
Július a vizsgák és beiratkozások idő-
szaka. A Sapientia EMTE Marosvásárhe-
lyi Karán július 5-én az automatizálás és
alkalmazott informatika szak végzős di-
ákjai államvizsgáztak. 

Amint az államvizsgát követő sajtótájékozta-
tón elhangzott, július 11-étől 17-éig lehet beirat-
kozni az egyetemi alapképzésekre
munkanapokon 9–16 óra között, a tavalyhoz ha-
sonlóan pedig bizonyos szakokon írásbeli vizs-
gákat szerveznek annak érdekében, hogy
felmérjék a jövendőbeli hallgatók képességeit,
általános műveltségét, megelőzendő a későbbi

lemorzsolódást. 
Dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektora

kifejtette: a harmincegy szak alapképzésen és a
tizenkét szak mesterképzésen megfelelő kínála-
tot nyújthat az erdélyi magyar közösség szá-
mára. A mesterképzések mellett pedig a
magyarországi egyetemekkel közösen indított
doktori képzések – pl. Kolozsváron – a harma-
dik szint kiépítését jelzik a Sapientián, ezzel az
egyik cél az egyetem jövendő előadóinak után-
pótlását biztosítani. Amint a rektor hangsú-
lyozta, ez nem azt jelenti, hogy a Sapientia
megkezdte a doktori iskolákat működtetni,
ahhoz ugyanis számos feltételt kell teljesíteni,
de a magyarországi egyetemek doktori iskolái-
val közösen elindítva ezt a programot, megte-

remtik a feltételeket a doktori képzésekhez. Új-
donság, hogy magyarországi egyetemek a kihe-
lyezett tagozatokon, vagyis az itt doktoráló
fiataloknak ösztöndíjakat biztosítanak, ami azt
jelenti, hogy bekapcsolhatók a tudományos ku-
tatómunkákba is, ami a jövendő kollégák neve-
lését célozza.

Az írásos felvételi vizsgákkal kapcsolatosan
dr. Dávid László elmondta, hogy a felvételiző-
nek megméretési lehetőséget biztosítanak annak
érdekében, hogy egy adott szinttel kerüljön be
az egyetemre. „Becsületesebb, ha már a felvételi
vizsga során eldöntheti, hogy a választott szak
számára valóban megfelelő-e, ezáltal nem veszít
el egy évet, ha menet közben ráébred, hogy 
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Városkép autókkal
Legalább ötször körbejár az autós a főtéren, ha parkolni sze-

retne valamelyik központi fekvésű hivatalnál, közintézménynél.
A kisebb utcákban sem sokkal jobb a helyzet. A lakónegyedek-
ben változó a kép: a fedett autóbeállók miatt csökkent az amúgy
is kevés parkolóhely, a fizetős beállók mellett a szabad a vásár
elve alapján foglalják el a helyeket a járművezetők. Konfliktus
így is van elég, a 20-30 éve ott lakók vélt elsőbbségi/szokás-
joga, a cégautók parkoltatása, vagy éppen egy család birtoká-
ban levő több autó által elfoglalt parkolóhely stb. miatt. A
Tracia Trade fizetős parkolókat működtető cég kivonul(tat)ása
a „piacról” elég nagy káoszt hagyott. Pontosabban nem is a cég
távozása, hanem a – ha nem is a legjobban szabályzott – parko-
lórendszer felborulása miatt tartunk ma ott, hogy ki ahol éri, oda
teszi le, és (adott esetben) hagyja ott napokon át autóját. 

Az új, kiszervezett, remélhetőleg a város számára jobban jö-
vedelmező és a befolyt összegből fejlesztéseket is lehetővé tevő
fizetős parkolórendszer visszavezetése igen lassan halad. A ta-
nács az elkezdett közbeszerzési folyamatba már nem tud bele-
szólni. A legutóbbi közgyűlésen a lakónegyedekbeli
fizetős/bérletes parkolásra kidolgozott szabályzatról kellett
volna szavazniuk a képviselőknek. A dolog több sebből vérzik,
így nem meglepő, hogy elhalasztották. Alapvetően a lassacskán

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Jobban 
teljesítettek, 
mint tavaly
Tegnap nyilvánosságra hozták az
érettségi első, óvások előtti eredmé-
nyeit. Maros megyében 3171 diák
vizsgázott, az érettségi oklevelet az
óvások előtti vizsgajegyek szerint
65,44 százalékuk kapja meg
____________2.
Buday Árpád 
szellemisége
Erdély római korának feltárásában
örök érvényűt alkotó, mégis kevesek
által ismert régészprofesszor, a nyolc-
van éve elhunyt Buday Árpád emléke
előtt tisztelgett szerda délben a Maros
Megyei Múzeum. 
____________3.
Székelyföldi 
gazdák és elöljárók
tüntettek 
Bukarestben 
Tucatnyi busszal mintegy ötszáz szé-
kelyföldi tüntető érkezett a déli órák-
ban a tárca székháza elé, hozzájuk
Brassó megyei demonstrálók is csatla-
koztak. Többen a medvék által szétté-
pett háziállatokról készített fotókat
tartottak a magasba. 
____________4.
A megvalósult régi
álom 
Rendkívüli hangverseny színhelye volt
június 28-án a marosvásárhelyi Művé-
szeti Szaklíceum díszterme. A szó
minden értelmében rendkívüli,
amelyre észak üzenetét hozta el
Hencz Helga hegedűművész, az is-
kola egykori tehetséges tanítványa. 
____________7.

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Szer Pálosy Piroska

(Folytatás a 4. oldalon)

Július 11–17. között lehet iratkozni

Államvizsga a Sapientián



Tegnap nyilvánosságra hozták
az érettségi első, óvások előtti
eredményeit. Maros megyében
3171 diák vizsgázott, az érett-
ségi oklevelet az óvások előtti
vizsgajegyek szerint 65,44 szá-
zalékuk kapja meg – tájékozta-
tott Illés Ildikó megyei
főtanfelügyelő-helyettes, aki
arra is emlékeztetett, hogy ta-
valy 61,78 százalékos volt me-
gyénkben az átmenési arány.

A legjobb eredményekkel a Papiu –
98,51 százalékos átmenési arány –, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum –

98,14 százalék –, illetve a Gheorghe
Marinescu egészségügyi iskolaköz-
pont – 96 százalék – büszkélkedhet.
Egyetlen diáknak sem sikerült az érett-
ségije a sáromberki szakközépiskolá-
ban, illetve a marosvásárhelyi Aurel
Persu szakközépiskolában. A mező-
bándi tanintézetben egyetlen diáknak
kellett volna érettségiznie, ő azonban
nem vett részt a megmérettetésen. Ala-
csony az átmenési arány továbbá a me-
gyeszékhelyi Traian Vuia – 13,89
százalék –, az Avram Iancu – 14,71
százalék –, a Constantin Brâncuşi –
16,67 százalék – középiskolákban és
az erdőszentgyörgyi tanintézetben
(16,01 százalék).

A vizsgajegyeikkel elégedetlen diá-

kok tegnap este 8 óráig nyújthatták be
óvásaikat. A dolgozatok újrajavítását
követően július 10-én, hétfőn függesz-
tik ki a végső eredményeket. 

Azok a diákok, akik nem mentek át
az érettségin, július 11–14. között, a
pótvizsgára maradottak július 27-én
iratkozhatnak be a pótérettségire. Az
őszi vizsgasorozat augusztus 21-én a
román írásbelivel kezdődik, 22-én
anyanyelvből, 23-án a szaknak megfe-
lelő kötelező tantárgyból, 24-én a vá-
lasztott tantárgyból írásbeliznek a
diákok. A szóbelik augusztus 25–31.
között zajlanak. Az ideiglenes eredmé-
nyeket szeptember elsején, az óvások
utáni végső vizsgajegyeket 6-án füg-
gesztik ki.

Hogy ez így is van, azt a sóvára-
diak bizonyították be Magyaror-
szágon néhány nappal ezelőtt. 

Tizenötödik alkalommal szerveztek
a magyarországi Széphalmon nemzet-
közi vad- és halételfőző versenyt a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei va-
dásznapok keretében. A bekecsalji te-
lepülés küldöttsége idén is részt vett az
eseményen, erre testvértelepülésük,
Sátoraljaújhely küldött meghívót. Só-
váradot Biró Csaba polgármester mel-
lett Zsigmond Pál helyi tanácsos,
valamint a sóváradi vadásztársulat
képviseletében Pál Sándor és Kiss
Kálmán vadászok képviselték. Zsig-
mondot tartják a kis csapat „főszakács-
mesterének”, de ő szabadkozik,
szerinte együtt főznek Pállal és Kiss-
sel. Már lassan nyolc éve járnak a sá-
toraljaújhelyi rendezvényekre főzni,
de a Miklós-napi kolbásztöltő verse-
nyeken is részt vesznek ugyanott. 

Hogy nem hiába, azt mi tesszük
hozzá, hiszen a mostani látogatásuk

sem volt eredménytelen: 99 csapat
közül a vadászok csoportjában arany-
érmet szereztek, azaz a legfinomabb-
nak bizonyult az általuk készített étek,
amelynek ötletes nevet adtak: vad-
disznó a káposztában.

Kérdésünkre Zsigmond Pál haj-
landó volt megosztani a receptet: a
szokásos töltött káposztát készítették
el egy huszonkét litres üstben, azonban

vadhúsból: az edény aljára szőlővenyi-
gét helyeztek levelestől, erre vágott
káposzta került, rá egy rend töltelék,
aztán disznóoldalas, majd az újabb
rend töltelékre már csülök, a tetejére
ismét vágott káposzta és vaddisznó-
csontok. Természetesen az ízesítés is
fontos: ők a töltelékbe vegyített só,
bors mellett a tetejére paradicsomot,
csípős paprikát, kaprot, gulyáskrémet

is tettek, az egészet paradi-
csomlével locsolták le, majd
lassú tűzön főzték két órán át,
hogy kiadja az összetevők
ízét. A sóváradi különleges-
ségnek volt is sikere, hamar
kiürült az edény.

Zsigmondtól azt is megtud-
tuk: mivel mindenikük más-
más munkaterületen dolgozik,
Kiss-sel és Pállal csak akkor
szoktak főzni, „ha a szükség
kívánja”, falunapokon vagy
vendégek fogadásakor kötnek
kötényt. Kérdésünkre, hogy
az idei falurendezvényeken
megkóstolhatják-e a sóvára-
diak a „mesterhármas” finom-
ságait, csak annyi volt a
válasz: ha meghívást kapnak,
ha szükség lesz rájuk.
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Felvételi a BBTE marosvásárhelyi
tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neve-
léstudományok Karának marosvásárhelyi tagozata felvételit
hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakra. Be-
iratkozni július 12–15. között lehet az egyetem titkárságán,
az írásbeli vizsgára július 18-án délelőtt 9 órától kerül sor.
Az érdeklődő diákoknak az intézet tanárai felkészítőt tarta-
nak július 7-én 14 órától a marosvásárhelyi tagozat szék-
helyén. Az írásbeli vizsga kritériumairól, a beiratkozás és a
felvételi menetéről további információkat az intézet honlap-
ján találnak, illetve személyesen a kar titkárságán (Maros-
vásárhely, Köztársaság tér 38. szám) is kérhetnek az
érdeklődők. A titkárság telefonszáma: 0265-311-665, hon-
lapcím: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/marosvasarhely/. 

Keresztény angolnyelv-tábor
A Károli Gáspár Alapítvány idén is megszervezi a keresz-
tény angolnyelv-tábort, ahova 8–14 év közötti gyermekek
jelentkezését várják. A résztvevőknek a Szentírásból vett
szövegek felhasználásával, angol nyelvtanár vezetésével
nyílik lehetőségük ingyenes intenzív nyelvtanulásra. A
tábor július 17–21. között zajlik az alapítvány marosvásár-
helyi, Zsil utca 7. szám alatti székhelyén. A program min-
dennap 9-től 14 óráig tart, és a tanítás mellett fakultatív
tevékenységeket is magába foglal. Jelentkezni július 10-
éig lehet. Bővebb tájékoztatást kérni és feliratkozni a 
molnarsandor@gmail.com e-mail-címen, illetve a 0745-
777-673-as telefonszámon lehet.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program keretében a hét végén, július 7–
9. között háromnapos kirándulást szerveznek nyugdíjasok
számára. A résztvevők 7-én, pénteken Curtea de Argeşig
utaznak, szombaton egyéb látványosságok mellett Romá-
nia legszebb zuhatagát, a Bigéri-vízesést és a Vaskaput is
megtekintik, a programban sétahajózás is szerepel a
Dunán. Vasárnap Zsilvásárhely felé veszik az irányt, majd
az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastélyt látogatják meg. Bő-
vebb tájékoztatás és feliratkozás a kövesdombi könyvtár-
ban vagy Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-741-507-es
telefonszámon.

Idős asszony tűnt el
Július elsején távozott otthonából, és azóta nem tért vissza
egy 83 éves, Kutyfalva községbeli asszony. Az illetőt Măr-
ginean Cornelianak hívják, ismertetőjegyei: 1,60 m magas,
45 kg-os, ovális arcú, barna szemű, ősz hajú, sárgás arc-
bőrű. Eltűnésekor sötét színű, piros csíkos, háromnegye-
des nadrágot, sötét köpenyt és kendőt viselt. A Niţa a lui
Ambrozie névre hallgat. Akik látták, illetve részletekkel tud-
nak szolgálni hollétét illetően, hívják a megyei rendőr-fel-
ügyelőséget az 0265-202-467-es telefonszámon vagy a
112-es egységes hívószámon a legközelebbi rendőrőrsöt. 

