
Sokan, főként a gyerekek, örülnek a hóe-
sésnek, az autósok, illetve gyalogosok
számára viszont gyakran bosszúságot
okoznak a havas utak, csúszós járdák. Az
illetékesek szerint a főutakon nincsen gond,
ott rendszeresen járnak a hóekék, viszont
a kisebb utcákban az autókerekkel kitapo-
sott nyomokon hajtanak a járművek, s a
gazdátlan területnek számító buszmegál-
lókban, hidakon, lépcsőkön sok esetben
vastag jégrétegen félve csoszognak végig
a járókelők, főként az idősek. 

A járdáról a kórházba
Január 5–10. között Marosvásárhelyen 73-an

szorultak sürgősségi ellátásra amiatt, hogy el-
csúsztak a jeges járdákon – közölte Mariana
Negoiţă, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórház
sajtószóvivője. Ötvenhat páciensnek az esés
során megrándult vagy kificamodott valame-
lyik végtagja, többen viszont súlyosabb sérülé-
seket szenvedtek, sebészeti beavatkozásra
szorultak. 

A tartós hideg, illetve a hőmérséklet-változás
igen megterheli az idősek, szívbetegek, magas
vérnyomással küszködők szervezetét. Dr. Ioan
Ivanici, a Maros Megyei Mentőszolgálat igaz-

gatója lapunknak elmondta, a fagy beállta óta
nem nőtt jelentősen a riasztások száma, az
utóbbi időszakban 180 körül volt a napi riasztá-
sok száma, főként idősek, szívbetegek, tüdőbe-
tegek, asztmások szorultak segítségre. Nőtt
viszont tíz százalékkal azon riasztások száma,
amikor különféle vírusos megbetegedések
okozta magas láz miatt hívták a mentőt – kö-
zölte az igazgató. 

Marosvásárhelyen az utóbbi hetek során el-
sősorban a csúszós járdákra panaszkodtak a vá-
roslakók. Többek között a meredek Papiu
Ilarian utcában, a buszmegállókban, a Tudor 
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Óvatoskodás
Visszafogottak a liberálisok: Ludovic Orban, a Nemzeti Li-

berális Párt (PNL) volt képviselője szerint tárt karokkal várják
Dacian Cioloş volt kormányfőt a pártba, ám az alakulat ide-
iglenes elnöke, Raluca Turcan nyilatkozatai arra engednek
következtetni, hogy mégsem látná annyira szívesen a technok-
rata kormány volt vezetőjét a PNL élén. Mint ahogy sokan
mások sem a párt vezető politikusai közül. Szerinte hosszú az
út a tárgyalásoktól el egészen Dacian Cioloş pártelnökségéig,
utóbbihoz az szükséges, hogy a PNL tagjai ezt akarják. 

Ha visszagondolunk a kampányidőszakra, a liberálisok ak-
koriban igencsak körbeudvarolták Cioloşt, azt remélve, hogy
ha előretolják mint miniszterelnök-jelöltjüket, szavazatokat
nyernek. A semlegesség látszatához ragaszkodó, de a kam-
pányfinisben mindinkább magát kérető menyasszonyhoz ha-
sonlító, elköteleződni habozó exkormányfő végül úgy tűnik,
„körön kívül” maradt, most pedig éppen határozatlanságát
veti szemére a liberálisok azon része, amelyik valamilyen
oknál fogva nem szívesen látná a párt élén a volt miniszterel-
nököt. Akit éppen egy 10 milliárdos költségvetési hiány miatt
készül felelőssé tenni az új kormány, az e célból létrehozandó
vizsgálóbizottságról pedig hétfőn szavaz a parlament. 

Botrányszaga van a dolognak, talán ezért (is) vált távol-
ságtartóbbá a PNL ideiglenes elnöki tisztségét betöltő Raluca

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

A szeretet öltöztet
Megyeszékhelyünkön is csatlakoztak
a Szabad fogás című karitatív akció-
hoz, melynek lényege: fagyos napokra
meleg öltözéket felajánlani a rászoru-
lóknak. 
____________4.
Leróni 
az adósságot
A kolozsvári magyar egyetem orvosi
kara 1945-ben kénytelen volt Maros-
vásárhelyre költözni, mert a királyi ren-
deletben megfogalmazott előírások
ellenére a román fél Kolozsváron nem
biztosított számára helyet. 
____________5.
Visszatekintő egy
hosszú, értékes
életműre 
Márciusban Dienes professzor életmű-
vét Magyarország köztársasági elnöke
a Magyar Érdemrend tisztikeresztje ki-
tüntetéssel ismerte el, amit a csíksze-
redai főkonzulátuson dr. Zsigmond
Barna-Pál főkonzul adott át. 
____________6.
Nagy nevek 
árnyékában
A Maros vendéglő nagytermének falán
volt egy nagy oklevél; határozottan
nem emlékszem a pontos szövegére,
barátaim erősítik, az ország legjobb
vendéglőjének járó kitüntetés volt. 
____________8.
Immár 32 éve 
testépítő 
Engi Dénes
A december 11-én 50. születésnapját
ünneplő Engi Dénes az egyik legis-
mertebb marosvásárhelyi testépítő,
aki még a rendszerváltás előtt kezdett
sportolni. 
____________9.

Fotó: Nagy Tibor 

(Folytatás a 4. oldalon)Menyhárt Borbála

Kiszállítás hétfőtől péntekig 8-15 óra között. 50 lej felett a kiszállítás ingyenes!
Minden kedden és pénteken friss baromfihúst kapunk Magyarországról! 

Legjobb árak a városban!
Friss egész csirkecomb 7,49 lej/kg, friss felső és alsó csirkecomb 7,95 lej/kg,
friss farhátas csirkecomb 5,49 lej/kg, friss csontos csirkemell 11,95 lej/kg, 

friss csirkeszárny csak 6,95 lej/kg, friss csirkemáj 7,95 lej/kg,
friss csirkefarhát 1,89 lej kg.

Kiváló minőségű olasz harisnyát keres? Nálunk megtalálja!
MONA MICRO PLUSH 200 DEN harisnya 26,95 lej/db. Méret: 2-5. MONA 100 den fekete/ kávészínű haris-
nya különböző méretekben: 19,95 lej/db. Méret: 2-4.  MONA 100 den push up harisnya 22,95 lej/db. Méret: 2-4.

MONA GIULIETTA 80 den 18,95 lej/db. Méret: 2-4. MONA SPIGA 60 DEN micro 13,49 lej/db. Méret: 2-5. 
MONA RELAX harisnya 40 den 12,95 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös méret: 13,49 lej. MONA TINA 40 den színes mik-

roszálas harisnya 10,49 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös méret 11,49 lej, 6-os: 11,95 lej. MONA PUSH UP 40 den harisnya
2-4 méret: 22,49 lej. 5-ös méret: 23,95 lej.  MONA VITA BASSA harisnya erősített bugyirésszel 20 den 11,95

lej/db. Méret: 2-4. MONA RELAX 20 den harisnya 10,95 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös 12,49 lej. MONA PUSH UP haris-
nya 20 den. Méret 2-4: 22,95 lej. 5-ös méret: 23,95 lej.  MONA CONTROL TOP 20 den harisnya 11,95 lej/db. Méret:
2-4. MONA DALIA 15 DEN harisnya 8,49 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös méret: 9,49 lej.  MONA FELICE 15 DEN combig

erő harisnya 20,95 lej/db. Méret: 1/2- 3/4.  Mona VIOLA 20 DEN 8,49 lej/db. 15 DEN 7,59 lej/db. Méret: 2-4. 5-ös
méret: 8,95 lej. MONA RELAX 20 DEN térdharisnya 7,19 lej/pár. Méret: 2-4. MONA SOPHIA 15 DEN térdharis-
nya 5,49 lej/ 2 pár. MONA SOPHIA harisnyazokni 15 den 3,69 lej/ pár.  MERIDIAN vastag női zonki 6,29 lej/pár.
MERIDIAN vastag férfizokni 4,69 lej/pár.  LONDON vastag férfizokni 2 pár 8,00 lej. JOAL női térdzokni 11,69

lej/db.  JOTI gyerektérdzokni 6,89 lej/db.  JOTI gyerekzokni 5,69 lej/db. 
Intershop, megéri nálunk vásárolni!

A forgalmas útszakaszokat takarítják elsőként

Öröm vagy üröm a havazás?
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Az Agerpres szerint 40 perces órákat tartottak az elmúlt
két napban a marosvásárhelyi Unirea Főgimnáziumban,
mivel három tanteremben nincs megfelelő fűtés – nyilat-
kozta a hírügynökségnek Aurora Manuela Stănescu igaz-
gató. 

Három tanteremben 90 évesnél is régebbiek a csempe-
kályhák, és a nagy hidegben nem tudták megfelelően kifű-
teni a helyiségeket, ezért döntöttek úgy, hogy január 10-én
és 11-én rövidebb órákat tartanak. A három teremben tanuló
diákokat áthelyezték más termekbe, hogy megfelelő körül-
mények között tarthassák meg az órákat – nyilatkozta az

igazgató, hozzátéve, hogy szerdán az időjárás függvényé-
ben eldöntik, visszaállnak-e csütörtöktől a rendes kerékvá-
gásba. 

Az intézmény vezetője azt is elmondta, a csempekályhák
égőit kicserélték, a nyílászárókra új tömítést helyeztek. A
főgimnázium igazgatója szerint az épületet szigetelni kel-
lene, ezt azonban csak az épület tulajdonosa, a római kato-
likus egyház teheti meg. A három tanteremben 18-20
Celsius-fokos hőmérséklet volt, míg a többi osztályterem-
ben 20 Celsius-fok fölötti hőmérsékletet tudtak biztosítani
a tanulók számára – mondta még az igazgató. (Agerpres)

A Lecsó macsÓ Szászrégenben
Január 27-én, pénteken a nagy érdeklődés miatt két elő-
adást tart a Gruppen-Hecc a szászrégeniek számára. Dél-
után 5 és este 8 órai kezdettel tekinthető meg az
Eugen Nicoară művelődési házban a Lecsó MacsÓ és
egyéb zöldségek című kabaré-előadás. A jelenetek
szövegét Molnár Tibor és Nagy István írta. Fellép:
Nagy István, Kárp György, Henn János, Biluska Anna-
mária/László Zsuzsa, Somody Hajnal/Csiki Hajnal és
Fodor Piroska. Zenei munkatárs: Nyágai István. Hang-
és fénytechnika: Göllner Károly. Producer: Hompot Szi-
lárd. Jegyek a 0757-109-450 vagy a 0741-024-882-es te-
lefonszámokon foglalhatók, illetve a helyszínen válthatók
munkanapokon 9-8 óra között. Egy jegy ára 
25 lej.

Ismét látható A patkány esküvője 
Január 13-án 19 órától ismét látható lesz A patkány eskü-
vője című előadás Marosvásárhelyen, a Brăila utca 10.
szám alatt. Néha nincs kihez szólni, sokszor viszont van,
lenne pár kíváncsi vállalkozó, aki az ember lelki utazásai-
ban önként vállalná a „csomaghordó” szerepét, de a kom-
munikáció fárasztó és felelősséggel jár. Miért is adná fel
az ember a magányban rejlő kényelmes szenvelgést?
Jóval egyszerűbb a hiány és az elfojtott vágy őrangyalának
lenni. A dialógus nehéz kereszt, végtelen és kényszerű
lelki golgota, melyet csak kivételes szentek és ámokfutó
boldogságkutatók képesek talpon maradva bejárni. Vagy
talán ők sem. Rendező-koreográfusok és szereplők: Joó
Renáta, Kányádi György, Szabó Franciska. Jegyfoglalás
a 0721-968-253-os telefonszámon.

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen 
és Nyárádszeredában

A népszerű Hahota színtársulat a Ha betéved – nem téved!
című, nagy sikerű zenés szilveszteri kabaré-előadásával
folytatja marosvásárhelyi előadás-sorozatát január 13-án,
pénteken, 14-én, szombaton és 15-én, vasárnap este 7
órától a Maros Művészegyüttes előadótermében. 16-án,
hétfő este 7 órától Nyárádszeredában vendégszerepel a
társulat. A Hahota színpadán eddig soha nem játszott je-
lenetek szereplői: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kilyén
Ilka, Kelemen Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina,
Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács
Levente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota, a Maros Mű-
vészegyüttes jegypénztárában, illetve a nyárádszeredai
előadásra Suba Gyöngyinél (tel. 0740-682-152) kaphatók.
Műsorrend: www.hahota.ro. 

Novák Csaba Zoltán szenátor 
megnyitotta irodáját

Novák Csaba Zoltán szenátor megnyitotta irodáját a me-
gyei tanács épületében, a II. emeleti 102/103-as irodában.
Ügyfélfogadás péntekenként 10-12 óra között. Érdeklődni
a 0265/261-371-es telefonon lehet.

Helyi termékek vására 
Január 20-án, pénteken 8-19 óra között a Magyar Termék
nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán ismét
megszervezik a helyi termelők Local Farmers’ Market vá-
sárát, ahol hústermékek, tejtermékek, sajtok, méz, lekvá-
rok, szörpök, gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség,
gyümölcs, teák, fűszerpaprika, olajok, valamint kézműves-
termékek – házi készítésű kencék, szappanok, táskák,
pénztárcák, ékszerek stb. – kerülnek eladásra.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma ERNŐ, 
holnap VERONIKA napja. 
VERONIKA: vagy görög ere-
detű és a Bereniké latinos 
formája, ekkor jelentése: győ-
zelmet hozó, de lehet latin és
görög alkotóelemekből összetett
szó: verus + ikon, vagyis igaz
kép.

12., csütörtök
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 57 perckor. 
Az év 12. napja, 

hátravan 353 nap.
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Megyei hírek

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
oktatói és alkalmazottai, kiemelten a Közegészségtani Tan-
szék munkaközössége mély fájdalommal értesült dr. Bedő
Károly egyetemi tanár elhunytáról. Oktató és tudományos
munkásságát, intézményteremtő ténykedését több nemze-
dék, egykori tanítványok megbecsüléssel követik.

Bedő Károly 1924. július 14-én Brassóban született, itt
érettségizett, majd Marosvásárhelyen avatták orvossá
1949-ben. A kezdetektől fogva az Orvostudományi és
Gyógyszerészeti Intézet Közegészségtani Tanszékén taní-

tott, 1976-tól 1991-es kényszernyugdíjazásáig tanszékve-
zető professzor, 1997-ig óradíjjal oktatott. Kutatómunkája
szorosan egybefonódott a Közegészségügyi Intézet tevé-
kenységével, ahol munkacsoportot irányított. Tudományos
közleményeiben, köteteiben, hazai folyóiratokban a nép-
táplálkozás és népegészségügy kérdéseivel foglalkozott. A
Román Orvosi Akadémia rendes tagjává választotta. Több
évtizedes oktatói, nevelői, szakmai és tudományos tevé-
kenységéért az Erdélyi Múzeum-Egyesület Pápai Páriz Fe-
renc-díjában részesült.

Dr. Bedő Károly egyetemi tanár emlékére

A doni áldozatokra emlékeznek
A történelmünk egyik legtragikusabb eseményének
számító Don-kanyari offenzíva 74. évfordulójára emlé-
kezve a Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyomá-
nyőrző Csoport és az EMKE Maros megyei
szervezete megemlékezést szervez, együttműködve a
Slam Poetry Marosvásárhely csoporttal. Január 17-én,
kedden 18 órakor a marosvásárhelyi várban, a Régé-
szeti és Történelmi Múzeum konferenciatermében ve-
títéssel és hagyományőrző jelenetekkel egybekötött
történelmi megemlékezésre és verses felolvasóestre
kerül sor. A műsort követően, 19.30 órakor a római ka-
tolikus temetőben gyertyagyújtás lesz a Don-kanyari
áldozatok emlékművénél.

Egyetemes imahét Beresztelkén
Január 15-e és 22-e között Krisztusért kérünk, békül-
jetek meg Istennel! mottóval egyetemes imahetet tar-
tanak a beresztelki református templomban. Vasárnap
de. 11 órától Szépné Magyari Ildikó kórházlelkész,
ugyanaznap délután 4 órától Szabó Attila misszioná-
rius (Nepálban volt misszióban feleségével együtt) tart
istentiszteletet. Január 16-án, hétfőn este 6 órai kez-

dettel Biró Sándor László magyarrégeni lelkipásztor,
kedden ifj. Szász Attila alsóbölkényi lelkipásztor hirdet
igét. Szerdán Simon Béla lőrincfalvi, csütörtökön
Tamás Endre Ottó szászrégeni, pénteken Stupár Ká-
roly marossárpataki, szombaton Barticel-Kiss Krisztián
maroshévízi lelkipásztor tart istentiszteletet. Kezdési
időpontok: este 6 óra. Január 22-én, vasárnap de. 11
órától Szépné Magyari Ildikó kórházlelkész szól a hí-
vekhez, délután 4 órától Szép Eduárd helyi lelkipász-
tor igehirdetésével zárul a beresztelki egyetemes
imahét.

