálvízben
fürödtek, a preinkák temetkezési
helyét, a sillustani tornyokat is meg-
tekintették. Az Umayo-tóban levő
lapos tetejű, kerek sziget mintha
ufó-leszállópályának épült volna. A
tó közelében egy perui indián csa-
ládot látogattak meg, ezeknél az in-
diánoknál a nők hordanak kalapot.
Hajdanán angol kereskedő akart az
indián férfiaknak eladni, de a nők-
nek tetszett meg, s ma hozzátartozik
a viseletükhöz. 

A Titicaca-tó – Dél-Amerika
legnagyobb édesvízi, a világ legma-
gasabban fekvő hajózható tava – is
bővelkedett a különleges látniva-
lókban. Punóból szálltak hajóra, és
megtekintették a nádból készült
Uros úszó szigeteket, ame-
lyeknek indián lakói mozgó lakhe-
lyükkel (amelyeket ki is lehet kötni)
az inka támadások ellen védekez-
tek. A csoport is kikötött egy szige-
ten, ahol nemcsak maga a sziget, a
rajta található építmények is totora-
nádból készülnek. Megismerkedtek
a mára már a turizmusra összponto-
sító helyi lakosok viseletével, éne-
kével, kunyhóival, majd
továbbhajóztak, hiszen a tavon levő
közel ötven szigeten különleges
emberek élnek. 

Az Amantaní-szigeten nép-
viseletbe öltözött indiánok várták
virág nyaklánccal és vacsorával a
vendégeket, a későbbiekben jól fo-
gott a helyiektől vásárolt kondorke-
selyű-mintás jellegzetes perui füles
sapka, ugyanis felmentek a sziget
4000 méteres magaslatára, ahonnan
a bolíviai Andok hétezres hófedte
csúcsai is felderengtek. A hegyol-
dalban kialakított teraszokon burgo-
nyát, kukoricát, zöldségeket
termesztenek a helybeliek. Este
népviseletbe öltöztették a vendége-
ket, perui sapkába és jó meleg, szí-
nes csíkokkal díszített szürke
pelerinbe, majd szórakozni vitték a
kocsmába, ahol nagy buli követke-
zett. Bár az indián asszonyok sűrűn
kérték fel táncolni a csoport férfi
tagjait, a 3000 méteres magasságon
nem sokáig bírták lábon, szégyen
ide vagy oda, gyakran le kellett ül-
niük. Mivel a sör sem hiányzott a
mulatságról, este a bili is oda volt
készítve az ágy mellé. 

Másnap a kecsuák lakta Ta-
quile-szigetig hajóztak, amely
különleges textilművészete révén
vált a világörökség részévé. Lakói
társadalmi rangjuknak és koruknak
megfelelő viseletet hordanak. A szi-
getet – ahol nincsenek utak, autók,
kerékpár –, megőrizték évezredek-
kel ezelőtti állapotában. Gyógyító
asszonnyal is találkoztak, akinek
munkáját két nyugati orvos figyelte.
A helybeli férfiak, ahogy sokan
mások Peruban, folyamatosan rág-
ják a kokalevelet. 

A szigeten nő a golgotavirág,
amely a passiógyümölcsöt érleli, s
főterén a piacot is megnézhették. A
finom pisztrángebéd után ott is
megtáncoltatták a csoportot, amely-
nek tagjai Punóba visszatérve érde-
kes vallásos felvonuláson
megfigyelhették: a kereszténység
hogyan keveredik a helyi törzsi val-
lásokkal.
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Titokzatos emlékek az inkák földjén 
Limától a Machu Picchuig 

(Folytatás a 15. oldalon)

Machu Picchu, a titokzatos inka város

Indiánok az Uros-szigeteken Fotó: Veress Zsombor
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A zimankós téli hónapokat szabadban
átvészelő állatok számára az alacsony
hőmérséklet jelenti a legnagyobb ve-
szélyt, ezért a rövid láncon tartott
ebek látványa nem véletlenül kelt fel-
háborodást a felelős állattartást szor-
galmazó állatbarátok körében. 

Egy amerikai állatorvos, dr. Ernie Ward is
minden lehetséges úton igyekszik felhívni a
figyelmet arra, hogy télen az éjszakára kint
hagyott állat szenvedhet. Úgy gondolja, ha fi-
gyelmeztetéseivel egyetlen állat életét is
megmenti, akkor már megérte. Tavaly Chica-
góban egy téli napon négy órára beköltözött
egy kutyaházba. Vastag kabátot, sapkát, sálat
is tett, testhőmérséklete azonban már három
óra elteltével 34 fokra hűlt. Célja az volt,

hogy a videófelvétellel a gazdák gondolko-
dását megváltoztassa. „Ezek után nem létezik
ember, aki meggyőzne róla, hogy ha a ku-
tyája kijön ide, összegömbölyödik és tökéle-
tesen boldogan elvan! Ha azt gondolod, hogy
kiteszed a kutyád egy házba egy csomó taka-
róval, és ő majd teljesen jól, melegben lesz,
akkor csak magadat hülyíted! Az a felada-
tunk, hogy a lehető legjobb életet biztosítsuk
azoknak az állatoknak, amelyekkel megoszt-
juk az életünket, és ez itt nem az! Ha látsz egy
állatot kint, a tartós hidegben, értesítsd a ha-
tóságokat, a helyi menhelyet vagy az állatvé-
dőket! Tudasd valakivel, mert egyetlen
állatnak sem szabadna így szenvednie! Kér-
lek, vidd be az állataidat, ha hideg van!” –
mondta a videóban a vállalkozó szellemű ál-
latorvos.
A négylábú kedvencek is 
szenvednek a hidegben

Dr. Pálosi Csabát, a Noé Bár-
kája kisállatklinika vezetőjét a
téli időszakban a Kárpát-meden-
cében való állattartással kapcso-
latos teendőkről kérdeztük.

A szakember elöljáróban el-
mondta, mennyire fontos a
hideg évszakban óvintézkedé-
seket tenni, ugyanis minden
télen kerülnek hozzá fagyási
sérüléssel kutyák. Egyeseknek
a heréi, másoknak a végtagjai
vagy tappancsai sérültek, mert
sokat álltak vagy ültek a hóban
vagy a jégen. Kifejtette, hogy a
kutyák esetében különböző-
képp kell védeni a lakásban és
a szabadban tartott állatokat.
Az udvaron élők, ha megfelelő,
védett helyük van, képesek al-
kalmazkodni az egyre alacso-
nyabb hőmérsékletekhez,
dúsabb bundát növesztenek,
valamint vastagabb zsírréteg-
gel védekeznek a hideg ellen. A
lakásban tartott kutyák azon-
ban a meleghez szoknak, ezért
szervezetüknek a hideg na-
gyobb megterhelést jelent. 

– Hány hónapos kortól bír-
ják a kinti mínusz fokokat a kö-
lyökkutyák, ha már az
anyjuktól elválasztották?
Ugyanakkor milyen intézkedé-
sekkel teheti egy felelős gazdi
elviselhetőbbé egy udvaron
tartott eb életét? – kérdeztük. 

Amint elöljáróban kifejtette, ő maga a ku-
tyát az ember társállataként képzeli el, és ek-
ként kezeli. Mínusz öt fokig nincs gond, az
alatt azonban már bizony négylábú kedven-
ceink is megszenvedik a hideget. Valótlan az
az állítás, hogy a kutya nem fázik, mert bun-
dája van. A szabadban élő kutyákra fokozot-
tan oda kell figyelni, mert ha nincs megfelelő
házuk, búvóhelyük, megfázhatnak és kihűl-
hetnek, ezért fontos a hőszigetelt, beázás
ellen védett, szélmentes helyen elhelyezett
kutyaól, kibélelve forgáccsal vagy szalmával,
ami jól tartja a hőt, mivel a szőnyeg vagy az
ágynemű, matrac könnyen átnedvesedik, és
úgy már nem felel meg a célnak. A hideg
ellen a kutya bundája csak akkor szigetel
megfelelően, ha száraz. Az almot azonban he-
tente frissre kell cserélni, két-három hetente
pedig magát a házat is ki kell tisztítani, ezáltal
megelőzhető az élősködők megtelepedése. A
kutyaház bejáratát ajánlatos lefedni, hogy az
állat által termelt hő bent maradjon, ehhez
szőnyeg- vagy pokrócdarab, de egy vastag
műanyag fólia is megfelel. Ugyanakkor nem
mindegy a kutyaház elhelyezése sem, mert ha
a kutya a házából nem lát rá a számára fontos
helyekre (kerítés, bejárat stb.), megtörténhet,
hogy nem fogja használni. A láncon tartott
kutyákat említve hangsúlyozta, hogy a futó-
lánc még elfogadható, de inkább szabadon,
kennelben, felelősen tartva kell biztosítani az
ideális körülményeket. A téli hidegtől első-
sorban azok a kutyák szenvedhetnek jobban,
amelyek nem szoktak hozzá a hideg, téli idő-
járáshoz (még akkor is, ha minden adottságuk
megvan annak elviselésére). A fagyos hőmér-
séklettel a rövid szőrű, aljszőrzet nélküli ku-
tyák nem tudnak megbirkózni, a rövid lábú
vagy apró termetűek könnyebben lehűlnek. 
Négy hónaposan a kutyaházban 
éjszakázhatnak

A kölyökkutyák sokkal érzékenyebbek a
hidegre, az idős ebek és az egészségügyi
problémákkal küszködők is fokozottan érzik
a hideget, ezért mínusz fokokban garázs,
pince, fészer stb. ajánlott számukra. A hosz-
szú szőrű, a hideget jól viselő szibériai
husky kölykök például négy hónapos kortól
nagyjából kint tarthatók, de természetesen
védett ólban, kutyaházban. A kint élő kutyák
táplálékát is a megváltozott viszonyokhoz
ajánlott igazítani, energiadúsabbá kell tenni,
de akár az etetések számát is lehet növelni.
Fehérjében és zsírban gazdagabb tápot érde-
mes választani télire, az adagot 10-15 szá-
zalékkal lehet növelni. Kint tartott kutyáknál

az állat nagyságától függően 20-50 gramm
közötti állati eredetű zsiradékot (szalonna,
zsír) szívesen elfogadnak a nagyon hideg
periódusban, ezáltal kialakul egy kis védő
zsírréteg a bőrük alatt, sőt a szőrükön is, ez
védi őket a hidegtől és a nedvességtől.
Ugyanakkor javasolt egy kb. kéthetes poli-
vitamin-kiegészítés, ami állatorvosi rende-
lőkben kapható. 

A dús szőrű, megfelelő egészségi állapotú,
jól táplált kutya jól viseli a hideget, de fel-
tétlenül biztosítani kell számára azt, hogy
eleget mozoghasson. Azonban az idős, na-
gyon sovány vagy beteg állatok nehezebben
alkalmazkodnak az alacsony hőmérséklet-
hez. A mínusz fokokban a kutya vize is
könnyen befagy, ezért naponta többször kell
cserélni a vizet az itatóedényében, és nem árt
langyos vizet használni. A hideg miatt az ál-
latok is megbetegedhetnek. Példának okáért
hólyaghurutot kaphatnak a hosszabb ideig
havon, hideg földön való fekvést követően,
de a kis termetű, alacsony kutyák, főleg a
szukák, könnyen felfázhatnak, mivel a hasuk
érintkezik a hóval. Esetükben a betegség leg-
jellemzőbb tünete a gyakori vizelési inger
(súlyos esetben véres vizelet), fájdalomtól
kísérve.

A lakásban tartott kutyák sorsa nem any-
nyira mostoha, mint a láncra vert ebeké, a
gazdi, ha ismeri állatát és figyel, tudja, mikor
jött el a kutyaruha ideje, akkor kell rá meleg
kabátot adni, ha valóban fázik az állat. A
benti, hosszú szőrű kutya a szabadban is jól
megvan, bár a lakásban tartva elvékonyodik
a bundája, ezért nem bírja ugyanúgy a hide-
get, mint ha mindig kint tartották volna. Ha
sétálni viszi a gazdi a rövid szőrű szobaku-
tyáját, érdemes kabátot adni rá, de addig is,
amíg kint van, mozogjon, ne kelljen sokáig
ülnie, feküdnie a havon, fagyos földön. A la-
kásban tartott állatok, főleg a kis testű, rövid
szőrű ebek esetében nem fölösleges a kutya-
ruha, mivel az állat a 20 fokos szobahőmér-
séklethez szoktatva ha kimegy a mínusz 10
fokba, könnyen megfázhat Az eső ellen azon-
ban akkor is érdemes védekezni, ha a bélelt,
meleg kabát nem szükséges, mert egy hosz-
szabb, esős sétán átázhat a kutyabunda, ami-
nek megfázás lehet a vége, ezért kifejezetten
hasznosak a vízálló anyagból készült kabá-
tok. Udvaron tartott kutyát azonban nem sza-
bad öltöztetni, mivel a ruhája egy idő után
átnedvesedik, havas, fagyos lesz, és csak hűti,
ahelyett, hogy melegítené, másrészt akadá-
lyozza a mozgásban.

Ember és állat harmóniája
Megláncolva mínusz fokban

Fotó: Antalfi Imola

Cuzcóba, az inka birodalom
egykori fővárosába egy 4300 méte-
res hágót legyőzve érkeztek meg.
Dél-Amerika legrégebben lakott te-
lepülését 1533-ban foglalta el Piz-
zaro spanyol hódító. A főtéren,
amely világörökségi helyszín, lát-
ványos régi templomok állnak. Az
1560-ban épült katedrálisban talál-
ható Zapata Utolsó vacsora című ér-
dekes festménye, amelyen
tengerimalacot esznek és chichát
isznak a tanítványok. A keresztény
és az andoki kultúra keveredését
jelzi, hogy Szűz Mária és a Kisjézus
helyi népviseletben van. A spanyol
hódítók a lerombolt inka építmé-
nyek alapjaira jellegzetes házakat
emeltek. Az előadó kiemelte: a cso-
dálatos inka építészet titkát – hogy
miképpen tudták úgy összecsi-
szolni, és habarcs nélkül összeil-
leszteni a szikladarabokat, hogy egy
kés pengéje sem fér be közéjük, és
ellenáll a földrengéseknek – ma
sem tudták megfejteni. 

A Szivárvány-hegy Cuzcótól
néhány órányi autóútra van. A hegy
vonulatait a bennük levő különböző
ércek festették színesre, és a sok-
színű csíkos hegyhátak páratlanul ér-
dekes tájat alkotnak. Az 5036
méteres nyerget megmászni nem
volt egyszerű, de némileg megköny-

nyítette, hogy már fokozatosan hoz-
zászoktak a magashegyi körülmé-
nyekhez. A hegyet korábban borító
havat és jeget a globális felmelege-
dés olvasztotta meg, és bontotta ki a
színskála minden árnyalatában pom-
pázó természeti különlegességet,
amely öt-hat éve látogatható. Az
amerikai kormány rá akarta tenni a
kezét, hogy a vasércet kibányássza,
de a peruiak ellenálltak.

Veress Zsombor elmondta, hogy
megtekintették Cuzco környékét,
és az inka birodalom fővárosa kap-
csán egy kis történelemleckét is
hallottunk a 13–16. század között
virágzó birodalomról, amelynek
élén az inkák (földre szállt iste-
nek) álltak. Közigazgatásuk egy-
séges volt, amit elősegített a több
tízezer kilométeres úthálózat,
amely az Ecuadortól Chiléig tartó
birodalom egészét behálózta, és
lehetővé tette a katonai mozgósí-
tást, a hírek és parancsok közlését.
A Titicaca-tótól vándoroltak
Cuzco felé (jelentése kecsua nyel-
ven a föld köldöke), a már említett
rendkívüli építészetük egyik jel-
legzetességét a függőhidak képe-
zik. Bányászták az aranyat és az
ezüstöt, de a vasat nem, mert nem
tudták feldolgozni. Öntözéses, te-
raszos földműveléssel foglalkoz-
tak, termesztették a kokalevelet is.
Legfőbb istenségük Viracocha, a

világegyetem teremtője, akinek
emberáldozatokkal is „kedvesked-
tek”. Írásuk a csomóírás volt. A
Dél-Amerikát meghódító spanyo-
lok elől az utolsó ellenállók a tit-
kos várost, Vilcabambát építették
fel. Utolsó vezérüket 1544-ben

ölték meg a spanyol hódítók.
Cuzco környéke sok vadregényes,
érdekes látnivalót kínál.

Végül Ollantaytambóból indul-
tak el a Machu Picchuhoz vezető
négy kilométeres túraösvényen,
amely annyira érdekes, hogy külön

leírást érdemel. Cuzcóból repülővel
utaztak Limába, és onnan a hosszú
repülőúton Budapestre a már össze-
forrott, jó barátságot kötött csoport
tagjai – értékelte az utazótársak kö-
zött kialakuló kapcsolatot Veress
Zsombor. 

(Folytatás a 6. oldalról)

A Szivárvány-hegy

Szer Pálosy Piroska

Limától a Machu Picchuig



Mottó: „A fény mindig utat mutat,
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén a Nap január 20-tól február

19-ig tartózkodik a Vízöntő 
jegyében. Bármely évszak középső
része a stabilizálódásról, a megszilár-
dulásról szól. Jelen esetben a hideg
és a fagy tartósabbá válása lenne el-
várható. Az idősebb generáció arról
beszél: bezzeg a múltban a telek hi-
degek voltak, manapság meg alig
van valami kis fagy. Pedig évtize-
dekkel ezelőtt is voltak hidegebb és
enyhébb telek. Az ember szubjek-
tum, visszaemlékezésünk is elfogult,
mint annyi minden más. Azt gondo-
lom, hogy „klímavészhelyzetet” hir-
detni, pánikot kelteni nem érdemes.
A „modern” nyugati civilizáció,
mely mindenáron az ember jólétét és
kényelmét szolgálja, közeledik
ahhoz a határhoz, amikor a természet
be fogja nyújtani a számlát. Lineáris
és fenntartható fejlődés hosszú távon
nem létezik. Fizikai szinten a polari-
tás kézzelfogható valóság, ezért min-
den bővülés után szűkülés
következik. Ha elnézzük a világpoli-
tika sakktábláját, akkor igencsak bo-
nyolult a helyzet. Ha cinikus lennék,
azt mondanám, hogy az emberiség
önelpusztítása néha valószínűbbnek
látszik, mint az a jóslat, miszerint a
Föld elsivatagosodik, az északi- és
déli-sarki jégtömbök elolvadnak, és
eltűnik egy csomó alacsonyan épített
város és ország. Az ázsiai és afrikai
népszaporulat sem túl hízelgő a jó-
létben élő európai népek jövőjét ille-
tően. A vészharangok kongatása

süket fülekre talál, mert a materializ-
mus ópiumában révedező jóléti tár-
sadalom tagjai krónikus
immunhiányos betegségekben szen-
vednek, és lassan képtelenekké vál-
nak az önvédelemre. Virtuális
farkasokra lövöldöznek, miközben
hiénák hadai kerítik be életterüket. 

A Vízöntő-kor emberei lennénk.
Ahelyett, hogy a szellemiség határ-
talan kincsesbányáiból merítenénk,
és azon igyekeznénk, hogy élhetővé
tegyük a világot, ehelyett lebontjuk
létezésünk normális falait, aberrált és
szabados eszméket dicsőítünk. A
függetlenség, az egyenlőség és test-
vériség eszméjét harsogva győzött a
francia forradalom. Nyugodtan ki-
mondhatjuk, hogy a felvilágosodás a
materializmus zsoldosaként juttatott
el bennünket jelen állapotunkhoz. 

A Vízöntő emberek a nagy válto-
zások megalkotói. A zsenik és őrül-
tek. Azok, akik kilógnak a sorból. És
azért mások, mert ők ezt tudják hoz-
zátenni a világhoz. Szükség van
rájuk, mert változnunk és fejlődnünk
kell. Olyan megoldásokra van szük-
ségünk, melyekre ők találhatják meg
a kulcsot. A kérdés az lesz, milyen

zárba helyezik? Abba a zárba, mely
ajtót nyit az emberiség megmentésé-
hez, vagy pedig annak a bőröndnek
a zárjába, mely az atomrakéták indí-
tásához szükséges?

A Vízöntő hajlamos tagadni a ha-
gyományokat. Sok esetben szűk szá-
mára a család. Jobban érzi magát, ha
egy közösséghez tartozik. Végső
soron az emberiség történetét mindig
is a közösséghez tartozás határozta
meg. Az emberi társadalmakat, 
népeket, országokat és birodalmakat
minden esetben az tartotta meg, ami
közös: a hitrendszer, a vallás, rosz-
szabb esetben egy ideológia. Ha a
szocialista világrend ideológiájára
gondolunk, rájövünk, hogy a szovjet
birodalmi kényszer és a mindenkori
kollaboránsok tartották fenn. Közép-
Kelet-Európában ez a szörnyszülött
hozzávetőleg 44 évet élt. De ha
Észak-Koreát nézzük, ott még min-
dig tart. Kínát csak azért nem emlí-
teném, mert ott jelenleg egy kiválóan
működő hibridje prosperál az ideo-
lógiának és a pragmatikus, államka-
pitalista nemzetgazdaságnak. A
közösségek keleten azért működőké-
pesebbek, mert a keleti emberek
többsége képes alárendelni az érde-
keit a közösség, a cégek és az állam-
vezetés érdekeinek. A nyugati ember
erre képtelen, és ezért szorul mind-
inkább ki a versenyből. Számunkra
az lehet a kérdés, hogy megtaláljuk-
e azt a bizonyos arany középutat? Az
optimisták az igenhez, a pesszimis-
ták a nemhez húzzanak egy x-et.

Véleményüket, gondolataikat
megírhatják az asztros@yahoo.com

címre.

Tóth Sándor

A budapesti Vörösmarty-szobornak van egy kedves, megható le-
gendája. A szobrot közadakozásból emelték, és 1908 májusára ké-
szült el. Abban az időben a köztéri szobrokat nagyrészt
adományokból emelték, s így a lakosság nagyon magáénak érezte
a Szózat költőjének emlékét, emlékművét is. Azokban a boldog bé-
kebeli években annyira vágytak a fővárosiak egy Vörösmarty-szo-
borra, hogy még azok is adakoztak, akiknek alig-alig volt miből.

A legenda szerint egy Liszkai János nevű fiatalember, aki magát
„Szent Antal kenyerére szorult ungvári koldusnak” nevezte, egy régi
pénzt adományozott nagy költőnk emlékművének elkészítéséhez. Az
ezüstkrajcárt egykor édesanyjától kapta örökségül, de nem költötte
el, hanem sokáig várta az alkalmat, hogy valami szent célra hasz-
nálhassa.

A Kallós Ede szobrász által megálmodott hatalmas szoborcsoport
felállítói meghallották az adomány történetét, és az akkor már hasz-
nálaton kívül lévő ezüstgarast nem váltották át, hanem a Szózat be-
vésett verssora alá beragasztották, és száz év után is ott látható a
carrarai márványból faragott szobor közepén az aprócska ezüst-
pénz, emlékeztetve a bibliai szegény asszony két fillérjére vagy
éppen a magyar emberek önzetlen adakozására.

Régi emlékeim között tűnt fel ez a megható történet, amikor a
főtér közepén kerestem a fejedelmi szobor helyét, hol is fog állni
Bethlen Gábor, aki több mint négyszáz éve szabad királyi várossá
nyilvánította az egykori Székelyvásárhelyt, és azóta – írásban vagy
szóban – így nevezzük: Marosvásárhely. És ott, akkor eszembe jutott
egy negyedszázaddal ezelőtti esemény, ünnep, amikor a Vártemplom
alatti Bernády és Petőfi tereket teljesen ellepte a szoboravató kö-
zösség. Azóta sem láttam olyan nagy és fegyelmezett tömeget Ma-
rosvásárhelyen, mint amikor a művészekkel együtt zengték az
éneket: Miénk itt a tér! Azt az őszi eseményt azóta is honfoglalásként
őrzöm lelkemben, akárcsak előtte azt a kedves, emlékezetes talál-
kozást, amikor egyik nyugdíjas ismerősömmel összefutottam a fő-
téren, kezében egy rézkilincset vitt, s büszkén mondta: „pénzem
nincs, de ezt a kilincset azért viszem, hogy legyen nekünk polgár-
mesterünk”.

Főtéri történet
Kik állítják a szobrokat?

ötvös József
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TÁJÉKOzTATó
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra 
között. 

Várjuk Önöket!

Dürkopp Adler Kft., 
Marosszentgyörgy,

Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres 
számvezérlésűgép-kezelői, karbantartói, hőkezelői állás betöltésére

Amit kérünk: 
– Tanulási vágy;
– Megbízhatóság, komoly hozzáállás, rugalmasság;
– Szakképzéssel rendelkezők előnyben részesülnek. 

Amit ajánlunk:
– Személyes betanítás,
– Biztos, hosszú távú munka,
– Vonzó fizetés (egyéni értékelés alapján),
– Ingyenes szállítás, étkezési jegyek,
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az office@duerkopp-adler.ro, 
personal@duerkopp-adler.ro e-mailen-címekre várunk. 

További információk a 0265-208-307-es telefonon. 

Dürkopp Adler Kft., 
Marosszentgyörgy,

Agricultorilor utca 12. szám,

munkatársat keres
minőségellenőri/felelősi

munkakörbe
Elvárásaink: 
– Műszaki rajz ismerete;
– Technikai szakértelem;
– Mérő- és ellenőrző-eszközök használatának ismerete;
– Angol és német nyelv ismerete előnyt jelent;
– Hajlandóság 2 műszakban dolgozni;
– Jó komunikációs készség;
– Az adatok elemzése, megszervezése és feldolgozása;
– Megbízhatóság, precizitás, felelősségtudat.

Feladatok:
– A gyártássor és a gyártási folyamatban levő darabok folya-

matos minőségellenőrzése: a nyersanyagok–termékek–gyártás
körben, félkész/késztermékek minőségi követelményeit;

– A nem megfelelő termékek, a minőségi követelményektől
való eltérések felismerése, azonosítása, a megfelelőségi jelentés
kezdeményezése;

– A technológiai részleggel együttműködve elkészíti, ellenőrzi
és frissíti a minőségellenőrzési tervet, dokumentációt;

– A gyártási folyamatban használt mérőműszerek ellenőrzése
és beállítása.

Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés;
– Éves teljesítménybónusz;
– Képzési programok;
– Étkezési jegyek;
– Ingyenes szállítás;
– Pótszabadság;
– Stimuláló multinacionális munkahelyi légkör.

Önéletrajzot és kísérőlevelet a cég székhelyére vagy az 
office@duerkopp-adler.ro, moldovanm@duerkopp-adler.ro 
e-mail-címekre várunk. 

További információ a 0265-208-307-es telefonon. 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

HENI MED CENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia
(gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; ne-
urológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-
310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(64452-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64409-I)
NEMZETKÖZI FUVAROZÁSRA SOFŐRÖKET keresek ponyvás nyerges kamionokra, magyar-

német viszonylatra, hosszú távra. Tel. 00-36-304-672-801. (5419-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK – adózás céljából. Tel. 0744-504-536,

https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
PVC-ABLAKOK, VASAJTÓK, REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK JAVÍTÁSÁT és SZERE-

LÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)
A THEREZIA TEJGYÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@there-

zia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64430-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogram-

mal, előnyös munkabérrel (tel. 0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113). (21886)
ALKALMAZUNK lehetőleg tapasztalattal rendelkező ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENSNŐT.

Szabadfoglalkozású engedély/érvényes bizonyítvány arról, hogy a szakápolók szakmai szervezetének
(OAMMR) tagja. Az önéletrajzot az ENDO ARTROSCOPIA RENDELŐ székhelyén – Marosvásárhely,
Forradalom (Revoluţiei) utca 27. szám – nyújthatják be 2020. január 23-ig. Tel. 0265/215-628. (21888)

Az ADIANA COM KFT. alkalmaz ÁRUKEZELŐT. Követelmények: komoly hozzáállás, pontosság, jó
szervezőkészség. Vonzó fizetést ajánlunk. Tel. 0757-115-895, office@adianacom.ro (21895)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 23. forduló: Arsenal – Sheffield United 1-1,

Brighton & Hove Albion – Aston Villa 1-1, Burnley – Leicester 2-1,
Liverpool – Manchester United 2-0, Manchester City – Crystal Palace
2-2, Newcastle United – Chelsea 1-0, Norwich – Bournemouth 1-0, 
Southampton – Wolverhampton 2-3, Watford – Tottenham 0-0, West
Ham United – Everton 1-1; 24. forduló: Bournemouth – Brighton &
Hove Albion 3-1, Aston Villa – Watford 2-1, Everton – Newcastle Uni-
ted 2-2, Sheffield United – Manchester City 0-1, Chelsea – Arsenal 2-
2, Crystal Palace – Southampton 0-2. Az élcsoport: 1. Liverpool 64
pont/22 mérkőzés, 2. Manchester City 51/24, 3. Leicester 45/23.

* Spanyol La Liga, 20. forduló: Athletic Bilbao – Celta Vigo 1-1, FC
Barcelona – Granada 1-0, Betis – Real Sociedad 3-0, Eibar – Atlético
Madrid 2-0, Leganés – Getafe 0-3, Levante – Alavés 0-1, Mallorca –
Valencia 4-1, Osasuna – Valladolid 0-0, Real Madrid – Sevilla 2-1, Vil-
larreal – Espanyol 1-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 43 pont (50-23),
2. Real Madrid 43 (38-13), 3. Atlético Madrid 35.

* Olasz Serie A, 20. forduló: Brescia – Cagliari 2-2, Napoli – Fio-
rentina 0-2, Bologna – Hellas Verona 1-1, Lecce – Inter 1-1, Juventus
– Parma 2-1, Genoa – AS Roma 1-3, Lazio – Sampdoria 5-1, Atalanta
– SPAL 1-2, Sassuolo – Torino 2-1, AC Milan – Udinese 3-2. Az élcso-
port: 1. Juventus 51 pont/20 mérkőzés, 2. Inter 47/20, 3. Lazio 45/19.

* Német Bundesliga, 18. forduló: Hertha BSC – Bayern München 0-
4, Augsburg – Borussia Dortmund 3-5, Paderborn – Bayer Leverkusen
1-4, Schalke 04 – Mönchengladbach 2-0, 1. FC Köln – Wolfsburg 3-1,
Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1-2, Fortuna Düsseldorf – Brémai
Werder 0-1, Mainz – Freiburg 1-2, Lipcsei RB – Union Berlin 3-1. Az
élcsoport 1. Lipcsei RB 40 pont, 2. Bayern München 36, 3. Mönchen-
gladbach 35.

Hat góllal kikapott a svédektől 
a magyar válogatott

A magyar férfikézilabda-váloga-
tott 24-18-ra kikapott Svédország
csapatától az olimpiai kvalifikációs
Európa-bajnokság középdöntőjének
harmadik fordulójában, kedden este
Malmőben.

Az első tíz percben Mikler Ro-
land öt bravúros védést is bemuta-
tott, erre alapozva a magyarok
kezdték jobban a meccset (4-2). A
támadójáték akadozott, mert a szél-
sőkhöz egyáltalán nem jutott el a
labda, az ellenfél pedig szigorúan
őrizte a belső posztokon játszókat,
így tíz percig nem született magyar
gól. A védekezés ekkor még reme-
kül működött, és bár a játékvezetők
tevékenységén érezhető volt, me-
lyik csapat játszik hazai pályán, a
svédek csak a 23. percben tudták
először átvenni a vezetést, a szünet-
ben pedig 10-9 volt az állás a ja-
vukra.

A második félidőben némileg ha-
tékonyabban támadtak a magyarok,
távoli átlövéseikkel tartották a lé-
pést ellenfelükkel, ám a 48. perc
után, 18-18-as állást követően,
egyetlen gólt sem tudtak szerezni.
Ezt kihasználva a skandinávok el-
léptek, és végül magabiztosan
győztek.

A svédek legeredményesebb já-
tékosa Lucas Pellas volt öt góllal. A
magyar kapuban Mikler Roland 38
lövésből 14-et védett ki.

A 48. percben szerezték utolsó góljukat a magyarok, utána nem tudták bevenni az Eb 
házigazdáinak kapuját. Fotó: MKSZ

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-Eb, középdöntő, II. csoport, 3. forduló: Svédország

– Magyarország 24-18 (10-9)
Malmö, vezette: Horácek, Novotny.
Lövések/gólok: 48/24, illetve 40/18.
Gólok hétméteresből: 1/1, illetve 1/1.
Kiállítások: 0, illetve 6 perc.
Magyarország: Mikler – Hornyák, Máthé 3, Bánhidi 3, Sipos, Szita

4, Győri 2, cserék: Bóka 1, Fekete 1, Balogh Zs. 2, Nagy B. 1, Ligetvári
1, Rosta, szövetségi kapitány: Gulyás István.
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Az Imatex Rt. 
sürgősen alkalmaz 

tapasztalattal rendelkező személyeket 
a következő szakmákba:

– PROJEKTMENEDZSER;
– MARÓS OPERÁTOROK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) 
MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROK SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC)
GÉPEKRE;
– TARGONCÁS.

Amit ajánlunk: versenyképes bérezés. 
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (a marosvá-
sárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro; fax: 0265-269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy kérelmet nyújtott be környezetvédelmi enge-
dély kibocsátására a Maros megyében, a Kóród-
szentmárton község, Vámosudvarhely település
külterületén kivitelezésre javasolt „Vasbetonhíd-ja-
vítás a 142-es jelzésű megyei úton Dicsőszentmár-
ton – Balavásár, 23+892 km, Maros megye”
elnevezésű projekthez.
A javasolt projekttel kapcsolatos információk tanul-
mányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca
10. szám), hétfőnként 9-15 óra között, keddtől pén-
tekig 9-12 óra között és a Maros Megyei Tanács szék-
helyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.)
munkanapokon 8-16 óra között.
Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén (Hídvég utca 10. sz.) nyújt-
hatják be észrevételeiket hétfőnként 9-15 óra kö-
zött, keddtől péntekig 9-12 óra között.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor JEGYZŐ
megyemenedzser

                         Ovidiu Dancu
                         ALELNÖK

MAROS MEGYEI TANÁCS

Ellenőrzések a Románia iskoláiért
program keretében 

A Románia iskoláiért program (tej és kifli program)
lebonyolításáért felelős megyei bizottság nevében
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy decemberben a
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság három
Maros megyei tanintézetben végzett ellenőrzést. 
A mezőcsávási általános iskolában az élelmiszerek
tárolására megjelölt teremben bútorraktárt talál-
tak, a hűtőszekrénynek nem volt megfelelő kapaci-
tása a tejtermékek tárolására. A hiányosságok miatt
5000 lejre büntették meg az iskolát. 
Decemberben a Maros Megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság egy gyártóegység-
nél és egy raktárban tartott ellenőrzést, ahol a
program keretében kiosztott termékeket tárolták,
a vizsgálat során nem találtak semmilyen rendelle-
nességet. 
A múlt hónapban lezárult az a versenytárgyalás,
amelynek eredményeként újabb kétéves keretszer-
ződést kötött Nyárádszereda önkormányzata (amely
vállalta, hogy helyi szinten bonyolítják el a Románia
iskoláiért programot) a tej- és péktermékek bizto-
sítására a város és a környékén található iskolák
számára. Az önkormányzat megkötötte azt az al-
szerződést is, amely alapján a 2019–2020-as tanév
második félévében biztosítják a tanulóknak a tej-
és péktermékeket. Az alma beszerzésére és kiosz-
tására kiírt közbeszerzést érvénytelenítették, és a
következő időszakban új közbeszerzést fognak 
indítani. 

A Gergely Ádám András
Egyéni Felszámolóiroda –
Marosvásárhely, G-ral Avra-
mescu utca 4. szám, Maros
megye –, a Mastercarn Kft.
cégfelszámolója, nyilvános ár-
verést szervez a következő
javak értékesítésére:
– állatszállító Nissan Cabstar
haszonjármű, 8.190 lej
– NL Rema Van Der Sluis állat-
szállító utánfutó, 3.100 lej 
– leltári tárgyak, 623 lej; irodai
felszerelés és bútorzat, 9.538
lej.  A javak teljes listája és az
árak a felszámoló székhelyén
tanulmányozhatók. Az árak
nem tartalmazzák a héát.     
Az árverésen  azok a magán-
/jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiál-
tási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát és a részvételi díjat,
valamint megvásárolják a fel-
adatfüzetet  legkésőbb az ár-
verés előtti napon 13 óráig. Az
árverés január 31-én 13 óra-
kor lesz a felszámoló székhe-
lyén, és megismétlik
péntekenként, ugyanabban az
órában, amíg a javak el nem
adódnak.
Bővebb tájékoztatás a
0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096-os telefonszá-
mokon. 

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avra-
mescu utca 4. szám –, a Dan
Group Trans  Kft. cégfelszá-
molója,  újabb nyilvános árve-
résen eladja a Segesvár, Új
utca 13/C/9.  szám alatti szék-
helyű, csődbe jutott cég követ-
kező ingóságát: 
– Krone SPD 27 félpótkocsi, ki-
kiáltási ár 14.175 lej+ TVA. 
Az árverés január 31-én 12
órától lesz a felszámoló szék-
helyén – Marosvásárhely, G-ral
Avramescu utca 4. szám –,  és
hetente péntekenként megis-
métlik ugyanabban az időpont-
ban, a javak értékesítéséig. 
Az árverésen részt vehetnek
azon jogi és/vagy magánsze-
mélyek, akik/amelyek  24 órá-
val az árverés előtt
garanciaként kifizetik a megvá-
sárolandó ingóság kikiáltási
árának 10%-át, a részvételi
díjat és megvásárolják a fel-
adatfüzetet.  
Bővebb felvilágosítás a
0265/269-700-as, a 0265/261-
019-es és a 0745-146-096-os
telefonszámon. 

A Maestro SPRL bukaresti fi-
ókja (a volt SMDA Insolvency
SPRL) a Mureş Insolvency
SPRL által – székhely: Maros-
vásárhely, Gen.  Avramescu u.
4. szám, Maros megye –, a
csődbe ment Contranscom
Benţa Rt. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen  értékesít
egy ingatlant – 243,99 négy-
zetméteres lakóház – a maros-
szentkirályi Răsărit
villanegyedben.  Kikiáltási ár
70.431 euró + héa.  
Az árverésre január 31-én 13
órakor kerül sor a Mureş Insol-
vency SPRL székhelyén, és
megismétlik minden pénteken
ugyanabban az időpontban, az
ingatlan eladásáig.  Az árveré-
sen részt vehetnek azok a
magán- és jogi  személyek,
akik kifizetik a kikiáltási ár 10%-
át kitevő részvételi garanciát, a
részvételi díjat és megvásárol-
ják a feladatfüzetet legkésőbb
24 órával a licit kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatással a cég-
felszámoló szolgál a 0265/269-
700, 0745-146-096, illetve az
adós a 0731-230-720-as tele-
fonszámon.  

A marosvásárhelyi G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyű
Mureş Insolvency SPRL, a csődbe ment Euro Leasing Cons  Kft.
cégfelszámolója,  újra nyilvános árverést szervez az adós cég tulaj-
donában levő ingóság, egy  Iveco ML N 80 E kamion értékesítésére.
Kikiáltási ár 10.800 lej.  Az ár nem tartalmazza a héát. 
Az árverésre január 31-én 12 órától kerül sor a felszámoló székhe-
lyén, és hetente, pénteki napokon megismétlik, az ingóság értékesí-
téséig. 
Az árverésen azok a magán- és/vagy jogi személyek vehetnek részt,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garan-
ciát, a részvételi díjat, és megvásárolják a feladatfüzetet az árverés
előtti napon 13 óráig.  
Bővebb felvilágosítás a 0265/261-019,  0745-146-096-os telefonszá-
mokon.

VICTORIA javasasszony
felold átkot, kötést, kibékíti a szétváltakat, segít
alkoholizmus, impotencia esetén, leveszi a rontást,
segítségével visszatér a szeretett személy, siker- és
szerencsehozó talizmánokat készít.
Köszönetnyilvánítások:
Enikő Marosvásárhelyről hálás Victoria asszonynak,
mert  hosszú távollét után férje visszatért hozzá,
János köszöni Victoria asszonynak, hogy feloldotta a
kötést, így el tudta venni feleségül a szeretett nőt;
Andrea Magyarországról hálás, mert megoldódtak a
nagy problémák a családjában, és most sikeres és
szerencsés.
VICTORIA asszonnyal felvehető a kapcsolat a 0720-
845-464-es telefonszámon és a WhatsApp
alkalmazáson keresztül.
A megoldás 100%-ban garantált. (Fizetett hirdetés: 5998)

ADÁSVÉTEL

VESZEK régi festményeket, képkere-
teket, antik bútorokat és bármilyen ré-
giséget. Tel. 0731-309-733. (6094-I)

ELADÓK új, eredeti férfi- és női
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841, 0747-
657-424. (5993)

ELADÓ sírhely a marosvásárhelyi ka-
tolikus temetőben. Tel. 0722-728-117,
0743-085-185. (6090-I)

ELADÓ engedélyezett garázs a régi
szerpentinnél (November 7.). Tel. 0722-
317-778. (6115)

ELADÓ kedvező áron három, külön-
böző márkájú színes televízió nagyon
jó állapotban. Tel. 0744-531-878, 9-19
óra között. (6190-I)

ELADÓK Indiából érkezett, 100%-os

pamuttörülközők, mosás után nem

mennek össze. Tel. 0365/420-898.

(6203-I)

ELADÓ kétszemélyes kripta barnás

gránitból a Jeddi úti temetőben. Tel.

0746-559-028. (6206-I)

1-3 ÁR TELKET vásárolnék Maros-

vásárhely területén, lehet kertvég

vagy használatlan melléképület. Tel.

0775-114-674. (6223-I)

LAKÁS

ELADÓ I. emeleti, 3 szobás, téglaépí-

tésű, délkeleti tájolású  tömbházlakás

a Kövesdombon, a Parângului utcá-

ban. Saját hőközpont, terasz, pince.

Irányár: 75.000 euró. Tel. 00-36-30-

247-0021. (v.-I)

KIADÓ másfél szobás, jó állapotban levő,

bútorozatlan garzon a Kárpátok sétányon.

Tel. 0749-425-152. (5630)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

ZARÁNDOKLATOK 2020-ban
Medjugorje: április 20-25., júl. 31 – aug. 7., aug. 24-29., okt. 12-17.
Szentföld: július 7-11.
Lengyelország: július 20-25.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István plébános. 
Jelentkezni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

KÉT ÁPOLÓT keresünk egy idős személy mellé, 24 órás műszakkal,
felváltva vagy akár más időbeosztással, megegyezés szerint.
Jó bérezést és külön szállást biztosítunk. 
Érdeklődni a 0724-566-100-as telefonszámon. (64455-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)



ELADÓ központi fekvésű, 2 szoba-

összkomfortos ház (364 m2-es telek)

a marosvásárhelyi Tündér (Zânelor)

utcában. Tel. 0741-224-592. (6017-I)

LAKÓTÁRSNŐT keresek háromszo-
bás lakásba, a November 7. ne-
gyedbe. Tel. 0748-114-370. (mp.-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Lămâiţei utcában. Tel. 0751-368-172.
(6205)

MINDENFÉLE

BUDAPESTRE idős, fennjáró férfi
mellé keresünk gondozónőt. Szállás,
fizetés, koszt megoldva. Tel. 0744-
546-866. (6202-I)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
bádogosmunkát, cserepezést, festést,
padlócsempe-lerakást és udvartakarítást.
Tel. 0742-421-164. (6041)

FESTÜNK, parkettezést, padló- és
falicsempézést vállalunk, javítunk tetőt és
csatornát. Tel. 0751-595-201. (6053)

ANGOLNYELV-TANÍTÁST vállalok
kezdőknek és középhaladóknak. Tel.
0771-488-964. (6035-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)

VÁSÁROLUNK gépkocsi-akkumulá-
torokat, vasat, kábelt. Udvart és ga-
rázst takarítunk. Tel. 0743-512-168.
(6053)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatorna- és lefolyókészítést, szigetelést,
festést, hófogószerelést, teraszkészítést.
Tel. 0759-467-356. (6004)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. (6187-
I)

VÁLLALOK parkettarakást, -javítást,
-csiszolást. Tel. 0749-578-832. (6195-
I)

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (6221-I)

A marosvásárhelyi Állatok Barátai
egyesület felhívja az állatszeretők
figyelmét, hogy INGYEN
IVARTALANÍTHATJÁK a kiscicákat és
kiskutyákat. Érdeklődni a 0744-573-699-
es telefonszámon. (6235)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk  január
23-án a marosvásárhelyi
SZÁNTÓ SÁNDORRA halálának
4. évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! Emlékedet mindig szívünk-
ben őrizzük szeretettel. Drága
feleséged, Kati, szerető leányod,
Tünde, vejed, Levi és unokád,
Norbi. (6110-I)

Szomorúan emlékeztetjük mind-
azokat, akik ismerték és szerették
ORBÁN ROZÁLIÁT, hogy immár
12. éve, hogy nincs közöttünk.
Emléke szívünkben örökké élni
fog. Nyugodjon békében! Bána-
tos családja. (6102)

Fájó szívvel emlékezünk január
23-án MÁTHÉ MÁRTONRA, a fe-
lejthetetlen édesapára halálának
23. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Lá-
nyai, vejei, unokái, valamint sze-
rettei. (v.-I)

Fájó szívvel emlékezünk 
PÉTERFI EMESÉRE halálának 2.
évfordulóján. Nyugodj békében!
Emlékét őrzi férje, József és
leánya, Emese. (6157-I)

Egy könnycsepp a szememben
érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég, 
egy fénykép, amely őrzi emléked,
s egy út, amely elvitte életed.
Az igaz szeretet megtanít szen-
vedni, 
megtanít mérhetetlen fájdalmat
érezni,
csupán egy dolgot nem: felejteni.
Fájó szívvel emlékezem január
26-án KOVÁCS IRMA ENIKŐRE
szül. Túrós halálának 10. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Édesanyja.
(6176)

Szomorúan, fájó szívvel emléke-
zünk MÁJAI JÁNOS szabómes-
terre halálának 10. évfordulóján. 
Felesége, Erzsike, gyermekei:
Zsóka és Pisti, valamint unokája,
Andrea. (6200)

Az élet kegyetlen mostoha, sze-
retni megtanít, de feledni soha.
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Fájó szívvel emlékezünk a mező-
paniti SIKÓ GYULA DÁNIELRE
halálának 20. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Sosem feledünk. Fele-
sége, Ida, két fia: Gyula-Levente
és Tibor családjukkal. (6219-I)

Szívünkben a helyed nem pótolja
semmi, őrizzük emléked, nem fo-
gunk feledni.
Mély fájdalommal emlékezünk ja-
nuár 25-én drága édesapánkra,
VÍGH ÁRPÁDRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Soha el
nem múló szeretettel gondol rá
három gyermeke, azok családja
és unokái. (6218)

A temető csendje ad neki nyugal-
mat, emléke szívünkben örökké
megmarad. 
Kegyelettel emlékeztünk január
22-én a 11 éve elhunyt szentgeri-
cei id. SZŐCS JÓZSEFRE. Nyu-
godjon békében! Szerettei. (6229)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédi és rokon, 

OLÁH VERONIKA 
szül. Demeter 

életének 92. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Drága halot-
tunktól január 23-án, csütörtökön
14 órától a marosvásárhelyi kato-
likus temető alsó kápolnájánál
veszünk végső búcsút.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló családja. (6210-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
mama, testvér és rokon, 

SZÉKELY KATALIN 
szül. Balogh 

életének 87. évében eltávozott. 
A nyárádremetei sírkertben bú-
csúzunk tőle 2020. január 23-án,
csütörtökön 13 órakor. 

A gyászoló család. (6224-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
nagymamánktól, 

SZÉKELY KATALINTÓL. 
Neki köszönhetjük imádott édes-
anyánkat. Nyugodjon békében,
egy fénnyel telibb hazában! 
Unokái: Ildikó és Csilla. (6224-I)

Lelkem mély fájdalmával tuda-
tom, hogy imádott édesapám, a
nyárádgálfalvi születésű 

MARTON ALBERT 
életének 81. évében tragikus kö-
rülmények között elhunyt. 
Temetése január 26-án, vasárnap
13 órakor lesz a nyárádgálfalvi
temetőben, unitárius szertartás
szerint. Emlékét mindörökké szí-
vünkben őrizzük. 
Szerető lánya, Zsozsó és csa-
ládja. (6230-I)

„Ama nemes harcot megharcol-
tam, futásomat elvégeztem…”
(2. Tim. 4,7)
„Fekete pohárban
sárga kankalin.
Gyűlnek, egyre gyűlnek
a halottaim. -”
(Kányádi Sándor)
Megrendülten értesültünk volt
osztálytársunk,

MÓZES SÁNDOR
a polgármesteri hivatal építésze
hirtelen haláláról.
SANYI, váratlan halálod megaka-
dályozott abban, hogy sírod mel-
lett állhassunk. Hajdani
osztályunk közkedvelt tagja vol-
tál. Nyugodj békében, hiányod
mindvégig elkísér bennünket. 
Osztálytársaid a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum 1971-ben vég-
zett XII. E osztályából. (6227-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk 
BORZÁS ILONA szomszé-
dunktól. Emléke legyen ál-
dott! Részvétünk a gyászoló
családnak! Szomszédai.
(6207-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, akik
MÓZES SÁNDOR temetésén
részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el,
gyászunkban velünk osztoztak. 
A gyászoló család. (sz.-I)
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A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökké megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk január
24-én a nyárádremetei születésű 
SZILÁGYI PÉTERRE halálának 6. év-
fordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Nyugodjon békében! 

Szerettei. (6198)

Szomorú szívvel emlékezünk január

23-án KISS NAGY SÁNDORRA 

halálának 5. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!
Még fáj, ez örökké így marad, 
de mindig velünk leszel.
Emléked őrzi feleséged és két lányod
családjukkal. (6175)

Az idő múlik, a fájdalom nő, 
nem hoz enyhülést a múló idő. 
Sírod előtt állunk, talán te is látod, 
körülötted van szerető családod. 
Tíz éve már, hogy ezt az utat járjuk, 
megnyugvást lelkünkben még most
sem találunk.
Fájó szívvel emlékezünk a havadi szü-
letésű GÁSPÁR DOMOKOSRA halálá-
nak tizedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Emlékét szeretettel és fájó szívvel őrzi
felesége, Póli, lánya, Ildikó, fia, Domo-
kos, menye, Erzsike, veje, János, unokái: Szilárd és Anna-Lilla.
(6220)

„Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!”
(Jób 1,21)
Életünk ideje korlátozott, nem hosszabbíthatjuk meg a saját
erőnkből. Az életben sok dolog előre látható, kiszámítható, de
hogy hogyan reagálunk a veszteségre, az nem.
Az emberek világában annyit érünk, amennyit birtokolunk,
Isten országában annyit, amennyit odaadtunk földi életünk-
ben. 
Kaptunk tőled szeretetet, tudást, bátorítást, szép szavakat,
kellő szigort, udvariasságot, melyekkel sokak életét irányítot-
tad.
Mindezeket nem feledve, szívünkben örökké élni fogsz. 
Kegyelettel emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik is-
merték és szerették a néhai BUSTYA PÉTER nyugalmazott né-
mettanárt, január 24-én, halálának második évfordulóján. 
Örök álmod őrizze béke és nyugalom!

Szeretteid. (5976-I)
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Szeretnél az Azomureş 
rakfelületén dolgozni?

Január 8. és február 10. között az Azomureş kombinát rakfelületén fel- és lerakodó 
munkásokat toboroznak (meghatározott időszakra szóló szerződéssel).
Elvárások:

• Jó fizikai erőnlét
• Rendszeretet és fegyelem
• Csapatszellem
• Szakmai kihívásokra való hajlandóság

A jelentkezőknek az önéletrajzukat az Azomureş Marosvásárhely, Dózsa György utca 300.
szám alatti székhelyén kell benyújtaniuk, a toborzó-, belső kommunikáció, szakmai fejlesztési
osztályon (adminisztratív szárny),  hétfőtől péntekig 7 és 9 óra, illetve 13.15 – 14.30 óra között. 
Az önéletrajzok kiválasztása után a jelölteket értesítik a versenyvizsga menetéről.

Bővebb felvilágosítás a 0372-482-921-es telefonszámon, 
a toborzó-, belső kommunikáció, szakmai fejlesztési osztályon.