Közúti balesetek
Kedd délelőtt Marosvásárhelyen, a Predeál utcában egy
61 éves maroskeresztúri gépkocsivezető a követési távol-
ság figyelmen kívül hagyása miatt egy kéziszekérnek üt-
között, amellyel egy 50 éves asszony szabálytalanul, az
úttesten haladt. A balesetben az asszony könnyebb sérü-
lést szenvedett. Szintén kedden a Dózsa György és 1848.
út kereszteződésénél egy 66 éves gépkocsivezető a piro-
son áthajtva nekiment egy 37 éves, szabályosan közle-
kedő motorkerékpárosnak. A sofőr ellen gondatlanságból
elkövetett testi sértés miatt indult eljárás.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma CSABA, 
holnap APOLLÓNIA napja. 
APOLLÓNIA: görög eredetű,
jelentése: Apollónak, a fény, a
világosság istenének szentelt.

6., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 17 perckor. 
Az év 187. napja, 

hátravan 178 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 5.

1 EUR 4,5868
1 USD 4,0512

100 HUF 1,4884
1 g ARANY 158,9200

IDŐJÁRÁS
Zápor, zivatar lehetséges
Hőmérséklet:

max. 270C
min. 120C Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

Nyáresti orgonahangversenyek
Ma 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében kezdődik a
Nyáresti orgonahangversenyek koncertsorozat. Molnár
Tünde orgonaművész Rieger Ottó orgonáján játszik. A
következő koncertet július 9-én, vasárnap 11.30-kor a
kibédi református templomban tartják, Molnár Tünde
Bodor Péter hangszerét szólaltatja meg.

Fölszállott a páva – 
területi válogató Mikházán

Az idén a népszerű népdal- és -táncverseny, a Fölszál-
lott a páva erdélyi válogatóját július 7-én, pénteken a
Mikházi Csűrszínházban tartják. Az énekes szólisták,

énekegyüttesek, hangszeres szólisták, zenekarok és
táncegyüttesek 14-16 óra között mutatkoznak be a zsű-
rinek. A válogató vendége a 2013-as Fölszállott a páva
népzenei és néptánc tehetségkutató verseny közönség-
díjas együttese, a nyárádszeredai Bekecs néptánc-
együttes. A belépés ingyenes.

Bonyhai kastélynap
Július 8-án, szombaton délelőtt 11 órai kezdettel kerül
megrendezésre a bonyhai kastélynap. A programban is-
tentisztelet, játszóház kastély módra, cserkészprogram,
imaösvény, illetve számos előadás szerepel, fellép Kiss
Gy. László tárogatós, a szászcsávási kórus és ifjúsági
zenekar. Előadók, programszervezők: Szőllősi Etelka és
csapata, Ferkő Andor és a Szifka, Bartos Károly, Szabó
László, dr. Püsök Sarolta, Horváth Levente, Lukács Mar-
git, Takács Malvin, Borbándi Erika, László Judit. 

RENDEZVÉNYEK

A vaddisznó is szereti a káposztát

Érettségi – ideiglenes eredmények
Jobban teljesítettek, mint tavaly

Vadászkategóriában aranyérmes lett a sóváradi vaddisznós töltött káposzta

Évente kétszer lejárnak főzni a testvértelepülés rendezvényeire                    Fotó: www.facebookcom

Gligor Róbert László



Más, „megfelelő” emberek is el tudnák vezetni az
Országos Korrupcióellenes Ügyészséget (DNA) –
vélik az intézmény székháza előtt összegyűlt tün-
tetők, akik szerint Laura Codruţa Kövesi főügyész-
nek le kell mondania, mert „magánvállalkozásként
kezeli az intézményt”.

Mintegy húszan tüntettek szerdán reggel a DNA székházá-
nál. Szerintük Laura Codruţa Kövesinek azért kell lemonda-
nia, mert úgy kezeli ezt az intézményt, mintha a
magánvállalkozása volna. A DNA székháza előtt ugyanakkor
Laura Codruţa Kövesi néhány támogatója is megjelent. A tün-
tetést Liviu Pleşoianu szociáldemokrata párti (PSD-s) képvi-
selő kezdeményezte, aki azt mondja, azért elégedetlen, mert
a DNA főügyésze, Laura Codruţa Kövesi nem hajlandó meg-

jelenni a 2009-es választásokat vizsgáló bizottság előtt. 
„Szeretném megkérdezni Kövesi asszonyt, ott volt-e Op-

reánál a választások előestéjén. Úgyhogy eljöttem ide, hogy
feltegyem neki ezt a kérdést. Kövesi asszony, úgy tudom,
hogy még a DNA ügyészeit is hazugságvizsgálóval akarja
tesztelni. Akkor vesse alá magát ő is a hazugságvizsgálós
tesztnek. Kötelessége válaszolni, egyébként nincs mit keres-
nie itt. Sürgősen vissza kell hívni tisztségéből” – nyilatkozta
a DNA székházánál tüntető Liviu Pleşoianu. 

A 2009-es elnökválasztást vizsgáló parlamenti bizottság
már kétszer hívta meghallgatásra Laura Codruţa Kövesit, ám
a DNA főügyésze visszautasította a meghívásokat. A bizottság
felállításával párhuzamosan a legfőbb ügyészség bűnvádi el-
járást indított, az ügyet azonban néhány hónapnyi nyomozás
után lezárták. (Mediafax)

Erdély római korának feltárásában örök érvényűt
alkotó, mégis kevesek által ismert régészprofesz-
szor, a nyolcvan éve elhunyt Buday Árpád emléke
előtt tisztelgett szerda délben a Maros Megyei Mú-
zeum. A tudós kutató marosgezsei, ma már elbon-
tott szülőházán őrzött emléktáblát avatták fel ez
alkalomból a Régészeti és Történelmi Múzeum vár-
beli épületében. 

Az ünnepi esemény első perceiben Pánczél Szilamér ré-
gész, a megyei múzeum munkatársa üdvözölte a vármúzeum
dísztermét megtöltő egybegyűlteket. Ezt követően dr. Bajusz
István, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemhez tar-
tozó Magyar Történeti Intézet régészeti és művészettörténeti
tanszékének egyetemi docense Buday Árpád kolozsvári éve-
iről értekezett. Az előadó kiemelte, hogy Buday – a Pósta Béla
által létrehozott Régészeti Intézet és az Erdélyi Múzeum
Érem- és Régiségtárában zajló munkába bekapcsolódva – el-
sőként végzett régészeti szakkutatásokat. Nagy tervei voltak,
amikor harmincas éveiben a Szilágy megyei Porolissumban
megkezdte Erdélyország római korának felkutatását, munkáját
azonban három év múlva az első világháború derékba törte. 

Érdekes módon dr. Bajusz István 1978-tól ugyanezen a vi-
déken folytat ásatásokat. Első jelképes találkozása a régész-
professzorral négy évvel korábbra, 1974-re tehető, akkor vette
ugyanis először kézbe Buday Római felirattan című, 1914-
ben megjelent munkáját, amely máig a szakterület legjelentő-
sebb magyar nyelvű kiadványa. 

– Buday Árpádot nem lehet megkerülni a mai régészeknek,
elévülhetetlen munkássága által bennünk él tovább – jegyezte
meg az előadó, aki a régészprofesszor ásatási jelentéseinek
aprólékosságára, illetve arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek
a jelentések elsőként közölnek régészeti anyagokat, tehát nem
egyszerű leírások, hanem tudományos igényű szakmunkák.

A továbbiakban dr. Bajusz István a nagy előd és a mai utó-
doknak a római határvidék megismerésére irányuló törekvései
között vont párhuzamot. Értekezése végén azt emelte ki, hogy
a Pósta Béla mellett töltött évek Buday számára az „ideális
összedolgozás boldog időszakát” jelentették. Pósta halála után
1919-ben vette át a Régészeti Intézet és a múzeum irányítását.

Életútja tipikus erdélyi értelmiségi sorstörténet, amelyből nem
hiányoztak a meghurcoltatások sem. 1924-ben, miután az
egyetemet Kolozsvárról Szegedre költöztették, családjával a
Tisza-parti városba települt, az érzelmi szálak azonban to-
vábbra is Kolozsvárhoz kötötték, csak ott volt igazán boldog
– zárta értekezését dr. Bajusz István.

Ezt követően Pintér Nagy Katalin, a Szegedi Tudomány-
egyetem Régészeti Tanszékének tanára Buday Szegeden töl-
tött éveit, intézményfejlesztő, -szervező munkáját, a szegény
sorsú diákok ügyében tett kezdeményezéseit, illetve a város
közügyeiben való aktív részvételét idézte fel.

Az együttlét utolsó perceiben Veres Magdolna, a Buday
család utolsó Erdélyben élő leszármazottja szólt az egybegyűl-
tekhez. Magdolna anyai nagyanyja a tudós régész testvére
volt, személyesen nem ismerte a Buday név viselőit, és a
Maros Megyei Múzeum felkérésére végzett kutatások során
jött rá arra, hogy mit jelentett a családnak ez a nagy tudású
ember. Régi családi fotók és személyes tárgyak meséltek neki
erről, és mindezt a múzeum rendelkezésére bocsátotta. Így az
emléktábla mellett egy kis kiállítás várja mindazokat, akik kö-
zelebb szeretnének kerülni Buday Árpád szellemiségéhez.
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Közbeszerzés autópálya-építésre
A tervek szerint idén 800 kilométernyi autópálya épí-
tésére írnak ki közbeszerzési eljárást, nyilatkozta
szerdán Mihai Tudose kormányfő, a szállításügyi mi-
nisztériumba tett látogatását követően. Közölte, kor-
mányfői kinevezése után azért látogatott elsőként a
szállításügyi minisztériumba, mert ez az intézmény
rendkívül fontos Románia gazdasága szempontjá-
ból. Hozzátette, Răzvan Cuc tárcavezetővel egy re-
ális munkatempóban egyeztek meg, ugyanakkor
minden munkálatnak saját felelőse és ellenőrzési
rendszere lesz. Tudose szerint változtatni kellene
azon, hogy a legolcsóbb ajánlatok nyernek, és in-
kább a minőség, a garancia időtartama és a kivitele-
zés gyorsasága kellene hogy számítson. (Agerpres)

DNA-ügyészeket függesztettek fel
Igazságügyi források szerint aláírta az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség (DNA) vezetője, Laura Cod-
ruţa Kövesi a Doru Ţuluş és Mihaiela Moraru Iorga
ügyészek felfüggesztéséről szóló dokumentumot. A
Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ügyészi
részlege kedden hagyta jóvá Doru Ţuluş és Mihaiela
Moraru Iorga, a DNA ügyészeinek felmentését tiszt-
ségükből, miután titkos gyűlés keretében mindkettő-
jüket meghallgatta. Laura Codruţa Kövesi, a DNA
főügyésze június 29-én szakmai kifogásokra hivat-
kozva kérte a két ügyész felmentését.  (Agerpres) 

Árkedvezményes 
gyógyszerkiváltás

Életbe lépett az a program, amelynek értelmében
azok a nyugdíjasok, akiknek a havi nyugdíja nem ha-
ladja meg a 900 lejt, 90 százalékos árkedvezmény-
nyel válthatják ki gyógyszereiket, függetlenül attól,
hogy a nyugdíjon kívül van-e vagy nincs más jöve-
delmük. Az erre vonatkozó kormányhatározat ugyan-
akkor egyszerűsíti az ilyenkor esedékes
jövedelembevallás módját is: eddig az érintettnek a
nyugdíjszelvény mellett egy saját felelősségre aláírt
nyilatkozatot is be kellett nyújtania a családorvosnak
arról, hogy a nyugdíjon kívül nincs jövedelme. Július
elsejétől utóbbira nincs szükség. (Agerpres) 

Tervezők jelentkezését várják
Idén már nyolc országból várják fiatal tervezők jelent-
kezését a Design Terminál Gombold újra! elneve-
zésű öltözéktervező pályázatára; a leadási határidő
augusztus 2. Ebben az évben Magyarország, Szlo-
vákia, Csehország, Lengyelország, Szerbia és Hor-
vátország mellett Románia és Ukrajna tervezői is
indulhatnak a megmérettetésen. A fődíj egy vállalko-
zásösztönző csomag. Az idei pályázat tematikája a
smart fashion, amely a technológiai újításokra és az
innovatív megoldásokra fókuszál. A jelentkezéseket
a pályázat hivatalos oldalán kell feltölteni. A legjobb
15 közé jutott tervező október 15-én mutathatja be
kollekcióját a Mercedes-Benz Fashion Week Central
Europe kiemelt programpontjaként megvalósuló dön-
tőn. (MTI)

teljhatalmúvá váló, nehezen ellenőrizhető tulajdonosi
társulásokon keresztül történne a szerződéskötés, 5 évre
szóló, meghosszabbítható bérbevételről van szó (új
igénylőnek esélye sincs parkolóhelyet szerezni). A licit
120 lejről indulna (vajon meddig jut el?). A híresztelések
már hónapokkal korábban arról szóltak, hogy még több
fedett beálló épülhet a város különböző részein, tovább
csökkentve a jelenlegi helyek számát, illetve adott eset-
ben bizonyára kíméletlenül a zöldövezetből „csípnek
le”. Persze, az előterjesztésből az derül ki, hogy csak a
lakók kívánságának tennének eleget, akik arra panasz-
kodnak, hogy kevés a parkolóhely (ami mellesleg igaz),
az önkormányzat pedig hatékonyságot, gazdaságos mű-
ködtetést ígér. 

A tervezetet elhalasztották. Ajánlatos ugyanis jobban
átgondolni a szabályokat, és valamiféle tervet kieszelni
arra is, hogy ne (csak) vízszintesen terjeszkedjenek a la-
kónegyedekbeli parkolással, hanem függőlegesen is.
Azaz emeletes parkolóházat vagy mélygarázst építtetni,
és a helyeket méltányos áron az autósok rendelkezésére
bocsátani. Ha nem magáncéggel közös vállalkozásként
építenék, akkor önkormányzati forrásokból is lehetne.
Biztosan lazán jutna pénz erre, ha a város eurómilliókat
hajlandó és tud költeni sportklubok stb. támogatására.
Marosvásárhelyről ugyanis azt is el lehet mondani, hogy
27 éve képtelen volt, más lehetőség híján, sajnos, de
akár saját erőből legalább egy parkolóházat felépíteni.
És itt nem az az ellenérv, hogy ki, mikor, hol akarta és
ki miért nem hagyta… A lényeg, hogy a nagy pártközi
egyezkedési lendületeknek a parkolás soha nem volt
annyira fontos témája, hogy meg is oldják a problémát. 