Rocksuli indul 
A Bronx Music Egyesület rocksulit indít, beiratkozni ja-
nuár 16–31. között lehet a következő szakokra: klasz-
szikus gitár, elektromos gitár, basszusgitár, ütős
hangszerek, dob, billentyűs hangszerek, ének. A je-
lentkezők a rocksuli.mvh@gmail.com címen érdeklőd-
hetnek, illetve jelezhetik részvételi szándékukat. Az
oktatás a Posta utca 2. szám alatti volt bábszínház
épületében lesz. 6 éves kortól kezdődően, felső kor-
határ nélkül bárki jelentkezhet, akit érdekel ez a műfaj.
Szakképzett tanárok, aktív zenészek tartják az órákat
az érdeklődők felkészültsége, rátermettsége alapján,
személyre szabott módszerekkel, rugalmas program-
mal. 

RENDEZVÉNYEK

40 perces tanórák 
az Unirea Főgimnáziumban

A rendkívüli hideg, illetve a fűtésrendszer meg-
hibásodása miatt kedden több Maros megyei tan-
intézetben – Csatófalva község három
óvodájában, a zágori, héturi, rórai, illetve a se-
gesvári Radu Popa iskolában – szünetelt az okta-
tás. Az intézkedés mintegy 400 gyermeket
érintett. 

A makfalvi Wesselényi Miklós Általános Iskolában hat
osztálytermet nem lehetett kifűteni, így 124 diák kapott
kényszerpihenőt. Csatófalva községben 101 óvodás, Zá-
gorban 60 iskolás maradhatott otthon. 

A csatófalvi, szászörményesi és szászszentiváni óvo-
dába járó 3-4 éves gyermekek szegény családokból szár-
maznak, nincs az időjárásnak megfelelő öltözékük, így
ők a hét többi napján is otthon maradhatnak. A seges-
vári Radu Popa iskolában, illetve a városhoz tartozó 
héturi és rórai tanintézetben is hasonló a helyzet. A
makfalvi iskolában, ahol egy gázcső meghibásodása
miatt álltak le a kazánok, sikerült megoldani a problémát

– mondta Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes.
Ezt az iskola illetékese is megerősítette. A kazánok leál-
lása miatt kedden hat osztálytermet – kettőt az alsó, né-
gyet a felső tagozaton – nem lehetett kifűteni. A
meghibásodás orvoslása után szerdán már minden mak-
falvi diák folytathatta a tanulást.

Tegnap más települések tanintézeteiből nem jeleztek fű-
tésgondokat – nyilatkozta Illés Ildikó. 
Ideiglenes megoldás a hidegvölgyi diákoknak

A Szivárvány Alapítvány által működtetett, anyagi okok-
ból fűtés nélkül maradt hidegvölgyi iskolában a vakáció
után meg sem kezdődött a tanítás. A diákok mától a Ro-
mulus Guga Általános Iskolába járnak – tájékoztatott Illés
Ildikó.

Macavei Luminiţatól, a Romulus Guga iskola igaz-
gatónőjétől megtudtuk, hogy két osztálytermet alakí-
tottak ki a hidegvölgyi diákok számára, akik két
váltásban járnak majd iskolába. Az intézményvezető
hangsúlyozta, hogy a gyermekek áthelyezése nem vég-
leges, a hidegvölgyi iskola helyzetének rendeződéséig
tart.

Kényszerszünidő több iskolában
Makfalván megoldották a fűtésgondot 

Nagy Székely Ildikó 
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Új iskola épül Kommandón
Január 9-én a kommandói iskola épületét lángra
gyújtották a kéményből kipattanó szikrák: az ingatlan
súlyosan megrongálódott, a helyi könyvtár is a tűz
martalékává vált. Kocsis Béla, a település polgár-
mestere hangsúlyozta, a tanítás újrakezdése a fon-
tos, a második lépés az új iskolaépület felépítése.
Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke
elmondta, a megyei önkormányzat a januári soros
ülésen gyorssegélyt folyósít a kommandóiaknak,
amelyből az ingatlan állapotának felmérését, az épü-
let további pusztulásának megakadályozását, vala-
mint egy új épület tervét fedezik.

131 vonatjáratot töröltek
A Román Vasúttársaság (CFR) naponta közlekedő
1300 szerelvényéből 131 járatot töröltek. A CFR köz-
leménye szerint erőfeszítéseket tesznek, hogy a
szélsőséges időjárási viszonyok közepette is tudják
biztosítani a nagyvárosok közötti vasúti közlekedést,
és egyetlen régió se maradjon huzamos ideig elszi-
getelt. A közlekedő vonatok esetében is 60-100 per-
ces késéssel kell számolni, amíg a hideg tart. A
közlemény szerint aki már megváltotta jegyét, és idő-
közben felfüggesztették azt a járatot, amellyel utazni
szándékozott, visszaválthatja jegyét, akár egy bizo-
nyos útszakaszra is, a vasúti közlekedésre vonat-
kozó szabályzatnak megfelelően. (Agerpres)

Leváltott vezérigazgató
A Szállításügyi Minisztérium szerdai közleménye
szerint a CNAIR részvényesei kérésére összehívott
igazgatótanács január 10-ei gyűlésén megállapította,
hogy Cătălin Homor vezérigazgató nem látta el meg-
felelően a vállalat igazgatását, ezért úgy döntött,
visszahívják tisztségéből. Sorin Grindeanu kor-
mányfő szombaton kérte a közúti infrastruktúrát ke-
zelő országos társaság vezetőjének leváltását a
közlekedési minisztertől. A miniszterelnök szerint a
vállalat vezetője rosszul irányította az elmúlt időszak-
ban a hóeltakarítási és útkarbantartási munkálatokat.
(Agerpres)

Huszonnégy tűzeset volt 
a megyében

Maros megyében 724 alkalommal riasztották a kato-
nai tűzoltókat az év elejétől kezdve. A 724 esetből
587 alkalommal a rohammentő-szolgálat beavatko-
zására volt szükség, akik 551 személyen segítettek,
24 tűzeset volt, három balesetnél a gépkocsikból kel-
lett feszítő-vágó eszközökkel kiszabadítani az utaso-
kat, és három alkalommal téves riasztást is kaptak –
nyilatkozta Cristian Virag, a Maros megyei sürgős-
ségi felügyelet szóvivője. A legtöbb tűzesetet a rossz
állapotban levő kémények, kürtők okozták, egyes
esetekben a villamossági hálózat meghibásodása
miatt ütött ki tűz. (Agerpres)

Újabb földrengések Vranceában
A Richter-skála szerinti 3,3-as és 2,5-ös erősségű
földrengés volt szerda reggel Vrancea megyében –
jelentette honlapján az országos földfizikai intézet.
Az első földmozgás 87,3 kilométeres mélységben
következett be 5 óra 17 perckor Focşani-tól 40, Bu-
karesttől 150 kilométerre. A második, 2,5-ös erős-
ségű 7 óra 37 perckor történt, 73,2 kilométeres
mélységben. Év elejétől Romániában már 11 kisebb,
a Richter-skála szerint 2,2 és 4,1 fok közötti földren-
gést észleltek. (Agerpres)

Turcan Cioloşsal szemben. Eközben a másik „vonal”
tárt karokkal várja, de bizonyára nem elég erős ahhoz,
hogy tisztséget is szerezzen neki, bár úgy tartja nyilván,
hogy csaknem teljes karrierje a PNL-hez kötődik. 

Ami a volt miniszterelnököt illeti, a hírek szerint igen-
csak közeledne a liberálisok felé, tárgyalásokat sürget,
és bizonyára nem egyszerű tagként képzeli el további
pályafutását a PNL-ben. PNL-védettség kontra vizsgá-
lóbizottság általi bűnbakká nyilvánítás – ezek a szem-
pontok nem elhanyagolandók. A helyzet kényes, hiszen
még akkor is, ha – mint Ludovic Orban és társai mond-
ják – „csaknem teljes karrierje a PNL-hez kötődik, 
Cioloş immár meggyengült pozícióból tárgyal, és köny-
nyen előfordulhat, hogy pártvezetővé való választását
nemkívánatosnak tartják a PNL nehézsúlyú politikusai.
Márpedig a volt kormányfő nem elégszik, nem elégedhet
meg kevesebbel. 

A liberálisok háza táján a jelek szerint összecsapni
készül a Cioloşt támogató és a pártvezérségét ellenző
vonal, a hogyan tovább kérdésnek pedig hamarosan el
kell dőlnie. A párt szempontjából sem mindegy ugyanis,
hogy ki határozza meg a továbbiakban az arculatát. 

Óvatoskodás
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világRMDSZ-közlemény
Nem szűnik meg 

a marosvásárhelyi római katolikus iskola
A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa fontos-

nak tartja tisztázni a sajtóban az elmúlt napokban megjelent
álhíreket, melyek szerint a római katolikus iskolát a megszű-
nés fenyegeti.

A 2015. szeptember 1-jétől működő iskola a mai napig jog-
szerűen működik a 2015-ben megszavazott 33-as helyi tanácsi
határozat értelmében. A főispáni hivatal (prefektúra) által
megtámadott és bíróság révén érvénytelenített 2014-es hatá-
rozat semmilyen módon nem befolyásolja az iskola működé-
sét, hiszen a tanintézmény nem a 2014-es határozat alapján
kezdte el működését.

A római katolikus iskola létrehozása egy már korábban
megfogalmazott közösségi igényre válaszol. 2014-ben az Er-
délyi Római Katolikus Státus a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatalhoz benyújtott egy megvalósíthatósági tanulmányt,
amelyet figyelembe véve az önkormányzat 2014-ben két ha-
tározatot is hozott: egyet, amelyben az iskolaalapítási szán-
dékot fogalmazza meg, illetve egy másodikat, amelyben az
iskolát már belefoglalták az iskolahálózatba. A határozatok
megszavazása során nem voltak betartva a törvény által meg-
szabott lépések, ezért a főispán meg is támadta és a bíróság
érvénytelenítette.

Így az egész létrehozási folyamatot 2015 januárján újra-
kezdték az iskola jogszerű működtetése érdekében és a fent
említett 33-as határozat révén belefoglalták a római katolikus
iskolát a 2015-2016-os tanévi iskolahálózatba.

A 2015/33-as határozat ismeretében születik meg a beisko-
lázási terv, amelyet a minisztérium miniszteri rendelet révén
jóváhagy, amely értelmében elkezdődik a beiratkozási folya-
mat, a tanári kar összeállítása, majd 2015. szeptember 1-jétől
az iskola tulajdonképpeni működése. Ez a határozat átment a
prefektusi láttamozáson, illetve nincs egyetlen olyan perbe
hívás vagy bírósági döntés sem, amely érvénytelenítené a szó-
ban forgó határozatot.

A múlt év végén elindított eljárás nem az iskola ellen indult,
hanem Tamási Zsolt, illetve Someşan Ştefan volt főtanfel-
ügyelő esetében hivatali visszaélés gyanúja miatt folyik a ki-
vizsgálás.

Felhívjuk minden érintett figyelmét arra, hogy az eddig ki-
bocsátott, illetve az idén kibocsátásra kerülő oklevelek érvé-
nyesek és érvényben is maradnak.

A kialakult adminisztrációs zavarok abból adódnak, hogy
a tisztségéből felfüggesztett dr. Tamási Zsolton kívül senki

másnak nincs aláírási joga. Az ebből adódó gondok valóban
jelentősen megnehezítik az iskola működését, de jogi értelem-
ben semmilyen módon nem vezetnek az iskola megszűnésé-
hez.

A beiskolázási számokat/tervet az iskola vezetőtanácsa
megszavazta és határidőben az elektronikus adatkezelő rend-
szerbe (SIIIR) fel is töltötte. Január 11-én ennek nyomtatott
változatát iktatják csak a tanfelügyelőségen. A polgármesteri
hivatalnak az iskolahálózatra kell küldenie egy javaslatot a
tanfelügyelőségre, kérve a jóváhagyását (aviz conform). A
tanfelügyelőségi jóváhagyást követően a helyi tanácsnak ha-
tározatban kell elfogadnia a következő tanévre vonatkozó is-
kolahálózatot. Amennyiben a tanfelügyelőségről visszaérkező
jóváhagyás után a helyi tanács nem szavazza meg az iskola-
hálózatot, úgy az előző tanévre szóló iskolahálózat marad ér-
vényben.

A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa azt a
döntést hozta, hogy a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-es
frakciója nem fog olyan iskolahálózatot megszavazni, amely-
ben nem szerepel a 2017–2018-as tanévre vonatkozóan önálló
jogi személyiséggel a Római Katolikus Líceum, valamint át-
iratban fordul az Oktatási Minisztériumhoz, és konkrét állás-
foglalást igényel a tanintézmény működését illetően.
Rendkívül fontos a szaktárca hivatalos álláspontjának isme-
rete, hiszen jelen pillanatban mind a polgármesteri hivatal,
mind a tanfelügyelőség, joghézagokat kihasználva, saját ha-
táskörükben véleményünk szerint rosszhiszeműen értelmezik
az iskola jogszerű működését lehetővé tevő közigazgatási el-
járást, jóllehet 2016 augusztusában a minisztérium által foly-
tatott vizsgálat mindent rendben talált. Azóta minisztériumi
rendelettel jóváhagyták az iskola által indított új osztályok
(társadalomtudomány és esti tagozatos oktatás) beindítását,
továbbra is kiutalják a tanárok fizetéséhez szükséges pénze-
ket, valamint versenyvizsgázni lehetett az iskola igazgatói
tisztségére. Ha mindezek megtörténtek, mégis milyen alapon
tekinthető jogszerűtlennek az iskola működése?

A magyar iskolák jelentik közösségünk és Erdély jövőjét,
az RMDSZ továbbra is mindent megtesz annak érdekében,
hogy egyetlen magyar tannyelvű iskola se szűnjön meg. Az
üggyel kapcsolatos bármely új fejleményről továbbra is tájé-
koztatjuk közösségünket.

A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Tanácsa

Barátom három lánya a rajzfilmekből és egymástól tanult
angolul. Sejthető, hogy akkor nevelkedtek a rajzfilmek csáb-
és bűvkörén belül, midőn még nem létezett szinkron és ami-
kor a cartoons (a rajzfilmek angol neve) a ritka tévéműsorok
csúcspillanatához tartozott. Kettő közülük angol tudása
révén érvényesült. Már a rendszerváltáson innen, midőn az
egyik lány néhány évet Cipruson töltött,
annak is a görög részén, és egy étteremben
angol nyaralókat – leginkább alsó közép-
és munkásosztálybélieket (a csővezetők
zárt szurkolói társadalma) szolgált ki, hamar a termek föl-
vigyázója lett, ami olyan, mint az anyakirálynő a kisebb méh-
kaptárban. Utóbb újságíró lett, külföldi tudósító. A másik
leány Nagy-Britanniában dolgozott, de idehaza lett belőle
valaki, egy angol turisztikai cég és szállodalánc alkalmazta
ügyintézőnek. Panaszmegoldónak. Küldik az angolszász – és
nem csak – világba szerteszéjjel tanulni, tapasztalni, hely-
és emberismeretet szerezni. Ez utóbbi a leghálátlanabb fel-
adat. Mert nincs két egyforma ember, hát még két szobafog-
laló turista!

Ez lassanként már szokott karrier mifelénk is. Mások ola-
szul tanulnak meg a munkahelyükön, és annyira megtetszik
nekik a dallamos nyelv, hogy már le sem akarnak róla
szállni. Ha hazatérnek, az utcán olaszul beszélnek telefonon
– lehetőleg hangosan –, közintézményekbe menve olaszul
vagy spanyolul köszönnek, csak amikor a mord román/ma-
gyar hivatalnok nem vágja magát haptákba a külföldi nyelv
hatására, akkor zökkennek vissza a romániai valóságba.
Pedig odakinn már észre sem vehető, hogy nem született tal-
ján vagy spanyol, annyira, de annyira… Sőt a gyermekek is
már csak újnyelven szólanak, és ha hazajönnek családostul
a fatornyos falujokba, a gyerek csak a RAI 1-et bámulja,
vagy olasz magazinokat nézeget – a félvadak között, akikkel
semmi közösséget sem érez.

