
Április 1-től a gépkocsivezetőknek ismét fizetniük kell a par-
kolásért Marosvásárhelyen. A polgármesteri hivatal közterü-
let-kezelő ügyosztálya hatáskörébe fog tartozni –
ideiglenesen – a fizetőparkoló rendszer működtetése, erről
múlt heti ülésén döntött a tanács. 

A tanácsosok legutóbbi ülésükön arról határoztak, hogy a fizetőpar-
koló rendszert ideiglenes jelleggel a polgármesteri hivatal közterület-ke-
zelő ügyosztálya fogja működtetni, mivel a szolgáltatás odaítélése
közbeszerzési eljárással még legalább három hónapig eltarthat. Ennyi
időn át nem maradhat bevétel nélkül a város, és az sem mellékes, hogy
a korábbi parkolási céggel, a Tracia Trade-del való szerződésbontást 
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Nyelvészkedő orvosok 

A csillagász szamár, a szamár csillagász osztja ki a szerepeket kinek-
kinek a tudása szerint Mátyás király A csillagjós című tréfás regében.
A szép időt magabiztosan előre jelző csillagásszal szemben ugyanis a
király láttán felbődülő szamár figyelmezteti az uralkodót az eső köze-
ledtére. A bőrig ázott király pedig a „szellemi képességei” miatt gyak-
ran kicsúfolt állatot nevezi ki időjósnak a csillagász helyett. 

A szerepek felcserélődésének vagyunk mostanában tanúi erdélyi tá-
jainkon is, amikor orvosok kezdenek el nyelvészkedni, ahelyett hogy
kórisméző, gyógyító munkájukat végeznék, amire esküt tettek. Székely
lánykákat aláznak meg, utasítanak el, írnak megjegyzést a kórlapjukra
hiányos román nyelvtudásuk miatt, ahelyett, hogy azzal foglalkozná-
nak, amire a képesítésük feljogosítja őket. Miközben a nyelvművelő
televíziós műsorokban a valódi szakemberek a nyelv rejtélyeiben néha
megbotló tévébemondók és az utca egyszerű román emberének a té-
vedéseit próbálják orvosolni, a kincses város mellé immár felzárkózott
Temesvár is, ahol az utóbbi napokban a sportklinika orvosai a nyelv-
tudást és nem a beteget vizsgálták elsősorban. Sportorvosként vajon
a temesvári vendégjátékra más országokból érkező más anyanyelvű
sportolókhoz is így viszonyulnak? „Jó” példával a kolozsvári orto-
pédorvos járt előttük, aki megalázta azt az erdővidéki kislányt, akit a
főtéri átjárón ütött el egy autóbusz. És a balesetet szenvedett kislány-
nyal együtt csúfot űzött szüleiből és a segíteni akaró kísérőkből is.

Hasonlóképpen jártak a 12 éves kézdivásárhelyi kosárlabdázó lá-
nyok is, akik az országos iskolás bajnokság elődöntőjére érkeztek Te-
mesvárra. Egyikük kórlapjára azt írta a kardiológus, hogy aki nem

(Folytatás a 3. oldalon)

Jövőtől bontatlan
doboz gyógyszerrel
szolgálnak ki 
A napokban jelentették be, hogy 2019.
február 15-től életbe lép a 201162/EU
irányelv, amely arra kötelezi a gyártó-
kat, hogy hozzanak létre egy olyan
rendszert, amely lehetővé teszi a
gyógyszerek eredetiségének az ellen-
őrzését az EU-ban. 
____________5.
A beteljesített és to-
vábbgondolt álom 
Ahogy korábbi összeállításunkban
említettük, az idén ünnepli negyedszá-
zados születésnapját a marosvásárhe-
lyi Rheum-Care Alapítvány. Kinizsi Pál
utcai kezelési és rehabilitációs köz-
pontja fizioterápiai, reumatológiai
szakrendelést, a mozgásszervi és reu-
más betegek komplex kezelését, az
agyvérzésen, műtéten átesett, balese-
tet szenvedett, mozgásképességük-
ben korlátozott személyek
rehabilitációját biztosítja a székhely
mellett a betegek otthonában is. 
____________6.
Kutyanevelés 
és -kiképzés
Viselkedési problémák, lakásban rom-
boló, sétálás közben agresszíven vi-
selkedő, a szomszédokat ugatással
zavaró kutyákkal keresik meg, annak
reményében, hogy változtatni lehet a
viselkedési szokásaikon, amelyek kiin-
dulópontja, mint mindennek, a kezdet.
____________7.
Remek kűrrel jutott
tovább Tóth Ivett
az olimpián
Bemutatkozott a pjongcsangi téli olim-
pián az utolsó magyar versenyző is. A
műkorcsolyázó Tóth Ivett a 30 fős me-
zőnyből tizennegyedikként mutathatta
be programját.
____________9.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Bodolai Gyöngyi

Antalfi Imola

Marosvásárhelyen újra fizetős lesz a parkolás

Nem áprilisi tréfa



A Kelekótya együttes 
a Jazzben

Március 2-án 18 órától a baróti-sepsiszentgyörgyi Kele-
kótya együttes gyerekkoncertjére kerül sor a marosvá-
sárhelyi Jazz&Blues Klubban. Az együttes tagjai: Boér
Tímea – ének, furulya, Bogyor Attila – ének, gitár, man-
dolin, Bogyor Gábor – ének, billentyűk, harmonika, xi-
lofon, Oláh József – dob, ütőhangszerek, Vitályos Lehel
– nagybőgő. 

Ördöngölő – lemezbemutató 
koncert Hideg Anna nénivel

Erdélybe indul lemezbemutató koncertturnéra a felvi-
déki Horsa Banda legújabb, Ördöngölő című lemezével.
A zenekar arra törekszik, hogy a magyar népzenét ere-
deti formájában szólaltassa meg, ahogyan a falvakban
is szólt generációkkal korábban. Legújabb lemezükön
ördöngösfüzesi dallamok hallhatók Hideg Anna néni és
Havay Viktória énekes kíséretével. Marosvásárhelyen
március 5-én 19 órától lépnek fel a Jazz &Blues Klub-
ban.
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Felvételi-felkészítők a MOGYE-n
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
február és április között felvételi-felkészítőt szervez magyar
nyelven biológiából és kémiából. Az előadásokat a
MOGYE főépületében tartják, a termeket a helyszínen köz-
lik. Minden alkalom 4-5 fejezetet fed le, és az aznap meg-
beszélt anyagból írt teszttel végződik (újonnan írt
kérdésekkel). Az első felkészítő február 24-én reggel 9 óra-
kor kezdődik. Az egyes alkalmakkor megbeszélendő feje-
zetek és további információk az egyetem honlapján
találhatók: www.umftgm.ro/hu

Beszélő Könyvek a Tékában
Február 23-án, pénteken 18 órakor a Teleki Téka freskós
termében újraindulnak a Beszélő Könyvek estek. Poór
János egyetemi tanárt, az ELTE Középkor- és Kora Újkor
Katedrájának tanszékvezetőjét Lázok Klára, a Teleki-Bo-
lyai Könyvtár főkönyvtárosa a 18. századi szabadkőmű-
vességről, illetve annak a korszak magyar művelődésre
gyakorolt hatásairól faggatja. 

Bemutató az Arielben 
Vasárnap, február 25-én, délelőtt 11 órakor újabb bemuta-
tóra várja közönségét az Ariel Színház magyar társulata.
Ezúttal Zalán Tibor Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című
bábelőadását mutatják be Sramó Gábor, a pécsi Bóbita
Bábszínház igazgatójának rendezésében. Szereplők:
Bonczidai Dezső, Halmágyi Éva, Máthé Rozália, Molnár
József. Író: Zalán Tibor, dramaturg: Papp Melinda, tervező:
Matyi Ágota, zeneszerző: Bakos Árpád. 

Magyar Filmnapok 
Marosvásárhelyen 

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és a maros-
vásárhelyi K’ARTE Egyesület február 28. – március 4. kö-
zött immár nyolcadik alkalommal szervezi meg a Magyar
Filmnapokat Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Ma-
gyar Filmnapok két kísérő eseménnyel indul: a G. Caféban
vetítik a Sohavégetnemérős című hangulati generációs fil-
met, és a K’ARTE Galériában megnyitják Simon Emőke
Egy saját szoba című kiállítását. A vetítésekre a Művész
moziban kerül sor. 

Balázs Imre József 
a Látó februári vendége

A Látó irodalmi Játékok 89. kiadásának meghívottja Balázs
Imre József költő, kritikus, irodalmár, akivel Ezeregy mon-
dat. Kritikák a kortárs irodalomról (Lector Kiadó) című
könyve kapcsán Demény Péter fog beszélgetni. Helyszín:
Yorick Stúdió, Mészárosok bástyája, marosvásárhelyi vár.
Időpont: február 28., szerda 18 óra.

Kosaras házasemberbál Vadasdon
Február 24-én, szombaton 20 órai kezdettel kosaras há-
zasemberbált tartanak Vadasdon. Zenél Kutasi László és
zenekara.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma GERZSON, 
holnap ALFRÉD napja.
ALFRÉD: germán eredetű,
jelentése: tündér, tanács.
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A Nap kel 

7 óra 15 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 57 perckor. 
Az év 53. napja, 

hátravan 312 nap.
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Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Tündérszárnyon meseországba
A farsang ugyan véget ért, az
esték is rövidebbek lettek, de a
mesélő jókedv nem hagy alább,
főleg a kisgyerekek körében
nem. A legjobb mesélők szá-
mára a múlt hét végén több he-
lyen szerveztek találkozót.

Mesemondó és népdaltalálkozót
szerveztek az óvodásoknak pénteken
a csíkfalvi általános iskolában, ahol
Nyárádszereda város és Csíkfalva
község apróságai mutathatták meg
ügyességüket. A házigazda óvónők öt-
letes mesekerettel teremtették meg a
hangulatot, az apróságok a rátóti csi-
kótojásra ülve felváltva mesélgettek a
tekintetes bírói tanácsnak, miközben
a csudajószág kikelését várták, néhá-
nyan pedig népdalokkal szakították
félbe mesélő társaikat. A legjobb me-
sélőnek a demeterfalvi Koszta Pétert
(1. díj), a csíkfalvi Kerekes Annát (2.
díj), a nyárádszeredai Vass Zsófiát és
a nyárádszentmártoni Kiss Annát
(megosztott 3. díj) találta a Balogh
Tünde, Sándor Izabella és Adorjáni
Klementina alkotta zsűri, a csíkfalvi
Biró Noémi pedig dicséretet érde-
melt. Legjobb énekesnek a szentmár-
toni Kiss Anna bizonyult, őt követte
a tehetségek sorában Falka Zsu-
zsánna (2. díj) és a szeredai Biró
Csenge és Nagy Bella (megosztott 3.
díj), dicséretet érdemelt az ugyancsak

szeredai Iszlai M. Gyopár. A legtehet-
ségesebbek részt vehetnek a Kis te-
hetségek vetélkedője körzeti
szakaszán.
Előkerültek az ellopott aranyalmák

Szombaton a márkodi általános is-
kolában a második osztályosok mese-
mondó versenyének bekecsalji körzeti
szakaszát rendezték meg. A találko-
zóra érkezett 21 gyerek megtudta,
hogy meseországban létezik egy
könyv, amelyből a tündérek mesét ol-
vastak az aranyalmafa alatt, mígnem a
gonosz boszorka megsokallta ezt. A
síró tündér arra kérte a gyerekeket,
hogy egy-egy mese elmondásával se-
gítsék őt visszaszerezni az aranyalmá-
kat a boszorka kosarából. A győzelem,
megértés, igazság, szépség, barátság,
szeretet, szerénység, bizalom, alázat,
őszinteség, türelem, jóság, jótett, bá-
torság, tisztelet, jutalom, humor, szor-
galom, öröm, kitartás, becsület
erényeit hordozó gyerekek kedvenc
történeteinek előadásában a legjob-
baknak Moldován Kinga Brigitta (1.
díj, Nyárádszereda, tanítónő Szász
Melinda Andrea), Fodor Erika Viktó-
ria (2. díj, Nyárádszereda, Kovács
Ágnes), Borbély Adolf (3. hely, Rig-
mány, Barabás Ibolya) bizonyult a
manók (a Balázs Annamária, Márton
Edit, Tálas Ferenc, Szente Enikő,
Böjte Éva Ilona alkotta zsűri) szemé-
ben, míg Szabó Szilárd (Seprőd, taní-
tónő Tăslăvan Melinda), Kui Bence
Botond (Nyárádszereda, Kovács

Ágnes), Szekeres Koppány (Geges,
Nagy Erzsébet) és Szövérfi Réka Ka-
talin (Seprőd, Tăslăvan Melinda) di-
cséretet érdemeltek ki. A legjobbak
április 14-én Nyárádremetén vehetnek
részt a megyei szintű megméretteté-
sen.
Balavásár, Sóvárad is mesélőket 
fogadott

Ugyancsak szombaton a megye
más térségeiben is sor került a mese-
mondó körzeti vetélkedőre. A balavá-
sári Török János Általános Iskolában
Balavásár, Ákosfalva, Backamadaras,
Koronka községek és három maros-
vásárhelyi iskola másodikosai (ösz-
szesen 27 tanuló) mérték össze
mesélő tehetségüket. A zsűri ponto-
zása nyomán a legjobbaknak Engi
Márk Sándor (marosvásárhelyi Ge-
orge Coşbuc Általános Iskola, taní-
tónő Pálfi Mária Ibolya), Soós Anita
Renáta (marosvásárhelyi Romulus
Guga Általános Iskola, Kacsó
Tünde) és Kuti Evelin Emese (Szent-
gerice, Kardos Ildikó) bizonyultak.
Dicséretben részesült Maier Rebeca
(marosvásárhelyi George Coşbuc Ál-
talános Iskola, tanítónő Pálfi Mária
Ibolya), Császár Botond Barna
(Göcs, Pap Enikő) és Dósa Réka
(Backamadaras, Kőműves Edit) –
tudtuk meg Bartha Orsolya helyi
szervezőtől. A Kis-Küküllő felső vi-
dékének kisiskolásai ugyancsak
szombaton meséltek, házigazdájuk a
sóváradi iskola volt.

Az óvodások helyi találkozói után a legjobbak a Kis tehetségek vetélkedőjén mesélhetnek majd
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

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

Közlemény
A marosvásárhelyi RMDSZ Párkány (Cornişa) körzete február 22-én, ma 18 órától körzeti közgyűlést tart a maros-

vásárhelyi RMDSZ székházában (Dózsa György utca 9. szám, földszint, 3-as terem). A gyűlés napirendje:
1. Tisztújítás; 2. Körzeti választmányi tagok választása.



Romániának fokoznia kell a romákkal szembeni
megkülönböztetés leküzdésére, valamint a terüle-
tén élő valamennyi nemzeti kisebbség jogai vé-
delmének javítására irányuló erőfeszítéseit – kö-
zölte az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védel-
méről szóló keretegyezményének tanácsadó
bizottsága (FCNM) szerdán.

A strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot számláló Európa
Tanács szakértő bizottsága jelentésében aláhúzta, Romániának
meg kell teremtenie a kisebbségi jogok védelmének egységes
és koherens jogi kereteit, mert a hatályos rendeletek eltérő
szempontok szerint szabályoznak, amely által ellentmondásos
értelmezésükre nyílik lehetőség. Arra hívták fel a figyelmet,
hogy Románia még nem fogadta el azt a nemzeti kisebbségek
jogállásáról szóló törvényjavaslatot, amelyet több mint tíz
évvel ezelőtt javasolt a parlament.

A szakértők kiemelték, hogy a romák elleni általános elő-
ítélet komoly aggodalomra ad okot, ez tükröződik a bírósági

döntésekben és a hatóságok nyilatkozataiban egyaránt.
Amíg a romákkal szemben használt intoleráns nyelvhasz-
nálat korábban csak a szélsőjobboldali politikai pártokra
korlátozódott, mára a fő politikai diskurzus részévé vált –
emelték ki.