Városkép autókkal

Emléktábla a régészet úttörőjének
Buday Árpád szellemisége

Kövesi lemondását követelik a tüntetők a DNA előtt

(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy Székely Ildikó

Ország – világ

„A szerencsésen bekövetkezett ugorkaszezon legérdeke-
sebb látványossága most az új uszoda. Mindenkinek majd-
nem sikerül kiszorítani a 32 fillért, hogy azt megtekinthesse,
és bizonyára még egypár napig lesz is látogatója elég, amíg
az újdonság ingere tart. Délelőtt fehér és kreol bőrű asszony-
kák meg lányok lubickolnak ott a ketrecekben [vö. medence],
gondosan mosogatván vállaikat a közeli gyári [Bürger-féle
sörgyár] füstök finoman odatelepedő korompelyheitől. A
szomszédos férfiuszodában az életnek örvendő éretlen tacskó
kölykök az elválasztó deszkakerítés
bogjait kilökdösve szemérmetlenül át-
kukucskálnak, sőt a kerítésre is fel-
mászva nézegetik mamájaik és
nagymamájaik liliomtermetét. Ezenközben különféle hangok-
tól kísért megjegyzéseket is megreszkíroznak, sőt tovább is
mennek, és olyan éktelen lármát, fecskendezést és kalabalát
rendeznek, hogy a pihenve fürdőzni akaró idősebb urak
nagymértékben zavarva vannak. Jó volna, ha a 32 fillérért
nemcsak jódillatú fürdőruhát, hanem azoknak az ifjoncoknak
mogyorófapálcát is adnának.

Más panaszokat is hallottunk a többiek között. Az uszodá-
ban szombat délután megint szerencsétlenség történt. Dr.
Tischler Márton fiatal ügyvéd fürdőzés közben a fürdő fene-
kén egy üveggel súlyosan elvágta a lábát. Nem ez az első
ilyen eset, mely ha még ismétlődik, senkinek sem lesz bátor-
sága odamenni fürödni. Talán lehetne ezen a bajon segíteni
úgy, ha a Bürger sörgyár munkásainak szigorúan megtilta-
nák, hogy üveget dobjanak a Marosba. Mindenesetre intéz-
kedést várunk. 

Végül ezt hallottuk: Egyik jeles helyi ügyvéd neje a na-
pokban fürdés előtt lehúzta jegygyűrűjét, s kabinjában
hagyta. Mire visszatért, a gyűrű eltűnt. A felszólításra a bérlő
kijelentette, hogy ő azért nem felel. Tessék őrizet alá adni a

pénztárhoz, csekély 4 fillérért megőrzik, és akkor felelnek
érette. Nos hát ez a sok fillér mindenért egyszerűen bosszantó.
Köteles Molnár úr a fürdőben úgy a személyi, mint a közbiz-
tonságról díj nélkül gondoskodni. Vagy talán nem elég a 32
fillér? Hiszen Kolozsvárt a modern kényelmes uszodában
éppen félannyit, 16 fillért fizetnek. Persze az itt nem elég.”

A fentiekhez nem sok kommentár fűzhető. Az világosan ki-
tetszik, hogy a cikkíró agg, és gyomorpanaszokkal küszködik,
és ebből kifolyólag utálja a strandot, de különösen a bérlőt,

Molnár (Kornhauser) Sándort (Szi-
dort), akinek a pénzén felépült a
strand. Egész idő alatt, 1902 és 1904
között rajta köszörülte nyelvét. Mikor

végre készen lett a hidegfürdő, fanyalgott egy jóízűt.
A sorokból azt is meg kellett tudnom, hogy nem mi találtuk

ki az ötvenes évek végén a kabinban leskelődés kémtudomá-
nyát az akkor új vagy Május 1. strandon, már nagyapáink is
bőven és kedvvel művelték.

Na és arról se feledkezzünk meg, amit úgy hívnak, hogy
Marosvásárhely–Kolozsvár rivalizálás, amely őseink nem-
zeti sportjának elidegeníthetetlen része volt.

A 32 krajcárt bárki a polgárság soraiból meg tudta fizetni.
Ez egy jobb napszám ára volt városon. Az említett Tischler
Márton utóbb kíméletlen törtető, vagyongyűjtő és összefér-
hetetlen alak lett, aki még az Agrárbank igazgatói székét is
megszerezte. Szívinfarktusban halt meg 50. életéve előtt. Az
üvegszilánkok pedig azért kerülhettek bele a strand vizébe,
mert az akkori uszoda, ami kb. a valamikor régi vagy Voinca
strand helyén állhatott, a Malomárok medrébe ágyaztatott
be, és az átfolyó vízhez nem készült sűrű szűrőháló, csupán
nagy lyukú rács. (Legalábbis ez derül ki a korabeli leírások-
ból.) A létesítmény nyomát hasztalan keresnők, az 1912-es
árvíz mindent elvitt. Lassan már a régi strandét is…

Fürdőélet Vásárhelyen 113 évvel ezelőtt

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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számára esetleg túl magasak a kö-
vetelmények. Felmérjük a tudá-
sukat, és ha már bejutottak,
segítünk nekik fel-
fejleszteni őket arra a szintre, hogy
tudják elvégezni az egyetemet.” 

Amint a rektor elmondta, a meg-
hirdetendő helyek száma a tavalyi-
hoz képest nem változott,
nagyjából picivel több mint fele
műszaki jellegű szak, felénél vala-
mivel kevesebb a humán. A tandíj-
mentes helyeket teljesen
elfoglalják, a tandíjas helyek pedig
a többi egyetemhez viszonyítva
jóval olcsóbbak, mint az átlag
egyetemi tandíjas helyek. Az évi
400 és 750 eurós tandíjak valójá-
ban részhozzájárulásnak tekinthe-
tők. Az idén a megfelelő humán
erőforrás hiányában még nem in-
dítanak erdőmérnöki és építőmér-
nöki kart, annak ellenére, hogy
tervezték; remélik, jövőre sikerül
ezt a tervet is megvalósítaniuk. 
Igazi egyetem hírében

Két szak diákjainak államvizs-
gája zajlott szerdán délelőtt, az au-
tomatizálás és az alkalmazott
informatika és műszaki informa-
tika szakon. Alkalmazott informa-
tikusok azok a szakemberek, akik
telefonokra különböző hasznos al-
kalmazásokat fejlesztenek, mint pl.
közhasznú elektronikai vagy or-
vosi alkalmazásokat stb. – magya-
rázta a rektor. 22-en végeznek az
automatizáláson és 27-en a mű-
szaki informatikán, a számítástech-
nikán. A meghirdetett helyek
száma 40 volt mindkét szakon, az
első évben a lemorzsolódás nem
volt olyan mértékű, mint az az-
előtti években, amikor hozzávető-
leg tizenvalahányan állam-
vizsgáztak le sikeresen. „Az idén
kimondottan jó hallgatókkal dol-
goztunk. Majdnem minden hallga-

tónak olyan gyakorlati megvalósí-
tás van a tarsolyában, amely egy
sikeres vállalkozás kezdete lehet.
Nemrég a 2007-ben végzett hallga-
tók tízéves találkozóján visszakö-
szöntek azok az elvek, amiket az
egyetem adott, éspedig az itthon
boldogulás lehetősége, az, hogy
szülőföldjükön is érhetnek el rend-
kívüli megvalósításokat. A találko-
zón a bemutatkozások során
kiderült, hogy az eltelt tíz évben a
környékbeli cégek műszaki veze-
tését lassan a Sapientia hallgatói
veszik át. Innen lesz egy egyetem
igazi egyetem, ez a bizonyítéka
annak, hogy érdemes volt itt ta-
nulni” – mondta az egyetem veze-
tője. 
A duális képzés bevezetése a cél 

Felvetésünkre, hogy a kolozs-
vári műegyetem oktatóit is bevon-
ták a vizsgabizottságba,
megtudtuk, hogy nem lenne köte-
lező meghívni külső tagokat, de a
nyitottságnak megvan a maga ho-
zadéka. „Azért hívjuk meg a leg-
jobb színvonalú műegyetemek
professzorait minden évben, hogy
lássák, mi történik a Sapientián.
Ennek megvan az eredménye,
mivel a kolozsvári műegyetem is
vállalja a partnerséget bizonyos
kutatásokban, ami egyben a hosszú
távú együttműködés kialakításához
járul hozzá. A Sapientián végzett
diákok nagyon jól megállják a he-
lyüket a cégeknél, amelyek közül
egyesek hallgatóinkat már egyete-
mista korukban megkeresik.
Együttműködési szerződéseket kö-
tünk cégekkel gyakorlati és kuta-
tási téren egyaránt, a
magyarországi gyakorlat alapján
pedig a duális képzést vezetnénk
be akkor is, ha annak itt még nincs
megteremtve a törvényes háttere”
– hangsúlyozta a rektor. Amint

megtudtuk, az egyetem akkreditá-
lása óta az okleveleket a Sapientia
adja, az alapképzés és mesterkép-
zés oklevelei egyaránt elismertek,
akárcsak bármelyik hazai egye-
temé. 

Amint Domokos József, a villa-
mosmérnöki tanszék vezetője kér-
désünkre elmondta, a napokban
három szakon zajlik az állam-
vizsga: az eddig említettek mellett
az infokommunikációs hálózatok
és rendszerek, közismertebb nevén
a távközlés szakon is. 

Két próbából tevődik össze a
végső megméretés: az első a szó-
beli vizsga, amelynek során a mér-
nöki alapismereteket mérik fel,
valamint a megfelelő szak szakis-
mereteiből vizsgáznak, valamint az
államvizsga-dolgozat megvédése,
ami gyakorlati megvalósításból áll.
A gyakorlati megvalósítások kö-
zött szoftveres programokat vagy
hardver elektronikai áramkörök
megépítését és programozását em-
lítette a tanszékvezető, ugyanakkor
egy 50-60 oldalas államvizsga-dol-
gozat ledokumentálását. Jelenleg a
marosvásárhelyi egyetemen 1.200
hallgató van, valamivel több mint
fele, kb. 600-700 nem marosvásár-
helyi lakhelyű, akik többnyire mű-
szaki szakokra, kertészmérnökire,
közegészségügyi szakra iratkoztak,
de magyarországi és szlovákiai di-
ákjuk is van.

A műszaki és fordító-tolmács
szakokon alapképzésen az írásbeli
felvételi vizsgát július 19-én tart-
ják. A négy mesterszak esetében a
jelentkezés két nappal rövidebb,
mivel a mesteri képzések írásbeli
vizsgája július 17-én zajlik.

A felvételivel kapcsolatos bő-
vebb tájékoztatás a kar
www.ms.sapientia.ro honlapján
vagy a felveteli@ms.sapientia.ro
elektronikus postacímen kapható.

Államvizsga a Sapientián

Románia egyik húzó gazda-
sági ága a sörtermelés – hal-
lottuk többek között Julia
Lefermantól, a Romániai Sör-
termelők Egyesülete vezér-
igazgatójától azon a
sajtótájékoztatón, amelyen
jelen volt Mora Ákos volt
Maros megyei szenátor, a
Komlótermesztők Országos
Egyesületének képviselője és
Alexandru Cîmpean, a Maros
Megyei Tanács alelnöke. 

2014-ben már bemutatkozott a
Maros megyei sajtónak a sörterme-
lők országos egyesülete, s azért tér-
tek vissza beszámolóval, mert az
országban megtermelt sör előállítá-
sához elengedhetetlenül szükséges
komlómennyiség 80%-a Maros me-
gyében terem, ugyanakkor a me-
gyében is jelentős sörgyár működik,
amely – az anyacég révén – tagja az
egyesületnek. 

A vezérigazgató többek között
elmondta, hogy az érdekvédelmi
egyesület 2004-ben jött létre, 2008-
ban csatlakozott a hasonló szakte-
rületen működő európai
szervezethez. 2005-ben kidolgoztak
egy kommunikációs szabályzatot,
amelyet 2016-ban módosítottak, így
gyakorlatilag ez az első olyan ipari
szakterület, amelynek saját szabály-
zata van. Részt vettek több országos
kampányakcióban, többek között
síkra szálltak a kiskorúak alkohol-
fogyasztása ellen és a rendőrséggel
közösen az ittas vezetés ellen is szót
emeltek. Az egyesület magába fog-
lalja az összes romániai nagy sörter-
melő céget. 2016-ban az

egyesülethez tartozó cégek össze-
sen 1,4 milliárd eurót termeltek, a
beszállítók, a forgalmazók, a sör-
árpa- és komlótermesztőkkel közö-
sen pedig 3 milliárd eurót. Két éve
a hazai sörfogyasztás stabilizáló-
dott. A statisztikai adatok szerint or-
szágunkban 15,8 millió hektoliter
sört fogyasztanak, az egy főre eső
évi átlagfogyasztás 80 liter. Európai
szinten a sörfogyasztásban a hete-
dik helyen állunk. Az egyesület te-
vékenységének is köszönhetően
sikerült elérni, hogy míg az előző
években 6 liter vízből állítottak
össze egy liter sört, ez a nyersvízfo-
gyasztás 3 literre csökkent. Továbbá
megnőtt az üvegben palackozott sör
aránya is. Igaz, az össztermelés
51,56%-ában még mindig pillepa-
lackokban, 17,1%-ban dobozban,
3,65%-ban hordókban és 27,68%-
ban üvegben forgalmazzák a sört. 