Na de vannak azért szívet derítő példázatok is. Elmonda-
nék egyet. Barátom (egy másik, természetesen, ui. nekem több
is akad a múltamból kifolyólag, csupán a jövő nem biztosított)

kisfia három és fél éves koráig két nyelvet tanult meg. Az
egyik a magyar, a másik az újhéber. A kibuc óvodájában ti.
így beszéltek hozzá, és így tanult meg szemtelenkedni, ami
az életrevalóság jele bizonyos kultúrákban. Aztán a mérnök
apa és orvos anya kevésnek érezte az inger- és nyelvválasz-
tékot a kibucban, és Kanadába léptek át, Marosvásárhely és

Amszterdam érintésével. Viharos gyorsa-
sággal tanult meg a gyerek angolul és fe-
leselni, ami az életrevalóság szinonimája
bizonyos liberális demokráciákban.

Tekintve, hogy szülei továbbra is egymás között óhazául
beszéltek, Bob a tévé mellé telepedett, és szüleinek fordított
angolból, ha esténként a készüléket vaccsolták. Azt gondolta,
ez a két agg (akkor harmincas éveik elején jártak) még an-
golul sem tud, hát magyarított nekik. Már amennyit még tu-
dott óhazául. De mit tesz isten és egy olyan befogadó ország,
mint Kanada, a szomszédságukba egy valódi és hamisítatlan
japán család költözött Bobbal egykorú gyerekkel. Amaz csak
japánul beszélt. Bob a japán néni elé állt, és tagoltan (!) arra
kérte, tanítsa meg a fiú nyelvére, hogy együtt játszhassanak.
A felek komolyan vették a dolgot, és Bob már New Jersey-
ben tizenöt év múlva japánból érettségizett, ebből a nyelvből
diplomázott az egyik kaliforniai egyetemen. Ám beiratkozás-
kor a dékán javasolta, hogy a gyerek – kinézte belőle jó ér-
zékkel – vegye fel a kínait is, mert a japánt már elég sok nem
japán is beszéli. Tehát két diplomát szerzett, évente felfrissí-
tette japán vagy kínai utakkal nyelvtudása állományát. Ma
fordító, jogi és közgazdasági szöveget ültet át angolra és for-
dítva. Jobban bíznak munkaadói benne, mint a tegnap bete-
lepedett ázsiaiba. Van ez így, lesz ez így még Trump tata
országában.

De azért minden nyelvtanulásnak van ám haszna. Bár tu-
dogatott magyarul, rettenetesen bosszantotta, hogy nem iga-
zán érti azokat a vicceket, kabarétréfákat, amiket a szülei
hallgatnak, olvasnak, videóznak, mondanak, élveznek. Ő is
velük akart kacagni. Hát Hofi Gézáért megtanult magyar hu-
morul.

A nyelvtanulás hasznáról



Rendkívül hideg időben nem könnyű azok-
nak, akik a szabad ég alatt dolgoznak, hiszen
a nagyon alacsony hőmérséklet, a szél, a ha-
vazás igencsak megviseli az emberi szerveze-
tet. A munkaadók általában tekintettel
vannak az alkalmazottakra, s a nagy hideg
miatt beszüntetik a munkát. De mi van
akkor, ha nem? Mire kötelezik a jogszabá-
lyok a munkaadókat ilyen esetben, kérdez-
tük Sófalvi Györgyöt, a Maros Megyei
Munkaügyi Felügyelőség helyettes főfel-
ügyelőjét, aki a munkavédelemért és -biz-
tonságért felel. 

Meleg teát, melegedőt 
kell biztosítani a munkásoknak

– A 2000. évi 99-es számú sürgősségi kormányren-
delet előírja, hogy ha a kinti hőmérséklet vagy a hőér-
zet -20 Celsius-fok alá csökken, a munkaadónak
személyenként napi 0,5-1 liter meleg teát kell biztosí-
tania minden váltásban, ezenkívül szünetet s olyan he-
lyiséget, ahol a munkások felmelegedhetnek.
Ugyanakkor olyan meleg munkavédelmi ruháról – láb-
beliről, ruházatról, sálról, sapkáról, kesztyűről – kell
gondoskodnia, amelyek jó hőszigetelők, s a munkások
nem fáznak meg – mondta Sófalvi György.

– Mi van akkor, ha tartós a kemény fagy?
– Ha egymást követően két napig ilyen alacsonyra

süllyed a levegő hőmérséklete, a munkaadónak vagy
be kell szüntetnie a munkát, vagy le kell rövidítenie a

munkaidőt. Most ilyen helyzet volt, tegnapelőtt és az-
előtt is -20 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet.
Tehát fennállt a munkabeszüntetés vagy programcsök-
kentés elrendelése. Mi, felügyelők, úgy tapasztaljuk,
hogy Maros megyében betartották ezeket a rendelke-
zéseket. 
Építkezéseken, fakitermelésben szünetel a munka 

– Milyen munkaterületeken dolgoznak ilyen idő-
szakban? Például építkezésben, fakitermelésben?

– Ebben az időszakban sem építkezésben, sem fa-
kitermelésben nem dolgoznak. Esetleg elvétve. Mi az
újságárusokat, a helyi rendőröket ellenőriztük, de eze-
ken a munkaterületeken betartották az előírásokat. El-
lenkező esetben a kihágásért 1500-2500 lejes
pénzbírságra lehet számítani. 
Két halálos munkabaleset 

– A zord időjárás miatt az előző években megszapo-
rodtak a munkabalesetek is. Idén mi a helyzet?

– Igen, idén is voltak munkabalesetek, ezek jórészt
közlekedéssel kapcsolatosak. A síkos lépcsőkön – vo-
naton, buszon – megcsúsznak, törést szenvednek, a
csúszós úton gépkocsibalesetet szenvednek. Ezek a
balesetek törésekkel, kórházi kezeléssel végződnek. 

Sajnos, tavaly decemberben volt két halálos mun-
kabaleset. Az egyik egy Palotailva környéki erdőkiter-
melésen történt, egy 19 éves szakképzetlen munkás
sérült meg. A sérült nem a baleset helyszínén, hanem
később a kórházban hunyt el. A másik halálos munka-
baleset Marosludason, egy gyárban történt. Mindkét
ügyben most folyik a kivizsgálás – mondta a helyettes
főfelügyelő. 
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Megyeszékhelyünkön is csat-
lakoztak a Szabad fogás című
karitatív kezdeményezéshez,
melynek lényege: fagyos na-
pokra meleg öltözéket fel-
ajánlani a rászorulóknak. 

Kedden a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház főbejárata elé helyez-
tek ki kabátokkal tele állványt,
szerdán délelőtt a Keresztelő Szent
János római katolikus plébánia
előtti fogassal az egyház és a Ma-
rosvásárhelyi Rádió közös akció
keretében csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez.

A szeretet öltöztet jelszóval a ka-
ritatív akció felhívása szerint: Ha
fázol, vegyél el egy kabátot! Ha
nem szeretnéd, hogy más fázzon, te-
gyél ide egyet!

Az anyaország mellett több erdé-
lyi városban: Székelyudvarhelyen,
Sepsiszentgyörgyön és Kolozsvá-
ron is gyűjtenek. Marosvásárhelyen
a Nemzeti Színház főbejárata elé, a
főtéren pedig a római katolikus plé-
bánia elé kihelyezett fogasra
akaszthatnak fel az adakozók meleg
kabátokat, téli öltözéket a rászoru-
lók részére. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház vezérigazgatója, Gáspárik
Attila hangsúlyozta, a megyeszék-
hely jelentős látogatottsággal rendel-
kező kulturális intézménye régóta
foglalkozik szociális kérdésekkel.
Évek óta Pál atya árváit, a Második
Esély Alapítványt, a református
egyház által működtetett öregek
házát is támogatják.

– Egy valós művészetre törekvő
intézmény nemhogy nem lehet kö-
zömbös a szociális kérdések iránt,
hanem a figyelemfelkeltés, a példa-
mutatás terén is megpróbál elöl
járni – mondta az igazgató. Arra a
kérdésre, hogy az anyaországi
példa nyomán indult-e el kedden a
marosvásárhelyi kezdeményezés,
kifejtette, hogy a jó dolgokat nem
szégyen eltanulni egymástól, ellen-
kezőleg, azokat hasznos átvenni és
támogatni. „Ezúttal helyi szinten

Márton László volt tévés kollégánk
ötletét karoltuk fel, majd picit alá-
nyúltunk. Otthonról mindent elhoz-
tunk, ma pedig összedobtunk
valamennyi pénzt, és végigjártuk a
turkálókat, ahol készségesen segí-
tettek, félárban megkaptuk a kisze-
melt ruhadarabokat. A színészeink
a színpadi szerepeik mellett általá-
ban nagyon komoly társadalmi sze-
repet is magukra vállalnak. A 182
színházi alkalmazott egy emberként
vállalta fel és vesz részt ebben is”.
Amint az igazgató hangsúlyozta, a
kihívás mellett a héten indított ka-
bátgyűjtési akció egy nagyon jó
„játék” a megsegítésre. „Olyan or-
szágban élünk, ahol iszonyatosan
elszakadt két réteg egymástól. Az el-
szegényedés soha nem volt ilyen
mértékű, ennek ellenére a választási
kampányban a szegényekkel való tö-
rődés felvállalásáról nem lehetett
hallani. Az akció keretében megpró-
báljuk felvenni a kapcsolatot a szo-
ciális intézményekkel annak
érdekében, hogy feltérképezzük,
hol van a legnagyobb szükség a se-
gítségre. A mélyszegénységben
élők megsegítésére azonban a me-
gyei tanács és a helyi önkormány-
zat szociális osztályai, különböző
civil szervezetek, nőszervezetek,
egyházak stb. sokkal nagyobb ösz-
szetartására lenne szükség” – össze-
gezte Gáspárik Attila vezér-
igazgató. 

Ottjártunkkor Baranyi Mária 68
éves, Gál Jolán 76 éves marosvá-
sárhelyi adakozókat szólítottuk
meg, akik a téli fagyban védelmet
nyújtó ruházatot, vadonatújnak
tűnő, gyapjúszövetből készült kabá-
tokat helyeztek a főtéri katolikus
plébánia elé tett vállfákra. A kabá-
tok zsebeit vastag zoknival, kesz-
tyűvel tömték tele, de a sálról sem
feledkeztek meg. Mint kérdésünkre
elmondták, a plébánia mellett elha-
ladva tapasztalták meg ennek az
adakozási módnak a lehetőségét, il-
letve a rádióból értesültek róla.
Hangsúlyozták, számukra fontos a
megsegítésnek ez az újszerű lehető-
sége.

Ha nem szeretnéd, hogy más fázzon,
tégy ki egy kabátot! 

A szeretet öltöztet

Szer Pálosy Piroska

Tartósan zord időben 
be kell szüntetni a munkát! 

negyedben, illetve a Kárpátok sétá-
nyon lévő hidakon is vastag jégré-
teg borította a gyalogjárókat.
Tanácsi határozat értelmében a ma-
gánházak lakói, illetve tömbházak
esetében a tulajdonosi társulások fe-
lelősek az épület előtti járdarész el-
takarításáért, a buszmegállók, hidak
vagy lépcsők úgymond gazdátlan
területnek számítanak. Florian
Moldovan, a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal közterület-ke-
zelő osztályának igazgatója
megerősítette az információt, mi-
szerint a megyeszékhelyen lévő
utcák csupán egy része szerepel a
hóeltakarítási programban. Az ille-
tékes kifejtette, havazás esetén leg-
hamarabb a forgalmas utcákban kell
járhatóvá tegyék az úttestet. Miután
ez megtörtént, következnek a mel-
lékutak, a lejtős szakaszok, lépcsők,
vagy buszmegállókban a járdarész.
Amennyiben bejelentés érkezik a
lakóktól, hogy például kisebb ut-
cákban nehezen lehet közlekedni,
vagy a helyi rendőrség járőrei ész-
lelnek ilyen helyeket, rövid időn
belül odairányítják a munkacsapa-
tokat. 
Az országutakon 
nem jeleztek torlódást

Gheorghe Ispas, az Országos Út-
ügyi Igazgatóság Maros megyei ki-
rendeltségének vezetője elmondta,
tegnap délelőttig nem érkezett érte-
sítés arról, hogy az országutakon

torlódás alakult volna ki. Balavásár
környékén jeleztek sűrű hóesést,
így a szóban forgó övezetben hat
hókotró dolgozott teljes gőzzel az
országút járhatóvá tételén. 

Márton Katalin, a Maros Megyei
Tanács műszaki igazgatója szerint
nincsen tudomásuk arról, hogy va-
lahol fennakadás alakult volna ki a
közlekedésben a havazás miatt. A
legutóbbi nagyobb havazás óta si-
került ideiglenes szerződéssel le-
fedni Segesvár övezetét is, így a
megyei utak takarítása mind a hét
övezetben biztosítva van. Az igaz-
gatónő kifejtette, az előírások sze-
rint legkevesebb háromcentis
hóréteg kell legyen az úttesten
ahhoz, hogy be lehessen vetni a hó-
ekéket, illetve annak függvényében,
hogy mennyire forgalmas egy-egy
útszakasz, meg van szabva, hogy
mennyi idő alatt kell eltakarítani a
havat és járhatóvá tenni. A legfor-
galmasabb, úgynevezett egyes
számú sürgősségi övezethez tartozó
szakaszokat – például Nyárádtő–
Ákosfalva – kell a leggyorsabban
járhatóvá tenni. Csak ezután követ-
keznek a kettes, majd a hármas
számú sürgősségi övezetbe sorolt,
azaz a kevésbé forgalmas útszaka-
szok. A tegnap délután a havazás
miatt a közösségi oldalakon többen
panaszkodtak a megyei utak állapo-
tára, többek között a Nyárádmentén
és Kenden is lencsevégre kaptak né-
hány olyan helyszínt, ahol mintha

nem is járt volna hóeke. Szóba ke-
rült a Nyárádmagyaróst Sóváraddal
összekötő új út is, ahol egymást érik
a kanyarok, így a havas úttesten
elég nehezen lehetett haladni.
Kacsó Antal, Nyárádmagyarós pol-
gármestere tegnap lapunknak el-
mondta, a szóban forgó szakasz
járható, a megye által megbízott cég
takarítja a havat, és csúszásgátló
anyagot is szórtak az úttestre. Iszlai
Tibor, Dózsa György község veze-
tője megerősítette tegnap, hogy dol-
goztak a hókotrók a rendkívül
forgalmas Ákosfalva–Nyárádtő út-
szakaszon.

A vidéki önkormányzatok egy
része saját eszközökkel, azaz hóe-
kével felszerelt multifunkcionális
munkagépekkel az utakat járhatóvá
teszi, van ahol a polgármesteri hi-
vatal erre szakosodott céggel szer-
ződést kötött a községi utak
takarítására. Balavásár polgármes-
tere, Sagyebó István elmondta, a
hóeltakarítással megbízott szolgál-
tató a havazást követően rövid időn
belül megkezdi a munkát, először a
forgalmasabb utakat, majd a mel-
lékutcákat veszi sorra. A kisebb ut-
cákban, ahová nem férnek be a
munkagépek, a szociális segély-
ben részesülők takarítják el a
havat. Ugyanez a helyzet Erdő-
szentgyörgyön, valamint Nyárád-
remetén is – tudtuk meg Csibi
Attila, valamint Magyari Péter
polgármesterektől.

Öröm vagy üröm a havazás?
(Folytatás az 1. oldalról)

Mezey Sarolta

Fotó: Vajda György



Sikerült megoldani annak rejtélyét,
hogy az anyák miért inkább baloldalt
ringatják az újszülöttjeiket. A kutatók
szerint ez a pozíció aktiválja a gyer-
mek jobb agyféltekéjét, amelynek
nagy szerep jut a kommunikációt és a
kötődést segítő agyi funkciókban.

A Szentpétervári Állami Egyetemen dol-
gozó Jegor Malasicsev és amerikai, valamint
ausztrál kollégái az ember mellett tíz vadon
élő állatra – a vadlóra, a rozmárra, a rénszar-
vasra, az antilopra, a pézsmatulokra, a juhra,
a bálnára, a kardszárnyú delfinre és a kengu-
rura – terjesztették ki a vizsgálatukat – írja a
BBC News.