Kitértek arra is, hogy a hatóságok erőfeszítései ellenére to-
vábbra is szegregáció mutatkozik az oktatás területén. Emel-
lett a roma gyerekek 22 százaléka nem jár iskolába,
lemorzsolódásuk 70 százalékos.

A romániai egyéb kisebbségek tekintetében az illetékes bi-
zottság megjegyezte, hogy a 2015-ös választási törvény,
amely a nemzeti kisebbségek számára egy-egy képviselőjük
megválasztását biztosítja, nem teremt kedvező feltételeket a
nemzeti kisebbségi szervezetek közötti szabad és tisztességes
versenyhez. Hozzátették ugyanakkor, hogy az állami rádió-
és televíziócsatornák továbbra is széles körű programkínálat-
tal rendelkeznek a nemzeti kisebbségekhez kapcsolódóan.
(MTI)

ET: Romániának javítania kell 
a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét

Egybehangzó szerdai brit média-
értesülések szerint a brit kor-
mány azt javasolja Brüsszelnek,
hogy a brit EU-tagság megszű-
nése után tervezett átmeneti idő-
szak ne érjen véget feltétlenül
2020 végén, ahogy azt az EU ko-
rábban indítványozta.

Az átmeneti időszakról szóló tárgya-
lássorozat érdemi kezdete elé időzített
kormányzati javaslatcsomag szerdán ki-
szivárgott részletei szerint London véle-
ménye továbbra is az, hogy az átmeneti
időszak hosszát egyszerűen a majdani
partneri viszonyt alátámasztó új eljárá-
sok és rendszerek előkészítéséhez és be-
vezetéséhez szükséges időtartamhoz
kellene szabni.

A brit javaslat megerősíti, hogy Lon-
don hozzávetőleg két évre becsüli ezt az
időtartamot.

Az Európai Unió korábbi javaslatában
2020. december 31. szerepelt az átme-
neti időszak lehetséges lejárati dátuma-
ként. A brit EU-tagság várhatóan 2019.
március 29-én szűnik meg, vagyis az EU
a brit elképzelésnél rövidebb átmeneti

időszakkal számol, nem utolsósorban
abból a meggondolásból, hogy 2020
végén ér véget az unió jelenlegi költség-
vetési időszaka, és egyszerűbb helyzetet
teremtene, ha ez egybeesne a brit EU-
tagság megszűnése utáni átmeneti idő-
szak végével.

Theresa May brit miniszterelnök elő-
ször tavaly október végén, a Brexit utáni
időszakra szóló brit kormányzati tervek-
ről tartott firenzei beszédében szólt rész-
letesen az átmeneti időszak tervéről.
May akkori és azóta is többször hangoz-
tatott indoklása szerint az átmeneti idő-
szakra azért van szükség, mert London
úgy gondolja, hogy a brit EU-tagság
megszűnésének várható időpontjában
még sem az Egyesült Királyság, sem az
Európai Unió, sem az EU-tagállamok
nem lesznek abban a helyzetben, hogy
zökkenőmentesen meghonosíthassák az
új kapcsolatok feltételrendszerének szá-
mos elemét.

Az átmeneti időszakban London
szándékai szerint Nagy-Britannia és az
Európai Unió a jelenlegi szabályrend-
szer alapján férne hozzá egymás piaca-

ihoz. Azoknak az EU-állampolgárok-
nak az esetében azonban, akik az átme-
neti időszakban érkeznek
Nagy-Britanniába, a letelepedés enge-
délyezése már nem lenne annyira auto-
matikus, mint jelenleg; az akkor
érkezőknek például regisztrációs köte-
lezettségük lenne.

Theresa May visszatérő érvelése sze-
rint helyénvaló ez a különbségtétel,
mivel akik már Nagy-Britanniában
élnek, azoknak jogos elvárása jelenlegi
életvitelük folytathatósága, akik viszont
a brit EU-tagság megszűnése után érkez-
nek, tudatában lesznek annak, hogy
Nagy-Britannia akkor már nem lesz az
Európai Unió tagja.

A BBC által szerdán idézett brit kor-
mányforrások szerint azonban ez az ál-
láspont is „enyhébb formában” kap
helyet a Brüsszelnek beterjesztendő ja-
vaslatok között.

Az EU azt követeli Londontól, hogy
a külföldi EU-állampolgárok jogosultsá-
gainak szabályozása az átmeneti idő-
szakban is a jelenlegivel azonos
maradjon. (MTI)

Brexit
London ragaszkodik 

a megszabott határidő nélküli átmenethez

beszél jól románul, az ne utazzon a csapattal, és meg-
jegyzést tett a sportorvosnő is abban az európai szelle-
miségűnek tartott városban, amelynek toleráns
légköréről mítoszokat hallottunk nem is olyan régen, de
egyszerű turistaként magam is az ellenkezőjét tapasztal-
tam. 

Való igaz, hogy a többségében magyarok lakta vidéki
településeken élő székely gyermekek (és nem csak) nem
beszélnek jól románul, de ezért nem elsősorban ők a hi-
básak. Egy olyan országban, ahol mondvacsinált okok-
kal meg lehet szüntetni egy magyar iskolát, egy
másiknak vissza lehet államosítani az épületét, ki ta-
nulná jókedvvel a hivatalos nyelvet? Pedig a folyékony,
helyes román tudásra valóban mindenkinek szüksége
lenne. Hogy ez nem így alakul a valóságban, a közhan-
gulat mellett nagymértékben annak tulajdonítható, hogy
a többségi nemzet szakemberei az eltelt száz év során
sem tudtak vagy nem is akartak egy olyan nyelvtanítási
módszert kidolgozni, amely figyelembe veszi a magyar
gyermekek másfajta gondolkodásmódját, anyanyelvünk
szerkezetét. Egyébként, aki jól beszéli a román köznyel-
vet, az is akadozik, amikor az orvosi szaknyelvről van
szó. Másrészt amikor egymás után két olyan tanügymi-
nisztere volt/van az országnak, akik nincsenek tisztában
a nyelvhelyességgel, az egyeztetésekkel, honnan ered a
doktor urak és hölgyek igényessége, akiknek egyébként
semmi joguk nincs arra, hogy a székelyföldi kislányok
nyelvtudását megalázó módon minősítsék? Ez lenne a
száz év hozadéka? 
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Sínekre zuhant 
egy tartószerkezet 

A vasúti sínekre zuhant egy 15 méter hosszú, négy-
tonnás tartószerkezet szerdán a ploieşti-i nyugati pá-
lyaudvar Bukarest felőli bejáratánál, megbénítva a
vasúti közlekedést Románia legforgalmasabb, Er-
délyt a fővárossal összekötő vasútvonalán. A baleset
időpontjában nem haladt át vonat a helyszínen, senki
sem sérült meg. A tartószerkezeten a város távhő-
szolgáltatójának meleg vizes vezetéke ívelt át a vas-
úti sínek felett. A lezuhant fémszerkezet leszakította
a magasfeszültségű vasúti felsővezetékeket, és fel-
tehetően a sínekben is kárt tett. Az állami vasúttár-
saság (CFR) szóvivője nem tudott tájékoztatást adni
arról, mennyi időbe telhet a Bukarest és Brassó kö-
zötti vasúti összeköttetés helyreállítása. Csak annyit
közölt, hogy az elakadt szerelvények utasait buszok-
kal viszik át egy közeli állomásra, ahonnan másik vo-
naton folytathatják útjukat. (MTI)

Munkaszüneti nap lehet 
nagypéntek 

Az erről szóló törvényjavaslatot első házként fogadta
el szerdán a szenátus. A munkatörvénykönyvet mó-
dosító tervezetet 42 képviselő és szenátor kezdemé-
nyezte, a szenátus 86 támogató, egy
ellenszavazattal és egy tartózkodással fogadta el. A
jogszabály indoklásában többek között az áll, hogy
nagypéntek az Európai Unió 16 országában hivata-
los munkaszüneti nap, és ez az egyik legjelentősebb
egyházi ünnep. Romániában jelenleg 14 hivatalos
munkaszüneti nap van egy évben. A törvényjavaslat-
ról a képviselőház szavaz döntő kamaraként.
(Agerpres)

Aggódik a pénzügyminiszter 
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter szerdán, ami-
kor annak kapcsán kérdezték, hogy 4,3 százalékra
nőtt az inflációs ráta, úgy nyilatkozott, minden emel-
kedés aggodalmat kelt. Kijelentette, jövő héten talál-
kozik Mugur Isărescuval, a Román Nemzeti Bank
(BNR) elnökével, és ez a téma is szóba kerül majd.
Egyúttal abbéli reményének adott hangot, hogy év
végéig csökkenni fog az inflációs ráta. 2018 január-
jában a decemberi 3,3 százalék után elérte a 4,3
százalékot az éves szintű inflációs ráta – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet adataiból. Négy száza-
lékot meghaladó éves szintű infláció legutóbb 2013-
ban volt. (Mediafax)

Újabb halálesetek
45-re nőtt az influenza miatt elhunytak száma – kö-
zölte a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő
Országos Központ. Az idézett forrás szerint a leg-
utóbb elhunyt öt személy nem volt beoltva influenza
ellen, és egyéb betegségük is volt. Az adatok szerint
78, 61, 57, 73 és 54 éves asszonyokról van szó, ket-
ten közülük Krassó-Szörény megyeiek, kettő Suce-
ava és egy Szatmár megyei. (Agerpres)

Ország – világ

Nyelvészkedő orvosok
(Folytatás az 1. oldalról)

Ez a kérdés főleg a városi lakosság
körében merül fel. A falusi gyerekek
hátránytényezői közé tartozik többek
között a különórák lehetőségének erő-
sen szűkös volta, hacsak a gyerekember
nem jár a közeli, kéznyújtásra álldo-
gáló városi iskolába. Vagy a távolból
nem hordozza naponta anya és apa,
nagyapa és szupernagyi valamely ur-
bánus oktatási intézménybe, köz-
pontba.

Na most már, ha megteremtődtek az
ideális körülmények, és a gyermek
adottságaira nem vagyunk egyáltalán
tekintettel, hiszen elsősorban a szülők,
nagyszülők, értelmiségi családokban az
ősi (legfennebb háromnemzedéknyi)
hagyományok dominálnak, akkor
szinte korlátlan extra tanlehetőségek
lubickolnak a szemünk előtt. A gyermek
járhat művészi tornára vagy külön an-
golra, úszótanfolyamra vagy asztalite-
nisz pingpongakadémiára, teniszre,
kötéltáncra, rajzra, judóra, minitechni-
kus körbe, számítógép-zseniképzőbe,
felsőfokú fagylaltnyalogató főiskolára,
üzletkötői tanfolyamra, kirakatsöp-
résre, secondhand-vadászatra, mérleg-
képes könyvelői tankörbe, és akkor még
semmit sem mondtam a Nicky Lauda-
tanfolyamról, a pénzintézeti műveleti
központ csecsemőrészlegéről és az el-
csent gyermekkorról.

Ez utóbbit akkor szokták emlegetni
bölcselkedő hajlamú felnőttek, ha meg-
pillantanak a MEZZO műsorán vagy a

hangversenydobogón egy zsenge korú
zsenit, akinek kiváló tehetsége, briliáns
vonó- és billentyűkezelése mögött vér-
verejtékes éjfélig gyakorlások évei gyű-
rődnek.

Az én derűs, kiegyensúlyozott és fe-
lelőtlen gyermekkoromban, ami már
kutatható, ui. feloldották a törvényileg
elrendelt titokzárat, nem sok minden
állt az ifjú ember előtt, hacsak nem a
tilalmak sokasága. Ott volt például az

idegen nyelv tanulása. Okos ember po-
litikai meggyőződése függvényében
gyermekét vagy angolra adta (ami
egyáltalán nem volt divatos és kocká-
zatmentes) vagy németre – zsidó csalá-
dokban eleve nem! –, ekkor azzal
lehetett védekezni, ha valakit felelős-
ségre vontak, miért nem az oroszt vá-
lasztja, hogy kérem szépen, a népi
demokráciák egyikében igenis beszél-
nek dájcsul. Na persze, csakis keletné-
metül. Angolul a városunkban élő két
angol hölgy jöhetett számításba, ahol a
hölgyek férje vagy gróf vagy kommu-
nista fogorvos volt. (De ez mellékes
volt a nyelvtanulás szempontjából.) A
németnél viszont a történelmi nevek és
múltak, valamint az agrárreform és a
proletárdiktatúra áldozatai, a kény-
szerlakhelyre beinvitált családok még
élő-mozgó-sétáltató tántii és bácsikái

számítottak kiváló oktatóknak. A ta-
nítványok később családostul indul-
tak neki a német nyelvterületnek,
ahol az első időben titokban bevall-
hatták maguknak, hogy nincs is szebb
és kifejezőbb az erdélyi magyar
nyelvnél.

Mások úgy gondolták, hogy a gyerek
ráér mindenféle idegen nyelvet elsajá-
títani, inkább román cselédet fogadtak,
vagy román óvodába adták, külön-
órára járatták, hadd tanulja meg az ál-
lamnyelvet. Kifejezetten saját
hátrányaik játszottak ebben főszerepet,
és sima érvényesülést szántak utódaik-
nak. Eszükbe sem jutott a kivándorlás,
pláne a külföldi munkavállalás,
amelyre még nem is volt szó.

Ezek a családok hittek a dal és a
tánc nevelő hatásában, és amint meg-
alakult a Székely Népi Együttes gyer-
mekrészlege, odaküldték csemetéiket.
Ők lettek a jövendő színészek, rende-
zők, írók, énektanárok, jó mozgású fel-
nőttek az élet minden területén.
Valamint irigység tárgyai tánc- és
énektudásukért, azért az összetartó
erőért, ami máig hat. Vagy a lányok ba-
lettre, a fiúk pedig vívni-úszni jártak. A
következmények láthatók voltak.

És végül akadtak famíliák, ahol a ze-
netanulás volt a legfőbb cél. Mindenki-
ből lehetett (volna) Yehudi Menuhin és
David Oisztráh, sir Paul McCartney
vagy Eric Clapton. Idő, pénz, tér és
rendszer, kitartás kérdése volt. Na meg
a tehetségé, ami akkor sem volt osztály-
függő. Csupán keserves gyönyörűség-
forrás.

Mire járjon a gyermek?



Szerdára virradóra villany-
oszlopnak ütközött, majd egy
szásznádasi házba csapódott,
felborult és kigyulladt egy ka-
mion az E60-as úton, mely
csokoládészállítmánnyal tar-
tott Segesvár irányába. A lán-
gok átterjedtek a házra is, a
baleset nyomán pedig 78 fo-
gyasztó áram nélkül maradt.

Szerdán hajnali 2.56 órakor
Szásznádason, a 13-as országút
E60-as szakaszán egy Marosvásár-
hely irányából Segesvár felé tartó
félpótkocsis nyergesvontató egy
családi házba rohant. Andreea Pop,
a Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség szóvivője sze-
rint a teherszállító
gépjárművezetője,
egy 40 éves férfi a
fáradtság miatt el-
vesztette uralmát a
gépjármű felett, le-
tért az úttestről, egy
villanyoszlopot ki-
döntött, és egy ma-
gánháznak ütközött.
Az ütközés időpont-
jában a házban nem
tartózkodott senki.
Ezt követően ki-
gyulladt a félpótko-
csis nyergesvontató,
mely a csokoládé-
s z á l l í t m á n n y a l
együtt 80-90 száza-
lékban megsemmi-
sült. Az ingatlan egy
része, egy szoba és a
ház tetőzete leégett.
A balesetnek nincs
halálos áldozata. 