Julia Leferman szerint a Románi-

ában előállított sör 97%-ban helyi
termelésűnek számít, a hozzávalók
(sörárpa, komló stb.) 70%-a hazai
termesztésű. Több mint 300 farmon
termesztenek sörárpát, leginkább az
ország nyugati (Arad, Temesvár
környéke) és déli megyéiben (pl.
Teleorman). Az egyesület adattára
szerint a söriparban 85.000-en dol-
goznak, ehhez hozzájárul a mintegy
10.000 munkahely, amelyet a le-
szállítók, forgalmazók, egyéb, a ter-
meléshez kötődő szolgáltatásban
dolgozók töltenek be, ezenkívül a
vendéglátóiparban 27.000-en járul-
nak hozzá a sör közvetlen értékesí-
téséhez. Így évente a söripar
gazdasági hozadéka mintegy 860
millió euró, ebből az államnak kü-
lönböző adók és illetékek formájá-
ban több mint 500 millió euró jut –
foglalta össze az iparág fontosságát
Julia Leferman, aki kérdésünkre azt
is elmondta, hogy egyesületük első-

sorban a nagytermelők érdekeit
védi, de nem zárkóznak el a kis
„kézműves” sörtermelőktől sem,
akik számos európai uniós támoga-
tást is megpályázhatnak kapacitá-
suk fejlesztésére. Az egyesületi
tagság biztos szervezeti hátteret je-
lenthet számukra. 

Az adatokat pontosan bemutató,
profi előadás után lehangoló volt
Alexandru Cîmpeannak, a megyei
tanács alelnökének a felszólalása,
aki azt sem tudta, hogy a megyénk-
ben milyen területen termesztenek
sörárpát és komlót, illetve mivel
járul hozzá a megye a söriparhoz.
Néhány szóban csak megismételni
tudta mindazt, ami korábban el-
hangzott. 

Mora Ákos, a Komlótermesztők
Országos Szövetségének képvise-
lője némiképpen javított a helyze-
ten, ugyanis kifejtette, hogy az
országban mintegy 500 hektáron
termesztenek komlót, ennek a
mennyiségnek a 80%-át Maros me-
gyében állítják elő. S míg 1995-ben
jóval nagyobb felület állt a komló-
termesztők rendelkezésére, azóta
sajnálatos módon ez a mennyiség
csökkent. A helyzetet az is súlyos-
bította, hogy a korábbi mezőgazda-
sági állami vállalatok tulajdonában
levő komlótermő területek vissza-
kerültek az egykori tulajdonosok-
hoz, a földeken levő tartóvasak
viszont állami tulajdont képeztek. A
felszámolást követően pedig az tör-
tént, hogy több helyen a rudakat le-
fűrészelték és ócskavasként
értékesítették, és erre a sorsra jutot-
tak azok a szárítók, őrlők is, ame-
lyek a farmokon működtek. Mint
ismeretes, Maros megyében nagy
felület volt Vajában, Maroskecén,
ezeket mind felszámolták, egyedül
a Segesvár környéki farmot sikerült
megmenteni, ahol a mai napig is
termesztenek komlót. Kérdésünkre
Mora Ákos kifejtette, hogy a kis

parcellás területek nem alkalmasak
komlótermesztésre. Egyrészt nem
hatékony a gazdálkodás, másrészt,
mivel a komló évelő növény, csak
úgy éri meg bevetni egy területet és
behálózni tartóvasakkal, ha a tulaj-
donos több mint 5 évre bérbe adja a
területet a termesztőnek, a feldolgo-
zónak. Jelenleg megyénkben 
mintegy 220–260 hektáron ter-
mesztenek komlót, ami nagyon
kevés, sokkal többet kellene be-
vetni, hiszen nagy az igény a feldol-
gozók részéről. Mora Ákos azt is
felvetette, jó lenne, ha kidolgoznák
a sör törvényét több nagytermelő
ország mintájára, ahol többek kö-
zött mind az állami, mind a magán-
szektor támogatja a kutatást újabb,
hatékonyabb és jobb ízt generáló
komlófajták termesztésére. A kom-
lótermesztők egyesülete sem áll
karba tett kézzel ezen a területen,
ugyanis tavaly már elindítottak egy
hasonló irányú kutatási tervet a ko-
lozsvári agrártudományi egyete-
men, de még így is messze
elmaradnak a nagy komlótermesztő
országoktól (Csehország, Németor-
szág, Hollandia). Pedig felvásároló-
piac lenne. 

– Sajnos gyakorlatilag mi marad-
tunk azok, akik a Segesvár környéki
szászok által 170 évvel ezelőtti ha-
gyományt folytatjuk – mondta
Mora Ákos. – Annak idején igen jól
működő egyesületben tömörülve
termelték a komlót és szolgáltatták
az alapanyagot az erdélyi sörter-
melő manufaktúráknak, amelyek
mintegy 30.000 liter sört termeltek
évente. (1845-ben jött létre a kom-
lótermesztők segesvári egyesülete).
Hozzátette, ezért lenne jó, ha ezt az
iparágat kiemelten támogatná a kor-
mány mind törvényekkel, mind
gazdaságfejlesztési projektekkel,
mivel jelenleg ez az ország egyik
húzó gazdasági ága. 

A folyékony kenyér előállítása 
Románia egyik húzó gazdasági ága 

(Folytatás az 1. oldalról)

Vajda György

Fotó: Vajda György

Székelyföldi gazdák, közbir-
tokossági és önkormányzati
vezetők vonultak szerdán a
bukaresti környezetvédelmi
minisztérium épülete elé,
hogy a hatóságok sürgős köz-
belépését követeljék a térsé-
gükben mindennapossá vált
medvetámadások megféke-
zése érdekében.

Tucatnyi busszal mintegy ötszáz
székelyföldi tüntető érkezett a déli
órákban a tárca székháza elé, hoz-
zájuk Brassó megyei demonstrálók
is csatlakoztak. Többen a medvék
által széttépett háziállatokról készí-
tett fotókat tartottak a magasba. A
tüntetők jelszavakat nem skandál-
tak, a demonstráció csak rövid ideig
volt hangos egy háromszéki rezes-
banda zenéjétől.

A résztvevők „A medve nem
játék”, „Az állatvédelmet egyeztes-
sék össze az emberek biztonságá-
val”, „Brassó a medvék ostroma
alatt áll”, „Kovászna megyében 700
medve szerepel a statisztikákban,
1300 él az erdőkben”, „A medvé-
nek az erdőben, nem a csűrben a
helye” feliratú román, illetve két-
nyelvű táblákkal követelték a – ki-
lövési kvóták felfüggesztése miatt
megnövekedett – medveszaporulat
féken tartását, az embereket is ve-
szélyeztető egyedek kilövésének
gyors engedélyezését, az egyre gya-
koribb vadkárok megtérítését.

A demonstrálók küldöttségével
folytatott másfél órás tanácskozás
után Graţiela Gavrilescu környe-
zetvédelmi miniszter az épület előtt
összegyűlt embereknek azt ígérte:
augusztus 15-ig miniszteri rendele-
tet hoznak az idei év második felére
érvényes „közbelépési kilövési ke-
retről”, amely 175 veszélyessé vált
medve kilövését teszi lehetővé. A
tárcavezető szerint azért nem lehet

azonnal feloldani a kilövési tilal-
mat, mert szerdán még csak társa-
dalmi vitára bocsátják a rendelet
tervezetét a minisztérium honlap-
ján, és időbe telik az is, amíg látta-
moztatják a jogszabályt a
tudományos akadémiával.

Tamás Sándor, a Kovászna me-
gyei önkormányzat elnöke a mi-
nisztérium előtt összesereglett
tüntetőknek magyarul is elmagya-
rázta: a miniszteri bejelentés való-
jában 175 olyan medve kilövésének
gyors engedélyezését jelenti, ame-
lyek az emberéletet és a gazdák ja-
vait veszélyeztetik.

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke az MTI érdeklődésére
tisztázta: nem a trófeavadászat újra-
kezdéséről van szó, hanem egy sür-
gősségi keretről, amely a kártevő,
emberre támadó medvékre vonatko-
zik, a kilövési engedélyeket pedig a
beérkezett, dokumentált panaszok
alapján a minisztérium adja ki.

A demonstráció kora délután
rendbontás nélkül ért véget, a
csendőrség azonban illegálisnak
minősítette a megmozdulást, és
ezerlejes bírságot szabott ki a meg-
mozdulás egyik kezdeményezőjére,
Borboly Csabára, a Hargita Megyei
Tanács elnökére. Az önkormányzati
vezető elismerte: a kerületi polgár-
mesteri hivatal szerda reggel, ami-
kor már a buszok úton voltak,
valóban értesítette őt, hogy nem
járul hozzá a korábban bejelentett
tüntetéshez.

Borboly Csaba mégis köszönetet
mondott a székelyföldi gazdáknak,
polgármestereknek, közbirtokos-
sági vezetőknek, hogy tömegesen
Bukarestbe vonultak, mivel szerinte
a szerdai demonstráció nélkül nem
tudták volna „kimozdítani a holt-
pontról” a medvetámadások elleni
hatósági fellépés ügyét. (MTI)

Medveügy
Székelyföldi gazdák 

és elöljárók tüntettek Bukarestben 



Egy rendszeresen dohányzó
nő, amikor felmerül a gondo-
lat, hogy gyermeket szeretne,
a leendő gyermek testi és lelki
egészsége érdekében le kel-
lene mondjon a cigarettáról,
hiszen saját egészségi álla-
pota mellett a magzat egész-
ségét is veszélyezteti (a
magzat fejlődésében a vissza-
maradással, továbbá a kora-
szülés, halvaszülés veszé-
lyével kell számolnia). Ezzel
szemben az aktív és a passzív
dohányzás előfordulása a ter-
hes nőknél viszonylag magas. 

A marosvásárhelyi szülészeti kli-
nikákra beutalt várandós nők közül
2014-ben a megkérdezett 1278-nak
terhesség előtt a 29,8 százaléka do-
hányzott, 24 százalékuk pedig
kénytelen volt elviselni, hogy férje
vagy munkatársai mellette dohá-
nyoznak – derült ki abból a dohány-

záskutatási projektből (Dohányzás-
kutatási képességfejlesztés Románi-
ában), amely öt éven át zajlott a
MOGYE Közegészségtan Tanszé-
kén, s amelynek eredményeit június
23-án összegezték.

A hét témakörben zajló projekt-
ben a várandós anyák dohányzási
szokásairól szóló kutatást dr. Tarcea
Monica egyetemi tanár vezette, és a
munkába szülész-nőgyógyász orvo-
sok is bekapcsolódtak. Az 1278 fős
mintából kiderült, hogy a 29,8 szá-
zalékot kitevő, rendszeresen do-
hányzó várandós nő az alacsony
végzettségűek köréből kerül ki,
sokan közülük roma nemzetisé-
gűek. A várandós nőknek a 43,3
százaléka folytatta a dohányzást a
terhesség alatt is. A 43,3 százalékot
jelentő kismamák több mint fele
csökkentette ugyan a naponta elszí-
vott cigaretták számát, és kevesebb
mint fele próbált meg leszokni a do-

hányzásról. Ez első-
sorban a fiatal és az
első magzatukat ki-
hordó kismamáknak
sikerült. Akik abba-
hagyták, azok közül
sokan a szülés után
újra rágyújtottak. 

Az is szembetűnő,
hogy a várandós
anyák környezetében
élő személyek milyen
nagy százalékban nin-
csenek tekintettel arra,
hogy mekkora ve-

szélyt jelent a passzív dohányzás a
terhes nőkre. 

A kutatás során azt is megvizs-
gálták, hogy mit tehet a családorvos
annak érdekében, hogy a várandós
nők tisztában legyenek a dohányzás
veszélyeivel. 62 családorvos műkö-
dött közre a kutatókkal, vett részt
kiképzésen, és több mint négyszáz
várandós nőt kérdeztek meg a csa-
ládorvosi felvilágosítás előtt és
után. A dohányfüstterhelésnek kitett
kismamákat a nyálból a kotinint ki-
mutatható NicAlerttel tesztelték.

A harmadik tanulmányban,
amely ebben a témakörben készült,
69 háziorvosnak a dohányzásról
való leszoktatással kapcsolatos is-
mereteit, az e munka érdekében ki-
fejtett magatartását vizsgálták.
Végeredményként megállapították,
hogy a dohányzásról való leszokta-
tásra irányuló közösségi tevékeny-
ség nem elég hatékony, bár a
családorvosok és szakorvosok hoz-
záállása nem hiányzik. A különböző
szakterületek közötti együttműkö-
dés jónak mondható, mégis hozzá-
férhetőbb, hatékonyabb módszert
kell találni arra, hogy mind a pasz-
szív, mint az aktív dohányzást csök-
kentsék a várandós nők körében a
magzat egészsége érdekében – ol-
vasható a kutatást összefoglaló ta-
nulmányban.
A dohányzás gazdaságpolitikai 
vonatkozásai

Ezt a témát a projekt keretében
Szabó Árpád, a Nagyváradi Ke-

resztyén Egyetem menedzsmentok-
tatója dolgozta fel. 

Az összefoglalóban azt olvashat-
juk, hogy a hivatalos statisztika sze-
rint 2010-ben 42.800 személy
vesztette életét a dohányzás okozta
betegségek miatt Romániában. E
betegségek kezelési költsége 2012-
ben 1,2 milliárd lejt tett ki, a kieső
dolgozók miatti gazdasági veszte-
ség pedig meghaladta az egészség-
ügyi költségeket. 

1989 után Romániában jelentő-
sen csökkent a dohánytermesztés.
Míg a rendszerváltás évében 34.000
hektáron 25.500 tonna dohányleve-
let termeltek országos viszonylat-
ban, 2015-re 855 hektáron 1.405
tonnát. A nagy nemzetközi cégek
privatizálták a dohányárut gyártó
romániai cégeket, amelyekben az új
technológiával való felszerelés nyo-
mán az alkalmazottak száma 7.000-
ről 1.600-ra csökkent.

Románia uniós csatlakozását kö-
vetően dohánytermék-importáló or-
szágból, -exportáló ország lett. A
dohánytermékekre kivetett adók ke-
vésbé veszélyeztették a munkahe-

lyeket, mivel azok száma már azt
megelőzően jelentősen csökkent. A
cigaretta árának egyszázalékos
emelése 0,58 százalékkal csökken-
tette a keresletet, ennek ellenére a
cigarettához való hozzáférés ma
sokkal könnyebb, mint a rendszer-
váltást követő években – olvasható
a tanulmányban.

A tavaly novemberben Bukarest-
ben a parlamentben ismertetett je-
lentésben a tanulmányt elkészítő
marosvásárhelyi, csíkszeredai, bu-
karesti és amerikai szakemberek az
uniós gyakorlattal összhangban a
cigarettára kivetett 60%-os jövedéki
adó 65%-ra való emelését javasol-
ják. Becslések alapján ez az intéz-
kedés hozzávetőlegesen 18%-kal
csökkentené a dohányzást, két-há-
romszázezer személy szokna le a ci-
garettáról, és ezáltal jobb egészségi
kilátásai lennének. Ugyanakkor
több mint egymilliárd lejjel növelné
a dohánytermékek eladásából szár-
mazó bevételeket, amelyek egy
része az érvényes rendelkezések
alapján a megelőzésre fordítandó.
(b.gy.)

A nemzetközi részvétellel
megrendezett XVII. Cardio-
NET kardiológiai konferencián
tartott előadást dr. Tatu-Chiţoiu
Gabriel, a Román Kardiológiai
Társaság elnöke, aki a nyitó-
ünnepségen is köszöntötte a
rendezvényt. A vendéget a
szünetben a nagyon nép-
szerű, tömegeket megmoz-
gató társaság tevékeny-
ségéről kérdeztem.  

– Az elhalálozások 60 százalékát
Romániában a szívérrendszeri be-
tegségek okozzák, ami negatív re-
kordnak számít a 46 százalékos
európai átlaghoz képest. Vannak or-
szágok, mint például Dánia és a
balti államok, ahol egészségpoliti-
kai intézkedésekkel ezt a számot a
daganatos megbetegedések okozta
25 százalékos elhalálozási arány alá
szorították. Bár országos viszony-

latban ez a legnagyobb egészség-
ügyi probléma, a hatóságok és a
sajtó egy sor egyéb betegségre össz-
pontosít, mint például a rák, az
AIDS, a születési rendellenességek
– amelyek előfordulása nem olyan
gyakori, mint a szívérrendszeri be-
tegségeké. Ez utóbbiaktól kevésbé
félnek az emberek, mivel ezek a
kórképek az egészségügyi nevelés
során sem kapják meg a kellő fi-
gyelmet.

– Ezek tudatában a Román Kar-
diológiai Társaság vállalja azt a sze-
repet, hogy felhívja a hatóságok és
a lakosság figyelmét a szívérrend-
szeri betegségek veszélyességére és
megelőzésük fontosságára. Több
mint 1.600 taggal az RKT jelenleg
a legerősebb romániai orvosi társa-
ság, amely európai színvonalú kon-
ferenciákat és kongresszusokat
szervez. Bár tudományos szem-
pontból sikerült magas színvonalra
eljutni, amíg erőfeszítéseink nem
járulnak hozzá a lakosság egészségi
állapotának a javulásához, még nem
egészen azt tesszük, amit kellene.
Ebből kiindulva az utóbbi két-
három évben arra összpontosítot-
tunk, hogy nagyobb befolyást
gyakoroljunk az egészségpolitikára,
partnerkapcsolatot kössünk más or-
vosi társaságokkal, valamint a dön-
téshozó szervekkel, az egész-
ségügyi és az oktatásügyi miniszté-
riummal. Büszkék vagyunk arra,
hogy sikerült elindítani az országos
infarktusprogramot, amely már hét
éve működik – nyilatkozta az RKT
elnöke. 

Érdeklődésünkre dr. Tatu-Chiţoiu

Gabriel elmondta, hogy országos
szinten a szívinfarktusprogram ke-
retében 18 szívkatéterező központ
működik, amelyek hozzájárultak a
kórházban bekövetkező szívinfark-
tus okozta elhalálozások 40 száza-
lékkal való csökkentéséhez. Ez
alacsonyabb arány olyan országok-
hoz képest is, ahol a hazainál több
intervenciós kardiológiai központ
működik, mint például Bulgária,
Ausztria vagy Csehország. A na-
gyon jól szervezett kórház előtti el-
látásban olyan orvosok dolgoznak,
akik a 2009-ben megalkotott, és a
múlt év őszén újra kiadott heveny
szívinfarktus-kezelési útmutató sze-
rint járnak el, és a program a kórház
előtti és a kórházi ellátás közötti jó
kapcsolat alapján működik. Jó
lenne büszkélkedni azzal, hogy mi-
lyen jól szervezett a szívbetegek el-
látása, de az a tény, hogy egy 35
éves személy infarktust kap Romá-
niában, mégiscsak kudarcot jelent
számunkra. 

– Gondolom, hogy ez indokolja
a megelőzés jelentőségét; mit
tesz ezen a téren a kardiológiai
társaság?

– Legfontosabb célként a szívér-
rendszeri betegségek elsőfokú meg-
előzését tűztük ki, ami azt jelenti,
hogy négy kockázati tényezőre for-
dítunk fokozott figyelmet: a do-
hányzás, a magas vérnyomás, az ülő
életmód és a megemelkedett vér-
zsírszint. Külön programot dolgoz-
tunk ki mindenikre. Nagy erőkkel
küzdöttünk a dohányzás elleni tör-
vény elfogadásáért. A dohányzás-
nak a közhelyekről való kitiltása
egy év alatt a szívinfarktus miatt
kórházba utalt személyek számának
17 százalékos csökkenéséhez veze-
tett, és 40 százalékkal kevesebb
gyermek került kórházba asztmás

rohamokkal. Ezek az eredmények
nem meglepőek. Bár a többség arra
számított, hogy a dohányzás elleni
törvény hatása évek múltával fog
jelentkezni, a külföldi statisztikák
alapján tudtuk, hogy azokban az or-
szágokban, ahol a hasonló törvényt
elfogadták, hat hónap elteltével már
érződött a hatása. Nincs tehát
semmi meglepő abban, ami Romá-
niában történik. 

A második kockázati tényezőt je-
lentő magas vérnyomás esetében van
egy számítógépen követhető progra-
munk a vérnyomás otthoni mérésére.
Az ülő életmód ellen kidolgoztunk
egy programot Atletic Cardio Club
néven. Ez egy sportklubnak tűnik,
ezer taggal az ország minden pontjá-
ról, akik a legkülönbözőbb mozgás-
formákat végzik naponta: sétálnak,
úsznak, futnak, kerékpároznak, és
este bejelölik, hogy hány kilométert
tettek meg. Évente értékeljük az
eredményeket, és a díjkiosztó gálán
a különböző kategóriákban díjazzuk
a legjobb teljesítményeket. A klubot
öt évvel ezelőtt 17 kardiológus or-
vossal kezdtük,  a tagság száma na-
ponta növekedik. Ezek a konkrét
lépések a kockázati tényezők kikü-
szöbölésére.

Az összlakosság nevelését tartjuk
a legfontosabbnak, amit országos
méretekben kell megoldani. Mivel
nem találtuk meg az elvárt fogadó-
készséget a népszerű televízióknál,
60.000 eurós befektetéssel saját te-
levízióadót indítottunk Cardio TV
SRC néven.

Hamarosan rendelkezni fogunk
az Országos Audiovizuális Tanács
engedélyével, ami hosszabb műsor-
szórást tesz lehetővé. Vannak adá-
saink a kockázati tényezőkről, az
egészségügyi nevelésről, és re-
ménykedünk abban, hogy mindezen
eszközöket felhasználva hozzájárul-
hatunk az élethossz növeléséhez, a
szívérrendszeri betegségek megelő-
zéséhez. 

– A konferencián elhangzott,
hogy Marosvásárhelyről in-
dult…

– 1971-ben a Papiu Ilarian Kö-
zépiskolában érettségiztem, és ma
is jó érzés, ha visszatérhetek egy-
kori iskolámba. Nemrégiben jártam
az igazgatónőnél, és közös tervek-
ről beszélgettünk. Jelenleg a buka-
resti Floreasca Sürgősségi Kórház
kardiológus főorvosaként vállaltam
az Országos Kardiológiai Társaság
vezető tisztségét. (bodolai)

Véget ért a dohányzáskutatási projekt (2.)
Várandós anyák dohányzási szokásai

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Az Ábrám Zoltán professzor vezette kutatócsoport a képviselőházi bemutatón
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A megelőzésre összpontosítanak 
Saját tévéadót indítottak 



A Vissza az énekléshez! felhívással is
lehetne indítani ezt a témát manap-
ság, amikor kiment divatból az ének-
lés, legalábbis ami a szórakozást illeti.
A gépzene térhódítása visszaszorí-
totta az élő zenét, és az éneklés lehe-
tőségét is a szórakozóhelyeken.
Társas összejövetelekkor, családi ese-
ményeken sem szokás az éneklés úgy,
mint eddig. Sok ének szövege fele-
désbe is merült. 

De mégsem veszett el minden, hiszen a
gyerekeket módszeresen tanítják az iskolában
és iskolán kívüli tevékenységeken, tanulók
klubjában, tánctáborokban a hagyományápo-
lásra és az éneklésre. Ilyen körökben egyre
többen fedezik fel, milyen nagy örömet jelent
énekelni. Lássuk tehát az éneklés áldásos ha-
tásait: nemcsak jókedvünk támad tőle, de erő-
södik a szívünk, az immunrendszerünk,
felszabadulnak a boldogsághormonjaink, és
megszabadulunk a stressztől, jobban tudunk
aludni, enyhíti a depressziót, javítja az ér-
zelmi kifejezőképességet, javulnak a társas
kapcsolatok, erősödik az önértékelés, javul a
szív és a keringési rendszer működése, ser-
kenti a légzést, fokozódik az izomtónus, javul
a testben az energiaáramlás, feloldódnak a
testi-lelki blokkok. Ha ilyen szempontokból
elemezzük a dolgokat, teljesen mindegy, jó
hangunk van-e vagy sem. Előnye az, hogy
mindig kéznél van, akár a lábunk, ha futni
kell. „Vegyük elő”, és énekeljünk minél
gyakrabban! A hangunk személyiségünk
része, önkifejezésünk eszköze. Aki nem bízik
saját hangjában, vagy nem szereti, annak
romlik az életminősége. Ha nem tudunk örö-
münkben nótázni, dudorászni, dünnyögni,
akkor elhanyagoljuk életünk olyan fontos ré-
szeit, mint az öröm, az önszeretet és az önel-
fogadás, emellett kreativitásunk sem tud
kellőképpen kibontakozni. Az éneklés a leg-
jobb módszer arra, hogy megszabaduljunk
nyomott hangulatunktól. Aki dúdol, fütyöré-
szik, az nem lehet szomorú. Kialakíthatjuk
saját dallamainkat, megismerhetjük a saját
erőnket, és ezzel közelebb jutunk önmagunk-
hoz, önmagunk elfogadásához. Tudott dolog,
hogy a zene lelki oldószer, így van ez az
énekléssel is, de a régóta fennálló blokkok
nem oldódnak egyik napról a másikra, ám ha
túljutottunk az első megpróbáltatásokon, rá-

hangolódtunk egy kellemes csoportra, onnan
már egyenes az út. A legjobb tehát, ha hoz-
zánk hasonló emberekkel éneklünk együtt
egy csoportban, s ez azért jó, mert olyanokkal
vagyunk együtt, akik hozzánk hasonlóan
gondolkodnak, s így hamarabb megérezzük
az éneklés örömét. Mivel ez nem a teljesít-
ményről szól, senki nem érezheti úgy, hogy
szégyenben maradt. Nyugat-Európában is és
szerte a világon ma már számtalan énekelési
lehetőség van: énekkörök, kórusfoglalkozta-
tások, ahol a cél az öröm, ahol mindenkit szí-
vesen látnak. A találkozások része
természetesen a mozgás és a tánc is, hiszen
ideális esetben éneklés közben az egész
ember mozgásba, rezgésbe jön. Az éneklés
örömet adó tulajdonsága abból adódik, hogy
ilyenkor boldogsághormonok szabadulnak
fel az agyban: szerotonin, dopamin, noradre-
nalin, béta-endorfin és oxitocin. Ezek együt-
tesen számos betegség esetében gyógyító
hatásúak, nem csoda tehát, ha az éneklést te-
rápiaként is alkalmazzák súlyos betegek ese-
tében is. A müncheni Paracelsus kórház volt
az első, ahol ezt a terápiát integrálták a gyó-
gyító módszerek közé. A betegek azt tapasz-
talták, hogy éneklés közben elmúlnak a

fájdalmaik, az éneklés a traumák, a mélyen
fekvő sokkok feltárásában és terápiájában is
segítséget jelenthet. Ma már több éneklő kór-
ház is működik számos európai országban.
Az agykutatás legújabb felismerései szerint a
gyerekagy számára az éneklés a legjobb táp-
lálék. A zene már a legkorábbi életszakaszban
jelentősen gazdagítja az életet, ezért is na-
gyon fontos, hogy a szülők közösen énekel-
jenek a gyerekeikkel, illetve az óvónők a
kicsikkel. A tapasztalatok azt bizonyítják,
hogy az éneklő gyerekek jobban fejlődnek,
mint társaik. Ezért nyert teret Németország
számos iskolájában a Canto elementar nevű
mozgalom, amelyet számos híres énekes tá-
mogat. A zenekörökben olyan dalokat énekel-
nek, melyek kellemesek, a dallamuk és a
szövegük egyszerű, könnyen megjegyezhető.
Ezeket ismételgetik, ami megnyugtatja a
szellemet. A fejben leáll a gondolatok örökös
körforgása, és az egész test nyugalmi álla-
potra kapcsol. A légzés lelassul, az izmok el-
lazulnak, a stressz megszűnik. A programhoz
ritmikus mozdulatok is hozzátartoznak, és ez
is fokozza a dalok pozitív hatását. Térségünk-
ben is adódik alkalom az éneklésre, csak fi-
gyelmen kívül hagyjuk. A ’70–80-as évek

könnyűzenéjét, slágereit évekig fújtuk, mert
dallamosak, kellemesek voltak, de a mosta-
niakról, melyeknél nem a kellemes dallam,
hanem a hangerő dominál, nem mondható ez
el. Léteznek vallásos és civil körökben, isko-
lákban is foglalkoztatott kórusok, melyek
igazi élményt nyújtanak egy-egy fellépéskor,
ám a sorozatos próbák, az együtt éneklés él-
ménye, az összetartozás érzése erőt, energiát,
feltöltődést nyújt az éneklőknek is. Sok gya-
korlat létezik, melyekkel csiszolhatjuk, javít-
hatjuk énekhangunkat, nem is részletezem
ezeket, hiszen szakkörökben állandóan hasz-
nálják, de ejtsünk pár szót a mantrákról, me-
lyeknek kivételes gyógyhatásuk van
testre-lélekre egyaránt. A mantrák érdekes
rezgésű, monoton hangzású (szanszkrit) szent
szavak, melyeknek ismétlése kimossa az
agyat, békét teremt az elmében. A jóga nép-
szerűségének növekedésével a mantrázás is
elterjedtebbé vált, és nemcsak a jógában al-
kalmazták. Nálunk még sokan idegenkednek
tőle, mert nem értik a szanszkrit szavak értel-
mét, de miután megtapasztalták a mantrázás
kellemes, gyógyító, relaxáló hatását, ráállnak
a gyakorlására. Beszélnünk kell az egyházi
énekekről is, melyek szervesen kiegészítik a
vallásos szertartásokat. Szent Ágoston azt
mondta, hogy „aki énekel, az kétszer imád-
kozik”. A mise, az istentisztelet alatt a zene,
az éneklés az, ami beindít egy igazi imádkozó
lelkületet vagy akár módosult tudatállapotot
is. Ha jó a zene, kellemes az ének, átszelle-
mülünk, elengedjük bajainkat, kikapcsoljuk
a mindennapi életet, és helyette egy emeltebb
rezgésű állapotot élünk meg a templomban.
A zene tehát úgy működik bennünk, mint egy
híd, egy varázshíd, mely összeköt minket
igazi szellemi valónkkal. Énekeljünk tehát,
ahol lehet, nemcsak a templomban vagy a
szórakozóhelyeken vagy ilyen alkalmakkor,
hanem bárhol, ahol kedvünk szottyan rá. Ke-
ressünk társakat, és zendítsünk rá a nótára.
Szívből ajánlom ehhez Antal Erzsébet gyi-
mesbükki tanítónő énekgyűjteményét, mely-
ben nagy választékban szinte minden ének,
nóta, dal megtalálható, a bujdosódaloktól a
műdalokig. A dallamok még fülünkben csen-
genek, de szövegük jórészt elfelejtődött. Hát
itt a nagy segítség, összejöveteleken, kirán-
dulásokon, bárhol fellapozható és használ-
ható, és akkor máris jó hangulatban telik a
szabadidő, nem kell hozzá erősítő, sem sem-
milyen elektromos kütyü, csak mi magunk,
saját hangunk. Fújjuk a nótát, énekeljünk vi-
dáman, minél többször, minél többen, lelkünk
épülésére, s hogy ne merüljön feledésbe! 

A tudomány sem mindig csak tények-
ből áll; ha figyelmesek vagyunk,
gyakran találkozunk a megérzéssel, a
sejtéssel, ami már a művészettel
rokon világ. Gondoljunk csak a világ-
nézeti változásra, amikor valaki első-
nek kijelentette, hogy a Föld
gömbölyű – ő sem tudta teljesen hi-
hetően bizonyítani. 

Friedrich August Kekulé pedig két alka-
lommal is álmot látott, melyekben megjelent
előtte a szénatomok sajátos rendeződése – a
benzol szerkezetét is ő álmodta meg. A XIX.
században Ludwig Boltzmannt élesen bírál-
ták, mert mélyen hitte az atomok létezését –
ez is csak sejtés volt, ami később bizonyoso-
dott be. Sejtésének vége az lett, hogy 1906-
ban a sok támadás miatt idegileg
összeroppant, és öngyilkosságba menekült.

Aki csak a hideg ész fényében látja a vilá-
got, abból sosem lesz Gauss. A tudományban
is szükséges a fantázia. Gauss egyszer a kö-
vetkezőket mondta barátainak: „Már tudom
az összes eredményt, de még nem tudom,
hogy hogyan kapom majd meg őket”. 
Lánczos szerint „tény, hogy még soha nem
jutottak tudományos felfedezésre tisztán lo-
gikai alapon. A tudományos inspiráció fantá-
ziadús, nem pedig logikus gondolkodáson
alapul”.

Hogy a tudományban nincs Én – tévedés!
Ha nem lenne, akkor nem olvashatnánk híre-
ket és álhíreket arról, hogy egyik tudós ellopta
egy másik ötletét, vagy ki fedezte fel elsőnek
ezt vagy azt (elég, ha Bolyai János geometri-
áját részletezzük, ott is megjelenik Loba-
csevszkij, és halványan még Gauss neve is).

A tudós és a művész, ha
alkot, akkor sajátos – mond-
hatnánk közös – világban él.
Számos legenda kering szóra-
kozott tudósokról vagy zene-
szerzőkről. Csak példaként
említsük meg Newton esetét,
amikor tojást akart főzni reg-
gelire. Azon kapta magát,
hogy nézi a tenyerében a to-
jást, és főzi a méregdrága órá-
ját. Beethoven is különösen
„megjárta” egy bécsi vendég-
lőben. Ebédelni ment, egy
ideig várt a pincérre, közben
elmélyülten forgatta zenei
gondolatait. Egy idő után szó-
rakozottságában a számlát
kérte, mert azt hitte, már meg-
ebédelt. Különös dolgot ta-
pasztalt az az amerikai
úriember is, aki találkozni sze-
retett volna Brahmsszal.
„Egyik reggel meglepetten fe-
dezte föl, hogy Brahms a fák
között egy kis tisztáson sétál.
Már messziről üdvözölte: Jó
reggelt, Mester! Brahms nem
válaszolt. Ahogy közelebb ért,
észrevette, hogy Brahms – ce-
ruzával zenei ötleteket firkálva
jegyzetfüzetébe – teljesen el-
feledkezett környezetéről.
Arcán izzadság csorgott, me-
reven maga elé nézett – nyilvánvalóan révü-
letben volt. A való világ megszűnt számára,
a hangok láthatatlan forrásokból szóltak
hozzá. Nem áll-e ugyanez egy nagy tudósra
is az ihlet pillanataiban?” Csak az alkotás fo-
lyamata képes háttérbe szorítani az egót.

A matematikailag alig kezelhető végtelen
fogalma nem áll-e kísértetiesen közel a mű-
vészetben rejlő végtelenséggel? A precíznek
hitt matematikában az 1/3 tört sosem írható
át hajszálpontos tizedes számmá éppen a vég-
telenség léte miatt. Mennyire észszerű, hogy
két egymástól különböző hosszúságú szakasz

mentén ugyanannyi (végtelen sok) pont ve-
hető fel? Felfogható-e hétköznapi ésszel,
hogy egy egydimenziós vonalon ugyanannyi
pontot jelölhetünk ki, mint egy végtelenül
nagy négyzeten? Megérthető, hogy a nulla és
az egy között megszámlálhatatlanul sok tize-
des szám létezik; és mégis a végtelenség fo-
galma egyformán érvényes a természetes és
tizedes számokra? Henryk Sienkiewicz a ze-
néről mond hasonlót a Quo vadis című regé-
nyében: „Nos, azt mondom hát, hogy a zene
olyan, mint a tenger. Ott állunk az egyik part-
ján, látjuk a messzeséget, de a túlsó partot
meglátni lehetetlen”.

Lánczos professzor szonátájában művészet
és tudomány két rokon világ. Egyik a másik
nélkül alig érthető. Ami még döbbenetes
ebben a műben, az a professzor személyes
élete. Akár egy szonátaformában: kezdődött
Székesfehérváron, aztán a „kidolgozási rész”
a legváratlanabb fordulatokkal tűzdelte tele
életét. A szakmai sikerek mellett családi tra-
gédiák sorát kellett végigkísérnie: édesanyját,
öccsét és annak fiát 1944-ben Auschwitzba
deportálták, ahol felemésztette őket a halál
gépezete. És hogy tökéletes legyen az „élet-
szonátája” is, a Magyarországról elszakadt
tudós 1974-ben meghívásra visszatért Buda-
pestre, és június 24-én a halál váratlan kaden-
ciával befejezte a művet.

Egy matematikus és fizikus állítja, hogy a
művészetet, így a zenét sem szabad elkülöní-
teni a tudományoktól, így azok oktatásától
sem. Művészi lélekkel könnyebben érthető a
tudomány, tudományos elmével felfoghatóbb
a művészet.

Minden szülő reméli, hogy gyereke nagy
és fontos dolgok alkotója lesz, de amint el-
kezdik lefaragni a mellékes dolgokat a glo-
bális tudás fájáról, ugyanolyan arányban
csonkítják gyerekük esélyeit is!
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Lányok a Szentegyházi Gyermekfilharmóniában

Lánczos Kornél (1893–1974) magyar matematikus és fizikus, az általános rela-
tivitáselmélet világhírű kutatója, a kvantummechanika egyik megalapozója

Bogdán Emese

Szilágyi Mihály

Szonáta a művészetről és a tudományról (2.)

Énekeljünk, énekeljünk!



A zárókoncert nemzedékek találkozója is
volt egyben, hiszen jelen volt első hegedűta-
nárnője, Oláh Mária, a művészeti iskola nyu-
galmazott pedagógusa, és fellépett Ávéd Éva
zongoraművész, az iskola igazgatóhelyettese,
valamint tanítványai a nyári délutáni szívet-
lelket gyönyörködtető előadáson. 

Hencz Helga 1985-ben érettsé-
gizett a Művészeti Líceumban,
1987 óta Svédországban él. Ta-
nulmányait a Göteborgi Zene-
akadémia hegedűszólista
osztályában végezte, miközben
két kisfiát nevelte. Diplomavizs-
gaként Bartók Béla II. hegedű-
versenyét játszotta a Göteborgi
Filharmonikus Zenekarral. 1992
óta a Göteborgi Operaház zene-
karában hegedül. Zenésztársaival
a Gotheburg Piano Trio tagjaként
koncertezik, a svéd rádió sok
szép felvételt készített velük. Ő
maga is zenészcsaládból szárma-
zik, fiai szintén a szülőket köve-
tik, a kisebbik, Krisztián 17 éves
csellista, Alex 20 éves, nagysze-
rűen hegedül, és a híres oslói
Barrat Due Zenei Intézetben vé-
gezte az első évet. 

– Egy csodahely az oslói tehet-
séggondozó magánkonzervató-
rium, ahova nagyon kevés
hallgatót vesznek fel, akikből ki-
váló művészek lesznek – mondja
lelkesen az intézetről. – Úgy léptem kapcso-
latba velük, hogy a Göteborg melletti város
színvonalas zeneiskolájába egy csoport tanár
érkezett tanítani az oslói intézetből. Egyikük
javaslatára a nagyobbik fiam is sikeresen fel-
vételizett a norvég magánkonzervatóriumba.
Tevékenységüket hosszú évek óta követem,
és mindig szerettem volna megfejteni, hogy
miképpen érik el, hogy annyi tehetséges mű-
vészt bocsátanak útra. Felvételi vizsgát tet-
tem, és a kétéves hangszerpedagógiai
kurzusra engem is felvettek. Göteborgból
egy fél éven át ingáztam Oslóba, ami fizika-
ilag annyira kimerített, hogy abba kellett
hagynom. Pedig rendkívül érdekes volt, töb-
bek között, ahogy azt tanították, hogy a te-
hetségek esetében az utolsó kutatások
szerint hogyan működik az agy. 

– Annyira törékenynek látszol, miközben
rendkívül erős, szinte férfias energiát sugár-
zol; honnan töltekezel?

– Valami mindig hajt, hogy a mesterség tit-
kaiból minél többet elsajátítsak. Változatlanul
érdekel, vonz, leköt a zene, és mindig szeret-
tem volna tanítani is. Éveken át vágytam arra,
hogy az én egykori iskolámban adjak tovább
abból a tudásból, amit megszereztem. 15

évvel ezelőtt próbálkoz-
tam először, hogy in-
gyen, bérmentve
taníthassak, de sikerte-
lenül. A régi álmot
Ávéd Éva zongoramű-
vész segítségével sike-
rült megvalósítani.
Jártam itt a tavaly, és az
idén öt diákkal foglal-
koztam a nyitott órák
során, amelyre hallgató-
ként bárkit betoppanha-
tott. 

– Tanítványaid fel-
szabadultak, kedvesek
voltak a koncerten, elő-
zetesen beszéltek a szer-
zőről és a darabról,
amit szépen játszottak,
úgy látom, eredményes
volt a nyári iskola.