„Amennyiben nincs szemkontaktus, vagy
az nem megfelelő, akkor az újszülött jobb agy-
féltekéje nem aktivizálódik. Márpedig a jobb agyfél-
teke felelős a társas interakciókért” – mondta a
szakember, hozzátéve, hogy a tanulmányban vizsgált
mind a tizenegy fajnál megfigyelhető volt ez az „ol-
dalirányú tartás”.

„Úgy sejtjük, hogy ez a pozíció sokkal elterjedtebb,
és talán az emlősök közös jellegzetessége, néhány ki-
vételt leszámítva” – tette hozzá.

A szakemberek már régen megfigyelték, hogy az
emberek és az emberfélék is előszeretettel ringatják
baloldalt az utódjukat, különösen az újszülött életének
első pár hetében. A gyakorlatra számos lehetséges
magyarázat született, például, hogy a csecsemő így
hallani tudja az édesanyja szívverését.

A Nature Ecology & Evolution című folyóiratban
közölt mostani tanulmány szerint amikor az anya a
saját balján, szemtől szembe ringatja a babáját, akkor
a bal szemük közvetlenül egymás felé néz.

Ebben a helyzetben a vizuális információ nagy
része a jobb agyféltekéjükbe jut, amely a figyelem-

mel, a memóriával, a gondolkodóképességgel és a
problémamegoldással áll összefüggésben. Ezek pedig
mind szükségesek a hatékony kommunikációhoz.

A kutatók szerint a megfigyelt fiatal állatok az any-
juk jobb oldalához maradtak közel, ami azt jelenti,
hogy főleg a bal szemükkel nézték az anyjukat, ami
a jobb agyféltekéjüket aktiválta. Ebben a helyzetben
kisebb valószínűséggel váltak külön az anyjuktól és
könnyebben is találták meg őt, ha esetleg elkevered-
tek.

Stresszhelyzetben az anyaállatok szintén a bal sze-
mükkel figyelték a kicsinyüket. Ez azt jelenti, hogy a
nőstény kardszárnyú delfinek a borjuk jobb oldalára
úsztak, amikor a kutatók – bármelyik irányból – meg-
közelítették őket a csónakkal.

A mostani eredmények segíthetik az olyan, gyenge
szemkontaktussal összefüggő betegségek tanulmá-
nyozását, mint az autizmust és az Asperger-szindró-
mát is magában foglaló autizmus spektrumzavar
(ASD). (MTI)

A mediterrán étrendet követő
idős emberek agyának térfo-
gata kevesebbet csökkent
három év alatt, mint azon tár-
saiké, akik a vizsgált időszak-
ban nem követték pontosan
az egyebek között olívaolaj-
ban, babfélékben, friss gyü-
mölcsökben és zöldségekben
gazdag étrendet – derült ki a
Neurology című orvosi folyó-
iratban megjelent tanulmány-
ból.

„Ahogy öregszünk, agyunk zsu-
gorodik és veszítünk agysejtjeink-
ből, ami hatással lehet a tanulási
folyamatokra és a memóriára” –
mondta a tanulmányt vezető Mi-
chelle Luciano, az Edinburghi
Egyetem kutatója.

A szakemberek 967 olyan het-
venéves kor körüli skót ember táp-
lálkozási szokásait vizsgálták meg,
akik nem szenvedtek időskori elbu-
tulásban – ismertette a tanulmányt
a Medicalxpress című egészségügyi
portál.

Az alanyok közül 562-en MRI-
vizsgálaton estek át nagyjából 73
éves korukban. A vizsgálat során
megmérték agyuk és szürkeállomá-
nyuk térfogatát, továbbá az agyké-
reg – az agy lebenyeinek külső
rétege, amely fontos szerepet játszik
a gondolkodás, a beszéd, a tudatos-
ság és az emlékezet irányításában –
vastagságát.

Három évvel később ebből a cso-
portból 401 ember esett át újabb
MRI-vizsgálaton, amelynek ered-
ményeit összevetették azzal, hogy
az érintettek mennyire pontosan kö-
vették a mediterrán étrendet, amely
bővelkedik a gyümölcsökben, zöld-
ségekben, olívaolajban, babfélék-
ben és gabonaszemekben, valamint

mérsékelt mennyiségű halat, tejter-
méket, bort és korlátozott mennyi-
ségű vörös húst, valamint szárnyast
tartalmaz.

Azok az alanyok, akik nem kö-
vették pontosan a mediterrán étren-
det, nagyobb eséllyel veszítettek
többet agytérfogatukból a három év
alatt, mint azok, akik szigorúan fi-
gyeltek a táplálkozásukra.

A kutatók ugyanerre az ered-
ményre jutottak, miután számításba
vettek olyan, az agytérfogatot befo-
lyásolni képes tényezőket, mint a
kor, az iskolai végzettség, a cukor-
betegség és a magas vérnyomás.

A vizsgálat ugyanakkor nem mu-
tatott ki összefüggést a szürkeállo-
mány térfogata vagy az agykéreg
vastagsága és a mediterrán étrend
között. Az eredmények szerint a
hal- és a húsfogyasztás továbbá
nincs kapcsolatban az agyi változá-
sokkal, ami ellentmond korábbi ta-
nulmányok eredményeinek.

„Lehetséges, hogy a mediterrán
étrend többi összetevője, vagy épp
az alapanyagok kombinációja a fe-
lelős a megfigyelt összefüggésért”
– jegyezte meg Luciano, hozzátéve,
hogy a korábbi tanulmányokkal el-
lentétben a mostani kutatás nem
egyetlen időpontban mért eredmé-
nyekre alapozva, hanem hosszú
távon vizsgálta az alanyok agyának
változását.

„Tanulmányunk során először az
alanyok táplálkozási szokásait vizs-
gáltuk meg és csak utána agyuk tér-
fogatát, ami azt sugallja, hogy az
étrend hosszú távú védelmet nyújt-
hat az agynak” – hangsúlyozta a
szakember, elismerve, hogy na-
gyobb méretű tanulmányokra lesz
szükség a mostani eredmények
megerősítéséhez. (MTI)

A Magyar Sebész Társaság elmúlt tíz éve
(2006-2016) című elegáns, szép könyvben je-
lent meg dr. Péterffy Árpád nyugalmazott
szívsebészprofesszor 23 oldalas tanulmánya
az erdélyi magyar sebészet történetéről. A ta-
nulmány első részében a szerző végigköveti
azt a viszontagságos utat, amelyet a II. József
által líceummá (lyceum) visszaminősített ko-
lozsvári egyetem utódintézete tett meg, ahol
két évig tartó oktatás keretében képeztek se-
bész- és szülészmestereket. A nehézségeknek
a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József
Tudományegyetem 1872-es megalapítása ve-
tett végett. A századfordulón bekövetkezett
fellendülés során 63 egyetemi épület készült
el, amelyekre a magyar állam sok millió ko-
ronát költött, és amelyeket 1919. május 12-
én Scheller István rektor át kellett adjon a
román egyetemnek – számoltunk be a legfon-
tosabb adatokról a tanulmány ismertetésének
első részében. 

A folytatásban azt olvashatjuk, hogy az el-
következő években az egyetemi klinikákat
jobbára csak a román lakosok vették igénybe,
ezért Kolozsvár és környéke magyar lakossá-
gának kórházi ellátására magánkórházak ala-
kultak. 1920-ban Mátyás Mátyás sebészorvos
a Monostori úton nyitotta meg a Park szana-
tóriumot, ahol széles körű orvosi ellátást
nyújtottak több területen is. 1933-ban nyílt
meg a Református Diakonissza Kórház dr.
Filep Gyula belgyógyász igazgató orvos ve-
zetésével, 24 diakonisszával és Kolozsváron
diplomázott fiatal orvosokkal, mint például
Kelemen László, Péterffy Pál és mások. Az
1944. június 2-i amerikai szőnyegbombázás-
ban találat érte a kórházat, aminek következ-
tében három nővér és egy orvos meghalt. Bár
a háború befejeződése után a kórházat újra-
indította az egyház, 1948-ban államosították,
és azóta sem adta vissza a román állam –
jegyzi meg a szerző. 

A kolozsvári Ferenc József Tudomány-
egyetem történetében 1940-ben a II. bécsi
döntés hozott újabb fordulatot. Észak-Erdély
visszacsatolása nyomán a román egyetem a

teljes felszereléssel Nagyszebenbe és Temes-
várra költözött. Ahhoz, hogy a lecsupaszított
épületekbe visszatérhessenek a tanárok és
hallgatók, a magyar állam 5 millió amerikai
dollárnak megfelelő 26 millió aranypengőt
költött. 1940 októberében Bartók György
rektor vette át az egyetem vezetését. Az or-
vosi kar 18 tanszékkel indult újra. A tanári
kart úgy választották ki, hogy előnyt élveztek
az erdélyi professzorok, de egyharmaduk
anyaországi volt, köztük Ludányi György,
Krompecher István, Miskolczy Dezső, Hay-
nal Imre, Klimkó Dezső, a sebészet profesz-
szora, akinek tehetséges tanítványai az
erdélyi magyar sebészeti iskola elismert kép-
viselőivé váltak. 

Az 1940-ben tartott felvételi vizsga nyo-
mán 180 hallgató kezdhette meg az első évet
a kolozsvári magyar egyetemen. 

A zsidó lakosság deportálása és az 1944.
június 2-i amerikai terrorbombázás súlyos
veszteségeket okozott. A már említett refor-

mátus kórház mellett ugyanis még kettőt ért
bombatámadás, az ország legkorszerűbben
felszerelt ortopédiai klinikáján 16 beteg halt
meg. A bombatámadásban 362 civil, 32 hon-
véd és 65 német katona vesztette életét. A két
sebészeti klinikán a támadást követően kez-
detben napi 150 műtétet végeztek, hogy a 400
sebesültet ellássák. Klimkó Dezső érdeme,
hogy egy bombabiztos sebészeti műtő létre-
hozását javasolta, amit az új klinika alagso-
rában alakítottak ki.

1944 augusztusában a kormány elrendelte
a kolozsvári egyetem kiürítését. Az egyetem
vezetői maradtak, de a két sebészeti klinika
professzora, ahogy a tanárok többsége is, el-
menekült. A hadikórháznak átvett „új kli-
nika” katonai parancsnoka dr. Péterffy Pál
főorvosra bízta a szakmai irányítást. A szep-
temberi tordai csata idején csak az orvostan-
hallgatók bevonásával tudták ellátni a súlyos
sebesülteket, köztük a szovjet hadifoglyokat
is. Tisztességes hozzáállását azzal ismerték

el, hogy a szovjet hadikórházban folytathatta
tevékenységét. 

A szovjet csapatok október 11-én foglalták
el Kolozsvárt. Pár nappal később a Nagysze-
benben működő román egyetem vezetői a
csendőrség támogatásával Miskolczy Dezső
kolozsvári rektortól az egyetem azonnali át-
adását követelték, amit a rektor visszautasí-
tott. A kérést a szovjetek sem támogatták, a
kolozsvári klinikákon ugyanis száz szovjet
katonát ápoltak. A szovjet katonai közigaz-
gatás bevezetése tette lehetővé, hogy 1944.
december elején újrainduljon a magyar egye-
tem – számol be az eseményekről Péterffy
Árpád. 

A továbbiakban azt írja, hogy az 1945-ben
megalakuló Groza-kormány „trükkös” meg-
oldáshoz folyamodott. A közelmúltban oly
sokat emlegetett 1945. május végi 406-os és
407-es számú királyi törvényrendeletekkel az
I. Ferdinánd Tudományegyetem visszatérhe-
tett 1940 előtt használt kolozsvári helyisége-
ibe. A Ferenc József tudományegyetem 
1945 májusában jogutód nélkül megszűnt, és
1945. június elsejétől az említett román kirá-
lyi rendelettel magyar nyelvű tudományegye-
tem létesült, amely még abban az évben
felvette a Bolyai Tudományegyetem nevet.
Ez a rendelet megszüntette a jogfolytonossá-
got a régi és az új kolozsvári magyar egyete-
mek között, bár az új a réginek a tanári karára
épült. Mindezek ellenére a magyarok örültek,
hogy továbbra is van magyar egyetem, a
román félnek jól fogott a gesztus a párizsi bé-
ketárgyalások során – olvashatjuk a tanul-
mányban. 

A kolozsvári magyar egyetem orvosi kara
1945-ben kénytelen volt Marosvásárhelyre
költözni, mert a királyi rendeletben megfo-
galmazott előírások ellenére a román fél Ko-
lozsváron nem biztosított számára helyet.
Az alapítás 70. évfordulója kapcsán az
egyetem történetét meghamisító táblát he-
lyeztek el a marosvásárhelyi épület előcsar-
nokában. A tiltakozások következtében a
valós tényeket ismertető kétnyelvű tábla is a
királyt ábrázoló dombormű alá került, de a
téves adatokat hirdető feliratot az egyetem
vezetősége nem távolította el – kapcsolja
össze a múltat a mával a tanulmány szerzője.
(bodolai) 

Leróni az adósságot
Az erdélyi magyar sebészet története (2.)

Ringató baloldalt 
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Teljesítménye Kárpát-medencei és
talán szélesebb körben is egyedülálló
vagy nagyon ritka. Dr. Dienes Sándor
Lajos, a MOGYE gyémántokleveles
nyugalmazott tanszékvezető munka-
orvostan-professzora 2017-ben tölti
be 92. életévét. Előrehaladott kora el-
lenére a leghűségesebb tanárként 25
éve óta folyamatosan oktat és diplo-
madolgozatot vezet a Marosvásárhe-
lyi Református Asszisztensképző
Főiskolán, amelynek sorsát kezdettől
fogva a szívén viseli.

Díjak, elismerések
Fél évszázados egyetemi oktatói, klinika-

alapítói és gyógyítói, valamint a munkaor-
vostan területén nemzetközileg is elismert
tudományos munkásságáért, továbbá a ma-
rosvásárhelyi vívósport fejlesztése terén ki-
fejtett tevékenységéért az elmúlt év során
három nagyon jelentős elismerésben része-
sült. Márciusban Dienes professzor életmű-
vét Magyarország köztársasági elnöke a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés-
sel ismerte el, amit a csíkszeredai főkonzu-
látuson dr. Zsigmond Barna-Pál főkonzul
adott át. 

Májusban a Magyar Tudományos Akadé-
mia Arany János-éremmel tüntette ki, amely-
lyel – az MTA köztestületének külső
tagjaként – a magyar tudományosságért ki-
fejtett eredményes tevékenységét ismerték el.
Az Arany János-érmet prof. dr. Lovász
László, az MTA elnökének a jelenlétében
vette át.

„…A romániai magyar egészségügyi szak-
képzés doyenje tudományos életművével je-
lentős mértékben járult és járul hozzá még
ma is a foglalkozási betegségek megelőzésé-
hez és gyógyításához, valamint ahhoz, hogy
Erdélyben az ápolók a magyar nyelvű bete-
gekkel saját anyanyelvükön tudjanak be-
szélni” – olvasható a díjazottakról szóló
füzetben.

A harmadik különleges elismerés a mun-
kásságáról és életéről szóló könyv, amelynek
szerzője prof. dr. Vincze János biofizikus, ma-
gyarországi és külföldi egyetemek vendég-
professzora, aki kiválóan ismeri az erdélyi
orvoslás és a MOGYE történetét. 

„Dienes Sándort, a tudóst óhajtom jelle-
mezni a maga különleges, egyedülálló egyé-
niségével, akinek szelleme folyton
nyughatatlanul lobog…, akinek szakmai fel-
készültségét pár szó beszélgetés után magá-
ban elismerni mindenki kénytelen, aki otthon
van nemcsak a maga szűkebb szaktudomá-
nyában, hanem a régi polihisztorok mintájára
minden egyéb területen” – jellemzi a könyv
szerzője. Amikor a kettőjük közötti ismeret-
ségről érdeklődöm, kiderül, hogy gyökerei
prof. dr. Koch Ferenchez, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem atomfizika professzorához
vezethetők vissza, aki a szerzőnek tanára, Di-
enes Sándornak pedig osztálytársa, padtársa
volt a kolozsvári piarista gimnáziumban,
amely 1944-ben Zágoni Mikes Kelemen
nevét viselte.
Egertől Kolozsvárig

Lakásában, amely életének eseményei és
tudományos munkásságának eredményei
mellett a képzőművészet, a zene, az 
utazások iránti szeretetéről, átfogó művelt-
ségéről, a sportban elért sikerekről tanúsko-
dik, újra visszatekintettünk a kilencven év
meghatározó történéseire, amelyekről a
Hány ember Ön, professzor úr? című inter-
júkötet megírásakor vallott. A decemberi
beszélgetésünk során elhangzott adatok
mellett ebből is válogattam néhány kérdést és
feleletet.

