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Gazdátlan járműveket szállítottak el

A közterület felszabadítása a cél

Szünidő a várbeli
múzeumban

Ötödik alkalommal szervezte meg a
Maros Megyei Múzeum a Szünidő a
múzeumban elnevezésű vakációs
programot, amelynek a marosvásárhelyi középkori vár Régészeti és Történelmi Múzeuma ad otthont.

____________4.
Nagyobb esély
a túlélésre

Jelenleg Romániában 43 ezer személy szerepel az országos őssejtdonor-regiszterben, amely 2013-ban jött
létre, és ennek a számnak a növekedése feltétele annak, hogy minél több
transzplantációra szoruló beteg kapjon
egy új esélyt.

____________5.
Kilencvenhat fiatal
dolgozott Tusnádfürdőn

Idén Tusnádfürdő adott otthont a munkatábor formában megszervezett hagyományos önkéntestábornak. A négy
nap alatt számos élménnyel gazdagodtak a Maros, Hargita, Kovászna,
Brassó és Hunyad megyékből érkező
önkéntesek, miközben a településen
kisebb-nagyobb munkákat végeztek.

Mindkét helyszínről egy-egy gazdátlan gépkocsit szállítottak el. Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója a helyszínen elmondta, idén
második alkalommal kerül sor hasonló akcióra,
amelynek célja, hogy felszabadítsák a közterületet. Bár a szóban forgó járművek tulajdonosainak az első felszólítás óta hónapok álltak a
rendelkezésére, hogy elvigyék autójukat, nem
Menyhárt Borbála
reagáltak az önkormányzat figyelmeztetéseire.
Az akció az elkövetkező időszakban is folytatóElsőként a Mihail Kogălniceanu, majd pedig dik, a napokban további négy járművet szállítaa Gloriei utcát vették célba a helyi rendőrök, az nak el a rend őrei, 27 gépkocsi esetében pedig
emelőszerkezettel ellátott jármű kíséretében. folyamatban van az ezt megelőző eljárás.
Két, a közterületet régóta foglaló roncsautót szállíttatott el tegnap a marosvásárhelyi helyi rendőrség. Miközben
városszerte gondot okoz a parkolóhelyek hiánya, a szóban forgó, rendszám
nélküli járművek több mint egy éve nem
voltak elmozdítva.

Fotó: Nagy Tibor

Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség igazgatója szerint az esetek zömében a lakosságtól érkeznek hozzájuk a bejelentések, az emberek
jelzik, hogy bizonyos helyszíneken olyan járművek vannak, amelyeket hónapok, de akár évek óta
nem mozdított el senki, sok esetben nincs is rajtuk számtábla, vagy éppen a kerekeik is hiányzanak. A lakónegyedekben amúgy is nehezen lehet
parkolóhelyeket találni, így az ottlakók joggal nehezményezik, hogy régóta nem használt, roncsnak számító gépkocsik foglalják a helyeket.
(Folytatás a 2. oldalon)

Antalfi Imola

____________6.
Elkészült a Maros
KK bajnoki
és kupaprogramja

A Galaci Phoenix ellen idegenben
kezd a Maros Kosárlabdaklub a férfi
Nemzeti Liga következő idényében,
október 7-én, derült ki a sportági szövetség sorsolásán. Az évad azonban
nem a bajnokság, hanem a Romániakupa mérkőzéseivel indul, a sorozat
nyitókörének ugyancsak elkészült a
programja.

____________9.

Álomsztráda

Inkább álom, mint sztráda. Már ami az autópálya romániai
szakaszát illeti. Magyar részről egyértelmű, hogy komolyan
gondolják: a keddi alapkő lerakásával elkezdődik ugyanis az
M4-es autópálya Berettyóújfalu–Nagykereki közötti szakaszának építése. A közel 30 kilométeres út 2020 első felében elkészül, a beruházás nettó költsége 98 milliárd forint.
Az úthálózat fejlesztése gazdasági fellendüléssel jár, de a
beruházásnak egyéb – környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági
stb. – vonzata van – hangzott el. Ezt Romániában – úgy tűnik
– vagy nem értik, vagy nem veszik komolyan. Ha nem így lenne,
ma gyorsforgalmi utak, autópályák kötnék össze a nagyvárosokat szerte az országban.
A tíz éve elkezdett észak-erdélyi autópálya 548 kilométeréből
például mindmáig csak a Kolozsvár–Aranyosgyéres szakasz
készült el. A kivitelező Bechtellel 2013-ban bontottak szerződést, a munkálatokkal megálltak, azóta alig történt előrelépés
autópályaügyben. Az országos útügyi vállalat honlapján számos adat szerepel a beruházásról, szinte mindenik 2014-re
vagy 2015-re nyúlik vissza, az esetek zömében tavaly adtak ki
engedélyt a munkálatok megkezdésére. A kivitelezést szakaszosan végzik, a szerződéseket megkötötték, tanácsadó, tervezőcégek hada szerepel a képletben. Ha csak a Marosugra–
(Folytatás a 3. oldalon)
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IDŐJÁRÁS

Ma JENŐ, holnap ÖRS
és STELLA napja.
ÖRS: török eredetű, régi magyar személynév, jelentése:
hős, férfi.
STELLA: a latin stella maris,
a tenger csillaga kifejezésből
rövidült, ez pedig Szűz Mária
egyik állandó jelzője.

Zápor, zivatar lehetséges
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Megtörtént a diákok középiskolai
elosztása

Tegnap délután megtörtént a nyolcadik osztályt végzettek
számítógépes elosztása, a diákokat a tanulmányi átlag és
a benyújtott opciók szerint sorolták be a középiskolai, illetve szakiskolai osztályokba. Maros megyében maradtak
üres helyek a magyar tannyelvű osztályokban. A szászrégeni Lucian Blaga Líceumban turizmus szakon 17 hely, az
erdőszentgyörgyi líceum ugyanezen szakán 9, a marosvásárhelyi Traian Vuia Líceum villanyszerelői szakán 5, Marosludason a természettudományi osztályban 5, a
dicsőszentmártoni líceum filológia szakán 6, míg a természettudományi szakon 20 hely maradt betöltetlenül. Segesváron a filológián 3, a matek-infón
és a
természettudományi szakon 4-4 hely, Marosvásárhelyen
az építészeti líceum szerelés szakán 19, a Ion Vlasiu faipari iskolában kémia szakon 4, fafeldolgozáson 9 és automatizáláson 2 hely maradt üresen. A középiskolák és
szakiskolák ma függesztik ki az intézményekbe bejutó diákok névsorát, július 13-17. között zajlik a beiratkozás.
Azok helyzetét, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak a
számítógépes elosztásból, július 19-21. között oldják meg.
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Gazdátlan járműveket szállítottak el

(Folytatás az 1. oldalról)
A rendőrök a 2002. évi 421-es törvény értelmében járnak el, amennyiben a közterületet jogtalanul foglaló
járműről értesülnek, első lépésben felszólítást helyeznek a szélvédőre, egy
újabbat küldenek a tulajdonos lakcímére – ha ez ismert –, továbbá az írott
sajtóban nyilvánosságra hozzák a szóban forgó járművek jegyzékét, és ez-

úton is felkérik a tulajdonosokat, hogy
mozdítsák el járműveiket. A jegyzéket
ugyanakkor a polgármesteri hivatalban
is kifüggesztik. Ennél többre a törvény
nem kötelezi a helyhatóságot. Amenynyiben mindezekre nem reagál a tulajdonos, akkor kerülhet sor a gépkocsi
elvontatására. Ezt követően harminc
nap áll a tulajdonos rendelkezésére,
hogy visszaszerezze járművét, viszont

101 éves asszonyt
köszöntöttek

ehhez ki kell fizetnie egy kétezer lejes
bírságot. Többnyire roncsautókról van
szó, amelyek értéke gyakran kevesebb,
mint ez az összeg, így még nem volt rá
példa, hogy a tulajdonos utólag kiváltotta volna az elszállított járművet.
A helyi rendőrség arra kéri a városlakókat, hogy ha a közterületen elhagyott járműveket észlelnek, értesítsék
őket.

Nem mindennapi születésnapot ünneplő asszonyt köszöntött Tóth Sándor polgármester Nyárádszeredában.

A 101. születésnap alkalmából az elöljáró és két munkatársa
tortával, virággal köszöntötte az andrásfalvi városrészen élő
Major Erzsébetet. A szépkorú nő 71 éves, tavaly özvegyen maradt menyével egy udvaron, de külön háztartásban él, és a főzésen
kívül mindenben ellátja magát, viszonylag jó testi és szellemi
egészségnek örvend és még mindig szeret utasításokat adni, a
családtagokat irányítani. Gyógyszert alig használ, televíziót és
rádiót nem követ, mivel rossz a hallása, s ebből kifolyólag a
szomszédokkal sem igazán tartja már a kapcsolatot, bár a kapuig
elmegy, és érdeklődve ki-kinéz az utcára. Mindennapjaiban aktív,
kitakarítja lakását, mos, majd üldögél, pihen, sétál az udvaron, a
családtagokkal viszont beszédes – tudtuk meg dédunokájától,
Csillától. Erzsi néninek négy gyermeke közül ma már csak a 78
éves lánya van életben, de van három unokája, négy dédunokája,
két ükunokája. (gligor)

Kora ellenére ellátja magát az idős nő, és jut ideje a pihenésre
Fotó: Gál Csilla

Megszépül a marosvásárhelyi Hősök parkja

A városi közszolgálati osztály és a virágkertészet zöldövezet-karbantartó munkásai nagyszabású munkálatba
kezdtek a marosvásárhelyi Hősök parkjában és ennek környékén. A bokrokon koronaalakítási munkálatokat végeznek, lekaszálják a füvet, összegyűjtik a hulladékot, a száraz
növényzetet, rendbe teszik a virágágyásokat.
A munkálatok kapcsán Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója a következőket nyilatkozta: – Nagy erőkkel
dolgoznak a parkban, köszönettel tartozunk azoknak, akik

részt vállaltak e munkában, nevezetesen a marosvásárhelyi
börtön csoportjának, amely segítséget nyújt, hogy összetakarítsuk a környéken felgyűlt szemetet. A Salubriserv két
haszonjárművet bocsátott a rendelkezésünkre, amivel elszállítjuk a szemetet. A zöldövezet-karbantartók közül több
mint 30-an vettek részt a munkában, hogy a marosvásárhelyiek a nyáron tiszta, rendezett és biztonságos környezetben élvezhessék a park nyújtotta kellemes környezetet.
A polgármesteri hivatal sajtóirodája

Megérkeztek a bélyegzők,
kiállíthatók az érettségi oklevelek

A Maros megyei középiskolák érvényes bélyegzők hiányában eddig nem tudták kibocsátani az érettségi okleveleket
a végzősöknek. Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő tegnap
arról tájékoztatott, hogy a tanfelügyelőség megbízottjai Bukarestben átvették az új bélyegzőket, ami azt jelenti, hogy
ma már elméletileg minden középiskola kibocsáthatja az
érettségi okleveleket, így a diákok beiratkozhatnak az
egyetemi felvételire. Azoknak a diákoknak, akiknek sürgősen kellett az érettségiről szóló igazolás, ideiglenes igazolást bocsátottak ki. Tavalyelőtt is hasonló volt a helyzet,
akkor viszont a nyomtatványok hiányában nem lehetett kiállítani az okleveleket.

Települések maradtak áram nélkül

A július 11-i, kedd délutáni vihar után közel 3000 háztartás
maradt villanyáram nélkül Maros megyében – tájékoztatott
a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. Az érintett települések között van Vajola, Dedrád, Dedrádszéplak,
Bátos, Marosfelfalu, Erdőszakál és részben Szászrégen
is. Az ítéletidő helyenként fákat döntött ki – közölte a felügyelőség.

Gépkocsik kerekeit szúrták ki

A keddről szerdára virradó éjszaka több, a marosvásárhelyi Brassó utcában leparkolt gépkocsi kerekét szúrták ki ismeretlen tettesek. Bár a sajtóhírek szerint több mint tíz
jármű volt érintett, a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
sajtószóvivője, Andreea Pop azt nyilatkozta, hogy náluk
két gépkocsi tulajdonosa tett feljelentést ez ügyben, az
egyik megrongált jármű a Tudor Vladimirescu, a másik
pedig a Brassó utcában parkolt. A szóvivő szerint a kivizsgálás folyamatban van, a tettest egyelőre nem sikerült azonosítani.

747-en vizsgáztak
címzetes pedagógusi állásra

A megyei tanfelügyelőség szervezésében tegnap zajlott a
címzetes pedagógusi állások betöltésére kiírt versenyvizsga, amelyre 829 pedagógus iratkozott fel. A vizsgán
747-en jelentek meg.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

RENDEZVÉNYEK

Segesvári Magyar Napok

Július 14-16. között szervezik meg Segesváron a magyar napokat. 14-én, pénteken a várszínpadon a Bojtorján együttes koncertezik. Szombaton 10 órakor a
Gaudeamus Ház művelődési terme ad otthont a hivatalos megnyitónak és egy szimpóziumnak, miközben a
várszínpadon 10 órától bábszínházat, a János vitézt és
a Kőlevest láthatja a közönség. Délután 3 órától néptáncegyüttesek lépnek fel. Este fél kilenc órától Dalok
szárnyán címmel operett- és nótaest lesz, fellépnek:
Ferencz Orsolya, Koós Éva, Bor Klára és Dániel Kristóf.
Vasárnap 10 órától istentiszteletekre kerül sor, majd
estig tartó rendezvények következnek. Fellép többek között: az alsósófalvi fúvószenekar, a Riverenza régizeneegyüttes és az Arany Griff Rend táncosai. Este fél kilenctől a Póka Egon Experience játszik.