A Maros megyei
Horea Vészhelyzeti

Felügyelőség sajtószóvivője, Virág
Cristian közleménye szerint a ka-
mion villanyoszlopnak ütközött –
közben megsérült egy gázvezeték
is –, majd egy családi házba rohant,
felborult és kigyulladt, a tűz pedig
átterjedt a magánházra. A teherautó
sofőrje nem vesztette el az eszmé-
letét, fej- és hátfájdalmakra panasz-
kodott, kórházba szállították. 

A félpótkocsis nyergesvontató
teljesen kiégett, a házra átterjedt
tüzet rövid idő alatt eloltották a se-
gesvári tűzoltók. A baleset miatt a
E60-as útnak azon a szakaszán
mindkét sávon állt a forgalom,
ugyanakkor 78 fogyasztónál szüne-
telt az áramszolgáltatás. A baleset
körülményeinek kivizsgálása folya-
matban van. 

A február 20-án tartott parla-
menti ülésnapon ötpárti kon-
szenzussal fogadta el
Magyarország Országgyűlése
azt a törvényt, amely egyfelől
a magyar nemzet szellemi
öröksége részének tekinti az
1568. évi tordai országgyűlés
vallásügyi határozatát, más-
részt a 450 évvel ezelőtti tör-
vény kihirdetésének napját –
január 13-át – a vallásszabad-
ság napjává nyilvánítja. 

A döntés előzményét képezte a
Magyar Unitárius Egyház által kez-
deményezett és az erdélyi reformá-
tus, illetve a magyar, valamint a
szász evangélikus-lutheránus egy-
házak elöljárói által is aláírt előter-
jesztés, amelyet 2018. január 13-án
Tordán, a vallásszabadság ünnepe
alkalmával adott át Kovács István,
a Magyar Unitárius Egyház köz-
ügyigazgatója Magyarország Or-
szággyűlése, Románia Parlamentje,
valamint az Európai Parlament
jelen levő képviselőinek. 

A magyarországi törvénykezde-
ményezést közösen jegyzi Kövér
László házelnök, Gulyás Gergely
Fidesz-frakcióvezető, Szászfalvi
László, a KDNP frakcióvezető-he-
lyettese, Hiller István MSZP-s, Szá-
vay István jobbikos, valamint
Ikotity István LMP-s képviselő.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakci-
óvezetője előterjesztőként felidézte
a reformáció történetét, amelyet Eu-
rópában vallásháborúk követtek,
miközben az oszmán hódítók is ve-
szélyt jelentettek. Erdély a mohácsi

vész után két birodalom között ta-
lálta magát, de az erdélyi rendek
felismerték, hogy ha egymás ellen
küzdenek, akkor csak az ellenség
győzhet. Így érkezett el a tordai or-
szággyűlés, amely elfogadta a val-
lásügyi törvényt, és szabadságot
biztosított a bevett vallásoknak: a
katolikusoknak, a reformátusoknak,
az evangélikusoknak és az unitári-
usoknak. Hozzátette: a korabeli Er-
délyben nemcsak a négy bevett
egyház gyakorolhatta szabadon a
vallását, hanem a szombatosok, a
zsidók, az anabaptisták és az orto-
doxok (görögkeletiek) is. 

Hiller István (MSZP) szerint
nem csupán egy 450 évvel ezelőtti
eseményre emlékezik a Ház, hanem
egy gondolkodásmódra. Tordán
ugyanakkor egy olyan kísérletet
hajtottak végre, amely hosszú távon
sikeres megoldás volt.

Szávay István (Jobbik) azt
mondta, hogy fontos lenne tudato-
sítani a nemzetközi közvélemény-
nyel azt is, hogy az 1918-as
gyulafehérvári nagygyűlésen tett
ígéreteket még mindig nem váltot-
ták be, mert a Romániában élő ma-
gyarság még mindig nem kapott
teljes szabadságot.

Az előterjesztésről, amelyet mind
az öt frakció támogatott, 142 igen
szavazattal, egyhangúlag döntött a
Ház. A jogszabály szerint az Or-
szággyűlés tagjai, „azok, akik hi-
szünk abban, hogy Isten a
történelem ura, s azok, akik a törté-
nelem menetét más forrásból igyek-

szünk megérteni”, emlékezni kíván-
nak a tordai vallásügyi törvényre,
amely a világon először foglalta
jogszabályba a lelkiismereti és val-
lásszabadsághoz való jogot.

Az indoklás szerint a tordai val-
lásügyi törvény által Erdély a val-
lásszabadság és a felekezeti türelem
földjévé vált, menedéket nyújtva a
más országokból elüldözötteknek
is. Az erdélyi törvényhozó testület
döntése meghaladta az 1555. évi
augsburgi béke által előirányzott

„akié a terület, azé a vallás” elvet,
és olyan békés felekezetközi viszo-
nyokat teremtett, amelyekhez ha-
sonló Európában csak nyolcvan
esztendővel később, a harmincéves
háborút 1648-ban lezáró vesztfáliai
békekötés után alakulhatott ki.

Az ünnepi törvény méltó főhajtás
az 1568-ban Tordán elfogadott val-
lásügyi törvény előtt, amely a vilá-
gon először mondta ki a modern
demokrácia egyik alapértékét, a
szabad vallásgyakorlás jogát – ol-
vasható az unitárius egyház sajtó-
hoz eljuttatott közleményében. 

Az elfogadott törvény indoklása
szerint „… a tordai törvényben
foglalt eszmeiség, a közösség val-

lási önrendelkezése a modern de-
mokrácia egyik előzményeként is
értékelhető, amely a történelmi fej-
lődés során a nyugati civilizáció-
ban általános elismerést nyert, és
amelyet méltán tekinthetünk a ke-
resztény Európa egyik alapértéké-
nek”.

Az ünnepi eseményen a mintegy
negyven unitárius képviselő mellett
részt vettek az erdélyi magyar és
szász történelmi protestáns egyhá-
zak képviselői is.

A törvény történelmi jelentőségé-
nek tudatosítása érdekében március
9-én Budapesten jubileumi konfe-
renciára kerül sor az Országházban,
amit ünnepi gálaműsor követ a Pesti
Vigadóban. (hírösszefoglaló)

követően mondhatni káosz uralko-
dik a közlekedésben. 

Mint már írtunk róla, a tavaly a
testület úgy döntött, hogy a fizető-
parkolást koncesszióba adja egy
magáncégnek, amelyet versenytár-
gyaláson választanak ki. Mivel a
közbeszerzési eljárás megszerve-
zése hosszadalmas (valóban, már
egy éve dolgoznak rajta a hivatal il-
letékesei), ez alatt az idő alatt nem
számolnak fel parkolási díjat, ami
komoly bevételkiesést jelent az ön-
kormányzatnak. A helyzet úgy hi-
dalható át, ha ideiglenesen, a
versenytárgyalás megszervezéséig
megbízzák a közterület-kezelő
ügyosztályt, hogy működtesse a
parkolórendszert. A múlt héten el-
fogadott határozat előterjesztése
szerint a szóban forgó szakosztály
ezt a tevékenységet a helyi rendőr-
séggel közösen végezné, április 1-
től kezdődően. 

A Népújság tegnap azzal a kér-
déssel kereste meg a közterület-ke-
zelő ügyosztály vezetőjét,
Moldovan Floriant, hogy sikerül-e
áprilisig felkészülniük arra, hogy a

rendszert működőképessé tegyék,
rendelkeznek-e az ehhez szükséges
munkaerővel, logisztikával? 

Az osztályvezető elmondta,
meglehetősen nehéz ilyen rövid idő
alatt megszervezni a fizetőparko-
lást. Egyelőre nem egyeztetett a
helyi rendőrség vezetőjével, az
együttműködés feltételeit írott for-
mában is ki kell dolgozni, erre ha-
marosan sor kerül. Moldovan
Florian szerint ugyanis legalább 10
személyt kell még alkalmazni,
hogy biztosítani tudják a tevékeny-
ség irányítását, ellássák a könyve-
lési feladatokat, ehhez pedig a
személyzeti felépítést kellene mó-
dosítani. Másrészt logisztikai fej-
lesztéseket kellene eszközölni.
Ahhoz ugyanis, hogy korszerű fi-
zetőparkoló rendszerről beszéljünk,
számítógépes programokra, adatbe-
olvasó készülékekre, adott esetben
kamerarendszerre, fizetőautoma-
tákra, jegykiadókra, bérletkezelésre,
okostelefonos alkalmazásokra, sms-
sel történő jegyvásárlási lehetőségre
stb. van szükség. 

Mindezekből április 1-től csupán
a parkolójegy-vásárlásra lesz lehe-

tőség. Tehát egyelőre amolyan „fa-
pados” lesz a rendszer. Az osztály-
vezető szerint azon igyekeznek
majd, hogy minél több helyen (a hi-
vatal adófizetési irodáiban, a busz-
jegyárudáknál stb.) legyenek
megvásárolhatók az övezettől füg-
gően félórás, egyórás parkolásra
feljogosító jegyek. A polgármesteri
hivatal havi 40.000 parkolójegyet
forgalmazna, a becslések szerint
ugyanis a korábbi években ennyire
volt igény. Ugyanakkor felszerelik
a parkolási jelzőtáblákat is, a Tracia
Trade-del való szerződésbontás
után ugyanis „ennyivel maradtak”,
minden egyéb fejlesztés a magán-
cég tulajdonában maradt. A helyi
rendőrökre az ellenőrzés, bírságo-
lás hárul, ami az érvényes jogsza-
bályok szerint a hatáskörükbe
tartozik – tette hozzá az osztályve-
zető. A helyi tanács egyébként már
tavaly elfogadta a fizetőparkolás
szabályzatát, amiben Moldovan
Florian szerint korrigálták a ko-
rábbi szerződés hiányosságait. 

A marosvásárhelyi tanács jövő
keddi soros ülésén ismét visszatér-
nek a fizetőparkolás ügyére.

Nem áprilisi tréfa Baleset jelentős anyagi kárral
Kiégett kamion 

és csokoládészállítmány 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Szer Pálosy Piroska

Egyhangúlag döntött Magyarország Országgyűlése 
Január 13. a vallásszabadság napja

Fotó: ISU



Diáktársak, tanárok, szülők és
meghívottak számára minden
évben különleges eseményt
jelent, amikor a marosvásár-
helyi Művészeti Szaklíceum
dráma szakos diákjai bemu-
tatják Barabási Tivadar felké-
szítő tanár irányításával
kidolgozott vizsgadarabjukat
a közönségnek. A X. B osztály
idei bemutatója a megérde-
melt siker mellett azért volt
különleges, mert a Plusz mínusz
negyven centire a padló felett
című előadáson rész vett Ba-
lázs Gáspár-Emil, a mű szerzője
is. A szerzőt Nagy László XI. B
osztályos dráma szakos diák
faggatta. 

– Mióta írsz? – indultunk el a
kezdetektől.

– Szerintem ugyanannyi idősen
kezdtem el írni, mint ti. Az írás java
részét első osztályban tanulja meg
az ember, attól kezdve elmondható,
hogy tud már írni.

– Akkor pontosítok: mióta foglal-
kozol drámaírással? 

– Felnőtteknek szerettem volna
mesét írni, de soha nem jött össze.
Tulajdonképpen ez az első drámám.
Ezenkívül meseszerű történeteket
írtam, de azokat nem szántam szín-
padra.

– Honnan jött az ötlet a darab
megírásához?

– Van egy barátom, Dénes Kin-

cső, aki szeretett volna az iskolában
egy kis előadást, s addig-addig be-
szélgettünk, míg egyszer kijelen-
tette, hogy írnom kell neki egy
színdarabot.

– Ez a darab kimondottan közép-
iskolásoknak szól?

– Csakis és kizárólag. Eléggé
durva lenne nyugdíjasokat egy tor-
naterembe hívni, hogy előadják, ami
a darabban elhangzik. A …negyven
centire a padló felett kimondottan 9-
11.-es középiskolásoknak szól. Hiába
nagyzolunk vagy foglalkozunk olyan
dolgokkal, amelyek  távol állnak a ti-
zenévesektől, mert akkor mester-
kéltté válik a szöveg.

– Honnan az ihlet, hogy a darab-
ban társadalmi problémákat dol-
gozz fel?

– Eléggé összetett a kiinduló-
pont, azért is, mert kevés drámát
lehet látni, amit diákok adnak elő.
Többnyire vicces dolgokat, bohóza-
tokat játszanak, és gondoltam, ideje
lenne egy kicsit komolyabbat is írni.
Sokan azt hiszik, hogy diáknak
lenni nagyon vagány, mert nincsen
semmi bajuk, iskolába járnak, haza-
mennek, és minden nagyon jó. Azt
viszont nem veszik figyelembe,
hogy egy diák több mint nyolc órát
dolgozik naponta, s emiatt rengeteg
nehézséggel kell megküzdenie, ami
a drámát is ihlette.

A másik kiindulópont, hogy volt
egy szomorú eset nálunk, odahaza,

Gyergyóban egy fiatal srác felkö-
tötte magát. A környező iskolákban
egy év elteltével sem dolgozták fel
a történteket, a diákokat azonban
foglalkoztatta, egymás között meg-
beszélték. 

– Ezek szerint szándékos volt,
hogy ez a történet megjelenjen a da-
rabban?

– Az alapját a bennem felgyűlt
bosszúság jelentette, amiatt, hogy
van egy intézmény szakosított ta-
nárokkal, és nem foglalkoznak
ezzel a kérdéssel. Holott a diákok-
ban ott van a szorongás és
a kérdés: mi lehet egy
nyolcadikos diák fejében,
aki felakasztja magát?
Még egy felnőtt ember
sem tudja ezt könnyen
feldolgozni, nemhogy egy
diák. Ezzel nyilván a ta-
nárok sem tudtak mit kez-
deni, és válaszolni sem
arra, ami mindenkit meg-
viselt. Mi, emberek,
ilyenkor hajlamosak va-
gyunk elhallgatni, ami
nekünk nem tetszik, és
azt hisszük, hogy a hall-
gatással minden el van
intézve. 

– Kinek szántad a dara-
bot? 

– Két célközönségnek:
a diákoknak és a tanárok-
nak. 

– Vannak-e újabb drámaterveid a
jövőre? 

– Úgy gondolom, hogy a ti kor-
osztályotoknak sokkal hálásabb írni,
mert veletek könnyebben el lehet
beszélgetni. Ti még ismeritek a játék
fogalmát, a felnőttek viszont már
játszmáznak, gondolkodnak és fer-
dítenek. 

– Ezzel azt akarod mondani,
hogy a gyermekek tudnak még
őszintén játszani, a felnőttek viszont
taktikáznak? 

– Pontosan, és ezért könnyebb a
diákéletből merítkezni. Szeretnék
még drámákat írni, mert nem áll
tőlem messze ez a műfaj. Amúgy
verseket írok.

– Véleményed szerint a színészi

játék mennyit tud lendíteni egy elő-
adáson? 

– Nagyon sokat. A világ legjobb
szövegét is el lehet rontani. Hogy
lehet-e nagyot alakítani a világ leg-
rosszabb szövegéből? Az nem biz-
tos, de megtörténhet, hogy valaki
arra is képes.

– Köszönöm a beszélgetést, és el
kell mondanom, hogy az előadástól
sokat kaptam. A szolidaritással kap-
csolatos gondolatok kavarognak
bennem, az, hogy meg kell próbál-
nunk észrevenni társaink gondjait, és
segíteni egymáson. Ne legyünk felszí-
nesek, és ne lépjünk át a problémá-
kon olyan könnyelműen. Próbáljuk
meg értékelni a szépet, mert az élet
sokszor mást is tartogat számunkra!

Svéd kutatók elkészítették az
agyi vérereket és az úgyneve-
zett vér-agy gátat alkotó sej-
tek részletes molekuláris
atlaszát, amely új informáci-
ókkal segíti az agy különböző
betegségeinek kutatását.

A Nature című tudományos fo-
lyóiratban publikált tanulmány sze-
rint a térkép új információkkal
szolgál a sejtek és a vér-agy gát
működéséről, továbbá arról, hogy
milyen típusú sejtek játszanak sze-
repet az egyes agyi betegségekben.