Családjának története is érdekes. A felvi-
déki származású nagyapának, aki Eger tisz-

teletbeli tűzoltóparancsnoka volt, és az egri
érsek építészeti tanácsadójaként járta be Er-
dély templomait, úgy megtetszett Kolozs-
vár, hogy frissen nősült fiának azt
tanácsolta: ott telepedjen le. Aki szót foga-
dott, és a Bécsben tanult mesterség birtoká-
ban jól menő autókarosszéria-műhelyt
működtetett a kincses városban. 1925-ben kései
második gyermekként született meg fia, Dienes
Sándor, aki édesapjáról 2012-ben így vallott:

– Általános műveltségben, emberségben
sokat köszönhetek neki, s a német nyelv ga-
líciai tájszólására is ő tanított meg. 
Kiváló memória és rendkívüli sportszeretet

A beszélgetés során felidéztük, hogy rend-
kívüli memóriája miatt csodagyermeknek tar-
tották, lexikonnak nevezték el az iskolában.
A második gimnazista, 12 éves Sándorról a
Keleti Újság 1938. április 9-i számában dr.
Horosz Béla írt elismerő cikket. Az alacsony
termetű, vézna kisfiú, aki ezer labdarúgó
nevét ismerte, és a nagyobb válogatott mér-
kőzéseket részletesen fel tudta idézni, gátfutó
rekorder, magas- és távolugró, szenvedélyes
vívó, teniszező, a labdarúgásban középcsatár
és kapus volt, olvashatjuk a hajdani újság-
cikkben, amelynek szerzője a világ legkisebb
sportújságírójának és rádióriporterének ne-
vezte a sportban a nála nagyobbakkal is el-
bánó kisfiút. 

– Ma is emlékszem, ahogy Nyírő József
biztatásképpen (hogy írót, újságírót nevel-
nek belőlem) megsimogatta a fejem, s nagy
élmény volt számomra, amikor gyermek-
ként példaképemnek, a Kolozsvárra érke-
zett kiváló sportriporternek, Pluhár
Istvánnak bemutattak. 

A kolozsvári piarista gimnáziumban nagy-
szerű tanárok oktattak. A német mellett be-
szélek franciául, és kényszerűségből az
angol nyelvet is megtanultam. 

Dienes Sándor a vívással 12 éves korában
jegyezte el magát, amikor vívómester testne-
velő tanára (Ozorai Schencker Lajos) azzal a
feladattal bízta meg, hogy a bemelegítő tornát
vezesse a vívóknak, amiért fizetség nélkül
járhatott az edzésekre. 

Bár írónak készült, az érettségi vizsga után
a kolozsvári Bolyai Egyetem földrajz-földtan
főszakának és természetrajz-kémia mellék-
szakának előadásait hallgatta, amíg a Maros-
vásárhelyre költöztetett orvosi egyetem
legelső évfolyamán megkezdődött a tanítás,
majd párhuzamosan látogatta mind a kettőt.
Amikor kiderült, hogy a két város és egyetem
között ingázik, csupán a vívásban elért ered-
ményei védték meg a kizárástól, de végül a
tandíját is elengedték.

A vívást marosvásárhelyi egyetemi hall-
gató korában az általa alapított szakosztály-
ban is folytatta, amelynek sportolói a
fogságból hazatérő kiváló edző, Kakuts
Endre vezetésével országos, sőt nemzetközi
viszonylatban is figyelemre méltó eredmé-
nyeket értek el. Hasonlóképpen Dienes Sán-
dor is, aki sportmesterként 52 éves korában
hagyta abba a vívást.
A munkaorvostant választotta 

Az orvosi egyetemen a Kolozsvárról Ma-
rosvásárhelyre áttelepített intézményt hűsé-
gesen követő kiváló tanárok oktatták.
Államvizsga után a közegészségtan-tanszék-
hez tartozó orvosi-földrajz szakcsoport tanár-
segédjeként kezdte meg az oktatói munkát,
majd annak megszűnte után a munkaegész-
ségtan szakon folytatta tovább, előbb a világ-
hírű Putnoky Gyula professzor, majd
távozása után Horváth Miklós professzor
mellett. A munkaegészségtan és foglalkozási
betegségek szakon (amelynek nevét az
Egészségügyi Világszervezet egyszerűsítette
munkaorvostanra), az 1957–58-as tanévtől
1997-ig, majd nyugdíjazása után konzultáns
professzorként tanított tovább. Ez idő alatt
több mint 250 államvizsga-dolgozatot és a tu-
dományos orvosi cím megszerzésén dolgozó
orvosok munkáját irányította. 

A kérdésre, hogy mikor és hogyan nyílt le-
hetősége arra, hogy az elmélet mellett a gya-
korlati tevékenységet is folytassa, Dienes
professzor elmondta:

– A Dóczy Pál professzor vezetése alatt
álló I. Számú Belgyógyászati Klinikán hoz-
tuk létre a foglalkozási betegségek kórtermét,
ahol klinikusként dolgoztam. Időközben a
bukaresti egyetemen (Cadariu Gheorghe pro-
fesszornál) szereztem doktori címet (a ko-
rondi ólommérgezés témájában írt
dolgozattal), és 1968-ban meghívást kaptam
Rómába (a világkongresszusra). Óriási él-
mény volt számomra, hogy több ezer részt-
vevő közül a szervezők kiválasztottak, hogy
részt vegyek a pápai kihallgatáson. A római
kongresszuson tartott előadásom alapján hív-
tak meg a nyugat-berlini Munkaorvostani
Akadémiára. 

Tegyük hozzá, hogy viszontagságos úton
jutott el Berlinbe, ahol Schürman professzor,
az akadémia elnöke értékelte szakmai felké-
szültségét és némettudását, és ezek alapján
három hónapra szóló akadémiai ösztöndíjat
kapott. A tanulmányi út végén professzori
címet és állást ajánlottak fel számára, ez utób-
bit visszautasította és hazatért. Mivel nem
vállalta, hogy megfigyelőként térjen vissza
Nyugat-Berlinbe, 12 évig nem utazhatott kül-

földre. A professzori címet tíz évvel később
kapta meg itthon. A rendszerváltás után sike-
rült kapcsolatot teremteni a nyugat-berlini
munkaorvostani klinika és a marosvásárhelyi
szakklinika között, amit kölcsönös látogatá-
sok követtek. 
A klinika sorsa

A kérdésre, hogy az első kórterem hogyan
fejlődött klinikává, amelyről a külföldi szak-
emberek is elismeréssel nyilatkoztak, el-
mondta:

– 1970 körül sikerült létrehoznom egy 27
ágyas klinikai egységet a volt Simó Géza bú-
torgyár mellett, majd 1968-ban épült fel a
Meggyesfalvi negyedben a foglalkozási be-
tegségek klinikája 50 ággyal. 1986-ban beve-
zettem a biológiai monitorozást, ami
világviszonylatban is a legmodernebb mód-
szer az ipari dolgozók egészségi állapotának
a követésére. Elértem, hogy a megelőző or-
voslás munkaorvostani része, a járóbeteg-
rendelés, valamint a klinika is együtt legyen,
ami lehetővé tette a tevékenység összehango-
lását. Dr. Szász Loránd személyében sikerült
olyan utódot kinevelnem, aki az egység ve-
zetése mellett a diákoknak is előadja a mun-
kaorvostant – nyilatkozta 2012-ben. Azóta a
kiválasztott utód sajnos eltávozott az élők so-
rából, és miközben nemzetközi szinten ma is
számontartják, kongresszusokra hívják, ma-
rosvásárhelyi rendezvényen meg sem említik
Dienes professzor nevét. Az ipari vállalatok
segítségével létrehozott klinika épületének
rendeltetését időközben megváltoztatták, s új
helyén egy tízágyas egységre szűkült, ahol
nincs már toxikológai laboratórium, ami el-
engedhetetlenül fontos lenne a foglalkozási
betegségek pontos diagnózisának a megálla-
pításához, a betegek kezeléséhez – mondja
rezignáltan. 

Bár a nagy iparvállalatok rendszerváltás
utáni fokozatos bezárásával úgy tűnt, hogy
csökken a korábbi foglalkozási betegsé-
gek, mint például a króm-, szén-mono-
xid-, az ólommérgezés, továbbá a
szilikózis vagy kőporbetegség, a foglal-
kozási ártalmak ma is fennállnak: az
idült hörghurutot okozó por és vegyi
anyagok a marosvásárhelyi vegyi kom-
binátnál, a por és kényszerpozíció a bú-
torgyártó cégeknél, és sorolhatnánk
tovább.
Minden munka hat az egészségre

– Gyakorlatilag nincsen olyan munka,
amely valamilyen értelemben ne hatna az
egészségre. Manapság a vegyi anyagok
mellett a munka ritmusa, a kényszertest-
helyzet, a szellemi igénybevétel, az állandó
jelleggel fenntartott stresszállapot követ-
kezményeivel is számolni kell. A különböző
vegyi ártalmak miatt nem ritkák a heveny
mérgezések, a beteget ilyenkor a sürgősségi
osztályra utalják be, s csak a krónikus ese-
tek kerülnek a foglalkozási betegségek kli-
nikájára.

Dienes Sándor professzor számos szakdol-
gozattal vett részt a világ legkülönbözőbb or-
szágaiban tartott kongresszusokon. A 240
dolgozat mellett hat munkaorvostani szak-
könyv szerzője, hétnek a társszerzője magyar
és román nyelven. Szakterületén több konfe-
renciát és két nemzetközi kongresszust 
szervezett, s mai napig a Romániai Mun-
kaorvostani Társaság tiszteletbeli el-
nöke. 

– Amit el lehetett érni becsületesen, azt el-
értem. A genetikai örökség mellett a vívás és
a jóga, az egészséges életmód segített abban,
hogy ezt a kort egészségben megérjem, és a
fejállás ma sem okoz gondot. Életem során
volt részem keserűségben is bőven, hiszen
két feleséget veszítettem el. Két lányom
van, az egyik pszichológus, a másik fogor-
vos, ez utóbbi rendszeresen főz nekem. A
lakást én rendezem – teszi hozzá, és lányai
mellett büszkén említi unokáit is, akik
közül az egyik orvos, a másik földrajz sza-
kot végzett.
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Visszatekintő egy hosszú, értékes életműre 



Ilyenkor, amikor valóságosan is
megérint József Attila különlegesen
szép metaforája, hiszen ebben a ja-
nuári nagy hidegben a bőrünkön
érezzük, ahogy „a fagy baltája vil-
log”, öltözködéskor a fő szempont,
hogy ne fázzunk. Most induló soro-
zatunkban arra kértük Bandi Kati
textilművészt, aki egy kellemetlen
következményekkel járó vakbélmű-
tét okozta kiesés után újra tele van
ötletekkel, hogy megosszon néhá-
nyat ezek közül. 

– Kezdjük tehát a fagyos téli napok és
hűvös tavaszi reggelek, esték fő ruhadarab-
jával, a kabáttal!

– Munkába, szórakozni
menet-jövet, ügyes-bajos
dolgaink elintézése köze-
pette sok időt töltünk az
utcán, és ősztől tavaszig töb-
bet és hosszabban látják a
kabátunkat, mint a ruhánkat,
amit alatta viselünk. Ebből
következik, hogy „felöltö-
zött” és kabát nélküli lényünk
között is meg kell teremte-
nünk az összhangot, hiszen
minden réteg ruha, amit vi-
selünk, minket képvisel. 

– Mit tehetünk a szövetka-
báttal, hogy „állig” felöl-
tözve is elegánsak, egyediek
legyünk?

– Először is a rövid és há-

romnegyedes kabátokat említem, ugyanis
azok a legnépszerűbbek. Ezeket inkább
nadrághoz viselhetjük, de tudni kell, hogy
akkor vagyunk elegánsak, ha a szoknya
vagy nadrág, ami kilóg a kabát alól, színben
és mintában talál a felöltőhöz. A hosszú
kabát jobban takar, ezért bármilyen öltözék-
hez viselhetjük. Készülhet kedvenc stílu-
sunk jegyében, ami lehet a napi divatot
követő, de lehet a legkülönbözőbb módon
hagyományőrző jellegű is. Mivel az aktuális
irányzatokat nagyon sok tévécsatornán meg-
figyelhetjük, ezúttal a hagyományőrző mó-
dozatokról lenne érdemes beszélni. A napi
divatról még csak annyit: aki azt akarja kö-
vetni, legyen nagyon bátor, hiszen csak úgy
van értelme a friss divatjegyek átvételének. 

–  Milyen kabátot visel a textilművész? –
érdeklődöm. 

– A hagyományőrző öltözködésnek azt a
módját is gyakorolom, hogy
eredeti széki bundakabátot
hordok. Ezt meg lehet tenni
bármelyik tájegységünk vise-
letéből kiemelt darabbal, amit
nyugodtan társíthatunk a farme-
res viselettel is. 

Másik módja annak, hogy át-
alakítsunk, különlegessé tegyünk
egy darabot, ha a készen megvá-
sárolt műszőrme kabátot, de akár
egy régebbi vagy új télikabátot
díszítménnyel – rátéttel, hímzés-
sel – viszünk el a kívánt irányba.

A harmadik lehetőség, hogy
iparművészre bízzuk a forma és
díszítés megtervezését, hogy a
kettőt összehangolva egy szép
egységben sugározza azt a
szándékot, hogy hagyományőr-
zően legyük modernek.  

Hiszek a nevetés gyógyító erejében,
ezért szeretem a kabaré-előadásokat,
vígjátékokat. Az új év álmos regge-
lekre ébredő és korán elfogyó első
napjaiban különösen, amikor a fé-
nyek, színek, a zene és a játék feled-
tetni tudja, hogy a ránk telepedett
gondok miatt gyakran érezzük úgy,
hogy semmi okunk a nevetésre. A Ha-
hota színtársulat évek óta tesz róla,
hogy legyen. Olyan kevesen akarnak
jókedvre hangolni manapság, hogy
egyre jobban kell értékelnünk azok
munkáját, akik tiszteletre méltó kitar-
tással vállalják ezt a küldetést. 

A január 5-i előadás után biztos vagyok
abban, hogy az idén sem tévedtem, amikor,
egy baráti meghívásnak eleget téve, betértem
a Maros Művészegyüttes kövesdombi ter-
mébe. A Kovács Levente vezetésével szín-
padra állított négy jelenetben a Hahota
társulatot alapító, és művészeti vezetőjeként,
tagjaként lelkesen játszó Puskás Győző mel-
lett a társulat valamennyi tagja – Cseke Péter,
Kelemen Barna és Szőllősi P. Szilárd – min-
dent megtett azért, hogy megnevettessen. A
hölgyek sem maradtak le mögöttük. A Szé-
kely M. Évával dupla szereposztásban játszó
Kilyén Ilka és lánya, Ritziu Ilka Krisztina
színművésznők, Gönczy Katalin bábszí-
nésznő sem. 

Mivel ritka pillanatnak számít két szí-
nésznő életében, hogy a valóságos anya és
lánya kapcsolatukat kell „más előjellel” el-
játsszák a színpadon, az előadás után bekuk-
kintottam a női öltözőbe. 

– Hogyan élitek meg ezt ti ketten? – adtam
hangot kíváncsiságomnak.

– Mint anya és lánya – felelte frappánsan
Krisztina.

– Számomra természetes és nagyon jóleső
érzés, de valójában a tapsnál tudatosul, hogy

az én lányom az, akivel együtt játszom – szó-
lal meg a boldog büszkeség Ilka válaszában.

– Nekem is jó érzés, és akkor tetszik a leg-
jobban, amikor úgy kell szólítsam, hogy
anyus, amit soha életemben ki nem mondtam
volna. Ennél a résznél nagyon kell ügyelnem,
nehogy kiszaladjon a számon, hogy édes-
anyám.

– Ebben a műfajban furcsa is lenne –
jegyzi meg Ilka.

– Ez az egyetlen része a kabarénak, ahol
tudatosul bennem, hogy édesanyámmal ját-
szom – teszi hozzá Krisztina. 