Gernyeszegi Kastélynap

Július 22-én hetedszerre tartják meg a Gernyeszegi
Kastélynapot, amikor reggel 10-től este 8 óráig várja látogatóit a Teleki-kastély. Az évről évre népszerűbb rendezvényen a délelőtti programok főleg a gyerekeknek
szólnak. A felnőtt látogatók két történelmi kerekasztalbeszélgetésen vehetnek részt. A gyerekeknek szánt
programokban történelmi kalandjátékkal várják a kisebbeket, akik bábelőadást is láthatnak, és kézműves-tevékenységen,
különböző
szabadtéri
interaktív
játékokban is részt vehetnek. A felnőttek az Arché Egyesület közreműködésével a kulturális örökség témakörében tartott előadásokat hallgathatnak meg. Lesz a
témához kapcsolódó dokumentumfilm-vetítés is. Délután Földváry Nicole, a kastély tulajdonosának, Teleki
Kálmánnak a felesége mesél a családjáról. Fellép a gernyeszegi kórus és az erdőcsinádi Árvácska néptánccsoport, a rendezvényt 18.30-tól a csíkszeredai Codex
régizene-együttes koncertje zárja.
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Az alkotmánybíróság elutasította
Sorin Grindeanu volt kormányfő óvását

Az alkotmánybíróság befogadhatatlanként elutasította szerdán Sorin Grindeanu volt kormányfő óvását, amelyben azt kifogásolta, hogy a leváltását
eredményező bizalmatlansági indítvány elbírálásakor a parlamentben nem tartották be a szavazás titkosságát.

Grindeanu korlátozott jogkörökkel, de még hivatalban volt,
amikor azt jelezte az alkotmánybíróságnak, hogy a szavazás
titkosságára vonatkozó házszabályi előírás megsértése miatt
szerinte „alkotmányos természetű jogi konfliktus keletkezett”
az államhatalom két ága, a kormány és a parlament között.
Az alkotmánybíróság elnökének írt levelében Grindeanu
leszögezte: nem a voksolás eredményének a megsemmisítését
kéri, csak arra keres megoldást, hogy a törvényhozók a jövőben megszorítások nélkül, kizárólag a választóik érdekeit és
saját meggyőződésüket szem előtt tartva adhassák le voksukat
azokban az esetekben, amelyekben a házszabály titkos szava-

zást ír elő. A saját pártja által megbuktatott miniszterelnök azt
kifogásolta, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói a pártvezetés döntését végrehajtva látható módon adták le
szavazataikat, ezt pedig – az esetleges „árulók” leleplezése érdekében – folyamatosan ellenőrizték is az urnák mellé kirendelt PSD-s honatyák.
A parlament álláspontja szerint Grindeanu már nem fordulhatott a kormány nevében az alkotmánybírósághoz, mert amikor ezt megtette, már megjelent a közlönyben, hogy a
törvényhozók megvonták kormányától a bizalmat.
A taláros testület egyhangúlag hozott döntést illetékessége
elhárításáról, indoklást azonban később tesz közzé.
A PSD elnöke ellen lázító Grindeanut június végén buktatta
meg az őt januárban tisztségbe juttató szociálliberális kormánykoalíció, miután önként nem volt hajlandó lemondani a
miniszterelnöki posztról azt követően sem, hogy pártja megvonta tőle politikai támogatását. (MTI)

EB-javaslat
a görög túlzottdeficit-eljárás lezárására

A Görögországgal szemben indított túlzottdeficit-el- vetkező években alatta fog maradni a hazai össztermék (GDP)
járás lezárására tett javaslatot szerdán az Európai 3 százalékát jelentő szintnek az előrejelzések szerint – közölte
a bizottság.
Bizottság.

„A görög túlzottdeficit-eljárás lezárására vonatkozó ajánlásunk a pénzügyi stabilitás és gazdasági fellendülés újabb pozitív jele az országban” – közölte Valdis Dombrovskis, a
brüsszeli testület euróért és szociális párbeszédért felelős alelnöke, üdvözölve az elmúlt évek reformintézkedéseit.
Dombrovskis felszólította a görög kormányt, hogy folytassa
a munkát a bizalom további erősítése érdekében, ami kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország visszatérjen a piaci finanszírozáshoz.
Pierre Moscovici uniós pénzügyi biztos úgy vélekedett,
hogy a bejelentés rendkívül jelképes pillanat a dél-európai ország számára, minthogy a lépéssel elismerték a költségvetési
hiány jelentős mérséklését. Hozzátette, a deficit szintje az eurózóna átlaga alá csökkent.
Athén készen áll rá, hogy megnyissa a növekedés, a beruházások és a foglalkoztatottság bővítésének új fejezetét – fogalmazott.
Görögország 2009 óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll. A bizottság adatai szerint ekkor 15,1 százalék volt a költségvetés
hiánya, de tavaly már pozitív mérleget, 0,7 százalékos többletet könyvelhetett el az államháztartás, amire 1995 óta nem
volt példa. Ezzel Athén teljesítette az eljárás lezárásához szükséges kritériumokat.
A görögök erőfeszítéseinek eredményeként a deficit a kö-

Ha az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács megszavazza a javaslatot, mindössze három ország (az Egyesült
Királyság, Franciaország és Spanyolország) marad majd
szankciós eljárás alatt a 2011-es 24-gyel szemben.
Az Európai Bizottság előrejelzései szerint a görög gazdaság
idén 2,1 százalékkal fog bővülni, a költségvetési hiány pedig
1,2 százalék körül várható, azonban az országban továbbra is
rendkívül magas a munkanélküliség.
Az euróövezeti állandó mentőalap (ESM) pénteken hagyta
jóvá a görög mentőcsomag következő, 8,5 milliárd eurós részletét, miután a közös valutát használó uniós tagállamok pénzügyminiszterei és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nemrég
egyezségre jutottak.
A nemzetközi hitelezők a megállapodás ellenére ugyanakkor továbbra is megosztottak a pénzügyi válságba került ország mentőprogramját illetően. Az IMF nem tartja
fenntarthatónak az adósság törlesztését, és ezért annak enyhítését szorgalmazza, a német kormány azonban ennek minden
formáját elutasítja.
A görög költségvetést 2010 óta nemzetközi hitelek tartják
működésben. A jelenleg aktuális, sorban a harmadik mentőcsomag feltételeiben Athén 2015-ben egyezett meg a hitelezőkkel, cserébe pedig átfogó reformok végrehajtása mellett
kötelezte el magát 2018-ig. (MTI)

Sorostól a Csíki sörig

Mottó: Én sem rajongok a menekültekért.
Marcus Tullius Cicero De senectute 12.23.
Nincs pillanatnyilag divatosabb téma, mint Soros György
és az ő cselszövése Európa ellen. Manapság ő az igaz hazafiak igazi ellensége, minden rossznak és ördögi tervnek
szülője. A maga 86 évével és 25 és fél milliárdos dolcsi vagyonával (Forbes 2017-es adata világhálóban fönnakadva,
valamint a nála szegényebbek szeme az irigységtől) félelmet
kelt politikusokban, akik éppen szociáldemokratáknak álcázzák hataloméhségüket vagy illiberális demokráciákat pengető plakátokon,
hisztériát pártprogandistákban. Zűrzavart kavar a köznapokban, és az a cél,
hogy ne ő nevessen a végén. Miért, nem komédia az egész
világpolitika manapság és a történelem folyamán számtalanszor? Már egy mosoly is tilos?!
Senki sem hiheti komolyan, hogy ezekkel a milliárdokkal,
akár az általa támogatott civil szervezetekkel, melyek csak
papíron erősek, és állítólag képesek döntő módon befolyásolni a világpolitikát, évente ide tud hozni Európa nyakára,
gyomrára, torkára és munkaerőpiacára milliomnyi embert.
Ez a fixációja (elmeállapotba beálló rögeszme) számos jelentős kis országnak, V négynek, a vén motorosoknak, a vén
bakancsosnak és fiának, a huszárnak.
Komolyra fordítva a szót, nem Soros biztatja őket a bevándorlásra – a legtöbben életükben nem hallottak az amerikai milliomosról, nem tudják, hogy létezik, hogy magyar
származású, sőt még ennél is egy lyukkal több. Ők elindulnak minden képzettség és megfontolás nélkül Nyugatnak, és
azt remélik, valahol megállapodhatnak, ahol nincs háború,
amelyet sajátjai vívnak sajátjaival. Tudathasadásos, polgárháborús állapot. Bezzeg, amíg volt gyarmati rendszer és voltak gyarmattartó nagyhatalmak, addig ilyen helyzet nem
adódott. Ott viszonylagos nyugalom, biztonság és biztos
nyomor uralkodott. Voltak európai fehér körök, katonák, iskolák, misszionáriusok, segélyszervezetek, szovjet propa-

ganda és forradalmi sejtek vagy inkább sejtések. Sertések
nem. Ezek ui. moszlimok. Keveseknek felemelkedési lehetőség, nyugati tanulmányok és alkalmazhatatlan európai demokráciamodell iránt táplált őszinte irigység valamint
csudálat. (A csuda állat.)
Soros tulajdonképpen egy propagandaképződmény, bűnbak, végre valahonnan előkerített konkrétum a nagy migráció okaira és várható következményeire. Az ördög, akit el
lehet ítélni, akinek pokolra küldése nem jár semmiféle következménnyel, mert messze van, mert
öreg, s mert még annál is súlyosabb
teher a vállán és lelkén a származása.
A demonizáció (ördögiesítés) folytatódik. Ilyenkor illik bevetni azt a jólinformáltságot, miszerint
a nácizmus idején Magyarországon mentette az életét aljas
üzletek révén (a 13-14 éves gyerek! – ahogyan ezt már megszokhattuk tőlük, akik a halál árnyékában is üzletelnek...),
holott mindenki számára a saját élete lehet a legfontosabb,
ennek mentése érdekében mindent megtesz. Ráadásul kivándorolt Magyarországról, ahol semmilyen esélye sem volt az
elkövetkező negyenöt évben, hogy a London Economic
Schoolban tanulhasson, oda legfennebb a stábgyerekek jutottak ki, de inkább Moszkvába küldték őket a KGST akadémiára, és hogy dollármilliomossá válhasson. Egyetlen
milliomos pillanata a 46-os inflációban akadhatott volna,
de azt pengőben adták ki jutazsákban, talicskán.
A legcifrább azonban, hogy az izraeli miniszterelnök is
kihátrált Soros mögül, ui. Magyarországra látogat, és a budapesti követség tiltakozása a Soros-plakátok miatt kínosan
érintette Bibi N.-t.
De jön a vizes világbajnokság, és a víz sok mindent elmos,
a tudatot is át. Hosszú Katinkának majd aranyérmeket hoz
és kíméletlen hajszát a Magyar Úszószövetség ellen, amely
Katinka hosszas Soros-szindrómája.
Miképpen a Székelyföld Soros-fóbiája a medve. Az Ursus.
Nem a sör. Az igazi sör neve: csíki.

Ország – világ
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Határsértőket fogtak el

A román határrendészet szerdán tizenhat ázsiai határsértőt fogott el, akik egy török nyergesvontató rakterében elbújva próbáltak illegálisan bejutni
Magyarországra. A török állampolgár hajnali öt órakor jelentkezett járművével határátlépésre a Nagylak–Csanádpalota határátkelőnél, a fuvarlevél szerint
a kamionnal fémedényeket szállított Svédországba.
A jármű átvizsgálásánál a raktérből tizenhat iraki,
iráni és szíriai – 14 és 37 év közötti – állampolgár került elő, többségüket korábban menedékkérőként
vették nyilvántartásba Romániában. Kihallgatásuk
során elmondták, a schengeni övezetbe akartak bejutni. A gépkocsivezető azt állította: nem tudott a raktérben elbújt emberekről, de útja során több
parkolóban is megállt. A román hatóságok a kamionban talált emberek ellen tiltott határátlépési kísérlet
miatt, a sofőr ellen pedig bűnsegédlet gyanújával
kezdeményeztek bűnvádi eljárást. (MTI)

Visszahívott Dusterek

Összesen 2032 Dacia Dustert hívnak vissza szervizelésre, miután gondok merültek fel a duda elektromos rendszerében – tájékoztat az Országos
Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC). A gépjárműgyártó szerint az okozhatja a problémát, hogy nem
megfelelő méretűre gyártották a duda elektromos
rendszerét, ami miatt előfordulhat, hogy a kürt nem
működik rendesen, aktiváláskor füstölhet, de akadályozhatja a sofőr légzsákjának a működését is. Az ellenőrzés és a probléma elhárítása körülbelül egy órát
vesz igénybe, és ingyenesen elvégzik a Dacia bármely hivatalos képviseletén. (Mediafax)

Fákat döntött ki a vihar
Székelyudvarhelyen

A szerda délelőtti erős vihar Székelyudvarhelyen és
környékén okozott károkat. Az erős szél fákat döntött ki, villanyvezetékeket tépett le, nagy mennyiségű
csapadékkal társult, ami épületeket árasztott el. Az
útra, illetve a vezetékekre dőlt fák fennakadásokat
okoztak a Csíkszereda és Székelyudvarhely közötti
közúti, valamint a Csíkszereda és Gyergyószentmiklós közötti közúti és vasúti forgalomban. Székelyudvarhelyen egy közlekedő személygépkocsit is maga
alá temetett egy kitépett fa, a kocsi két utasa nem
sérült meg. A város utcáin hömpölygő víz elárasztotta a Haáz Rezső Múzeum alagsorát és a sportcsarnokot. A Székelyhon portál közlése szerint a
múzeum alagsori kiállítóterében éppen a csütörtökön
megnyitandó tárlatot rendezték. A tárlat anyaga nem
sérült meg, így várhatóan nem kell elhalasztani a
megnyitót. (MTI)

Elárverezett vadászpuska

32.500 euróért kelt el kedd este a bukaresti Artmark
aukciós ház által tartott árverésen az a II. Károly király számára 1922-ben készített vadászpuska, amelyet utóbb elkoboztak és Nicolae Ceauşescu
számára módosítottak. A Holland&Holland márkájú,
arannyal díszített fegyvert a királyi család tiranai követségének megrendelésére készítették. A kikiáltási
ár 12.000 euró volt. A keddi árverés legsikeresebb
darabja egy ócskapiacon 100 euróért vásárolt
Enigma sifrírozógép volt. Az 1941-ben gyártott, a
német hadsereg által a második világháborúban az
üzenetek kódolására és visszafejtésére használt bonyolult eszköz 45.000 euróért cserélt gazdát. Az aukción elárverezett tárgyak összértéke 133.000 euró
volt. (Agerpres)

Álomsztráda

(Folytatás az 1. oldalról)
Nyárádtő közötti mintegy 10 kilométeres autópálya-szakaszt nézzük, a beruházást eredetileg idén nyáron be kellett volna fejezni, a határidőt azonban decemberre tolták
ki. A munkálatok 30, a kifizetések 22 százalékos befejezettsége kevés reménnyel kecsegtet arra, hogy jövőben
már használatba adják ezt a részt. A gond itt is, akárcsak
a Jedd–Nagyernye terelőút esetében, a kisajátítások
akadozása. Ezekben a helyzetekben üt vissza, hogy 27
év alatt sem sikerült rendbe tenni az ingatlanok visszaszolgáltatását, a tulajdonjog bejegyzését, olyan törvénykezést hozni, ami ezt a célt szolgálja, illetve tisztességes
piaci árban megegyezni a földtulajdonosokkal. Az érdekek mentén történt nyomvonal-újratervezések, az ingatlanspekulációk fontosabbak voltak, mint a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése. A politikusi ígéretek elszálltak, a Ponta-féle kormányfői nyilatkozat, miszerint
2016-ban Marosvásárhelyről autópályán autózhatunk
Budapestre, már akkor megmosolyogtató volt. Igaz,
kampányidőszakban hangzott el, egy kampánytémává
degradált beruházás kapcsán.
Az autósztrádára visszatérve: a fentiek ellenére a kedden letett alapkő optimizmusra ad okot. Mert mégiscsak
megengedhetetlen, elfogadhatatlan, kínos, érthetetlen
és nem utolsósorban nevetséges lenne, hogy 2020-ban
az elkészült M4-es ne tudjon összekapcsolódni Nagyvárad mellett a romániai pályával… csak papíron.
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Szünidő a várbeli múzeumban

Ötödik alkalommal szervezte
meg a Maros Megyei Múzeum
a Szünidő a múzeumban elnevezésű vakációs programot, amelynek a marosvásárhelyi középkori vár Régészeti és Történelmi Múzeuma ad otthont.

Nagy Annamária

– A megyei múzeum már több
mint tíz éve szervez nyári szünidős
programokat, a várba öt éve költöztettük ezeket a foglalkozásokat
– mondja Angela Săplăcan muzeológus. A magyarul és románul
magyarázó ötletgazda elmondása
szerint a foglalkozások célja a
szünidő hasznos eltöltése, amikoris
a gyerekek játékos eszközökkel,
szinte észrevétlenül újabb információkra tesznek szert, gazdagítják
tudásukat. A foglalkozások tematikájának megválasztásakor különös
figyelmet fordítanak a kéznél levő
segédeszközök felhasználhatóságára. A korábbi években ellátogattak az állatkertbe, valamint
megtanulták az iránytű használatát.
Néhány évvel ezelőtt, amikor a
múzeum a Leonardo da Vinci-kiállításnak adott otthont, a foglalkozásokat ehhez kötötték, s tanultak

az itáliai polihisztor
életéről és munkásságáról, miközben megfestették Mona Lisát
is. Máskor a Kultúrpalotát fedezték fel,
vagy éppen az ókori
gyógyszerészetbe
nyertek betekintést.
De volt időutazás a
dinoszauruszok világába, illetve az avarokkal kapcsolatos
kiállítás is vált a nyári
tábor tematikájává. A
tavaly a középkori
vár bástyáit fedezték
fel, és hasznos ismeretekkel gazdagodtak
a céhek életéről.
A szünidős foglalkozások témáját a
Múzeumok éjszakáján megnyíló kiállítások is adják. Az idén
a római nevelést és iskolát bemutató tárlatot
rendeztek be a történelmi múzeumban, így választotta Angela a Ludus
puerorum – Rómaiak öröksége
címet a most zajló programoknak.
Az elméleti oktatást a témához
kapcsolódó filmvetítés, majd kéz-

Rózsatermesztés

Hobbiból üzlet

Vörös, sárga, fehér, lazacszínű, rózsaszín, s ezek minden árnyalata megtalálható a
a
csittszentiváni
Bartha
Szabolcs rózsakertjében. A fiatalember a rózsák szerelmese
lett, holott nemcsak virágokkal foglalkozik, a közönség a
Maros Művészegyüttes táncosaként is ismeri.

Mezey Sarolta

Fotó: Maros Megyei Múzeum

műves-foglalkozás egészíti ki. A
hetente kétszer – kedden és szerdán – érkező, 20-25 tagú gyerekcsoportok már tanultak a Római
Birodalomról, a rómaiak által kedvelt játékokról, de megismerkedhettek a római írással, számolással,
oktatással is. Az 5-12 év közötti
gyerekek viasztáblát, majd római
számokat tartalmazó órát készítettek. Egy másik nap a római divatról esett szó, amikor ők
maguk is felpróbálhatták a római
ruhákat, illetve vécépapír-gurigából római katonák „születtek”,
színes üvegdarabokból és papírfecnikből római mintázatú mozaikokat állítottak elő.
A szünidős foglalkozás nagyon kedvelt a gyerekek körében, akik évről évre visszajárnak.
A 7 éves Jessica a római írást tartotta érdekesnek. Barátnője, az
ugyancsak 7 éves Dóra Bukarestben él és tanul, ám a nyári szünidőt vásárhelyi nagymamájánál
tölti. Mindketten voltak már a tavaly is, s az idén sem akarták kiFotó: Nagy Annamária hagyni kedvenc szórakozásukat.

A Bartha család virágkertészettel és
virágkereskedelemmel foglalkozik. A
szülőket nem is találtuk otthon, hiszen
ilyenkor az értékesítéssel vannak elfoglalva, a megrendelőknek szállítják
a virágot.
A fóliasátrakban már leszedték a
kálát, virágzik a liliom, a liziantusz,
ami nemsokára a virágüzletekbe
kerül. Miközben ezekben a növényekben gyönyörködtünk, a fiatalember a vállalkozásról beszélt.
2010-ben hozták létre a Tünde
Kft.-t, s azóta ezzel foglalkozik a
család. Virágüzletek a felvásárlóik
Marosvásárhelyen, Udvarhelyen,
Gyulafehérváron és más erdélyi vá-

Házi sorozat a tízéves Régizenei Nyári Egyetem jubileumára

rosokban. A fiatalember megkérdezte, a rózsáit megnézzük-e? Persze, hogy igen. Autóba pattantunk,
s öt perc múlva ott is voltunk a
Csittszentiván bejáratánál, a csorgóval szemben lévő rózsakertben.
Szépen, szín szerint sorjáztak a rózsabokrok. Egy másik sorban a beoltásra váró vadrózsákat nevelik.
Ezek szemzését Szabolcs végzi el.
Nem magát a rózsaszálat értékesítik, hanem a rózsatöveket. Helyükbe a frissen szemzett rózsák
kerülnek, s a körforgás évről évre
ismétlődik.
Mindig abból termesztenek többet, amit a piac igényel. Most divatba jött az apró virágú spray
rózsa, ezeket főként csokrok, asztali
díszek kötésére használják. De kelendő a futórózsa is, ami teraszok,
udvarok különleges dísze.
– Még nem tudom, hogy mi mellett döntök, mivel folytatom tovább:
a tánccal-e vagy a virágokkal, hiszen mindkettőt szeretem. Egyelőre
kitartok a tánc mellett is és a rózsáim mellett is – mondta a fiatalember, akinek virágaiban csak
gyönyörködni lehet.

Fotó: Nagy Tibor

Csata István: A Régizenei Nyári Egyetem kulcsfontosságú

Aki ezúttal válaszolt: Csata István, a
viola da gamba és violone mesterkurzus oktatója. Jubileumi villáminterjúsorozatunkban a „belső szem”
nyomán kívánunk ünnepi betekintést
nyújtani a Régizenei Nyári Egyetem
életébe. Ez a tízesztendős munka kétségkívül történelmi jelentőségű: Romániában a zenei felsőoktatásban
mindmáig nem létezik régi zenei
szakirány, mely másutt Európában
már régóta bevett gyakorlat.

A július 9-én megnyílt tizedik képzési
évben – mintegy visszapillantó, és keresztmetszet gyanánt – tanárokat, közreműködőket
és
diákokat
kerestünk
fel
körkérdésünkkel. Aki ezúttal válaszolt: Csata
István, a viola da gamba és violone mesterkurzus oktatója.
Az idei kurzusán Tobias Hume, a gambatabulatúra olvasása és a gambaconsort a
téma, azzal a céllal, hogy ezzel is ösztönözzék és gazdagítsák a kezdő gambások zenei
élményét. Emellett természetesen más szerzők előre megtanult vagy a kurzus ideje alatt
választott kamara- és egyéni műveivel is foglalkoznak. A kurzus munkanyelve: magyar,
román, angol.
A Hargita Megyei Kulturális Központ,
Hargita Megye Tanácsa és a Cultura Nostra
Egyesület által szervezett Régizenei Nyári
Egyetem indításának történetéről itt http://regizene.ro/html/2017/hu/index.php/unnepi-kinalat-a-x-csikszeredai-regizenei-nyari-egyete
men-2017-julius-9-14/ írtunk részletesen.

Sorozatunk
első
része
itt
http://regizene.ro/html/2017/hu/index.php/vil
laminterju-1-hazi-sorozat-a-tizeves-regizenei-nyari-egyetem-jubileumara/ olvasható.
– Milyen hangulatban és várakozásokkal
indult Csíkszeredába az idén tízéves csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetem oktatójaként?
– Minden évben várjuk ezt az eseményt,
részemről ez idén is így van. Jó csapat szokott
összegyűlni, mindenki szívből teszi, amit tesz
(tanár, diák egyaránt), ezért a hangulat minden évben nagyon jó.
– Véleménye szerint miben különbözik a
csíkszeredai képzés más helyszínek mesterkurzusaitól?
– Elsősorban a helyszín az, ami mássá
teszi. Számomra azért is fontos ez a kurzus,
mert én is gyerekként Csíkszeredában nőttem
fel, a fesztiválnak, ill. az akkori fesztiváloknak köszönhetően kerültem kapcsolatba a
régi zenével. Akkor még sajnos nem voltak
kurzusok, így a fiataloknak maradt a koncertek hallgatása, aki ennél többet szeretett
volna, az más úton kellett keresse a boldogulást.
– Milyen tanulságokat fogalmazott meg
magának a kurzusok tapasztalatai révén?
– Az ember mindig tanul, különösen, ha
emberekkel foglalkozik. Régi zenét tanítani
azért rendkívüli, mert sokat foglalkozunk
olyan természetes önkifejező dolgokkal, ami
ugyan bennünk él és van, mégsem tudjuk érvényre juttatni. Gondolok itt a „beszédszerű”
zene eszközeire, artikulációkra stb. Magyarán

az ember a mai rohanó világban elfelejt
ember lenni, hogy egy példát említsek: egy
szerelmes verset igazán meggyőzően és hitelesen egy szerelmes művész tud előadni,
vagy legalábbis olyan, aki már volt szerelmes, de millió példát mondhatunk a bánat,
csalódás, életútkeresés stb. kifejezésére is.
– Ossza meg, kérem, oktatóként megélt
élményei közül a legkedvesebbet.
– Mivel én viola da gambát tanítok, és sajnos ez a hangszer még nem annyira elterjedt
hazánkban, mindig kevés gambás diákom
volt. Két évvel ezelőtt, mikor csak egy gambás volt (a többi csellista és nagybőgős), hirtelen négy gambás konszortot is tudtunk
játszani, mert kiderült, hogy egy tanár kolléga, egy volt diák, abban az évben kísérőként vett részt a kurzuson, és mindannyian
szerettek volna konszortozni. Ez volt az első
gambakonszort a kurzus történetében.
– Kapcsolatban van a volt diákokkal?
– Sok korábbi diákom most Kolozsváron
egyetemista. Természetesen tartjuk a kapcsolatot, és jó látni, hogy fejlődnek és haladnak
előre.
– Mit kíván a csíkszeredai képzés leendő
résztvevőinek és kollégáinak?
– Kívánom, hogy minél többen részt vegyenek a kurzusokon, mert ez kiváltsága
mind a régiónak, mind a városnak. Ennek a
tulajdonképpeni hozadékát pár év múlva fogjuk igazán látni. Kívánom, hogy a szervezők
tudják és akarják tovább csinálni, mert ez
kulcsfontosságú, és nagyon jól kézben tartják
a dolgokat, fejlesztik és bővítik minden
évben.

– Melyik zenei művel köszöntené a X. évfordulót?
– Tobias Hume: Loves Farewel, XVI. századi angol gambamuzsika
https://www.youtube.com/watch?v=xRV3
GeDTWl0
Névjegy: Csata István
A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolában kezdte zenei tanulmányait,
majd a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia nagybőgő szakán szerzett előadóművészi diplomát, jelenleg a kolozsvári
Transilvania Filharmónia tagja. A régi zenével és a viola da gambával autodidakta
módon ismerkedett meg, majd Ilse LászlóHerbert irányítása alatt kezdett kibontakozni.
Mesterképzőn vett részt a genfi (Svájc) zene
akadémia régi zene szakán, ahol viola da
gambát Guido Balestracci osztályában, basso
continuót Pierre-Alain Clerc osztályában tanult. Részt vett különböző mesterkurzusokon
kamarazene-, illetve szólórepertoárral Bruno
Cocset, Hervé Douchy, Mira Glodeanu, Jan
De Winne, Françoise Lengellé vezetésével.
Közreműködött hazai és külföldi régizeneegyüttesekkel, például Ausonia (Brüsszel), Il
Gardellino (Brugge), Chanterelle (Kolozsvár); a Fonte di Gioia barokkzene-együttes
alapító tagja. Számos hazai és külföldi koncertmeghívásnak tesz eleget egyéni és kamarazene-produkciókkal.
A nyári egyetem programja itt olvasható:
http://regizene.ro/html/2017/hu/index.php/anyari-egyetem-programja/
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Négy év alatt több mint negyvenezren iratkoztak fel
az országos őssejtregiszterbe

Nagyobb esély a túlélésre

Jelenleg Romániában 43 ezer
személy szerepel az országos
őssejtdonor-regiszterben,
amely 2013-ban jött létre, és
ennek a számnak a növekedése feltétele annak, hogy
minél több transzplantációra
szoruló beteg kapjon egy új
esélyt. Az elmúlt négy év alatt
kilenc romániai személy vált
donorrá, illetve 125 hazai
beteg életét mentették meg
külföldi donorok.

Menyhárt Borbála

Sokéves várakozás után 2013ban végre létrejött Romániában is
az országos őssejtdonor-regiszter,
aminek köszönhetően jelentősen
megnő az esély, hogy a vérképzőszervi megbetegedésekben, leukémiában
szenvedő
és
transzplantációra szoruló betegek
számára rövid időn belül megfelelő
donort találjanak.

Az önkéntesek, akik donorrá szeretnének válni, az ország több vérközpontjában, többek között a
marosvásárhelyi vértranszfúziós
központban jelentkezhetnek. A központ sajtószóvivője, Marinela Lazăr
lapunknak elmondta, Marosvásárhelyen több mint 1600, országszerte
több mint 43 ezer személy iratkozott
fel az őssejt-regiszterbe, és remélik,
hogy ez a szám tovább nő. Az őssejtátültetésre szoruló betegek esetében
a legnagyobb kihívás az, hogy genetikailag megfelelő donort találjanak,
ennek az esélye ugyanis egy a több
százezerhez. Ezért fontos, hogy az
adatbázisba minél többen kerüljenek
be, így nő az esély, hogy szükség
esetén megtalálják azt a személyt,
akinek az őssejtjei genetikailag megegyeznek a betegével. A regiszter
létrejötte óta, az elmúlt négy év
során Romániából kilenc váltak donorrá, illetve 125 hazai beteg életét
mentették meg külföldi donorok –
tájékoztatott a sajtószóvivő.

Mint rámutatott, sajnos nagyon
ritka a kompatibilitás, ezért van az,
hogy a négy év alatt csupán kilenc
romániai személy válhatott ténylegesen donorrá. Egy a több százezerhez az esély arra, hogy egy olyan
személy, akit nem fűznek rokoni
szálak a beteghez, kompatibilis le-

véradó legyen az illető, és maga a
feliratkozás csupán egy nyomtatvány kitöltését, illetve néhány milliliter vér levételét jelenti. Ez
utóbbira a laboratóriumi vizsgála-

gyen vele. Általában miután diagnosztizálják a betegséget valakinél,
első ízben azt vizsgálják meg, hogy
a közvetlen családi körben kompatibilis-e valakivel. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a leukémiás betegeknek csupán 25 százaléka talál megfelelő donort a családtagok
körében. A kompatibilitás leggyakrabban a testvérek között áll fenn,
és mivel az utóbbi időben egyre kevésbé jellemző a népes család, az
esély, hogy donort találjanak a családban, csökken.
– Kihasználunk minden lehetőséget, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, mennyire fontos, hogy
minél többen feliratkozzanak az őssejtregiszterbe. Nem feltétel, hogy

tok elvégzéséhez van szükség. Minden donor egy azonosító kódot kap,
mivel a kiléte titkos. Amikor szükség van az illetőre donorként, azaz
kompatibilisnek találják egy olyan
személlyel, akinek őssejtátültetésre
van szüksége, azonosítják a kód
alapján, majd értesítik a központot,
ahol az illető feliratkozott, és mi felvesszük a kapcsolatot a donorral,
megkérdezzük, hogy továbbra is segíteni akar-e. Fontos tudni, hogy a
regiszterbe való feliratkozás nem
kötelez semmire, az egyén bármelyik pillanatban meggondolhatja
magát. Ha viszont akkor is úgy
dönt, hogy segíteni szeretne, megkérjük, hogy fáradjon be a vérközpontba, hogy újabb két kémcső vért

Megjelent a Nemzetközi Csontvelődonor-szervezet (WMDA) 2016.
évi jelentése.
Az adatokat 57 ország 100 őssejtdonor-regisztere és közösségi köldökzsinórvér-bankja szolgáltatta.
A 2016 végén rendelkezésre álló önkéntes donorok száma meghaladta a 30 milliót (30,973,284), egy év alatt számuk 8%-kal nőtt; míg
a közösség által felhasználható köldökvéregységek száma 700 ezer felett volt (744,319), számuk lényegében nem változott.
2016-ban több mint 20 ezer (20,571) őssejtkészítmény került elküldésre transzplantációs céllal nem rokon donortól. Nemzetközi szinten
az átültetések fele hazai donor, fele más országban regisztrált donor
őssejtjével történt.
A donorok kormegoszlására jellemző, hogy 40%-uk 30 év alatti.
(Forrás: Országos Vérellátó Szolgálat: www.ovsz.hu)

Románia élen jár a leányanyák száma tekintetében

Gyermekkor nélkül

Romániában évente kétezer
gyerek hal meg, mielőtt betöltené az ötödik életévét, és a
becslések szerint több mint
kétszázezer gyerek éhezik. Az
Európai Unióban 2015-ben
Romániában volt a legmagasabb a szülések száma a 10 és
17 éves lányok körében –
derül ki a Mentsétek meg a
Gyermekeket Szervezet End
of childhood (A gyermekkor
vége) elnevezésű jelentéséből.

A Mentsétek meg a Gyermekeket
nemrég közzétett jelentésében számos, a gyermekkorra nézve fenyegető élethelyzeteket azonosítottak,
és arra is rámutattak, hogy a világ
országai körében Románia rossz
helyzetben van mind a gyermekhalandóság, mind az iskolaelhagyás, a
kiskorúak házassága, mind pedig a
leányanyaság tekintetében.
A monchhichiblog.wordpress.com
honlapon fellelhető összefoglalóból
kiderül, hogy a statisztikák szerint
a világ országaiban mindennap 16
ezernél több kisgyermek veszti
életét, mielőtt betöltené az 5. életévét, és ezen halálesetek hátterében
többnyire megelőzhető okok vagy
kezelhető egészségi problémák állnak. Romániában évente 2 ezer
gyermek hal meg az 5. születésnapja előtt. Ezzel az aránnyal Románia az európai országok körében

szinte utolsó helyen áll, csupán
Moldovában és Albániában roszszabb a helyzet. Összehasonlításképpen, Finnországban, Izlandon,
Luxemburgban, Norvégiában és
Szlovéniában négyszer alacsonyabb
elhalálozási arányokat rögzítettek.
A jelentés a kiskorúakat érintő
mélyszegénységre és az ebből fakadó alultápláltságra is kitér, világszerte 156 millió 5 évesnél fiatalabb
gyermeknek alultápláltság miatt lelassult a növekedése – ez négyből
majdnem egy gyermek. Az alultápláltság miatt szenvedő gyermekek
több mint kétharmada a következő
tíz országban él: India, Pakisztán,
Nigéria, Indonézia, Kína, Etiópia,
Kongó, Banglades, Fülöp-szigetek,

Tanzánia. Erre a mutatóra vonatkozóan Romániában nincsenek adatok, viszont kutatási eredmények
mutatják, hogy nap mint nap 225
ezer gyermek éhezik, és sajnos a veszélyeztetett családok száma egyre
növekszik.
Világszerte 263 millió gyermek
nem jár iskolába – ez több mint egy
minden hat iskoláskorú gyermek
közül. Románia komoly problémával küzd e téren is, 282.000 gyermek, az iskoláskorúak 12,1
százaléka nem jár iskolába. Romániánál rosszabb a helyzet Macedóniában (13,1); a többi európai
országban, Málta kivételével (10,4),
10 százalék alatti ez a mutató (Bulgária – 8,6%, Magyarország – 5,3%,

Illusztráció

Ukrajna – 2,7%, Finnország – 2%,
Spanyolország – 0,7%, stb). Az oktatás hiánya a gyermekeket a mélyszegénységben tartja.
A jelentés szerint világszerte 168
millió gyermeket dolgoztatnak – ez
több mint Európa összes gyermeke.
Háztartás, robot, hadászat, mélyvízi
halászat, textilipar, kőfejtés, építkezés, bányászat, hulladékválogatás –
a leggyakoribb és legveszélyesebb
munkák, amelyekre gyermekeket
kényszerítenek. Erre a mutatóra vonatkozóan Romániában nincsenek
adatok. Az utolsó erre vonatkozó
kutatás a vidéki és utcai munkára
kényszerített kisgyerekek számát 70
– 140 ezer közé helyezte.
A statisztika arra is kitér, hogy
mindennap több mint 200 kiskorú
válik erőszak halálos áldozatává,
Romániában az erőszakos viselkedés minden 200 ezerből egy gyermek halálát okozza.
A kiskorúak házasságkötése, valamint a leányanyaság kapcsán is
igen aggasztó adatok láttak napvilágot. Ezek alapján világszerte minden hetedik másodpercben egy 15
év alatti lány házasságot köt. A 18
éves kor előtti házasság sérti a gyermekek jogait, és egyre több országban
törvénybe
is
ütközik.
Romániában a 16-19 éves korosztály 6,7 százaléka házas. Csak Moldovában (9,9%), Oroszországban
(7,5%), Ukrajnában (6,4%), Albániában (6,5), Fehéroroszországban
(7,5%) és Bulgáriában (8,4%) regisztrálnak hasonló értékeket. Az
európai átlag 2% körül van.
Ugyanakkor minden második

Illusztráció

vegyünk le további specifikus vizsgálatok elvégzésére – fejtette ki.
Amikor egy betegnek szüksége
van átültetésre, a hazai, illetve nemzetközi regiszterekben szereplő lehetséges donorok közül akár több
mint kétezer személy is szóba jöhet,
viszont miután elvégzik a behatóbb
vizsgálatokat, előfordul, hogy ezek
közül csupán egy esetében mutatható ki a százszázalékos kompatibilitás.
Országszerte három központ működik, Temesváron, Marosvásárhelyen és Bukarestben, ahol
őssejtátültetést végeznek. Az őssejteket perifériás vérből vagy a csontvelőből veszik le, a két eljárás közül
a donor választja ki a számára megfelelőt. A legtöbben, mintegy 85
százalékuk az előbbire voksol.
Tudni kell, hogy mindkét típusú beavatkozás biztonságos, a donor
egészségére nézve nem jelent veszélyt.
A szóvivő hozzátette, a romániai
regiszter „fiatal” sok másik országhoz képest, amelyek például már a
hetvenes, nyolcvanas években létrehozták az őssejtregisztert. Kiemelte a németországit, amely a
világ második legnépesebb regisztere, az egyesült államokbeli után,
az évek során számos németországi
személy vált donorrá romániai páciensek számára.
Sajnos olyan esetek is vannak,
amikor nem sikerül donort találni,
vagy amíg donorra várnak, a beteg
állapota súlyosbodik, és életét
veszti.

másodpercben gyermeket szül egy
kiskorú lány. Romániában aggasztóan sok a leányanya, ezer tizenéves
lányra 34 szülés jut, 34 kislány felnőttszerepbe kényszerül, kockáztatva és veszélyeztetve egészségét,
iskolázottságát és megélhetési kilátásait. A fiatalkori várandósság, szülés során gyakran komplikációk
merülnek fel, mind az anyára – ez a
második vezető halálok a serdülő
lányok körében –, mind pedig a babára nézve.
Az összes mutató közül a serdülők körében regisztrált szülési ráta
(34 ezrelék) a legaggasztóbb Romániában. Európában csak két ország,
Bulgária (36,8) és Grúzia (38,3) van
rosszabb helyzetben. Ez egy óriási
figyelmeztetés, hiszen Romániában
gyakoribb a leányanyaság, mint
például Ruandában (25,6), Trinidad
és Tobagóban (30,8), az Egyesült
Arab Emírségekben (30,1), Üzbegisztánban (17,6), Albániában
(21,8), a Bahama-szigeteken (28,7),
Botswanában (31), Burundiban
(27,9), Dzsibutiban (21), Indiában
(23,3) vagy Mauritiusban (28,3).
Ezen túlmenően az Eurostat
2015-ös adatai azt mutatják, hogy
az Európai Unió országai közül Romániában volt a legmagasabb a szülések száma a 10–17 éves lányok
körében (9.282 szülés, ami a 2015ben jegyzett összes szülésnek a
4,7% -át teszi ki, és ezek közül 676
esetben rendkívül fiatal, 10–14 év
közötti anyákról volt szó).
(menyhárt)
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Színes-ízes nyári ínyencségek

Piacon bóklászni, kertben gyümölcsöket szedegetni kedvenc nyári foglalatosságaim közé tartozik. Mert
szeretem a nyári illatokat, a ribizli, a
málna üde színét, a jostaszemek feketeségét, a hamvas barackokat, a
fénylő vinettákat, a zsenge főzőtököket, mindent, ami finom vagy finomság készülhet belőle. Most olyan
ételeket hozok, amit a napokban készítettem az itthon vakációzók örömére.

paradicsommal, kevés apróra vágott petrezselyemzölddel és bazsalikommal. Visszateszszük a sütőbe, és addig hagyjuk, amíg a sajt
beleolvad és a paradicsom is megsül. Rendkívül finom vendégvárónak, uzsonnára vagy
vacsorára.
Jostaleves

Mezey Sarolta

Tepsis vinetta
A vinettát hosszanti irányban kettévágjuk,
késsel bemetsszük, hogy rombusz alakú mintázatot kapjunk, megsózzuk, beborsozzuk és
a mélyedésekbe apróra vágott fokhagymát
nyomkodunk. Olívaolajjal meglocsoljuk és
sütőpapírral bélelt tepsiben sülni tesszük.
Amikor a vinetta majdnem készre sült, kivesszük és megszórjuk reszelt sajttal (ami
éppen kéznél van: juh-, érlelt, bazsalikomos
A kertben szedett gyümölcsből, jostából és
sajt, mozarella vagy telemea), apróra vágott kevés piros ribizliből készül. Nyáron nagyon
kedveljük, nemcsak leves gyanánt, hanem hűsítőként is igen
finom belőle egy-egy tányérral.
A josta a fekete ribizli és az
egres kereszteződéséből született, amikor félérett, egresre hasonlít, amikor megérett, olyan,
mint a fekete ribizli, csak nagyobb szemű. Hogyan készül
belőle a finom leves?
A szemeket megtakarítjuk a
bajusztól, megmossuk és a megtisztított ribizlivel együtt főni
tesszük. A gyümölcsöt jól lepje
el a víz. Ízlés szerint megcukrozzuk, s csipetnyi sót is teszünk
bele. Keveset kell főzni, hogy a

XIV. Caritas Önkéntestábor

szemek ne essenek szét, ezután
hűlni hagyjuk.
Amikor a leves langyos már,
eresztéket készítünk. Egy-két tojás
sárgáját, egy púpos kanál lisztet
kevés tejjel elkeverünk, fokozatosan
felöntjük a gyümölcslével, s hőkiegyenlítéssel a leveshez adjuk. Langyosan vagy hidegen tálaljuk. Igazi
ínyencség.
Töltött tök
A zsenge tököket feldaraboljuk, henger alakúra
vágjuk, hogy ne dőljenek
fel a lábasban. A henger
egyik felét kivájjuk, hogy
a tölteléknek fészket készítsünk. A
tök kivájt belsejét ne dobjuk el!
Négy személyre 4 kis tök, a töltelékhez körülbelül 40 dkg darált
hús szükséges. A darált húst egy kisebb fej hagymával, sóval, borssal,
csemegepaprikával, apróra vágott
petrezselyemmel, egy tojással, egy
kanál rizzsel eldolgozzuk, és beletöltjük a kivájt tökökbe, s a lábasban
szépen elhelyezzük. Feltöltjük kevés vízzel.
A tök kivájt belsejét felvágjuk és a tökök
mellé helyezzük. Amikor az ételünk megfőtt,
enyhe rántást készítünk és az ételhez adjuk.

Bőven megszórjuk kaporral, és tejföllel tálaljuk.
Málnás torta
A linzeralap hozzávalói: 15 dkg liszt, 10
dkg hideg vaj, 5 dkg porcukor, 1 csipet só,
egy felvert tojásból 3 kanál tojáslé.
A töltelék: 3 tojás (+ a megmaradt), 17,5
dkg vastag tejföl, 1 dl tej, 8 dkg cukor, 2 csomag vaníliás cukor, egy fél citrom reszelt
héja, 30 dkg ép málna, 1 púpozott kanál étkezési keményítő.
A tészta alapanyagait összedolgozzuk, és
egy fél órát hűtőben pihentetjük. Aztán kinyújtjuk és kb. 24-25 cm átmérőjű kivajazott,
kilisztezett formába tesszük. A
széleket az edény pereméhez igazítva megformázzuk. A málnaszemeket megszórjuk a keményítővel
és könnyedén beleforgatjuk. A
málnaszemeket a tésztára helyezzük. Ezt követően elkészítjük a
tölteléket. A tojást, a tejfölt, a cukrot és az ízesítőket habverővel simára dolgozzuk és a málnára
csurgatjuk. Előmelegített sütőben
süssük aranysárgára. Málnaszemekkel, mentalevelekkel, porcukrozva tálaljuk.
Jó sütés-főzést!

Kilencvenhat fiatal dolgozott
Tusnádfürdőn

Idén Tusnádfürdő adott otthont a
munkatábor formában megszervezett
hagyományos önkéntestábornak. A
négy nap alatt számos élménnyel gazdagodtak a Maros, Hargita, Kovászna,
Brassó és Hunyad megyékből érkező
önkéntesek, miközben a településen
kisebb-nagyobb munkákat végeztek.

Kilencvenhat önkéntes dolgozott négy
napon keresztül Tusnádfürdő 13 pontján. A
munka nagyobb része közterek felújításából
állt, így a fiataloknak köszönhetően megújult
a piactér és a mellette levő filagória, a katolikus templom melletti kerítés és oszlopok, a
sétány és az emlékpark körüli padok, villanyoszlopok és szemetesek, a Jókai és Sólyom
utcáknál található lépcsőkorlátok, a Sólyom
sétány melletti játszótér, valamint a vonatállomáshoz közeli híd korlátja is.
A hét során a helyi iskolában nappali gyermekfoglalkoztató programokkal tették színesebbé a Caritas munkatársai és önkéntesei a
kisiskolások nyarát, ahol első nap még csak

10, a második naptól viszont már több mint
30 gyerek kapcsolódott be a szórakoztató
programokba.
A Caritas ifjú önkéntescsapata a Szent
László Gyermekotthonba is ellátogatott, ahol
segédkeztek a tűzifa elrakásában és a fatároló, valamint a korlátok lefestésében. A fentiek mellett megújult a „papok feredője” is,
utcai jelzőtáblákat helyeztek ki, amelyek a jövőben a biztonságosabb közlekedést szolgálják
majd,
a
Tusványosi
Nyári
Szabadegyetemnek is helyet adó kemping területén megtisztították a zöldövezetet, a
sportcsarnok és az út környékét. A munkaeszközöket a helyi önkormányzat biztosította.
Az önkéntesek a munka mellett szórakoztak
is, ha már Tusnádfürdőn tartózkodtak, voltak
élményfürdőzni, szerveztek nekik táncházat,
nemezelni tanultak, és még sok más érdekes
programon vettek részt. Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala mellett több helyi vállalkozó, valamint Székelyudvarhely megyei
jogú város és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala is támogatta a tábort. (menyhárt)

Fotó: Caritas
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A nyakpánt (2.)

Casoni Szálasi Ibolya

Szülővárosom utcáit járva az egyik kirakatban különleges ékszerekre lettem figyemes. Amint jobban megnéztem, láttam, hogy tulajdonképpen a korábbi írásomban említett nyakpántokról
(chokerről) van szó.
Hirtelen nem is tudtam eldönteni, hogy milyen stílusba sorolhatók.
Talán etno stílusúak lennének?
Ez a kategória tulajdonképpen nem is olyan erősen elhatárolt, ami
nem is baj, mert a gyöngyökből kivarrt, szőtt, fűzött nyakpántok és
más nyakékek meg fülbevalók többféle öltözékkel is viselhetők.
Amint bemegyünk, mindjárt az ajtó mellett egyszerű, szaténnal bélelt bársonyszalagra csillag, illetve virág alakban szorosan egymás
mellé varrt, apró, hosszúkás, színes gyöngyszemek gyönyörködtetik a
szemet. Ez a fajta nyakpánt főleg a népi viselethez, a székely ruhához
talál. Az állványokon rengeteg csipkeszerű, szőtt és fűzött színes
nyakpánt látható. Ezek így egyben, első látásra nemigen ragadták
meg a figyelmemet, ahogy viszont tovább nézegettem őket, és egyet
kiválasztva jobban szemügyre vettem, azonnal megnyerte tetszésemet. Ezek a fajta nyakpántok hordhatók mind népies öltözékkel,
mind egyszerű nyári lenvászon blúzzal vagy ruhával.
Arra voltam kíváncsi, hogy találok-e valamit, ami esetleg esti öltözékhez is illik. Került is egypár, amit el tudnék képzelni egy fekete,
egy marsala vagy pedig kobaltkék selyem vagy szatén kisestélyihez.
Egyik alsó sorban néhány szélesebb, népies mintával szőtt nyakpántra leltem. Ezeket hippi beütésű, bohó stílusú öltözékekkel viselném legszívesebben.
A legkülönlegesebb darabokat a végére hagytam, mivel ezek nem
kimondottan nyakpántok, inkább rövidebb nyakékek. Egyesekhez
fülbevaló vagy éppen karkötő is tartozik.Találtam közöttük díszes,
klasszikus mintájú magyaros darabokat, kalocsai mintásakat, valamint az én kedvenceimet, modern, virág formájú újdonságokat.
A volt Szentgyörgy (Forradalom) utca 2. szám alatti igényes népművészeti termékeket kínáló Domart üzletben a saját szemükkel láthatják és válogathatnak ezekből a nagy gonddal és hozzáértéssel
elkészített munkákból.

Ötvenhetedik nyelvlecke
Ötvös József

Napjainkban nem használatos tinktúrák (8.)

A keserű gyomorerősítő

Veress László
Minden harmadik ember szenved
valamilyen emésztőrendszeri problémától. Nem volt ez másként 200-250
évvel korábban sem, elődeinket is
gyötörték a gyomor-, bél-, máj-, eperendellenességek. A segesvári patikamúzeumban
kiállított
gyógyszertároló edények egyikén
TINCTURA STOMACHICA felirat
olvasható, és egykor keserű gyomorerősítő tinktúrát tartalmazott, Tinc-

Ezerjófű

tura
amara,
vagyis
keserű
tinktúrának is nevezték.
A tinktúra összetételében ötféle
növény volt, nevezetesen: keserű lóhere (Trifolium), ezerjófű (Centaurum), tárnics (Gentiana), narancshéj
(Cortex aurantii) és fahéj (cinnamomum), ez utóbbi vizes-alkoholos kivonat formájában. A felaprított
növényi részeket hat napig áztatták,
gyakori rázással, majd leszűrték és a
növényi részeket kisajtolták.
A keserű lóhere latin neve Trifolium castoris vagy Menyanthes trifoliata, magyarul több néven is
ismerjük még, úgymint: vidrafű, vidraelecke, keserű vidrafű, vízi elecke,
bolyhos virág, keserű háromlevelű,
hármas levelű. Neve is, levelei is a
lóherére emlékeztetnek, de a vidrafű
levelei jóval nagyobbak. Szép, hófehér virágai április-június között nyílnak, évelő vízinövény. A leveleit
gyűjtik és használják gyógyászati célokra. A szervezetre ható anyagokban
gazdag, nagyon keserű kivonatot
lehet készíteni belőle. Az északi félteke mérsékelt és szubarktikus (északabbi,
szárazföldi
területek)

területein terjedt el, Észak-Európában, Szibériában, Kanadában, Japánban, de tájainkon is jelen van.
Magyarországon védett növény.
A vidrafű leveleiben található keserű anyagoknak köszönhetően étvágygerjesztő és emésztést elősegítő
tulajdonságai vannak. Régebben lázés fájdalomcsillapítóként, hidegrázás, étvágytalanság, fogínysorvadás
ellen is használták.
Napjaink kutatásai alátámasztják,
hogy jótékonyan hat az emésztésre,
szabályozza és segíti a
gyomornedvek kiválasztását, javítja az étvágyat
és a bélmozgást, mérsékeli a felfúvódást, enyhén
hashajtó, szabályozza az
epetermelést, májpanaszokat enyhít, serkenti a
vérképzést, és a daganatos megbetegedések gyóis
gyításában
felhasználható. A belőle
készített tinktúra reuma,
köszvény, arcideg gyulladása esetén hatásos. Homeopátiás készítmények előállítására
is felhasználják. Hosszú időn keresztüli folyamatos alkalmazása ellenjavallott, állapotos és szoptató
anyáknak nem ajánlott anyagokat
tartalmaz.
Egyik ógörög mondában a sebesült kentaurt
meggyógyító Kis ezerjófű (Centaurium) is a
keserű tinktúra összetevője. A növényről, amely
emésztést serkentő, epeműködést előmozdító, az
Extractum centauriminus
elnevezésű készítmény
ismertetése során már
részletesen írtunk.
A tárnicsgyökér, latinul Radix gentianae kivonata
vagy
teája
fokozza a nyálelválasz- Tárnics
tást és a gyomorsavtermelést, serkenti az emésztést,
epehajtó, májvédő és gyulladáscsökkentő. Általános roboráló (erősítő)
hatását különösen a leromlott étvágyú, emésztési zavarokkal küszködő
betegeknek ajánlották.

Egy elfeledett marosvásárhelyi nagyasszony

Vakációs hangulatban szabad elkalandozni vagy feledésbe merülő emlékekre viszszatérni. Közelmúltunk egyik legjobb
ismerője osztotta meg velem városunk egyik
méltatlanul elfelejtett személyiségének pár
olyan szolgálatát, amiért ma visszatérek a
főtér másik oldalára. Egyébként a reformációs sorozat egyik írásában, a meggyesfalvi
református templom történetében szereplő
Bissingen Erzsébet grófnő nevével kapcsolatosan került elő a téma, és városunk lábon
járó lexikona – egész pontosan: tolószékben
ülő krónikása – meghatóan szép, és a mi
nemzedékünk előtt teljesen ismeretlen szeretetszolgálatról mesélt. Egy olyan életről és
egyéniségről, akinek már rég szobrot kellett
volna állítani, s ehelyett majdhogynem ismeretlenként olvasunk az említett írásban a
római katolikus vallású grófnő szép gesztusáról, aki egy holdnyi területet ajándékozott
a református egyháznak. De hadd meséljen
erről a ma már szinte teljesen ismeretlen,
nagyszerű meggyesfalvi-marosvásárhelyi
mecénásról az, aki személyesen ismerte őt:
„Bissingen Erzsébet a háború, a front átvonulása alatt is nagyszerűen, mondhatnám
hősiesen viselkedett. Nem menekült el, itthon maradt az édesanyjával, s az ellátás nélkül maradt vásárhelyi kórházaknak, a
szanatóriumnak, ahol főleg a frontról behozott sebesülteket ápolták, ő hordta szekéren,
golyózápor közepette az élelmet Meggyes-

falváról. A kertészetből hordta be a zöldséget
a kórház ellátására. Még pár évvel ezelőtt élt
az a hajdani fiatalember, aki kertészlegényként náluk dolgozott, s egy akna elvitte a
lábát, mikor szedte a zöldséget. Anyósom,
Molter Károlyné, mikor ezt, mint a védelem
tanúja, 1956-ban, Erzsébet perbe fogásakor
tanúsítani akarta, elutasították a jelentkezé-

sét” (Marosi Ildikó: Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal).
Közben a Köteles Sámuel utcai ház egyik
„irodalomtörténeti szobájában”, ahol egykor Marosvécsre menet vagy jövet a helikonisták vitatták meg sorskérdéseinket, egy
papírdobozból színes női sál kerül elő, s mellette az asztalon egy fekete-fehér fénykép,
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A gyomorerősítő tinktúra következő összetevője a narancshéj, latinul Cortex aurantiorum. A narancs
külső rétege, a jellegzetes, sárga
színű héja illóolajat, keserű anyagot,
narancssavat tartalmaz, közkedvelt
ízesítő fűszert készítenek belőle.
Gyógyhatása is van, gyomorerősítő,
emésztést serkentő, étvágyjavító,
vértisztító, ízjavító. Likőrök készítésénél gyakran használják, és a
gyógyszeriparban is, ízesítőként.
A keserű tinktúra összetételében
részt vevő Aqua cinnamomi spirituosa nem más, mint a fahéj kérgének
vizes-alkoholos kivonata, nevezték
még borszeszes fahéjkivonatnak,
vagy szeszes fahéjvíznek is. A ceyloni fahéjfa (Cinnamomum zeylandicum) ismert konyhafűszert a
gyógyászatban is alkalmazták, gyakrabban tinktúráját és illóolaját. A fahéjkivonat hatásos étvágytalanságban, emésztési panaszokban, puffadásban, használták gyomorgörcsök
enyhítésére és pestis kezelésére is.
Pápai Páriz Ferenc könyvében
(1690), a „gyomornak erőtlenségéről” szóló fejezetben azt írja, hogy „a
fahéjvízzel való élés magánosan is
igen-igen hasznos minden gyomor
gyengeségben”, és néhány sorral tovább „fahéjolajat egy-két cseppet
erős meleg borban vagy egy kalán
égettborban estve-reggel bévenni”.
Összesítésképpen elmondható,
hogy a Tinctura stomachica készítmény összetételében jelen levő ke-

serű növények segítik az emésztést,
javítják az étvágyat, serkentik az
epe- és sósavtermelést, jó hatásuk
van a májra és az epehólyagra, a készítmény használható fáradtság és kimerültség ellen is.

amelyen Molter Károly és felesége sétáját
örökítették meg, az író feleségének nyakán
az előbb látott sállal, amit Bissingen Erzsébettől kapott ajándékba.
Erdély, Marosvásárhely egykori nagyaszszonyát aztán elítélték, csíkszeredai börtönben raboskodott, majd szabadulása után
kitelepedett Németországba, de még onnan
is támogatta az itt élő rászorultakat.
Mennyi mindent magával rántott a történelem forgandó kereke! Már csak halvány
emlék az egykori meggyesfalvi Bissingenkastély a Maros mellett, ahol évente varjúnapokat tartottak a vadászegylet tagjai. A
száz évvel ezelőtti Marosvásárhely életében
oly fontos szerepet játszó Bissingen család
emléke is már csak főtéri palotájukban (a
Bartók Béla utca sarkán) és néhány anekdotaszerű történetben él tovább, amint 1919
után Bissingenné útlevélkéréssel fordult az
új prefektushoz, aki csak kiüzenve, így utasította el:
– Nagyon sajnálom, ma nem lehet kiállítani az útlevelet, mert hősök napja van.
Mire a visszautasított grófnő így szólt:
– Hogy lehet ez, hát maguknak már vannak hőseik is?
Ha szobrot a hálátlan utókor nem is állít
ennek a marosvásárhelyi nagyasszonynak,
aki félelmet nem ismerve, mint a Vöröskereszt képviselője, még a hírhedt földvári fogolytáborba is bemerészkedett, és embereket
hozott ki onnan, mentette meg őket, gondolom, legalább egy márványtáblát megérdemelne egykori főtéri házának falán. És
köszönetet érdemel Marosi Ildikó, aki városunk színes, gazdag életének emlékeit megőrizte, s velünk megosztotta.
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A kávézás csökkentheti a szív- és az érrendszeri
betegségek miatti halálozás kockázatát

A várandós nők alkoholfogyasztása akár
unokáiknak és dédunokáiknak is árthat

– A kávézás csökkentheti egy
sor betegség, köztük a szív- és
érrendszeri betegségek miatti
halálozás kockázatát – állapította meg két friss tanulmány,
szerzőik szerint azonban a kávézással együtt járó életstílus is
hatással lehet az eredményekre.

Naponta világszerte 2,25 milliárd
csésze kávét fogyaszt az emberiség.
Korábbi tanulmányok már valószínűsítették, hogy a kávénak előnyös hatásai vannak az egészségre, a
legutóbbi kutatások nagy mintán és
változatos korcsoportokban vizsgálták a kávé hatását – írta a The Guardian.
Az első tanulmány több mint 185 ezer résztvevő kávézási szokásait vizsgálta, őket a kilencvenes évek elején toborozták és átlagosan
16 évig követték nyomon őket.
Az eredmények szerint napi egy kávé fogyasztása 12 százalékkal csökkentette a halálozás kockázatát bármely korcsoportban, míg
akik két vagy három kávét is ittak naponta,
azok 18 százalékkal kisebb kockázatnak voltak
kitéve, etnikai hovatartozástól függetlenül.
„Azt találtuk, hogy a kávézóknál csökkent a
szív- és érrendszeri, rák-, légzőszervi, vese- és
cukorbetegség miatti halálozás rizikója” – foglalta össze Veronica Setiawan, a tanulmány
társszerzője, a Dél-karolinai Egyetem profeszszora.
A másik tanulmány – amely a maga nemében az eddigi legnagyobb – több mint 450 ezer
résztvevőt vizsgált, akiket 1992 és 2000 között
toboroztak európai országokból és szintén átlagosan 16 éven át követtek nyomon.
Figyelembe vettek számos olyan tényezőt,
mint az életkor, a dohányzás, a testmozgás, a
képzettség. Azt találták, hogy a nem kávézókhoz képest azoknál, akik három vagy annál
több kávét ittak naponta, 18 százalékkal csök-

pOÉN
1.

M

CSŐRÖS
AGYAGFUVOLA

Ð

R

u

KÖNNYű
NYÁRI CIpŐ

u

RAJT

u

Ló
CSEMEGÉJE
pARANCSOLó

q

q

BOLEK
TÁRSA

u

KATALÁN
íRó
(MIqUEL)

u

A
Ê

pIACI ÁRUS
BIZTATóSZó

q

ONNAN
NÉMET
VÁROS

úRI LABDAJÁTÉK

u

Ð

ELEMI
pARÁNY

u

q

HíRES
VÉNUSZ

u

u

BALATON-p.
HELYSÉG
GÁRDONYI
MűVE

q

NIGÉRIAI
NÉp

óGÖRÖG
pIACTÉR

u

u

GYORS
KUTYA

RENDEZŐ
(DINO)

uq

EFFEKTUS

q

KÉSZüL
A REGÉNY

A METRó
JELE

q

u

u

FRANCIA
FOLYó

u

CSÖKKEN
A VíZSZINT

SZIBÉRIAI
FOLYAM

F. BAUM VARÁZSLóJA

q

TAJTÉK

...MARUT
(TRAVEN)

uq

EGYKEDVűSÉG
AZ EGYIK
TESTŐR

HEKTOLITER (RÖV.)

q

SKÁLAHANG

A ZSIRÁF
ROKONA

u

u

MűSZAKI
KATONA

q

q

FEJFEDŐ

q

u

...pELIN,
BOLGÁR
íRó

q

KATONAI
(RÖV.)

RóMAI 51

q

ANTONOV
REp.GÉpE

AZON
A MÁSIK
HELYEN

VÉRCSOpORT

ANNYI MINT
(RÖV.)

MOLIBDÉN
VJ.

u
KENŐANYAG

q

BIZONYOS
IDEJE

MORZEJEL

uq

q

uq

ABLAKREDŐNY

u

MEZTELEN
MűALKOTÁS

q

u

TEREpJÁRó
MÁRKA
...KUROSZAVA (REND.)

FÉMIpARI
MUNKÁS

A BóR
VEGYJELE

q

u

...pACINO
(SZíNÉSZ)

uq

uq

u
VÉDELMEZ

...MONTIEL
(Sp. ÉNEKES
SZíN.NŐ)

q

KELETI
JÁTÉK

u

u

SÁNC

uq

óRA RÉSZE
LEHET

Ð

q

AKASZTóFA

u

OL. ÉNEKES
(BOBBY)

AZ ENSZ
MUNKAüGYI
SZERVE

I

q

A SZÉN
VEGYJELE

FR. íRó
(EUGÈNE)

q

BRAZIL
SZÖV.
ÁLLAM

q

u

u

KORDÉ

q

HÁZBÉRLŐ

BUSZBELSŐ!

Ï

JÁROM

CSENDES
MESE!

q

FORMA

u

q

UKRÁNOROSZ
FÉLSZIGET

u

u

AZ ARGON
VEGYJELE

q

EGYETLENEM!

LENDüLET

GONDOL,
VÉL (NÉp.)

SpANYOL
VÁROS

OROSZ NŐI
NÉV

q

q

u

Ð

q

u

q

AHOGY

RÁGCSÁLNIVALó
(BIZ.)

ELADó
pORTÉKA

pALÁST

HITEGETÉS

HíM ÁLLAT

u

u

uq

SZINTÉN

q

A SZÉpNEM

A professzor egérkísérletekkel bizonyította az alkoholnak az utódokban agyi károsodást és viselkedési problémákat okozó,
öröklődő hatását.
Három egérgeneráción át vizsgálta a kísérleti állatok agyában és viselkedésében
tapasztalható eltéréseket. A várakozásoknak megfelelően az első nemzedékben,
amely magzati korban közvetlenül lett kitéve az alkohol hatásának (prenatal ethanol
exposure, PrEE), a gének módosult működését (expresszióját), az agykéregben az
idegrendszer abnormális fejlődését és viselkedési zavarokat tapasztalt a tudós.
Az igazi felfedezés azonban az volt,
hogy a következő generációkban, amelyek
már nem voltak közvetlenül kitéve az alkohol hatásának, hasonló idegrendszer-fejlődési és viselkedési zavarok jelentkeztek
– írta a medicalexpress.com tudományosismeretterjesztő portál.
A tanulmány szerint a születés előtt alkoholnak kitett magzatok és utódaik testsúlya, valamint agyának mérete is kisebb
volt minden nemzedékben a kontrollcsoporténál, a PrEEegerek minden generációja sokkal szorongóbb és depresszióra
hajlóbb volt, valamint
a mozgató és érzékelő
szervek összehangolásával kapcsolatos, úgynevezett
szenzomotoros fejlődésük is
gyengébb volt.
Huffman úgy vélte,
a kutatási eredmények
arra utalnak, hogy az
embereknél is öröklődhet az alkohol okozta
rendellenesség. (MTI)
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Kelly Huffman, a Kaliforniai Egyetem
riverside-i intézményének pszichológus
professzora a Cerebral Cortex folyóiratban
publikálta a generációkon át öröklődő hatással kapcsolatos kutatási eredményeit.
„Hagyományosan úgy vélik, hogy csak a
méhében fejlődő magzatot károsíthatja
közvetlenül, ha az anya alkoholt fogyaszt.
Most azonban van már rá bizonyíték, hogy
az anya alkoholfogyasztásának hatása generációkon át nyúlhat és negatív hatása
lehet a következő nemzedékekre anélkül,
hogy azok az alkohol közvetlen hatásának
lettek volna kitéve magzati korban” – közölte Huffman.

kent a halálozási kockázat a férfiak és 8 százalékkal a nők körében.
A szakértők azonban arra figyelmeztettek,
hogy az Annals of Internal Medicine folyóiratban közölt két tanulmány nem tudta kimutatni,
hogy egyedül a kávézás okozná a csökkenő
kockázatot, és az is lehetséges, hogy a kávézóknak egyszerűen egészségesebb az életstílusuk.
Emellett a kávéfogyasztásukról maguk a
résztvevők szolgáltak adatokkal, néhányan
koffeinmentes és koffeines kávét is fogyasztottak, az európai tanulmány pedig csak egy-egy
időpontban vizsgálta a kávézás mennyiségét.
Ezek mind hatással lehettek a kapott eredményekre.
A két tanulmány szerzői egyetértettek
abban, hogy a kérdésben további kutatások
szükségesek.
Marc Gunter, a Nemzetközi Rákkutatási Hivatal munkatársa, a második tanulmány társszerzője úgy fogalmazott: „nem javasolnám
senkinek, hogy mostantól öntse magába a
kávét, de azt igazolták a kutatások, hogy a kávézás biztos nem ártalmas, része lehet az
egészséges étrendnek”. (MTI)
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pOÉN
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– Számos tanulmány figyelmeztetett arra, hogy a magzatnál egészségkárosodást okozhat, ha az anya
a várandósság alatt alkoholt iszik.
Egy új kutatás szerint azonban
nemcsak az anyaméhben fejlődő
gyermekét, hanem a jövendő generációkat, az unokáit és dédunokáit
is károsíthatja az anya alkoholfogyasztása.
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Július 6-i rejtvényünk megfejtése: Szépen gyarapodnak a gyerekek, lassan gondolhatnak már saját kriptára is.
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Elkészült a Maros KK bajnoki
és kupaprogramja

A Galaci Phoenix ellen idegenben kezd a Maros Kosárlabdaklub
a férfi Nemzeti Liga következő
idényében, október 7-én, derült ki
a sportági szövetség sorsolásán. Az
évad azonban nem a bajnokság,
hanem a Románia-kupa mérkőzéseivel indul, a sorozat nyitókörének ugyancsak elkészült a
programja. Eszerint szeptember
30-án a BCM U Piteşti lesz a Tigrisek ellenfele (első mérkőzés
ugyancsak idegenben, visszavágó
október 4-én, a Ligetben), a győztes bejut a nyolcasdöntőbe.
A Maros KK a következő program szerint lép pályára a bajnokságban: október 7. – a Galaci
Phoenix ellenében (idegenben),
október 14. – SCM U Craiova
(hazai pályán), október 21. – Bukaresti Steaua CSM (i), október 28.
– Nagyváradi CSM CSU (h), november 4. – Kolozsvári U (i), november 11. – Temesvári KK (h),
december 2. – Temesvári Timba
(i), december 9. – BCM U Piteşti
(h), december 16. – Nagyszebeni
CSU (i), december 23. – Bukaresti
Dinamo (h), december 28. – Jászvásári Politehnica (i), 2018. január
4. – Galaci Phoenix (h), január 7.
– SCM U Craiova (i), január 13. –
Bukaresti Steaua CSM (h), január
20. – Nagyváradi CSM CSU (i),

A dunai kikötőváros csapatával a 13. fordulóban találkozott a marosvásárhelyi együttes,
ezúttal már a bajnokság nyitókörében összeméri erejét a két alakulat. Fotó: Nagy Tibor

január 27. – Kolozsvári U (h), február 3. – Temesvári KK (i), március 3. – Temesvári Timba (h),
március 7. – BCM U Piteşti (i),
március 10. – Nagyszebeni CSU
(h), március 17. – Bukaresti Dinamo (i), március 24. – Jászvásári
Politehnica (h).
A kupaprogram: BCM U Piteşti
– Maros KK, SCM U Craiova –
Temesvári KK, Galaci Phoenix –

Bukaresti Dinamo, Jászvásári Politehnica – Temesvári Timba Temesvár. Az első mérkőzéseket
szeptember 30-án, a visszavágókat
október 4-én játsszák. A Kolozsvári U, a Bukaresti Steaua CSM,
a Nagyváradi CSM CSU, valamint
a Nagyszebeni CSU játék nélkül
tagja a nyolcasdöntő mezőnyének,
miután valamennyien nemzetközi
kupasorozatokban szerepelnek.

gyar Nagydíjra, amelyet
múlt héten rendeztek
meg Székesfehérváron,
a Bregyó-közi Regionális Atlétikai Központban.
A hétfői versenyindító sajtótájékoztatón
Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hat kontinens
több mint 50 országából
csaknem 200 versenyző
érkezett a viadalra, öszA későbbi győztes Kővágó Zoltán diszkoszvető a Gyulai Ist- szesen 14 olimpiai bajván Memorial nemzetközi atlétikai versenyen Székesfehér- nok, közülük nyolc riói
váron.
MTI Fotó: Bodnár Boglárka
egyéni bajnok, valamint
Összesen 98 világbajnoki és 14 világbajnok vett részt a verseolimpiai érmes érkezett a Gyulai nyen. Fehérváron négy világcsúcsIstván Memorial – Atlétikai Ma- tartó is indult.

Gyulai Márton versenyigazgató
hangsúlyozta: 2011 óta azon dolgoznak, hogy a Gyulai Memorial
az egynapos atlétikai viadalok
rangsorában legalább egy Gyémánt Liga versenyt megelőzzön.
Úgy vélte, elképzelésük reális,
mert képesek a tizennégy, kiemelkedően legjobb atlétikai verseny
közül egyet pontszámban megelőzni.
Cser-Palkovics András polgármester szerint a verseny „évről
évre emeli a lécet”, most is csodálatos mezőny gyűlt össze. Mint
mondta, már aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében további két évig Székesfehérvár lesz
a házigazda.

Gyulai Memorial, 98 világbajnoki és olimpiai érmes részvételével

Eredményjelző

A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj nemzetközi versenyének eredményei:
férfiak:
* 100 m (0,9 méter/másodperc): 1. Justin Gatlin (amerikai) 9.98 másodperc, 2. Akani Simbine (dél-afrikai) 9.99, 3. Isiah
Young (amerikai) 10.10
* 200 m: 1. Isiah Young (amerikai) 20.14 mp, 2. Akani Simbine (dél-afrikai) 20.21, 3. Dedric Dukes (amerikai) 20.44
* 400 m: 1. Steven Gardiner (bahamai) 44.61 mp, 2. Luka Janezic (szlovén) 45.44, 3. Machel Cedenio (trinidadi) 45.47
* 800 m: 1. David Rudisha (kenyai) 1:44.90 p, 2. Job Kinyor (kenyai) 1:45.26, 3. Nicholas Kiplangat Kipkoech (kenyai)
1:45.65
* 110 m gát (0,3 m/mp): 1. Omar McLeod (jamaicai) 12.96 mp, 2. Szergej Subenkov (független) 13.01, 3. Aries Merritt
(amerikai) 13.11, 4. Baji Balázs 13.15 mp
* 400 m gát: 1. Bershawn Jackson (amerikai) 49.54 mp, 2. Byron Robinson (amerikai) 49.60, 3. Rasmus Magi (észt)
49.69
* távolugrás: 1. Rushwal Samaai (dél-afrikai) 8,34 m - versenycsúcs, 2. Jeff Henderson (amerikai) 8,18, 3. Demetrio
Masso (kubai) 7,98
* magasugrás: 1. Bohdan Bondarenko (ukrán) 2,30 m, 2. Andrij Procenko (ukrán) 2,30, 3. Gianmarco Tamberi (olasz)
2,28
* diszkoszvetés: 1. Kővágó Zoltán 65,67 m, 2. Piotr Malachowski (lengyel) 65,08, 3. Andrius Gudzius (litván) 64,58,
...7. Huszák János 62,06
* kalapácsvetés: 1. Pavel Fajdek (lengyel) 82,64 méter, 2. Wojcieh Nowicki (lengyel) 77,98, 3. Pavel Barejsa (fehérorosz)
76,76, ...6. Halász Bence 75,81, ...9. Pars Krisztián 73,02
* gerelyhajítás: 1. Marcin Krukowski (lengyel) 83,71 m, 2. Andrian Mardare (moldovai) 80,99, 3. Lukasz Grzeszczuk
(lengyel) 79,89
nők:
* 100 m (0,5 m/mp): 1. Blessing Okagbare (nigériai) 11.11 mp, 2. Remona Burchell (jamaicai) 11.15, 3. Morolake Akinosun (amerikai) 11.19
* 400 m: 1. Shaune Miller-Uibo (bahamai) 49.86 mp - versenycsúcs, 2. Courtney Okolo (amerikai) 50.41, 3. Chris-ann
Gordon (jamaicai) 51.05
* 800 m: 1. Francine Niyonsaba (burundi) 1:59.84 p, 2. Molly Ludlow (amerikai) 1:59.99, 3. Anasztaszia Tkacsuk (ukrán)
2:01.66
* 100 m gát (0,1 m/mp): 1. Kendra Harrison(amerikai) 12.28 mp - versenycsúcs, a világ idei legjobbja, 2. Jasmine Stowers (amerikai) 12.66, 3. Sharika Nelvis (amerikai) 12.69
* 400 m gát: 1. Kori Carter (amerikai) 54.22 mp – versenycsúcs, 2. Kemi Adekoya (bahreini) 54.57, 3. Dalilah Muhammad (amerikai) 54.62
* 3000 m akadály: 1. Etenesh Diro Neda (etióp) 9:20.01 perc, 2. Norah Jeruto (kenyai) 9:22.93, 3. Weynshet Ansa
(etióp) 9:30.03
* kalapácsvetés: 1. Anita Wlodarczyk (lengyel) 77,77 méter, 2. Cseng Vang (kínai) 73,54, 3. Joanna Fiodorow (lengyel)
72,66
* távolugrás: 1. Tianna Bartoletta (amerikai) 6,79 m, 2. Blessing Okagbare (nigériai) 6,77, 3. Eloyse Lesueur (francia)
6,65
* súlylökés: 1. Márton Anita 19,48 m, 2. Jeneva Stevens (amerikai) 18,31, 3. Auriole Dongmo (kameruni) 18,06

9

Simona Halep nem jutott be a női
egyes elődöntőjébe Wimbledonban

A másodikként kiemelt Simona
Halep nem jutott be a wimbledoni
füves pályás Grand Slam tenisztorna női egyes versenyének elődöntőjébe, mert kedden 7-6 (2), 6-7
(5), 4-6 arányú vereséget szenvedett
a magyar származású, brit Konta
Johannától.
Halepnek ez volt az elmúlt hónapokban a harmadik lehetősége,
hogy a WTA-világranglista élére
kerüljön, ám ezzel nem sikerült
élnie sem most, sem korábban, a
Roland Garroson vagy Eastbourneban.
Halep közel állt ahhoz, hogy
megnyerje a mérkőzést, de végül 2
óra 38 perc után veszített. Ezzel
megismételte tavalyi jó szereplését,
ám nem sikerült az elődöntőbe jutnia, mint 2014-ben.
Halep nagyszerűen kezdte a
meccset, 3-0-ra és 4-1-re is vezetett,
de Konta (26 éves, WTA-7.) 4-re kiegyenlített. A szett rövidítéssel ért
véget, amelyet Halep uralt, és 7-2re megnyert.
A második játszmában 6-6-ig fejfej mellett haladtak a játékosok. A
tie-breakben Halep 5-4-nél kétszer
adogathatott, ám mindkettőt elbukta, Konta 7-5-re nyert, és kiegyenlítette a meccset.
A döntő szett elején Halepnek

labdája volt a 2-0-hoz, de elveszítette, és 2-2 lett az állás. Ezt követően
Konta
elvette
Halep
adogatását, és ezt az előnyt gondosan őrizve, 6-4-re megnyerte a
játszmát.
Halep négy ászt ütött, Konta hármat, mindketten 3-3 kettőshibát vétettek. Konta több nyerőt ütött, de
sokkal több ki nem kényszerített
hibát is vétett (26-48, illetve 7-36).
Simona Halep és Konta Johanna
2-2-re álltak ezt a meccset megelőzően az egymás elleni mérkőzések
tekintetében. Halep legutóbb 6-1, 63-ra nyert Mamaián, a Fed Cupban,
viszont azelőtti két WTA-meccsét
elveszítette: 3-6, 6-3, 5-7-re 2015ben, Wuhanban, és idén, 6-3, 7-6
(7), 2-6-ra Miamiban, a negyeddöntőben.
A negyeddöntőbe jutásért Halep
275.000 angol fontot és 430 WTApontot kap.
Ha Halep győzött volna, világelsővé lépett volna elő. Így, a harmadik helyen álló Karolina Pliskova
lesz hétfőtől a WTA világranglistájának vezetője.
Konta Johanna, aki Virginia
Wade után (1978) az első brit hölgy,
aki az All England Club gyepén az
elődöntőbe jut, az amerikai Venus
Williams ellen folytathatja.

RÖVIDEN

* Gólt lőtt Florentin Matei a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójában: a román csapata, a horvát HNK Rijeka 2-0-ra nyert a
walesi The New Saints ellen. A BL-selejtező 2. fordulójának többi mérkőzését tegnap, lapzárta után játszották.
* A labdarúgó-Európa-ligában ugyancsak a 2. selejtezőkör első mérkőzéseit játsszák. Az érdekelt magyar és román csapatok programja: 19.15
óra: Nomme Kalju – Videoton (TV: M4 Sport); 20.30: Astra Giurgiu –
Zira (DigiSport 1); 22.00: Ferencváros – Midtjylland (M4 Sport).
* Olasz középpályást igazolt le az USK Craiova 1. ligás labdarúgóklub:
Fausto Rossi két évre kötelezte el magát az oltyán csapatnál. A Juventusnál nevelkedett futballista tagja volt az U21-es Európa-bajnokságon ezüstérmes olasz csapatnak. A most 26 éves labdarúgó szerepelt a spanyol
élvonalban, ahol a Cordoba és a Valladolid játékosa volt, hazájában csak
a Serie B-ben kapott lehetőséget, a Bresciánál és a Vicenzánál.
* A 2024-es mellett a 2028-as nyári játékok rendezőjét is bejelenti szeptember 13-án a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB). Erről a szervezet
keddi, rendkívüli közgyűlésén döntöttek Lausanne-ban. A 2024-es játékok
házigazdai feladataira Párizs és Los Angeles pályázik. A 2024-es versengésben alulmaradt városnak jelentkeznie kell 2028-ra, s ha egyikük sem
érdeklődik az utóbbi olimpia iránt, akkor csak a 2024-es helyszín derül
ki Peruban. A NOB történetében másodszor fordul elő, hogy egyszerre két
házigazdát jelentenek be: 1921 júniusában Párizs az 1924-es, Amszterdam
pedig az 1928-as olimpiát kapta meg. A 2024-es játékokra Boston, Hamburg, Róma és Budapest is jelentkezett, de mind a négy város visszalépett
a pályázattól.
* Veszélybe került a Forma–1-es Brit Nagydíj jövője, miután a szervezők két év múlva életbe kívánják léptetni a szerződésből számukra kilépést biztosító záradékot, ha maradnak a mostani feltételek. A futamot
szervező Brit Autóversenyzők Klubjának (BRDC) elnöke, John Grant szerint „két éve 2,8 millió font volt a veszteségünk, tavaly 4,8 millió, és a
vasárnapi futam után is hasonlóra számíthatunk”. A verseny jogdíja 2015ben még 11,5 millió font volt, 2017-re viszont 16,2 millió fontra nőtt,
2026-ig pedig 25 millió fontra emelkedik. Silverstone a Forma–1 egyik
hagyományos helyszíne: a sorozat első évadának első futamán ott állt rajthoz a mezőny 1950-ben.
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Szolgáltatás – üzleti ajánlat

ITT A CSÚCSSZEZON! Jelentkezz most NÉMETORSZÁGI
SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA, és keress többet, mint máskor!
Nők, férfiak és párok is jelentkezhetnek. Amit biztosítunk: ingyenes
kiutazás, ingyenes szállás, stabil munkahely. További információk:
0740-223-377. (60043-I)

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon
biztosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST. Júliustól
INGYENES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve bizalmukat, nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606269, 0745-606-215. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)

ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdéssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro
e-mail-címen. (19087)

SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA. Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások. Pályakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki!
Érdeklődni a 0265/307-221-es telefonszámon vagy a
secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen. (19087)

Az ORTOPROFIL KFT. versenyvizsgát hirdet, meghatározott
időre, egy TERMÉKMENEDZSERI állás betöltésére a cég beszerzési osztályán (irodai munka). Elvárások: angol-, román- és magyarnyelv-tudás, felsőfokú végzettség, az MS Office felhasználói
szintű ismerete, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség. Az
állás betöltésénél előnyt jelent: eladásban szerzett tapasztalat, ECDL
(European Computer Driving Licence), egészségügyi ismeretek.
Az érdeklődők elküldhetik szándéknyilatkozatukat, ajánlólevelüket és önéletrajzukat a 0265/210-576-os faxszámra vagy a következő e-mail-címre: resurseumane@ortoprofil.ro, 2017. július 17-ig.
(sz.)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet,
komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány
(a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro email-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon,
4062-es mellék. (60051)

MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLATPATIKÁBA ÁLLATORVOST
és TECHNIKUST alkalmazunk. Előnyök: nyolcórás munkaidő,
szabad hétvége, vonzó, teljesítményalapú bérezés. Az önéletrajzot
és a szándéklevelet a kobakdoki@yahoo.com e-mail-címre várjuk.
(2351-I)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
HÁROMSZOBÁS lakás eladó Marosvásárhelyen, a Rodniciei utcában,
82 m2 alapterületű, magasföldszinten, két vécé, zuhanyzófülke, saját
pincével (18 m2), pincelejárattal a lakásból. Irányár: 69.000 euró. Részletek a 0755-469-694-es telefonszámon. (2350-I)
NYUGDÍJAS néni kvártélyt keres. Tel.
0770-142-750. (2346)

ELADÓ 2 szobás, III. emeleti lakrész
hőszigetelt, rendezett tömbházban a
Kárpátok sétányon. Új nyílászárók, saját
hőközpont. Érdeklődni a 0744-277-151es telefonszámon. (2296)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-877-789.
(2092)
TŰZIFA
(2067)

eladó.

Tel.

0740-910-651.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

„Az igaznak emlékezete áldott.”
(Példa. 10.7)
Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk és emlékeztetjük mindazokat, akik ismerték és szerették a
néhai BALLÓ TIBORT, hogy július
13-án van halálának 20. évfordulója.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos
családja:
felesége,
testvére, fia, Csaba, lánya, Ani és
négy unokája: Orsika, Csabika,
Henike, Evelin. (2315-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(2111)
ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977768. (2239)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)
OLCSÓN
eladó
Baby
Care
összecsukható gyerekágy. Tel. 0749205-334, 0365/433-520. (2352)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Péterfi Rozália névre
szóló
ingyenes
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (2353)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
ácsmunkát,
tetőjavítást,
csatornakészítést,
cserépforgatást,
Lindab
lemezből tetőfedést, festést, vakolást,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény. Tel. 0737-351-963. (2342)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
tetőjavítást,
csatornakészítést,
cserépforgatást,
Lindab
lemezből
tetőfedést, festést, vakolást, szigetelést.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0740-651-354. (2341)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (2343)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk
július 12-én drága édesanyánkra,
a
demeterfalvi
KACSÓ PÓLIRA szül. Nyíri
halálának 19. évfordulóján,
valamint drága édesapánkra,
a
székelysárdi
KACSÓ
GYÖRGYRE halálának közelgő 28. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Emléküket
őrzi három lányuk, vejeik,
unokáik
és
dédunokáik.
(2315-I)

Hogy egy édesanya milyen
drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már
nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványt,
kincset, palotát, csak egyet
nem adhat kétszer: szerető
édesanyát!
Fájó szívvel emlékezünk július
13-án, halálának 19. évfordulóján SZÁNTÓ JUDITRA
szül. Karácsonyi. Nyugodj
békében! Szerettei. (2314-I)

Szomorúan és mély fájdalommal szívünkben emlékezünk július 13-án a drága,
szeretett feleségre, édesanyára és testvérre, BÍRÓ
ETELKÁRA, aki öt éve
távozott el közülünk. Kedves,
drága arcod emlékét mindig
őrizni fogjuk szívünkben. Nem
tehetünk
mást,
mint
könnyezünk, virágot viszünk
sírodra, imádkozunk és kérjük
a Jóistent, hogy nyugtasson
békében! Soha nem feledünk!
Férje, Gligore, fia, Grigoruţ és
testvére, Póli. (2323-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága nagytatánk,
KERTÉSZ JÁNOS
életének 86. évében csendesen
megpihent. Temetése július 14én, pénteken 10 órakor lesz a katolikus
temetőben.
Emléke
legyen áldott.
Unokái: Noémi és Csabika. (-I)
Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték a marosvásárhelyi születésű
SZILÁGYI ISTVÁN ZSOLTOT
hogy drága fiam 38 éves korában
hirtelen elhunyt. Temetése július
15-én 12 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Édesanyád, Erzsébet. (2363-I)
Szép volt veled, szomorú lesz
nélküled.
Amíg csak élek, siratlak tégedet!
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága élettársamtól,
SZILÁGYI ISTVÁN ZSOLTTÓL,
aki örökre itthagyott.
Ani. (2363-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, ismerős, jó
szomszéd,
id. TOLNAI SAROLTA
életének 88. évében méltósággal
viselt szenvedés után július 11én elhunyt. Temetése július 14-én
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak,
akik
drága
halottunk,
KÖLLŐ
IMRE
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (2340)

2017. július 13., csütörtök ______________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY___________________________________________ NÉPÚJSÁG
Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális
Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
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545300 Szászrégen,
Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Eladási közlemény

Az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének (2) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi adósok javait:
EURO CONSTRUCTION KFT., CUI RO 15456286, Szászrégen, Liliom utca 1., Maros megye, végrehajtási
dosszié száma SC_E_74/14177
APPLE JUICE ARDEAL KFT., CUI RO 17580395, Szászrégen, M. Viteazu utca 98., Maros megye, végrehajtási dosszié száma SC_A_335/18241
IFN GOLD LION IMPEX KFT., CUI 4415213, Szászrégen, Állomás utca 8., Maros megye, végrehajtási
dosszié száma I 98/35903
MOTO BIKE KFT., CUI RO 23017370, Szászrégen, Radnótfája 8. szám, Maros megye, végrehajtási doszszié száma SC_M_254/28527
Az árverésre 2017. augusztus 9-én 11 órától a szászrégeni adóhatóság Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén kerül sor, a SC_E_74/14177, SC_A_335/18241, I 98/35903, SC_M_254/28527 számú végrehajtási
dossziék alapján.
Az EURO CONSTRUCTION KFT. eladásra szánt javai:
1. kézi körfűrész asztallal, kikiáltási ár 150 lej
2. szilárd tüzelővel működő légfűtő, kikiáltási ár 3.750 lej
3. konvektoros marógép, kikiáltási ár 3.350 lej
4. vízszintes csiszológép, kikiáltási ár 1.600 lej
5. függőlegesen vágó gép, kikiáltási ár 2.250 lej
6. szalagfurnér-ragasztó, kikiáltási ár 2.450 lej
7. függőleges lyukasztógép, kikiáltási ár 650 lej
8. 2 kW-os marógép, kikiáltási ár 1.300 lej
Az APPLE JUICE ARDEAL KFT. eladásra szánt ingósága:
1. Citroën haszonjármű, ZCRMNC/Jumper, 2003-as gyártmány, fehér, azonosítószáma
VF7ZCRMNC17189112, rendszáma MS-78-TON, kikiáltási ár 3.163 lej
Az IFN GOLD LION IMPEX KFT. eladásra szánt java:
1. Renault Laguna T BT 1A típusú személygépkocsi, szürke, 2008-as gyártmány, azonosítószáma
VF1BT1A0639379666, rendszáma B-91-MLO, kikiáltási ár 11.046 lej
A MOTO BIKE KFT. eladásra szánt java:
1. motorbickili-, moped- és ATV-alkatrészkészlet, kikiáltási ár 25.783 lej
A kikiáltási árak a felbecsült javak 50%-át jelentik (harmadik árverés), amelyekhez hozzáadódik a héa. A javak
nincsenek megterhelve.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fent említett javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés napja előtt. Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott
helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat
másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, miszerint az ajánlattevő nem
közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessen az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a
0265/512-592-es telefonszámon.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. július 13.
Zogorean Florin hivatalvezető

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra
forduljon. Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett
családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a
házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást, elűzi a
szeren-csétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség esetén,
sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját megoldja, az
eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Német-országban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Július 29-én kaland lesz az olvasás
a Marosvásárhelyen szervezett
NARATIV (ELBESZÉLŐ) műhelyekben

– 8–14 éves gyerekek számára a részvétel ingyenes –

Az Old Court Egyesület és az Azomureş szórakozást ígér a marosvásárhelyi gyermekeknek az
interaktív NARATIV olvasóműhelyekben. Július
29-én a fotópapírgyárnál (Jegenye utca 9. szám,
Egyesülés negyed) a gyermekek felfedezhetik,
hogy az olvasás a legszebb kaland.

egy író saját magának feltett kérdései ugyanazok, Veche
Egyesület
ügyvezető
igazgatójától:
amelyeket egy gyakorlott olvasónak is fel kell tennie, valentina.roman@curteaveche.ro, telefon: 0741-033ezért ez a műhely rendkívül meghatározó lehet a 934.
gyermekek olvasási készségének a kialakításában.

* Görög mitológia: díszletfestő műhely
Alexandra Culescu vezetésével (10 és 14 év köA szervezők négy helyiséget készítettek elő, ame- zötti gyerekek számára)
lyekben párhuzamosan folyik a tevékenység 10 és 12,
Egy műhely, amelynek keretében a résztvevők egy
illetve 14 és 16 óra között. A műhelygyakorlaton való
részvétel ingyenes, jelentkezni a narativ@curteaveche.ro mesejeleneten dolgoznak, amelyet eredetileg játékos
e-mail-címen lehet július 24-ig. Meg kell jelölni a vá- gyakorlatokkal végigjártak. Utólag a kiválasztott jelelasztott műhelyt, a gyerek vezeték- és személynevét, netnek megfelelő kosztümöket, maszkokat, díszleteket készítenek, és hangot hoznak létre, amelyet egy
életkorát, valamint a szülő elérhetőségi adatait.
úgynevezett állókerettel fejeznek be.
* Kreatív írásműhely, kiindulópont a Szent* Ezeregyéjszaka vitaműhely Nae Şovăială koivánéji álom kötet, Ema Ignăţoiu koordinálásával
ordinálásával
(10 és 14 év közötti gyerekek szá(8–10 év közötti gyerekek számára)
mára)
A hobbiból történő írás nyugtató és tanulságos teA vita vagy a „szereplők bírósága” egy olyan művékenység. A kicsik azzal, hogy íróknak vagy újságíhely,
amely a résztvevők számára egyszerre teszi
róknak képzelik magukat, javíthatnak szövegíró
képességükön. Tökéletesítünk egy mesét A gyermek- hozzáférhetővé és gyakoroltatja velük az érvelőkékor könyvei gyűjteményből, másfajta jelentést adunk pességet, a kritikus gondolkodást és a hatékony komneki, új szereplőket vagy más befejezést találunk ki. munikációt. Ennek keretében a mesék egyes jogi
A cél a kreatív képzelet aktiválása, egyéni írásstílus szereplőinek – esküdtek, bírák, vádlók vagy védők –
kialakítása, a kritikus és kreatív olvasás fejlesztése. alakját öltik fel.
Az akció egy átfogó, az Old Court Egyesület által
* Storytelling műhely, amelynek kiindulópontja
kezdeményezett,
és az Azomureşsel, Románia legjeaz Alice Csodaországban könyv, Răzvan Ropotan
lentősebb
műtrágyatermelőjével
partnerségben a mekoordinálásával (8 és 10 év közötti gyerekek százőgazdasági
közösségekben
folytatott,
A gyermekkor
mára)
könyvei országos olvasási projekt része.
A pedagógus és a többi résztvevő kulcskérdéseire
Bővebb felvilágosítás az Old Court Egyesületről és
válaszolva, a gyerekek tulajdonképpen megtanulják,
könyvei
országos
olvasási
hogy saját kreativitásukra támaszkodjanak, és egész A gyermekkor
programról
a
www.asociatiacurteaveche.ro
és
sor elérhető narratív forrást sajátítanak el, amelyekkel
közelebb jutnak mind a saját meséikhez, mind az iro- a Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche honlapokon.
dalomtörténet szerzői által megírtakhoz. Lényegében
További információk Valentina Roman, a Curtea
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