– Fantasztikusan te-
hetséges gyermekekkel
foglalkoztam, jól nevel-
tek, kedvesek, bátrak,
élmény volt tanítani

őket. Arra törekedtem, hogy érdekes legyen
számukra a kurzus, igyekeztem nem teljesen
konvencionális tanár–gyermek hegedűórákat
tartani. Azt szerettem volna elérni, hogy fel-
szabadultak legyenek. Kollegiális megbeszé-
lésszerűen közelítettünk a zenéhez,
beszélgettünk a hangképzésről, hegedűtech-
nikai megoldásokat igyekeztem átadni, tippe-
ket, amelyek elősegítik egy műnek a
begyakorlását. A testtartásra vonatkozó tud-
nivalókat osztottam meg velük, hogy például
melyik izom feszül játék közben, hogyan pró-
báljanak meg lazábbak lenni ahhoz, hogy
szabadon szárnyalhasson a hang. A tudatos
hegedülés fontosságára akartam rávezetni
őket, az évek során szerzett tapasztalataimból
igyekeztem megosztani velük, amennyi az
együtt töltött időbe belefért. Egy szólista ál-

landó versengésben él, számíthat arra, hogy
a játékát folyamatosan kritizálják, ezért arra
biztattam a kurzuson részt vevőket, hogy
saját játékukkal kapcsolatosan ne folyton
csak a negatív dolgokat nagyítsák fel, próbál-
ják meg a jót is és a kevésbé sikerült részeket
tárgyilagosan számba venni. Azt is elmond-
tam, hogy amikor valamit elrontanak, milyen
kis cselekkel lehet elérni, hogy a közönség ne
vegye észre. Arra gondoltam, hogy sokan
nem tudnak külföldi mesterkurzusokra járni,
hiszen az rengeteg pénzbe kerül, ezért na-
gyon sok szeretettel itthon és bérmentesen
igyekeztem ezt a lehetőséget biztosítani szá-
mukra. 

– Mondjuk el a nevüket is, hisz a kurzust
záró hangversenyen kitettek magukért. A II.
osztályos Bartha Brigitta kedvesen, felszaba-
dultan hegedült, öröm volt hallgatni, Moldo-
ván Tamás játékát hasonlóképpen, és Sipos

Tamás ezúttal is iga-
zolta odaadását, tehet-
ségét, mindketten
tizedik osztályt végez-
tek. A kurzuson részt
vett Bálint Beatrix és
Domahidi Sára is. 

A hangverseny
csúcspontja, felejthe-
tetlen élménye marad
Grieg c-moll hegedű-
zongora szonátája,
amelyet a tanítómester,
Hencz Helga és Ávéd
Éva zongoraművész
adott elő. Úgy szár-
nyalt a zene, úgy be-

szélt egymással a két hangszer, a hűvös észak
üzenete úgy forrósodott fel a kánikulai nyári
délutánban, hogy bármeddig elhallgattuk
volna. Örömmel értesült a közönség, hogy a
két zenész, akik egy év különbséggel végez-
tek a művészeti iskolában, az ősszel közösen
koncerteznek Svédországban. 

A közönség soraiban volt Oláh Mária,
Hencz Helga első hegedűtanárnője, aki öröm-
mel nyilatkozta: szerencsésnek érzi magát,
hogy ilyen tehetséges diákokat taníthatott.

– Helga aranyos, kedves kislány volt, te-
hetséges, fogékony, ragaszkodó – sorolja
egykori diákjáról a 40 éves pályafutást nyug-
díjazása után még 15 évvel megtoldó tanárnő,
aki lelkesen tapsolt az egykori tanítványnak. 

Virágok, gratulációk fogadása után elcsen-
desül a terem, s a beszélgetés végén a boldo-
gan fáradt tanártól, szólistától még
megkérdezem, hogy ki a kedvenc zeneszer-

zője.
– Richard Strauss – vála-

szolja Helga, majd hozzáte-
szi, hogy a közös koncerten
novemberben ezért is fogják
játszani.

– Előadói álmod? – kérde-
zem befejezésképpen.

– Bartók II. hegedűverse-
nyét szeretném még egyszer
eljátszani, olyan állapotban,
amikor nem izgulok – vála-
szolja. 

A rendkívüli hangverseny
élményével hazafelé tartva
arra gondolok, hogy mennyi
mesterkurzust tarthatnának
azok a kiváló szakemberek,
művészek, akiket a marosvá-
sárhelyi magyar közösség
adott az országnak, a nagyvi-
lágnak, s akik Hencz Helgá-
hoz hasonlóan, ha hívnák
őket, visszajönnének egykori
iskolájukba, hogy tapasztala-
taikat megosszák az utánuk
következőkkel. 
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Bodolai Gyöngyi 

Észak üzenete 
A megvalósult régi álom 

Rendkívüli hangverseny színhelye volt június 28-án a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Szaklíceum díszterme. A szó minden értelmében rendkívüli, amelyre
észak üzenetét hozta el Hencz Helga hegedűművész, az iskola egykori tehet-
séges tanítványa. A Göteborgi Opera hegedűse régen dédelgetett álmát vál-
totta valóra azzal, hogy öt fiatal diáknak mesterkurzust tartott. 

Hencz Helga és tanítványai                                                                                                                                                                             Fotó: Bodolai Gyöngyi

Találkozás első hegedűtanárnőjével, Oláh Máriával 

A tudatos hegedülés fontosságára akartam rávezetni őket

Ávéd Évával a közös játék után a tanítványok körében
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– A náthától az ízületi problé-
mákon át az A-típusos tüdőgyulla-
dásig számos betegséget okozhat a
nem megfelelően karbantartott és
beállított klímaberendezés – hívta
fel a figyelmet Szabó Enikő, Ma-
gyarország helyettes országos tisz-
tifőorvosa az M1 aktuális
csatornán. Szabó Enikő kiemelte:
nagyon fontos a karbantartás, egy
zárt rendszerű szellőzőberendezést
minimum félévente kell, de ne-
gyedévente ajánlott átvizsgáltatni
szakemberrel. Ennek hiányában al-
lergének, gombák is megteleped-
hetnek a rendszerben, amelyek a

levegőbe kerülve akár súlyos be-
tegségeket is okozhatnak.

A helyettes tisztifőorvos azt
ajánlja, a kinti hőmérséklethez ké-
pest 6-8 fokkal hűvösebbre legyen
beállítva a klímaberendezés. Elő-

fordul az is, hogy a légkondicio-
náló egy irányból, egy helyre fújja
a levegőt, ez esetben felfázást, ve-
segyulladást is okozhat. A zárt he-
lyiségekben a klímaberendezés
okozta magas szén-dioxid-tartalom
álmosságot is okozhat, de olyan
helyen, ahol még az ablakok is sö-
tétítettek, akár depresszió is előfor-
dulhat – sorolta Szabó Enikő.
(MTI)

Számos betegséget okozhatnak 
a klímaberendezések

– Nemcsak a nők, hanem a fér-
fiak kora is hatással van a mester-
séges megtermékenyítés sikerére:
a 40-42 éves férfiaknál 46 száza-
lékkal kisebb az esély a sikerre,
mint a 30-35 éveseknél, ha nő part-
nerük 30 év alatti – ezt állapította
meg egy amerikai tanulmány.

A Harvard Egyetem kutatói
majdnem 19 ezer mesterséges
megtermékenyítéses (IVF) eset
vizsgálata alapján közölték tanul-
mányukat a European Society of
Human Reproduction and Emb-
ryology (ESHRE) kiadványában.

Megállapításaik rácáfoltak arra az
elméletre, hogy a férfiak termékeny-
sége örökké tart. A tanulmány sze-
rint a természetes vagy mesterséges
megtermékenyítésnél az idősebb
férfiaknál jelentkező spermamutá-
ciók és a spermák számának csök-
kenése a megtermékenyítés esélyeit
is csökkenti – ismertette a tanul-

mányt a BBC News. Korábbi kuta-
tások már jelezték, hogy az idősebb
sperma esetében nagyobb az esély a
genetikai hibákra, egyebek mellett
az autizmus és a skizofrénia gyer-
mekkori kialakulásával is kapcso-
latba hozták.

A most megjelent tanulmány
szerint a 40-42 éves férfiaknál 46
százalékkal kisebb az esélye a
mesterséges megtermékenyítés si-
kerének, mint a 30-35 éveseknél,
ha partnerük 30 év alatti.

A nők életkora mindazonáltal
nagyobb hatással van a pár termé-
kenységére, mint a férfié.

A 35 éves nőknek jelentősen na-
gyobb az esélye arra egy 30 év
alatti férfi partnerrel, hogy az IVF
kezelés első ciklusában megtermé-
kenyüljenek, mint egy harmincas
évei közepén járó férfival.

Az idősebb férfiak csökkenő ter-
mékenységének oka Laura Dodge,

a Harvard Egyetem orvosi karának
kutatója szerint nem teljesen vilá-
gos. „Míg a nők esetében a kor elő-
rehaladásával főleg a kromoszóma-
rendellenességek miatt csökken a
termékenység, a férfiak életkorá-
nak a terhességre gyakorolt hatása
kevésbé megmagyarázható” –
mondta.

Dodge a termékenység sikerét
elősegítendő azt javasolta a 35
éven felüli férfiaknak, hogy mivel
a hatásmechanizmus nem világos,
az a legjobb, amit tehetnek, hogy
egészséges életmódot folytatnak.

Raj Mathur nőgyógyász, a Man-
chester Fertility klinikai vezetője
pedig hangsúlyozta, hogy további
kiterjedt kutatásokra, nagyobb
adatbázisok felhasználására lesz
szükség a férfiak életkorának a
mesterséges megtermékenyítésre
gyakorolt hatásával kapcsolatban.
(MTI)

A férfi életkora és a mesterséges megtermékenyítés 

A kullancs nyála új gyógysze-
rek „aranybányája” egy új brit
tanulmány szerint – számolt
be róla a BBC hírportálja.

A kullancs nyálában található fe-
hérjéket veszélyes szívbetegség
gyógyítására lehet felhasználni – ál-
lapították meg oxfordi kutatók a
Scientific Reports aktuális számá-
ban megjelent tanulmányukban.

A fehérje megszünteti a gyulla-
dást, amely szívizomgyulladást,
végső soron szívelégtelenséget
okozhat, de az „aranybányának” ne-
vezett anyag arra is képes lehet,
hogy más betegségeket – köztük az
agyvérzést és az ízületi gyulladást –
is orvosoljon.

Az eddigi kutatások azonban la-
boratóriumi körülmények között
folytak, így valószínű, hogy évek
telhetnek el, míg embereken segít-
hetnek az új szerekkel.

A kullancs 8-10 napon át is képes
az állat vagy az ember vérét szívni
anélkül, hogy fájdalmat
vagy gyulladást okozna,
vagyis akár észrevétlen is
maradhat ennyi ideig.

A kutatók szerint ezt a
nyálban lévő fehérjék te-
szik lehetővé, mert ezek
akadályozzák meg a gyul-
ladást úgy, hogy semlege-
sítik a megtámadott állat
vagy ember szervezetében
lévő, kemokinnek nevezett
anyagokat.

A kutatók olyan új fe-
hérjéket azonosítottak a
kullancsnyálban, amelyek
a szívproblémák előidézé-
sében szerepet játszó ke-

mokin nevű molekulák hatását
blokkolja.

Shoumo Bhattacharya, az Ox-
fordi Egyetem kardiológus munka-
társa, a kutatás vezetője elmondta,
hogy a szívizomgyulladás olyan be-
tegség, amely ellen jelenleg nagyon
kevés gyógymód létezik.

„A kullancs gyulladásgátló stra-
tégiájának kutatása új ötleteket
adott, melyek alapján életmentő ke-
zeléseket tudunk kidolgozni akár
más betegségek, a szívroham, az
agyvérzés, a hasnyálmirigy-gyulla-
dás vagy az ízületi gyulladás gyó-
gyítására is” – tette hozzá.  (MTI)

A kullancs eltávolításának 
legegyszerűbb módja

Mutatóujjunkat megvizezzük
vagy megnyálazzuk, és az óra járá-
sával ellentétes irányban körkörö-
sen masszírozzuk a bőrt a kullancs
körül, amíg az enged a szorításból,
és kifordul a bőrből.

A kullancs új gyógyszerek 
„aranybányája” lehet 

Június 29-i rejtvényünk megfejtése: jó hogy szólt.  Ha politikusok és diplomaták jönnek, akkor le is lakatolom.
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MORZE- 

JEL

u q J. wAYNE
FILMJE

FEJETLEN
GOJ!

u q cSOMAGOL
KÉSZPÉNZ

(RöV.)

u q MINŐSÉG-
ELLENŐR
LYUKAS
GARAS!

u

ÁLLÁS,
POSZT

(NÉMET)
u

q EGYEDüL
(ANGOL)

EZER!

u q HÉBE-HóBA
JEGYEZ
KELVIN
(RöV.)

u q úJONc 
KATONA
RÁDIUSZ

u q

l.n.j.
Ê

q q q
ISME uK

AS

G



Babos Tímea három szettben ki-
kapott az ötödik helyen kiemelt dán
Caroline Wozniackitól a wimble-
doni teniszbajnokság első forduló-
jában. Az eredmény 4-6, 6-4, 1-6.
Mivel hétfőn a szabadkártyás Fu-
csovics Márton kikapott a luxem-
burgi Gilles Müllertől 7-5, 6-4,
6-2-re, egyesben nincs már ver-
senyben magyar játékos Wimble-
donban.

A románok közül Sorana Cîrstea
továbbjutott, Monica Niculescu kie-
sett kedden a wimbledoni füves pá-
lyás Grand Slam tenisztorna első
fordulójában. Cîrstea 7-6 (4), 7-5
arányban legyőzte a holland Kiki

Berstent. Monica Niculescu pedig 4-
6, 1-6 arányban alulmaradt a szlovák
Magdalena Rybarikovával szemben. 