– Sikeres előadóesteken is felléptetek
együtt, de úgy érzem, hogy a kabaré egészen
más. 

– A műfaj alapos ismerőinek a jeleneteiben
játszunk, akik olyan figurákat teremtettek,
amelyeket színészileg jó érzés alakítani.
Ezekben a szerepekben is anya és lánya va-

gyunk, de a valóságtól eltérő helyzetekben ta-
lálkozunk, vitatkozunk a színpadon. 

– Igazság szerint otthon is szoktunk vitat-
kozni, veszekedni, de másképpen – jegyzi
meg Krisztina. 

– Az otthoni nézeteltérés nem egy gyer-
meknek hitt tacskó miatt van, ami a színpa-
don bonyodalmak, félreértések tömkelegét
okozza, lehetőséget teremtve a nyelvi és a
helyzetkomikumra. A kettőnk kapcsolatában
igyekszem elkerülni a vitákat, hiszen felnőtt
lányom van, és el kell fogadnom az ő akara-
tát, elképzeléseit.

– Ami szülőként néha nem is könnyű – te-
szem hozzá. 

– Valóban nem, hiszen a lányom más nem-
zedékhez tartozik, de mégiscsak erről a tőről
fakadt. 

– Krisztina, te hogy érzed, a szüleid bele-
szóltak az életedbe?

– Bár minden alkalommal elmondták a vé-
leményüket, hagytak érvényesülni.

Amikor bejelentettem, hogy a színművé-
szeti egyetemre felvételizek, édesapám két-
szer is nyomatékosan megismételte:

„gondold meg, fiam”,
mégis színésznő lettem.
Soha nem fordult elő,
hogy ha valamit akartam,
rám parancsoltak volna,
hogy márpedig azt nem
úgy, hanem így kell ten-
ned. Természetesen fi-
gyelmeztettek, hogy
például takarítani kell a
szobámban, amit nagyon
helyesen tettek, ugyanis
megszoktam, hogy a
házat rendben kell tartani,
mert másképpen nem mű-
ködik.

– Főzni is megtanultál?
– Igen, de nem kezd-

tem hozzá édesanyám
mellett. Néztem ugyan,
hogyan főz, a látottakat
viszont csak akkor próbál-

tam ki, amikor elköltöztem otthonról, és nem
maradt más választásom. Ha nem tudok va-
lamit, akkor felhívom telefonon, és megkér-
dezem: édesanyám, te ezt hogy csinálod?

– Egyébként a fiam is szeret főzni, és ki-
próbál érdekes új recepteket, Krisztina pedig
talán finomabban elkészíti a süteményeket,
mint én – szólal meg Ilka. – Tőlem tanulta,
de velem szemben – én időnként egy kicsit
sietek – olyan pontosan betartja az előíráso-
kat, hogy neki mindig jól sikerülnek a süte-
ményei. 

– Milyen érzés kabaréban játszani, ami a
nevettetés ellenére sorsfordítóan komoly tör-
téneteket is rejt?

– Meg szoktuk beszélni Gönczy Katikával,
akivel partnerek vagyunk, hogy néha olyan
jeleneten is kacagnak a nézők, amire nem
számítottunk, és igyekszünk azt megtartani.
Az a tény, hogy a közönség ennyire szereti és
ráhangolódik az előadásra, folyamatosan lel-
kesíti a színészt. Nem hiába hívják ezerfejű
Cézárnak, a színész számára a közönség a
legnagyobb úr. Ha mélyen hallgat és megha-
tódik egy dráma nézése közben, jelzi, hogy
eljutott hozzá a színész által tolmácsolt üze-
net. A kabaréban felhangzó harsány nevetés,
a gyakori taps pedig „feldobja az embert”, és
az előadás olyan üdítően hat, hogy nem is ér-
zünk fáradtságot.

– Szerintem is így van – nyugtázza édes-
anyja szavait Krisztina.

Ezért a harmadik félhez, Gönczy Katalin
bábszínésznőhöz fordulok a kéréssel: árulja
el a Hahota-előadások titkát és azt is, hogy
milyen érzés jó karakterszerepekben játszani.

– Éppen az, hogy véresen komolyan, lel-
kesedéssel, hittel kell dolgozni. Nagyon fon-
tos a csapatjáték is – válaszolja.

– Jó a hangulat a társulat tagjai között, ba-
ráti, nyitott, a színpadi dolgokról bármit meg-
beszélhetünk  – egészíti ki Kilyén Ilka.

– És sokat nevetünk a színfalak mögött –
mondja Krisztina, majd elhangzik, hogy
Gönczy Katalin annyira jóízűen tud kacagni,
hogy már előadás előtt megteremti a játékhoz
szükséges vidám hangulatot. (bodolai)

2017. január 12., csütörtök ____________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7
Ötletelő Bandi Katival 

1. A kabát 

Anya és lánya színpadon és valóságban
Nem téved, aki betéved

Az utóbbi évek életritmusa felgyorsult, és
emiatt mindennapi szokásaink is gyökeresen
megváltoztak. A divattervezők és stylistok
nem hagyhatták ezt figyelmen kívül, ezért ter-
mészetes és kényelmes divat és smink terve-
zésére törekedtek.

Az idei tavasz és nyár sztárja a könnyű, ter-
mészetes, úgynevezett nude smink, amit úgy
érhetünk el, hogy kevés természetes színű ala-
pozó krémet (krémpúdert), könnyű púdert és
kevés arcpírt alkalmazunk az arcra, valamint
fekete rimmelt a szempillákra. Így készen is
van a nappali smink.

Az esti, alkalmi sminknek csillogónak kell
lennie, és ezúttal az arany, ezüst és bronz nem
ékszerek formájában ékesít bennünket, hanem
a szemhéjakra kerül, jóval meghaladva a
szemhéjakat, a felső arccsont tájékát is bebo-
rítva. Ez a ragyogás akkor hat a legérdekeseb-
ben, ha a szemöldök alá alkalmazzuk.

Egy másik divatújdonság a formázás nél-
küli, természetes szemöldök, ami azt jelenti,
hogy már nem kell szemöldökcsipeszt vagy
szemöldökceruzát használnunk, csak egy spe-
ciális szemöldökkefét. Ezután egy speciális fi-
xáló géllel rögzíthetjük az eredményt.

A sminkdivat klasszikusa, legnépszerűbb
eleme, a szemhéjtus viszont sohasem megy ki
a divatból. Ezúttal extravagáns formákban és
szokatlan helyekre alkalmazva a legdivato-
sabb.

A füstös hatású szem, illetve a smokey eyes
is még mindig divat, viszont ez is új formákat
ölt, egyre változatosabbá és extravagánssá
válva. Ha ezt a fajta sminket választjuk, ne
fektessünk hangsúlyt a szájra,
főleg természetes színű (nude),
valamint kevésbé feltűnő rúzst
vagy egyszerűen csak szájfényt
alkalmazzunk.

Egy másik véglete a természe-
tes sminknek, amikor a hangsúly
a szájra tevődik, erős színű rú-
zsok formájában.

A legdivatosabbak a sötét fe-
ketecsokoládé színű, padlizsán
és a marsala árnyalatú rúzsok.

Mivel a sötét színek nagyon
kiemelik a hibákat, használjunk
minőségi rúzst, melyet kenjünk
egy alapozóra. Kontúrceruza
használata is ajánlott, valamint
jó, ha előzőleg hidratáljuk is az
ajkakat. Ebben az esetben a szem

sminkjét úgymond „hanyagoljuk el”, és eset-
leg csak tust alkalmazzunk a szempillákra.

A természetes smink legfontosabb kellékei,
a már említettek mellett a highlighter (kie-
melő), a korrektor és az alapozó krém.

A kiemelő megvilágítja azokat a helyeket,
ahova felvisszük, így érjük el a divatos „gym
skin”-t jellemző nedves hatást, és úgy festünk,
mintha éppen most jöttünk volna edzésről.
Főleg állra, arccsontra és a szemöldök külső
szöglete alá szokták alkalmazni.

Vigyázat, ez a kozmetikum főleg tökéletes
bőrre ajánlott, mivel fényes és áttetsző lévén
kihangsúlyozza a bőrhibákat.

A korrektor a bőr hibáit hivatott kijavítani,
viszont csak helyenként alkalmazzuk, és fö-
léje természetes színárnyalatú alapozót (krém-
púdert) vigyünk fel.

Ha a szem alatti karikákat vagy a kis véná-
kat akarjuk eltakarni, használjunk sárga kor-
rektort. Ha sárgás az arcszínünk, vagy
pigmentfoltokkal teli, a világos lila korrektort
válasszuk. A pattanásokra, piros foltocskákra
alkalmazzunk világoszöld korrektort.

A krémpúdert általában bőrszínünk alapján
válasszuk. Legyen jó minőségű, könnyű, hogy
a bőr megfelelőképpen lélegezzen alatta. Ha
naponta használjuk a krémpúdert, olyant vá-
lasszunk, mely az alapozó krém mellett bőr-
ápoló krémet is tartalmaz.

Ennek alapján az alapozók (krémpúderek)
lehetnek CC és BB fajtájúak. A CC alapozók
javítják, valamint felfrissítik a bőrszínt, és a
zsíros és vegyes típusú bőrre a legmegfelelőb-
bek, míg a BB alapozók főleg a bőr hiányos-
ságait takarják el, és főleg száraz bőrre
alkalmasak.

Sminkdivat
Casoni Szálasi Ibolya 
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Kukorékolva érkezik a kínai új év
Mivel a keleti népek gondolko-

dásmódját, évszázadokra vissza-
nyúló jövendöléseit is érdekes
megismerni, vessünk egy pillantást
arra, hogy a kínai csillagjóslás sze-
rint mit tartogat számunkra a 2017-
es esztendő! A holdciklusokon
alapuló kínai asztrológia a Majom
évének lejártával január 18-án ün-
nepli a Kakas évének kezdetét.
Pontosabban a Tűz-Kakas évét,
amely 2018. február 5-ig tart, ami-
kor a Kutya éve kezdődik majd el. 

A Kakasnak ördögűző, a rosszat
elhessegető jelleget tulajdonítanak,
továbbá azt, hogy szerencsét és szí-
nes tollazatával látványos esemé-
nyeket hoz életünkbe. 

A baromfiudvarok urának tekin-
tett állat évéről azt tartják, hogy fel-
fordult világunkba a békességet
hozza el, amire valóban nagy szük-
ség lenne. Gazdasági szempontból
nem látványos, de biztos növekedést
ígér. Előreláthatólag világra szóló
eseményekben sem lesz hiány, hisz
a Kakas évében történt az első
ember Holdra lépése is többek kö-
zött. Nagyszabású, látványos ese-
ményekre szintén számíthatunk az
elkövetkező 12 hónap során.

Egyéni szempontból a befele
fordulás, az önmagunkkal való

megbékélés éve következik, ami-
kor fontossá válik a család, a házas-
társak, családtagok közötti
összhang, a baráti társaságban el-
töltendő kellemes idő. A Kakas éve
arra ösztönöz, hogy nagyobb fi-
gyelmet fordítsunk egészségünkre,
és hozzátartozóinkat is erre biztas-
suk. Az összképből nem hiányoz-
hatnak a fém és a tűz találkozása
miatt felizzó események sem, ezért
törekednünk kell arra, hogy a ké-
nyes helyzetekben is megőrizzük
nyugalmunkat és türelmünket. 

Ahogy szinte minden állatövi
jegyről olvashatjuk, a siker is elérhe-
tővé válik azok számára, akik igyek-
vőek, küzdeni tudnak, és keményen
megdolgoznak az eredményért. 

A színes egyéniségű, értelmes, jó
szónoknak ismert Kakas jegyű
ember, aki nem fél kimondani a vé-
leményét, nem számíthat élete leg-
jobb évére. 2017-ben lesznek
hullámvölgyek és eredmények is.
Ez utóbbiak eléréséhez arra kell tö-
rekednie, hogy meghallgasson má-
sokat is, és ne higgye azt, hogy
csakis az ő véleménye fontos. Ural-
kodnia kell a természetéből fakadó
önzésre való hajlamon, odafigyelve
a mások érzéseire, lelkiállapotára is.
A kínai asztrológusok azt tanácsol-
ják, hogy bármennyi pénzt keres,
próbálja visszafogni költekezési haj-
lamát, mert nincs kizárva, hogy ne-
hezebb évek következnek majd. 

A többi állatövi jegy közül a Bi-
valy, a Tigris és különösen a Sár-
kány számára ígérkezik jónak ez az
esztendő, ha tudnak élni a szeren-
csét, elismerést hozó helyzetekkel.
A Kakas jegy által uralt évek: 1945.
febr. 13 – 1946. febr. 1., 1957. jan.
31 – 1958. febr. 15., 1969. febr. 5 –
1970. febr. 5., 1981. febr. 5 – 1982.
jan. 24., 1993. jan. 23 – 1994. febr.
9., 2005. febr. 9 – 2006. jan. 28. 
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u FRANCIA
RT.

A VAS
VEGYJELE

u q METÉLT

FÉLKÉSZ!

u q SZOVJET
VADÁSZGÉP

VOLT
MAGAD

u q

SOHA
(NÉMET) u

q BORLE-
SZÍVó 

ESZKÖZ
NÉVELŐ

u q ORDAS
NAPóLEON

JELE

uq q VÉDELEM

BECSüLŐ!

u q

L.N.J.
Ê

q q q
A SZA-
BADBA u

Január 5-i rejtvényünk megfejtése: Gratulálok, asszonyom, a férje a tegnapi meccsen mesterhármast ért el.
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Időnként megállok az egykori vendéglő és bálterem
épülete előtt, régi szép találkozásokra gondolva, só-
hajtok egy jó nagyot, s indulok tovább, mert a sötét
ablakok mögött már nem látom az igazi marosvásár-
helyi arcokat. Régi arcokat és hangulatot keresve
nézek fel az emeleti ablakok felé, de az eresz alatt csak
egy dicstelen korszakból ott felejtett ronda táblán
ékeskedik egy piros csillagrajz. Hej, pedig micsoda
hírneve volt egykor ennek az étteremnek Marosvásár-
helyen, és még azon is túl!

Százados hírnevét jelzik híressé vált elnevezései,
ugyanis volt ez Royal, New York, Maros, s most ott
díszeleg egy egészen másfajta felirat: Uni Credit
Bank. De erről most csak ennyit.

A Royal angolosan királyit vagy fenségest jelent,
franciául fejedelmit. Ez utóbbi jobban tetszik nekem,
mert két emberöltővel ezelőtt igazán fejedelmi volt ott
az ebéd, amit a Maros vendéglőben Marci, az udvar-
falvi pincér szolgált fel. Kutya kötelességünknek érez-
tük minden év végén Marcinak ajándékba adni egy
református falinaptárt, bejegyezve, melyik napokon
van fizetésosztás, hogy arra a
napra foglaljon nekünk asztalt,
mert akkor hétköznap is telt ház
volt ott.

New York-korszakára nem emlé-
kezhetem, de a hasonnevű pesti ká-
vézó történetéből következtetve
talán itt is egykor művészek, írók,
költők találkozóhelye lehetett.
Maros nevű dicső korában az volt.

Az utóbbi időben divattá vált az
erdélyi települések története, a fa-
lumonográfiák írása. Hála Isten-
nek, Kiss Pál alig ismert könyve
után Marosvásárhelyről is készül
szakszerű várostörténet (Pál-Antal
Sándor: Marosvásárhely története
I.). Ezek mind tárgyilagos esemény-
leírások, de egy ilyen gazdag múltú

és jelenű erdélyi városnak ezzel párhuzamosan íródik
egy másik krónikája, amelyben ilyen nevek szerepel-
nek: Súrlott Grádics, Hargita nyári kert, Maros ven-
déglő, Cafe Tutun, G kávézó, Jazz Club. Ez is
Marosvásárhely történelmi élete, szellemi, kulturális
arca. S milyen igaz, e nevek mögött arcok jelennek
meg, csak úgy külföldre elvándorolt ismerősök vagy
végleg hazaköltözött barátok, letűnt korok és eszmék,
viták és találkozások, barátságok szövődése és nagy
elválások emlékei. Mekkora utat tett meg a város is a
Súrlott Grádicstól a Maros vendéglőn keresztül a Jazz
Clubig! 