Az agy érrendszerét artériák,
vénák, valamint a vér és a szövetek
között a víz és a vegyi anyagok
tényleges cseréjét lehetővé tevő
hajszálerek (kapillárisok) alkotják.
Egy fontos dologban azonban kü-
lönböznek az agyban lévő vérerek
a test többi részében lévőknél, és ez
az úgynevezett vér-agy gát, amely
arra hivatott, hogy meggátolja a to-
xikus molekulák bejutását az
agyba, megóva az idegsejteket ezek
káros hatásaitól.

„Egyre biztosabb, hogy míg egy
teljesen jól működő vér-agy gát
kulcsfontosságú szerepet játszik az
agy egészségében, addig egy disz-
funkcionális gát számos agyi beteg-
ség tényezője lehet” – mondta a
tanulmányt vezető Christer Bets-
holtz, az Uppsalai Egyetem és a
stockholmi Karolinska Intézet pro-
fesszora.

A kutatók egy viszonylag új
módszert alkalmazva elkészítették
az egéragy sejt-, illetve molekuláris
szintű atlaszát. „Először sikerült
részletesen kimutatnunk, hogy a
vér-agy gát miben tér el a külön-
böző agyi vérerektől” – mondta
Michael Vanlandewijck, a tanul-
mány másik vezető kutatója.

A kutatók azt már régóta tudták,
hogy a vér-agy gát az érfalakat al-
kotó specializált endothelsejtekből
épül fel. Az új tanulmány azonban
kimutatta, hogy valószínűleg több
más típusú, köztük a kapillárisok
falát alkotó sejtek is alkotóelemei a
gátnak.

Az atlasz révén a szakemberek
immár kapcsolatba tudják hozni a
különböző agyi betegségekben –
bizonyítottan vagy feltételezetten –
szerepet játszó géneket az agyi ér-
rendszer specifikus sejtjeivel.

„Már most vannak olyan ered-
ményeink, amelyek azt jelzik, hogy
a korábban véltnél bizony sokkal
több sejttípus játszik szerepet az
olyan betegségekben, mint az Alz-
heimer-kór vagy az agydaganatok”
– húzta alá Betsholtz, hozzátéve,
hogy immár képesek mindezt
szisztematikusan vizsgálni a kü-
lönböző betegségek esetében
ugyanazon módszerrel, amelyet
ennél a tanulmánynál alkalmaztak.
(MTI)

A vér-agy gát szerepe

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi
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„A gyermekek játszanak, a felnőttek játszmáznak”
Beszélgetés Balázs Gáspár-Emil íróval

A napokban jelentették be,
hogy 2019. február 15-től
életbe lép a 201162/EU irány-
elv, amely arra kötelezi a
gyártókat, hogy hozzanak
létre egy olyan rendszert,
amely lehetővé teszi a gyógy-
szerek eredetiségének az el-
lenőrzését az EU-ban. 

Ennek érdekében minden uniós
tagállamban, így Romániában is
meg kellett alakítani az országos el-
lenőrző szervet, amelynek a feladata
a gyógyszerek eredetiségének a
megállapítása lesz. 

A dézsmabiztosan csomagolt do-
bozon a gyártónak fel kell tüntetnie
egy kódot, ami a gyógyszer eredeti-
ségének és azonosságának az ellen-
őrzésére, a hamisítványok
kiszűrésére szolgál – jelentette be
Dan Zaharescu, az országos ellen-
őrző szerv (OSMR) vezetője. A pa-
tikák kell beszerezzék a leolvasót,
amellyel a gyógyszer beérkezésekor
vagy kiadásakor megállapítják, hogy
az eredeti azonosító kód tartal-
mazza-e az előírt információkat. Ha
ez nem történik meg, akkor a gyógy-
szert karanténba kell helyezni, és ér-
tesíteni kell a gyógyszerbiztonságért
felelős szerveket, hogy meghozzák
a szükséges intézkedéseket.

A rendszer bevezetése azzal jár,
hogy jövő februártól a gyógyszertá-
rakban csak felbontatlan doboz
gyógyszert vásárolhatunk. Lejár
annak az ideje, hogy valaki anyagi
lehetőségei, a szükség függvényében
néhány szemet, esetleg egy fél do-
bozzal kérjen, ha a gyártók nem ta-
lálnak módot arra, hogy kisebb
mennyiségben is csomagolják a
gyógyszereket. Zaharescu szerint a
rendszer bevezetése normális hely-
zetet eredményez, mert Románia az
egyedüli ország az EU-ban, ahol
még darabszámra is lehet gyógyszert
vásárolni. 

– Mi a véleménye az előre jelzett
változásról a gyakorló szakember-
nek? – tettük a fel a kérdést Horváth
Gézának, a szászrégeni Horváth pa-
tika vezető gyógyszerészének. 

– Az a bejelentés, miszerint a
hamis gyógyszereket úgy akarják ki-
zárni a forgalomból, hogy speciális
gépekkel kódot ütnek a gyógyszerek
dobozára, amit a patikában fogunk
leolvasni, összefügg azzal a törek-
véssel, amit már 2009 óta próbálnak
bevezetni. Ez arról szól, hogy ne
kelljen megbontani a dobozokat,
mert ha érintetlenek, akkor nehéz
melléjük tenni egy hamis kiegészítő
mennyiséget. 

A továbbiakban kifejtette, hogy a
gyógyszeresdobozok megbontásá-
nak a megtiltása – a dolgok jelenlegi
állása szerint – furcsa helyzetet ered-
ményez. Jelenleg a családorvosok
Romániában 30-31 napra, vagy leg-
több három hónapra írhatnak fel
gyógyszert. Ennek az egyik techni-
kai problémája, hogy az alapvető
fontosságú gyógyszereket szedő be-
tegeknél megtörténhet, hogy a kö-
vetkező recept kiváltásának joga
szombatra vagy hivatalos ünnep-
napra esik, amikor nincsen házior-
vosi rendelés. Ilyenkor tartalék
hiányában bajba kerülhetnek. Ezért
nagyon sok országban nem a 30-as,
hanem a 28 tablettát tartalmazó ki-
szerelést használják, ami lehetővé
teszi a dobozok megbontásának a
megtiltására vonatkozó szabály be-
tartását. Nálunk viszont, ha az egyik
doboz 30-as, a másik 28-as kiszere-
lésben tartalmazza a gyógyszert, és
az orvos 30 napra írja fel, akkor a 28-
as dobozt ki kell egészíteni néhány
szem tablettával. Ez az új rendszer-
ben úgy lesz megoldható, hogy a be-
tegnek néhány szemért meg kell
vásárolnia az egész dobozzal, mert a
többlet nem szerepel a vényen. 

Egy gyógyszer engedélyezése na-

gyon hosszú folyamat, ezért nem
látom egyszerűnek a 30-as csomago-
lás 28-asra cserélését. Ha egy kezelés
csak hét napból áll, akkor is költséges
lesz az egész doboz gyógyszert meg-
vásárolni. Ha kisebb mennyiségben,
például hét napra is fogják csoma-
golni, az is növeli az árat. 

Ráadásul Romániában nincsen
megoldva a megmaradt fölösleges
gyógyszerek visszavétele. Ha a pati-
kus megteszi, borsos árat kell fizet-
nie azért, hogy a lejárt szavatosságú
gyógyszereket hivatalos helyen meg-
semmisítsék. Az új törvény hatására
viszont még több gyógyszer fog a
háztartásokban felhalmozódni, ami
feltehetően a háztartási hulladék közé
kerül, ha nem találnak rá megoldást. 

Ha őszinte akarok lenni, a szigo-
rúbb ellenőrzési rendszer bevezeté-
sének előnye is lenne. Mi,
gyógyszerészek nem örvendünk
annak, ha valaki néhány tablettát
akar vásárolni. Ha levágunk egy
bliszterből (műanyag lapon a mű-
anyag buborék, ami a gyógyszert
tartalmazza) néhány tablettát, lehet,
hogy a név és a lejárati időpont is le-
vágódik. Ha egy újabb doboz meg-
bontásakor újra levágunk néhány
szem gyógyszert, ez megnehezíti a
patikai nyilvántartást is.

Az elmondottakat azzal egészít-
hetjük ki, hogy mi, vásárlók sem
örülünk annak, ha csak egy kis ta-
sakba, eredeti doboz és használati
utasítás nélkül adják kezünkbe a kért
néhány szem pirulát. Ez jövő febru-
árra meg fog szűnni, és bár nem lesz
magasabb az ára, mégis sokkal töb-
bet fogunk fizetni azokért a gyógy-
szerekért, amelyekre nincsen
árkedvezményes receptünk, és ki
kell fizetnünk egy egész doboz árát.
Kérdéses viszont, hogy jövő februá-
rig fel tudják-e a teljes gyógyszerlán-
cot készíteni arra, hogy képes legyen
az európai elvárásoknak eleget tenni. 

Jövőtől bontatlan doboz gyógyszerrel szolgálnak ki 
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Ahogy korábbi összeállítá-
sunkban említettük, az idén
ünnepli negyedszázados szü-
letésnapját a marosvásárhelyi
Rheum-Care Alapítvány. Kini-
zsi Pál utcai kezelési és reha-
bilitációs központja fizio-
terápiai, reumatológiai szak-
rendelést, a mozgásszervi és
reumás betegek komplex ke-
zelését, az agyvérzésen, mű-
téten átesett, balesetet
szenvedett, mozgásképessé-
gükben korlátozott szemé-
lyek rehabilitációját biztosítja
a székhely mellett a betegek
otthonában is. A pályázati
pénzekből felépített szárny
hat kétágyas kórterme a bé-
nult vagy súlyosan mozgás-
korlátozott betegek komplex
kezelését teszi lehetővé.

Az állami szakellátásban koráb-
ban jól működő hálózat lebontását
látva dr. Nagy Irén fizioterápiás-re-
habilitációs főorvos hozta létre
1993-ban a Rheum-Care Alapít-
ványt. Látván, hogy az agyvérzés
után fél oldalára bénult személyt
vagy a csípőtöréssel műtött idős be-
teget úgy bocsátják ki a kórházból,
hogy hozzátartozóit nem tanítják
meg a gondozás alapvető elemeire,
megkezdték a betegek otthoni reha-
bilitációját. Nagy doktornő fő segí-
tőtársa Gomboş Marinela volt, aki
később az alapítvány ügykezelője,
majd vezetője lett. Az eltelt 25 év
alatt megvalósította Nagy doktornő
álmait, és az újításokra fogékony
szakképzett menedzserként folya-
matosan továbbgondolja azokat.

– Mivel tudom, hogy Gomboş
Marinelában is a Ligetben levő kli-
nikán alakult ki az elköteleződés,
ami későbbi tevékenységének a
motorját jelentette, 2018 első nap-
jaiban arra kértem, hogy tekint-
sünk vissza az eltelt 25 év
eseményeire.

– 1983-tól ápolóként kezdtem el
dolgozni a Ligetben működő Fizio-
terápiai és Orvosi Rehabilitációs
Klinikán Nagy Irén főorvosnő keze
alatt, aki olyan volt számomra,
mintha a második édesanyám lett
volna. Mindig biztatott, hogy tanul-
jak tovább, amit megfogadtam, és a
munka mellett letettem az érettségit,
elvégeztem a posztliceális egész-
ségügyi iskolát – mondja, aztán
visszaemlékezünk a hajdani klinika
családias légkörére, ahol természe-
tes volt, hogy a kollégák segítenek
egymásnak. 

– Alig vártuk a tízórai idejét,
amikor összegyűltünk az ebédlőben
az orvosoktól a takarítószemélyze-
tig, ettünk, és jóízűen tudtunk ne-
vetni – amit nem lehet elfelejteni.
Pedig rengeteg volt a beteg, százá-
val naponta, ami sok munkával járt,
de soha nem panaszkodtunk, hogy
nehezünkre esne. 

A rendszerváltás első évében

Nagy doktornő San Silvan néven
korlátolt felelősségű társaságot ho-
zott létre, és bérbe vette a maros-
szentgyörgyi sós fürdő mellett
felhagyott épületet, ahol korábban a
fizioterápiai klinika egy részlege
működött. Sok munkával kifestet-
tük, kitakarítottuk, és megnyitotta a
magánfektetőt húsz ággyal. 1990-
93 között ott dolgoztam, a betegek
fürdőt vettek, majd elektroterápiá-
val, masszírozással, gyógytornával
folytattuk a kezelésüket. Mivel a
polgármesteri hivatal nagyon magas
bérleti díjat kért, Nagy doktornő
kénytelen volt abbahagyni a ráfize-
tésessé váló tevékenységet. 

1993-ban egy páciense, Fúró At-
tila építészmérnök javaslatára és se-
gítségével létrehozta a Rheum-Care
Alapítványt a ligetbeli fizioterápiai
klinikán dolgozó munkatársak és
páciensei bevonásával. Kezdetben
Fúró Attila vezette az alapítványt,
akinek nagyon sok ötlete volt azzal
kapcsolatosan, hogy mit lehet és
mit kellene tenni. Az alapítvány
bérbe vette az építkezési tröszt tor-
natermét, ahol gyógytornát szervez-
tünk terheseknek és mozgásszervi
betegeknek. Kezdetben a megelő-
zésre összpontosítva a doktornő fér-
jével, dr. Nagy Levente nőgyógyász
főorvossal és önkéntes előadók be-
vonásával szórakoztató és tanulsá-
gos rendezvények zajlottak.
Időközben egy Tudor negyedbeli
tömbházlakásban fizioterápiai ma-
gánrendelőt nyitott. Dolgoztam ott
is, a betegek otthoni kezelése mel-
lett. Ez a tevékenység fokozatosan
bővült. Angol barátai anyagi támo-
gatásával megvásároltuk a tröszt
udvarán levő épületet, és megkez-
dődött  a céloknak megfelelő átala-
kítása, amihez az angol önkéntesek
fizikai munkával is hozzájárultak. A
tornaterem mellett orvosi rendelő,
kezelőegységek (utrahang, diadina-
mikus áram, galvánfürdő, ionizálás,
infravörös sugarak), tanácsterem,
valamint a Rheum-Care és a dok-
tornő által a csontritkulás megelő-
zésére létrehozott társaság, az
ASPOR adminisztrációja székelt.
Miután az átalakítás befejeződött,
2001 augusztusában megnyílt a
mozgásszervi betegek központja,

amit az alapítvány működtetett. 
– Úgy tudom, hogy az alapít-

ványnál végzett munka fordulatot
jelentett az életedben.

– 2000-ben felbontottam a mun-
kaszerződésem a klinikával, és
Nagy doktornő rám bízta az alapít-
vány ügykezelését. Akkoriban sokat
tanultam Cica nénitől (Régián
Mária), aki odaadással segített
abban, hogy a könyvelést a törvé-
nyes előírásoknak megfelelően vé-
gezzük. 

2009-ben, amikor Nagy doktornő
férjével Magyarországra költözött,
rám ruházta az elnöki teendőket.
Hogy ezt a megfelelő szinten ellát-
hassam, a munka mellett egyetemi
diplomát szereztem menedzsment
szakon.

– Miért vállaltad az egyre szapo-
rodó és összetettebb feladatokat?

– Egyrészt, mert nagyon ragasz-
kodtam Nagy doktornőhöz, más-
részt szerettem a munkámat, a
betegekkel való foglalkozást. Ami-
kor láttam, hogy mennyi terhet vál-
lal magára, kezdetben önkéntesként
segítettem, mert jólesett látni, hogy
újabb meg újabb célokat tűz ki és
valósít meg. Akkoriban sokan dol-
goztunk mellette, orvosok és asz-
szisztensek is. Hogy miért esett rám
a választása? Valószínű azért, mert
megbízott bennem és érezte, hogy
folytatni tudom, amit elkezdett.

– Hogyan birkóztál meg a mun-
kával, voltak-e nehézségeid? 

– 2000-ben, amikor átvettem az
alapítvány ügykezelését, nagyon
szegények voltunk. Angol barátaink
száraztésztát küldtek, amit feleáron
adtunk el, abból vásároltuk meg az
első TENS-készüléket és egy hasz-
nált gépkocsit. A továbbiakban pá-
lyázatok révén sikerült a
legkorszerűbb készülékeket besze-
rezni. Aztán kénytelenek voltunk
elköltözni a mostani székhelyünkre.
Amikor a tröszt ingatlanjait eladták,
az új tulajdonosnak szüksége volt
az épületre, ahol az alapítványunk
működött, és egy nagyobbat aján-
lott fel a Kinizsi Pál utca 10. szám
alatt, amihez parkolóhely is tarto-
zott. A volt raktárépületre vonat-
kozó ajánlatot elfogadhatónak
találtuk, a vevő állta az átalakítás

költségeinek egy részét. Az
épület üres volt, fel kellett osz-
tani helyiségekre, elvégezni a
szerelési munkákat. Ebben is
igénybe vettük az önkéntesek
segítségét, családtagjainkét, a
barátokét, páciensekét. Az
Aquaserv vízszolgáltató válla-
lat a csatornázás elvégzésével
és pénzzel támogatott, a gáz-
szerelésben önkéntes munkával
az Instaldi cég segített pácien-
sünk, Soós György révén. Nagy
doktornő a Tudor negyedbeli
magánrendelőt az alapítvány-
nak adományozta a gépkocsival
együtt. Amikor befejeződött a
költözés, 2008 júliusában nyílt
meg az új diagnosztikai és ke-
zelési központ. A kezelőben,
ahol több ezer beteg fordul meg
évente, kilenc ágyon villamos,
hő-, hidro- és mágneses terápi-
ával, gyógymasszázzsal, egyéni

és csoportos gyógytornával segítjük
a betegek gyógyulását, a megelő-
zést és a sérült személyek rehabili-
tációját. Van egyéni torna, a hát
iskolája, csontritkulást megelőző
torna, várandósok tornája, a szív- és
érrendszeri ellenállóképesség foko-
zását célzó torna, korai fejlesztő-
torna kisbabáknak (0-3 év között),
karbantartó torna, csontritkulásban
szenvedők gyógytornája, rákos be-
tegek, sérült fiatalok tornája és a bé-
nult betegek klubja.

– A klinikán és a marosszent-
györgyi részlegen szerzett tapaszta-
latok birtokában ismerted a
hidroterápia fontosságát. Feltéte-
lezem: ez ösztönzött arra, hogy
megpróbáld ebbe az irányba bőví-
teni a központ tevékenységét, és ki-
terjeszteni a fekvőbeteg-ellátásra
is. 

– 2013-ban sikeresen pályáztam
a munkaügyi és társadalomvédelmi
minisztériumnál. Az elnyert
724.000 lejből egy új emeletes szár-
nyat építettünk. Ez lehetőséget
nyújtott egy régi közös álom meg-
valósítására, hogy szolgáltatásain-
kat a hidroterápiával, a meleg
vízben való tornával és a nyújtással
bővítsük. Ezenkívül a 14 személy
elszállásolására alkalmas hat szoba
a mozgásképtelen és a távolabbi te-
lepülésekről érkező betegek fogadá-
sát tette lehetővé. A Respiro Rheum
Care program keretében a mozgás-
korlátozott betegek rehabilitációját
és 24 órás felügyeletét vállaljuk két
héttől egy hónapig terjedő idő-
szakra. Az új szárny építésében a
tervezőtől a pénzügyi szakértőkig
Bakó Loránd, Fazakas Ildikó, Mi-
hály Kinga, Baricz Semina segítet-
tek a legtöbbet. 

– Bátor asszony vagy. Honnan
volt erőd befejezni az építkezést?

– Rendkívül nehéz volt, különö-
sen a hosszas utánajárás és a bosz-
szúság a rengeteg munka mellett. A
Jóisten adott erőt, valamint az, hogy
gyermekkoromtól hozzászoktam a
megpróbáltatásokhoz. Nagyon
nehéz anyagi körülmények között
nőttem fel, és adott pillanatban a
kisgyermekeink mellett a szüleim
válása után három testvéremet is fel
kellett nevelni, iskoláztatni, meghá-
zasítani. 

– Bár említetted, hogy a férjed
mindig melletted állt és önkéntes-
ként sokat segített, hogyan viselte
el, amikor minden idődet a mun-
kádnak szentelted?

– 1989 óta 14-16 órát dolgoztam
naponta, amit idővel megszokott,
abba viszont nehezen egyezett bele,
hogy a munka mellett még tanuljak
is, de Nagy doktornő meggyőzte,
hogy az mennyire fontos. 

– Meddig tartott az építkezés?
– A terv szerint három évünk lett

volna rá, de két év alatt befejező-
dött. Akkora az igény, hogy 17-re
kellett növelnünk az ágyak számát
– mondja az üres kórteremben, ahol
beszélgetünk, majd hozzáteszi,
hogy a következő naptól egyetlen
üres ágy sem marad. 

– A híre annyira elterjedt, hogy
az egész országból érkeznek bete-
gek Csíkszeredától Bukaresten át
Szucsáváig. Miután a fektető bein-
dult, hetekig itt éjszakáztam, hogy
biztos legyek abban, hogy a beteg-
nek feltett perfúzióval nincsen
gond, hogy beveszik a gyógyszert,
nem volt nyugtom, amíg meg nem
győződtem, hogy minden rendben
van.

– Nehéz fenntartani?
– Nagyon nehéz, de egyelőre si-

kerül. 
– A járóbeteg-ellátás terén is

sokat fejlődött a központ.
– A TENS-től eljutottunk a leg-

hatékonyabb készülékig, az elektro-
mágneses, indukciós gépig. Nagyon
eredményesen kezelünk a készülék-
kel, s bár rendkívül sokba került,
egy percig sem bánom, hogy meg-
vásároltuk. A hír annyira elterjedt,
hogy a betegek jönnek, és kérik,
hogy az indukciós géppel kezeljük
őket, ami lehetővé teszi, hogy a
havi részletet fizetni tudjam. 

– Hány személlyel dolgoztok je-
lenleg?

– 25 munkakönyves alkalmazot-
tunk van, négy fiatal orvos, akik jól
megtanulták a mesterséget. Egyik
teljes munkaidőben, a másik három
félállásban dolgozik. Hat gyógytor-
nász szakembert foglalkoztatunk, öt
egészségügyi asszisztenst, egy
masszőrt, egy szociális asszisztenst,
egy rehabilitációs pedagógust, egy
személyt az iktatóban, két ápolót.
Az alapítvány gazdasági igazgatója
Mihály Kinga, aligazgatóként a lá-
nyom, Gomboş Dana segít. 

– A MOGYE-n fizio-kinetoterá-
piai szak működik, gondolom, nem
nehéz munkatársakat találni. 

– Bár elvégezték tanulmányaikat,
a gyakorlati tudásuk nem volt meg-
felelő. Képezni kellett őket, amire
sokat áldoztunk. Az orvosok és
külön előadók foglalkoztak velük,
és időnként külföldi tanulmányútra
küldjük őket. A személyzet össze-
tartása, egymás jobb megismerése
érdekében időnként közös kirucca-
násokat szervezünk, amit nagyon
kedvel az alapítvány csapata. 

– Te is jártál tapasztalatcserén
Nagy-Britanniában – mit jelentett
számodra?

– Arra gondoltam, hogy egyes or-
szágokban miért lehet emberi
módon élni és dolgozni, és máshol
ez miért annyira nehéz. Amikor
összehasonlítottam, hogy az Egye-
sült Királyságban az otthoni gondo-
zás költségeit teljes mértékben
fedezi az egészségbiztosítás, és itt-
hon havonta két-három beteg költ-
ségeit térítik meg, elkeseredtem. A
járóbeteg-ellátásban 40 személy
költségeit térítik meg, miközben ha-
vonta 300-350 beteget látunk el.
Mivel sok a beteg, ötvenszázalékos
kedvezményt tudunk biztosítani
számukra. Ennyi beteg viszont ren-
geteg sok munkát jelent, de lehetővé
válik, hogy a béreket kifizessük, és
ők is részesüljenek a kedvezmény-
ben. Míg máshol a tíznapos kezelés
1500, nálunk 300 lejbe kerül. Nem
az a célunk, hogy meggazdagod-
junk, azért vagyunk, hogy segítsünk
a szenvedő embereken. 

A fekvőbetegrészlegen, ahol agy-
vérzés utáni bénult betegeket, orto-
pédiai műtéten átesett személyeket
látunk el elsősorban, a napi kétszeri
kezelés, a háromszori étkezés 150
lejbe kerül, az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár ugyanis vissza-
utasította, hogy szerződést kössön
velünk, arra hivatkozva, hogy ala-
pítványként működünk. 

A rehabilitáció, az egészségügyi
nevelés, a szakemberek képzése
mellett a Rheum-Care alapító okira-
tában tudományos tanácskozások
szervezése is szerepel, amik az
alaptevékenységek fejlesztését se-
gítik elő. Az évek során több szín-
vonalas tanácskozásra kaptunk
meghívót.

Az utolsót az agyvérzésről és kö-
vetkezményeiről tartottuk a szak-
emberek, betegek és gondozóik, a
szociális ellátás képviselőjének a
részvételével. A 2009-es szimpó-
zium anyagát, ami a test és lélek
egészsége, nevelés és megelőzés té-
mával zajlott, és amelyen szintén
sok hasznos és érdekes előadás
hangzott el, egy kis könyvecskében
adtuk ki. 

– Milyen terveid vannak?
– Szeretném a fekvőbetegrészle-

get bővíteni, mivel nagy az igény
rá. Felvonónk van, és ez a szárny
elbír még egy szintet. Ha lesz egy
olyan kiírás, amelybe beilleszke-
dünk, megpályázom. Ezenkívül bő-
víteni szeretném az otthoni ellátást,
ami a legkényelmesebb a betegek
számára, és eddigi tapasztalataink
szerint a legjobb eredményekkel jár.
Jelenleg havonta 16 személyt tu-
dunk vállalni, akikhez heti két-
három alkalommal jutnak el
munkatársaink. Az otthongondozás-
ban nem a készülékeké a főszerep,
ész és tapasztalat kell ahhoz, hogy
pontosan tudjuk, mit kell tenni a be-
teggel ahhoz, hogy a bénult végta-
gok helyzetén javítsunk, és
megtanítsuk őket az önellátásra. 

25 éves a Rheum-Care Alapítvány
A beteljesített és továbbgondolt álom

Bodolai Gyöngyi



Az Ebtenyésztők Országos
Egyesületének okleveles ku-
tyakiképzője, Pletl István hu-
szonkét éve foglalkozik a
kutyák viselkedési zavarainak
megváltoztatásával. Saját ku-
tyáival gyakorolja a ku-
tyasportot, országos és
nemzetközi munkakutyaver-
senyeken is szép eredménye-
ket ért el az általa felkészített
német juhászokkal. Beszélge-
téssorozatunkban azokról az
esetekről kérdezzük majd,
amelyekkel tevékenysége
során találkozott. A cél pedig
a kutyatulajdonosok által el-
képzelhetetlennek vélt neve-
lési módszerek egy részének
az ismertetése.

Napjainkban a kutyatartás elter-
jedésének, mondhatnánk, divatjá-
nak vagyunk szemtanúi, főképp
városon. A kutya sok örömöt okoz-
hat a gazdájának, egyeseknél az

egyetlen élőlény a környezetükben,
de a neveletlen ebek rengeteg bosz-
szúság forrásai lehetnek gazdinak,
gyalogosoknak, szomszédnak, a jár-
művezetők számára pedig baleset-
veszélyt jelenthetnek. Ha a
tulajdonos azt szeretné, hogy kö-
lyökkutyájából fegyelmezett kutya
váljék, megpróbálja szakkönyvek-
ből elsajátítani az alapismereteket,
ami a gyakorlatban nem minden
esetben sikerül. Amennyiben bizo-
nyos feladatok teljesítésére is ne-
velni akarjuk, mindenekelőtt az
engedelmességre kell oktatni őket,
majd felsőbb szinteken következhet
a nyomkeresés vagy az őrző-védő
gyakorlatok, amelyekhez már szak-
ismeret és végtelen türelem szüksé-
ges. 

Amint Pletl István kiképző hang-
súlyozta, a munkakutyaversenye-
ken elért eredményeket olyan
kollégái és barátai segítségével si-
került közösen megvalósítaniuk,
akiknek szintén hobbijuk a ku-
tyasport, mert véleménye szerint
eredményeket csapatmunka nélkül

nem lehet felmutatni. A végtelen ál-
latszeretet mellett a szakma gyakor-
lásához folyamatos tanulás,
továbbképzés szükségeltetik, ami
országos és nemzetközi szeminári-
umokon való részvétellel valósul
meg. A megszerzett tudást a saját ta-
pasztalataival ötvözve próbál segí-
teni azoknak a gazdáknak, akiknek
a rosszcsontok, a kedvenc makacs-
sága, csintalansága, vagy épp ellen-
kezőleg, agresszív ösztönei teszik
lehetetlenné a harmonikus együtté-
lést. 

Kíváncsiak voltunk, milyen jel-
legű gondokkal keresik meg a ku-
tyatartók, illetve miként kezeli a
menthetetlennek tűnő eseteket.
Amint a szakember elmondta, a
mindennapokban többnyire az új-
donsült gazdák küzdenek gondok-
kal. A helyzet súlyossága
függvényében a szakember erdőcsi-
nádi családi házánál az állat egy hó-
napos állandó ott-tartózkodásával
vállalja a rossz beidegződések kor-
rigálását. Enyhébb eseteknél ház-
hoz megy, és a gazdival együtt

próbálja nevelni az elkényeztetett
házi kedvenceket, mert sok esetben
a tulajdonos reakciója váltja ki a
társállat viselkedési gondjait, ame-
lyek ösztönösen is megnyilvánul-
hatnak. Viselkedési problémák,
lakásban romboló, sétálás közben
agresszíven viselkedő, a szom-
szédokat ugatással zavaró ku-
tyákkal keresik meg, annak
reményében, hogy változtatni
lehet a viselkedési szokásai-
kon, amelyek kiindulópontja,
mint mindennek, a kezdet. Saj-
nos sok gazda csak interneten
való keresgélés után vásárolja
meg a kutyáját. A magát kutya-
tartásra elszánó gazdának
azonban tudnia kell, hogy az
állat nem elektromos készülék,
amit gombnyomásra ki lehet
kapcsolni. Minél nagyobb
testű egy kutya, annál nagyobb
a mozgásigénye. Ha ez nincs
kielégítve, a kutya valóságos
energiabomba lesz, és bármely
pillanatban „robbanhat”. Kellő
mozgás hiányában az unat-
kozó kutyák találnak maguk-
nak elfoglaltságot: félig
szétszedik a lakást, az udvaron
megrágják a tuját, ha pedig
kennelbe zárják őket, ugatnak,

bömbölnek, és a szomszédokat za-
varhatják. A kiképző mindenekelőtt
azt tanácsolja, hogy csak olyan em-
berek vállaljanak kutyát, nem be-
szélve a társasházban, négy fal
között élőkről, akik kellő időt tud-
nak az állatra fordítani. 
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Ember és állat harmóniája
Kutyanevelés és -kiképzés

Ahhoz, hogy a 2018-as tavaszi szezon-
ban az utcán is divatosak legyünk, érde-
mes napirenden lenni az aktuális
street-style, azaz utcai stílus legmoder-
nebb változataival.

A hangsúly ezúttal is a szokatlan szí-
neken és formákon lesz, és ne riadjunk
vissza a klasszikus darabok újraértelme-
zésétől, valamint a szokatlan kombináci-
óktól.