Már korábban kvalifikált ugyan-
akkor Simona Halep, Ana Bogdan
és Irina Begu a második fordulóba.
A másodikként kiemelt Simona
Halep 6-4, 6-1-re diadalmaskodott
az új-zélandi Maria Erakovic fölött.
Ana Bogdan 6-4, 6-2 arányban
verte a kínai Ying-Ying Duant, míg
Irina Begu 6-4, 6-2 arányban le-
győzte a brit Naomi Broadyt. Bú-
csúzott viszont Marius Copil, aki a
nyitókörben 6-7(5), 6-2, 3-6, 1-6
arányú vereséget szenvedett a
német Peter Gojowczyktól. 
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Sorana cîrstea holland ellenfelet búcsúztatva kvalifikált

jegyzőkönyv
Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó: Balzan (máltai) – Videoton

FC 3-3 (1-2). Továbbjutott: a Videoton, 5-3-as összesítéssel.
Paola, vezette: Filip Glova (szlovák).
Gólszerzők: Kaljevic (3., 86., utóbbit 11-esből), Effiong (56.), illetve Géresi

(15.), Scepovic (23.), Juhász (81.).
Sárga lap: Savic (64.), Bezzina (80.), illetve Hadzic (14.), Suljic (45+2.),

Stopira (93.)
Balzan: Janjusevic – Savic (72. Lecao), Oliveira, Serrano, Bezzina – P. Fe-

nech, R. Fenech (84. Zerafa) – Ljubomirac, Cadu (73. Micallef), Effiong –
Kaljevic.

Videoton FC: Kovácsik – Stopira, Vinícius, Juhász, Nego – Scepovic, Had-
zic (85. Varga J.), Géresi (59. Kovács), Pátkai – Suljic, Lazovic (81. Maric).

Eredményjelző
A skót Glasgow Rangers egygólos hazai sikerét követően 2-0-ra alulma-

radt a keddi visszavágón a luxemburgi (!) Progres Niederkorn vendégeként,
így meglepetésre kiesett a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójá-
ban.

A Bajnokok Ligájában a máltai Hibernians, a feröeri Víkingur, a walesi
TNS, az északír Linfield és az örmény Alaskert jutott tovább a selejtező első
fordulójából.

Eredmények:
* Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, visszavágó: Tallinna Infonet – Hi-

bernians 0-1 (az első mérkőzésen: 0-2), továbbjutott: Hibernians, 3-0-lal;
Trepca’89 – Vikingur Gota 1-4 (1-2), tj: Vikingur Gota, 6-2-vel; College Eu-
ropa – The New Saints 1-3 (2-1), tj: The New Saints, 4-3-mal; FC Santa Co-
loma – Alahkert 1-1 (0-1), tj: Alaskert, 2-1-gyel; La Fiorita – Linfield 0-0 (0-1),
tj: Linfield, 1-0-lal;

* Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó: Progres Niedercorn – Ran-
gers FC 2-0 (0-1), tj: Progres Niedercorn, 2-1-gyel.

wimbledon: Minden magyar kiesett,
a románok közül többen folytatják

A Videoton 3-3-as döntetlent ért
el a máltai Balzan vendégeként a
keddi visszavágón, így kétgólos
hazai sikerének köszönhetően 5-3-
as összesítéssel jutott tovább a lab-
darúgó Európa-liga-selejtező első
fordulójából.

A székesfehérvári együttes kö-
vetkező ellenfele csütörtökön derül
ki, ugyanis akkor dől el az észt
Nomme Kalju és a feröeri B36
Tórshavn párharca, amelynek első
felvonását előbbi gárda nyerte 2-1-
re.

Hideg zuhannyal indult a mérkő-
zés, ugyanis a szigetországi együt-
tes már a harmadik percben
megfelezte az első meccsen össze-
szedett hátrányát. A bekapott gól

azonban alaposan felrázta a magyar
bajnoki ezüstérmest, mert hamar
komoly mezőnyfölényt harcolt ki, a
szünetig pedig megfordította az ál-
lást.

A második félidő hasonlóan kez-
dődött, mint az első, ugyanis a mál-
tai gárda korán betalált. Ugyan a
Videoton jobban futballozott, de
korántsem volt meggyőző, ennek
ellenére úgy tűnt, hogy a 34. szüle-
tésnapját három napja ünneplő Ju-
hász Roland góljával mégis nyerni
tud idegenben is. Ez mégsem így
történt, mivel a rendes játékidő
hosszabbításában a Balzan büntető-
ből ismét egyenlített, de a Videoton
továbbjutása nem forgott veszély-
ben.

Európa-liga: 
Döntetlennel jutott tovább a Videoton

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

A Maros Megyei Tanács elnökének

2017. július 4-én kelt

193-as számú rendelete

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról
2017. július 7-én 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének 2), 3), 5), 7) és 8)
bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében

elrendeli:

Egyetlen cikkely: A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli ülésre hívja
össze  2017. július 7-én 13 órára a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe, a
következő 

napirenddel:

1. Határozattervezet a 106-os megyei út Szászágota – Segesvár közötti szaka-
szának felújítására vonatkozó projekt kivitelezéséhez szükséges egyes közigaz-
gatási dokumentumok módosításáról;

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc                                                          Ellenjegyzi
ELNÖK                  Paul Cosma

TITKÁR

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi 207-es törvény
250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítenek 2017. július 19-én 11 órakor a
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – egyes, az
alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1., adószám 1840427260062 (második
árverés, az ár 25%-kal csökkent)
– 11600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 80.999
lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 38.636 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 16.268 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 11600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 71.171
lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 46.431 lej.
Az ár nem tartalmazza a héát. 
2. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám 7042070, végrehajtási dosz-
szié száma 217.
– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis, törölve a forgalomból, meghi-
básodott.
Kikiáltási ár (50%-kal csökkentve, 6. árverés): 6.326 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél
– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy nem az adós cég közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végre-
hajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a tudo-
másulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai
alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt,
vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon. 

Daniela Pop osztályvezető

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro



ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház külön udvaron: 4 szoba-
összkomfort, a Szabadság utcában,
központhoz közel. Tel. 0765-333-617,
0365/438-107. (2205)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1967)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(2111)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(2145)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(2145)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590-
792. (2144)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-578-
568. (2144)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-278-
920. (2144)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (2023)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, tetőkészí-
tést Lindab lemezből vagy cserépből,
tetőfedést, szigetelést. Készítünk le-
folyókat. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0755-572-686. (2137-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2175)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, harmonikaajtókat,
termopán PVC-nyílászárókat, szú-
nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (1405)

MEGEMLÉKEZÉS

Szívedben nem volt más, csak
jóság, szeretet, munka, küz-
delem. 
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
július 6-án az udvarfalvi
SZÁSZ JOLÁNRA szül.
Borbély halálának 2.
évfordulóján. Akik ismerték és
tisztelték, gondoljanak rá
kegyelettel. Áldott, szép
emlékét szívünkben őrizzük
egy életen át. Lánya, Joli, fia,
Janika, két imádott unokája,
Meli és Levi, dédunokái:
Renáta és Patrik. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettünk nagyon,
amíg csak éltél, legyen áldott
a föld, ahova megpihenni
tértél. (2168)

Fájó szívvel emlékezünk július
6-án drága jó édesanyánkra, a
gyulakuti VARGA MARGITRA
(Bebi) halálának 30. év-
fordulóján, valamint édes-
apánkra, VARGA ALBERTRE
halálának közelgő 22.
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Fiuk, két leányuk és azok
családja. (2127-I)

Nem vársz már bennünket
ragyogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel. Örök az arcod, nem
száll el a szavad, szereteted,
mosolyod a szívünkben
marad. Megpihenni tértél, a
fájdalmat elhagyva, melyet
türelemmel viseltél ma-
gadban. Elhagytad a házat,
amit úgy szerettél, minket és
mindent, amiért küzdöttél.
Fájó szívvel emlékezünk július
6-án DEÉ IRMA szül. Benke
marosvásárhelyi lakosra
halálának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak  rá kegyelettel.
Emlékét őrzi lánya, Babuci,
veje, Attila és fia, Gyurika.
(2189)

Öt éve már, hogy minket itt
hagytál, drága emlékeddel
örökre szívünkben maradtál.
Fájó szívvel emlékezünk július
6-án édesanyámra, KIRÁLY
MARGITRA. Nyugodj béké-
ben! Erika és Sanyi. (2132-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, megrendülten
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér és
rokon, a székelykáli születésű 

id. DOBOS FERENCZ 
marosszentgyörgyi lakos 73
éves korában hirtelen elhunyt.
Soha el nem múló, drága emléke
örökké élni fog szívünkben. Te-
metése július 7-én, pénteken 14
órától lesz a marosszentgyörgyi
római katolikus temető ravatalo-
zójából, unitárius szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés!

Gyászoló szerettei. (2199-I)  

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a drága jó férj, apa,
testvér, sógor, rokon, jó barát és
szomszéd, 

BORZÁS KÁROLY 
életének 81. évében, boldog há-
zasságának 57. évében, méltó-
sággal viselt, hosszú szenvedés
után csendesen örökre megpi-
hent. Temetése 2017. július 6-án,
csütörtökön 14 órakor lesz a re-
formátus temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúzik tőle szerető családja.
(2200-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Nem az a bánat, amitől könnyes
lesz a szem, hanem a bánat,
amit hordok titokban, csende-
sen.
Mélyen megrendülve búcsú-
zunk sógorunktól, id. DOBOS
FERENCZTŐL, a hirtelen halála
miatt. A családnak vigasz-
talódást e nehéz helyzetben.
Isten nyugtassa csendesen!
(2214)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Borzás Ilonának és leányának a
szeretett férj, édesapa,
BORZÁS KÁROLY elvesztése
miatt érzett fájdalmukban. Isten
nyugtassa békében! Volt
szomszédai, a Csalhó utcai 18-
as tömbház lakói. (2217) 

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak
BARABÁS SÁNDOR elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Prof.
dr. Kikeli Pál és a Procardia
Orvosi Társaság munka-
közössége. (sz.-I)
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GERNYESZEG KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
versenyvizsgát szervez egy megüresedett I. besorolású, felső szak-
mai fokozatú TANÁCSADÓI közalkalmazotti állás betöltésére a
pénzügy–könyvelés, illetékek és adók részlegére. A vizsga idő-
pontja: 2017. augusztus 9-én 10 órakor írásbeli próba; 2017. augusz-
tus 10-én 10 órakor interjú. A dossziékat a versenyvizsgára 2017.
július 26-án 16 óráig kell benyújtani a hivatal székhelyén. A ver-
senyvizsga megszervezésére, a beiratkozási iratokra és a könyvé-
szetre vonatkozó információkat az intézmény székhelyén, a
0265/342-112-es  telefonszámon vagy a község 
www.primariagornesti.ro honlapján kaphatnak. (sz.) 
NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA ajtó-, ablakkészítő ASZTALOST
keresünk (jó szakember nyugdíjast is alkalmazunk). Hajtásival ren-
delkező SEGÉDMUNKÁSOK jelentkezését is várjuk (minimum 6
hónap). Tel. 00-49-15-736-368-521. (2178)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)
SZITANYOMTATÁSI ismeretekkel rendelkező személyeket al-
kalmazunk. Tel. 0745-356-536. (19069)
KAMIONSOFŐRÖKET alkalmazunk UNIÓS MUNKÁRA. Tel.
0771-359-885. (2140-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉD-
MUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (19067)
A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁRO-
KAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet,
komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány
(a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-
címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es
mellék. (60051)
Az AD AUTO TOTAL KFT. B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező ÁRUKISZÁLLÍTÓT alkalmaz. Az önéletrajzokat a
barpi79@yahoo.com e-mail-címre várjuk. (19075-I)
Az IPM romániai bővítéséhez keresünk KOLLÉGÁT. Elvárásunk:
B kategóriás jogosítvány. Feladatok: külföldi ingatlanbefektető part-
nereink által érdekesnek talált ingatlanok felkutatása, dokumentá-
lása, a területen levő partnerekkel való kapcsolattartás, területi
képviselői feladatok ellátása. Amit kínálunk: versenyképes fizetés,
változatos munka, önálló munkavégzés. A munkavégzés helye:
Maros megye. www.investpartnersmanagement.eu/ro Önéletrajz-
küldés: investpartnersmanagement@gmail.com (19080)
A BLOOMFORYOU.EU romániai bevezetéséhez keresünk KOL-
LÉGÁT. Elvárásunk: B kategóriás jogosítvány. Feladatok: új ügyfe-
lek felkutatása, területi képviselői feladatok ellátása. Versenyképes
fizetés, jutalék, cégautó, mobiltelefon, táblagép. A munkavégzés
helye: Maros megye. Fényképes önéletrajzokat várunk: 
marketing.mures@gmail.com (19080)
Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon
biztosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST. Júliustól IN-
GYENES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve
bizalmukat,  nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606-269,
0745-606-215. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGBA konzervgyárba keresünk férfi és női mun-
kaerőt. Fizetés 8 euró/h, szállás biztosítva. Azonnali indulás! Tel:
0755-497-510, 0755-260-156. Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig 9–
17 óra között. Work&Job server. (60088-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MÁLNASZEDÉS! 

Szedd magad akció július 8-án,

szombaton a mezősályi ültetvényen. 

7 lej/kg. 

Tel. 0751-310-921. (2226-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



2017. július 6., csütörtök _______________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY___________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A Népújság hirdetési 
irodájában felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.

3.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett
minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház 
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),

Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben 
a productie@surubtrade.ro címen. 

További információ a 0745-043-920 telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

A Siletina Impex
– Helyi 

Közszállítási
Vállalat Rt. 

személyzetválogatást szervez
autóbuszsofőri állások 

betöltésére:
Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély

(atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat

személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a

jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok má-
solatával, esetleges ajánlással  a
cég Marosvásárhely, Béga utca
2. szám alatti titkárságán  nyújt-
hatók be hétfőtől péntekig 9–15
óra között. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/269-077-es 

telefonszámon.