A Maros vendéglő nagytermének falán volt egy
nagy oklevél; határozottan nem emlékszem a pontos
szövegére, barátaim erősítik, az ország legjobb ven-
déglőjének járó kitüntetés volt. Manapság, ennyi idő
távolából már nem tudom mindezt igazolni, de szá-
munkra, a mi nemzedékünk számára mindenesetre az
volt, oklevéllel együtt vagy éppen anélkül, törzsven-
dégekkel és csak ritkán betérőkkel, vásárhelyiekkel és
külföldiekkel, zeneszóval vagy csak hangos társasá-
gokkal, mert egy időben ott dobogott Marosvásárhely
szíve. Ezért hiányzik most olyan nagyon. 

Negyvenhatodik nyelvlecke
Nagy nevek árnyékában

Ötvös József

Fotó: Vajda György



A december 11-én 50. születés-
napját ünneplő Engi Dénes az
egyik legismertebb marosvásárhe-
lyi testépítő, aki még a rendszervál-
tás előtt kezdett sportolni. A minap
egy versenyen találkoztunk, ahol
pályafutásáról beszélgettünk.

– Miért éppen a testépítést vá-
lasztotta?

– Fiatal gyermekként birkóztam,
1984-ben kezdtem testépítéssel
foglalkozni. Tetszett nekem, hogy
a városban annak idején néhány
„menő” gyereknek – mint például
Dénes Jóskának vagy Ţântarunak
– kigyúrt izmai voltak, szerettem
volna hasonlítani hozzájuk, ugyan-
akkor tetszett is ez a sportág. Le is
igazoltak az AS Armata testépítő
szakosztályához.

– Milyen kluboknál versenyzett
pályafutása során?

– Az AS Armatától a Steauához
kerültem a katonaság idejére, majd
1987-ben, amikor leszereltem, a
marosvásárhelyi Metalotehnicához
jöttem vissza, onnan az Elektroma-
roshoz kerültem, aztán a MOGYE

versenyzője lettem. Jelenleg az Au-
gustin Moldovan által üzemeltetett
helyi Retro Gym leigazolt verseny-
zője vagyok.

– Melyek voltak az elmúlt 32 év
legjobb eredményei?

– 1989-ben az országos bajnok-
ságon 5. lettem, aztán 1990-ben or-
szágos 3., 1991-ben országos 2. a
2006-ban Masters kategóriában vi-
lágbajnoki címet szerzett Petru 
Ciorbă után, majd 1992-ben a
sportpályafutásom félbeszakadt.

2003-ben fogtam neki újra ed-
zeni, 2004-ben a temesvári Sza-
badság Kupán léptem újra
színpadra, ahol ezüstérmet szerez-
tem a +90 kg-os súlycsoportban.
Az utóbbi négy évben újra orszá-
gos és nemzetközi szinten verseny-
zek, veterán kategóriában országos
bajnok lettem, több alkalommal
voltam dobogós az utóbbi években,
országos bajnok is, emellett Mas-
ters Európa-bajnokságon, nemzet-
közi versenyeken vettem részt.
2015 szeptemberében a Nagysze-
benben rendezett országos testépítő
bajnokságon a 40-49 évesek Mas-
ter kategóriájában (+90) országos
bajnok lettem a Retro Gym ver-
senyzőjeként, majd a 2016-os
(Szentkirályon tartott) Románia-
kupán bronzérmes a 90 kg-os kate-
góriában. 

– Rendszerváltás előtt városunk-
ban olyan ismert sikeres testépítők
voltak, mint Nicolae Giurgi, Dénes
József, Burján Zoltán vagy Ioan
Suciu, aztán a testépítés is, mint
annyi más sportág, hanyatlásnak
indult. Ennek mi volt az oka?

– A nyolcvanas években Maros-
vásárhely az ország egyik testépítő
központja volt, aztán 1990 után
sokan abbahagyták a sportolást,
vagy kitelepedtek külföldre, így
gyengébbek lettek a helyi sportklu-
bok. 

– Mint említette, decemberben
múlt 50 éves. Mi ösztönzi, hogy
versenyezzen?

– Sok türelem kell a testépítés-
hez, nehéz a mai világban áldozni
egy ilyen sportágra. Szerencsére
segít a szervezetem is, mert köny-
nyen tudok fogyasztani, de nehe-
zen tudok tömeget növelni. Amúgy
mindennap edzem, és nagyon hi-

ányzik, amikor valamiért ezt ki kell
hagynom. 

– Meddig folytatja?
– Gondolom, 5-10 évig még ver-

senyszinten tudok maradni, hiszen
életformámmá vált. Csak egészsé-
ges legyek!

– Mivel foglalkozik szabadidejé-
ben?

– Családos ember lévén az
enyéim körében érzem jól magam,
de követem a minőségi futball-
mérkőzéseket, emellett a sport-
adókon a birkózást és a
súlyemelést is.

A kis csapatok, így a magyar válo-
gatott kijutási, valamint a tornán a
jobb szereplési esélyeit növeli ugyan
a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
(FIFA) keddi döntése, amely szerint
2026-tól 48 csapatos lesz a világbaj-
nokság, ám ettől az esemény színvo-
nala nem növekszik – összegezte
Szabados Gábor sportközgazdász az
M4 Sport szerdai, Sportreggeli című
adásában.

„Nem biztos, hogy olyan szakmai
sikert hoz majd a világbajnokság lét-
számának emelése, mint a tavaly
nyári Európa-bajnokság esetében tör-
tént, ugyanis a mezőny bővítésének
nyertes kontinensei, például Ázsia
csapatai, nem képviselnek vb-szintű
játékerőt” – véli Szabados Gábor.

A sportközgazdász szerint a FIFA sportpolitikai
döntést hozott a mezőny 32-ről 48 csapatosra bővíté-
sével, hiszen a létszámemelés volt az elnökválasztás
előtti egyik ígéret. A döntés rövid távon pénzügyi si-
kert hozhat ugyan, ám a vb színvonala, értéke ezzel
nem nő, mert több értéktelen meccs lesz. Azzal, hogy
a hármas csoportokból ketten továbbjutnak, a
„nagycsapatok” megerőltetés nélkül léphetnek tovább,
igaz, az úgynevezett kiscsapatok, mint például a ma-
gyar válogatott, is könnyebben elérhetik az egyenes
kieséses szakaszt – tette hozzá Szabados Gábor.

Arra a műsorvezetői felvetésre, hogy a megnövelt
létszámú franciaországi Eb előtt is éltek ezek a félel-
mek, a szakember azt felelte, hogy valóban így volt,
ám Európában sűrűbb a mezőny, és azok a válogatot-
tak, amelyek a bővítésnek köszönhetően tudtak több

év szünet után kijutni, mint például a magyar együttes,
eleve megütöttek egy bizonyos szintet.

„A világban más a leosztás, mint Európában. Az új
kvótarendszer szerint Katar és Omán is ott lehet majd
a világbajnokságon, ám ettől az esemény sportszakmai
értéke nem nő” – véli a sportközgazdász, aki szerint a
magyar válogatott kijutási esélyei is javulnak, de nem
olyan mértékben, mint a kontinensbajnokság esetében.

Az is elhangzott, hogy a FIFA a döntésnél figye-
lembe vette a klubok érdekeit is, ezért nem növelte je-
lentősen a játéknapok számát: az eddigi 30-ról csupán
32 napra nő azon napok száma, amíg az egyesületek-
nek nélkülözniük kell a válogatottban érdekelt játéko-
saikat, és a mérkőzések száma sem emelkedik, hogy a
klubidény kezdetére ne túlságosan „kifacsart” focistá-
kat kapjanak vissza.
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Könnyű ellenfelet kapott 
a Sirius a Románia-kupában

A sportági szövetség székházában kisorsolták a női kosárlabda Romá-
nia-kupa nyolcas döntőjének menetrendjét. Arról is döntés született, hogy
a tornát, illetve ezt követően a női kosárlabda all-star gáláját Sepsiszent-
györgyön rendezzék, február 8-12-e között. A Románia-kupa nyolcas dön-
tőjét a bajnokság alapszakasza és a második csoportkör közé iktatta a
föderáció.  A kupában a január elején lejátszott első menetet követően ala-
kult ki a Final 8 mezőnye, amelyben a Sirius is helyet kapott. A sorsolás
értelmében a marosvásárhelyi csapat ellenfele a negyeddöntőben a CSBT
Alexandria lesz, az a csapat, amellyel a kiesés ellen is harcban vannak
Steff Zakariás tanítványai, és amely legutóbb az utolsó néhány percben
fordította a maga javára a marosvásárhelyi meccs eredményét. A kupában
így lehetőség nyílik a Sirius előtt nem csupán arra, hogy bosszút álljon,
de megalapozzon egy lélektani előnyt a bajnokság értékcsoportkörében
következő két találkozóra, amelyre nagy szüksége lesz a csapatnak. Ilyen
tekintetben talán nagyobb a tét, mint egy egyszerű kupanegyeddöntőé.

Ha továbbjut a marosvásárhelyi csapat (és van rá esélye), az elődöntő-
ben a Galaci Phoenix – Brassói Olimpia párharc győztesével kerül
szembe. Mindkét negyeddöntőt február 9-én rendezik, míg a másik ágon
február 8-án: a Sepsi SIC – Kolozsvári U és CSM Târgovişte – Szatmár-
németi CSM.  A két elődöntős mérkőzést 10-én, szombaton tartják, míg
másnap, február 11-én lesz a döntő. Vasárnap az all-star találkozót nézheti
meg a Szabó Kati csarnok közönsége.

Szakértő: nagy bukás lehet 
a 48 csapatos foci-vb!

Immár 32 éve testépítő Engi Dénes

Infantino: nem a pénz, a futball
számít a bővítésnél

Megindokolta a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség elnöke, miért
volt szükséges a világbajnoki me-
zőnyt 32 csapatosról 48-asra nö-
velni. Gianni Infantino a tavalyi
Európa-bajnokságot hozta fel pozi-
tív példaként, amikor megvédte a
világbajnoki létszámemelést.

A svájci-olasz sportvezető kije-
lentette, nem anyagi szempontok
vezérelték a szervezetet a döntésnél:
„Minden lebonyolításnak van
anyagi előnye – nyilatkozta a
bbc.com-nak Infantino. – Kényel-
mes helyzetben voltunk, mert sport-
szakmai alapon hozhattunk döntést.
Átvezethetjük a világbajnokságot a
XXI. századba. A legutóbbi bővítés
1998-ban volt (24-ről 32-re), így
aztán csaknem harminc év telik el
két változtatás között, márpedig a
labdarúgás történetében ez sok idő.”

Infantino a 48 csapatos formá-
tumról azt mondta, hogy talán
gyors a tempó, de mindenki jól jár-
hat vele. A 2016-os franciaországi
Európa-bajnokságot hozta fel pél-
daként, amelyen a korábbi 16 he-
lyett már 24 válogatott szerepelt, a
kvalifikációnak pedig 53 nemzet
vágott neki. Infantino „minden
idők legérdekesebb, legizgalma-
sabb” Eb-jének nevezte a szá-
munkra is kedves emléket jelentő
kontinenstornát.

„Minden egyes csapat hitt abban,
hogy van esélyük kijutni, így aztán
más hozzáállással léptek pályára.
Láthattuk kijutni Walest, Izlandot,
Észak-Írországot, akik vagy elő-
ször, vagy hosszú idő után lehettek
ott egy ekkora eseményen. A hol-
landok szinte mindig kijutottak,
most viszont nem. A megnövelt lét-
szám miatti kvalifikáció teljesen új
lendületet hozott a sportágba, és re-
mélhetőleg ugyanez lesz a bővítés
eredménye világszerte” – lelkese-
dett a világ labdarúgásának jelen-
legi első embere.

„Costa Rica kiejtette Angliát és
Olaszországot a legutóbbi világbaj-
nokságon, és még sok hasonlóan jó
csapat van szerte a világban – ezért
azt várom, hogy növekedjen a szín-

vonal a létszámbővítés hatására.
Minél több ország juthat ki a vb-re,
annál több helyen fejlesztik a lab-
darúgást” – tekintett vissza, egyben
előre Infantino.

Az európai klubok részéről ta-
pasztalt ellenkezésről szólva a
FIFA elnöke így reagált: „A játék
megváltozott. A labdarúgás mára
valóban globális sportág lett. Min-
denki örül Európában a befekteté-
seknek, de mi van a világ Európán
kívüli részével? A klubok számára
a legfontosabb, hogy a meccsnaptár
ne változzon, nehogy túlterheljük a
játékosokat. Harminckét napig tart
majd a torna – akárcsak most. Leg-
feljebb hét meccset játszik egy vá-
logatott – akárcsak most. Tizenkét
stadion ad otthont a tornának –
akárcsak most. Az egyetlen különb-
ség, hogy több ország álmodhat” –
érvelt logikusan a 46 éves Infan-
tino, aki azt is elismerte, sok rész-
letet kell még kidolgozni.

A magyar labdarúgó-válogatott egy egész nemzetnek szerzett önfeledt pillanatokat tavaly
nyáron. A felejthetetlen élmények jó hatással lehetnek a labdarúgás fejlődésére. Fotó:
MTI/Illyés Tibor

Ha akkor találkozik vele az ember, amikor
utcai ruhát visel, nem is sejti...

…miféle izmok rejtőznek a póló és melegítő
alatt.

A FIFA új elnöke beváltotta a megválasztásakor tett ígéretét

A világbajnokságok 
létszámának fejlődése

1930: Uruguay – 13 csapat
1934: Olaszország – 16 
1938: Franciaország – 15 
1950: Brazília – 13 
1954: Svájc – 16 
1958: Svédország – 16 
1962: Chile – 16 
1966: Anglia – 16 
1970: Mexikó – 16 
1974: Németország – 16 
1978: Argentína – 16 
1982: Spanyolország – 24 
1986: Mexikó – 24 
1990: Olaszország – 24 
1994: Egyesült Államok – 24 
1998: Franciaország – 32 
2002: Japán és Koreai Köz-

társaság – 32 
2006: Németország – 32 
2010: Dél-afrikai Köztársa-

ság – 32 
2014: Brazília – 32 
2018: Oroszország – 32 
2022: Katar – 32 
2026: ? – 48

Czimbalmos Ferenc Attila

Bálint Zsombor



LAKÁS

ELADÓ jó állapotban levő ház: 3
szoba, konyha, fürdő, garázs és mel-
léképületek, 19 ár, Holtmaroson, a
központban. Érdeklődni a 0365/800-
454-es telefonszámon. (58261-I)

KIADÓ bútorozott garzon a központ-
ban (Victoriei–Győzelem tér) 140
euró/hó + kaució. Tel. 0752-379-608.
(58332-I)

MINDENFÉLE

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán garanciával. Eladók
használt hűtők, fagyasztók, kombi-
náltak. Tel. 0722-846-011. (1325) 

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájdalomtól meg-
tört szívvel emlékezem életem
egyik legszomorúbb napján, 
január 12-én FÜLÖP 
MAGDOLNÁRA szül. Konnáth
halálának 4. évfordulóján. Nyu-
godj békében, drága édesanyám!
A halál minket el nem választhat.
Áldott emléked mindörökké szí-
vemben őrzöm. Vigasztalhatatla-
nul bánatos lányod, Évike.
(58265)

Kegyelettel, fájó  szívvel gondo-
lunk életünk egyik legszomorúbb
napjára, január 12-ére, DUDÁS
ANNA szül. Bajnoczki volt ákos-
falvi lakos halálának 4. évfordu-
lóján. Áldott emlékét mindörökre
szívünkben őrizzük. Nyugodj bé-
kében! Szeretteid.
Édesanyám, Édesanyám…
(58272)

Telhetnek a hónapok, 
Múlhatnak az évek, 
Aki szívből szeretett, 
Nem feled el téged.
Fájó szívvel emlékezem 
GHEORGHIŞOR ZOLTÁNRA 
halálának 7. évfordulóján. 
Nyugodj békében! Felesége, Ica.
(58296)

Emléke él, és élni fog, 
Mert nem halt meg, 
Még mindig él nekem. 
Csak messze távozott, 
Hol meg nem érinthetem.
Szomorú szívvel emlékezem
édesapámra, GHEORGHIŞOR
ZOLTÁNRA halálának 7. évfordu-
lóján. Emlékét őrzi leánya, Haj-
nika és Wili. (58296-I)

Egy gyertya most érted égjen, 
Ki fent laksz már a magas égben. 
Ki vigyázol rám onnan fentről, 
S lelkemhez szólsz a végtelen-
ből.
Fájó szívvel emlékezem a szo-
morú napra most, amikor már 7
éve az örökkévalóságba vonult
GHEORGHIŞOR ZOLTÁN. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető leánya, Edit és
Csaba. (58296)

Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Fájó szívvel emlékezünk 
GHEORGHIŞOR ZOLTÁNRA ha-
lálának 7. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Lánya, Cica, veje, István,
unokája, Noémi. (58296)

Fájó szívvel emlékezünk január
12-én ifj. PINTYI ZOLTÁNRA ha-
lálának 20. évfordulóján.
Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerető édesanyja, Ibo-
lya, testvére, Loránd és családja.
(58298-I)

Fejfátok mellett ég a gyertya, lát-
juk benne arcotok. A drága jó
szülőket feledni nem lehet, síro-
tok felett szívünkben tovább él a
szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk a drága jó
szülőkre, BARABÁS MIHÁLYRA
halálának 7. évfordulóján, valamint
BARABÁS VILMÁRA halálának 6.
évfordulóján. Emlékük legyen ál-
dott, nyugalmuk csendes! Fiuk,
Csaba, menyük, Tünde, unoká-
juk, Alpár. (58327)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, keresztapa, rokon és
barát, 

id. KELEMEN LÁSZLÓ 
az IREM és a Metalul

szövetkezet volt technikusa 
72. életévében hosszas szenve-
dés után elhunyt. Búcsúztatója a
marosvásárhelyi református te-
metőben lesz unitárius szertartás
szerint 2017. január 12-én, csü-
törtökön 15 órai kezdettel. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (58303-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, nyugalma-
zott bölcsődeigazgató főasszisz-
tensnő, 

KOSZTA 
született ÁZBÉ SAROLTA 

szíve életének 83. évében január
8-án örökre megpihent. Teme-
tése pénteken, 2017. január 13-
án déli 12 órakor lesz a
szászrégeni (régi) római katoli-
kus temetőben. Adj, Uram, örök
nyugodalmat Neki, és az örök vi-
lágosság fényeskedjék Neki!

Gyászoló szerettei. (58293-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
édesanyánk, a marosugrai szüle-
tésű 

BONCZ KATALIN 
szül. Trombitás 

szerető anyai szíve 2016. decem-
ber 31-én, 89 éves korában utol-
sót dobbant. 2017. január 14-én
11 órakor veszünk tőle búcsút és
kísérjük utolsó útjára a marosvá-
sárhelyi Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (58331-I)

Egy perc volt, elszállt életed, itt
hagytál minket, kik téged szeret-
tek, a Jóisten őrködjön pihené-
sed felett.
Szomorú szívvel búcsúzom fér-
jemtől, 

GĂBUDEAN IOANTÓL, 
aki 66 évesen távozott az élők so-
rából. Szerető férj voltál, drága
édesapa, nagyapa, após, bánatos
családodnak most az őrzőan-
gyala. Temetése pénteken, január
13-án 13 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. 
Bánatos felesége, Marika.
(58336-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal értesültünk
dr. BEDŐ KÁROLY egyetemi
tanár elhunytáról. 
Oktató és tudományos mun-
kásságát megbecsüljük, emlé-
két mindörökre megőrizzük.
Őszinte részvétünk és együtt-
érzésünk a gyászoló családnak.
A MOGYE Közegészségtani
Tanszékének és oktatóinak
munkaközössége. (58321-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak volt kollé-
gánk, id. KELEMEN LÁSZLÓ
elvesztése miatt érzett fájdalmuk-
ban. A Metalul szövetkezet
munkaközössége. (18347)

Őszinte részvétem a gyászoló
családnak volt kollégám,
KELEMEN LÁSZLÓ elhunyta
alkalmából. Zrínyi Gábor. (v.-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
drága testvéremnek, Găbudean
Marikának FÉRJE elvesztése
alkalmával. Kocsis Hajnalka és
családja. (58337-I)
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Fájó szívvel emlékezünk január 12-
ére, amikor tizenötödik éve a
kegyetlen halál elragadta az élni
akaró MIHÁCZ ERZSÉBETET
szerettei közül. 
Emlékét őrzi férje, gyerekei, menye,
unokái és a közeli, távoli rokonok.
(1354-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Már három éve, hogy január 12-én itt
hagytál bennünket, de szívünkben
őrzünk, mint egy drága kincset. A
múltba visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. A búcsúszó, mit
nem mondtál el, elmaradt, de emléked
szívünkben örökre megmarad. 
Könnyes szemmel megállunk sírodnál,
te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy
hívtál. Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a fájdalom és a gyász
maradt.

Fájó szívvel emlékezünk a vajdaszentiványi születésű OLTEÁN
MÁRIÁRA, a bőrgyár volt dolgozójára. Leánya, Tünde és barátja,
Dorel, fia, Attila és barátnője, Annamari, unokája, Noémi,
valamint testvére, Nuci családjával együtt. Csendes legyen
álmod, találj odafent lelki boldogságot! Nyugodj békében!
(58325)

Nagyernyei kollégáikat 
oktatták a marosvásárhelyi

helyi rendőrök 
Január 9-e és 13-a között hat helyi rendőr Nagyernyéből a ma-

rosvásárhelyi helyi rendőrségen gyakorol, szakosodik: közrendé-
szetben, közlekedésbiztonságban, valamint kereskedelmi,
építkezésfegyelmi és környezetvédelmi ellenőrzést és járőrszolgá-
latot is végeznek. 

A nagyernyei helyi rendőrség vezetője, Csiszér Árpád beosztott-
jaival: Mezei Jánossal, György Istvánnal, Mártonffy Ottóval,
Markos Szidóniával és Daróczi Jánossal az említett időszakban
közösen járőröz a marosvásárhelyi rendőrökkel, gyakorolja mind-
azt, amit a 2010-ben kibocsátott 155-ös törvény lehetővé tesz szá-
mukra. Részt vesznek őrző-védő kutyák idomításán,
meglátogatják a 112-es sürgősségi diszpécserszolgálatot, ugyan-
akkor felkeresik a lakónegyedekben levő kihelyezett őrszolgála-
tokat is. A marosvásárhelyiek bemutatják felszereléseiket, az
ellátmányukban levő eszközöket, járműveket. 

Reméljük, hogy a felsoroltakat értékelik a nagyernyei kollégák,
és ez a közös tevékenység a jövőbeni együttműködés alapköveit is
jelenti. Ezúton is kívánok sok sikert tevékenységükhöz! Intézmé-
nyünk nyitott bármilyen együttműködésre, tájékoztatásra. Eddig
39 hazai és nyolc külföldi helyi rendőrség vette át a „marosvásár-
helyi modellt”. 

Valentin-Constantin Bretfelean ügyvezető igazgató 



ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk élelmiszerüzletbe. Tel. 0745-891-
451. (1321-I)
ÉTTEREMBE keresünk PINCÉRNŐKET, PIZZÁST és FU-
TÁRT. Tel. 0745-891-451. (1321-I)
A TECTONA KFT. BÚTORASZTALOST alkalmaz. Tel. 0721-
458-860. (sz.)
A REFLEXO RELAX THERAPY – akkreditált felnőttképző –
MASSZŐRTECHNIKUSI tanfolyamot indít. Iratkozni a 0745-892-
225-ös telefonszámon. (18410)
A ROSECO KFT. en-gros lerakatába személyzetet alkalmaz
ELADÓ-ÁRUMOZGATÓ munkakörbe. Követelmények: érettségi,
csapatmunkára való alkalmasság, komolyság, jó kommunikációs
készség. Az önéletrajzokat a cég titkárságán lehet benyújtani, Ma-
rosvásárhelyen, a Bodoni utca 68. szám alatt. Érdeklődni a
0265/307-071-es telefonszámon lehet. (18338-I) 
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással. A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-
753-102-290 telefonszámon. (59234-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk 
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-
263-as telefonszámon. (59235-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A Piac- és Ingatlankezelő Kft. 
kikiáltásos versenytárgyalást hirdet piacokon levő 

kereskedelmi helyiségek bérbeadására 
1. Közélelmezési kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, 1-es épülettömb, 12 négyzetmé-

ter;
2. Közélelmezési kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, 1-es épülettömb, 169 négyzetmé-

ter; 
3. Három irodahelyiség az adminisztratív épületben – székhely, C5, III. emelet, Cuza Vodă utcai

piac, 22 négyzetméter mindenik;
4. Lábbeli, ruhanemű, kötöttáru forgalmazására kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon,

a mezőgazdasági és élelmiszercsarnokban, C2, emelet, 48 négyzetméter; 
5. Lábbeli, ruhanemű, kötöttáru forgalmazására kereskedelmi helyiség a Cuza Vodă utcai piacon,

a mezőgazdasági és élelmiszercsarnokban, C2, emelet, 51 négyzetméter; 
6. Ruhanemű, kötöttáru stb. forgalmazására kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, a

mezőgazdasági és élelmiszercsarnokban, földszint, 15 négyzetméter; 
7. Műanyag termékek forgalmazására kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, a mező-

gazdasági és élelmiszercsarnokban, a földszinten, 28,15 négyzetméter; 
8. Raktárhelyiség a Cuza Vodă utcai piacon, mezőgazdasági és élelmiszercsarnok (belső udvar),

104 négyzetméter; 
9. Műanyag termékek forgalmazására kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, a mező-

gazdasági és élelmiszercsarnokban, C2, emelet, 67 négyzetméter; 
10. Közélelmezési szaküzlet az ócskapiacon, 164 négyzetméter; 
11. Kötöttáru, készruha forgalmazására kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, a mező-

gazdasági és élelmiszercsarnokban, C2, emelet, 18 négyzetméter; 
12. Kereskedelmi felület a Cuza Vodă utca 89. szám alatt, 8-as épülettömb, 63 négyzetméter; 
13. Raktárhelyiség az 1989. December 22. utcai piacon, 51 négyzetméter; 
14. Kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, 35 négyzetméter; 
15. Kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, 23 négyzetméter; 
16. Kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, 31 négyzetméter; 
17. Kereskedelmi felület a Gyémánt piacon, 12 négyzetméter; 
18. Kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, 17 négyzetméter; 
19. Kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, 94,9 négyzetméter, amiből 58,5 eladásra és

36,4 raktározásra alkalmas; 
20. Kereskedelmi felület a Cuza Vodă utcai piacon, a régi mezőgazdasági és élelmiszercsarnokban,

19,50 négyzetméter.
A versenytárgyalás 2017. január 31-én 10 órától lesz a társaság Marosvásárhely, Cuza Vodă utca

89. szám alatti székhelyén. 
A 3–13. pontokban meghirdetett felületeket azoknak ítélik oda, akik feliratkoztak a versenytár-

gyalásra, teljesítik a részvételi feltételeket, és nincs más ajánlattevő – ez esetben a kikiáltási áron,
közvetlenül odaítélik a felületet az igénylőnek. 

Bővebb felvilágosítás a dossziék benyújtásával, valamint a versenytárgyalás szervezésével és le-
bonyolításával kapcsolatosan a társaság székhelyén kapható, kapcsolattartó Huza Gheorghe. 

A dossziék benyújtási határideje: 2017. január 27-e, 11 óra. 
Ujica Valer ügyvezető 
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A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári  SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  NYUGATI JELENBE.

Kérem a szerves és nem veszélyes hulladék tárolására
vonatkozó, 2013-ban elfogadott jogszabály módosítását,
amely nyomán tonnánként 80 lejre nőtt a tárolási díj, és
amely jövőben 120 lejre emelkedik. Jelen esetben nem
miattunk van a négyéves késés, ezért kérem a Maros Me-

gyei Tanácsot és a többi területi-közigazgatási egységet, hogy ele-
mezzék újra ezt a díjszabást. 

Továbbá kérem, hogy egy évig függesszék fel a díjat, mivel ez
gondot okoz a helyi költségvetéseknek, ugyanakkor a lakosság
adóit is befolyásolja. 

Dr. Dorin Florea polgármester 

Folyamatosan dolgoznak a hóeltakarító
gépek Marosvásárhely utcáin 

Tizenegy gépkocsival dolgoznak Marosvásárhelyen a hó-
eltakarítással foglalkozó cég munkatársai, amelyekkel a for-
galmasabb, fontosabb és a domboldalakon levő utcákat
tisztítják. Alighogy elkezdődött a havazás, 70 tonna csúszás-
gátló anyagot szórtak le. A gyakori havazás miatt a hókotrók
többször bejárják ugyanazt az útszakaszt. Jelenleg nincsen
hótorlasz Marosvásárhelyen, a járművek a téli viszonyok-
nak megfelelően közlekedhetnek. A domboldalakon levő
utak mentén ládákban csúszásgátló anyagot tettek le, amit
szükség esetén használhatnak a sofőrök. Összesen 42 ilyen
ládát helyeztek ki a város területén. Amennyiben eláll a ha-
vazás, a gépekkel a kisebb utcákon is eltakarítják a havat. 

Felkérjük a gépkocsivezetőket, hogy vezessenek elővigyá-
zatosan, és ha bármilyen gond merül fel, jelezzék a 112-es
sürgősségi hívószámon! 

A bel- és külkapcsolati osztály 



Összehívó 
A helyi tanácsosok egy csoportjának 1.015/2017. 01.

10. számmal iktatott kérelmére való tekintettel, az utó-
lag módosított, kiegészített és újra kibocsátott 215/2001-
es helyi közigazgatási törvény 39. cikkelye, 2., 3. és 5.

bekezdésébe foglaltak alapján, a helyi tanácsosok több mint egy-
harmada kérésére, 

2017. január 13-án, pénteken 14 órára, a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-
ös számú gyűléstermébe

összehívják 
a Marosvásárhelyi Tanács rendkívüli ülését a következő 

napirenddel:
Határozattervezet egy helyi tanácsos megbízásáról azzal, hogy

a Maros Megyei Törvényszéken Marosvásárhely municípiumot
mint sértett felet törvényesen képviselje az 1883/102/2016/a1 bűn-
ügyi dossziéban a soron következő tárgyaláson. 

Andrei Mureşan jogász, jegyző 

Székelyvécke község 
Polgármesteri Hivatala
versenyvizsgát hirdet az alábbi

állás betöltésére:
III. besorolású, asszisztensi fokozatú referens 
az anyakönyvezési, titkársági, szociális, jogi 

és levéltárosztályon
A versenyvizsgára a polgármesteri hivatal Székelyvécke 140.

szám alatti székhelyén kerül sor. Az írásbeli 2017. február 14-én
10 órától, az állásinterjú az írásbeli vizsgától számított 5 munka-
napon belül lesz. 

A jelentkezőknek összesítve eleget kell tenniük a köztisztviselők
jogállására vonatkozó, újraközölt és módosított 1999. évi 188-as
törvény 54-es cikkelyében előírt feltételeknek: 

– középfokú végzettség
– jó kommunikációs készség és önálló munkavégzési képesség 
– alapszintű számítógép-kezelési ismeretek
– minimum 6 hónap szakirányú végzettség
A beiratkozási dossziékat január 31-én 15 óráig lehet benyúj-

tani a hivatal székhelyén. A könyvészet és a pályázati iratcsomó
dokumentációja a hivatal székhelyén, valamint a 
www.szekelyvecke.ro honlapon tanulmányozható. Bővebb tájé-
koztatás a Székelyvéckei Polgármesteri Hivatal székhelyén vagy
a 0265/344-401-es telefonszámon kapható.
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5.

JANUÁRRA

Az INPIRO ROMÁNIA fűtéstechnikai
kereskedelmi vállalat 

TERÜLETI  KÉPVISELŐI munkakör
betöltésére munkatársat keres.

Feladatok:
• A termékek alapos technikai ismerete (képzést biztosítunk);
• A vevőkkel való kapcsolattartás;
• A termékekkel kapcsolatos szaktanácsadás biztosítása, a kli-

entúra bővítése.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú képzés (technikai végzettség);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői

gyakorlat; 
• Értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop.
Önéletrajzokat az inpiro@yahoo.ro e-mail-címre várunk, ér-

deklődni is itt lehet.

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

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

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



Várják a kántálókat 
a polgármesteri hivatalba

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal idén is fogadja a kán-
tálókat Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, december 19-én,
20-án és 21-én.

Feliratkozni december 8-áig kell a hivatal bel- és külkapcsolati
osztályán, az első emeleten, a 47-es irodában. Kapcsolattartó Vlaic
Mirela. Telefon: 0265/268-330, 144-es mellék. 

Mindenkit szeretettel várunk!
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya


