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Öregotthon épül Holtmaroson

Legendás labdarúgó támogatásával

Előfizetőink
figyelmébe!

A húsvéti ünnepek
miatt áprilisban
kevesebb
A munkAnAp,
ne feledjék
időben megújítani
az előfizetést!
Telefon:
0742-828-647.

Kelemen szerint
kisebbségi jogokkal kapcsolatos
állásfoglalásai
miatt tilthatták ki

Magyarói vendégoldalunk a 6. oldalon

lelkész elmondta, hogy több éve felmerült az
idősotthon építésének a gondolata, ahol az
ugyancsak az általuk működtetett gyermekotthonban felnőtt fiataloknak biztosítanak munkahelyet. Ám a megvalósítása pénzhiány miatt
sokáig csak elképzelés maradt. A helyzet úgy
hozta, hogy testvértelepülési látogatáson a magyarországi Solton járt, ahol megismerkedett
Németh Imola ügyvédnő bátyjával, aki tudomást szerzett a szándékukról. Kiderült, hogy az
ügyvédnő Csernai Pál egykori híres futballista
és edző ügyintézője volt.
Németh Imola elmesélte Bartha Józsefnek,
Vajda György
hogy miután Csernai Pál hazatelepedett, egy
Az alapítvány tevékenysége nemcsak Erdély- bérlakásban lakott az ügyvédnővel, akit felkért
ben, hanem az anyaországban is ismert. A ny. ügyes-bajos dolgainak intézésére, mivel nem

Holtmaros a közösségépítés jó példája.
Bartha József nyugalmazott holtmarosi
lelkipásztor a Czegei-Wass Alapítvány
ügykezelője, az alapítvány hozzájárulásával gyermekotthont építettek és árva
gyerekeket gondoztak évekig. Az alapítvány most idősotthont épít. Támogatója
Csernai Pál néhai edző, a legendás
Aranycsapat tagja, aki több németországi klubcsapat, köztük a Bayern München edzője is volt.

Az RMDSZ elnöke a magyar közmédiának elmondta: soha nem sértette
meg az ukrán államot, akkor sem,
amikor két éve – több román képviselőhöz hasonlóan – maga is határozottan felemelte a szavát az anyanyelvű
oktatást korlátozó új ukrán oktatási
törvény miatt.

____________3.
Megkezdődött
az oktatók
kihallgatása

Fotó: Vajda György

volt családja. Egy elkeseredett pillanatában azt
mondta, hogy az összes pénzét elégeti a szoba
közepén. Ekkor javasolta az ügyvédnő, hogy
vagyonát inkább ajánlja fel jótékony célra. Az
egykori futballsztár 2013. szeptember elsején
elhunyt, de még azelőtt a pilisiekre és a WassCzegei Alapítványra 200-200 millió forintot hagyott. A feltétel az volt, hogy az összegből
erdélyi magyar fiatalokat kell támogatni.
Az idősotthon építésével két dolgot is megold
az alapítvány. Egyrészt egy olyan szociális intézményt hoz létre, amelyre nagy szükség van,
másrészt munkahelyeket teremt az egykori –
saját árvaházban – gondozottaknak. A pénz
az adományozó halála után egy évvel került
(Folytatás a 6. oldalon)

A tegnapi meghallgatáson ügyvéd kíséretében vettek részt a magyar oktatók. Egyelőre még nem világos, hogy
előzetes vizsgálódásról vagy már a tulajdonképpeni fegyelmi eljárásról van
szó.

____________4.

Mózes Edith

A tét

Kilenc párt vagy pártszövetség listáját és
egy független jelölését fogadta el múlt héten a
Központi Választási Iroda az európai parlamenti választásokra: a Szociáldemokrata Párt
(PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az
USR-PLUS 2020 Szövetség, a Liberálisok és
Demokraták Szövetsége (ALDE), a Románia
Haladásáért Országos Szövetség (UNPR), a
Pro Románia Párt, az RMDSZ, a Népi Mozgalom Párt (PMP) és az Egyesült Románia
Párt (PRU) európai parlamenti jelöltlistáit,
valamint egy független jelölését, a Gregoriana
Tudoranét.
Az RMDSZ, amely két biztos befutó helyre
számít, erős Kárpát-medencei magyar képviseletért kampányol, ehhez azonban arra van
szükség, hogy az erdélyi és a Kárpát-medencei
magyarok minél nagyobb számban vegyenek
részt a szavazáson.
A Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) is befutó helyet kért
magának az úgynevezett összefogás listáján.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 47 perckor,
lenyugszik
20 óra 1 perckor.
Az év 99. napja,
hátravan 266 nap.

Ma eRHARd,
holnap ZsOLT napja.
ZsOLT: régi magyar személynév, a Solt alakváltozata. Az
utóbbi formában maradt fenn
Solt, Soltszentimre, Soltvadkert
nevében is.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

Változó égbolt,
eső lehetséges

BNR – 2019. április 8.

1 EUR

Hőmérséklet:

1 USD

max. 220C
min. 80C

100 HUF

1 g ARANY

4,7507

4,2277
1,4766

176,3534

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

Megyei hírek

17 utcát aszfaltoznak le Mezőpanit
községben

Hétfőn Mezőpanit községben nagyszabású munkálatok
kezdődtek, melynek során 17 utcát korszerűsítenek. Négy
méter széles aszfaltréteget terítenek le, útszegélyeket építenek ki és vízelvezető árkokat ásnak ki, továbbá jelzőtáblákat helyeznek el. A beruházást kormánypénzből és saját
költségvetésből finanszírozzák. Mezőbergenyében és
Csittszentivánon négy-négy utcát, Mezőpanitban hét utcát,
Harcón és Székelykövesden egy-egy utcát aszfaltoznak le.
Arra kérik a lakókat, hogy ezekben az utcákban ne parkoljanak, hagyják szabadon az úttestet, a hidakat és a járdát.

Ünnepi készülődés

A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesülettel közösen családi húsvéti készülődésre várja a marosvásárhelyi családokat április 13-án 10-18 óra között a várbeli
információs iroda kupolaépületébe. A szervezők kézműves-kiállítással egybekötött kézműves tevékenységeket
ajánlanak. A hagyományos tojásfestésen kívül az érdeklődők faraghatnak, mézeskalácsot süthetnek, nemezelhetnek, húsvéti figurákat és díszeket is készíthetnek. A
gyerekek locsolóvers-szavaló versenyen vehetnek részt
11-12 óra között, és megkóstolhatják a süteménykészítő
versenyre beérkező tésztákat, aminek zsűrizése 13 órakor
lesz. Minden résztvevő egy tojásdísszel járul hozzá a húsvéti tojásfa feldíszítéséhez. A kézműves-foglalkozásokra 3
lejes támogatást várnak, a tojásfestéshez főtt tojást is ajánlatos vinni. Információk a 0724-292-999-es telefonszámon.

Húsvét előtt

A Kemény Zsigmond Társaság április 15-én, hétfőn du. 6
órakor a Bernády Házban tartja következő összejövetelét.
Meghívottaik: Nagy László unitárius, Ötvös József református, Papp Noémi evangélikus lelkész, Sebestyén Péter
katolikus plébános. Témák: vallás és ifjúság, egyház és
nemzetiség, hit és korunk, gyülekezet és felelősség. Szilágyi Domokos versét Boros Csaba színművész adja elő.

Biciklis reggeli

A Marosszéki Közösségi Alapítvány tagjai ezen a héten
munkanapokon reggel 7 és 9 óra között Marosvásárhely
különböző pontjain kávéval és tízóraival várják a kerékpározókat. Ma, április 9-én a Mărăşeşti (Zrínyi) és a Köztársaság tér, szerdán a Dózsa György utca és az 1848 út
(Kövesdomb) közötti útkereszteződésnél, csütörtökön a
Rózsák tere és a Forradalom utca, pénteken a Mátyás király tér és a Kossuth utca kereszteződésénél falatozhatnak
a biciklisek.

Bírságoltak egy nyárádszeredai
cégnél

A rendőrség erdészeti kihágásokat felügyelő osztálya és a
brassói erdőőrség szakemberei egy nyárádszeredai kereskedelmi egységnél a könyvelésben szereplő 35,14 köbméter fűrészáru hiányát fedezték fel. A céget megbírságolták
és elkobozták a 35,14 köbméter faáru értékét, ami 22.455
lej – közölte a megyei rendőr-felügyelőség sajtóosztálya.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Nemzetközi dzsesszverseny és -fesztivál
11. alkalommal

Április 10–13. között a marosvásárhelyi Egyetemistakultúrház, a Jazz&Blues Club és a Partitúra Kulturális
Egyesület immár a 11. alkalommal szervezi meg a Nemzetközi Ifjúsági Dzsesszversenyt és Fesztivált Marosvásárhelyen.
A rendezvény célja, hogy lehetőséget adjon egy színvonalas rendezvénysorozat keretében a benevezett romániai
és külföldi zeneművészeti akadémiák hallgatóinak, pedagógusainak a közös találkozásra és megmérettetésre.
Az esemény programja két nagy tömbből áll: a benevezett zenészhallgatók versenyprogramjából, valamint neves
dzsesszzenekarok koncertjeiből.
A megmérettetésre olyan fiatal művészeket várnak, akik
zenei tanulmányokat folytatnak középiskolában vagy egyetemen.
A fesztivál szakmai mentora az elismert magyarországi
zongorista, Sárik Péter, az öttagú zsűrit magyarországi, ro-

mániai és írországi neves szakemberek alkotják. A kiosztandó díjak összege 3000 euró, amit a zsűri, a szervezőkkel
közreműködve, a legjobb hangszeres előadó, a legjobb
énekes és a legjobb zenekar között fog szétosztani.
Fontos, hogy nevezési díj NINCS, ugyanakkor a résztvevőknek szállást és étkezést is biztosítanak a szervezők.
A verseny és fesztivál helyszíne az Erdélyben és Magyarországon is ismert és kedvelt Jazz&Blues Club. Napközben mesterkurzusok, előadások zajlanak, délután és este
a verseny, majd jönnek a koncertek: népszerű jazzelőadók
lépnek fel a klub színpadán. Idén Szőke Nikoletta, Petra
Acker, Sorin Zlat, Zolbert és Mike Nielsen látható, hallható. A nap jam sessionnel zárul.
Borkóstoló, bakelitlemez-hallgatás és sok egyéb program színesíti a fesztivált.
Szeretettel várnak minden dzsesszzenerajongót, és nem
csak!

Megszűnt a Marosvásárhely és Bukarest közötti
TAROM-járat

Március 31-től megszűnt a fővárosi
TAROM-járat, ami kellemetlenül
érinti azokat az utasokat, akik rendszeresen vették volna igénybe ezt a szolgáltatást – tájékoztatta lapunkat Peti
András, a repülőtér igazgatója.
A légitársaság elemzés nélkül, gazdasági megfontolásból döntött így,

annak ellenére, hogy a leváltott vezérigazgatóval megállapodtak heti három
járat üzemeltetéséről, ami azt jelentette volna, hogy a hétfői és a pénteki
járaton kívül a hét közepén is lett
volna egy járat, ami ügyintézés szempontjából sokkal előnyösebb lett
volna.

Az utasok érdektelensége és az
ebből következő veszteséges üzemeltetés a járatok kedvezőtlen menetrendjének és a járat-bizonytalanságnak a
következménye.
A repülőtér vezetősége nem adja fel,
s további tárgyalásokat kezdeményez
új járatok beindításáért.

Édentől Keletre Filmklub

A marosvásárhelyi Édentől Keletre Filmklub évadzáró
eseményére április 11-én, csütörtökön 18 órától kerül sor.
Láng Orsolya szerzői estje rendhagyó filmes és irodalmi
találkozás a költészet napja alkalmából.
A vetítéssel és felolvasással egybekötött esten a közönségtalálkozó moderátorai Codău Annamari irodalomkritikus és Németh Szabolcs Előd filmkritikus lesznek.
Április 19-én, pénteken 18 órától a Filmes Találkozások

12. kiadásán a Goda Krisztina által rendezett Veszettek
című, 2015-ös magyar játékfilm vetítésére kerül sor.
A vetítést követő közönségtalálkozón Németh Szabolcs
Előd filmkritikus Goda Krisztina rendezővel, a Szabadság,
szerelem, a BÚÉK és a Kaméleon rendezőjével beszélget.
A vetítések és beszélgetések helyszíne továbbra is a Brăila (Knöpfler Vilmos) utca 10. szám alatti régi zsinagóga
épületében működő András Lóránt Társulat stúdióterme.

Műemlékvilágnap Marosvásárhelyen

Másodjára is kétnapos rendezvénnyel ünnepli a Marosvásárhely műemléki topográfiája program és a
Maros Megyei Múzeum a műemlékvilágnapot, idén a közelgő húsvéti ünnepek miatt kissé korábban, április
12–13-án. (Az ICOMOS által meghirdetett hivatalos időpont április 18.) Ezúttal a zsidó épített örökség köré
szerveződik az eseménysorozat: a ma-

rosvásárhelyi két zsinagóga és a status
quo ante temető értékei mellett a zsidó
származású megrendelők által teremtett építészeti örökségre fókuszálnak.
A szokásos városnéző séták, épületlátogatások mellett a Maros Megyei
Múzeum várbeli székhelyén pénteken
Sebestyén-Spielmann Mihály művelődéstörténész tart előadást a helyi zsidóság történetéről, Földi Imelga

művészettörténész pedig az Iskola
utcai zsinagóga építészeti jelentőségéről beszél.
A részvétel minden eseményen ingyenes. Részletes program a Marosvásárhely
műemléki
topográfiája
program Facebook-oldalán és honlapján (topographia.ro). A program támogatói a Rómer Flóris Terv és a Maros
Megyei Tanács.

Az Ügyes Kezek Alapítványról az Erdély TV kedd esti műsorában

Az Artériák ma este fél 9-kor kezdődő műsora a maros- szólító nappali foglalkoztatóközpontját, valamint a Nagyvásárhelyi Ügyes Kezek Alapítvány sérült felnőtteket meg- ernyében található Péter lakóotthonát mutatja be.

RENDEZVÉNYEK

De szeretnék gazdag lenni! –
versműsor a Nemzeti Színházban

Április 11-én, csütörtökön 19.30 órakor a magyar költészet napja alkalmából a De szeretnék gazdag lenni!
című versműsor látható, hallgatható meg a Nemzeti
Színház Kistermében. Díszmeghívott Markó Béla
József Attila-díjas költő. A verseket válogatta, szerkesztette, a műsort vezeti Gáspárik Attila. Jegyek egységes
10 lejes áron kaphatók.

Lecke- és nevelőhangversenyek

Április 12-én, pénteken déli 12 órától román, 13 órától
magyar nyelvű nevelőhangversenyre, 17 órától román,
18 órától magyar nyelvű leckehangversenyre kerül sor
a Kultúrpalota nagytermében. Téma: egy bécsi klasszikus zeneszerző Marosvásárhelyen. Fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekara, vezényel Iulian
Rusu. Műsoron: J. Haydn: 45. fisz-moll Búcsú szimfónia.
A hangverseny témáját bemutatják Carla Gliga és Fülöp
Klára tanárnők.

Kamaraest a kisteremben

Április 9-én, ma 19 órakor kamarazeneestre kerül sor a
Kultúrpalota kistermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes, meghívott: Bartha Lajos brácsaművész. Műsoron:
Mozart-, Csíky Boldizsár-, Brahms-művek.

Frontátvonulás – Pásztor Márk
Cseh Tamás-estje

Pásztor Márk fiatal zenész és színművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem (magiszteri színészképzés)
hallgatója, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
társulatának tagja Frontátvonulás című Cseh Tamásestjét mutatja be április 12-én, pénteken 19 órakor az
András Lóránt Társulat marosvásárhelyi, Brăila utca 10.
szám alatti székhelyén. Egy jegy ára 20 lej, jegyfoglalás
a 0754-782-216-os telefonszámon.

Nem szúrja a szemét? – vitaműsor

Nem szúrja a szemét?… mert nekünk nagyon címmel a
Marosvásárhelyi Rádió vitasorozatának újabb rendezvényére várják a közönséget ma, kedden 18 órától a
rádió stúdiótermébe. A jelenlevők ezúttal a hulladékgazdálkodás terén tapasztalható gondokról, illetve a szükséges és lehetséges teendőkről vitáznak.
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Kelemen Hunor szerint kisebbségi jogokkal
kapcsolatos állásfoglalásai miatt tilthatták ki Ukrajnából

Kelemen Hunor szerint kisebbségi
jogokkal kapcsolatos állásfoglalásai állhatnak Ukrajnából történt
kitiltása hátterében, de erről
hétfő délutánig semmilyen hivatalos indoklást nem kapott.

Az RMDSZ elnöke a magyar közmédiának elmondta: soha nem sértette meg
az ukrán államot, akkor sem, amikor két
éve – több román képviselőhöz hasonlóan – maga is határozottan felemelte a
szavát az anyanyelvű oktatást korlátozó
új ukrán oktatási törvény miatt.
Felidézte: az RMDSZ képviselői
akkor az Európa Tanács közgyűlésén is
szót emeltek a jogszabály ellen, és Petro
Porosenko ukrán elnökhöz fordultak,
hogy ne hirdesse ki a törvényt, mert az
súlyosan diszkriminatív mind a magyar,
mind a román kisebbségre.
Kelemen Hunor hozzátette: tudomása
szerint az őshonos kisebbségek európai
szintű jogvédelmét sürgető Minority
SafePack kezdeményezést is rosszallják
Kijevben.
„Ezzel kapcsolatosan mindenféle háttér-nyomásgyakorlás, meg információ
jött-ment az elmúlt években, de hát azt
hiszem, hogy ez megint csak egy tisztességes európai polgári kezdeményezés,
amit a luxemburgi bíróság jóváhagyott,

az Európai Bizottság befogadta. Abba az
Európába igyekszik egyébként Ukrajna,
ahol ezek a dolgok azért nem úgy néznek
ki, ahogy ők kezelik” – jegyezte meg az
RMDSZ elnöke.
Leszögezte, ezután is nagyon határozottan meg fog szólalni, amikor a kisebbségi jogok csorbulnak, és az
anyanyelvhasználatot korlátozzák, szűkítik.
Kelemen Hunor hétfőn levélben kért
magyarázatot Ukrajna bukaresti nagykövetségétől a történtekre, továbbá európai
szervezeteket is tájékoztatott arról, hogy
szombaton az ukrán határrendészet minden magyarázat nélkül megakadályozta
belépését Ukrajnába, román diplomataútlevelébe pedig bepecsételték, hogy
2020. október 13-ig kitiltották a szomszédos országból.
Az RMDSZ elnöke az Európai Néppárt (EPP) vezetőit kérte, figyelmeztessék Porosenko elnököt – akinek a pártja
megfigyelői státust kapott az EPP-ben és
tagfelvételét várja –, hogy eljárásuk
„minden tűréshatárt túllép”. Az ET elnökségi ülését Korodi Attila frakcióvezető tájékoztatta az RMDSZ-elnök
Ukrajnából történt kitiltásáról.
Kelemen Hunor megerősítette: a
román diplomáciától is lépéseket vár.

Nem hagyható szó nélkül, hogy egy
román diplomata-útlevéllel rendelkező
parlamenti képviselőt minden magyarázat nélkül ilyen bánásmódban részesítsen az ukrán állam – szögezte le az
RMDSZ elnöke.
A KKM bekérette Ukrajna budapesti
nagykövetét
A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) bekérette hétfőn a budapesti ukrán nagykövetet Kelemen
Hunor kitiltása miatt Ukrajnából – közölte a tárca az MTI-vel.
Azt írták: „a leghatározottabban kikérjük magunknak az újabb magyarellenes
provokációt, az ukrán parlament és kormány folyamatos magyarellenes döntései elfogadhatatlanok”.
Kiemelték: Magyarország „a tisztességtelen ukrán lépések ellenére” többfajta egészségügyi és humanitárius
segítséget nyújt Ukrajnának, „az ukrán
vezetők viszont a magyarokat ellenségnek tekintik, ez felháborító és elfogadhatatlan”.
Menczer Tamás, a KKM államtitkára
már szombaton közölte, hogy Magyarország elfogadhatatlannak tekinti Kelemen Hunor kitiltását Ukrajnából, ezért
bekéretik az ukrán nagykövetet. (MTI)

Szatmári diákok nyerték az Örökségünk őrei döntőjét

Harmadik helyen végeztek a szászrégeniek

Az Örökségünk őrei országos döntőjének dobogósai: első helyezett
a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
csapata, amelynek tagjai a szatmárnémeti zsinagógát fogadták
örökbe, második helyezett a kolozsvári János Zsigmond Unitárius
Kollégium, harmadik helyezett
pedig a szászrégeni Lucian Blaga
Technológiai Líceum csapata.

Az Örökségünk őrei vetélkedő, amelynek fővédnöke Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási,
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa,
nemcsak Erdélyben, hanem az Európai
Unióban is példaértékű kezdeményezéssé
vált. Idéntől az oktatási minisztérium is
hivatalos versenynek nyilvánította a vetélkedőt.
„A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet is kiemelten fontosnak
tartja épített örökségünk védelmét és
népszerűsítését, ennek jeléül idéntől az
Örökségünk őrei vetélkedő bekerült az
oktatási minisztérium által elismert és támogatott versenyek közé. Nem elég a hivatalos szervek és a szakmai szervezetek
odafigyelése, nagy szükség van arra,
hogy az örökségvédelmi munkában a fiatal nemzedék is részt vállaljon. Ennek
kitűnő katalizátora ez a vetélkedő” –

mondta el Kovács Irén Erzsébet államtitkár.
A 2012-ben útjára indított Örökségünk
őrei verseny idén rekordot döntött, hiszen
a mozgalomba több mint 600 diák és
tanár kapcsolódott be, akik kitartó munkájukkal és lelkesedésükkel hozzájárultak a verseny sikeréhez.
„Köszönöm a munkát. Köszönöm,
hogy ennyi embernek fontos a múltunk,
az épített és szellemi örökségünk. Köszönöm a diákoknak, pedagógusoknak, Kovács Irén Erzsébet államtitkárnak és
munkatársainak, a János Zsigmond Unitárius Kollégium tanárainak és munkatársainak,
a
Kolozs
megyei
tanfelügyelőségnek és támogatóinknak.
Nélkületek, nélkülük ez a verseny nem
jöhetett volna létre” – fejezte ki háláját
Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért
felelős ügyvezető alelnöke.
Az országos döntőnek a János Zsigmond Unitárius Kollégium adott otthont,
Popa Márta igazgatónő elmondta:
„ebben az iskolában tanított vagy tanult
a magyar irodalom, a magyar művelődéstörténet és tudománytörténet sok jelentős személyisége. Nagy kihívás
számunkra, hogy az Örökségünk őrei
verseny országos szakaszának társszervezői vagyunk. Jó látni, hogy ennyi lel-

kes fiatal vállalta az épített örökség őrségét, hogy irányt mutatnak a saját és a
jövő generációk számára”.
A verseny nyolcadik helyezettje a
dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum csapata, tagjai a Communitas Alapítvány
által felajánlott könyvcsomagot vihettek
haza. A hatodik, illetve hetedik helyen
végzett Nagyváradi Művészeti Líceum és
a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti
Líceum csapata együtt szórakozhat a Magyar Ifjúsági Értekezlet által felajánlott
Sic Feszten. Az ötödik hely a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjaié, akik a Méra World Music Festival
szervezőinek jóvoltából a mérai csűrfesztiválon rophatják a táncot. A gernyeszegi
Teleki-kastélyban szervezett Awake fesztiválon a brassói Áprily Lajos Főgimnázium csapata vehet részt. A Vibe
fesztiválon együtt bulizik majd a harmadik helyezett régeni Lucian Blaga Technológiai Líceum csapata és a második
helyen végzett János Zsigmond Unitárius
Kollégium csapata, a fesztiválszervezők
és a Kolozs megyei RMDSZ jóvoltából.
A Transylvania Trust Alapítvány pedig az
első helyezett szatmárnémeti Kölcsey
Ferenc Főgimnázium csapatát hívta meg
a bonchidai Bánffy-kastélyban tartandó
Electric Castle fesztiválra. (közlemény)

konzervatív képviselők számára. E frakciótestület hatáskörébe tartozik a Konzervatív Párt vezetőváltási folyamatainak irányítása is. Az ERG kezdeményezésére a tory frakció decemberben
már tartott egy bizalmi szavazást a kormányfő ellen. Ez a frakciócsoport rendkívül elégedetlen a brit EU-tagság
megszűnésének feltételrendszeréről elért
megállapodással, amelyet az alsóház az
idén már háromszor visszautasított.
Az alsóházi konzervatív pártcsoport
többsége azonban decemberben bizalmat
szavazott Maynek, és a Konzervatív Párt
szabályzata szerint hivatalos, kötelező
érvényű újabb bizalmi szavazást csak
egy év elteltével lehet tartani a miniszterelnök ellen. Ezért fogalmaz hétfői levelében Francois úgy, hogy az 1922
Bizottságnak „indikatív”, véleménynyilvánító jellegű szavazást kell megszerveznie. Az ERG frakciócsoport alelnöke
szerint Theresa May – azzal, hogy a Brexit újabb, június 30-ig terjedő halasztását
kérte az Európai Tanács elnökéhez, Donald Tuskhoz intézett múlt heti levelében
– ismét demonstrálta, hogy nem hallgat
senkire.
Mark Francois szerint May a Konzervatív Párt vezetőjeként megbukott, és tevékenysége most már a párt meg-

semmisülésével fenyeget. Azzal a megállapítással, hogy ha Theresa May szerdáig távozik, az Egyesült Királyság már
pénteken kiléphet az Európai Unióból, az
ERG helyettes vezetője arra utalt, hogy
szerdán tartják azt a soron kívüli EU-csúcsot, amelyen Maynek ismertetnie kell
London elképzeléseit a Brexit-folyamat
további menetéről. A jelenlegi jogi alaphelyzet az, hogy ha May indokait a további halasztásra az EU-csúcs szerdán
elutasítja, akkor az Egyesült Királyság
pénteken megállapodás nélkül, szabályozatlan módon távozik az Európai Unióból.
A brit EU-tagság az eredeti menetrend
szerint március 29-én szűnt volna meg,
de a többi uniós tagállam a márciusi EUcsúcson egy halasztást már jóváhagyott
a brit kormánynak. A további halasztás
indokainak elutasítása esetén pénteken
jár le a múlt hónapban megszavazott
Brexit-haladék.
Vezetőváltás esetére a brit sajtó a legesélyesebb utódjelöltek között tartja számon Boris Johnson volt külügyminisztert, a keményvonalas tory Brexitcsoport egyik zászlóvivőjét, aki a brit
EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a kilépésért kampányoló tábor
frontembere volt. (MTI)

Theresa May lemondatását kezdeményezik

Theresa May miniszterelnök lemondatását kezdeményezte hétfőn a kormányzó brit Konzervatív
Párt keményvonalas Brexit-táborának egyik prominens alsóházi
képviselője, aki szerint ha May
szerdáig távozik, az Egyesült Királyság már pénteken kiléphet az
Európai Unióból.

Mark Francois, az alsóházi tory frakció legbefolyásosabb keményvonalas
Brexit-párti csoportjának – European
Research Group (Európai Kutatási Csoport, ERG) – alelnöke Sir Graham
Bradynek, a frakció szakpolitikai testülete, az 1922 Bizottság elnökének írt levelében leszögezi: ha May szerdáig – a
Brexit ügyében összehívott soron kívüli
EU-csúcs napjáig – nem mond le, akkor
a bizottságnak véleménynyilvánítási jelleggel bizalmi szavazást kell szerveznie
a kormányfő ellen.
A kormányzati tisztséget nem viselő
tory képviselők alkotta 1922 Bizottság –
amely onnan kapta nevét, hogy az alapítók az 1922-es parlamenti választásokon
kerültek be a londoni alsóházba – informális, de gyakorlatilag kötelező erejű
politikai ajánlásokat fogalmaz meg a
kormányzati – ellenzéki időszakokban
árnyékkormányzati – tisztséget viselő

Ország – világ
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Lehűl az idő

Országszerte visszaesik a hőmérséklet a következő
két héten, és szinte naponta lehet majd csapadékra
számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat április 8-a és 21-e közötti időszakra vonatkozó
előrejelzéséből. Erdélyben a hét első napjain várható
17-18 Celsius-fokos nappali átlagos csúcshőmérséklet jövő hét elejéig fokozatosan 11 fokra csökken,
aztán a jövő hét végéig ismét 16-17 fokra nő. Hasonlóan alakul az éjszakai hőmérséklet is: előbb csökkennek a minimumok, 15-e és 18-a között fagypont
alatti értékek is várhatók, majd 20-án és 21-én ismét
1-2 fok lesz reggel. Elszórt esőzésekre szinte mindennap számítani lehet, 9-e és 13-a között van nagyobb esély jelentősebb mennyiségű csapadékra.
(Agerpres)

Másfél mázsa drog a tengerből

Folytatódik a Fekete-tenger által partra mosott kábítószeres csomagok keresésére irányuló akció, péntektől hétfőig 152 kilogramm drogot találtak a
hatóságok, jelentette be hétfőn a Szervezett Bűnözés
és Terrorizmus Elleni Ügyosztály (DIICOT). A tengerparton tovább folytatódik a drogkereskedési ügyhöz
kötődő akció, amelyet a DIICOT ügyészei koordinálnak. Az akcióban motorcsónakokat, helikoptereket és
búváralakulatokat is bevetettek a hatóságok. A tengerpart közelében élő lakosságot több ízben figyelmeztette a rendőrség, hogy ne nyissák ki a fövenyen
talált csomagokat, mert azok olyan kábítószert tartalmazhatnak, amelynek nagyon magas, több mint 90
százalék a koncentrációja, emiatt életveszélyes.
(Agerpres)

Kétszámjegyű éves reálbérnövekedés

Februárban 13,6 százalékkal nőttek az infláció figyelembevételével számolt reálbérek – közölte hétfőn az
országos statisztikai intézet. Az év második hónapjában a nettó átlagbér 17,9 százalékkal volt nagyobb,
mint az előző év februárjában. Az idei második hónapban a bruttó átlagbér 4819 lej, a nettó átlagbér
2933 lej volt. A legnagyobb keresetek az információtechnológiai ágazatban voltak, ahol a nettó átlagjövedelem elérte a 6683 lejt, a legalacsonyabb bérek
pedig a ruhaiparban, ahol a nettó átlagbér 1728 lej
volt. Eddig rendszerint a vendéglátóipar volt az utolsó
helyen. Az idén is terveznek béremeléseket a közszférában, a nyugdíjak pedig a tervek szerint szeptembertől 10 százalékkal nőnek. Az elmúlt években
a kormány és a parlament többször emelte a béreket
a közszférában, a legjelentősebb emelések az
egészségügyben és az oktatásban voltak. A megnövekedett vásárlóerő és belföldi kereslet miatt a fogyasztás a román gazdaság legfőbb hajtóereje. (MTI)

A tét

(Folytatás az 1. oldalról)
Az MPP új elnöke „visszautasíthatatlan” ajánlatot fogalmazott meg az RMDSZ számára, és az RMDSZ elutasító álláspontja ellenére igényt formált az
EP-jelöltlista második helyére. Az EMNP elnöke szerint
a román pártok sok elégedetlen erdélyi magyar szavazatait gyűjthetik majd be a májusi európai parlamenti
választásokon, és fennáll a veszély, hogy az erdélyi magyar politika a felvidéki modellhez hasonlóan alakul.
Arról azonban még nem döntött, hogy az európai parlamenti választásokon mire biztatja támogatóit. Szerinte
az RMDSZ a döntésével, hogy az MPP és az EMNP állítson jelölteket az RMDSZ-jelöltlista nem befutónak
számító helyeire, lemondott a két kis párt támogatóinak
a szavazatáról. Ennek pedig „egyedül kell viselnie a következményeit”.
Biró Zsolt képviselő, az MPP volt elnöke szerint az
RMDSZ-lista megszavazása az egyetlen opció a magyar
választók számára. A május 26-i választások alkalmával
az erdélyi magyarságnak egyértelműen meg kell mutatnia a román többség számára is, hogy „mi itt megkerülhetetlen tényező vagyunk”. Ugyanakkor elhibázottnak nevezte az MPP döntését, hogy előbb kért befutó
helyet, és csak azután állt elő a koalíció ötletével, miután az RMDSZ vezetői nem tartották méltányosnak az
igényt. Szerinte az MPP érdeke lett volna a koalíciós
lista akkor is, ha nem befutó helyen szerepel a jelöltjük.
Egy markáns jelölttel kellett volna előállnia, aki a kampányban való részvétellel az MPP esélyeit növelte volna
a 2020-as önkormányzati választásokra.
Nagy a tét tehát a magyarok számára. Az sem mellékes, hogy az államfő referendumot szervez az EP-választásokra. Azt mutatja, hogy őt csupán a novemberi
elnökválasztás érdekli, ahhoz próbál népszerűséget
gyűjteni.
Az erdélyi és Kárpát-medencei magyaroknak tehát
május 26-án minél nagyobb számban el kell menniük
szavazni, hiszen az ő érdekeiket csak és csakis a magyar
képviselők fogják megjeleníteni az uniós törvényhozásban. Ez a tét.

4 nÉpÚJsÁG

_____________________________________________________AkTuÁLis _________________________________________________ 2019. április 9., kedd

Fegyelmi eljárás készül?

Megkezdődött az oktatók kihallgatása

A MOGYTTE történetének
egyik legsötétebb epizódja
vette kezdetét 2019. április 8án, amikor az orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerészeti kar
három dékánjából és az intézmény jogtanácsosából álló fegyelmi bizottság elé idézték
egyenként azokat az oktatókat, akik az akadémiai szabadságra hivatkozva a téli
vizsgaidőszakban megtagadták, hogy a rácsteszt formájában
megfogalmazott,
mindhárom tagozat számára
egységes tételek alapján vizsgáztassák a hallgatókat.

November 1-jei megjelenését követően kiderült, hogy az előzetes bejelentésekkel ellentétben, az oktatási
minisztérium „jóvoltából” a charta
már az idei egyetemi évtől életbe
lép. A magyar tanárok a közoktatási
minisztériumnál tiltakoztak, és decemberben 126 oktató aláírásával
beadványban jelezték a rektori hivatalnak, hogy nem értenek egyet az új
vizsgáztatási rendszerrel. Kéréseikre, beadványukra nem kaptak választ, miközben az új vizsgáztatási
módszert belefoglalták az egyetem
szeptemberben megjelent oktatási

szabályzatába, majd két héttel a
szesszió előtt pontosították az egységes vizsgáztatás módszertanát,
amit a törvény szerint három hónappal az egyetemi év megkezdése előtt
kellett volna közzétenni.
Az egyetem vezetőségének eljárása kiváltotta mindhárom tagozat
hallgatóinak a felháborodását. A diákok tüntetésen kérték, hogy saját oktatójuk és a félévben leadott tananyag
alapján történjen a számonkérés.
A magyar oktatók úgy vélték,
hogy ameddig az előrelépés elengedhetetlen feltétele, hogy a tanterv

A magyar oktatók megalázását,
megfélemlítését célzó helyzetben
tegnap olyan kérdésekre akartak választ kicsikarni tőlük, amelyek alapján bevallanak valami olyan dolgot,
amit utólag fel lehet használni ellenük.
A rektor korábbi nyilatkozata szerint az orvosi karon tizenhárman, a
gyógyszerészetin ugyanannyian,
a fogorvosin hárman nem jártak el a
szenátus által elfogadott új szabályok szerint.
Az egyetem szenátusa agyafúrt
módon 2018 áprilisában a két egyetem egyesítéséről szóló határozattal
egy csomagban fogadta el az egységes vizsgarendszerről szóló határozatot a szenátus magyar tagjainak
távolmaradása mellett. Ezek az oktatók többféle módon tiltakoztak a
határozat ellen, amelyet az igazságügyi szerveknél is megtámadtak.

Garázdálkodók az Istenszékén

Feltételezhetően március 30-án vagy
31-én egyelőre ismeretlen tettesek megrongálták a felvételen látható turistaútirányjelző táblákat és kidöntötték az
ismeretterjesztő eligazítót is. Az esetre
április 2-án, kedden hívta fel a figyelmet
egy turista, aki a telefonnal készített
képet eljuttatta a tájvédelmi területet
önkéntesen gondozó Erdélyi Kárpát
Egyesület marosi osztályának egyik tagjához, illetve a Maros Megyei Speciális
Hegyi és Barlangi Mentőszolgálat munkatársaihoz.

Az esetről lapunkat Dósa László, az EKE önkéntes felügyelője tájékoztatta. Elmondta, akik
az említett hétvége előtt jártak az Istenszékén, jelezték, hogy rendben voltak a táblák, így valószínű, hogy a hónap utolsó napjaiban jártak a
csúcson a garázdálkodók. Feltételezhetően a
klasszikusnak nevezett gerincúton (kék csík) Dédabisztráról közelítették meg a csúcsot, de eljutottak a Hidas (kék pont) patakán levezető
ösvényig is, mert minden jelzőtáblát, ami útjukba
akadt, tönkretettek. Megkárosították a csúcsjelzőt, a forrás melletti irányjelzőt és a keleti szik-

lák felé irányító (piros pont), valamint az információs táblát is, amelyet ledöntöttek, és ennek
fakeretét is megcsonkították. Dósa László szerint
a „munkához” fokost használtak, mert a kereten
nem vágás-, hanem szakításos nyomokat hagytak. Az EKE tagjai felállították az információs
táblát, és ahogy lehetett, kijavították a megcsonkított keretet, helyreállították az irányjelző táblákat is, amelyeken a garázdaság nyomai még
látszanak. Dósa László kifejtette: amióta rendszeres felügyelet van az Istenszékén, közel tízezren voltak a csúcson és környékén. Átlagban
évente mintegy 2000-2500 turista fordul meg itt,
igen népszerű cél lett a Kelemen-havasokban,
ezért azon turisták nevében, akik valóban a természeti szépségekért járnak ide, az EKE feljelentést tesz a rendőrségen, a Természetvédelmi
Területek Országos Ügynökségénél. Arra kérik
a természetjárókat, hogy amennyiben lehet, akadályozzák meg az ilyen tetteket, vagy azonnal jelezzék, ha hasonló helyzettel találkoznak, hiszen
ezek a táblák elsősorban a növény- és az állatvilág védelmét szolgálják, és a turisták biztonságáért helyezik ki, hasznosak, hiányuk balesetet
is okozhat. (v.gy.)

Fotó: Dósa László

alapján saját jegyzetet, tankönyvet
írjanak, és nincsen (nem is szükséges) közös jegyzet az oktatás minden nyelvén, addig nincs joga az
egyetem vezetőségének az egységes vizsgarendszert mindenkire ráerőltetni. Ezzel a diákok jogai
sérülnek, s ha az egyetem vezetősége úgy véli, hogy a magyar vonalon nem tartották be az előírásokat,
a román és az angol nyelvű vizsga
sem tekinthető szabályszerűnek, ha
nem a három oktató részvételével
kidolgozott egységes tételek alapján
történt.
Egy nem megfelelően előkészített, az oktatókra és hallgatókra azok
ellenvéleménye dacára rákényszerített vizsgáztatási módszer be nem
tartását a magyar oktatóktól számonkérni, ez kifejezetten a megfé-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

lemlítésüket szolgálja. Feltehetően
azért, hogy az önálló angol kar mintájára ne merjenek kiállni az önálló
magyar kar létrehozása mellett,
amire törvényes előírás és a tisztségben levő oktatási miniszter, a prefektus, valamint az egyetem
vezetőinek aláírásával szentesített
egyezség létezik. Csakhogy azt a
magát államnak az államban képzelő egyetem nem tartja fontosnak
betartani.
A tegnapi meghallgatáson ügyvéd
kíséretében vettek részt a magyar
oktatók. Egyelőre még nem világos,
hogy előzetes vizsgálódásról vagy
már a tulajdonképpeni fegyelmi eljárásról van szó. Bár közös meghallgatást kértek, a dékánokból álló
bizottság ragaszkodott az egyéni kivizsgáláshoz, de a meghallgatott oktatókkal nem közölték, hogy
konkrétan mivel vádolják őket. Az
ügyvéd véleménye szerint írásban
kell kérni a konkrét szabálytalanság
leírását. És arra a kérdésre, hogy a
vizsga módja miatt a diákok érdekei
sérültek-e (akik egyébként a vizsga
ellen tüntettek), csakis a NEM lehet
a válasz, hiszen a félév során leadott
tananyagból bizonyították felkészültségüket, s a jegyet az egyetem
vezetősége is elismerte.
Tegnap reggel közel százan gyűltek össze a dékáni hivatalok előtti
folyosón, tanárkollégák, diákok szolidarizáltak azokkal, akik az elsők
között kerültek sorra. Ma folytatódik a kihallgatás, és aki igényli,
ügyvédi segédlettel jelenhet meg a
fegyelmi bizottság előtt. Mivel a kihallgatásról a helyszínen nem készült hangfelvétel és jegyzőkönyv,
azt utólag senki sem köteles aláírni,
ahogy a kérdésekre adandó választ
is megtagadhatja, ha azokat célzatosnak érzi. (bodolai)

Vádemelés az 1989-es forradalom
ügyében

Emberiesség elleni bűncselekményekért vádat emelt a katonai
ügyészség Ion Iliescu volt államfő ellen az 1989-es forradalom ügyében. Petre Roman volt
miniszterelnök esetében bizonyítékok híján megszüntették az eljárást.

A forradalom dossziéjának bíróságra
küldéséről a mandátuma végéhez közeledő Augustin Lazăr legfőbb ügyész számolt be hétfőn.
Iliescut és két, még életben lévő feltételezett bűntársát 862 ember halálát és
2150 ember sebesülését okozó katonai
diverzió megszervezésével vádolják. Az
ügyészek szerint 1989 decemberében,
Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor elűzése után az állam politikai és katonai vezetését a Ion Iliescu vezette
Nemzeti Megmentési Front Tanácsa
(CFSN) ragadta magához, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres
összetűzéseket.
Iliescut és Gelu Voican Voiculescut, a
CFSN kormányfőhelyettesét – a televízió adásában és közleményeiken keresztül
terjesztett
–
szándékos
félretájékoztatással és rémhírkeltéssel, a
Ceauşescu házaspár kivégzéséhez vezető diverzió megszervezése miatt
küldte bíróság elé az ügyészség.
A harmadik vádlott Iosif Rus, a légierő volt parancsnoka, aki a vádhatóság
szerint az otopeni-i repülőtéren egymás
ellen vezényelt katonák által rendezett,
48 ember halálát okozó vérfürdő kiprovokálásáért felelős.
A „forradalom perében” időközben
bekövetkezett halála miatt nem lehet
bíróság elé állítani Nicolae Ceausescu
volt kommunista diktátort, Iulian Vlad
tábornokot, a hírhedt Securitate utolsó parancsnokát, Vasile Milea, Nicolae
Militaru és Victor Atanasie Stănculescu
tábornokokat, akik az 1989-es sortüzek
idején, illetve a forradalom nap-

jaiban töltötték be a nemzetvédelmi miniszteri tisztséget – közölte a vádhatóság.
Petre Roman, a forradalom utáni első
ideiglenes kormány 1989. december 26án kinevezett volt miniszterelnöke ellen,
aki tavaly még a gyanúsítottak listáján
szerepelt, a katonai ügyészség ejtette az
emberiesség elleni – elévülhetetlen –
bűncselekmények vádját, mivel nem talált bűnösségét igazoló egyértelmű bizonyítékokat.
A vádhatóság szerint 1989. december
22-e (a diktátor menekülési kísérlete
után) és 30-a között mintegy 12 millió
600 ezer töltényt lőttek ki Romániában.
Augustin Lazăr legfőbb ügyész elnézést
kért, amiért csaknem három évtizednek
kellett eltelnie a – 12 kötetre rúgó és
3280 lapot tartalmazó – vádirat véglegesítéséig.
A katonai ügyészek három éve porolták le az 1989-es aktákat, miután az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB)
elmarasztalta Romániát, amiért nem
szolgáltatott igazságot a forradalom sebesültjeinek, illetve a halálos áldozatok
hozzátartozóinak.
Korábbi nem hivatalos statisztikai
adatok szerint a temesvári református
parókia elől indult, Nicolae Ceauşescu
bukásához vezető 1989-es forradalom
napjaiban 1142-en vesztették életüket,
és 3138-an sebesültek meg. Túlnyomó
többségük a diktátor elűzése után, amikor a lakossággal elhitették, hogy „terrorista” mesterlövészek lövöldöznek az
utcákon Ceauşescu hatalmának helyreállítása érdekében.
A 89 éves Iliescu ellen korábban már
vádat emeltek a „bányászjárásként” elhíresült, 1990. júniusi erőszakos cselekmények ügyében is. Ebben a perben
még nem született elsőfokú ítélet. A jelenleg visszavonultan élő politikus, aki
egy hete szívműtéten esett át, 1990 és
1996, illetve 2000 és 2004 között volt államfő. (MTI)
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Cselekvésre ösztönző felhívás

Semmelweis a Sapientia szoborparkjában

A magyar orvostörténet világszerte legismertebb egyéniségének tiszteletére április 6-án
emlékezetes ünnepség keretében a Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Karának koronkai campusában felavatták Semmelweis Ignác Fülöp
bronz mellszobrát. Polgár
Botond szobrászművész alkotása a magyar állam támogatásával a budapesti
Semmelweis Egyetem ajándéka.

Bodolai Gyöngyi

Az ünnepség a jeles orvos-kutató
születésének 200. évfordulója köré
szervezett 2018-as emlékév eseményeit egészíti ki. A magyar küldöttséget prof. dr. Rosivall László, a
Semmelweis Emlékbizottság elnöke
vezette. A marosvásárhelyi egyike
annak a 21 szobornak, amelyek talapzatán négy kontinens 15 országában háromnyelvű felirat hirdeti
Semmelweisnak az édesanyák életét
megmentő felfedezése jelentőségét.
Az esemény szervezői a Semmelweis Egyetem, a Semmelweis
Emlékbizottság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya, a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a
Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség, a szobrot ugyanis az idei 26.
Tudományos Diákköri Konferencia
idején avatták fel.
– Nagy öröm számunkra, hogy a
világ többi részéhez hasonlóan Marosvásárhelyen is részei lehetünk
ennek az ünnepségsorozatnak – nyitotta meg az eseményt dr. Szilágyi
Tibor, a MOGYTTE professzora.
Semmelweis Ignác Fülöp életét,
munkásságát és annak erdélyi utóéletét részletekben bővelkedő előadás
keretében prof. dr. Szabó Béla, a
MOGYE szülészeti-nőgyógyászati
tanszékének vezetője mutatta be.
Semmelweis elmagyarosodott
német-sváb eredetű, tehetős tabáni
(Buda) kereskedőcsalád ötödik szülötte volt. Középiskolai tanulmányait követően apja akarata ellenére
a jogról az orvosi egyetemre iratkozott át Bécsben. 1844-ben avatták
orvossá, majd szülészmesteri és sebész-műtői képesítést szerzett, és
doktorált. A korabeli felfogáshoz
híven azt vallotta, hogy a „a modern
orvostan virágzásának forrása a
kórbonctan”. Tanársegédi működése éveiben minden elhunytat felboncolt, s ezenkívül szüléseket
vezetett. Tapasztalnia kellett, hogy
a bécsi klinikán szülő nők közül
(akik a lakosság szegényebb rétegét
képviselték, polgári családokban
ugyanis otthon szültek) sokan a szülést követően gyermekágyi lázban
meghaltak, arányuk elérte a 30 százalékot is. A gyermekágyi láz
(amelyről ma már tudjuk, hogy különböző baktériumok okozta fertőzés súlyos gyulladásos tünetekkel,

magas lázzal) abban az időben az
esetek többségében halálos kimenetelű volt, és igazi okát nem ismerték. Semmelweis megfigyelte, hogy
a két bécsi szülészeti klinika közül
azon, ahol a bábákat képezték, kevesebb volt a halott, mint ahol az
orvostanhallgatók képzése folyt.
Bár pontos statisztikát vezetett, a
valóságra teljes bizonyossággal barátjának a halála döbbentette rá, aki
boncolás közben megsérült, és a
gyermekágyi lázhoz hasonló szepszisben halt meg. Ekkor (1847-ben)
tudatosult benne, hogy ez nem csak
a nők betegsége, és a szülő nőket a
boncolást végző orvosok, orvostanhallgatók fertőzték meg, akik nem
mostak elég alaposan kezet, miután
a boncteremből a szülőszobába
mentek, amiért ő maga is önvádat
érzett. A helyzeten a klóros vízzel
való alapos kézfertőtlenítés bevezetésével próbált segíteni, ami a halálesetek számának a látványos
csökkenéséhez vezetett. Tanait
mégsem fogadták el, állásából kitették, ezért visszatért Budapestre,
ahol 1851–59 között a Szent Rókus
Kórház tiszteletbeli szülész főorvosaként a gyermekágyi halandóságot
0,86 százalékra csökkentette. A
Pesti Egyetemen magyarul és németül tanított. Felfedezését 1858ban a Pest-Budai Orvosegyesület
ülésén ismertette, majd az Orvosi

séről nem lehet tudni, hogy a kemény bánásmód vagy agresszív viselkedése okozta-e. Halála után
tanait elhallgatták, a családja is
nevet változtatott.
Az elhangzottakat Rosivall László
professzor Semmelweis 200 éve. A
Semmelweis-serlegtől a tokiói szoborállításig című előadásában egészítette ki. Szülészorvosok szerint
Semmelweis tanai olyan egyszerűek
voltak, hogy nem lehetett azokat
igaznak tekinteni, és volt olyan sebész, aki 40 év múlva is kézmosás
nélkül fogott neki a műtétnek. Az
utókor igazolta, hogy Semmelweis
kutatási eredményei ma is érvényesek, és a kézhigiéné fontosságának
megerősítése révén mindennapjainkat is befolyásolják. Felfedezése különös értelmet nyer, amikor a nemzet
jövője az egészségesen szülő anyák
sokaságán múlik – hangsúlyozta Rosivall professzor Semmelweis Ignác
munkásságának jelentőségére viszszatérve. Nemzetközi elismertségét
igazolja, hogy a chicagói Sebészeti
Múzeumban a világ leghíresebb
újító szellemű 12 orvosa között áll a
szobra, amelyen egy csecsemőjét
tartó anya is látható. Orvostudományi munkái pedig bekerültek az
UNESCO által kezelt Világemlékezet könyvébe. Angolszász területen
Semmelweis-reflexnek nevezik,
amikor szakemberek jelentős felfe-

Hetilapban közölte. Állatkísérletekkel is igazolt tanait az 1860-ban
megjelent A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése című
német nyelvű könyvében írta le,
amit közönyösen fogadott a
szakma. Felfedezése mellett ő végezte a második császármetszést, az
első cisztás petefészek eltávolítását,
és ma a tudományos orvosi statisztika megteremtőjének, a kísérletes
kórélettan úttörőjének tartják.
Korán megöregedett, dühkitörései
miatt a döblingi elmegyógyintézetbe utalták, ahol 47 éves korában
meghalt. Az 1977-ig zárolt boncolási jegyzőkönyv szerint viselkedészavarait a vérbaj okozta, amit
boncolás közben egy sérülés során
kapott meg. Számos egyéb sérülé-

dezéseket, tényeket automatikusan
elutasítanak.
A továbbiakban elhangzott, hogy
az emlékév során – amelynek fővédnökségét Áder János köztársasági
elnök vállalta – elkészült a budapesti
Orvosi Kaszinó egykori ezüst Semmelweis-serlegének a mása, több
professzor anyagi támogatásával,
hogy az egyetem jelképévé váljon.
Első mellszobrát Orbán Viktor kormányfő avatta fel a teheráni egyetemen, amelyet továbbiak követtek és
követnek magyarországi, több híres
európai, a tokiói, egy kínai egyetemen, a WHO aulájában és ott, ahol
dolgozott és megtagadták, a Bécsi
Egyetem kertjében. Szobra állni fog
Ausztráliában, az Egyesült Államokban és újabbak Budapesten is.
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Fotó: Nagy Tibor

Az emlékév során kurzusokat szerveztek, megszámlálhatatlan előadás
hangzott el, tudományos emlékülést
tartottak, dokumentumfilm, emlékkönyv készült, emlékérmét, emlékbélyeget adtak ki. A Nemzeti
Színházban bemutatták az ünnepeltről írt színdarabot (Jane Bjorneboe
norvég szerző alkotását), amit a diákok is előadtak. A Semmelweis
operát (a New York-i Ray Lustig
szerzeményét) a miskolci Bartókfesztiválon játszták óriási sikerrel.
Az operát május elsején a Spectrum
Színházban a marosvásárhelyi közönség is láthatja – számolt be bámulatra méltó lelkesedéssel az
emlékbizottság elnöke.
Ígéretesen gazdagodik a Sapientia
egyetem szoborparkja, ahol Bolyai
János és Kossuth Lajos mellé (aki
érdemtelenül még nem a szabad ég
alatt van, de eljön annak is az ideje)
odakerül a Semmelweis Ignácé is.
Közös bennük, hogy mindhármuk
életművét annyira értékelte az utókor, hogy egyetemet neveztek el
róluk. Az egyetem feladata pedig az,
hogy – újabb hagyományt teremtve
– az általuk képviselt értékrendet továbbadja a hallgatóknak – szólt a
házigazda szerepében prof. dr. Dávid
László, a Sapientia EMTE rektora,
köszönetét fejezve ki a szoborért.
Semmelweis neve védjegy, amely
az erdélyi magyar tudományegyetem campusában a legmagasabb
szintű oktatási és tudományos tevékenységre kell sarkalljon. Azzal,
hogy itt állunk, jelezni kívánjuk,
hogy vállaljuk hovatartozásunkat,
nem utasítjuk el a haladást, hanem

hitet teszünk a tudományos kutatás,
az előre vivő innováció mellett. Kívánom, hogy a mai alkalmat ne csak
egy tragikus sorsú magyar géniusz
késői mennybemenetelének tekintsük, hanem legyen felhívás a jövőben való bizakodásra, és ösztönözzön bennünket a cselekvésre,
sorsunk alakítására – hangsúlyozta
beszédében Tóth László csíkszeredai főkonzul, aki a Semmelweisévet támogató magyar kormány
nevében üdvözölte a jelenlevőket.
A vaskos kőtömbre helyezett szobor leleplezése előtt dr. Kelemen
András, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának dékánja és dr.
Szilágyi Tibor, az Erdélyi MúzeumEgyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának elnöke
szólt a jelenlevőkhöz. Mindketten
kiemelték, hogy a magyar közösség
számára biztatóbb jel lenne, ha a
világ legtermészetesebb módján az
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
udvarán állna Semmelweis szobra.
Szilágyi professzor szerint olyan körülmények között, amikor a magyar
tanárokat meghurcolják, mert kitartottak azokért az elemi feltételekért,
amelyek a magyar orvosképzést jelentik, semmi garancia nincs arra,
hogy a szobor megmaradjon azon a
helyen, ahol felállították. A Sapientia egyetemen a városnak egy olyan
pontja jött létre, amely kitartásról,
küzdelemről, a szabad gondolkodás
megőrzéséről és a leleményességről
szól – hangsúlyozta, abban reménykedve, hogy a magyar orvosképzés
útjából is sikerül elhárítani az akadályokat.
Dr. Kelemen András kiemelte,
hogy a Sapientia egyetem az egész
magyar közösséget szolgálva megtiszteltetésként fogadta a felajánlást.
A szobor „intelem azoknak, akik
vétkesen, hanyagul, felelőtlenül
bánnak a rájuk bízott értékekkel, a
beléjük helyezett bizalommal, a
hozzájuk fűzött reményekkel. Legyen szó emberi életről, testi és lelki
egészségről, jólétről, egyetemi hallgatók jövőbeli boldogulásáról, intézmények és országok arculatáról.
Magában hordozza az örök tanulságot, hogy a tudomány vívmányai
csak reménysugarat jelentenek a
mindenkori problémák leküzdésére.
A legtöbb mindig az emberi hozzáálláson múlik” – hangsúlyozta, majd
köszönetet mondott az adományozóknak, a szobrászművésznek a kiváló alkotói munkáért, valamint a
szervezőknek.
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Öregotthon épül Holtmaroson

szerkeszti: vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)
az alapítványhoz, és hozzá is fogtak a tervezéshez, a
szükséges engedélyek beszerzéséhez, ami mintegy
másfél évig tartott. Az építést 2018. március 5-én kezdték el. A kivitelező helyi cég, mintegy 80%-ban el is
készült vele. Ottjártunkkor a belső munkálatokat végezték, a fürdőszobákat szerelték, burkolták a folyosókat, a társalgót. Az adományozó feltétele volt, hogy
öt éven belül fel kell használni a pénzt, így várhatóan
június végéig elkészül az idősotthon.
Az épületben különálló lakrészekben 39 ágyhely
lesz. 15 nagyobb szobákban, amelyeket házastársak
foglalhatnak el, további kilenc ágy egyszemélyes lakrészben lesz. Mindegyikhez külön-külön konyha és
fürdőszoba is tartozik. Ezenkívül különálló konyha is
lesz, valamint egy nagy nappali. Az emeleten további
vendégszobákat rendeznek majd be, és egy nagyobb
terasszal is kiegészítik az épületet. A hosszú távú fejlesztési elképzelések között szerepel, hogy egy kis kezelőbázist is kialakítanak, ugyanis nem messze a
komplexumtól van egy sóskút, a víznek és az iszapnak
pedig terapeutikus hatása van. Természetesen erre további pénzforrásokra pályáznak.
Nemcsak Erdélyből, hanem Magyarországról, Hollandiából és Németországból is jelentkeztek már lakók.
Mi több, Wass Albert fia, Wass Miklós is eladná Miamiban levő házát, és hazaköltözne.

Az Ördögék húsboltját a Greenmasters Kft. működteti. Az üzlet
melletti házukban Ördög Linda üzletvezető fogadott. Elmondta, hogy
férjével, Alberttel együtt 15 évig
Gyergyószentmiklóson
laktak
(akárcsak Albert szülei), onnan költöztek haza Magyaróra, hiszen
mindketten itt születtek.
Férje nyolc évet mészárosként
külföldön dolgozott, mégsem maradt kint. Hazajött, majd – mivel
Gyergyószentmiklóson nagy volt a
konkurencia – Békáson vásároltak
meg egy hentesboltot, és azt működtették a városban egyedüli
magyarokként hét évig. „Albertnek minden vágya az volt, hogy
hazaköltözzön, mert számára Magyaró a világ közepe” – mondta
Linda.
Az egykori szülői ház mellett,

A sóskút beruházóra vár

Csernai Pál a Csepeli Vasasnál kezdte pályafutását. 1955-ben kétszer a magyar válogatottban is szerepelt. Az 1956-os forradalom után az NSZK-ba
emigrált, játszott német és svájci csapatokban, majd
1966-ban vonult vissza az aktív labdarúgástól.
Edzői képesítést szerzett, dolgozott a Frankfurtnál,
majd a Bayern Münchennél, irányításával a csapat
kétszer bajnokságot, egyszer kupát nyert, 1982-ben
BEK-döntőben szerepelt.
Később többek között a PAOK Szaloniki, a Benfica, a Borussia Dortmund, az Eintracht Frankfurt
és a Hertha csapatát is irányította. Elvállalta a Koreai NDK válogatottjának szövetségi kapitányi tisztét (1993-94). Hazaköltözése után az EMDSZ
Soproni LC trénere volt.

Nem titkolt szándékuk, hogy a létesítménnyel a környéken a turisztikai forgalmat is fellendítenék, hiszen
van amit látni, ahova elmenni, és az a tény, hogy nemcsak idősek, hanem mások is megfordulnak majd a
házban, egy kis életet, pezsgést fog bevinni a lakók
életébe.
Hátramaradtak még a külső építkezési munkálatok,
a parkosítás, a környék elrendezése. A tiszteletes reméli, hogy az önkormányzat az ide vezető utat rendbe
teszi, és így majd méltó környezetben nyitják meg az
újabb szociális létesítményt Holtmaroson.

Húsbolt a „világ közepén”

A községközponttól a magyarói vasútállomás felé vezető
úton egy panzió, vele szemben pedig vegyesüzlet, húsbolt van. Mindkettő jelzi,
hogy ha szerényebben is, de
lehet vállalkozni a faluban. Az
üzlet története talán példaértékű lehet azok számára, akik
a megélhetést, a boldogságot
külföldön keresik.

Turizmusfejlesztés – valóság
és lehetőségek

amelyben most laknak, megvásároltak egy másik ingatlant, amelyet
üzletté alakítottak át. 2015-ben nyitották meg a magyaróit, majd egy
évig mindkettőt működtették. Magyarón először mészárszék és húsbolt nyílt, majd az igényeknek
megfelelően bővíteni kellett a kínálatot más termékekkel. 2016 novemberében a békásiról le kellett
mondani, nem lehetett rendszeres
felügyelet nélkül fenntartani az üzletet.
Üzleti sikerük titka, hogy mindig
jó minőségű, friss terméket forgalmaznak. Minden második nap szárnyashúst hoznak Vasluiból, hetente
kétszer pedig sertéshúst szállítanak
Paşcani-ból. A megbízható, rendszeres beszállítóik 2011 óta hozzák
a húst.
A legnagyobb gondot a munkaerőhiány okozza. Nemcsak Magyarón, hanem Békáson is nehezen
találtak megfelelő személyzetet. Jelenleg Linda és Albert négy ember
munkáját végzi. Rajtuk kívül van
még egy mészáros és az üzletben
két elárusító. Híre ment a környéken Ördögék húsboltjának, így
nemcsak a községből, hanem a
szomszédos településekről, mi
több, Szászrégenből is vannak

rendszeres vásárlóik, a Gyilkos-tón
és Borzonton pedig vendéglőket is
ellátnak. A környékbeli vendéglősökkel is próbálkoztak, de megjárták, hogy leszállították az árut és
azt nem fizették ki a megrendelők.

Magyaró és környéke kiváló
turisztikai lehetőséget kínál
az érdeklődők számára. Előnye, hogy nincs a Marosvásárhely – Szászrégen –
Maroshévíz főúton, így kisebb a forgalom, aránylag
közel vannak a Görgényi- és
a Kelemen-havasok, ugyanakkor Szászrégenbe is el
lehet látogatni, felkereshető
a marosvécsi kastély, az idecsi sós fürdő, mi több, Holtmaroson
igen
jó
gyógyhatású sóskút is van.

A községben két vendégfogadó
működik, a Brigitta panzió (írtunk
róla korábban), ahol a tulajdonos
tájházat is berendezett és a Nimród-ház, ahol a szálláslehetőség
mellett nagy csoportoknak különböző programokat is lehet tartani.
A polgármesteri hivatal (ötlet
szintjén) többször próbálkozott a
sóskút értékesítésével, azonban
nem sikerült előrelépni. Jelenleg a
mocsaras, ingoványos területen
szarvasmarhák legelnek. Kristóf
József polgármester elmondta,
hogy több évvel ezelőtt érdeklődtek magánberuházók a lehetőség
iránt, de az egyiknek nem felelt
meg a terület bérleti ára, a másik
Ezzel az üzleti kockázattal is számolni kell.
Nemrég eladták a gyergyószentmiklósi házat, árából egy másikat
vettek Magyarón, ahova bárt rendeznek be. Erre van igény, kell a fiataloknak a találkozóhely – mondta
Linda, majd hozzátette: szándékukban áll egy szezonális vágópont

Fotók: Vajda György

pedig – egy holland üzletember –,
miután kiszámította, hogy milyen
haszonnal működtetné, lemondott
róla.
Az önkormányzat próbálkozott
a pályázással a turisztikai minisztériumnál is, azonban a 2016-os kiírást kezelők azt válaszolták, hogy
a fejlesztésre szánt összegekből
először a már elkezdett, be nem fejezett projekteket támogatják, ha
lejár a kétéves megvalósítási határidő, szóba jöhetnek az újabb tervek.
A polgármester szerint, amenynyiben az idén is lesz hasonló kiírás, jelentkeznek. Azt is
mérlegelik, hogy saját beruházásból egy fából készített medencét
alakítanak ki, amit szabad strandként lehetne használni. Majd ha
így elterjed a híre, akkor talán nagyobb esély lesz arra, hogy
egy komolyabb beruházás is megtérüljön. Amennyiben jelentkezne olyan vállalkozó, akit érdekel a lehetőség, az önkormányzat kiépítené az infrastruktúrát a
majdani strand kapujáig. Várják
tehát azokat a vállalkozókat, akik
fantáziát és lehetőséget látnak a
környékbeli turizmus fejlesztésében.
megnyitása is, ahol a környékbeli
gazdáktól felvásárolt élő állatokat
dolgoznák fel, és természetesen
igény szerint szolgáltatást is végeznek majd. Lehet vállalkozni, üzletelni itthon is, s ami mindennél
fontosabb: hazajöttek – mondta a
vállalkozó, aki üzleti útját szakította meg a beszélgetésért.
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Regélő gyermekek országos vetélkedője

„Kis kurucok” a múlt kapujában

Rákóczi seregébe léphettek be, miután rátermettségüket múltidéző
ékesszólással bizonyították a 11. országos regemondó vetélkedő résztvevői.
A
harmadikos
„kurucok”
megmérettetését hagyományosan ezúttal is Marosvásárhelyen szervezte
meg a lelkes pedagógusközösség.

Nagy Székely Ildikó

A Rákóczi-emlékév jegyében zajlott kétnapos együttléten 14 megye 34 kisdiákja vett
részt. Az ünnepi seregszemlének az Ariel
színház adott otthont.
A pénteki megnyitót a marosvásárhelyi
Csillagfény néptáncegyüttes kiscsoportja
tette emlékezetessé vajdaszentiványi táncaival. A szombat délelőtti versenyt a szervezők
ezúttal is egy kerettörténettel varázsolták izgalmas kalanddá. Göndör Rezső tanító, hagyományőrző huszár Rákóczi főhadnagyaként lépett színre, hogy katonákat verbuváljon a fejedelmi seregbe. A történetet Zalányi
Mátyás ötödikes diák egészítette ki, akinek
jelenéséből azt is megtudhatták az ország
szinte minden tájáról érkezett versenyzők,
hogy miként fűződik össze a marosvásárhelyi Vártemplom és II. Rákóczi
Ferenc neve. A zászlóaljakba
szerveződő újdonsült „kurucok” regéikért egy-egy dukátot
is kaptak, a verseny szüneteiben pedig kuruc dalokat és korabeli táncokat tanulhattak.
A jól ismert természeti és
történeti mondák – pl. Maros és
Olt, A csodaszarvas, Szent
László füve – mellett olyanok
is elhangzottak, amelyeket az
értékelő bizottság is most hallott először – tudtuk meg
Bárdosi Ilona nyugalmazott tanítónőtől, a regemondó verseny
megálmodójától, tiszteletbeli
elnökétől az ünnepélyes eredményhirdetés előtt.
– Nehéz, de gyönyörű két
napot töltöttünk együtt. Ne nevezzük versenynek, nevezzük
nemzettársak kicsi találkozójának – mondta Bárdosi Ilona a
záróünnepségen. A csupa szív
pedagógusnak mindenkihez
volt szava, örömét fejezte ki a
szülőknek támogató hozzáállásukért, és arra biztatta őket, hogy ezután se
engedjék el a kis regélők kezét, a pedagógusoknak pedig üzente, hogy közös munkájuknak köszönhetően a fiatal nemzedékek
„ebben a meglódult világban nem süllyednek
a mocsárba, hanem gyökérkeresőkké válnak”. Bárdosi Ilona nagy eredménynek nevezte, hogy a regemondó vetélkedőre minden
olyan megyéből jöttek versenyzők, ahol van
magyar nyelvű tanítás, ráadásul majd’ mindenki a saját vidékére jellemző mondával érkezett,
mindössze
egyetlen
monda
ismétlődött. A pedagógus jó tanácsokkal is el-
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látta a kis regélőket, arra intette őket, hogy
jobban figyeljenek oda a versenyszabályzatban meghatározott időkeretre, az egyéni
hangszín megőrzésére és arra, hogy hallgatóságukkal kapcsolatot teremtsenek.

Élővé varázsolt történetek
A záróünnepség hangulatát a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum minikoncertje
emelte. Bárdosi Ilona ötletgazdának, Fejes
Rékának, a regemondó álmát folytató, magyar elemi oktatásért felelős tanfelügyelőnek,
a pár órára hősökké változó gyermekeknek
és a szervező pedagógusközösségnek Illés
Ildikó, Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes és Fodor Sándor József kisebbségi oktatásért felelős államtitkári tanácsos is gratulált.
– Aki történetet tud mondani, az varázsló.
Egy olyan világot kelt életre, ami nem csak
múlt, és aminek a hallgatóság, illetve ő maga
is része lesz – hangsúlyozta ünnepi beszédében Lőrincz Aranka konzul, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának képviselője.
A verseny támogatóinak sorában felszólaló
dr. Vass Levente RMDSZ-es képviselő az
életüzenetek átörökítésének fontosságáról
szólt, amelyre a példásan megszervezett re-

gemondó vetélkedő kiváló lehetőséget nyújt.
Soós Zoltán múzeumigazgató szintén a vetélkedő támogatójaként hívta fel a figyelmet az
élő szellemi kultúrára, amely „a kulturális
örökség legfontosabb része”, „kapu a
múltba”.

télkedő győztesének regéjét, a Szent Annató legendáját kellett megörökíteni.
A képregeversenyre 12 megyéből 27 alkotás érkezett, ezek közül tíz került díjazásra –
mondta az értékelőbizottság nevében Naphegyi Zsuzsa rajztanár, aki „a gyermeki lélek
igaz kommunikációjának” nevezte az

egyedi, érdekes kompozíciójú, látványos
színvilágú munkákat. A kitüntetettek között
két marosvásárhelyi diák is szerepelt, a harmadik díjat Kubánda Hanga Boróka, a másodikat Varga Fekete Csenge érdemelte ki,
mindketten a Református Kollégium tanulói. A legjobb rajznak járó elismerés a tordai
Gáll Árpád Csabának járt.

Képregék a tóról
Az országos regemondó vetélkedő szervezőcsapata idén először nemcsak a harmadi- Ketten őrzik a vándorbotot
A kis regélők kitüntetése a Napsugár-kükos diákokat szólította meg. A negyedikesek
számára rajzversenyt hirdettek, a tavalyi ve- löndíjak kiosztásával kezdődött. Zsigmond

Fotó: Nagy Tibor

Emese, a regemondót évről évre támogató
gyermeklap főszerkesztője úgy érezte, ezen
az együttléten újra bebizonyosodott, hogy a
magyarság a szabadság népe. A Napsugárkülöndíjban a gyimesi Simon Csaba,
a szilágyvajai Máté Botond, megyénkből a
gyulakutai Szabó Éva Bíborka, valamint a
Szatmár megyei Börvelyből érkezett
Cosar
Koppány
Vajk részesült. A Maros Megyei Tanfelügyelőség különdíja a székelyudvarhelyi
Koszta Magort, a temesvári
Borbély Réka Saroltát, a medgyesi Orosz Balázst, megyénkből pedig a dicsőszentmártoni
Váradi Annabella Jázmint illette meg. Dicséretet a magyardécsei Martonos Fruzsina
Ilona, Ferencz Petra, a marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákja, a Szatmárnémetiből érkezett Hága Jázmin és
Antal Tamara Éva, a Bákó megyei Bükk regélője vihetett
haza.
A harmadik díjat Fazakas
Boglárka vihette magával a
Hargita megyei Ditróba, a második helyezésnek a Szilágy
megyei, sarmasági Kocsis-Feri
Benjamin örülhetett. Az idei regemondó minden bizonnyal
két Kovászna megyei kislány,
a maksai Sorbán Henrietta és
a torjai Kerekes Beáta számára marad a legemlékezetesebb. Ők ketten érték el a legmagasabb pontszámot, így mindketten
kiérdemelték az első díjat és a jelképes vándorbotot, amelyet felváltva, egy-egy fél évig
őrizhetnek a következő vetélkedőig. Természetesen üres kézzel egyetlen kisdiák sem
távozott, többek között – a rövid bemutatkozásuk mellett regéjüket és rajzukat is tartalmazó – kis kiadványt is hazavihette, amelyet a lelkes szervezőcsapat hatodik alkalommal adott ki, a regemondók örömére.
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Aggódjunk-e a fonálféreg-fertőzések hazai terjedése miatt?

A BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai
Intézetének docense, dr. Keresztes Lujza és
Török Edina, az intézet társult oktatója közreműködésével jelent meg tanulmány a
Duna-delta Bioszféra Rezervátum területén
gyűjtött csípőszúnyogokról (Culicidae) és az
általuk terjesztett fonálféreg-fertőzésekről. A
szívférgességet okozó Dirofilaria immitis és
a bőrférgességért felelős Dirofilaria repens
végső gazdái leggyakrabban a kutyák. A kutatás során több csípőszúnyogfaj esetében
azonosították a fonálférgek jelenlétét, illetve
a deltában élő kutyáknál is kimutatták a parazitákat.
A Dirofilaria-fajok okozta fonálféreg-fertőzések javát Európában a Dirofilaria immitis
és a Dirofilaria repens fajok idézik elő. A
kontinensen a szív- és a bőrférgesség évtizedeken át csak a mediterrán övezetben, illetve
a keleti térségben volt kimutatható, frissebb
kutatások azonban arra utalnak, hogy a két
élősködő Közép-Európában is teret hódít. A
fonálférgek jelenlétét Romániában körülbelül
tíz éve mutatták ki, azóta számos húsevő
házi- és vadállatnál azonosították az élősködőket. A szívférgességet okozó Dirofilaria
immitis a tüdőartériát és a jobb szívkamrát támadja meg, súlyos klinikai tüneteket idézve
elő kutyáknál. A Dirofilaria repens a bőrférgességért okolható, ami akár az emberre is

veszélyes lehet, nagyobb bőrduzzanatokat
okoz.
A kutatást 2014 áprilisa és szeptembere
között végezték a Duna-delta Bioszféra Rezervátum négy kiválasztott területén. 240.572
csípőszúnyogegyedet gyűjtöttek össze, ezek
14 fajhoz tartoztak. A begyűjtött szúnyogo-

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság (EMT) április 5-7. között szervezte
meg az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjét a kolozsvári
János Zsigmond Unitárius Kollégiummal
együttműködve. A verseny az idei tanévtől
fölkerült a román Oktatási Minisztérium támogatott versenyeinek sorába, ami nagy elismerés a kezdeményezőknek, szervezőknek.
A verseny programja a megnyitóval kezdődött, melyen Popa Márta (a kollégium igazgatója, egyben a Versenyszervező Bizottság
ügyvezető elnöke) és Luminiţa Chicinaş (Kolozs megye fizika szaktanfelügyelője) köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a
diákok írásbeli megmérettetésen vettek részt.
A közös ebéd elfogyasztása után, amíg a tanárok a dolgozatok javításával voltak elfoglalva, a diákok a botanikus kertet látogatták
meg, rövid városnézéssel egybekötve, majd
az iskola Körmöczi János fizika- és Dr. Gelei
József biológiamúzeumát tekintették meg. A
két múzemot a kollégium 450 éves fennállása
tiszteletére, 2007-ben nyitották meg, a régi
szertárak anyagainak restaurálásával. Mindkét múzeum felbecsülhetetlen értékű anyagokat tartalmaz, hiszen sok 200 évnél is régebbi
tárgyuk van.
A verseny programját az eredményhirdetés
és díjazás zárta tartalmas kultúrműsor keretében, melyen a felszólalások mellett (Popa
Márta igazgató, János Zsigmond Unitárius
Kollégium; Kovács Zoltán kabinetigazgató,
román Oktatási Minisztérium; dr. Karácsony
János elnök, EMT Fizika Versenyszervező

Bizottság) zongorajátékkal és szavalattal Kiss
Boglárka Dalma, valamint az iskola Péterffy
Gyula kórusa lépett fel és örvendeztette meg
a hallgatóságot.
A versenyek díjazottjai:
VII. osztály (Öveges József Fizikaverseny)
I. díj – Csősz Andrea Gabriella, Dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Pisak-Lukáts Katalin;
II. díj – Vígh Dániel Levente, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;
III. díj – Mihály Hanna Andrea, Mikes Kelelem Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy,
felkészítő tanára: Kolumbán Laura;
Dicséret – Winkler Máté, Horváth János
Elméleti Líceum, Margitta, felkészítő tanára:
Rend Erzsébet;
Dicséret – Domokos Balázs, Bolyai Farkas
Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő
tanára: Dávid Anna;
VIII. osztály (Öveges József Fizikaverseny)
I. díj – Juhász Ákos, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;
II. díj – Dobra László Edgár, Nagy Mózes
Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő
tanára: Bartha Zsolt;
III. díj – Orosz Soma, Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós, felkészítő tanára: Magyari Etelka;
Dicséret – Réman Attila, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Szász Ágota Judit;

kon genetikai vizsgálatot végeztek, a minták
4,53%-ában mutatták ki a fonálféregfajok jelenlét. A Dirofilaria immitis a vizsgált 14 szúnyogfaj közül nyolcnál, a Dirofilaria repens
hatnál jelent meg. Egyedül a dalos szúnyog
(Culex modestus) egyedeinél nem találtak fonálféreg-fertőzésre utaló jeleket. Legnagyobb

arányban a foltos maláriaszúnyog (Anopheles maculipennis) példányai voltak fertőzöttek. Izgalmas eredménynek számít, hogy a
két leggyakoribb előfordulású szúnyogfaj, a
mocsári csípőszúnyog (Coquillettidia richiardii) és a tarkaszárnyú maláriaszúnyog (Anopheles hyrcanus) egyedei jóval kisebb
arányban voltak fertőzöttek, mint a foltos maláriaszúnyogok.
A szúnyogok mellett kutyákat is megvizsgáltak, 2016-ban 36 ebtől vettek vérmintát,
hogy genetikai markerek segítségével azonosítsák az élősködőket. A két fonálféregfaj
nagyjából azonos arányban fertőzte meg a
kutyákat, 36 kutyavérmintából hétben azonosítottak Dirofilaria immitist, nyolcban pedig
Dirofilaria repenst, négy állat vérében mindkét parazita jelen volt.
A Duna-deltabeli eredmények egyértelműen a fonálféregfajok kelet-európai és ezen
belül romániai terjeszkedésére utalnak. A tanulmány segít megértenünk, hogy melyek
azok a köztes hordozók, vektorfajok, amelyekre fokozottan oda kellene figyelnünk a
szív-, illetve bőrférgesség megelőzése érdekében.
TOMAZATOS et al. (2018): Circulation of
Dirofilaria immitis and Dirofilaria repens in
the Danube Delta Biosphere Reserve, Romania. Parasites & vectors, 11(1), 392.

IX. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)
I. díj – Pünkösti Györk, Wesselényi Református Kollégium, Zilah, felkészítő tanára:
Kovács Nikoletta;
II. díj – Szilágyi Botond, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: László József;
III. díj – Antal Eszter, Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely, felkészítő tanára: Székely Zoltán;
Dicséret – Benedek Sára, Bolyai Farkas
Elméleti Líceum, Marosvásárhely,
felkészítő tanára: Dávid Anna;
Dicséret – Dimén Varga Ábel,
Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely, felkészítő tanára: Székely Zoltán;
X. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)
I. díj – Szilágyi Sándor Zsolt,
Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Marosvásárhely, felkészítő tanára:
Dávid Anna;
I. díj – Árva Norbert, Ady Endre
Elméleti Líceum, Nagyvárad, felkészítő tanára: Bogdán Károly;
III. díj – Bíró Mátyás Péter,
Báthory István Elméleti Líceum,
Kolozsvár, felkészítő tanára: Káptalan Erna;
Dicséret – Sikó Szabolcs, Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Kozma
Tamás;
Dicséret – Gál Emese, János

Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár,
felkészítő tanára: Popa Márta;
XI. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)
I. díj – György Zoltán, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, felkészítő tanára:
Halász Gyöngyvér;
II. díj – Bogdán Ágnes, Silvania Főgimnázium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit;
III. díj – Czira Borbála, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára: Csák László;
Dicséret – Kolcsár Gedeon, Bolyai Farkas
Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő
tanára: László József;
Dicséret – Vicsi Márk, Silvania Főgimnázium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit.
A felsorolt, legjobb eredményeket elért
VIII-XI. osztályos diákok részt vehetnek a
versenyek magyarországi döntőin, melyeket
társszervezeteink, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Győrben, illetve a Vermes Miklós
Országos Fizikus Tehetségápoló Alapítvány
Sopronban szerveznek meg.
Ezúton is köszönetet mondunk a János
Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatóságának, hogy méltó házigazdája volt a versenynek, és az iskola munkaközösségének,
tanárainak, valamint az önkéntes diákoknak,
hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához.
dr. karácsony János,
a Versenyszervező Bizottság elnöke
pap Tünde
programszervező

A kép illusztráció. Forrás: https://medium.com/@alyssiakim/heartworm-disease-e485fca1d9d0

Beszámoló az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek
országos döntőiről
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Bálint Zsombor

A női röplabda A2 osztály döntő
tornáját is vereség nélkül zárta a
Marosvásárhelyi CSM női röplabdacsapata, amely ezzel megszerezte
a jogot, hogy az ősztől az élvonalban szerepeljen. Az alakulat az
egész idényben összesen két játszmát veszített, a másodikat a mostani
tornán, egy tulajdonképpen tét nélküli mérkőzésen.
A Nyugati csoport döntő tornáját
a Pongrácz Antal csarnokban rendezték. Az első nap a marosvásárhelyiek a Lugosi CSM II csapatával

Vereség nélkül jutott fel a CSM röplabdacsapata
mérkőztek, a meccsnek pedig, tekintve, hogy a lugosiaknak nincs
feljutási joguk, nem volt tétje. Talán
ez magyarázza, hogy a házigazda a
harmadik szettet – amikor több tartalék szerepelt – elveszítette, de a
győzelem egy pillanatig sem forgott
veszélyben.
Mint ahogy a második nap, a
Nagyváradi CSU ellen sem, noha itt
már érezhető volt egy kis görcsösség, tekintve, hogy a játékosok tudták: a siker egyenértékű a
feljutással. Az elején több támadás
volt pontatlan, két nyitás is hosszú,
így 6-8-cal rajtolt az első játszma. A
CSM 9-11 után fordította meg a

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport döntő torna, 1. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Lugosi CSM II 3:1 (25:16, 25:14, 23:25,
25:19)
Pongrácz Antal csarnok, 20 néző. Vezette: Roxana Calance (Déva),
Mihai Husa (Kolozsvár). Ellenőr: Mihai Marin (Bukarest).
Marosvásárhely: Andreica, Fl. Murariu, Ioan, Vujadinović, Vereş,
Diţu (Arniceru, Ionescu, Dumitrescu, Niţă). Liberó: Molnar (K. Murariu).
Lugos II: Popa, Badiu, Nistor, Panţiru, Ioniţă, Csillag (Turcu, Birliba,
Fiat, Roşie). Liberó: Bărbulescu.
Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport döntő torna, 2. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU 3:0 (25:18, 25:14, 25:23)
Pongrácz Antal csarnok, 150 néző. Vezette: Cristian Boroeanu
(Zilah), Georgiana Gurguiatu (Bukarest). Ellenőr: Mihai Marin (Bukarest).
Marosvásárhely: Andreica, Fl. Murariu, Ioan, Vujadinović, Vereş,
Diţu (Arniceru, Ionescu, Dumitrescu, Niţă). Liberó: Molnar (Mărginean).
Nagyvárad: Breban, Maxim, Paşca, Adamcsik, Radu, Fîcă (Haidu,
Blaj, Pura). Liberó: Rizea.

szettet, majd a másodikat 7-1-gyel
indította. Utóbb kicsit megtorpant a
lendület, de a nagyváradiak ezúttal
sem tudtak ellenállni a változatosan
támadó házigazdáknak. A legszorosabb játszma a harmadik volt, hiszen a legtöbb hiba akkor csúszott
be, amikor már érezték a játékosok,
hogy nagyon közel a cél, a végjátékban 23-21 után még játszottak
egy kicsit a szurkolók idegeivel, de
a háromjátszmás siker a feljutást
szentesítette.
A harmadik nap már két feljutott
csapat játszott egymás ellen a győzelemért. A csoport egyértelműen
két legjobbja színvonalas mérkőzést
vívott, amelyet az első szettben beárnyékolt Florina Murariu csúnya
sérülése. A játékos 8-9-es eredménynél, egy labda után vetődve,
Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport döntő torna, 3. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
FC Argeş Piteşti 3:0 (25:16,
25:22, 25:18)
Pongrácz Antal csarnok. Vezette: Georgiana Gurguiatu (Bukarest), Mihai Husa (Kolozsvár).
Ellenőr: Mihai Marin (Bukarest).
Marosvásárhely: Andreica, Fl.
Murariu, Ioan, Vujadinović,
Vereş, Diţu (Arniceru, Ionescu,
Dumitrescu, Niţă). Liberó: Molnar.
Piteşti: Oliveira, Lupescu, Do
Monte, Orlandea, Vasilică, Ilie
(Stroe, Radu, Moale, Scarlat,
Constantin). Liberó: Piştea.

A második félidőben állva hagyták Nagyváradot

A női kézilabda A osztály D csoportjában
már néhány forduló óta biztos győztesnek
számít a Marosvásárhelyi CSM, ám néhány
találkozót még ki kell pipálnia. Ilyen volt a
Nagyváradi CSU elleni meccs is, amelyet a
csapat két válogatott játékosa, Târşoagă és
Bărăbaş nélkül nyert meg a házigazda csapat.
A súlyos térdsérülést szenvedett Târşoagă
sajnos hosszú ideig nem állhat még az alakulat rendelkezésére, de ezen a meccsen az
„ikertestvérének” számító Bărăbaş sem lépett pályára, mivel sérülten tért vissza az ifjúsági válogatott mérkőzéseiről. Szerencsére
neki nincs komolyabb baja, de a szakvezetés
nem kívánt kockáztatni a tét nélküli találkozón.
Kettejük nélkül nehezen indult be a marosvásárhelyi gépezet, az első félidőben nagyon sok hibát követtek el a megyeszékhelyi
Fotó: Nagy Tibor
játékosok, de Nagyvárad nem tudta kihasználni ezeszünetig
nagyon
kevés
gól
esett,
ám
még
így is érezket. A CSM belement a váradiak lassú iramába, és
hető volt a hazaiak fölénye. Szünet után picit felgyorsult a ritmus, és a lényegesen idősebb nagyváradi
Jegyzőkönyv
játékosok egy idő után egyre pontatlanabbakká váltak.
Női kézilabda A osztály, D csoport, 18. forduló: A vendégek még megpróbáltak egy ideig kapaszMarosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU 32-20 kodni, nem nagyon leszakadni, de 24-19 után nem ke(12-9)
vesebb mint kilenc gólt lőtt zsinórban a CSM, ebből
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 600 néző. hatot gyors ellentámadásból, amiben Darie jeleskeVezette: Diana Cânţa (Kolozsvár), Raluca Nicolae dett.
(Kolozsvár).
A marosvásárhelyi női kézilabdacsapatnak még két
Marosvásárhelyi CSM: Popovici (Ugran) – mérkőzése van az alapszakaszban, utána kezdődnek
Cozma 3 gól, Darie 6, Stîngu 7, Bucin 5, Sângeor- csak az igazi tétmeccsek. Vasárnap Köröskisjenőre lázan 1, Popeanu 2 (Fl. Munteanu 1, Ola 4, Radu, Lă- togatnak, ahol – tekintve az erős rivalizálást a házicătuş 2, Moldovan 1, Ghemeş).
gazdákkal, illetve azt, hogy a CSM-nek nem érdeke
Nagyváradi CSU: Pintea (Ardelean) – Abodi 6, sérüléseket kockáztatni – elképzelhető az első vereség
Petric 3, Vrabie 3, Munteanu 3, Motogna 2, Hercuţ az idényben, majd az alapszakaszt jövő csütörtökön
1 (Ţanc, Negruţ 1, Zegrean 1, Gaga, Corondan, Da- zárják, hazai pályán, Resicabánya ellen. (bálint)
mian).
Eredményjelző
* Női A osztály, D csoport, 18. forduló: Resicabányai CSU – Köröskisjenői Crişul 24-24, Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU 32-20,
Temesvári Universitatea – Nagybányai Minaur 3635. Az élcsoport: 1. Marosvásárhely 54 pont, 2. Köröskisjenő 35, 3. Resicabánya 26.
* Férfi A osztály, D csoport, 19. forduló: Székelyudvarhelyi Szejke – Segesvári HCM 27-24. A Tordai
Potaissa – Nagyváradi CSM és Nagyszebeni HC –
Nagybányai Minaur mérkőzéseket tegnap, lapzárta
után rendezték. Az élcsoport: 1. Segesvár 42 pont/19
mérkőzés, 2. Székelyudvarhely 38/19, 3. Nagyvárad
30/18.

Székelyudvarhelyen vesztett Segesvár

A már biztos csoportgyőztes Segesvári HCM háromgólos vereséget szenvedett Székelyudvarhelyen, a helyi Szejke elleni mérkőzésen, a
férfikézilabda A osztály D csoportjának 19. fordulójában. A házigazdák szinte végig vezettek, vendégeiknek azonban az utolsó tíz percre sikerült
egyenlíteniük. Izgalmas hajrája mégsem lett a találkozónak, mert az udvarhelyiek zsinórban három
gólt szereztek, és egyet sem kaptak, így megnyerték a találkozót, ezzel pedig bebiztosították maguknak a ranglista második (továbbjutást érő) helyét.
Az eredmény: Székelyudvarhelyi Szejke – Segesvári HCM 27-24 (14-10).

nekiütközött a játékvezetői állványnak és felszakadt a szemhéja. Paradox módon a vendégeket sokkolta
jobban az eset, mert a következő
nyolc pontot a CSM nyerte meg, és
ezzel döntő előnyre tett szert a játszmában. A vendégek megpróbáltak
visszavágni a második szettben, és
21-21-ig kiegyensúlyozott volt a
csata, innen azonban három hazai
pont következett, és újabb játszmát
könyvelhettek el a marosvásárhelyiek. A harmadik játszmában aztán
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Fotó: Nagy Tibor

fejben feladták a piteşti-iek, így a
CSM vereség nélkül zárta a tornát
és a bajnokságot.
Az eredeti kiírás szerint a Nyugati
és a Keleti csoport első két helyezettjeinek egy újabb tornán meg kellett volna mérkőzniük a két feljutó
helyért, azonban az A1 osztályban
csak 8 csapat maradt, így négyen
jutnak fel, a tornát pedig törölték. A
Keleti csoportból a CS Medgidia és
a Bukaresti Rapid vehet részt az
ősztől az A1 osztályban.

Eredményjelző
A marosvásárhelyi torna további eredményei: FC Argeş Piteşti –
Nagyváradi CSU 3:0, FC Argeş Piteşti – Lugosi CSM II 3:0, Nagyváradi CSU – Lugosi CSM II 2:3.
A torna végeredménye: 1. Marosvásárhelyi CSM 9 pont, 2. FC Argeş
Piteşti 6, 3. Lugosi CSM II 2, 4. Nagyváradi CSU 1.

Döntetlen a CFR-Craiova rangadón

Gól nélküli döntetlennel ért véget a labdarúgó 1. liga vasárnap esti rangadója a harmadik CSU Craiova és a listavezető Kolozsvári CFR között.
A csaknem húszezer néző előtt lejátszott találkozóra Dan Petrescu, a CFR
edzője ismét szinte teljes sort cserélt, csupán Camora és a gólszerző Bud
maradt hírmondónak a szerdai vesztes kupameccs kezdői közül, a magyar
válogatott védő, Lang Ádám sem kapott lehetőséget. Hazai oldalon az
olasz szakvezető, Devis Mangia ugyanakkor csak négyet cserélt a kupameccshez képest, pedig csapata egy nappal később játszott a kupában, állapította meg az NSO a kezdő tizenegyek összetételét véleményezve.
A bajnokság két legnagyobb taktikusának küzdelme az első félidőben
több nagy helyzetet is hozott, de gólokat nem. A kolozsváriak Omrani és
Bud révén hagyták ki a legnagyobb lehetőségeket, a két csapat egyaránt
közelről lőtt mellé, illetve fölé. A kapusoknak csak szabadrúgásokat kellett
védeni, craiovai oldalon Cicâldău, a kolozsváriaktól Deac célzott jól, de
Arlauskis és Pigliacelli is résen volt. Marius Avram játékvezetőnek a kezezésekkel gyűlt meg a baja, Bordeianu érintése miatt a Craiova büntetőt
reklamált, míg az ellentámadást szándékosan megállító Bancu akciójánál
a kolozsvári oldal követelte a piros lapot.
A második játékrészt viszont egyértelműen a CFR uralta, amely ekkor
már távol tudta tartani kapujától a hazai támadókat. Ismét Omrani és Bud
hagyta ki a legnagyobb lehetőségeket, a francia támadó a kapust átemelve
lőtt alig a jobb sarok mellé, Bud fejese pedig a bal kapufa mellett ment
el. Costache kapáslövésénél már Pigliacellinek is nyújtóznia kellett, de
kitolta a bal alsó sarokból a labdát. A sorozatos szabálytalanságokkal tördelt végjátékban a Craiovának csak egy lehetősége volt, de Cicâldău szabadrúgásból a jobb pipa fölé küldte a labdát.

Fotó: GSP

Eredményjelző
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 4. forduló (vasárnapi eredmények): CSU
Craiova – Kolozsvári CFR 0-0, az állás: 1. CFR 37 pont, 2. FCSB 31,
3. Craiova 30, 4. Viitorul 23, 5. Astra 21, 6. Sepsi 20
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 4. forduló (vasárnapi eredmények): Medgyesi Gaz Metan – FC Botoşani 2-0, az állás: 1. Medgyes 28 pont, 2.
Dinamo 25, 3. Jászvásár 23, 4. Voluntari 21, 5. Botoşani 19, 6. Nagyszeben 17, 7. Călăraşi 16, 8. Chiajna 11.
* 2. liga, 28. forduló (vasárnapi eredmények): Sportul Snagov – Academica Clinceni 0-2, Bákói Aerostar – Petrolul Ploieşti 0-2. Az élcsoport: 1. Clinceni 64 pont, 2. Târgovişte 60, 3. Petrolul 59.
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Ezúton értesítem pácienseimet, hogy a DORA OPTICS rendelőiben
dolgozom (Marosvásárhely: Mărăşeşti – volt Zrínyi Miklós tér 21.
sz., tel. 0733-553-976, Régen: Libertăţii u. 12. sz., tel. 0733-553-971).

Dr. DÓCZI-KERESZTESI ZOLTÁN

Újdonság: lézeres glaukóma- (zöldhályog-) műtétek,
megszabadulhat a mindennapi csepegtetéstől. (sz.-I)

így

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben

Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)

Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő)
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke,
Lisszabon (480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.

Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon

hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)

vagy a

Elérkezett a legszomorúbb
nap, ami életünk végéig fájó
emlék
marad.
Ha
egy
könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert
hiányzol nagyon, nem vársz

már csillogó szemekkel, nem
örülsz már szerető szíveddel.
Egy váratlan perc alatt életed
véget ért, búcsúszó nélkül
örökre elmentél.
Fájó szívvel emlkékezünk
április
9-én
FÜLÖP
NÁNDORRA halálának első
évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Szerettei. (6/2136)

ELHALÁLOZÁS

A Marosvásárhelyi Repülőtér április 17-én

10 órakor versenytárgyalást tart 1000 literes

és 200 literes műanyag tartályok értékesítéséért.

Bővebb felvilágosítás a 0265-328-888 vagy a 0749-014-465ös telefonszámon, kapcsolattartó Câmpean Mărioara.

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)
LAKÁST vásárolok a Budai negyedben. Tel. 0749-106-870. (1/2150-I)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás első
emeleten a November 7. negyedi
piac mellett. Tel. 0753-460-722. (-I)
VÁRMEZŐBEN, A FŐÚT MELLETT
egy 28 áras és négy darab 5 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-3620-334-8629. (8/2033-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1/1867-I)
ELADÓK méhcsaládok Havadtőn.
Tel. 0745-386-089. (19/2120-I)
KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0754-615-527,
0746-981-288.
(1/2146-I)
ELADÓ hatsoros, műtrágyaszórós
kukoricavető gép. Tel. 0749-500746.(3/2160-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)

Mély fájdalommal búcsúzunk
MONAI JÓZSEFTŐL.

Szeretett felesége, Kati, lányai:

Móni és Kati, unokái: Zsuzsi,
Ádám, Laura, veje, Pisti, déduno-

kája, Márk, szerető testvére,

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)

Sanyi és felesége, Marika. Drága

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat,
javítást,
kerítésés kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747,
0755-291-137.
(22/1889-I)

formátus temetőben. Nyugodjon

VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javítást (lemezből és cserépből) és bármilyen kicsi javítást stb. Tel.
0745-680-818. (16/2058-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (10/2008-I)
TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és szerelését különféle anyagokból, cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)
TETŐSZIGETELÉS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (21178)
MEGBÍZHATÓ dadust, pótmamát
keresünk másfél éves kislányunk
mellé, napi 8 órára, hosszú távra, a
November 7. negyedbe. Tel. 0745888-930. (1/2177-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékeztünk
április 8-án a harasztkeréki
születésű
BERECKI
ANDRÁSRA halálának 15.
évfordulóján.
„Csak az hal meg, kit
elfelejtenek, örökkön él, kit
emlegetnek.”
És te örökké élsz, és élni fogsz
a mi szívünkben. Szerető
felesége,
lánya,
unokája.
(12/2175)

férjem, köszönöm az együtt eltöl-

tött 50 évet!

Drága halottunk temetése április

9-én, kedden 15 órakor lesz a rebékében!

A gyászoló család. (1/2163-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó édesanya, nagymama,

anyós, testvér, nagynéni, rokon,
barát, jó szomszéd, volt kolléga

és sokak tanító nénije, a nyárádgálfalvi születésű

TÓTH EMMA

született FEKETE EMMA

nyugdíjas tanítónő 2019. április

5-én, életének 84. évében csen-

desen

megpihent.

Temetése

2019. április 9-én 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi református te-

metőben, unitárius szertartás

szerint. Fájó szívvel búcsúznak

tőle szerettei. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (-I)

Szomorú szívvel búcsúznak a

7. Sz. Általános Iskola 1984-ben

Már három éve, hogy itthagytál egyedül engem, de szívemben őrzöm
drága szép emlékedet, mint egy drága
kincset.
Akit éveken át annyira szerettem, nem
lehet többé soha már mellettem, a
drága feleségem, ZSUZSIKA.
Amit benned megtaláltam, nem találom senkiben, akit elvesztettem, nem
pótolja senki sem. Bárhogy is jön a
szép, áldott húsvét, örömömet, boldogságomat a koporsódba zártad, elvitted magaddal a gyászos temetőbe, a hideg, fekete földbe.
Üres lett a házam, ágyad, helyed, nincsen kivel megosszam bánatom. Húsvét a szeretet ünnepe, az asztalod mellett állok
egyedül, ahová nem ülök le sohasem nélküled.
Kimegyek a temetőbe, ott ketten leszünk, virágot viszek a néma
sírodra, könnyeimmel öntözöm meg a fejfádat, drága jó kincsem, de nem szólsz, nem kérded meg, hogy vagyok egyedül.
Fájó szívvel emlékezem a drága jó feleségemre, PÁL
ZSUZSÁNNÁRA szül. Moni, a küküllődombói iskola magyar
szakos tanárnőjére, akit a kegyetlen halál április 9-én három
éve elragadott tőlem. Szívemben sohasem leszel halott, mindig
élsz és élni fogsz.
Legyen csendes pihenésed, nyugodjál békében! Isten veled,
drága jó Zsuzsikám!
Szívemben megmarad a hit, a remény, a szeretet.
A te bánatos férjed, Józsi, akit imádtál.
*
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben
érted él, s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak
az évek, szívből szeretünk s nem feledünk soha téged.
Fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, április 9-ére, amikor három éve búcsú nélkül itt hagyott drága édesanyánk, PÁL ZSUZSÁNNA szül. Moni.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Emlékét őrzi két bánatos fia: Attila és Laci, két menye és unokái. (-I)
Megrendülve és fájó szívvel búcsúzunk
szeretett
kolléganőnktől,
SZABÓ
TÜNDE EMESE óvónőtől, aki 21 éve intézményünk lelkes pedagógusa. Kivételes személyisége, kedvessége, igaz
emberi magatartása mindig példakép
marad tanítványai számára.
Soha nem feledjük el, emlékét szeretettel őrizzük.
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
A Vajdaszentiványi Általános Iskola munkaközössége.
(2/2178-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

SÓLYOM JÁNOS

a ludasi cukorgyár
volt technikusa

életének 83. évében 2019. április

5-én, türelemmel viselt beteg-

sége után elhunyt. Drága halot-

IV. osztályt végzett diákjai a sze-

tunk temetése április 8-án 14

TÓTH EMMA

szerint. Emléke legyen áldott,

retett

tanító nénitől.

Nyugodjon békében! (5/2167-I)

órakor volt, katolikus szertartás

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (8/2170-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, a rigmányi
VERESS OLGA
„Édes”

99 éves korában megpihent.

Drága halottunk temetése folyó

hó 9-én, kedden du. 2 órától lesz
a rigmányi temetőben.

A gyászoló család. (2/2164-I)

Őszinte

és

mély

együttér-

zésünket fejezzük ki az Ambrus
és

Szombath

MAGDI

elhunyta

családoknak

alkalmából.

Búcsúzunk tőle: Ági, András és

családja, Zoltán és családja.
(3/2165-I)

Részvétünket fejezzük ki és
mélyen együttérzünk BalázsOldal Katalin kolléganőnkkel ÉDESANYJA elvesztése
okozta fájdalmában. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A Bolyai Farkas
Elméleti Líceum informatikusainak
munkaközössége. (-I)
A Bolyai Farkas Elméleti
Líceum
munkaközössége
őszinte részvétét fejezi ki
és
együttérez
BalázsOldal
Katalin
kolléganővel
ÉDESANYJA elveszítése miatt
érzett fájdalmában. A Bolyai
Farkas
Elméleti
Líceum
munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik CSÓK JÓZSEF
temetésén

részt

fájdalmunkban

vettek

osztoztak.

gyászoló család. (1/2054)

és
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szolgáltatás – Üzleti ajánlat

RedőnYÖk, sZALAGFÜGGÖnYÖk, GARÁZskApuk és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TeRmOpÁn ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

A mAROsvÁsÁRHeLYi ReFORmÁTus TemeTő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875)

iROdAi TeLeFOnOs munkÁRA sZemÉLYZeTeT alkalmazunk. Program: hétfőtől péntekig 8-16 óra között. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0748-380-520. Önéletrajzot várunk a
fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre. (21176-I)
ALkALmAZunk RECEPCIÓST, SEGÉDSZAKÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. Magas kereseti lehetőség; tapasztalat nem szükséges!
Tel. 0744-624-976. (21078-I)

A ROmARis CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre. Tel. 0265/446-133, 0733-933-702.
(21154-I)

A TRipLAsT kFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek
az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(63495-I)

TeLJes ORvOsi eLLÁTÁs – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

kFT. munkÁsOkAT alkalmaz papírhulladék-gyűjtő központhoz.
Kiemelkedő bérezés, étkezési jegyek + szállítás biztosítva. Tel. 0748886-041. (21166)

keResek eGY kOmOLY nőT vagy CSALÁDOT két idős személy állandó gondozására Mezősályiba, tisztességes bér fejében.
Érdeklődni a 0741-365-957-es telefonszámon. (2/2151-I)
ALkALmAZOk ELADÓNŐT RUHÁSÜZLETBE. További információ a 0741-365-957-es telefonszámon. (2/2151-I)

A TORdAi CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21168)

A TORdAi vÁGÓHÍd alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744644-026. (21168)

A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21175)

A kOvÁCs pÉksÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0741-215738. (21175)

ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési
jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat
a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372759-230-as telefonszámon. (63445-I)

ALkALmAZunk SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógépkezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség,
felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég
honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/,
vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68.
szám. Tel. 0265/264-656. (63445-I)
A LAZARenum ALApÍTvÁnY idősOTTHOnÁbA munkatársakat keresünk KONYHAI SZOLGÁLATRA. Tel. 0265/213-721.
(21172-I)

mAROsvÁsÁRHeLYi CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT kitűnő bérezéssel. Tel. 0740-602-038. (21167-I)

ALkALmAZunk egy RAKTÁROST és egy ÁRUKEZELŐT
(RAKODÓMUNKÁST) palackozott italokat, üdítőt, vizet forgalmazó lerakathoz. Tel. 0728-169-805. (21180-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- 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
- 0265/212-304
• Optika-Optofarm
- 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,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
- 0265/266-801
• Prefektúra
• 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
- 0265/208-888
- közönségszolgálat
- 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
- 0758-047-604
• 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
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CZININO LÁSZLÓ és CZININO LIDIA ezúton értesíti az érdekelteket,
hogy letették a Környezetvédelmi Hivatalhoz jóváhagyás végett a
tervet önkiszolgáló autómosó építésére, amely Erdőszentgyörgyön
a Rózsák utca 121. szám alatt építendő.
Az érdekeltek megtekinthetik a tervet a Maros Megyei
Környezetvédelmi Hivatal székhelyén, a Hídvég (Podeni) utca 10.
szám alatt hétfőn 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-12 óra között a
fenti címen és a cég székhelyén: Laci és Tomy Kft.
Erdőszentgyörgy, Rózsák utca 121. szám, hétfői és pénteki
napokon 9-12 óra között. (10/2173)

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.

Tájékoztatás a növényi hulladék
elszállításával kapcsolatban

A Népújság napilapban megjelent Halmokban állnak a
faágak című, Mezey Sarolta által jegyzett cikk kapcsán
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Kövesdombon végzett fakoronametszések során
keletkezett hulladékot a lehető legrövidebb időn belül elszállítják a
növényi hulladékokat begyűjtő pontra. Megjegyezzük, hogy a
faágak elszállítása több napig is eltarthat, ugyanis a
koronaalakításból sok hulladék származott.
A bel- és külkapcsolati osztály
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A Siletina Impex Kft. – Helyi
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
– fő tevékenysége: személyszállítás –

alkalmaz
AUTÓBUSZSOFŐRÖKET

Követelmények:
– d kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsítvány (attesztát) másolatával a cég marosvásárhely, béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig
10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat alkalmaz

AUTÓMÉRNÖKÖT

Követelmények:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szakirány, szállítás, közúti járművek szak
– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleg ajánlásokkal a cég marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között.
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáértését. bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es
telefonszámon.
A közszállítási társulás vezetősége

