
Pótcselekvést
végez 
a „rendszer”?
A július elsejétől érvénybe lépett, és a
családorvosokkal augusztus elsejétől
megkötött egészségügyi keretszerző-
dés előírja a 40 év fölötti egészséges
felnőttek szűrővizsgálatát. Lévén na-
gyon általános megfogalmazásról
szó, a részetekről dr. Vass Levente
szakpolitikust, az Egészségügyi Mi-
nisztérium államtitkárát kérdeztük, aki
korábban parlamenti képviselőként a
betegjogi törvény kidolgozásában vett
részt. 
____________5.
Új állatorvosi 
rendelő 
Marosvásárhelyen
Korszerű gépekkel, felszereltséggel
ellátott modern állatorvosi rendelő és
gyógyszertár nyílt Marosvásárhelyen,
a Dózsa György utca 83. szám alatt. A
VEtHub néven bejegyzett állatorvosi
rendelőben a sürgősségi és belgyó-
gyászati ellátás mellett ultrahang, la-
borvizsgálatok, röntgen, endoszkóp
használata szavatolja a gyors, szak-
szerű beavatkozásokat.
____________7.

Szerdán délben rajtolt a Marosvásárhely jelképének számító
szecessziós épületek mellől a 15. Székelyföldi Körverseny,
amely a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenynaptárá-
ban 2.2-es besorolással szerepel. Az esemény rangját bizo-
nyítja, hogy az országúti kerékpározás élvonalába tartozó
országok versenyzői is jelen vannak a körversenyen. A rajtot
megelőző napon sajtótájékoztatón vettek részt a versenyt
támogató megyei önkormányzatok elnökei, a polgármeste-
rek és a kiemelt szponzorok. 

A biciklizés összeköt 
A tokiói paralimpiára készülő ifjúsági és sportminiszter, Novák Károly

Eduárd nem lehetett jelen az általa létrehozott rangos rendezvényen, de
a kabinetfőnöke által tolmácsolt üzenetében hangsúlyozta: – A Székely-
földi Körverseny az egyik legkedvesebb projektem, az idei pedig külö-
nösen. A verseny új, ünnepi ruhába öltözött, megváltozott az elnevezése,
a logója és az arculata. Az eddig Hargita és Kovászna megyére kiterjedő
versenybe az idén először bekapcsolódik Maros megye is. Székelyföld
legfontosabb sporteseményét ezelőtt 15 évvel indítottuk Csíkszereda 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Karácsonyi Zsigmond

Miniszteri derűlátás

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter kedden kijelentette, hogy nagyon
derűlátó, és amellett foglalt állást, hogy a szeptember 13-án kezdődő
új tanévben jelenléti oktatás legyen minden diák számára, ne pedig
járványügyi forgatókönyvek szerint történjen a tanítás. Szavait nyo-
matékosítandó, azt is hozzátette, hogy az egyetemek rektorai is a je-
lenléti oktatás mellett kardoskodnak. Szerdán már árnyalta
nyilatkozatát, mondván, hogy az új tanévben továbbra is online okta-
tásban részesülnek azok a diákok, akiknek orvosi igazolásuk van arról,
hogy ellenjavallt a személyes jelenlétük az iskolában, és hogy számí-
tásba kell venni azt a nem kívánt lehetőséget is, hogy a tanítás a fer-
tőzési arányok szerinti forgatókönyvek alapján zajlik majd. Az ezekre
vonatkozó szabályok tehát érvényben maradnak, hogy adott esetben
alkalmazhatók legyenek. 

A miniszter mellett az államfő is optimista, aki szerint a nem ha-
gyományos tanítás csupán rövid időszakokra vezethető be, és szeretné
hinni, hogy a járvány vége felé tartunk.

Ki nem szeretné hinni, hogy kilábalunk a mindennapi életünket feje
tetejére állító világjárványból? Ennél azonban több kellene: bizonyos-
ság. 

Eddig csak az a bizonyosság, hogy öt héttel a tanévkezdés előtt az
illetékesek még nem tudják, hogyan kezdődik a tanév, ami a diákokban,
szülőkben és pedagógusokban is bizonytalanságot kelt. Nem lehet

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Marosvásárhelyről indult a 15. Székelyföldi Körverseny 

Épített örökségünk népszerűsítése is



Második számítógépes elosztás 
Augusztus 5-ig (máig) választhattak a betöltetlenül maradt
középiskolai helyekből az első számítógépes elosztás után
beiskolázatlanul maradt diákok. A második számítógépes
elosztásra augusztus 6-án, pénteken kerül sor, az ekkor
felvételt nyerő tanulók 6-án, illetve 7-én adhatják le iratko-
zási dossziéjukat a szóban forgó középiskolákban. Az esti
vagy csökkentett látogatású tagozatra beiratkozottakat au-
gusztus 5–7. között osztják el. 

Kirándulás nyugdíjasoknak
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének marosvásárhelyi
fiókja – Bolyai utca 36. szám – kirándulást szervez tagjai-
nak augusztus 17-én a Korond – Parajd – Szováta – Vár-
mező útvonalon. Feliratkozni az intézmény
marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén
(az emeleten) lehet keddtől péntekig 10–13 óra között.

Terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember
10. között 12 napos terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mind-
azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Hely-
szín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-
re). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni,
további részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet
a 0265-254-460-as telefonszámon.

Drónbemutató a gazdafórumon
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, Magyarbükkös
Polgármesteri Hivatala és az Appia Drones Marosvásár-
hely augusztus 6-án, pénteken délelőtt 11 órától a gazda-
fórumon gyakorlati mezőgazdasági drónbemutatót tart
gazdáknak Magyarbükkösön, Kocsis Lehel Botond agrár-
mérnök, fiatal gazda farmján az istvánházi letérő határré-
szen. Kapcsolattartók: dr. Suba Kálmán falugazdász
(0744-500-593), Kocsis Lehel Botond agrármérnök (0754-
517-778). 

Büntettek a rendőrök
A közlekedési szabályok betartását – a gyalogosközleke-
dést, valamint a gépkocsivezetők kötelező elsőbbségadá-
sát – ellenőrző akciójuk során 126 pénzbírságot – ebből
63-at gyalogosoknak – róttak ki augusztus 3-án, szerdán
a Maros megyei rendőrök. Szintén szerdán a hatóság azo-
nosította azt a máramarosi gépkocsivezetőt, aki a gyanú
szerint augusztus 1-jén éjszaka érvénytelenített hajtási jo-
gosítvánnyal ült volán mögé, és részese volt a Libánfalva
községhez tartozó Zimcben bekövetkezett közúti baleset-
nek. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

„Kézügyes” gyermekek műhelye
A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesület tá-
mogatásával augusztus 16–20. között műhelyébe várja a
8–12 éves gyerekeket. Naponta két kézművesműhelyre
kerül sor 10–14 óra között a Divers Egyesület Avram
Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székhelyének udva-
rán. A következő kézműves-foglalkozásokkal ismerkedhet-
nek meg a gyerekek: gyöngyfűzés, fafaragás,
papírkosárfonás, nemezelés, szalvétatechnika, hűtőmág-
nesek, valamint pompon-, textília- és filcfigurák készítése.
A tevékenységeket a Női Akadémia Ügyes Kezű Nők kéz-
műveskörének önkéntesei vezetik. Akiknek pedig játszani
van kedvük, kipróbálhatják a Játéktár társasjátékait, aszta-
liteniszezhetnek, tollaslabdázhatnak. A szervezők minden-

nap friss gyümölcsöt és vizet biztosítanak a gyerekeknek.
A tevékenységre augusztus 12-éig lehet feliratkozni a
0265-311-727-es telefonszámon. A tevékenységen össze-
sen 20 gyermek vehet részt. 

Tekerj egy jó célért! 
– szeptemberben
A Marosszéki Közösségi Alapítvány szeptember 18–19-én
újra megszervezi a Tekerj egy jó célért! nevű jótékonysági
kerékpáros akciót. A támogatandó projektek felíratása le-
zárult, az adományozók 15 nemes célt karolhatnak fel az
oktatás, a kultúra, az egészségügy, a környezetvédelem,
a sport, valamint a szociális szolgáltatások területéről. A
projektekről az elkövetkezőkben a Marosszéki Közösségi
Alapítvány, illetve az esemény Facebook-oldalán lehet
majd tájékozódni.

Ma KRISZTINA, 
holnap BERTA és BETTINA
napja.
BERTA: germán eredetű, jelen-
tése: fényes, tündöklő, híres. A
német -bert elemet tartalmazó
női nevek (pl. Alberta) bece-
neve is lehet.

5., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 8 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 48 perckor. 
Az év 217. napja, 
hátravan 148 nap.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Szováta önkormányzata fontosnak tartja a város
egykori lakóinak, kiemelkedő vagy történelmi je-
lentőségű személyiségeinek méltó értékelését.
Ezért a fürdőváros helyi tanácsa úgy döntött,
hogy emlékkövek felállításával tiszteleg azon
személyiségek előtt, akiknek munkássága, tevé-
kenysége vagy csak egyszerű életvitele törté-
nelmi léptékben befolyásolta a település
fejlődését, illetve hozzájárultak Szováta nemzet-
közi hírnevének megalapozásához. 

Szovátafürdő színvonalát emelte például Mária román
királynő, aki egész udvartartásával együtt sokat tartózko-
dott itt, aminek köszönhetően Szováta felkerült a nemzet-
közi diplomáciai térképre. A királynő nyári ittlétei alatt
királyi udvarok, külföldi és diplomáciai küldöttségek ér-
keztek Szovátára. 

Mások évek vagy egész életük munkásságát szentelték
a fürdő és a település fejlődésének. Több ilyen személyiség
emlékét örökítette át Szováta az utókor számára: Domokos
Kázmér erdélyi püspök szobra évek óta áll a római katoli-
kus templomnál, Veress Józsefnek, a Gérafürdő alapítójá-
nak, illetve a szovátai fürdőélet mint koncepció
megteremtőjének emlékművét a Géracsorgónál állították
fel. Mária királynőhöz hasonlóan, a híres színésznő, Jászai
Mari is gyakori jelenlétével és a közösségszervezésben való
tevékeny részvételével szerzett hírnevet a városnak. Em-
léktáblája a Mária-forrásnál található, amelynek megépíté-
sét kezdeményezte, az ahhoz szükséges pénzalapok
előteremtésében kiemelkedő szerepet játszott. 

Ebben a szellemben a múlt héten három emlékkövet ál-
líttatott fel az önkormányzat a fürdőtelepen: Mária királynő
tiszteletére a Bălcescu-parkban, dr. Marius Sturza híres bal-
neológus főorvos tiszteletére a Pacsirta hotel parkolójában,
valamint dr. Gidáli József balneológus főorvos tiszteletére

a Kicsi Gomba és Medve-tó terasza között. „A kezdemé-
nyezés folytatódik, hamarosan újabb emlékkövek felállítá-
sára kerül sor, hiszen hosszú azon nevezetes személyiségek
sora, akik méltán érdemelték ki az utókor számára állítandó
emlékművet” – áll a városháza által kiadott közleményben.
(gligor)

Emlékköveket állítanak Szovátán

RENDEZVÉNYEK
Domokos Kázmér  emlékműve Fotó: Gligor Róbert László

Három emlékkövet állítottak fel a fürdőtelepen Fotó: Szováta önkormányzata



Tánczos Barna környezetvédelmi és vízügyi minisz-
ter szerint jól vizsgázott Romániában a Sumal 2 fa-
anyag-nyomkövető rendszer. 

A miniszter keddi sajtótájékoztatón ismertette a rendszer fél
éves alkalmazásának eredményeit, megállapításait az RMDSZ
által kiadott közlemény foglalta össze. A Sumal 2 informatikai
rendszert a törvénytelen fakitermelés megfékezésére dolgoz-
ták ki. A rendszerhez telefonos alkalmazás is tartozik, amelyen
keresztül bárki ellenőrizheti, ha fát szállító gépkocsit lát, hogy
legális-e a szállítmány. 

A miniszter szerint a Sumal 2 faanyag-nyomkövető infor-
matikai rendszerrel sikerült visszaszorítani az illegális fakiter-
melést. Ugyanakkor a rendszer a bürokráciát is csökkentette,
hiszen digitalizálta az engedélykibocsátás folyamatát. 

Amint Tánczos Barna részletezte: a Sumal 2 rendszerbe re-
gisztrált több mint 64 000 felhasználó hozzávetőlegesen 21
millió köbméter faanyag szállítására több mint 2,2 millió szál-
lítólevelet állított ki, ami naponta átlagosan 12 600 iratot je-
lent. Egy évvel korábban ugyanebben a periódusban a
rendszer korábbi verziója 17,3 millió köbméter fára 1,9 millió
kísérőlevelet generált. A különbséget – a miniszter szerint –

részben az okozza, hogy a Sumal új verziójába a fűrészpor, a
pellet és a brikett szállítmányokat is be kell vezetni. A szállít-
mányok ellenőrzését a gps-es helymeghatározó és a szállít-
mányról feltöltendő fényképek is segítik. 

A miniszter közlése szerint korábban naponta átlagosan 2,5
illegális szállítmányt lepleztek le, az új rendszerben a megnö-
vekedett számok mellett is átlagosan napi kevesebb mint egy
törvénytelen szállítmányt azonosítottak. 

Az elmúlt hat hónapban az állampolgárok összesen több
mint 858 ezer alkalommal ellenőrizték a faanyag-szállítmá-
nyok törvényességét. Az illegálisnak tűnő szállítmányok ese-
tében a rendszer felajánlja a 112 segélyhívószám tárcsázását.
Az állampolgárok 3468 ilyen hívást kezdeményeztek, végül
123 szállítmány bizonyult törvénytelennek. 