A vezető szerep ezúttal a PIROS színé
lesz, mely minden más színt túlharsog és
helyettesít. A piros kiegészítőktől a monok-
romatikus öltözetig minden divatos lesz.

Ha a piros több árnyalatát alkalmazzuk
egyszerre, amelyekhez a sötét színű ki-
egészítők találnak a legjobban, még ér-
dekesebbé válik a megjelenésünk. Az
anyagok szerkezete is fontos, válasszunk
bársonyból, bőrből, műbőrből, gyapjúból
és szőrméből készült ruhadarabokat.

Idén a piros használható csak kiegészí-
tőként, például PIROS CSIZMA formá-
jában, aminek az a szerepe, hogy egy
sötét, monokromatikus öltözék esetében
(ezt monolooknak nevezik) magára vonja
a figyelmet. Választhatunk elegáns, he-
gyes orrú, tűsarkú, magas szárú piros for-
dított bőr csizmát vagy négyszögletes
orrú, masszív sarkú háromnegyedes csiz-
mát is, bármivel társítva.

A HANYAG ELEGANCIA elve tulaj-
donképpen kreativitási káosz, ami főleg a
GRUNGE STÍLUS sajátja. Túlméretezett
darabok, fordítva felvett blúzok, dzsekik,
„elgombolt” kabátok és főleg egymással
NEM találó darabok társítása jellemzi.

Az idei tavaszi divat egy másik alap-
elve a már említett MONOLOOK, azaz
monokromatikus (egy szín többféle ár-
nyalatából készült) ruhadarabok társítása.

Itt az első helyen főleg az erős színek
állnak, mint a PIROS, KOBALTKÉK,
FŰZÖLD, sőt a PASZTELLSZÍNEK is
divatosak. Hogy melyiket választjuk, az
a kedélyállapottól függ.

Aki szereti a KOCKÁST, idén viselje
nyugodtan, a skót kockástól a pepitáig
minden változata divatos. Ha elegánsak és
nőiesek akarunk lenni, a meleg idő elle-
nére viseljünk FRANCIA BARETTET,
mely igazi franciás bájt kölcsönöz viselő-
jének, és az idén szintén szélsőséges társí-
tásokban divatos. Válasszunk filc, gyapjú,
bőr vagy flitterekkel díszített baretteket.

A tavaszi szezon sztárja az ELLENZŐS
SAPKA, mely szintén mindenféle szélső-
séges társításban divatos, ami a ruhada-
rabokat illeti. 

Ezen a tavaszon az örökzöld 
VINTAGE stílus jegyében újra előkerül-
hetnek a legrégibb, legelfelejtettebb ru-
hadarabjaink, a sikeres, modern
megjelenés részeiként újraértelmezve.

A SZÍNFOLT ELVE alapján, ha sem-
leges vagy sötét színű összeállításainkat
élénk színű táskával vagy lábbelivel tár-
sítjuk, feldobhatjuk, fényt vihetünk meg-
jelenésünkbe.

Akinek jól áll a NADRÁGKOSZ-
TÜM, viselje bátran. A retro kosztümtől
a pizsama stílusún át a hivatalos, office
stílusúig, ismét minden változata divatos.

A lényeg itt is a szokatlan társítások el-
vének betartása, hogy például a komoly,
szürke office típusú kosztümhöz rózsaszín
cipőt húzzunk.

Ha elegánsnak akarunk hatni, nemcsak
egy elegáns cipőre és egy jó formájú tás-
kára van szükségünk, hanem egy hosszú
FELÖLTŐRE is, melyből a klasszikustól
a szokatlan szabásúig minden formájú
szóba jöhet. A legdivatosabb, ha a felöl-
tőnk színe citromsárga. 

Tavaszi utcai divat

A segesvári múzeumban őrzött pati-
kai edények egykori gyógyszertartalma
(materiamedica) tükrözi az átalakulás-
ban levő gyógyszeres kezelést Európá-
ban, de az erdélyi gyógyszerészek
önállósodási törekvését a gyógyításban
használt anyagok és azok árszabási
szempontjából is tetten érhetjük.

Eredete szerint az itt látható „materia-
medica” négy csoportra osztható:

1. Növényi eredetű (65%), 2. Állati
eredetű (9%), 3. Ásványi eredetű (21%),
4. Vegyes, az előbbiek keveréke (5%)

Az első két csoportról a korábbi írásokban
részletesen szóltunk, valamint a harmadikból a
kénről is. Az ásványi anyagok egyre szélesebb
körben hódítottak teret az elmúlt századokban,
jórészt átvették a növények helyét a gyógyászat-
ban, és még napjainkban is alkalmazzák őket.

Az egyik 18. század végén készült faedényen
PULVIS ALUMINIS USTUM olvasható. Ma-
gyarul égetett timsónak vagy alunitnak nevezték
régen, és nevezzük ma is, innen származik az
alumínium neve is. A Pozsonyi taxában (1745)
Alumencrudum-timsó néven szerepel. Vegyi
összetétele alapján alumínium-kálium-szulfátnak
is nevezzük. Az ustus (ustum) szó magyar meg-
felelője: égetett, pörkölt. A természetben a kalinit
nevű ásványban fordul elő.

A timsó elnevezés egyrészt egy konkrét
anyagnak a neve, másrészt általános megneve-
zése a különböző kettős szulfátoknak, például a
vastimsó vas- és kálium-szulfátot tartalmaz. A
gyógyászatban csak az alumínium-kálium-szul-
fátot használják, ezért ott a timsó nevet kizárólag
erre alkalmazzák. 

Az emberiség már régen megismerte a vulka-
nikus kőzetekben keletkező timsót, és használta
is gyógyászati és egyéb célokra, például az ókori
görög orvosok gyermekáldás megelőzésére aján-
lották, labdacsként. Egy 1596-ból származó haj-
festékrecept szerint a hajat festés előtt
timsóoldattal kell lemosni, ördögszekérfű hamu-
jából készült oldatban. A középkorban és a 18–
19. században külsőleg vérzéscsillapításra, sebek
gyógyítására, vadhúskinövések eltávolítására
használták, belsőleg hasmenés ellen, például di-
ólevélteában feloldva. Mindvégig alkalmazták a
bőr cserzésénél és festésénél. A 16. századig Szí-
riából hozták be Európába. A 18. században a
textilipar és a textilfestő ipar addig nem tapasz-
talt fejlődésével megnövekedett a kereslet a
lakkfestéshez szükséges segédanyag iránt. Itáli-
ában a Róma közelében levő Tolfa nevű helység-
ben találtak nagy mennyiségű kalinitásványt,
hosszú évtizedeken keresztül ez látta el egész
Európát timsóval.

Magyarországon a timsót leghamarabb ás-
ványvizekben mutatták ki. A Heves megyei Mát-
rában, Parádon Markhót Ferenc orvos és
gyógyszerész vizsgálta az ottani „sós vizet”, így
az 1760-as években ott is elkezdődött és fejlődött

a timsófőzés. A 18. század végén Munkács mel-
lett fedeztek fel egy gazdag timsólelőhelyet, ez
lett a tolfai timsó vetélytársa, a nyugat-európai
textilgyárak nagy mennyiségben vásárolták fel,
és az ottani gyógyszerkönyvek is külön megem-
lítik a magyar timsót mint kiváló, megbízható
minőségű anyagot. A kibányászott kőzetet egy
ideig szabadtéri fedél alatt tárolták, majd kemen-
cékben pörkölték (a mészégetéshez hasonlóan).

A timsó égetéséhez nagy mennyiségű fára volt
szükség, az erdőtulajdonos arisztokraták meg-
gazdagodtak, a fák felelőtlen kivágása már akkor
megbontotta a természet egyensúlyát. A gyárak
fokozatosan tönkrementek. Szerencsére a kémia
fejlődésével a timsót is sikerült vegyileg előállí-
tani alumínium-szulfát és kálium-szulfát oldatok
elegyítésével és az elegy felhevítésével. A forró
keverék lehűtésekor timsókristályok válnak ki. 

A vegytiszta, fehér, kristályos timsót napjaink-
ban is alkalmazzák a gyógyászatban: vérzéscsil-
lapító, antibakteriális, gombaölő, viszketeg-
ségcsillapító, enyhén hegesítő, összehúzó (adszt-
ringens) hatása folytán rovarcsípésekre, egysze-
rűbb, felszínes sebek kezelésére, irritációkra,
bőrgombásodás ellen. Ólommérgezésekben el-
lenméreg. Az állatgyógyászatban kámforral ke-
verve disznóorbánc ellen javallott.

A timsó élénkebbé teszi a színeket (zöld,
vörös), ezért az élelmiszeriparban is használják,
például az uborka savanyításánál, azért is, hogy
az uborka ropogósabb legyen. 

A kozmetikai ipar mint természetes ásványi
eredetű hatóanyagot egyre nagyobb mennyiség-
ben használja szagtalanító (dezodor) készítmé-
nyekben. Nem izzadásgátló, nem zárja el a bőr
pórusait. Az izzadtságtól fejlődő baktériumokra
hat, főleg azokon a helyeken, ahol nem éri le-
vegő. Testre, hónaljra, lábakra, összeérő combok
között, mell alatt egyaránt ajánlott. Gazdaságos,
nem hagy nyomot a ruhán. Ajánlott adagja 0,5-
5%. Belefoglalható vizes vagy alkoholalapú ol-
datokba, kenőcsökbe, krémekbe, gélekbe,
púderbe, szilárd rudacskákba (stift, ceruza), ar-
cápoló tonikokba. Fontos, hogy szembe ne ke-
rüljön!

Továbbra is nagy mennyiségben használják az
iparban: víztisztításra, textiliparban festésnél,
bőrök kikészítésénél, könyvnyomtatásnál, papíri-
parban nélkülözhetetlen.

Ásványi eredetű gyógyszerek 
2. A timsó

Szer Pálosy Piroska

Casoni Szálasi Ibolya

Veress László



Mottó: „A tér és idő rabjai,
az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött:
őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az idén február 18. – már-

cius 20. között tartózkodik a
Nap a Halak jegyében, és
ezzel a ciklussal lezárul az
asztronómiai tél. A Nap éves
utazása a zodiákus háttérképe
előtt a végéhez közeledik. A
kör kerületén egybeesik a
kezdet és a vég, és e két pólus
között utazunk létezésünk
véget nem érő folyamatában.
Ebben a keringőben mind-
annyian részt veszünk, akiket
Földanya gravitációs ölelése megtart, majd el-
enged. A régi eltűnik, és helyet ad az újnak. Kro-
nosz sarlójával most éppen kimetszeni készül a
telet, hogy majd betoppanhasson a tavasz.

A Halak-ember a víz elemhez tartozik, ami
azt jelzi, hogy a világot az érzelmei által érzé-
keli. A tapasztalat az, hogy az érzelmek erősen
befolyásolják a testi megéléseket. Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy erősítik, vagy éppen gátolják
az egyén fizikai teljesítményét. Megállapíthat-
juk, hogy egy kiegyensúlyozott, vagy divatos
szóval pozitív érzelmi életet élő embernek erő-
sebb az immunrendszere. Magyarán szólva:
egészséges. Az érzelmi labilitás és a negatív ér-
zelmek hosszú távon sok esetben testi tünetekkel
vagy betegségekkel járnak együtt. Az érzelmi
megélések megzavarhatják a gondolkodást, gá-
tolják a rációt, kiütik a ringből azt a bizonyos
„józan paraszti észt”. Aki már találkozott Halak
típusú emberrel, tudja, hogy részesévé vált egy
olyan érzelmi libikókának, amely nehezen értel-
mezhető. Főleg a „szegény én” játszmában ki-
válóak, és aki belekerül ebbe a lelki
társasjátékba, azon kapja magát, hogy olyat is
képes megtenni, amire azelőtt még gondolni sem
mert. 

A Halak jegyéhez soroljuk a Neptunusz boly-
gót, melynek az egyik analógiája az irracionali-
tás. Minden ehhez a területhez kapcsolható, amit
a tudatunk képtelen bemérni. Ilyen például az
álom, amikor a fizikai törvényeknek ellent-
mondó események történnek, ha esetleg úszunk
a levegőben vagy szárnyak nélkül repülünk.

Szellemi kutatók azt mond-
ják, hogy amikor alszunk és
álmodunk, akkor a lélek az
asztrális síkon tevékenykedik.
Egy magasabb világban, ahol
másfajta törvények uralkod-
nak. Erről egy keleti történet
jut eszembe: Vang azt ál-
modta, hogy pillangó. Gyö-
nyörű színes szárnya volt, és
boldogan repült egyik virág-
ról a másikra. Amikor feléb-
redt, elgondolkodott: vajon én

Vang vagyok, aki azt álmodta, hogy pillangó,
vagy a pillangó vagyok, aki azt álmodja, hogy
Vang?

Hasonlóan neptunuszi analógia a meditáció
is. Valójában csak az tud meditálni, aki kikap-
csolja a racionális tudatát, megszünteti a gondo-
latait. Ha ez sikerül, akkor történik valami, amit
csak az tapasztal, aki ott van. Az sem véletlen,
hogy a meditáció nem könnyű, amit Keleten
mesterek mellett sajátítanak el a tanítványok.

A Halak-ember el tudja fogadni a veszteséget.
Kiteljesedése nem rajta múlik. Az egység alko-
tórészeként jól működhet, de önmagában nem
boldogulhat. Aki azonosulni tud a lemondással,
nem veszít. Aki oda tudja adni azt, amit kérnek
tőle, attól már semmit nem vehetnek el. A Sors
akkor vesz el valamit vagy valakit, ha túlzottan
ragaszkodunk hozzá. 

Ha valaki elmélyült bármely ezoterikus vagy
okkult tudományban, vallásban, már tudja, hogy
semmit sem kapunk önmagunkért. Aki nem
hiszi, járjon utána! Megéri a fáradságot, ennyit
elárulhatok.

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

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Az asztrológus üzenetei
Tóth Sándor
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Állítólag dédnagyapám Pókából vá-
rosba jövet nagyon elcsodálkozott a ze-
nélő kút láttán és hallatán. Az volt ám a
székely város zenés-táncos ideje! Nagy-
apám már csak a Kossuth-szobros park-
ként emlegette a város főterét, ahol még
vásárolt a Nagypiacon. Amikor édesapám
leventekatonaként elindult innen a
frontra, Széchenyi térnek hívták a város
központját, s amikor rövid ausztriai fog-
ságából hazatérve visszavonult a főtéren,
már Sztálin nevétől volt hangos az utca.
Azt a főteret már én is láttam, de én nem
emlékszem a Sztálin-szoborra, nekem sok-
kal jobban tetszettek a zöld békák a szö-
kőkúttal, mert olyant addig még nem
láttam. Így lett számomra a város örökös
főtere az, amely középiskolás koromban
rózsákkal fogadott, s nőtt hozzá nemzedé-
künk szívéhez. Ezért lett számunkra szép
elnevezés a Rózsák tere. 

Úgy hallottam, a városi tanács megsza-
vazta a főtéri föld alatti mélygarázs épí-
tésének tervezését. Nem csodálkozom. A
többség, akik ma va-
lamit is számítanak a
tanácsban, azok nem
emlékeznek a zöld bé-
kákra. Akik ma a vá-
rosi tanácsban a
város arculatáról
döntenek, azoknak
szülei vagy nagyszü-
lei nem a zenélő kutas
városban vonultak be
honvédő katonának, s
így számukra a főtér
legfeljebb a parkolás
megoldásának lehe-
tősége.

A múltkeresés szándékával jártam
végig a városközpontot, s megállapítot-
tam: a Bernády György polgármester úr
idejében kialakított főtérből egykor kisa-
játítottak pár száz négyzetméternyi terü-
letet egy bizánci katedrális építésére.
Most – a tervek szerint – kiharapnak a fő-
térből egy mélygarázshoz való bejárati
teret, és a másik oldalon egy kijáratit. Egy
jól megérdemelt főtéri parkolás után a
mostani illemhely körül érkezünk majd
vissza autóval a föld alól a világosságba.
Állítólag a szabad királyi városi jogot
megadó erdélyi fejedelem szobra is helyet
kap a főtéren, s az egykori zenélő kút
mása is. Remélhetőleg mindkettő a mély-
garázs fölött, a rózsák társaságában. A
főtér új arculata kövekből, élettelen mű-
kőből vagy színes kőelemekből épül, s las-
san több lesz a hideg kő a Rózsák terén,
mint az élő tövises rózsa. 

Nem képzett művészettörténészként,
csak úgy Marosvásárhelyen öregedő la-
kosként állapítom meg, egy évszázada el-
kezdődött a barokk-szecessziós főtér lassú
giccsesedése, s mintha most már tanácsi
segédlettel szépen folytatódna.

ötvös József

Hetvenedik nyelvlecke
Mi lesz veled, Rózsák tere?

A február 15-i rejtvény megfejtése: Aki szeret, aki mindig szeret, az nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni.

2000 éve 
(17 vagy 18-ban) hunyt el

Publius Ovidius Naso 
órómai költő. 
Tőle idézünk 

egy szentenciát a rejtvény
fősoraiban
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Bemutatkozott a pjongcsangi téli
olimpián az utolsó magyar ver-
senyző is. A műkorcsolyázó Tóth
Ivett a 30 fős mezőnyből tizenne-
gyedikként mutathatta be prog-
ramját.

Az már a jégre lépés előtt biztos
volt, hogy legalább 53 pont feletti
teljesítmény kell a rövidprogram
során ahhoz, hogy bemutathassa a
kűrjét. Ezúttal is az AC/DC zené-
jére táncolt, és már az első pár tak-
tus után hatalmas tapsot kapott.

Talán ez is hozzájárulhatott
ahhoz, hogy kitűnő programot mu-
tatott be. A Svájcban készülő 19
éves magyar sportoló nagyszerűen
kezdett, tisztán megcsinálta a két
tripla toeloopból álló kombináció-
ját, és végig roppant magabiztos-

nak tűnt. Remekül sikerültek az ug-
rások, határozottan állt bele a tripla
lutzba és a dupla axelbe is.

Semmi nem utalt rá, hogy a nyá-
ron lábközépcsonttörése volt, és
csak az utolsó pillanatban harcolta
ki a szereplést. A pontozók végül
53.22 pontot adtak a magyar ver-
senyzőnek – ez a szezonban a leg-
jobb teljesítménye volt –, amivel
akkor a nyolcadik helyen állt.
Végül a 23. helyen végzett, így biz-
tosan ott lesz a kűrben.

Eredmények: műkorcsolya, nők,
állás a rövidprogram után: 1. Alina
Zagitova (Oroszország) 82,92 pont,
2. Jevgenyija Medvegyeva (Orosz-
ország) 81,61, 3. Kaetlyn Osmond
(Kanada) 78,87, ...23. Tóth Ivett
53,22.

Elsőként Csehország válogatottja jutott be a pjong-
csangi téli olimpia férfijégkorong-tornájának elődön-
tőjébe, miután szerdán nagy csatában legyőzte az

amerikai együttest. A mérkőzés végig nagy csatát ho-
zott, nem bírtak egymással a felek, a rendes játékidő
2-2-es döntetlennel zárult, s mivel a hosszabbításban
nem született döntés, következett a szétlövés. A feszült-
ség érezhető volt a játékosokon, a tíz rávezetésből
ugyanis csupán egyetlen végződött góllal, és mivel azt
Petr Koukal szerezte, a csehek örülhettek. Ugyancsak
tegnap az Orosz csapat is kvalifikált a legjobb négy
közé, miután nagyon magabiztos, 6-1-es győzelmet
aratott Norvégia ellen. Az elődöntőben a csehek és az
oroszok egymás ellen játszanak.

Remek kűrrel jutott tovább
Tóth Ivett az olimpián

Az FC Barcelona 1-1-es döntet-
lent játszott a Chelsea vendégeként a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcad-
döntőjének első mérkőzésén, ked-
den, míg a Bayern München 5-0-ra
legyőzte a meccs jelentős részében
emberhátrányban játszó Besiktast.

A londoni találkozó első félidejé-
ben jelentős mezőnyfölényben fut-
ballozott a vendégcsapat (a
statisztikák szerint a Barcelona 68,
míg a Chelsea házigazdaként csak
32 százalékban birtokolta a labdát a
meccsen), ennek ellenére a hazaiak
támadtak veszélyesebben, Willian
kétszer is a kapufát találta el. A Bar-
celona egyetlen kísérlete sem ment
kapura. A második felvonást némi-
leg veszélyesebben kezdte a katalán
együttes, gólt azonban a Chelsea
szerzett, Willian harmadik kísérlete
már utat talált a hálóba. A spanyol
csapat 13 perc után egyenlített Lio-
nel Messi révén, akinek ez volt a ki-
lencedik mérkőzése, de csak az első
gólja a Chelsea ellen. Az ötszörös
aranylabdás argentin támadónak
harminc lövésre volt ehhez szük-
sége a londoniak ellen. Találatához
a londoniak elképesztő védelmi hi-
bája is kellett. Az argentin csatárnak
a 122-ből ez volt a 61. olyan BL-
meccse, amelyen betalált.

Az angol csapatban öt spanyol já-
tékos lépett pályára, de csak egy
angol, a 84. percben becserélt
Danny Drinkwater.

Az este másik mérkőzésén korán
emberhátrányba került München-
ben a Besiktas: a török együttes
védői eladták a labdát a 16. perc-
ben, a kilépő Robert Lewan-
dowski átesett a becsúszó
Domagoj Vida lábán, a horvát vá-
logatott védőt pedig kiállította a
játékvezető.

Bár mezőnyfölényt ki tudott ala-
kítani emberfórban a bajor gárda,
sokáig úgy tűnt, gól nélkül vonul-
nak szünetre a csapatok. Azonban
Thomas Müller két perccel a félidő
vége előtt közelről bevette a törö-
kök kapuját, ez pedig nem sok jót
ígért a Besiktasnak, ugyanis a
Bayern legutóbbi 61 olyan tétmér-
kőzésén nem kapott ki, amikor a

német csatár gólt szerzett (58 győze-
lem, 3 döntetlen). A fordulást köve-
tően Lewandowski szabadrúgásánál
a kapufa még megmentette a vendé-
geket, ám néhány perccel később
éppen a lengyel támadó tálalt töké-
letesen Kingsley Coman elé, aki kö-
zelről nem hibázott. Már 2-0-ra
vezetett a Bayern – korábbi két ta-
lálkozásuk alkalmával, az 1997/98-
as kiírás csoportkörében a németek
otthon és idegenben is ilyen vég-

eredménnyel győzték le ellenfe-
lüket. Hogy ezúttal nem így történt,
arról Müller gondoskodott, aki egy
újabb közeli helyzetet értékesített.
A jó formában lévő bajorok fokoza-
tosan felőrölték tíz emberrel futbal-
lozó ellenfelüket, a hajrában
Lewandowski kétszer is betalált,
így a müncheniek nem sok nyitott
kérdést hagytak a visszavágó előtt.

A visszavágókat március 14-én,
szerdán rendezik.
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Bajnokok Ligája: Nem bírt a Barcával 
a Chelsea, fél lábbal nyolc között a Bayern

Kiütötték az amerikaiakat, négy között a csehek

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 27. forduló: Tottenham – Arsenal 1-0, Everton

– Crystal Palace 3-1, Stoke – Brighton & Hove Albion 1-1, Swansea –
Burnley 1-0, West Ham United – Watford 2-0, Manchester City – Leices-
ter 5-1, Huddersfield – Bournemouth 4-1, Newcastle United – Manchester
United 1-0, Southampton – Liverpool 0-2, Chelsea – West Bromwich 3-
0. Az élcsoport: 1. Manchester City 72 pont, 2. Manchester United 56, 3.
Liverpool 54.

* Spanyol Primera División, 24. forduló: Girona – Leganés 3-0, Las
Palmas – Sevilla 1-2, Eibar – Barcelona 0-2, Alavés – Deportivo La Co-
runa 1-0, Málaga – Valencia 1-2, Real Sociedad – Levante 3-0, Atlético
Madrid – Athletic Bilbao 2-0, Espanyol – Villarreal 1-1, Betis – Real Mad-
rid 3-5, Getafe – Celta Vigo 3-0. Az élcsoport: 1. Barcelona 62 pont, 2.
Atlético Madrid 55, 3. Valencia 46.

* Olasz Serie A, 25. forduló: Udinese – AS Roma 0-2, Chievo – Cagliari
2-1, Genoa – Inter 2-0, Torino – Juventus 0-1, Benevento – Crotone 3-2,
Bologna – Sassuolo 2-1, Napoli – SPAL 1-0, Atalanta – Fiorentina 1-1,
AC Milan – Sampdoria 1-0, Lazio – Hellas Verona 2-0. Az élcsoport: 1.
Napoli 66 pont, 2. Juventus 65, 3. AS Roma 50.

* Német Bundesliga, 23. forduló: Hertha BSC – Mainz 0-2, Wolfsburg
– Bayern München 1-2, Freiburg – Werder Bremen 1-0, Hamburger SV
– Bayer Leverkusen 1-2, 1. FC Köln – Hannover 96 1-1, Schalke 04 –
Hoffenheim 2-1, Augsburg – VfB Stuttgart 0-1, Mönchengladbach – Bo-
russia Dortmund 0-1, Eintracht Frankfurt – RB Leipzig 2-1. Az élcsoport:
1. Bayern München 59 pont, 2. Borussia Dortmund 40, 3. Eintracht Frank-
furt 39.

* Francia Ligue 1, 26. forduló: AS Monaco – Dijon 4-0, Paris St. Ger-
main – Strasbourg 5-2, Troyes – Metz 1-0, Montpellier HSC – Guingamp
1-1, Amiens SC – Toulouse 0-0, Angers – St. Etienne 0-1, Caen – Stade
Rennes 2-2, Nice – Nantes 1-1, Lille – Lyon 2-2, Olympique Marseille –
Bordeaux 1-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 68 pont, 2. AS Monaco
56, 3. Olympique Marseille 55.

Ma este: Európa-liga-visszavágók a 16 közé jutásért
Gulácsi Péter csapata, a RB Leipzig 3-1-es előnyből, míg Kádár

Tamás együttese, a Dinamo Kijev 1-1-es döntetlenről várja a 16
közé jutásért vívott párharca visszavágóját az Európa-ligában. A
német klub az olasz listavezető Napoli otthonában diadalmaskodott
az első összecsapáson, és az AEK Athén stadionjában döntetlenre
végző Kádárékhoz hasonlóan saját közönsége előtt juthat tovább.

A Bukaresti FCSB Rómában igyekszik majd továbbjutásra vál-
tani a hazai környezetben elért, Lazio elleni, 1-0-s sikert.

Kleinheisler László kazah együttese, az Asztana a Sportinghoz
látogat, Lisszabonba, a hazai pályán elszenvedett 3-1-es vereség
után. A Salzburg Real Sociedad ellen készülő keretében pedig ott
van a 17 éves Szoboszlai Dominik. Ebben a párharcban 2-2-re vég-
ződött a múlt heti, spanyolországi mérkőzés.

Európa-liga, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó (zárójelben
az első mérkőzés eredménye):

* 18.00 óra: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Nice (francia) (3-2)
(Telekom Sport 2)

* 20.00 óra: Sporting Lisszabon (portugál) – Asztana (kazah) (3-
1), Lazio (olasz) – FCSB (román) (0-1) (Pro TV, Telekom Sport 1),
Plzen (cseh) – Partizan Belgrád (szerb) (1-1), Villarreal (spanyol)
– Olympique Lyon (francia) (1-3) (Telekom Sport 3), RB Leipzig
(német) – Napoli (olasz) (3-1) (Telekom Sport 2), Zenit (orosz) –
Celtic Glasgow (skót) (0-1), Dinamo Kijev (ukrán) – AEK Athén
(görög) (1-1), Atlético Madrid (spanyol) – FC Koppenhága (dán)
(4-1) (Telekom Sport 4)

* 22.05 óra: Braga (portugál) – Olympique Marseille (francia)
(0-3), Arsenal (angol) – Östersund (svéd) (3-0) (Telekom Sport 4),
AC Milan (olasz) – Ludogorec (bolgár) (3-0) (Telekom Sport 2),
Salzburg (osztrák) – Real Sociedad (spanyol) (2-2), Athletic Bilbao
(spanyol) – Szpartak Moszkva (orosz) (3-1), Atalanta (olasz) – Bo-
russia Dortmund (német) (2-3) (RTL II, Telekom Sport 3)

Tegnap, lapzárta után játszották: CSZKA Moszkva (orosz) –
Crvena zvezda (szerb) (0-0).

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
* Bayern München (német) – Besiktas (török) 5-0 (1-0)
gólszerzők: Müller (43., 66.), Coman (53.), Lewandowski (79., 88.)
kiállítva: Vida (16 – Besiktas)
* Chelsea (angol) – FC Barcelona (spanyol) 1-1 (0-0)
gólszerzők: Willian (62.), illetve Messi (75.)

A szerdai aranyérmesek
A pjongcsangi téli olimpia szerdai versenynapjának győztesei:
* alpesi sí, női lesiklás: Sofia Goggia (Olaszország)
* síakrobatika, férfikrossz: Brady Leman (Kanada)
* sífutás, női szabadstílusú csapatsprint: Kikkan Randall, Jessica

Diggins (Egyesült Államok); férfi szabadstílusú csapatsprint: Mar-
tin Johnsrud Sundby, Johannes Hösflot Kläbo (Norvégia)

* gyorskorcsolya, férfi csapatüldözéses verseny: Norvégia (Ha-
vard Bökko, Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde
Pedersen); női csapatüldözéses verseny: Japán (Takagi Miho, Szato
Ajano, Takagi Nana, Kikucsi Ajaka)

* bob, női kettes: Mariama Jamanka, Lisa Buckwitz (Németor-
szág)

Finnország bronzérmes a női hokitornán
Az előző két olimpiához hasonlóan Pjongcsangban is Kanada – Egyesült Államok döntőt rendeznek

a női jégkorongtornán (romániai idő szerint ma 6.10-től). A bronzmeccset tegnap játszották, Finnor-
szág 3-2-re nyert az Orosz csapat ellen.

Eredmények:
* A csoport, 1. forduló: Finnország – Egyesült Államok 1-3, Kanada – Orosz csapat 5-0; 2. forduló:

Kanada – Finnország 4-1, Egyesült Államok – Orosz csapat 5-0; 3. forduló: Egyesült Államok – Ka-
nada 1-2, Orosz csapat – Finnország 1-5. A csoport végeredménye: 1. Kanada 9 pont, 2. Egyesült Ál-
lamok 6, 3. Finnország 3, 4. Orosz csapat 0.

* B csoport, 1. forduló: Japán – Svédország 1-2, Svájc – Korea 8-0; 2. forduló: Svájc – Japán 3-1,
Svédország – Korea 8-0; 3. forduló: Svédország – Svájc 1-2, Korea – Japán 1-4. A csoport végeredmé-
nye: 1. Svájc 9 pont, 2. Svédország 6, 3. Japán 3, 4. Korea 0.

* negyeddöntő: Orosz csapat – Svájc 6-2, Finnország – Svédország 7-2; Kanada és az Egyesült Ál-
lamok kiemeltként jutott tovább

* az 5-8. helyért: Svájc – Korea 2-0, Svédország – Japán 1-2 – hosszabbítás után
* a 7. helyért: Svédország – Korea 6-1
* az 5. helyért: Svájc – Japán 1-0
* elődöntő: Kanada – Orosz csapat 5-0, Egyesült Államok – Finnország 5-0
* a 3. helyért: Finnország – Orosz csapat 3-2

Eredményjelző
Téli olimpia, férfijégkorong, egyenes kieséses

szakasz:
* rájátszás a negyeddöntőbe jutásért: Egyesült

Államok – Szlovákia 5-1, Szlovénia – Norvégia 1-2
– hosszabbítás után, Finnország – Dél-Korea 4-2,
Svájc – Németország 1-2 – hosszabbítás után

* negyeddöntő: Csehország – Egyesült Államok
3-2 – szétlövés, Orosz csapat – Norvégia 6-1

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt 



„Egymásért” szervezték meg
kilencedik alkalommal az
Égjen a láng! keresztyén ze-
nefesztivált február 17–18-án
a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lotában. A nagyterem szín-
padán, a Parázsfészek
asztalkáin, pannókon és falra
vetítve egyaránt lángocskák
fogadták a zenében, találko-
zásokban és tartalmas be-
szélgetésekben elmerülőket,
de a szívekben is fellobbant
valami, ami emlékezetessé
tette a hétvége két délután-
ját, egyben a böjti időszak
kezdetét. Több száz marosvá-
sárhelyi és környékbeli érdek-
lődő gyűlt össze az
eseményen, minden korosz-
tály képviseltette magát,
megtapasztalva a zene csodá-
ját és mélységét, hiszen az
éneklés olyan, mintha kétszer
imádkoznál. 

Az első évekhez képest a rendez-
vény jelentős változásokon és növe-
kedésen esett át résztvevők,
szervezők és programkínálat szem-
pontjából egyaránt: az esemény ez-
úttal három helyszínen zajlott: a
nagyteremben tartott koncertek és
áhítatok mellett a Parázsfészek sze-
mélyes bizonyságtételeknek, felol-
vasószínháznak, slam poetry
előadásnak is otthont adott, míg a
legkisebbek a Szikrazugban szóra-
koztak, énekeltek és játszottak ön-
feledten, az épület előcsarnokában
pedig kézművesvásár és könyves
stand várta az érdeklődőket.

Szombaton, február 17-én a
Worship Team, a Gordonka, a
szászcsávási ifjúsági zenekar, vala-
mint a FIKE band által előcsalt dal-
lamok ébresztgették a lángokat,
emellett a Parázsfészekben Gecse
Ramóna felolvasását hallgathatták
meg a résztvevők, majd Bodó Előd
Barna, Mezőpanit fiatal polgármes-
tere, a Szela együttes tagja osztotta
meg gondolatait az egybegyűltek-
kel. Bevallotta, sokszor csodabo-
gárként tekintenek rá, amikor
keresztyén zenész polgármesterként
emlegetik, de hisz benne, hogy
sehol nincs olyan hely vagy terület,
ahol ne lenne helye Istennek. Így a
politikában is megvan a helye. „A
világ nem változik meg attól, hogy
te keresztyénként élsz benne. De
számodra megváltozhat, és másként
telhetnek a napjaid” – mutatott rá a
meghívott, aki úgy véli, kizárólag
akkor tudja teljesíteni a feladatait,
végezni a munkáját, ha Istennel
együtt végzi. Az est folyamán Les
Zoltán egyetemi lelkész tartott áhí-

tatot az ApCsel 2,41–47. alapján.
„Isten az, aki elsődlegesen cselek-
szik, ő már megtette a lépést felénk,
nekünk pedig csak el kell fogad-
nunk ezt a közeledést, és a mi gya-
rapodásunk, fejlődésünk által a
közösség is gyarapodhat” – jelen-
tette ki a lelkipásztor. Rámutatott,
magányos keresztyénség nem lehet-
séges, vagy ha igen, csak rövid
ideig, mivel a hitet igazán csak a
másik emberrel való közösségben,
a szeretet parancsolatára építve tud-
juk megélni.

Böjtfő vasárnapján, 18-án a Fun-
damentum, a Szela, a Graal, a CSIT
Band, a Telekiek Unokái, a Trinita-
tis ifjúsági kórus és a Stone Hill lé-
pett fel, emellett Barticel Krisztián
és Emese lelkészházaspár tartott
párbeszédes áhítatot. A négykezes
igehirdetést az Énekek 8,6b igére
alapozták. Rámutattak: éghet ben-
nünk a szeretet, szerelem lángja, de
a gyűlölet is perzselhet, valamint a
pokolnak is van lángja. Emese sze-
rint a lángunkat sokszor elrejtjük,
mert félünk, hagyjuk kialudni, nem
tápláljuk, vagy engedjük, hogy
mások kioltsák. A lángunk az egyik
legerősebb fegyverünk, pusztítani is
tudunk vele, de egymásért, máso-
kért is tudjuk táplálni, lobogtatni.
Hogyan lehet igazán egymásért
élni? – tette fel a kérdést a házaspár.
Pál apostolt említették példaként,
aki azért tudott olyan sokat tenni
másokért, mert Krisztus szeretete
szorongatta, nem tudta elviselni,
hogy bárkinek is békételensége le-
gyen. Minket is Krisztus szeretete
kell hogy szorongasson, hogy egy-
másért tudjunk élni, egymást tudjuk
szeretni. Ha azt szeretnénk, hogy a
lángunk egymásért égjen, elkerül-
hetetlen, hogy először Jézusért
égjen, aki várja, hogy az ő szerete-
tére szeretettel feleljünk.

A Parázsfészekben Tussay Szi-
lárd, az Erdélyi Református Egy-
házkerület ifjúsági referensének
bizonyságtételét hallgathatták meg

az egybegyűltek. Az Erdélyi IKE
ügyvezető igazgatója beszélt a gyü-
lekezetben végzett ifjúsági munká-
járól, a táborok, tevékenységek
szervezéséről, a közösségi munka
kihívásairól, a Válts irányt! IKE-
fesztivál szervezéséről, a minden-
napok áldásairól. Úgy véli,
fantasztikus, hogy ennyire sok fia-
talt érdekelnek az egyházi ifjúsági
tevékenységek. „A közösségünkben
egy puzzle-t alkotunk, mindenkinek
megvan a maga formája, és ezek a
darabok adják együtt az összképet,
a közösséget, amelyhez jó tartozni”
– magyarázta Szilárd, aki bevallása
szerint nem munkaként, hanem
szolgálatként éli meg a közösségért
hozott áldozatokat. A Parázsfészek
programját slam poetry előadás is
gazdagította: öt fiatal marosvásár-
helyi slammer verselt önmagáról,
élete mozzanatairól, hétköznapi és
rendkívüli pillanatokról, szerelem-
ről és tejbegrízről. 

Sütő Alpár a kezdetektől szerve-
zője, a második kiadástól pedig fő-
szervezője a fesztiválnak.
Elmondta, a jövő évi, tizedik Égjen
a láng! mindenképp valamilyen vál-
tozást fog hozni. Úgy véli, lassan
ideje átadni a stafétát a fiatalabb ge-
nerációnak, hiszen a szervezőcsapat
összetétele keveset változott az
évek alatt. A szervezés az egész csa-
patnak szolgálat, mindenki önkén-
tesen, örömmel végzi, a nehézségek
ellenére is, hiszen közösséget jelent
számukra Istennel és egymással –
mondta el a főszervező. A rendez-
vényen összegyűlt adományokat a
szervezők a Vidám Szívek Klubja
evangelizációs gyerektábor és az
Angyaltábor támogatására fordít-
ják. „Nagyon örülök annak, hogy
idén gyűlt be az eddigi évek alatt a
legtöbb adomány, egészen pontosan
4468,1 lej. Nagy öröm az egész
szervezőcsapatnak, hogy két ilyen
jó és szükséges projektet tudunk mi
is támogatni” – nyilatkozta Sütő
Alpár.

10   NÉPÚJSÁG ___________________________________________KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY ____________________________________ 2018. február 22., csütörtök

Berekméri Gabriella

Égjen a láng! – egymásért

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy
ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres
a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-
381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Március elsejei ajándék 
a hölgyeknek: 

ingyenes belépés 
a korcsolyapályára!

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal március 1. alkalmából
kedveskedik a hölgyeknek, ingyenes belépést biztosítva a Ligetben
kialakított korcsolyapályára. A létesítmény március 4-ig tart
nyitva, az időjárás függvényében. A korcsolyapálya továbbra is a
téli időszak legfelkapottabb helyszíne Marosvásárhelyen: a decem-
beri megnyitás óta több mint 21.600-an vették igénybe. A három
hónap alatt majdnem 15 ezer gyerek és több mint 6700 felnőtt él-
vezte a jeget. Bérletet 86 személy váltott, 12 iskolás csoport pedig
a korcsolyapályán tartotta a tornaórát. A 3–10 év közötti gyerekek
a továbbiakban is a sátor alatt, a kezdők számára kialakított részen
korcsolyázhatnak – a kis hokisok ugyanitt tartják edzéseiket szer-
dánként 17.30 és 19 óra között.         

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Fotó: Kiss Gábor, Bethlendi Tamás

Jánossy Margit néni 1915. június
17-én született, és 102 évével és 8
hónapjával a község legidősebb
embereként volt nyilvántartva. 

Megható volt a koporsója mel-
lett állni, több mint egy évszázadot
élt – nyilatkozta Sófalvi Szabolcs
polgármester. – Számomra mégis
az értékes és maradandó, amit Mar-
git néni számtalanszor aranymon-
dásként osztott meg velem. Azt
tartotta, a hosszú élet titka az, hogy
mindennap formában kell tartani a
lelket és imádkozni Istenhez, min-
dennap odaadással és lelkiismere-
tesen kell végezni a munkát és
dönteni, a nehézségek, betegségek
és megpróbáltatások ellenére sem

hagyni, hogy a világi dolgok elve-
gyék az életkedvünket és a remé-
nyünket. Tényleg így élt Margit
néni, mert amikor 100 éves korában
meglátogattam, még akkor is dalolt
egyet nekem román és magyar
nyelven, és viccesen bocsánatot
kért, hogy nem volt ideje süteményt
sütni, és azzal várni a polgármes-
tert. Lenne mit tanulniuk ezekből a
mondásokból a fiataloknak is, főleg
ami a reményteljes életet és hitet il-
leti – emelte ki Sófalvi Szabolcs a
temetésen mondott beszédében.

Jánossy Margit nénit, aki közel
70 évet özvegyen élt, a maros-
szentgyörgyi római katolikus teme-
tőben helyezték örök nyugalomra. 

Kedden utolsó útjára kísérték 
Marosszentgyörgy és a környék

legidősebb emberét



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen köze-
lében igényes diákok vagy fiatal háza-
sok részére. Azonnal beköltözhető,
felújított, modernül berendezett, termo-
pán ablakokkal és saját hőközponttal
rendelkezik. Tel. 0744-394-333. (sz.-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-189-919.
(6930)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6721)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és

eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (6823)

FELKÉSZÍTEK kémiából. Tel. 0741-172-

097. (6906)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, festést,

szigetelést, gipszkartonozást, padló- és

falicsempe-lerakást. Komolyságot

várunk el és ajánlunk. Tel. 0751-471-965.

(6940)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(6801)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:

cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-

javítás. Nyugdíjasoknak 30%

kedvezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:

cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-

javítás. Nyugdíjasoknak 30% ked-

vezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)

MEGEMLÉKEZÉS

Sohasem halványul szívünkben
emléked, soha nem szűnik meg
lelkünk gyásza érted.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 22-én a gegesi FÜLÖP
GÉZÁRA halálának első évfordu-
lóján. Emlékét őrzi szerető csa-
ládja. Nyugodj békében, Tata!
(6837)

ELHALÁLOZÁS

„Azt mondják, a halál nem léte-
zik, az csak a túlparton megszü-
lető hullócsillag árnya.”
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett unokatestvérünk, 

NAGY KATALIN 
életének 68. évében február 20-
án eltávozott közülünk.
Végső búcsút február 25-én, va-
sárnap 11 órától veszünk tőle a
marosvásárhelyi zsidó temető-
ben. 

A gyászoló család. (7006-I)

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a disznajói születésű 

FAZAKAS BÉLA 
volt marosvásárhelyi lakos, a

Metalotehnica volt alkalmazottja 
életének 63. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metésére február 22-én, csütör-
tökön 13 órakor kerül sor a
magyarói temető cinterméből.
Emléke szívünkben örökké élni
fog. 
Búcsúzik tőle bánatos felesége,
Irén, két lánya: Dalma és Imola
családjukkal együtt. (7005-I)

Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, búcsúzás nélkül, csen-
desen elmentél. Bánatos szívvel
búcsúzom testvéremtől, 

FAZAKAS BÉLÁTÓL 
aki életének 63. évében csende-
sen megpihent. Szép emlékét
örökké szívemben őrzöm. 
Testvére, Irma és családja, ke-
resztlánya, Emőke és családja.
(7005-I)

Mélységes fájdalommal tudatjuk,
hogy 

GÁLFALVI ERZSÉBET 
született VAJDA ERZSÉBET 

türelemmel viselt, súlyos beteg-
ség után életének 79. évében
2018. február 21-én elhunyt. A
marosvásárhelyi református sír-
kertben február 23-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra, re-
formátus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (7019-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettünk,
BORSA MÁRIA-MAGDOLNA
született Kelemen temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, és sírjára virágot
helyeztek, illetve mindazoknak,
akik távollétükben együttér-
zésüket fejezték ki, és
gondolatban velünk voltak. A
gyászoló család. (7004-I)
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KFT. alkalmaz ASZTALOST nyílászárók készítésére. Tel. 0744-
798-270. (6539-I)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásár-
hely) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁRSA-
KAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806
vagy e-mail-cím: info@neuzer.ro (19848)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív
ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgá-
lása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és
román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önélet-
rajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj min-
ket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a szá-
mítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Ér-
deklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓ-
NŐT. Tel. 0744-681-130. (19871)
ÉLELMISZERRAKTÁRBA alkalmazunk RAKTÁROST. Érdek-
lődni a 0742-134-440-es telefonszámon lehet. (19869-I)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZ-
TÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG munkatársakat keres: RAKODÓ-
MUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT és RAKTÁROST. Tel. 0725-578-030.
(sz.-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCA-
KEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk. Tel. 0724-989-092, 0720-
071-432. (19851)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
RAKTÁROST alkalmaz KERESKEDELMI CÉG, előnyben a B
kategóriával rendelkezők. Tel. 0722-383-216. (19868-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztésben szerzett tapasztalat
előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TE-
HERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az 
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365-430-151-es faxszámra
várják. Érdeklődni a 0365-430-150-es telefonszámon lehet. (19873-I)
KFT. faanyagraktárba MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”

(Juhász Gyula)
Tizenhárom éve annak, hogy dr.
ÁGOSTON ALBERT 2005. február
22-én örökre itt hagyott bennünket.
Soha el nem múló szeretettel, szo-
morú szívvel emlékezünk arra a
napra. 
Szerető felesége, gyermekei, 
unokái, veje és menye. (6913-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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



Maros Megyei Tanács

A Tej és kifli program keretében kiosztott termékek
tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős megyei bizottság
nevében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság januárban 85 tanintézetnél és 42 raktárnál ellenőrizte a
Tej és kifli program keretében kiosztott termékek tárolását. Az ellenőrzé-
sek során a Marosvásárhelyi 7-es Számú Általános Iskolánál megállapítot-
ták, hogy a tej és tejtermékek tárolására használt hűtőszekrénynek nincs
hőmérője. A segesvári Sophie’s magánóvodában pedig nem tárolták meg-
felelően a Tej és kifli program keretében kiosztott termékeket, az ottani
személyzet nem volt kiképezve, és nem ismerte az alapvető közegészség-
ügyi előírásokat. 
A közegészségügyi igazgatóság felügyelői határidőt szabtak az észlelt hiá-
nyosságok kiküszöbölésére, és a határidő lejárta után újra ellenőrizni fogják
az érintett tanintézeteket. Ugyanakkor a rendellenességek miatt a megfe-
lelő szankciókat is kiszabták. 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája
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