A lakossági bejelentések alapján a hatóságok 212 900 lej
értékben róttak ki bírságot, 307 köbméter fát és 24 olyan gép-
járművet koboztak el, amellyel illegálisan szállítottak faanya-
got.  A rendőrség a rendszer bevezetése óta 19 721 ellenőrzés
során közel 21 ezer köbméter fát kobozott el, 12,5 millió lej
értékben szabott ki bírságot és 5952 esetben indított eljárást a
törvénysértést elkövetők ellen. (MTI)

tudni, hogy milyen típusú koronavírusteszteket fognak
egységesen alkalmazni a diákok és tanárok szűrésére,
hiszen erről még nem jutott egyezségre az oktatási és
egészségügyi minisztérium. Ezt persze az ellenzék is
a kormány szemére vetette, arra hivatkozva, hogy
ugyan a 12 évesnél idősebb diákok beolthatók, a ki-
sebbeket viszont tesztelni kell, csakúgy, mint a peda-
gógusokat (jó részük még mindig nem oltatta be
magát), hiszen „a tesztelés az egyetlen mód a fertő-
zésgócok kialakulásának megelőzésére az iskolák-
ban”. Ha sürgősen nem jutnak egyezségre az
illetékesek, nehéz lesz időben beszerezni a teszteket.
Arról sincs bővebb információ, hogy a kisiskolásokat
(vagy akár az egyetemistákat, egészségügyi személy-
zetet) milyen gyakorisággal szűrik. Ha már ugyanis
nem tehetik kötelezővé az oltást, a fertőzésgócok ki-
alakulását a gyakori teszteléssel meg lehet előzni, lásd
erre jó példaként Nagy-Britanniát. A ki mit fizet? kér-
désre sincs még válasz, ahogy arra sem, hogy logisz-
tikával, tankönyvekkel hogyan készülnek az új
tanévkezdésre. Lehet, majd szeptember 13-án megtud-
juk mindezekre a választ…

Elpusztult medvét találtak
A Suceava megyei Broşteni település környéki erdő-
gazdálkodási terület képviselői telefonon értesítették
Maroshévíz rendőrségét, hogy az egyik vadőrük
medvetetemet talált a Hargita megyével határos
erdős területen. A helyszínre rendőrségi munkacso-
port szállt ki, és az állategészségügyi igazgatóságot
is értesítették, tájékoztatott a Hargita Megyei
Rendőr-főkapitányság. Az első információk szerint a
nagyvad teteme azon terület közelében fekszik, ahol
július 23-án a medve juhászokra támadt, egyet meg-
ölt, egyet pedig súlyosan megsebesített. (Agerpres)

271 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 271 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 29.748 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte szer-
dán a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új
esetekkel 1.083.982-re nőtt a járvány eleje óta diag-
nosztizált fertőzöttek száma, 1.048.072 személyt kö-
zülük gyógyultnak nyilvánítottak. Eddig 8.737.920
RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel
az országban, és 1.898.251 antigéngyorstesztet vé-
geztek. (Agerpres)

Változatlan marad a középiskolai
felvételi módszertana

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter kedden arról be-
szélt, hogy jövő évben nem változik a középiskolai
felvételi módszertana. Közölte, hogy módosításokat
leghamarabb a 2023. évi felvételire lehet bevezetni.
Az ősszel nyolcadik osztályba lépő tanulók szülei
megnyugodhatnak: nem módosul az országos ké-
pességfelmérő vizsga – szögezte le a miniszter.
Hozzátette, az egyetlen módosítás az lesz, hogy a
dolgozatok javítását informatizálják, hogy kiszűrjék
az emberi szubjektivitást; ez azonban nem fogja be-
folyásolni a diákok felkészülését. Véleménye szerint
előnyükre fog válni a szubjektivitás kiküszöbölése.
Emlékeztetett, hogy a nyolcadikosok idei képesség-
felmérő vizsgáján 20.000 óvást nyújtottak be, és
ezek közül nagyon sok eredményezett osztályzat-
módosítást, hasonlóan az érettségi vizsgához, ahol
az 56.000 benyújtott óvás közül 53.000 eredménye-
zett jegymódosítást. (Agerpres)

Bírság légszennyezés miatt
15.000 lejjel bírságolta meg a Környezetvédelmi
Őrség azt a zilahi vállalatot, amely légszennyezést
okozott a hulladéklerakatában hétfőn kitört tűz nyo-
mán. A lángok megközelítőleg 50 négyzetméteren
pusztítottak, az égő hulladékok sűrű füstje elborította
a várost. (Agerpres)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom
Romániában 13,4 százalékkal nőtt a kiskereske-
delmi forgalom volumene az idei év első hat hónap-
jában a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva
– közölte szerdán az országos statisztikai intézet. A
nyers adatokból kiszámított növekedés az autók és
motorkerékpárok értékesítését nem tartalmazza. A
szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint
a bővülés 11,6 százalékos volt. A növekedés főleg a
nem élelmiszereknek tulajdonítható: ezekből (a
nyers adatok szerint) 21,4 százalékkal többet adtak
el. Az üzemanyagok értékesítése 14,7 százalékkal,
az élelmiszereké pedig 4,9 százalékkal nőtt a tavalyi
év első feléhez képest. Idén júniusban a kiskereske-
delmi forgalom volumene a nyers adatok szerint (az
autó- és motorkerékpár-értékesítés nélkül) 12,1 szá-
zalékkal bővült 2020 júniusához viszonyítva. Romá-
niában tavaly éves szinten 2,2 százalékkal nőtt a
kiskereskedelmi forgalom volumene az előző évhez
mérten. (MTI)

Ország – világ

Miniszteri derűlátás
(Folytatás az 1. oldalról)
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Jól vizsgázott Romániában a falopások 
visszaszorítására kidolgozott rendszer

Az oltási kampány felpörgetésének módját 
keresik a hatóságok

Romániában a koronavírus elleni oltáskampány fel-
pörgetésének módját keresik a hatóságok: az
egészségügyi miniszter különböző jutalmazási mód-
szerek bevezetését javasolta, az államfő pedig to-
vábbra is a meggyőzést szorgalmazta, és
elfogadhatatlannak nevezte, hogy diszkriminatív
megszorításokkal büntessék a beoltatlanokat.

Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter a News.ro hírportál
által szerdán közölt interjúban elmondta: ebédjegyekkel és
tombolával bátorítanák az oltás felvételét, a szaktárca hama-
rosan a kormány elé terjeszti egy erről szóló sürgősségi ren-
delet tervezetét. A tárcavezető megerősítette: a páciensek
veszélyeztetésének elkerülése érdekében rendszeres teszte-
lésre köteleznék a beoltatlan egészségügyi dolgozókat. Ezt
saját költségükön kellene elvégezniük, tekintettel arra, hogy
az állam ingyenesen biztosítja a védőoltást, amelynek bizton-
ságos voltáról immár elegendő tudományos adat áll rendelke-
zésre – érvelt a miniszter.

Klaus Iohannis államfőt szerdán egy Bukarest melletti ter-
mészetvédelmi területen tett látogatása alkalmával kérdezték
az újságírók arról, támogatná-e, hogy megszorításokat vezes-
senek be a beoltatlanokkal szemben. 

„Nem győzhetjük le a világjárványt diszkriminációval. A
járványt csak tömeges oltással tudjuk megfékezni” – jelentette
ki Iohannis. Rámutatott: nem lehet az embereket olyasmire
kényszeríteni, amit azért nem akarnak megtenni, mert nem
értik. Az elnök ezért a tudatosítás fontosságát hangsúlyozta,
és az oltási kampány erősítését szorgalmazta. Iohannis elis-
merte: elképzelhető, hogy Romániában is kitiltják a beoltatla-
nokat olyan „nem létfontosságú” helyekről, mint a mozik és
vendéglők, de szerinte ez önmagában nem jelent megoldást a
járványra, a „magyarázat nélküli” tiltások pedig nem vezetnek
sehova.

Iohannis is „elfogadhatatlannak” nevezte, hogy az egész-
ségügyi dolgozók ne legyenek beoltva, és támogatásáról biz-
tosította a kormányt, ha jutalmazási módszerekkel akarja
növelni az oltási hajlandóságot.

A 19,3 milliós Romániában eddig 5 millió 25 ezer ember, a
beoltható – 12 év feletti – lakosság kevesebb mint 30 száza-
léka kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. Az oltási haj-
landóság júniusban esett vissza: azóta átlagosan naponta 9-10
ezerrel emelkedik az immunizáltak száma, és két hónap alatt
alig több mint két százalékkal (29,6 százalékra) emelkedett az
átoltottsági arány. (MTI)

Újabb járványügyi szigorításokról döntött és szep-
temberi zárlatra készül az izraeli kormány – jelen-
tette a katonai rádió szerdán.

A koronavírus-járvánnyal foglalkozó kabinet a kedd esti
ülésén döntött az újabb korlátozásokról a delta variáns okozta
negyedik hullám megfékezésére. 

Az augusztus 8-án életbe lépő korlátozások szerint Izrael-
ben minden zárt térben kötelező lesz a „zöld címke”, vagyis
csak a beoltottak és gyógyultak, illetve friss negatív teszttel
rendelkezők léphetnek be a nyilvános helyekre. 

A 12 év alatti gyerekekre is vonatkozik a „zöld címkéről”
szóló szabályozás, és augusztus 20-tól szabadtéren is kötelező
lesz a maszk a 100 fősnél nagyobb rendezvényeken.

Az állami hivatalokban jövő héttől csak a dolgozók fele lesz
jelen, a többiek otthonról dolgoznak, és az otthoni munkavég-
zést javasolták a magánszektor számára is. A kézfogás, az öle-
lések és testi kontaktus mellőzését kérik a lakosságtól, és
ezentúl karanténba kell menniük a 12 év alatti fertőzöttekkel
törődő felnőtteknek. 

Fokozzák az otthoni karantén betartásának és a maszkvise-
lés megszegésének ellenőrzését, és a 60 év felettieket arra kér-
ték, hogy ne találkozzanak oltatlan emberekkel zárt térben. 

Tilos a „piros” besorolású, vagyis erősen fertőzött orszá-
gokba utazni, és a közepesen fertőzött „narancssárga” orszá-
gokból visszatérőknek karanténba kell vonulniuk egy hétre
akkor is, ha oltottak vagy gyógyultak. A zöld államokból ér-
kezőknek csak a reptéri tesztek negatív eredményének kézhez
kapásáig kell otthon tartózkodni. 

A koronavírus-kabinet ülésén az egészségügyi szakemberek
kijelentették, hogy a jelenlegi járványügyi adatok alapján már
elkerülhetetlennek tűnik a zárlat bevezetése szeptemberben,
hogy megállítsák a súlyos betegek számának növekedését,
mert a kórházak már nem lesznek képes fogadni őket. 

A szeptemberi zárás gazdasági költségei viszonylag alacso-
nyak lesznek az őszi zsidó ünnepek, a zsidó új év és a sátoros
ünnep miatti kevés munkanap nyomán. A zárlat a szakértők
szerint a betegek számát 10 napon, a súlyos betegek számát
két–három héten belül befolyásolja.

„Valószínűleg nincs menekvés az országos zárlat elől – ki-
véve, ha a harmadik oltás jelentősen csökkenti a betegek szá-

mát” – mondta az ülésen Naftali Bennett miniszterelnök. 
„Célunk Izrael nyitva tartása, és ez még mindig lehetséges”-

hangsúlyozta a kormányfő szerdán egy jeruzsálemi oltóköz-
pont megnyitásán. „De nem kerülhetünk olyan helyzetbe,
hogy a kórházaknak egy napon azt kelljen mondaniuk: nincs
nálunk hely, nem jöhet ide a beteg. Tudni fogjuk, mikor kell
fékezni”- tette hozzá, miután már két egymást követő napon
3000 fölött volt az azonosított új fertőzöttek száma. 

„Kudarcot, katasztrófát jelent, ha bejelentjük a zárlatot az
őszi ünnepekre, mindent el kell követni ennek megakadályo-
zására. Még lehetőségünk van rá, keményebb ellenőrzésre van
szükség” – vélekedett Nicán Horovic egészségügyi miniszter,
aki a rádió szerint meglehetősen magára maradt véleményével
a koronavírus-kabinetben.

A szigorítások mellett az oltások rohamos növelésével, a
még mindig oltatlan mintegy egymillió, 12 évnél idősebb iz-
raeli vakcinázásával, valamint a hatvan éven felüliek harmadik
dózissal történő újraoltásával próbálják elkerülni az újabb or-
szágos zárlatot.

Szerdán 3280 új vírushordozót azonosítottak az elvégzett
több mint százezer teszttel, a pozitív esetek aránya 3,34 szá-
zalék volt az egészségügyi minisztérium honlapja szerint. 

Már 443-ra emelkedett a kórházi ellátást igénylő esetek
száma, akik közül 236-an súlyos betegnek számítanak, és 49-
en lélegeztetőgép segítségére szorulnak. Ezen a héten meg-
kezdték a 60 év fölöttiek újraoltását, közülük már 182 444-en
vették fel a harmadik adag vakcinát. A Jediót Ahronót című
újság hírportáljának, a ynetnek az elemzéséből kiderül, hogy
a nem oltottak 4,5-ször nagyobb valószínűséggel kerülnek a
súlyos betegek közé. 

A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael
mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 796 466-ot (tizenkét
évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfi-
zer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,33 százaléka,
azonban ez nem bizonyult elégnek a sokkal fertőzőbb delta
vírusváltozat okozta járvány megfékezésére. A pandémia
megjelenése óta 884 933 koronavírus-fertőzöttet azonosítot-
tak. A SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségben
(Covid–19) tavaly február óta 6497-en haltak meg Izraelben.
(MTI)

Izraelben szigorításokról döntött,
és szeptemberi zárlatra készül a kormány



akkori polgármesterével, Ráduly
Róbert Kálmánnal. A Székelyföldi
Körverseny több mint egy egyszerű
bicikliverseny. A térség és az itt élő
emberek nagyszerűségét hirdeti. A
biciklizés összeköti az embereket,
kultúrákat, hagyományokat. Mi ezt
az üzenetet akarjuk a versennyel
közvetíteni. Ezt az üzenetet fogja
hordozni a 20 részt vevő csapat –
négy kontinentális, 12 klubcsapat és
négy nemzeti csapat, amelyek tíz
különböző országból érkeztek. Ez a
székely és a nemzeti sport ünnepe.
Már nem csonka a megmérettetés 

Soós Zoltán, Marosvásárhely
polgármestere örömmel nyugtázta,
hogy az általa vezetett megyeszék-
hely a verseny kiindulópontja lett.
Jó alkalom a város nevezetességei-
nek népszerűsítésre. Jelképesnek
nevezte, hogy az ünnepélyes meg-
nyitóra és a csapatok bemutatójára
a várban került sor. Biztosította a
szervezőket, hogy továbbra is a tá-
mogatók közt lesz Marosvásárhely. 

A Székelyföldi Körverseny nem-
csak a sportolókat, hanem régiókat,
megyéket és településeket is össze-
hoz – hangsúlyozta Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke. Bár
Marosvásárhelyt és Maros megyét
az eddigi évek során a körverseny
elkerülte, most örömmel vette tudo-
másul, hogy az innen induló kerék-

párosok a Nyárád- és Küküllő-men-
tén is áthaladnak. 
Az elvágott kapcsolatok újraépítése 

A közúti infrastruktúra és kap-
csolattartás szempontjából van még
tennivaló, világított rá kissé ünnep-
rontó módon Borboly Csaba, Har-
gita megye elöljárója: – Ha csak
Hargita és Maros megyét nézzük,
azt látjuk, hogy legalább hat olyan
megyei utunk van, amit felszámol-
tak. Családokat zártak el egymástól
azáltal, hogy lehetetlenné tették a
közlekedést. Sok esetben száz kilo-
méteres kerülőt kell tenni, hogy
egymáshoz eljussanak. Hagyomá-
nyos kulturális, társadalmi kapcso-
latok szűntek meg. Ezeknek újra
teret kell adni, hisz senki sem akar
a periférián lenni. Mindenki azt sze-
retné, hogy egymást erősítsék. Erről
szólnak a székelyföldi együttműkö-
dések. Nem elég csak beruházások-
ban gondolkodni, hanem életet kell
bele lehelni. Ilyen tekintetben a
Székelyföldi Kerékpáros Körver-
seny szinte egyik legnagyobb szim-
bóluma ennek a térségnek. Most,
amikor a kerékpározás reneszánszát
éli, a klímaváltozás szempontjából
is a biciklinek áll a zászló, nagyon
hasznos a népszerűsítésben ez a ver-
seny. 
Válasz nélküli kérdések

A marosvásárhelyi várban be-
mutatkozó csapatok igazolták a pa-

ralimpikon sportminiszter szavait:
igazi sportbarátságot tapasztaltunk
a megkülönböztető trikókért
harcba szálló bringások közt. A
csapatokon belül is a nemzetek és
nyelvek kavalkádja volt tetten ér-
hető. A nagy európai körversenyek

utánpótlásai méregették egymást
és az ellenfelek bringáit. Hisz a
technika ebben a sportágban sokat
jelent. Talán ezért is sorvadt el a
valamikor országosan jegyzett ma-
rosvásárhelyi kerékpársport. A saj-
tótájékoztatón időhiányra
hivatkozva nem adtak lehetőséget,
hogy az újságírók feltegyék a kel-
lemetlen kérdéseiket. Pedig szeret-
tük volna megtudni a

sportminisztérium és a helyi köz-
igazgatás elképzelését a marosvá-
sárhelyi kerékpársport jövőjéről,
tekintettel arra, hogy mind több fi-
atal szeret biciklizni. De ahhoz biz-
tonságos, kerékpárosbarát közutak
kellenek, támogatás a megfelelő
versenykerékpárok beszerzésére és
nem utolsósorban Novák Eduárd-
hoz hasonló, megszállott szakem-
berek. 
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Épített örökségünk népszerűsítése is

Fotó: Nagy tibor

Magyar bajnok Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Orgonafánk szombati haláláról
akartam írni, de közbejött valami.
Meg kellett írni – erre készülődtem
napok óta –, hogy micsoda becsa-
pós badarság az, ami mostanában
a tévében felröppentett, folyammá
dagadt reklámok körül folyik.
Avagy inkább előtte. Az olvasók
tisztában vannak azzal, hogy egész-
séges és ép idegrendszerű ember,
aki nem a kereskedelemből él és
nem a termékfetisizmus rabja, azaz
nem szívleli a reklámokat, amelyek
megszakítják a legizgibb filmet,
szétfaragják a művészi, esztétikai,
lelki élményforrást, a megrázó
pszichodrámát, vagy szünetet
adnak annak, akit sürgető proszta-
tája amúgy is kimenetelre sarkall,
de nem szívesen hagyná ott ked-
venc sorozatát, épp amikor a sokat
szenvedett és így is vonzó Izaura
éppen szerelme dél-mexikói vulka-
nikus portól borított talpát nyalo-
gatja.

A szemforgató, szenteskedő os-
tobaság, nevezzük inkább felfoko-
zott óvatosságnak, a korrektségre
törekedés kiírja a kereskedelmi rek-
lámok elé a megszakítás előtt jól
láthatóan, hogy 12 éven aluliaknak

nem ajánlott – mire az ember, az
avatatlan néző beugrik ennek a fi-
gyelmeztetésnek, arra sejtődik el-
méje, hogy most valami
vérfagylaló tejszínhabos krimi
vagy egy vérbő és mesés ámormá-
mor következik, holott csak a rio-
maréba ugranak fejest a tonhalak
és imádóik. 

Végiggondolni is borzalmas,
hogy a tizenkét év alatti gyermeke-
ink, unokáink, az él- és utolsó tanu-
lók, kisiskolások és olvasni még
nem tudó, nulladik osztályba kény-
szerülő csemetéink, csemetéitek,
csemetéik megtudják, hogy van láb-
izzadás elleni szer, amit hülye fel-
nőttek bizalmasan beszélnek meg a
vacsoraasztalnál egy baráti meghí-
vás leple alatt, vagy hogy a pöttyös
az igazi labdában, gombában vagy
bárányhimlőben. Gyerek nem lát-
hatja, hogy gyerekek szerepelnek a
hirdetésben, boldog pingvines
gyermekek, akik kapnak valamit,
akiknek meglepetést okoznak szü-
leik vagy nagyobb szüleik kará-
csonykor, húsvéti nyuszijárásban.
Nyalánkságok tolakodnak fel a kép-
ernyőre, gyermekeknek való dol-
gok, vagy felnőtteknek ajánlanak

tutto mobilit, vagyis mindig mozgó
éjjeliedényt, rágót, száj-, orr- és
fülfrissítőt, divatos, márkás rucit,
ezer olyan dolgot online is, amit
vagy megveszünk, vagy nem, amire
egyáltalán nincs pillanatnyi szük-
ségünk vagy amúgy is a gyerekkel
együtt vásárolunk meg, és ott a

boltban, önkiben, szupermarket-
ben, ahová már elküldjük a 12 éven
aluli, 10-11 éves gyermeket, abba
a fertőbe, ahol amúgy is élő egye-
nesben, reklám és tévéképernyő
csábítása nélkül, közvetlenül saját
szemével is láthat, kezével is tapint-
hat minden elérhető árucikket, tu-
datosan vagy titkos belső ve-
zérléssel meg is vásárol.

Az is mélymerítésű elmélkedésre
adhat okot, hogy kiknek az óvatos,
mindenre kiterjedő figyelemmel
rendelkező elméjében vagy garat-
mandulájában született meg ez az
óvó-védő-elkendőző rendelkezés,
amit aztán kiterjesztettek a reklá-
mozásra hajlandó/kényszerülő stú-

diókra, adókra. A nyomtatott/on-
line sajtót még nem érte el a tila-
lom – de szerencsére a gyerekek
nem olvasnak újságot. Vakációban
pedig semmit sem, hiába is bosz-
szankodsz, kedves (nagy)szülő. Bár,
ami késik, nem múlik. Ez az olva-
sásra is értendő.

Vissza tehát a főcsapáshoz.
Olyanok állhatnak a törvényt és
rendelkezést hozó háta mögött,
vállveregetői között, akik úgy gon-
dolják, hogy a boldog gyermekkor-
hoz szükségtelen az áruismeret, a
kereskedelemben való elemi jártas-
ság, akik arra gondolnak, hogy a
fogékony gyermekelme mindjárt
befogadja a gépkocsimárkák verse-
nyét, az üdítők és fagylaltok válasz-
tékában szakértő módon fog
válogatni, netán az árakat is meg-
jegyzi valamely áruházlánc eseté-
ben, és ismereteit arra fogja
felhasználni, hogy terroristamód
gyötörje szüleit: vegyenek neki
Szuzukit, mezőgazdasági kisgépet,
elektromos fogkefére szerelhető
pingpongasztalt, űrhajóban is mű-
ködő villanyrezsót, szörnyellák
által használatos, kettős falú, dup-
lán sima toalettpapírt születésnap-
jukra, nagyapának mosolygós kerti
törpét nutellából gyúrva stb. stb. –
amíg a készlet és a késztetés tart.

Avagy ezekre rákattanhat a gye-
rek az interneten böngészve. Az on-
line iskola a gyereket, a 12 éven
alulit is a képernyők elé ültette, és
el fog kalandozni, ahol aztán az új
tartalmak között kéretlenül is fel-
sziporkáznak a kereskedelmi hirde-
tések. És a konkurenciától tartó
kereskedők úgy tartják, hogy a 12
évesnél fiatalabb fogyasztókat
(szülői pénztárcafonnyasztókat)
még távol lehet tartani a verseny-
társaktól, ha nem engedik az óva-
tos szülők, hogy gyermekük
belehabarodjon a reklámokba, és
nem találják meg a helyes középu-
tat ebben a csábító labirintusban.
Avagy növelni kell a tilalomfák szá-
mát ebben az elkanászosodott e-vi-
lágban. A gyerek csak rosszat
tanulhat a hirdetményekből.

Avagy valamely elrugaszkodott
pedagógus, gyermeklélek-szabá-
lyozó szakdadus, szenteskedő, nyá-
jas és jóságos politikus bácsi vette
rá a törvényhozót, hogy óvja gyer-
mekeinket a csúnya kereskedelem-
től, reklámfogásoktól, árubőségtől,
amely nem való a jellemes közép-
európai és visegrádi négyek embe-
réhez. Hiszen nemes és ősi virtusra
vall a nélkülözés, az ősközösségi
javak esetleges cseréje. (Mint szi-
nofarmon a szinofarmerek teszik.)

Csakis reklámok nélkül

(Folytatás az 1. oldalról)



A dr. Ianoşi Edith Simona tü-
dőgyógyász főorvossal folyta-
tott beszélgetést megelőzően
abból indultunk ki, hogy
magas a tüdőt érintő poszt-
Covid szindrómával orvoshoz
forduló betegek száma. Mi-
előtt az okokra rátérnénk, ka-
nyarodjunk vissza a
vírusfertőzéshez, amely sok
kellemetlen, negatív követ-
kezménnyel járhat.

– Kezdjük talán azzal, hogy a
SARS-CoV-2 vírus miért a tüdőt tá-
madja meg elsősorban?

– A Covid–19 cseppfertőzéssel
terjedő felső légúti betegség, amely
számos szövődménnyel járhat, és
elsősorban a tüdőn okoz kisebb
vagy elterjedtebb elváltozásokat,
amelyek tüdőgyulladás formájában
jelennek meg. 

– A kialakuló tüdőgyulladás az
esetek egy részében miért válik any-

nyira veszélyessé,
hogy lélegeztető-
gépre szorul a beteg,
és esetenként már
nincs lehetősége a
gyógyulásra? 

– A legnagyobb
veszélyt az idősekre,
az elhízottakra, a
krónikus betegsé-
gekben szenvedőkre
jelenti, de lehet drá-
mai lefolyású más-
különben egészséges
fiataloknál is. A be-
tegséget okozó vírus
(SARS-CoV-2) sú-
lyos esetekben a
tüdőt, a szívet és a
vesét, de szinte bár-
melyik szervet káro-
síthatja. Együtt
járhat a fertőzés
olyan általános gyul-

ladással is, amelyet úgynevezett ci-
tokinvihar kísér. Ez az immunrend-
szer túlzott aktivitását, gyulladásos
fehérjék fokozott termelését jelenti,
és ilyenkor sajnos lélegeztetőgépre
szorulhat a beteg.

– Milyen következményei vannak
a Covidban kialakuló tüdőgyulla-
dásnak a betegség után és poszt-
Covid szindrómaként hónapok
elmúltával? 

– A Covid–19-nek lehetnek
hosszú távú szervi szövődményei.
Csökkenhet miatta a tüdőkapaci-
tás, aminek az a következménye,
hogy az érintettek például nem
tudnak úgy futni vagy gyalogolni,
mint betegségük előtt. Ez a hosz-
szabb távú szövődmény fiatalok-
nál is jelentkezhet, még olyan
esetekben is, amikor a tüdőt ko-
rábban dohányzás sem károsí-
totta.

– Mit jelent a tüdőfibrózis? Mi-
lyen elváltozások történnek a tüdő-
ben? Milyen tünetei vannak, amikor
már orvoshoz kellene forduljon a
beteg?

– A tüdőfibrózis során valami-
lyen kiváltó ágens hatására (Covid–
19) krónikus gyulladás indul el a
tüdőszövetben, a léghólyagocskák
és hajszálerek között, ami végül a
kötőszövet felszaporodásához
vezet, ezzel csökkentve a légzőfe-
lületet. 

A tünetek szempontjából a beteg
a következő panaszokkal fordul az
orvoshoz: gyengeség, étvágytalan-

ság, hőemelkedés, láz jelentkezhet,
száraz köhögés, fokozatosan sú-
lyosbodó, kezdetben csak terhelés-
kor, majd nyugalomban is
jelentkező nehézlégzés, fokozato-
san kialakuló légzési elégtelenség.

– Milyen esély van a gyógyu-
lásra?

– A nehézlégzést, a mellkasi fáj-
dalmat és az elhúzódó köhögést a
tartós gyulladás által kiváltott 
kislégúti és tüdőszöveti károsodá-
sok okozhatják. Amennyiben a
poszt-Covid-szindróma igazolttá
válik, szükséges a rehabilitáció;
szakorvosi ellátást kell igénybe
venniük a betegeknek, hogy komp-
lex kezelést kapjanak.

– Fel van-e készülve az egészség-
ügyi rendszer, és ezen belül a tüdő-
gyógyászat ezeknek a betegeknek az
ellátására?

– A pulmonológiai rehabilitáció-
nak nagy fontossága van a poszt-
Covid-szindrómában szenvedő
betegek kezelésében. Ilyenkor a re-
keszizom megfelelő működésére
szolgáló légzőgyakorlatokkal segí-
tik a beteget. Fokozatosan emelik a
fizikai aktivitást, rendszeres vér-
nyomás- és pulzusellenőrzés mel-
lett. Ha a pszichés állapot javítására
van szükség, az erre szolgáló mód-
szerekkel ismertetik meg a pácienst.
Emésztési zavar és hasmenés esetén
dietetikai rehabilitációt is igénybe
vehet az illető. Jelenleg hazánkban
kevés rehabilitációs lehetőség léte-
zik. (b. gy.)

A július elsejétől érvénybe lé-
pett, és a családorvosokkal
augusztus elsejétől megkö-
tött egészségügyi keretszer-
ződés előírja a 40 év fölötti
egészséges felnőttek szűrő-
vizsgálatát. Lévén nagyon ál-
talános megfogalmazásról
szó, a részletekről dr. Vass 
Levente szakpolitikust, az
Egészségügyi Minisztérium
államtitkárát kérdeztük, aki
korábban parlamenti képvise-
lőként a betegjogi törvény ki-
dolgozásában vett részt. 

– A szűrővizsgálatokkal kapcso-
latosan a biztosítottakban több kér-
dés is fölmerült, ezekre szeretnénk
megtudni a választ. 

– Bár kritikus hangot ütök meg,
de azért, hogy a végén a kedves ol-
vasókkal levonhassuk a következte-
tést, hogy minden előrelépés,
minden ilyen és ehhez hasonló ren-
delkezés jobb irányba tereli a rend-
szert. A kritikus hang ellenére
összességében örvendenünk kell,
hogy egyáltalán foglalkozni kezd-
tek ezzel a lehetőséggel – fogalma-
zott dr. Vass Levente. 

Ami a bírálatot illeti, az egész-
ségbiztosítási rendszer pótcselek-
vést végez. Elvárnánk, hogy a
különböző betegségek, az életkor, a
családi, genetikai okok miatt a szü-
lők, nagyszülők betegségeitől függő
kockázati csoportokba sorolja a biz-
tosítottakat, és ennek alapján sze-
mélyre szabottan írják elő, hogy
milyen kivizsgálást, laboratóriumi
analízist kell elvégezni (vérvizsgá-
lat, ultrahangvizsgálat, CT-felvétel,
a véranalízisen belül speciális labo-
ratóriumi eredmények igénylése…)
Ehelyett az egészségbiztosítás a 40
évet betöltött személyeknél kizáró-
lag a vérből nyerhető analíziseket
finanszírozza az addigi szerződések
értékei fölött a vizsgálatokat végző
egészségügyi intézményeknél. A la-
boratóriumok, jelentést téve a

hónap végén, a biztosítási
pénztár többletfinanszíro-
zásából elvégezhetik a
véranalízist, ha a család-
orvos javaslatára a bizto-
sított igényelte azt. Ez
számomra nem elegendő
olyan egészségügyi szak-
politikusként, akinek ez-
előtt két évvel a betegjogi
törvénybe az RMDSZ-es
kollégáim támogatásával
sikerült bevezetni azt,
hogy a pénztár köteles a
biztosítottak összes pre-
venciós vizsgálatát elvé-
gezni. 

Ha azt nézem, hogy
egy lépés megtörtént,
hogy legalább elindították
ezt a folyamatot, aminek
félév múlva újabb lé-
pések bevezetése lehetne
a következménye, akkor
elégedett vagyok, és a
kritikus hangvételt mind-
össze noszogatásnak tar-
tom.

– Visszatérek a kérdésre: hogy
fog lezajlani az előírás életbe ülte-
tése? A páciensnek kell-e jelentkez-
nie, hogy kivizsgálást szeretne, vagy
a családorvos keresi ki a jegyzékén
azokat a biztosítottakat, akik betöl-
tötték a 40. évüket, és tesz javasla-
tot, hogy vegyenek részt az
úgynevezett szűrésen? Honnan
lehet tudni például, hogy valaki
makkegészséges, ha a kisebb-na-
gyobb egészségi gondjait elhall-
gatja?

– Éppen az a probléma, hogy
mindössze laboratóriumi analízise-
ket igényelve semmi egyéb nem
történik, mint az, amit az egészség-
biztosítási pénztár 2008-ban az ak-
kori liberális miniszter
kezdeményezésére elindított, és
aminek nem lett rendszerszintű
eredménye a lakosság egészségi ál-
lapotjavításában. Voltak egyértelmű

azonnali előnyei, hiszen az egy-
szerű laboratóriumi vizsgálatokból
az ismerősi körünkben is találtak
olyan személyeket, akár orvost is,
akinek diagnosztizálták a betegsé-
gét. Viszont egy általános érvényű,
egyszerű laboratóriumi szűrővizs-
gálatra a családorvosoknak eddig is
joguk volt elküldeni a jegyzékükön
szerepelő személyeket. Ha úgy gon-
dolták, hogy valakinek az erőnléte,
bőrszíne azt sugallta, hogy esetleg
valamilyen probléma lehet, eddig
is kérhették a kivizsgálást. A kü-
lönbség mindössze annyi, hogy
most a 40 év fölötti biztosítottakról
beszélünk, akik attól a hónaptól,
amikor a 40. évüket betöltik, egy
ingyenes véranalízisre jogosultak.
Tehát összességében véve nem egy
innovatív prevenciós programról
van szó, hanem mindössze csalóka
reményt kelt, hogy azok a biztosí-

tottak, akiknek a laboratóriumok-
kal megkötött szerződés alapján
már nem jutott pénz abban a hó-
napban, mostantól ügyeskedve ezt
fedezhetik.

Ha látszólag egészséges ember
vagyok, de vannak csak általam is-
mert tüneteim, olyan feltételezé-
seim, amelyekről nem számolok be
– például, hogy szárad a szám, ami-
ről arra gondolhatok, hogy magas a
vércukorszintem –, anélkül, hogy
betegséget jelentenék, közös meg-
egyezés alapján elmehetek egy
szűrő laborvizsgálatot elvégeztetni.
De azokra a véreredményekre, ame-
lyek esetlegesen egy egészségesnek
tűnő ember hererákjának, mellrák-
jának a meglétére engednének kö-
vetkeztetni, a tapintás során a
szakember által objektíven doku-
mentálva, a finanszírozás nem tér
ki, a családorvosnak nem engedé-
lyezi ennek az igénylését térítés-
mentesen.

Olyan körülmények között, hogy
a szűrhető megbetegedések kocká-
zati csoportjainak 95 százaléka 40
éves kor fölötti, például az onkoló-
giai megbetegedések szempontjá-
ból, egy megelőző program első
lépéseként elfogadható kezdemé-
nyezésről van szó. Mindezt azon-
ban prevenciónak hívni, és úgy
beállítani, hogy az általunk előírt
törvényi rendelkezést próbálja be-
tartani, nagy túlzás.

Véleményem szerint itt gyorsan
kellene lépni olyan irányba, hogy az
ultrahangvizsgálat, a mammográfia,
a CT, az érzéstelenítésben végzett
vastagbéltükrözés, a bronhoszkópia
és különböző kisebb preventív mű-
téti beavatkozások elérhetőek le-
gyenek akár a fiatalabb korosztály
számára is. A különböző vizsgála-
tok finanszírozhatóvá kell váljanak
a betegségek, a kockázati korosz-
tályok mellé rendelve, és itt gyer-
mekkori és ritka betegségekre is
gondolok. Erre a biztosítási pénz-
tárnak előzetesen külön szerződése-
ket kell kötnie a magán- és az
állami szolgáltatókkal egyaránt, és
akkor is engedélyezni kell a vizsgá-

latok igénylését, ha a családorvos-
nak van már szubjektív vagy objek-
tív lelete, tapasztalati alapon
szerzett véleménye arról, hogy sür-
gősen el kell végezni a szűrővizsgá-
latot, hiszen a páciensnek vannak
már lappangó tünetei, családi hal-
mozódás vagy életvitele miatt eset-
leg hamarabb jelentkezik a
betegség.

A mostani rendelkezés nem szö-
gezi le, hogy ki kell kezdemé-
nyezze, csak annyit, hogy a
laborvizsgálatot a családorvos kéré-
sére lehet elvégezni. Tehát a kezde-
ményezés jöhet az orvos vagy a
listán lévő páciens részéről, de az
adminisztratív javaslat csupán a
családorvostól indulhat. Ez rendben
lenne, ha más kivizsgálásokat is
tudna indítványozni minden bete-
gére, más szakorvosokkal való kon-
zultáció biztosító általi
megfizetésével, és a két orvos kö-
zötti kollaboráció támogatásával.
Ilyen irányú javítások bevezetését
javasoltam.

– Szabályozták-e, hogy havonta
hányat küldhet?

– Nincs jól végiggondolva, az én
értelmezésemben félévente. Ebből
kiindulva úgy gondolom, hogy a
rendszer nem fogja elérni azt a cél-
ját, amiért bevezetik, és csak egy
egyszerű, sima finanszírozási alter-
natívát fog jelenteni a laboratóriu-
mok számára. Ugyanakkor nehéz
helyzetbe hozza a beteget és a csa-
ládorvost is, mert megtörténik,
hogy a vérvétel esetén még kérhető
analíziseket, amelyek fontosak len-
nének a kórkép megállapítása
szempontjából, preventív módon a
családorvos már nem tudja felírni,
ezért a betegnek vissza kell men-
nie, és újabb analíziseket igényel-
nie, amely újabb szúrásokkal és
vérvétellel jár. Minden érdeklődő-
nek azt javasolom, hogy a lehető-
ségekről konzultáljon a
családorvosával, mert ez a szabá-
lyozás többnek akar látszani, mint
amennyi lehetőséget nyújt egyelőre
az egészségügyi rendszer és a bete-
geink számára. (bodolai)
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Vérvizsgálat 40 év fölötti egészséges felnőtteknek
Pótcselekvést végez a „rendszer”?

Csökkenhet a tüdőkapacitás
Tüdőfibrózis

Dr. Ianoşi Edith Simona tüdőgyógyász főorvos Fotó: bodolai Gyöngyi

Dr. Vass Levente  Fotó: Nagy tibor (archív)



– Van egy hely, fiam, valahol
a magasban, amit minden ter-
mészetkedvelő magyarnak
látnia kellene legalább egy-
szer az életben. Többször jár-
tam már ott fiatalabb
koromban, neked is szeret-
ném megmutatni. De tudnod
kell, hogy az a hely nem akár-
kinek való. Csak olyanoknak,
akik kellő alázattal tudnak rá-
tekinteni. Csak azoknak, akik
nem szemezni, hanem lehaj-
tott fejjel megnyugodni lép-
nek a kebelére, és csak
azoknak, akik értékelni tud-
ják azt a csendet, amiben
még az angyalok suhanását is
hallani lehet.

Rohanunk az országúton, szágul-
dunk az autópályán, majd ismét or-
szágúton, mígnem lekanyarodunk,
és egyre szűkebb utacskákon lassu-
lunk a nemzeti park határáig, ahon-
nan már csak gyalogosan mehetünk
tovább. 

– Tudod, fiam, két úton is eljut-
hatnánk a táborhelyünkhöz. Az
egyiken többet kellene autóznunk,
és jóval kevesebbet gyalogolnunk.
Ez ígéretesebbnek tűnik, mert ki-
sebb erőfeszítéssel, hamarabb célba
érnénk. A másik úton viszont éppen
fordítva, kevesebbet autóznánk, de
sokkal keményebb és hosszabb
gyaloglás vár ránk. Bár ez nehe-
zebbnek tűnik, mi most mégis ez
utóbbit választjuk.

– Jól van, apa, én követlek, de
miért nem a rövidebb és kényelme-
sebb utat választjuk?

– Azért, fiam, mert néha a hosz-
szabb út a rövidebb és a rövidebb a
hosszabb.

– Hogyhogy? Ezt nem értem.
– Amikor legutóbb a hosszabb

autóutat és a rövidebb gyaloglást
választottam, pórul jártam, mert az
autó tönkrement a könnyűnek vélt,
de nagyon rossz minőségű úton, így
nem értem el a célomat. Tanultam a
leckéből, ezért most inkább a hosz-
szabb utat választom, még akkor is,
ha az sokkal nehezebb, mert többet
kell gyalogolni. Ez az életben is így
van. Ameddig tanuló vagy, igyek-
szel a könnyebb utat választani, va-

gyis kevesebbet tanulni, kerülni a
teendőket és többet szórakozni,
mert az munka nélkül is azonnal
boldoggá tesz. Csakhogy egy idő
után rájössz, hogy az elhanyagolt
feladataid úgy feltornyosulnak,
hogy már csak jóval nagyobb erő-
feszítések árán tudod elvégezni.
Szóval, ha mindig az élet könnyeb-
bik oldalát választod, akkor később
lesz nehéz, vagyis a rövidebb út
válik a hosszabbá, ezért néha a
hosszabbat kell választani, mert az
a rövidebb. 

Páfrányok cirógatnak puha mo-
haszőnyegen, illatos fenyvesek ár-
nyékos gyökérlépcsőin lépegetünk
egymás mögött. Nézzük némán a
robajló Lolája-vízesést, és hagyjuk,
hogy a lezúduló víz kimossa
agyunkból a város szennyét. Érez-
zük, amint lelkünk megtisztul, és
friss erővel gyürkőzünk neki újra és
újra a magaslatoknak. A tekintélyes
méretű fenyők megritkulnak, és
karcoló törpefenyőkké alázkodnak

az örök szél birodalmában. Még mi-
előtt időnk lenne elbúcsúzni az
örökzöld világtól, ott találjuk ma-
gunkat a hatalmas, összevissza do-
bált sziklák között. Már nem véd
erdők homálya a déli napsütéstől,
de a zöldtől továbbra sem válunk

meg, mert a moszat minden szirtet
beborít. Gyöngyözik a homlok, rop-
pan a gerinc a teher alatt, és sze-
münket a hegyekre emelve előbb
felsóhajtunk, majd felnyögünk,

végül felkiáltunk a világ legrövi-
debb és legőszintébb imájával:

– Jaj, Istenem!
Az egyre sűrűbben mondott imák

meghallgattatnak, mert feljutva a
nyeregbe lenézhetünk az ígéret
földjére, a Bucura-tóra és a partján

tarkálló sátrakra. Ettől nagyon a
nyeregben érezzük magunkat, és le-
ülünk, hogy lüktető ereink visszasi-
muljanak szétzilált testünkbe. Most
már látunk is, nem csak nézünk, s

minden érzékszervünkkel igyek-
szünk felfogni a nagy varázslatot.
Olvadozó, vakító hómezők jelzik,
hogy a tél csak az imént ért véget,
és beköszöntött a liluló-piruló ha-
vasszépes nyárelő. A tóba zúduló
zuhatag zúgása olyan, mint a nagy-
zenekar zümmögése hangverseny
előtt. Rövid nyárra hangol a termé-
szet, mormoták füttyentenek a tá-
volban, békák menekülnek súlyos
lépteink elől. Kenyeret majszolunk,
de a fejünk körül repkedő szemte-
len legyek indulásra sarkallnak, le-
ereszkedünk a sátortáborba.

Éjszakánkat a sátor viszonylagos
biztonságában töltjük. Az időjárás ke-
gyelmes, gyönyörű napok lágyítják a
kőkemény világot. Napközben túráz-
gatunk, és ízelítőt kapunk a teremtés-
ből, hiszen a Jóisten keze a
Retyezátban mindenhol nyomon ér-
hető. Csúcsokat emelt az egekbe,
majd hagyta, hogy a sziklák guruló
kövekké morzsolódjanak. Kárpótlás-
ként szétszórt egy marék gyémántot a
völgyekben, melyek csillogó-villogó
tengerszemekként bújnak meg a tek-
nőkben. Letűnt korszakról regélnek,
ezért a látványért sereglik ide annyi
ember messze földről, és ezekből ka-
punk mi is egy csokorra valót, miköz-
ben letekintünk a Peleaga-csúcsról.

De, mint ahogy odafönt rövid a
nyár, úgy a mi időnk is hamar lejár.
Utolsó nap felkapaszkodunk a le-
metszett Retyezát-csúcsra, majd
megkezdjük hosszas ereszkedésün-
ket a völgy felé. Mindeközben mo-
rajlani kezd fejünk felett a
mennybolt, de egyelőre nem törő-
dünk vele, mert az ég még mindig
kék, és a baj távolinak tűnik. Késő
délutánra elérjük az erdőt, ahol már
nem is látjuk az eget, csak halljuk,
hogy a dörejlés mennydörgéssé fo-
kozódik. Megérkezünk a Pietrele
menedékházhoz, ahol már fel sem
merünk tekinteni a baljós égre.
Döntenünk kell: maradunk a biz-
tonságot jelentő turistaháznál, vagy
– vállalva a bizonytalanságot – to-
vább gyalogolunk a még jókora tá-
volságra levő autónkig. Gyorsan
elhatározzuk, hogy inkább indu-
lunk, de, mint később kiderül, meg-
gondolatlanok voltunk. Nemsokára
megindul az égi zenebona, amely
olyan hevessé fokozódik, hogy ha
Vivaldi nyári viharát beszorznánk
ezerrel, a zenekar cincogása akkor
is csak gyermeteg utánzatnak tűnne.

– Na, fiam, most (az egyszer)
nem jól döntöttünk. Van ez így, de
ha már nyakig benne vagyunk a
pácban, akkor gyerünk, kerüljünk
ki belőle.

Kerüljünk, de hogyan, hiszen
egyre mélyebbre süllyedünk. Ömlik
a víz a nyakunkba, már-már egymást
sem látjuk. Pillanatok alatt patakká
változik a köves út, és hiába kapjuk
magunkra az esőköpenyt, rövid időn
belül egyetlen négyzetcentiméter ru-
hánk sem marad szárazon. A hideg
ruha rátapad adrenalinnal fűtött tes-
tünkre, s amíg a fűtőkészletünk tart,
még inkább belehúzunk. Minden
ízületünk sajog, égő talpakkal, lo-
csogva tocsogunk a pocsolyákban, s
mire a századik kanyar után elérjük
az autót, már úgy el vagyunk csi-
gázva, hogy átöltözni is alig van
erőnk. Jó hír azonban, hogy az eső
eláll, és finom permetéből előhívó-
dik egy szivárvány. 

– Látod, fiam, ezt most majdnem
megjártuk, de a lényeg az, hogy
nem adtuk fel. A szivárvány emlé-
keztessen téged Noéra, és ne té-
veszd össze azzal a hatszínű
zászlóval, ami alá ma olyan sokan
felsorakoznak embervédőnek, főleg
olyanok, akik az igazán jelentős ki-
sebbségek érdekében semmit sem
tesznek. Te abban higgy, hogy a
rosszat jó követi, ahogy a Retyezá-
ton, úgy az életben!

Retyezáti csodavilág

Havasszépék lilulnak-pirulnak

Bucura-tó és Peleaga-csúcs
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Retyezát, az életre nevelő
A rosszat jó követi 

Veress Zsombor 



Korszerű gépekkel, felszereltséggel
ellátott modern állatorvosi rendelő és
gyógyszertár nyílt Marosvásárhelyen,
a Dózsa György utca 83. szám alatt. A
VETHuB néven bejegyzett állatorvosi
rendelőben a sürgősségi és belgyó-
gyászati ellátás mellett ultrahang, la-
borvizsgálatok, röntgen, endoszkóp
használata szavatolja a gyors, szak-
szerű beavatkozásokat. A szakmai el-
hivatottságot fiatalos lendület, egy új
korosztály tenniakarása kíséri, mely-
nek jeleit a látogató már első alka-
lommal megtapasztalhatja.

A marosvásárhelyi kisállatklinika veze-
tője olyan felszerelt állatorvosi rendelőt ál-
modott meg, amilyen Kolozsvárra,
Marosludasra, Szebenbe vagy az életmentés
reményében a fővárosba csalogatja a házi
kedvencek tulajdonosait. Reményei szerint
a tanultakat és az eddig megszerzett gyakor-
lati tudását hosszú távon szülővárosában ka-
matoztathatja.

A Dózsa György és Bodoni utca kereszte-
ződésében lévő körforgalomtól néhány mé-
terre, az Állomás térrel szemben található az
egykori elhanyagolt szövetkezeti épületből
két fiatal állatorvos tervei szerint újjávará-
zsolt vadonatúj állatorvosi rendelő. 

A kisállatklinika vezetője, Ballai Szidónia
Kolozsváron végezte az állatorvosi egyete-

met, ezt követően Nagybányán, majd Buka-
restben, az ország első sürgősségi klinikáján,
a SpidVet állatklinikán szerzett gyakorlati is-
mereteket. Mint hangsúlyozta, párjával közö-
sen az ott megszerzett tudást, munkamódszert
szeretnék kamatoztatni Marosvásárhelyen,
bár elképzelhető, hogy kezdetben egyesektől
távol fog majd állni az általuk alkalmazott
munkastílus. Mindenekelőtt sürgősségi és
belgyógyászati beavatkozásokra szakosod-
tak, természetesen az ortopédiai eseteket sem
utasítják el, stabilizálják a töréseket, röntgen-
felvételt készítenek, és a megyében, valamint

az országban tevékenykedő szakemberekkel
való együttműködésben reménykednek. Kér-
désünkre kifejtette, hogy szülői támogatás
nélkül nem tudták volna ezt a rendkívüli be-
ruházást megvalósítani. Ennek ellenére ter-
vük nem a mindenáron való gyors anyagi
haszon, hanem a hatékony beavatkozás és a
minőségi szolgáltatás nyújtása.
Laborvizsgálat, sebészet, röntgen, 
ultrahang…

Rutin szűrővizsgálatokat, oltásokat, gyors-
teszteket, külső-belső féregtelenítést végez-
nek, állatgyógyszereket és hiperprémium
eledeleket forgalmaznak allergiás állatoknak.
A teljes körű állatorvosi ellátást – vérkép, bi-
okémiai vizsgálatok, vizeletvizsgálat, hema-
tokrit, pajzsmirigyhormonok mérése,
vércukorszintmérés stb. – korszerű orvosi fel-
szereléseikkel helyben és azonnal elvégzik,

nem kell elküldeni és napokig várakozni a
mintavétel eredményére. A képalkotó diag-
nosztika révén digitális röntgen, sürgősségi
Doppler, hasi és mellkasi ultrahang, fül-, orr-
, hörgőtükrözés, gyomor-, vastagbél-, húgy-
hólyagtükrözés, ugyanakkor vérátömlesztés
is végezhető a rendelőben, akárcsak endosz-
kópos szövettani mintavétel vagy idegen test
endoszkópos eltávolítása, amely a műtéti be-
avatkozást helyettesítheti.

Sebészeti beavatkozások során inhalációs
anesztézia és lélegeztetőkészülék áll rendel-
kezésre, az altatás alatt folyamatos monitoros
megfigyelést végeznek, természetesen sür-
gősségi műtéteket is vállalnak. A beavatko-
zások után, illetve parvovirózis esetén vagy
epilepsziás rohamoknál, de sürgősségi ese-
tekben is lehetőség van a felügyelet alatti lá-
badozásra, intenzív terápiára, a
kölyökinkubátor és az oxigénterápia is az
életmentést szolgáló felszerelés sorát bővítik.

A három állatorvosból és egy asszisztens-
ből álló lelkes csapat tagjai munkanapokon
9–19 óra között várják a kisállatokat és gaz-
dáikat, ettől eltérő időpontban is rendelke-
zésre állnak, azt sürgősségi díjszabással
számlázzák. Egy vizsgálat ára 50–100 lej kö-
zötti, a vizsgálat függvényében, ebbe az ult-
rahangvizsgálat ára is benne foglaltatik, a
részletes ultrahangvizsgálatról kiértékelést
kap a gazdi. Mivel a digitális röntgenfelvétel
révén lehetővé válik a felvételek e-mailben
történő továbbítása, azok az állatorvosi ren-
delők is élhetnek a lehetőséggel, ahol nincs
röntgengép. A VETHUB állatorvosi rende-
lőbe a vizsgálatokra időpontot foglalni a
0365-405-123-as telefonszámon lehet, sür-
gősségi vizsgálatra pedig a 0723-532-283-as
telefonszámon kell bejelentkezni.

Szer Pálosy Piroska
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Fotó: Nagy tibor

Ifjú történészek kíváncsian kutatják a leg-
szomorúbb és leghosszabb magyar évszá-
zadban, a 20.-ban átélt eseményeket. Kettős
örömmel és kihívással kell szembenézniük,
mert még vannak élő s emlékező szemtanúk,
akik igazolhatják a különböző helyeken fel-
jegyzett, tárgyi vagy írott dokumentumokban
megőrzött történéseket, de éppen e letűnő
kor élő tanúi intenek az igazi, a valódi meg-
élés hitelességére. Ha már benne éltünk –
akarva-akaratlanul – annak a századnak
egy időszakában, érdemes ezt őszintén
mások elé tárni. Ezért az alább következő
emlékezés nem életem fitogtatása, hanem
egy átélt évtized őszinte kitárulkozása. 

*
Úgy adódott, hogy ebben a járványfüggő

„koronás” évben kétlakivá váltam: állandó
lakhelyem Marosvásárhely, és lehetőség

szerint szülőfalumban, Pókában tartózko-
dom. Előbbi középiskolám, szolgálati idő-
szakom, unokáim világa, akik által gazdag
és teljes az életem. Utóbbi gyermekkorom,
szüleim és örök nosztalgiám gazdag, áldott
területe. E kettő feszültségében és áldásában
jelent meg lelki vívódásomban találkozásuk:
mit adott Marosvásárhely Pókának, és mit
kapott ez a város az én falumtól?

Amikor a múlt század hatvanas évei el-
kezdődtek, még tízéves sem voltam, mégis
sok mindent megőrzött emlékezetem abból
az időből, mert egy világot, egy sok száza-
dos életmódot változtattak meg, s ezzel a
falu világa is átalakult. Ez volt az ún. kol-
lektivizálás ideje, a téeszesítés korszaka.
Szüleim, nagyszüleim élték át igazán, akik –
tudatosan vagy nem – úgy ragaszkodtak a
régi, megszokott életformához, hogy igazi
élet-halál harc volt a mindennapjuk. Mire
befejeződött, ifjú felnőttként Marosvásárhe-

lyen, a Bolyaiban érettségizett fiatalem-
berré váltam, aki erősnek érezte magát, és
szépnek látta az életet. Közben elveszett a
régi falu, elindult egy másik életforma, ami
áradatként sodorta magával az erdélyi ma-
gyar családok sorsútvonalát, és fél század
eltelte után keressük benne a szép vagy
éppen tudatos emlékezés által megszépített
múltat.

Ehhez az őszinte kitárulkozáshoz hozzá-
tartozik életformánk megváltozásának hite-
les képe. Mindezt én így éltem meg: a
hatvanas évek elején még egy közepes nagy-
ságú, biztonságot kölcsönző, Mezőség széli
erdélyi magyar faluközösség egyik „alkotó-
része” voltam az ottani általános iskola ta-
nulójaként. Az elkövetkező hetvenes évtized
kezdetére már a székely fővárosban érettsé-
gizett, akár nagy reménységre elrendelt ifjú
emberré cseperedtem, és közben átalakult
szülőfalum életmódja: onnan hozott lelki-
szellemi értékeinkkel beleépültünk a város
formálódó és általunk gazdagodó életébe.

Ma pedig itt állok pókai szülöttként, Maros-
vásárhelyen élőként, és kérdezem magam-
tól: ki vagyok, kik vagyunk, akik elhoztuk
Pókát, de teljesen nem lettünk marosvásár-
helyiek? Talán ennyit tudnék ma a kérdésre
válaszolni: a 20. század erdélyi emberei va-
gyunk, akiknek életén keresztül a minden-
ható Isten formálta ezt a vidéket. Akkor
mégis áldás volt mindezt így megélni.

Ebben a múltba menekülő visszaemléke-
zésben így jönnek elő azok a múlt századi
bús hatvanas évek, amikor szüleinktől –
egy egész nemzedéktől – elvették a száza-
dokon át biztonságot és otthont, tehát hazát
biztosított földet, a szó szoros értelmében
kihúzták a lábuk alól a talajt, s igazi nagy-
ságuk abban rejlik, hogy akkor megtalálták
a jövő reménységének egyetlen útját –
gyermekeiket taníttatták. Így apadt le és
szűkült össze szülőfalum élettere, de álta-
lunk kiszélesedett a székely főváros élete, s
végül is így talált egymásra Póka és Ma-
rosvásárhely. 

Azok a bús hatvanas évek
Ötvös József

Új állatorvosi rendelő Marosvásárhelyen
Hatékony állatgyógyítás a cél
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Nagyernye község ismét büsz-
kélkedhet: Kádár Barna Zsolt
kántort, kulturális igazgatót,
miután 2011-ben elnyerte az
Erdély Hangja tehetségkutató
verseny III. díját, illetve a kö-
zönség szavazatával a legjobb
férfihang címet, ezúttal a nagy
sikernek örvendő, legendás-
nak mondható István, a király
rockopera székelyföldi válto-
zatában kettős szerepben,
Asztrik főpap szerepében és
térítőpapként láthatja a kö-
zönség. Beszélgetésünk során,
ahogy Zsolt ismertette, hogy
hogyan is indult el a rockope-
rában való szereplés útján,
megmutatkozott a zenéhez
való önzetlen kötődése és a
rockopera iránti tisztelete. 

A dupla, illetve tripla szereposz-
tású előadás igen különleges, hiszen
az ének nem felvételről, hanem tel-
jesen élőben fog felcsendülni, erre
közel 38 éve nem volt példa. Közel
100 tagú kórus, 30 tagú szimfoni-
kus zenekar, hattagú rockzenekar,
valamint számtalan néptáncos és
szereplő viszi színre a produkciót. 

– Hogyan kaptad meg a rockope-
rai szerepet? 

– 2021. február 26. fontos mo-
mentumként említhető. A csalá-
dommal éppen egy kirándulásról
jöttünk haza, isteni gondviselésnek
köszönhető, hogy nem pár perccel
később érkeztünk. Édesapám régi
barátját pillantottam meg a kapunk
előtt, aki Nagyernyéből 40 évvel
ezelőtt Sepsiszentgyörgyre költö-
zött. Beszélgetésünk során szóba
került, hogy Sepsiszentgyörgyön

rendezik meg az István, a király
rockoperát, székelyföldi előadók-
kal. Felkeltette a figyelmemet, fel-
vettem a kapcsolatot Cserkész
Emese énekkorrepetitorral és Szilá-
gyi Zsolt Herbert énekkorrepetitor-
ral, karvezetővel és ötletgazdával,
akik részletesen meséltek a készülő
produkcióról. Több meghallgatáson
is részt vettem, a második csoportos
képzésen tudtam meg, hogy felvet-
tek. 

– Mennyire tudsz azonosulni a
szerepeddel? 

– 20 éve kántorizálok, ezáltal a
munkám is közel áll hozzám, ezért

választottam az Asztrik főpap sze-
repét. Az általam alakított karakter
nem túlságosan dinamikus, de hite-
les a jelleme – Istvánt védelmezi,
támogatja, és ő is kereszteli meg. A
főpapoknak nagy szerepük volt a
kereszténység felvételében Szent
István korában. Amilyen nagy kihí-
vás volt a kereszténység felvétele
Szent István korában, olyan nagy
kihívás a nemzeti öntudatban való
megmaradás az erdélyi magyarság
számára napjainkban. Ezt a nemzeti
öntudatot fogja erősíteni a székely-
földi István, a király produkció is.

– Hogyan zajlik a felkészülés? 

– Az elején, amikor azt ajánlot-
ták, hogy rögzítsem a hanganyagot,
gyorsan kinyomtattam a szövege-
ket, a zongorakivonatot, abból ta-
nultam. Itthon egyedül
gyakoroltam, Sepsiszentgyörgyön
pedig Szilágyi Zsolt Herbert karve-
zetővel. A több mint kétórás próbá-
kon minden apró részletre nagy
hangsúlyt fektettünk. Ezeket követ-
ték a csapattal közös, intenzív, napi
12-13 órán át tartó próbák. Szá-
momra mindig nagyon fontos, hogy
kellő tisztelettel és alázattal végez-
hessem a rám bízott feladatot, és ott-
hon letegyek valamit az asztalra. A
második workshopon akkora ener-
giát kaptam, hogy rendesen felpörög-
tem tőle. Jó a csapat és jó a hangulat.
A stáb minden tagja képes önerejéből
áldozatot hozni, időt, energiát és
rengeteg utazást fordít rá.

– A felkészülés, majd az előadá-
sok sok távollétet igényelnek. A csa-
ládod, a baráti köröd hogy
viszonyult hozzá? 

– Hála istennek mindenki támo-
gat. Tudják, hogy én így vagyok
igazán egy egész. Azt mondanám,
hogyha az ilyen jellegű dolgok
megszűnnének, akkor talán én is
megszűnnék. Mindig szerettem a
zenét, a szólókarrier, a csapatmunka

nagyon közel áll hozzám. 
– Mit jelent számodra a rock-

opera szakmailag és emberileg? 
– Szakmailag nagyon nagy kihí-

vás, mivel nagyszerű színészekkel,
koreográfusokkal, illetve Orza
Călin rendezővel és Dancs Zsolt
producerrel dolgozom együtt. Ez a
csapat olyan, mint egy nagy család.
Az István, a király rockoperának az
üzenete az én emberi, esetleg főpapi
szerepemben ugyanaz: tartsunk
össze, együtt vagyunk erősek. Szent
István király idején a kereszténység
felvétele is ezt sugallta. 

– Mikor és hol debütál az elő-
adás? 

– Idén augusztus 20–24. között
öt alkalommal láthatja a közönség a
Sepsi Arénában. A szereposztás sze-
rint augusztus 22 és 24-én Asztrik
szerepében, illetve 20, 21 és 23-án
a mellékszerepekben láthat a kö-
zönség.  

Köszönöm mindenkinek, aki tá-
mogat, aki velem és nekem örül.
Bátorítom Nagyernye község lako-
sait, hogy aki teheti, nézze meg az
értékeiben kifogástalan István, a ki-
rály rockoperát, a székelyföldi
nagyprodukciót. 

Szabó Blanka 
(Községi Hírlevél)

Július 29-i rejtvényünk megfejtése: Sok baj ellen a legjobb orvosság, ha nem nyúlsz hozzá, akkor magától elmúlik. 

A  rejtvény fősoraiban 
Blaise Pascal
francia fizikus, 

matematikus és filozófus
egyik gondolatát idézzük.
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„Erősíteni kell a nemzeti öntudatot”
– Beszélgetés Kádár Barna Zsolttal, az István, 

a király székelyföldi nagyprodukció nagyernyei szereplőjével –

Kádár Barna Zsolt kántor, kulturális igazgató, előadóművész. Kisisko-
lás kora óta közel állt hozzá a zene, így a Marosvásárhelyi Művészeti Lí-
ceumba felvételizett fagott szakra. Ezt követően a kolozsvári Gheorghe
Dima Zeneakadémia előadóművész szakán tanult, ugyanitt szerzett ma-
giszteri diplomát fagott szakon. Tanulmányai alatt a Csíki Kamarazene-
kar, ezt követően a Székelyföldi Filharmónia fagottosaként
tevékenykedett, majd a fagott- és zeneoktatásban dolgozott tovább. Mivel
mindig is szerette a népdal és a nóta műfaját, örömmel fogadta a meghí-
vást a Madaras Gábor- és Cseh Judit-emlékműsorokra 2010-től. 2013-
ban Szeretem a kertet címmel CD-felvételt készített Jakab Attilával és
népi zenekarával a Marosvásárhelyi Rádió segítségével. 20 éve kántor, il-
letve 10 éve a Blue Art könnyűzenei együttes énekese és szaxofonosa. Pá-
lyafutása során a következő díjakkal értékelték munkáját és tudását: pécsi
Weidinger Imre nemzetközi fagottverseny, III. díj (2004), Erdély Hangja
tehetségkutató verseny, III. díj (2011).
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Az olimpia egyik új száma (gör-
deszka) bebizonyította, hogy a
deszkázás a 14 év alattiak sportága
is lehet. A Nemzetközi Olimpiai
Bizottság többek között a gördesz-
kázástól is várja, hogy meg tudja
szólítani a mai tizenéveseket, akik
megtalálhatják a maguk hőseit a já-
tékokon, és nem kapcsolják el a
tévét, ha szóba kerül az olimpia.
Női parkban ugyan a 19 évével
szinte veteránnak számító Joso-
zumi Szakura győzött, de a másik
két érmet 14 év alattiak szerezték.
Második a 12 éves és 343 napos
Hiraki Kokona, harmadik pedig a
13 éves 28 napos Sky Brown lett.
Hiraki Japán, Brown Nagy-Britan-
nia történetének legfiatalabb olim-
piai érmese lett. Legutóbb
1936-ban volt 12 éves olimpiai

érmes, akkor a 12 éves Noël Van-
dernottea a francia evezősök kor-
mányosaként nyert két bronzérmet.

Az algériai Szuad Seruati nem
tartozik a nyílt vízi úszósport leg-
jegyzettebb sportolónői közé, ám
idén július elején, egy olimpiai kva-
lifikációs versenyt sikerült meg-
nyernie, így első algériai úszónő-
ként kijutott az olimpiára. A szerda
hajnalban befejeződött verseny-
ben végül 2 óra 17 perc 21,6 má-
sodperces eredménnyel ért célba.
Ezzel nemcsak simán utolsó lett,
hanem az utolsó előtti szlovén Per-
séhez képest is csaknem tízperces
lemaradással ért célba – de célba
ért. Nem csoda ezek fényében, hogy
az elsőhöz képest csaknem húsz
perc hátránnyal beérkező Seruatit
legalább olyan vastaps köszöntötte,

mint a szám győztesét vagy dobo-
gósait.

Egy Ausztriába tartó repülőgépre
szállt fel Krisztyina Tyimanovsz-
kaja fehérorosz futónő, noha erede-
tileg Varsóba tartott volna. A
sportolóval kapcsolatot tartó fehér-
orosz közösség egyik tagja el-
mondta, hogy a diplomaták
biztonsági aggodalmak miatt cse-
rélték át a járatát. A futónő, akit a
belorusz sportvezetők azzal fenye-
gettek meg, ha nem utazik haza
„öngyilkosságba keveredhet”,
maszkban és napszemüvegben, egy
rendőri kíséretű kisbuszban érkezett
a repülőtérre, és nem nyilatkozott a
rá váró néhány tucat újságírónak.

Ausztrál sportolók megrongálták
az ágyakat a szobáikban, és egy
lyukat is hagytak a falban, mielőtt
hazaindultak, jelentette be az auszt-
rál olimpiai bizottság. Több spor-

toló a hazafelé tartó
repülőn is „megengedhe-
tetlenül viselkedett” pén-
teken, írja a BBC. Az
ausztrál szervezet alel-
nöke, Ian Chesterman el-
mondta, hogy nem lesz
fegyelmi következménye
az eseteknek, mert az
érintett sportolók elnézést
kértek. Chesterman nem
nevezte meg az érintett
sportolókat, és még a
sportágat sem. A BBC
szerint viszont az ausztrál
futball- és rögbiszövetség
is vizsgálódik a repülőút
esetében.

Caster Semenya után
megint középpontban a
tesztoszteron a női atlé-

táknál: két namíbiai futónő is beju-
tott a keddi 200 méteres döntőbe,
ahol Christine Mboma, brutális haj-
rával ezüstérmet is nyert. Az afrika-
iakat annak ellenére engedték
indulni, hogy a szabályosnál maga-
sabb a tesztoszteronszintjük. Ez
egyértelmű előny a riválisaikkal
szemben, 400-on nem is lehettek ott
a rajtvonalon, a rövidebb távon
azonban a Nemzetközi Sport Dön-
tőbíróság nem engedte a kizárásu-
kat. Az indulásuk már a rajt előtt is
erősen megosztotta a nemzetközi
közvéleményt, és újra előhozta az
interszexuális sportolónők, vagy ha
úgy tetszik, a biológiai nem és a
sportszabályok problematikáját. A
helyzet a két olimpián is 800-on
aranyérmes Caster Semenya révén
lehet ismerős. A dél-afrikai közép-
távfutó ritka rendellenességgel szü-
letett: női testben XY-kromoszó-
mája van, ezért az XX-kromo-
szómás nőknél jóval több tesztosz-

teront termel a szervezete. Így jóval
izmosabb is, ami hatalmas előnyt
jelent számára, ezért a Nemzetközi
Atlétikai Szövetség arra kötelezte,
hogy mesterségesen szállítsa lejjebb
a hormonszintjét. Semenya az Em-
beri Jogok Európai Bíróságához
fordult amiatt, hogy nem engedik
női versenyeken indulni, az ügyben
még nincs ítélet.

Megéri Indonéziában is olimpiai
bajnoknak lenni. Apriyani Rahayu
és Greysia Polii megnyerték a női
tollaslabda páros versenyszámát,
ami jelentős jutalommal jár az
ázsiai országban. Így a fejenként
150 ezer eurónyi pénzjutalom mel-
lett jár nekik egy házépítésre alkal-
mas telek, egy lakosztály és – öt
tehén. Élethossziglan jár nekik az
ingyen kávé, a legújabb készülékek
és mobiltelefonos előfizetés, vala-
mint megkapják azokat a lapokat is
élethossziglan, amelyeket csak ol-
vasni akarnak.

Olimpiai hírek

A szerdai nap sem múlt el ma-
gyar érem nélkül. A férfi kötöttfo-
gású birkózás 87 kg-os súlycso-
portjában Lőrincz Viktor ezüstér-
met szerzett, miután egy nappal ko-
rábban a fivére, Lőrincz Tamás
aranyérmes lett. Az előző nap min-
den ellenfelét legyőző Lőrincz Vik-
tor a döntőben az ukrán Csan
Belenyuk ellen 1-0-ra vezetett a
szünetben, ezt követően azonban el-
lenfelének kétszer is sikerült átfor-
dítania őt, így a családnak meg
kellett elégednie egy újabb arany
helyett egy ezüstéremmel.

Befejezte olimpiai szereplését az
utolsó versenyben maradt erdélyi
magyar sportoló is a tokiói olim-
pián. A sepsiszentgyörgyi Incze
Kriszta pont- és akciógazdag mér-
kőzésen szenvedett vereséget a női
birkózás 62 kg-os súlycsoportjának
vigaszágán a lett Anastasija Grigor-
jevától, így nem mérkőzhet a bronz-
éremért. Incze Kriszta az olimpiai
versenyt a 7. helyen zárta. A spor-
toló az Agerpresnek az alábbiakat
nyilatkozta a mérkőzés után. „Meg-
lepett a taktikájával, és nem tudtam
megfelelően reagálni. Fizikailag jól
voltam, de nagyon izgultam, mert

másra vártam. Megpróbáltam más-
ként küzdeni, de sokat hibáztam.
Lekontrázott, és 4-6 pontot még
hozzátett. Aztán visszaszereztem
négy pontot, eljutottam 8-ig, de a
végén már túlságosan szorított az
idő, kockáztattam és ismét megdo-
bott. Azért vesztettem, mert hibáz-
tam, nem mert annyira jobb lett
volna. A kulcspillanatokban nem
tudtam uralkodni az érzelmeimen.”
Hozzátette: nagyon haragszik ma-
gára emiatt, de összességében szép
élmény volt olimpián részt venni, és
három év múlva Párizsba már érmet
nyerni utazna.

A magyar és román sportolók 
további szerdai eredményei
Atlétika. A hetedik eredmény-

nyel, 83,27 méteres dobással jutott
a férfi gerelyhajítás döntőjébe Ale-
xandru Novac. Ugyanebben a ver-
senyszámban Rivasz-Tóth Norbert
77,76 méterrel a 22. helyen fejezte
be a versenyt. A 110 méteres gátfu-
tás harmadik elődöntőjében Szűcs
Valdó az igen tisztes negyedik he-
lyen ért célba 13,40 másodperccel,
ez azonban nem volt elég a döntőbe
jutáshoz. Női hétpróbában Krizsán
Xénia 100 méter gáton a 17. ered-
ményt érte el, magasugrásban pedig

a 22.-et, a váratlanul szerény
174 centiméterrel. Súlylökés-
ben a 11. lett 13,78 méterrel,
míg 200 méteren 24,96 mp-
cel a 18. időt szerezte meg.
Négy próba után a 19. helyet
foglalja el, 3611 ponttal.
Kajak-kenu. Ma további

négy versenyszámban rendez-
tek előfutamokat és negyed-
döntőket. A férfi egyes
kajakok 200 méteres számá-
ban Totka Sándor futamgyő-
zelemmel egyenes ágon jutott
a csütörtöki elődöntőbe. A női
kenu egyes 200 méteren Balla
Virág harmadik lett a futamá-
ban, majd a negyeddöntőt
megnyerve jutott tovább. Ta-
kács Kincső kihagyhatta a ne-
gyeddöntőt, mert futama
második helyéről közvetlenül lehet
elődöntős. A női kajak egyes 500
méteren mindkét magyar induló,
Csipes Tamara és Kozák Danuta is
futamgyőzelemmel jutott elődön-
tőbe. Végül a férfi kajak kettes 1000
méteres számában Nádas Bence és
Kopasz Bálint futamot nyert, míg
Beke Kornél és Varga Ádám negye-
dik lett, majd a negyeddöntőben
elért harmadik hellyel biztosította
magának az elődöntős részvételt.

Kézilabda. Nem sikerült a bra-
vúr Magyarország női kézilab-
dázóinak a nagy favorit Norvégia
elleni negyeddöntőben. Elek Gábor
csapata nem adta meg könnyen
magát, 6-3-ra vezetett, de aztán 
hét gólt kapott zsinórban. A máso-
dik félidő elején ismét visszajött a
magyar csapat, többször vezetett is,
így tíz perccel a vége előtt 21-20-ra.
Az utolsó tíz percben azonban
semmi nem jött össze, ekkor csak a
norvégok lőttek gólt, egymás után
ötöt, így 25-21-re megnyerték a
mérkőzést. Kézilabdában nem ren-
deznek helyosztókat, így Magyar-
ország csapata befejezte szerep-
lését.
Nyíltvízi úszás. Olasz Anna a ne-

gyedik helyen végzett 10 kilométe-
res nyílt vízi úszásban a brazil Ana
Marcela Cunha, a holland Sharon
van Rouwendaal és az ausztrál Ka-
reena Lee mögött. 1,4 kilométerrel
a vége előtt Olasz egy nyolcas boly
végén úszott, az utolsó ellenőrző-
pontnál, 9,5 km-nél már az ötödik
helyen állt, a célegyenesben felka-

paszkodott a negyedik helyre. A do-
bogótól elválasztó két-három méte-
res hátrányát azonban már nem
tudta ledolgozni.
Súlyemelés. 396 kilogrammot

teljesített összesítésben a férfiak
+109 kg-os súlycsoportjában Nagy
Péter, aki rontott gyakorlat nélkül
megnyerte a B csoportot. Szakítás-
ban 178 kilogrammot, lökésben 218
kilogrammot emelt a feje fölé.
Ezzel összesítésben a 6. helyen vég-
zett.
Vízilabda. A második félidő-

ben nyújtott bravúros teljesítmény-
nek köszönhetően bejutott a férfi 
vízilabda torna elődöntőjébe Ma-
gyarország válogatottja. A Horvát-
ország elleni negyeddöntőben az
első félidőben fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, szünetben azonban
7-5-re vezetett Märcz Tamás csa-
pata, amely a második játékrészben
növelte az előnyét, és végül 15-11-
re győzött a horvátok ellen. A pén-
teki elődöntőben Magyarország
ellenfele Görögország csapata 
lesz. 

Egy magyar ezüst a szerdai versenynapon
Bálint Zsombor

A kezdési időpontok romániai idő-
sáv szerint.
Atlétika, férfi 50 km gyaloglás
(23:30), Helebrandt Máté, Venyer-
csán Bence, Marius Cocioran; női
20 km gyaloglás (10:30) Madarász
Viktória. 
Kajak-kenu, női C2-500 m selej-
tezők (3:30) Balla Virág/Takács
Kincső; férfi C1-1000 m selejtezők
(3:45) Fejes Dániel, Adolf Balázs,
Cătălin Chirilă, Victor Mihalachi;

női K4-500 m selejtezők (5:30)
Kozák Danuta/Csipes Tamara/Ká-
rász Anna/Bodonyi Dóra; férfi K4-
1000 m selejtezők (5:45) Nádas
Bence/Beke Kornél, Csizmadia
Kolos, Totka Sándor. Utána (5:20)
negyeddöntők az adott hajóosz-
tályokban.
Ritmikus sportgimnasztika selej-
tezők (4:20) Pigniczki Fanni.
Birkózás: női 53 kg vigaszág
szükség esetén (5:00) Andreea

Ana; nyolcad-, és negyeddöntők
(5:30) férfi szabadfogás 65 kg,
Muszukajev Iszmail; férfi szabad-
fogás 97 kg, Albert Saritov; női 50
kg, Alina Vuc. Elődöntők 12:15
órától.
Öttusa, női verseny (8:30) Kovács
Sarolta, Gulyás Michelle.
Vízilabda, férfi elődöntők (9:30)
Magyarország–Görögország.
Karate, férfi 75 kg kumite (11:00)
Hárspataki Gábor.

Magyar és román sportolók pénteki versenyprogramja

Lőrincz Viktor az ukrán Zsan Belenyuk ellen küzd a férfi kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos kate-
góriájának döntőjében Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Balla Virág a női kenu egyesek 200 méteres versenyének előfutamában          Fotó: MTI/Kovács Tamás

Olasz Anna negyedikként végzett a versenyszámban                             Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
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Újabb ékessége van a nyárád-
menti kisvárosnak, a Csík-
falva felől a településre
érkezőket gyönyörű székely
kapu fogadja: múlt vasárnap
délben a református temető
bejáratánál szalagvágással
avatták fel az új kaput az egy-
kori fémkerítés helyett. A
kapu mellett hamarosan pihe-
nőhely is épül.

Templomi ünnepi istentisztelettel
kezdődött a nem mindennapi ese-
mény, amelyen elhangzott: építéssel
telik el az élet. Kereken fél évvel
ezelőtt kezdte el szolgálatát a gyü-
lekezetben Tőkés Attila lelkipásztor,
és most bevallotta: kétségekkel ér-
kezett, hiszen tudta, hogy sok az
építenivaló, de vajon lesz-e hozzá
munkás? Isten kegyelméből ma el-
mondhatja: építő is akadt. Az elmúlt
hat hónap építkezésről szólt a gyü-
lekezetben: befejezték a bölcsőde
építését, a Bocskai-terem felújítá-
sát, megújult a vendégház, folya-
matban van a parókia felújítása,
megépült egy székely kapu is a te-

mető bejáratához. Befektetni azon-
ban nemcsak az épületekbe kell,
hanem a lelkekbe is: sok-sok ener-
giát, hitet, imádságot. Nem is az a
fontos, hogy miből, hanem ahogyan
építünk: építsünk jól, becsületesen,
és legyen az építménynek alapja. Ez
pedig nem hiányzik Nyárádszeredá-
ban: van templomi gyülekezet, van-
nak vasárnapi iskolába járó
gyerekek, éneklő ifisek, és aki kö-
zösséget, egyházat épít, annak az
emléke fennmarad – hangsúlyozta
szószéki szolgálatában a lelkész.

Istentisztelet után a gyülekezeti
tagok és a más felekezetű helyiek a
temető bejáratához vonultak, ahol
az ünnepélyes szalagvágást köve-
tően kinyíltak az új kapu szárnyai,
hogy mindenki bemehessen rajta, és
szemügyre lehetett venni azt a fe-
dett helyet is, ahol közszemlére he-
lyezték a református gyülekezet
egykori patinás halottas kocsiját.

Olyan helyen állunk, ahol a lélek
és a fák gyümölcsei a látható és lát-
hatatlan világ számára láthatók és
láthatatlanok, de ahogy a földnek
szüksége van a napra, esőre a ter-
méshez, úgy a léleknek is szüksége

van a Lélekre, ahol meggyökerez-
het, gyümölcsöt teremhet szeretet-
ben, szelídségben, jóakaratban.
Amikor áthaladunk ezen a kapun,
jusson eszünkbe, hogy akik itt
alusszák álmukat, azoknak szüksé-
gük van arra, hogy ebből a Lélekből
táplálkozzanak – fogalmazott áhíta-
tában Sándor Szilárd unitárius lel-
kész.

Sok helybeli álma vált valóra a
székely kapu felállításával, immár
a település rangjához méltó bejárat
várja az őseik sírjához látogatókat.
A kapu megannyi felirata megszó-
lítja az ide érkezőket, reményt, vi-
gasztalást, bátorítást nyújt a
Szentírás fába faragott üzenetein
keresztül. Reményt ad és vigasztal
Jézus szavaival a feltámadás és az
örök élet bizonyosságára nézve
(„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él”), bátorít a zsoltár szava-
ival („Közel van az Úr a megtört
szívűekhez”), de ugyanakkor fi-
gyelmeztet is, hogy azzal a tudat-
tal éljünk s munkálkodjunk, hogy
„Semmit sem hoztunk a világba, s
nem is vihetünk ki semmit belőle”.

A feliratainak üzenetén túl a teme-
tőkapu önmagában véve is üzenet-
hordozó építmény, mert a
közösségi összefogás szép eredmé-
nye. Együtt alkotta meg az egyház-
község, az önkormányzat, az
adakozó lelkületűek, becsületes
összefogással, közös erővel, hittel,
reménnyel és szeretettel. Üzenet ez
a kapu a nemzeti újrakezdés évé-
ben, hogy Isten segítségével és
összefogással lehet, csak akarni
kell! – hangsúlyozta Tőkés Attila
lelkipásztor. 

A temetőkapu határvonal élők és
holtak között, a valamikoriak és a
jelenlévők között, de tulajdonkép-
pen sokkal inkább összekapcsol
minket, megszólítja a még élőket.
Hisz ebben a kapuban ott van
mindannyiunkból egy-egy darab
egy-egy faragott virág, inda, levél,
ősi motívum formájában. Ez a
kapu nemcsak azt jelzi, hogy vol-
tunk, hanem azt is, hogy vagyunk,
és hogy lenni akarunk. Áldja meg
az Isten ezt a kaput, hogy ez a szép
alkotás nemzedékeken keresztül
gyönyörködtesse a szíveket, áldja
meg az Isten mindazok életét, akik
elkészítették, s azokét, akik imád-
kozó lelkülettel, adakozó szeretettel

és sok-sok közmunkával tettek
azért, hogy a kapu ma itt állhasson
– tette hozzá.

„Ötleteltünk, eldöntöttük és
megcsináltuk” – így foglalta össze
tömören a kapu megvalósításának
folyamatát Tóth Sándor polgár-
mester, de kiemelte: semmit sem
lehet megvalósítani, ha nincs rá
közösségi igény, összefogás és a
mellé tett munka – itt azonban
mindenki melléje tette, amit kel-
lett. A tér megújult, de van még
munka itt – mutatott rá az elöljáró,
aki megköszönte, hogy az ötletet
felkarolta a közösség, és így rövid
idő alatt, határidőre meg is lett a
kapu.

„Úgy gondolom, hogy székely
kaput csak erős nemzet, erős egy-
ház tud állítani erős összefogással”
– jelentette ki Fábián Ferenc, a
gyülekezet gondnoka, aki szerint
ez az összefogás, a szeretet, az ösz-
szetartozás, a megmaradás kapuja,
és a gyülekezetet az Isten új, ada-
kozó szívvel áldotta meg a cél ér-
dekében. Adorjáni Gergely
fafaragó, a kapu építője nemes sze-
rénységgel hangsúlyozta, hogy
nemcsak őt illeti a köszönet az el-
készült munkáért, hanem a gyüle-
kezetet, az önkormányzatot és
annak vezetőit is, illetve azt a sze-
mélyt is, aki daruval a helyére ál-
lította a kaput milliméternyi
pontossággal, egyetlen karcolás
nélkül. A Gegesben született, Nyá-
rádszeredában nevelkedett, aztán
Székelyudvarhelyen dolgozó férfi
a forradalom után hazatért szülőfa-
lujába, majd 2006-ban felkérést
kapott arra, hogy az amerikai Cle-
velandben készítsen hasonló kaput
az ottani magyaroknak. Vallja,
hogy ez a mostani kapu sokkal
szebb és értékesebb, mert ez a szü-
lőföldjén, Erdélyben, a Bekecs
alatt áll.

A székely kapu felállításának öt-
lete már korábban megszületett, az
új lelkész felkarolta, és mellé állt
az egész gyülekezet. Sok apró
csoda tette lehetővé, hogy ilyen
rövid idő alatt elkészült; kezdetben
kétséges volt, hogy összegyűl a
szükséges 15 ezer lej, de mára
17.085 lej jött össze gyülekezeti
adományokból, aztán a faanyag hi-
ányzott, de az is került, s amikor
már a halottaskocsi színje is állt,
egész Székelyföldön nem találtak
rá zsindelyt. Akkor a közeli Szé-
kelymosonból érkezett segítség
egy román férfitól.

Székely kaput avattak Nyárádszeredában

gligor Róbert László

Az összefogás, szeretet és megmaradás kapuja áll a református temető bejáratánál Fotó: Gligor Róbert László

A patinás halottaskocsi is méltó helyre került



Saját bevallása szerint is felemás
hétvégén van túl Tóth László, az
FIA Formula–3-as bajnokság ma-
gyar versenyzője, aki a 36. For-
mula–1-es Magyar Nagydíj
betétprogramjaként megrendezett
negyedik fordulón vett részt.

A 21 éves pilóta az elmúlt hetek-
ben csapatának, a spanyol Campos
Racingnek a gyárában készült fel a
Hungaroringre, ahol aztán a pén-
teki szabadedzésen és az időmérőn
kiderült, hogy a Spanyolországban
modellezett beállítások a valóság-
ban nem működnek úgy, mint a szi-
mulátoron.

Tóthnak ennek ellenére az utolsó
időmérős körén az első és a máso-
dik szektorban öt tizedmásodpercet
sikerült lefaragnia saját addigi leg-
jobbján, azonban az utolsó szektor-
ban szélesen vett egy kanyart,
amivel időt veszített, ráadásul a cél-
egyenes előtt feltorlódtak a gyors
körükre készülő ellenfelei, így a

magyar versenyző nem tudta meg-
felelő módon befejezni a kört.

Mivel a Hungaroringen nagyon
nehéz előzni, Tóthnak nem sok esé-
lye volt előre jönni az első futa-
mon, ugyanakkor a második,
szombat délután rendezett verseny
rajtjára a csapattal közösen változ-
tattak a beállításokon, aminek meg
is lett az eredménye. A hazai kö-
zönség előtt versenyző Tóth
ugyanis hat helyet tudott javítani
rajtpozícióján a második futamon,
ráadásul köridők tekintetében olyan
tempót autózott, mint az élmezőny
tagjai. Vasárnap ismét nem állt mel-
lette a szerencse, a tempója megint
jó volt, tudott is javítani, de önhi-
báján kívül belekeveredett egy üt-
közésbe, amelynek következtében
fel kellett adnia a versenyt.

„Felemás hétvége volt, a végén
egy szerencsétlen balesettel” –
mondta Tóth László. „Mivel az előt-
tem keresztbe forduló autó a pálya

széle felé gurult, úgy éreztem,
hogy van helyem elmenni
mellette belülre húzódva, de
sajnos befékezett, és megállt a
pálya közepén, így pedig nem
tudtam elkerülni az ütközést.
Annak örültem, hogy a máso-
dik és a harmadik futamon jó
tempót tudtunk menni, de előtte
az időmérőn, aztán utána a va-
sárnapi versenyen is jó lett
volna, ha mellettünk áll a sze-
rencse. Ez benne van az au-
tósportban, de talán
legközelebb több szerencsénk
lesz. Nagyon jólesik, hogy ilyen
sokan biztattak és szurkolnak
nekem, köszönöm mindenki-
nek, aki kijött a helyszínre és
nekem is drukkolt.” A FIA
Formula–3-as bajnokság idei
szezonja augusztus végén a
Formula–1-es Belga Nagydíj
betétprogramjaként folytató-
dik. (közlemény)

JÓKÍVÁNSÁG

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás,
pince és garázs. Tel. 0754-323-475.
(12664-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-
586. (12427)

GONDOZÓT keresek Marosvásár-
helyre, 86 éves, beteg nő
gondozására hétvégekre, szombatra-
vasárnapra, 9-13 óra között. Tel.
0746-082-751. (p.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk augusz-
tus 5-én ifj. BOKOR LÁSZLÓRA
halálának 20. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Őt soha nem felejtő
édesapja és testvére, Kinga.
(12696)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa
és rokon, a nyomáti születésű 

NAGY MIKLÓS 
életének 70. évében, 2021. au-
gusztus 2-án hirtelen elhunyt. Te-
metése augusztus 5-én,
csütörtökön 14 órakor lesz a
nyomáti gyászháztól. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (12704-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk a
szeretett sógortól, nagybácsitól,
a nyomáti születésű 

NAGY MIKLÓSTÓL.
Jóságát, segítőkészségét, szere-
tetét szívünkben megőrizzük.
Örök álmod legyen békés!
Sári és Kinga. (12709-I)

Fájdalommal telt szívvel közöl-
jük, hogy a drága édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
testvér, rokon, barátnő, jó szom-
széd, 

KOCSIS MARGIT 
a Textila-Mureş volt dolgozója

július 31-én, életének 89. évében
örökre megpihent.
Temetése folyó hó 6-án, pénte-
ken 11 órakor lesz a nagy kór-
ház mögötti temetőben.
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott!

A gyászoló család. (12707-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Felemás hétvégéje volt tóth Lászlónak a Formula–3 magyarországi fordulóján
A szerencse sem állt a magyar versenyző oldalán 

VÁLLALUNK szigetelést, bármilyen festést, ácsmunkát,
bádogosmunkát, kerítések, teraszok, csatornák készítését.

Tel. 0767-837-782. (12577)

A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă)
munkakörbe.  Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (De-
pozitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-
910. (65807-I)
LAKATOST, HEGESZTŐT alkalmazunk acélszerkezet gyártásához
és szereléséhez. Tel. 0744-511-215. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy

MÁTHÉ ANDRÁS
ny. tanár, festő, újságíró

2020. december 23-án, életének 
88. évében, Baján csendesen meg-
pihent.
Temetése augusztus 6-án, pénte-
ken 15 órakor lesz a református te-
metőben.
Emlékét örökre a szívünkben őriz-
zük.

A gyászoló család. (12711-I) 

„Hogy mi a hosszú élet titka?
Istenhez való fohászkodás

és ragaszkodás.”
A marosszentkirályi

HORVÁTH ROZÁLIÁNAK
100. születésnapja

alkalmából kívánunk erőt és
egészséget.

Két fia: Sanyi és Jancsi
családjukkal együtt.

Isten éltessen, MAMA!
(12699-I)

Szomorú szívvel emlékezünk au-
gusztus 5-én  a nyárádszentmár-
toni MARTON LAJOSRA
halálának 5. évfordulóján.  Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (12686)

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján augusztus 9–18. között
rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és magán-
területein (magánházaknál). Rossz idő esetén az időpont meghosz-
szabbodhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a Bacillus
thuringiensis, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által enge-
délyezettek és az Xn és Xi mérgezési csoportba tartoznak. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

Nevet kapott 16 magyar felfedezésű kis-
bolygó: többek között Ady Endre, Hamvas
Béla, Erdős Pál, Kaffka Margit és Dévény Anna
neve is felkerült az égi térképre.

Mint az ELKH Csillagászati és Földtudományi Ku-
tatóközpontjának szerdai közleményében írják, a kis-
bolygók elnevezése régi hagyomány. Eszerint a
felfedezőt illeti a jog, hogy nevet válasszon felfedezett-
jének. Így volt ez kétszáz éve is, és így van ez ma is,
amikor az elnevezések már régen nem tudnak lépést
tartani az automata távcsövek által talált több százezer
égitesttel. A hagyomány mégis él, még ha az évek
során sokkal szigorúbbá váltak is a feltételek. Eleinte
az új kisbolygók a felfedezés után azonnal nevet kap-
tak, később már meg kellett várni, hogy sorszámozzák
őket, amelynek feltétele a pontos pályaszámítás, vagyis
a biztos azonosítás.

Magyarország az 1930-as évek végétől egy szűk év-
tizeden át kisbolygó-nagyhatalomnak számított –
hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy az akkoriban a Sváb-
hegyi Csillagvizsgálóban Kulin György által vezetett
keresőprogramot a Szegedi Tudományegyetem és az
ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
együttműködésében 1997-ben indított kisbolygó-meg-
figyelési program keretében újították fel. Az azóta fel-
fedezett közel kétezer aszteroida jó részét a
Csillagászati Intézet Piszkéstetői Megfigyelő Állomá-

sának 60 centiméteres Schmidt-távcsövével találták a
csillagda kutatói, valamint az SZTE és az ELTE hall-
gatói, munkatársai.

Ahhoz, hogy egy égitest sorszámot kapjon, koráb-
ban két különböző év, majd legalább négy különböző
szembenállás, manapság pedig már gyakran 10-12
szembenállás idején készült megfigyelésre van szük-
ség. Ezt követően tíz év áll a sorszámozáskor megadott
felfedező rendelkezésére, hogy nevet találjon a kis-
bolygónak. Ezek az élet szinte minden területéről ki-
kerülhetnek, a politikusokra és katonákra azonban
százéves moratórium van.

Az elmúlt csaknem másfél évben szünetelt az elne-
vezések elfogadása, ugyanis az elnevezések hivatalos
bejelentésének joga szervezetet cserélt, azonban ez év
májusában végre újraindult a folyamat, így elfogadták
a korábban benyújtott 16 magyar névjavaslatot.

Bár a névválasztás szubjektív dolog, igyekeznek a
tudomány, a sport és a kultúra területéről egyenlő
arányban választani az elnevezéseket – idézi a közle-
mény a kutatási programot vezető Sárneczky Kriszti-
ánt.

Az újonnan elkeresztelt kisbolygók között található
az Adyendre, a Dévényanna, az Erdőspál, a Várkonyi-
ágnes, a Kaffkamargit, a Halmospál, a Lukácsbéla és
a Komjádibéla, de neveztek el kisbolygót Hosszú Ka-
tinkáról, Kaszás Attiláról és Hamvas Béláról is. (MTI)

Nevet kapott 16 magyar felfedezésű kisbolygó

Fotó: Dutch Photo Agency
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYuLAFEHÉRVÁRI CARItAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

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

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
Maros megyében a kerelőszentpáli,

nem veszélyes hulladéktároló mechanikai-
biológiai kezelőállomás működtetésére 

kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechani-
kai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari ki-
bocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján. 
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájéko-
zódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegy-
zéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser


