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Helyi alkotók, neves társulatok

Hatodszorra jön a Forgatag

A labdarúgó-világbajnokságról
a 9. oldalon

Pénteken nyílik
a Medve-tó

Június 22-én, pénteken nyitja meg kapuit a szovátai Medve-tó. A strandolni
vágyó felnőtteknek – akárcsak tavaly
– 30 lejbe, a gyermekeknek és nyugdíjasoknak 25 lejbe kerül a belépő,
ugyanakkor idén is váltható többszöri
belépésre feljogosító jegy – tájékoztatott Godra Árpád, a tavat üzemeltető
Danubius Health Spa Resort értékesítési és marketingigazgatója.

____________2.
Óvatosan
a napozással!

Az emberek többsége tisztában van
azzal, hogy a magas UV-sugárzás leégést, hosszabb távon pedig bőrrákot
okozhat, ám jóval kevesebben vannak, akik tudatosan próbálnak védekezni. Dr. Gáspár Réka bőrgyógyász
szakorvos azt tanácsolja, amennyiben
lehet, kerüljük a napozást.

A marosvásárhelyiek nyara idén sem múlik el Forgatag nélkül. Az augusztus 27. – szeptember 2. között hatodik alkalommal zajló rendezvénysorozaton „a kevesebb több” elve
érvényesül, több teret kapnak majd a helyi alkotók, illetve
rangos magyarországi előadók is szórakoztatják a publikumot. A kiemelt programpontokról a tegnapi sajtótájékoztatón számoltak be a szervező Marosvásárhelyért Egyesület
illetékesei.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Vajda György (archív)

Portik Vilmos főszervező elöljáróban elmondta, hogy többen érdeklődtek már a családi és kulturális élményektől színes Forgatag időpontjáról, hogy ehhez igazíthassák a nyaralás forgatókönyvét.
– Ez azt bizonyítja, hogy a Vásárhelyi Forgatagot várják és a magukénak érzik a marosvásárhelyiek – jegyezte meg a főszervező.
Portik Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendezvény sokszínűségét idén is megőrzik, ugyanakkor a programpontok számát illetően
nem kívánják túlszárnyalni a korábbi éveket. Annak érdekében, hogy a
közönség olyan élményekben részesüljön, amelyeket csak
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________5.
Házias ízvilág
és elegancia

A nagymamáink leréből kikerült süteményekre jellemző házias ízvilág, a
díszítésben pedig jó ízlés és elegancia
köszön vissza a marosvásárhelyi Novák
Enikő tortáiban, süteményeiben.

____________7.

Ok vagy ürügy?

Ismerős képsorok, mintha csak tavaly január lenne. Akkor is
az igazságügyi törvény módosítási kísérlete miatt vonultak a
fagyos időben kitartóan, heteken át tízezrek utcára, tegnapelőtt
szintén a Btk. módosításainak megszavazása verte ki a biztosítékot, és az elkövetkező napokban – a szabadságolások ellenére
– számítani lehet rá, hogy folytatódnak a tüntetések. Két héttel
ezelőtt kitombolta magát a PSD Bukarestben, ezúttal az ellenzék tüntet. A büntető törvénykönyv módosítása ehhez az okot
szolgáltatta, vagy éppenséggel ürügy volt erre, vagy… mindkettő. Sokan értelmezik – joggal – úgy, hogy több módosítás a
bűnözők védelmében született meg, a korrupció ellen fellépő
ügyészségek gyengítésére. A tömegek felháborodását pedig természetesen „meglovagolják” az ellenzéki pártok. Kedden Kolozsváron mintegy ötezren tüntettek, a Btk. módosításai ellen
tiltakozó emberek a kormánypártot szidalmazták. Bukarestben,
a kormányépület körül már tegnap reggelre lesátoroztak a tiltakozók (bizonyára hosszabb akcióra rendezkednek be).
Az események sűrűjében szinte lehetetlen jól behatárolni a
politikai és gazdasági érdekcsoportokat, érdekeket. A Btk. egyes
módosításait olvasva egyrészt érthető a háborgás, másrészt az
igazságszolgáltatás átpolitizálása ellen tiltakozó ellenzéket
hallgatva szinte elhisszük a liberális Ludovic Orbannak, hogy
korábban, például a liberális kormányzatok idején, Justitia teljesen politikamentesen működött.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 172. napja,
hátravan 193 nap.

Ma ALAJOS és LEILA,
holnap PAULINA napja.

PAULINA: a Paula (a Pál férfinév női párja) több nyelvben létező továbbképzése.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. június 20.

Eső lehetséges

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 160C

1 EUR

4,6660

100 HUF

1,4443

1 USD

1 g ARANY

4,0348
165,0626

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

Strandélmény Böjte Csaba pártfogoltjainak

Pénteken nyílik a Medve-tó

Június 22-én, pénteken nyitja
meg kapuit a szovátai Medve-tó.
A strandolni vágyó felnőtteknek
– akárcsak tavaly – 30 lejbe, a
gyermekeknek és nyugdíjasoknak 25 lejbe kerül a belépő,
ugyanakkor idén is váltható
többszöri belépésre feljogosító
jegy – tájékoztatott Godra Árpád,
a tavat üzemeltető Danubius
Health Spa Resort értékesítési
és marketingigazgatója.

Nagy Székely Ildikó
A kiterített medvebőr alakjára emlékeztető, sós vizű tó Európa legnagyobb
heliotermikus tava, vizének és iszapjának gyógyhatása közismert, mozgásszervi és bőrbetegségekre, nőgyógyászati és inhalációs kezelésekre
használják. Tegnap a tó hőmérséklete
1,5 méter mélységben 41 C-fok, a fel-

színen pedig 29 C-fok volt – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.
A marketingigazgatótól azt is megtudtuk, hogy a látogatási program változatlan
a
korábbi
évekhez
viszonyítva, a strand délelőtt 10 órakor
nyit és 18 órakor zár. 13–15 óra között
„pihentetik” a tavat, azaz lehetőséget
teremtenek arra, hogy az édesvíz újra
kialakíthassa védőrétegét a sós víz fölött, és felmelegítse. Ebben a két órában nem engedélyezett a fürdés, a
strand területét azonban nem kell elhagyniuk a vendégeknek. Amennyiben
az időjárás lehetővé teszi, a Medve-tó
szeptember közepéig várja a fürdőzni
vágyókat.
Világnapot a fürdőzésnek
A közlemény arról is beszámol,
hogy a megnyitó napján csatlakoznak
a Bathe the World Alapítvány nemzet-

közi kezdeményezéséhez, amely az
ENSZ-hez intéz petíciót június 22ének a fürdőzés világnapjává való nyilvánítása érdekében. „A kezdeményezéssel bolygónk legfontosabb
kincsére, a víz csodálatos erejére és a
fürdőzés szertartására hívjuk fel a figyelmet. Szeretnénk, ha június 22-én
világszerte ünnepelnék a természetes
források, gyógyító vizek és a különféle
fürdőzési tradíciók nyújtotta jótéteményeket és az ezekhez való minél szélesebb körben való hozzáférést.”
Ennek fényében a Danubius Health
Spa Resort vezetősége a dévai Szent
Ferenc Alapítvány által fenntartott szovátai Szent József Gyermekvédelmi
Központ mintegy 60 lakóját látja vendégül a Medve-tó megnyitóján. Így az
idei strandszezonban Böjte Csaba pártfogoltjai élvezhetik elsőkként a testet, lelket felfrissítő, gyógyító sós vízi lebegést.

Megyei hírek

25 év a szenvedélybetegek
szolgálatában

Ezzel a címmel tart jubileumi nemzetközi konferenciát a
negyedszázada működő Bonus Pastor Alapítvány június
23-án, szombaton 9.30 órai kezdettel a marosvásárhelyi
Kultúrpalota kistermében. A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az alapítvány
honlapján: www.bonuspastor.ro.

Mátyás király emléknap Marosvécsen

Június 23-án, szombaton Mátyás király emléknapra kerül
sor a marosvécsi Kemény-kastélyban. A délelőtt 10 órakor
kezdődő programban vezetett kastélylátogatás, tárlatnyitó,
korabeli tánc, zene, gyermekprogramok is szerepelnek, illetve Mátyás-torta is lesz. A belépés ingyenes.

Várfalvi gyermek- és ifjúsági tábor

A Magyar Unitárius Egyház szervezésében jövő héten, június 26. – július 1. között zajlik a 8–11 éves gyermekek
számára meghirdetett gyermektábor az Aranyos menti
Várfalván. Július 2–8. között a 12–14 évesek ifjúsági táborát tartják. A táborba felekezeti hovatartozástól függetlenül
várják a jelentkezőket, a részvételi díj 200 lej. További részletek a www.unitarius.org honlapon, jelentkezni a
cziresza@yahoo.com e-mail-címen lehet.

Rádiókabaré

A Marosvásárhelyi Rádió és a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Szilágyi György Hófehérke és a hét elgyötört
törpe című, nagy sikerű rádiókabaréját mutatja be június
24-én, vasárnap 18 órakor a rádió stúdiótermében. Az
egyik legismertebbnek számító kabaréban Hófehérke meséjén keresztül – kacagtató módon – kulisszatitkokat árulnak el a rádiózásról a rádió munkatársai. Az eredeti,
1988-ban színpadra vitt kabaré-előadásban olyan ismert
színészek játszottak, mint Agárdy Gábor, Kern András,
Csákányi László, Csala Zsuzsa és Bárdy György. A felújított előadást Rózsa Sára rendezte, előadják: András Gedeon, Mesés Gáspár, Pásztor Márk, Bajkó Edina, Barabás
Hunor. A belépés díjtalan.

Vakációs program az állatkertben

A nyári vakáció alatt, 12 héten át minden pénteken délelőtt
10 órakor Állati jó találkozások néven érdekes, állatokkal
kapcsolatos gyermekfoglalkozásokra kerül sor a marosvásárhelyi állatkertben. A június 22-i első találkozó főszereplői a tevék. A résztvevőket 10 órára a tevekifutóhoz várják.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői június 26–29-e között Bulgáriában kirándulnak. Indulás 26-án, kedden reggel
9 órakor, hazatérés 29-én. A programban tengerparti fürdés, Mária királynő kastélyának és a botanikus kertnek a
meglátogatása is szerepel. Érdeklődni, feliratkozni a
könyvtár kövesdombi székhelyén, illetve Illyés Claudia
könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: (archív)

III. Richárd

Királydráma pályakezdő alkotók előadásában

Újra ígéretes, pályakezdő színházi alkotók bemutatkozására kínál helyszínt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
az Underground teremben. William Shakespeare III. Richárd című királydrámáját Bélai Marcel rendezi – áll a színház lapunkhoz eljuttatott közleményében.
„Richárd felismerte, hogy minden és mindenki az akarat
és az önzés céljából létezik a világon. Tehát minden megszerezhető. Mindent akart, mindent megszerzett. Hogyan
tovább? Sehogy. Nincsen tovább. Abban a pillanatban,
hogy Richárd fejére került a korona, újra célt és ezáltal értelmet vesztett. Ugyanoda jutott, ahonnan elindult. (…) Richárd korunk tökéletes mintapéldánya, a »self-made man«.
»Hát futni! Magamtól? Van okom erre: Különben bosszút
állok. Magamon?« – mondja Richárd, miután mindent megszerzett. Újra a magány dimenziójában. Érthetetlen. Aki mindent megszerez, az szabad. A szabadságra vágyunk. Amire
vágyunk, azzal szeretettel viseltetünk. És mivel a királyi trón
a »szabadságok legnagyobbika« – a királyt szeretni szokás.
Mindazonáltal, a király körül már nincsen senki” – ekképpen fogalmaz rendezői expozéjában Bélai Marcel.
A III. Richárd színreviteli projekt alkotócsapata: fellép
Kiliti Krisztián, Beczásy Áron, Fosztó András, Pál Zoltán,

RENDEZVÉNYEK

Matl Péter kiállítása

Matl Péter kárpátaljai képzőművész Ötösével című kiállítása nyílik meg június 22-én, pénteken 18 órakor Marosvásárhelyen, a Vártemplomi Diakóniai Otthon Eminescu
utca 28. szám alatti Bocskai termében. A kiállítást megnyitja és a művészt méltatja Szalipszki Endre nyugalmazott főkonzul. Szervező: a Gulág Emlékbizottság.

Szimfonikus hangverseny

Ma este 7 órakor szimfonikus hangversenyt tartanak a
marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel

Kozma Gábor Viktor, Kovács Botond, Lajter Márkó Ernesztó, Pál Zoltán, Korodi Janka, Benő Kinga, Sebestyén
Erika; látványtervező: Szőke Zsuzsi; látványtervező-aszszisztens: Papp Gyopár, Mihály Katalin; zeneszerző: Pásztor Márk; koreográfus: Szabó Franciska; produkciós
vezető: Medve Zsuzsa; rendezőasszisztensek: Bilibók
Anita, Renczés Viktória, Dobrovszki Dóra, Ősz Emese;
súgó, ügyelő: Bilibók Anita; rendező: Bélai Marcel.
A 16 éven felülieknek ajánlott előadásban stroboszkópot
használnak (a villózó fényhatások epilepsziás és szívritmus-szabályozóval rendelkező személyekre veszélyesek).
Az előadás létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Az előadás bemutatójára június 29-én, pénteken este 7
órától kerül sor az Underground teremben; soron következő
előadások: június 30., szombat 17 óra és 21 óra.
Jegyek válthatók a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddtől péntekig
12 és 17.30 óra között, telefon: 0372-951.251) és a színházban működő jegypénztárban (keddtől péntekig 9 és 15
óra között, valamint előadás előtt egy órával, telefon: 0365806-865) és online a www.biletmaster.ro honlapon.
(Knb.)

Valentin Doni, zongorán játszik Csegzi Zsuzsanna Ausztriában élő művész. Műsoron: Alessandrescu-, Mozart-,
Beethoven-művek. A hangversenyre a 35-ös számú bérletek érvényesek.

Quo vadis, székely nép?
– könyvbemutató

Tíz székelyföldi várost érintő körútja során Gábor Ferenc,
a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsának újonnan megválasztott elnöke a XX. századi FeketeKörös-völgyi székely és magyar vértanúságot feltáró négy
könyvét mutatja be június 22-én, pénteken 18 órakor a
marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban.
Házigazda: Szász Zoltán.
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Elhunyt Kányádi Sándor költő, író, műfordító

Fotó: Vajda György (archív)

Életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor. A Kossuth-díjas költő, író, műfordítót szerda hajnalban
érte a halál Budapesten – tájékoztatta a család szerdán az MTI-t.

Székely parasztcsaládban született a Hargita megyei Nagygalambfalván 1929. május 10-én. A középiskolát Székelyudvarhelyen végezte, majd beiratkozott a marosvásárhelyi
Színházművészeti Főiskolára, végül a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar szakos tanári diplomát
1954-ben. Tanárként soha nem dolgozott, 1950-ben Páskándi
Géza fedezte fel, első versét az Ifjúmunkás című lap közölte.
Munkatárs volt az Irodalmi Almanach, az Utunk, a Dolgozó
Nő című lapoknál és a Napsugár című gyereklap szerkesztőségében, első verseskötete Virágzik a cseresznyefa címmel
1955-ben jelent meg.
Költői pályájának korai időszakában „a szocialista lelkesedéstől megszállottan” bizakodó verseket írt az élet és a természet szépségéről, a romániai magyarság jövőjéről. A
kijózanodás a hatvanas években következett be, ettől kezdve
költészetének fő erkölcsi kérdése a közösséghez való hűség és
a társadalom drámai konfliktusainak feltárása lett, műveiben
mind tudatosabban kötődött az erdélyi magyarsághoz. Költészete tartalmilag és formailag is megújult, az archaikus, hagyományos és a modern lírai elemek sajátos szintézisét
valósította meg. Nagyszabású költeményekben keresett választ
a magyarság sorskérdéseire (Fától fáig, Halottak napja Bécs-

ben), elítélte a román kormányzat elnyomó nemzetiségi politikáját (Krónikás ének, Visszafojtott szavak a Házsongárdban).
Kányádi Sándor 1967-ben utazhatott először Nyugatra,
Bécsben tartott előadást. Ezt követően Európában és a tengerentúlon is számos helyen megfordult, 1984-ben hosszabb
amerikai előadókörutat tett, ebből az élményből született meg
a Dél keresztje alatt című versciklusa. 1987-ben meghívták
a rotterdami nemzetközi költőtalálkozóra, de nem kapott útlevelet, erre tiltakozásul kilépett a román írószövetségből. Az
1989-es romániai fordulat után számot vetett a múlttal, de
arra is figyelmeztetett, hogy a zsarnokság tovább él a társadalom mélyebb szerkezeteiben (Kuplé a vörös villamosról).
Több vers- és mesekötete szól a gyermekeknek (Három bárány, Farkasűző furulya, Világlátott egérke, Billeg-ballag,
Kecskemesék, A kíváncsi Hold), számos versét a Kaláka
együttes zenésítette meg. Életművének fontos részét alkotják
az esszék és műfordítások (Erdélyi jiddis népköltészet, Egy
kismadár ül vala, Csipkebokor az alkonyatban), de írt drámát
és forgatókönyvet is. Kányádi saját műveinek avatott előadója,
több nagylemeze is megjelent. Műveit számos nyelvre lefordították.
Költészete egyfajta szintézis, amelyben kifejezésre juttatja
a közösségéért való aggodalmát és költői személyiségének
belső kérdéseit. A változékony változatlanság jellemző rá: változatlan a népköltészetben gyökerező hang és a megtartó közösséghez fűződő hűség; a változékonyság a stílusban, a
szemléletmódban, a tematikában és a műfajváltásokban fedezhető fel.
Művészetéért több rangos elismerést, többek között 1993ban Kossuth-, 1994-ben Herder-, 1998-ban Magyar Örökség,
2005-ben Hazám, 2008-ban Táncsics-, 2011-ben Aphelandra-,
2014-ben Széll Kálmán-díjat kapott. 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést,
2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét
vehette át. 2008-ban a Magyar Kultúra Követe címmel ismerték el, 2009-ben Budapest I. kerületének és szülőfalujának
díszpolgára lett. 2002 óta volt a Magyar Művészeti Akadémia
tagja, 2007-ben a Magyar Írószövetség örökös tagjává választották. 2013-ban vehette át az Emberi Méltóság Tanácsának
Emberi Méltóságért díját. 2014-ben a Nemzet Művésze díjjal,
2017-ben Prima Primissima díjjal tüntették ki. 1998-ban részt
vett a Digitális Irodalmi Akadémia megalapításában, az ő kezdeményezésére nyílt meg 2012-ben Budapest I. kerületében a
Mesemúzeum és Meseműhely.
Egyik méltatója szerint Kányádi egy személyben költő és
tanú, korának hiteles krónikása, tetőtől talpig európai polgár,
tipikusan kelet-közép-európai művészsorssal.
Kányádi Sándort várhatóan szülőfalujában, Nagygalambfalván helyezik örök nyugalomra. A temetés időpontjáról a
család később ad tájékoztatást.

A délutáni szunyókálásról egészen őszintén

Amiről most írnék, arról túl sok szó
esett már az irodalomban, de a magánéletben szégyenlősen takargatjuk, vagy
alig beszélünk róla. Nem felnőtt, nem férfias dolog. Avagy tudomásul vesszük közmegegyezéssel, közhallgatással, és
továbblépünk, átlépünk felette, fontosabb
dolgokra fordítjuk figyelmünket.
Egyesek szerint fölösleges, időpazarlás, hisz olyan kevés hasznos idő adatik
nekünk e földön (?), mások szerint szokás dolga, egészséges magánügy. A csecsemők
és
öregek
előjoga,
tulajdonsága, jellemzője. Szükségtelen
luxus, de finom.
Igen, a címben is feltett délutáni alvásról próbálok összehozni valamit,
jogcímet keresek hozzá. Tipikusan békeidős tevékenység. Nem nagyon hallottam arról, hogy az első világháborúban
dédjeink és nagyapáink bár egy délután
is szunyókáltak volna csöndes elégedettséggel a szúnyogháló vagy szögesdrótok alatt, között a lövészárokban.
Hogy elnyomta volna őket a bőséges
hadiebéd után a buzgóság a vezérkari
terepasztalon vagy éppenséggel az
ágyútalp mellett a kövér galíciai fűben.
Aztán a kommunizmus építése közben
sem illett délután egy órácskára lepihenni, hiszen a kommunista egy percig
sem mondhat le az ideológusok szerint
az osztályharcról, „nincs mentség, ha
elnyom az álom”, fenyegették meg H. I.
versével a negyedikeseket olvasókönyv
által a minisztériumból a tananyag
összeállítói. Felsőbb utasításra. A békeharc közben sem szabad aludni, miként
a háborúban is tilos, nem javallott a

győzelem érdekében. Azért persze vannak kivételek. Olyan merészek,
akik nem nagyon vették komolyan a
pártnak a délutáni magánpihenésre kimondott tilalmát. Nem írták le, csak
szóban, megengedő mozdulattal, kényszerűen utaltak rá a titkárok, igazgatók,
főbizalmik,
káderesek,
baloldali
elhajlók. Legfennebb tíz percet

engedélyeztek. Ennyi elég, ez a józan
időmennyiség az energetikusok, dietetikusok szerint. A dialektikusok is ennyit
materializáltak. Állítólag Engels is ily
kicsinyet aludt, Lenin pedig még ennyit
sem. Sokkal aktívabb volt annál. Nagy
(orosz) lelki tartalékok felett uralkodott.
Sztálin csak a vége felé merte lehajtani
klasszikus grúz fejét, amikor már elég
ellenséggel végzett. Álmát őrizték a költők és a fegyverek. A Kreml falai, Lenin
kis vörös márvány végkuckója a Kreml
falának tövében. A Vörös téren.
Bár ismerte a négy klasszikust, sőt
tanított is belőlük néhány évig, apa
mégis minden délután, ha tehette, fiatal
orvos korától kezdve ledőlt délután,
ebéd után. Behúzta a dolgozó- vagy a
nagyszoba ajtaját, nagyon szépen megkért, hogy ne bakalódjunk öcsénkkel,
maradjunk egy órára csöndben. Nehéz
volt. Szinte lehetetlent kért tőlünk.
Ugyanis percenként robbant ki közöttünk az antagónia. Az ellenlábazás kéz-

zel és lábbal, szóban és helyfoglalásban,
játékszerben és eszközben nyilvánult
meg, tört a felszínre. Fékezhetetlenül ingerelt a ránk oktrojált csöndrendelet. A
hangunkat elméletileg suttogóra fogtuk,
de inkább volt az Üvöltő szelek utánzata, mint a Suttogások és sikolyok alattomos lopakodása. Aztán apánk
mérgesen felkelt, lehordott bennünket,
és leült dolgozni, az írószoba ajtaja alól
kigomolygott a cigaretta füstje, kékes
pára kavargott a levegőben, ahogyan a
lenyugvó nap sugarai a Maros felől átmetszették a délután maradékát. Mi elcsendesedtünk, már nem volt tétje a
játékoknak, megtaláltuk a különutakat,
bár kissé szégyelltük magunkat, de tisztában voltunk vele, hogy holnap az
egész kísértetiesen ugyanígy meg fog ismétlődni. Apa úgysem haragszik meg
komolyan.
Hatvan évvel később ugyanilyen szokásnak hódolok. Minden délután ágynak dőlök, belezuhanok. Elvonulok,
behúzom magam mögött a szobaajtót, és
„elmerülök Morpheus karjai közé”. Így
mondják ezt szépelgő közhellyel. És a történelem békeüzenete megismétlődik:
rászólok A-ra, unokámra, mielőtt kikapcsolom magamat és aranysárga mobilomat. Csöndet kérek. Csak azért nem
loptam el egy szállodából az azonos szövegű táblácskát, mert lányunokám még
nem tud olvasni. De ami késik, nem múlik
el nyomtalan. Sohasem hittem volna,
hogy ugyanúgy teszek majd, mint Apa. A
délutáni alvásparancs tehát a géneken
keresztül testálódik. Csak tudnám, melyik génszekvencia felelős ezért.

Ország – világ
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Tiltakozó csoport
a parlamentben

Tiltakozók gyűltek össze a parlament folyosóján, miközben Viorica Dăncilă miniszterelnök a 2019 első
felében esedékes román EU-elnökség előkészítéséről beszélt a két ház plénuma előtt. A kilenc személyből álló csoport felháborodását a büntetőeljárási
törvénykönyv elfogadott módosításai váltották ki. A
tüntetők Liviu Dragnea PSD-elnök lemondását kérték,
és „A demokrácia haldoklik, Románia, ébredj!”, „Büntető törvénykönyv vagy büntetőügyesek törvénykönyve” feliratú molinókat tartottak a kezükben. Az
USR elnöke, Dan Barna rámutatott, az állampolgároknak jogukban áll részt venni a parlament ülésein
és kifejteni álláspontjukat. Hozzátette, alakulata segített a tiltakozóknak bejutni az épületbe. (Agerpres)

Csökken a víz- és csatornadíjak
héája

Kilenc százalékra csökken a víz- és csatornadíjak
héája – az erről szóló törvénytervezetet döntő házként fogadta el szerdán a képviselőház. A törvényhozók egyhangúlag megszavazták a kezdeményezést, amely a 2015/227-es adótörvénykönyvet módosítja. Ennek értelmében kilenc százalékra
csökken a víz- és a csatornadíjak, valamint a mezőgazdasági öntözőrendszerek által felhasznált víz
szállításának díja. (Agerpres)

Szociális segély – feltételekkel

Döntő házként elfogadta a képviselőház azt a tervezetet, melynek értelmében elveszíti a szociális segélyt az a munkanélküli, aki visszautasít egy
felajánlott munkahelyet vagy nem hajlandó a munkaerő-elhelyezési irodák által szervezett programokon, képzéseken részt venni. Az elfogadott javaslat
azt is előírja, hogy a segély összegének megfelelő
munkát kell végeznie a helyi közösség érdekében
annak, aki felnőtt, munkaképes és részesül a támogatásban. Amennyiben az illető maradandóan vagy
ideiglenesen munkaképtelen, a kiosztott munkát a
segélyben részesülő család más, munkaképes tagjainak kell elvégezniük. A tervezet szerint az elöljáróknak összesíteniük kell a helyi jogi és
magánszemélyektől, családi vállalkozásoktól érkező
munkaerő-igényléseket, és az idénymunkákra be
kell osztaniuk a szociális támogatásban részesülő
személyeket. A beosztást tartalmazó listát ki kell függeszteniük a polgármesteri hivatalban. Az az elöljáró, aki nem teljesíti ezt a feladatát, ezertől ötezerig
lejig terjedő bírságban részesül. (Agerpres)

Börtönt kapott Dan Şova

Jogerősen háromévnyi letöltendő szabadságvesztésre ítélte Dan Şova volt szenátort a legfelsőbb bíróság a govorai hőerőmű ügyében, amelyben
befolyással való üzérkedéssel vádolták. Az erőmű
volt igazgatóját, Mihai Bălant közmunkára ítélték. A
vádhatóság szerint 2011 októbere és 2014 júliusa
között Şova különböző összegeket kért, és összesen 100.000 eurót kapott a feljelentőtől cserébe
azért, hogy befolyást gyakoroljon Mihai Bălanra, a
Govora hőerőmű vezérigazgatójára, és utóbbi garantáljon egy jogi tanácsadási szerződést egy bizonyos ügyvédi irodával, amelynek fejében havi
rendszerességgel 10.000 eurót fizetne a CET. 2011
októberében a hőerőmű és az ügyvédi iroda meg is
kötötte a szerződést, havi 10.000 euró fejében, egy
évre. A szenátor összesen 60.000 eurót kapott a
szolgáltatásáért. 2013 májusában újabb szerződést
kötött ugyanazzal az ügyvédi irodával, szintén havi
10.000 euró értékben. A második szerződés érvényességi ideje alatt Dan Şova újabb 40.000 eurót
zsebelt be. (Mediafax)

Ok vagy ürügy?

(Folytatás az 1. oldalról)
Az események sorában friss mozzanat, hogy a liberális párt tegnap bizalmatlansági indítványt nyújtott be
a kormány ellen Állítsák meg a bábkormányt! mottóval,
és Viorica Dăncilă miniszterelnök menesztését kérte. A
kormányfő helyét ki más, mint Ludovic Orban venné át,
aki be is jelentette, hogy kész felvállalni a kormányzás
felelősségét. A bizalmatlansági indítványt 5 napon belül
terjesztik vitára, a liberálisok – akiknek a számítása valahogy sehogy sem jön ki – pedig abban reménykednek,
hogy az indítvány megszavazásához szükséges mintegy
60 szavazatot az RMDSZ-től, a kisebbségektől, sőt, akár
a PSD-s honatyák „átszavazása” eredményeképpen
gyűjthetik be. Ezzel párhuzamosan, a Btk. kedden megszavazott, az ellenzék és a tüntetők által kifogásolt módosításainak alkotmányosságáról várhatóan az
Alkotmánybíróság határoz majd, hiszen mind az ellenzék, mind a Legfelsőbb Bíróság bejelentette, hogy megóvja, és az államfőnek is döntenie kell még.
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Helyi alkotók, neves társulatok Biztatják a gyermekre vágyó családokat, éljenek a lehetőséggel!
Könnyítettek az örökbefogadáson
című produkcióját viszi ez alkalom(Folytatás az 1. oldalról)
Marosvásárhelyen kaphat meg, na- mal színre.

gyobb szerep jut a helyi alkotóknak,
képzőművészeknek. Emellett budapesti neves társulatok is elhozzák
városunkba produkcióikat: a Hagyományok Házával együttműködve a Magyar Állami Népi
Együttes jön el A magyar rapszódia
című, szabadtéren bemutatandó
grandiózus előadásával, a Budapesti Operettszínház művészei
pedig A chicagói hercegnőt viszik
színre a Nemzeti Színház Nagytermében. Ennek kapcsán a főszervező
kiemelte a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezetőségének támogatását, amely nemcsak a helyszín
biztosításában, hanem a szervezés
egyéb részleteiben is megmutatkozik. A budapesti előadást háromszor
láthatják a marosvásárhelyiek.
Emellett a Tompa Miklós Társulat
produkciói gazdagítják majd a Forgatag színházi kínálatát.
Folklórnap és Mátyás király
Molnár Imola programfelelős a
Vásárhelyi Forgatag augusztus 18-i
előrendezvényéről, a budapesti Savaria Barokk Zenekar Szent István,
Magyarország első királya című
előadásáról adott hírt, majd két
„forgatagos” vándorkiállításról is
beszámolt. Mindkét tárlat a Mátyás
király emlékév keretében érkezik
Marosvásárhelyre: a Mátyás király
életterei című pannókon nyújt betekintést Mátyás világába, a Kalandok Mátyás táborában címet viselő,
interaktív kiállítás pedig a király
hadseregének életét ismerteti meg a
kisebb látogatók számára is élvezetes módon.
A helyi intézmények közül fontos szerep jut a Maros Művészegyüttesnek, amelynek igazgatója,
Barabási Attila mindig az elsők között ajánlja fel támogatását a Forgatagnak. A művészegyüttes ezúttal
egy szabadtéri néptáncelőadással,
illetve egy gyermekegyütteseket is
felvonultató folklórnappal gazdagítja a rendezvénysorozatot. A Forgatag ugyanakkor a Bekecs
Néptáncegyüttest is Marosvásárhelyre hozza, a nyárádszeredai társulat Ember az embertelenségben

Rúzsa Magdi a Ligetben
A Forgatagról természetesen a
könnyűzenei koncertek sem hiányozhatnak, augusztus 31-én Rúzsa
Magdi, szeptember elsején Kis
Tibor és a Csík zenekar, 2-án a
Quimby lép fel a Ligetben. A kulturális kínálatot a tervek szerint Cári
Tibor és Sebestyén Aba Kór-Társak
című produkciója is gazdagítja.
Portik Vilmos arról is tájékoztatott, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat ezúttal is támogatja a
Forgatagot, amelynek egyes rendezvényei – bizonyos családi progdzsesszkoncertek
–
ramok,
várhatóan a várban zajlanak. A kézművesvásárnak a korábbi évekhez
hasonlóan a Liget ad majd otthont.
A főszervezőt a Szféra-rendezvényekről is megkérdeztük. Portik
Vilmos elmondta, hogy a Forgatagról ez a programpont sem marad ki,
de idén valószínűleg nem az Aranykakas udvarán lesz. Fontos helyszín
marad ugyanakkor a korábbi években igen népszerű Borudvar.
Lapunk kérdésére válaszolva a
főszervező azt is kifejtette, hogy bár
idén nem a Forgatag keretében
kerül sor a Marosvásárhelyiek Világtalálkozójára – ennek időpontja
június 30. –, a világtalálkozó szervezőivel továbbra is együttműködnek, mi több, rendezvényüket a
Forgatag előrendezvényének tekintik.
Forgatag-hírvivők a nagyvilágban
A sajtótájékoztató végén Portik
Vilmos egy Forgatag-népszerűsítő
játékra hívta meg a marosvásárhelyieket. A játék célja minél több
helyre elvinni a rendezvény hírét.
Ennek érdekében különböző nyaralási helyszíneken – akár környékbeli falvakban, akár távoli
nagyvárosokban – készült fotókat
várnak a Forgatag honlapjára, a lényeg, hogy minden fényképen ott
legyen – bőröndre ragasztva vagy
egyéb módon – a rendezvény matricája, illetve logója. A beküldők
között a szervezők egy kétszemélyes üdülést sorsolnak ki a jövő
nyárra.

Lóra szállnak a székelyek

A hét végén Erdőszentgyörgyön zajlik Székelyföld egyik
jeles lovas rendezvénye, a VI.
Marosszéki Lófuttatás. A
program szinte teljesen a lovakhoz köthető, kezdve a futamok versenyszámaitól a
kulturális fellépésekig és a
családi kikapcsolódásig, mindenki találhat kedvére valót a
színesnek, tartalmasnak ígérkező kínálatból, ha kilátogat a
település fölötti Pad-dombra.

Gligor Róbert László

A rendezvény magját természetesen a lófuttatások, azaz lovas vágtaversenyek teszik ki, idén is három
kategóriában indul futam. A Marosszéki Lófuttatáson a vidékünkön is
élő, a magyar történelemhez és kultúrához köthető, főleg egykori katonalovak indulnak, mint a lipicai,
arab telivér, sági arab, kisbéri félvér.
Második alkalommal külön futamon indulhatnak az etalonnak számító angol telivérek, és ugyancsak
külön állnak rajthoz a hagyományőrző huszárok lovai. Jakab Kevend
szervezőtől megtudtuk: a marosszéki futamra 11 lovat neveztek be,
ezért itt három verseny várható az
előfutamon, míg az angol és huszárlovaknál csak 6-6 benevező van,

ezért két-két indulás lesz az előfutamokon. A nevezési határidő június 15. volt, hogy az egyéb
programokat igazítani tudják a futamokhoz, de még tudnak fogadni
kategóriánként egy-két késői nevezőt, ez még nem borítaná fel a futamok rendjét. A versenyzőket
Maros, Hargita és Kovászna megyék adják, szinte egyenlő arányban, távolabbi érdeklődő is volt, de
végül a nevezés elmaradt. Az idén
nagyobb pénzjutalomért (is) szaladnak a versenylovak, a huszárfutam
győztese 1500, a marossszéki 5, az
angol lovak versenyének győztese
10 ezer lejt vihet haza, de nem távoznak üres kézzel a dobogó második és harmadik fokára állók sem.
Szabadidős programok
Természetesen nemcsak a fizikailag is megerőltető versenyköröket
és a hajszát követhetik a kilátogatók, a gyerekeket is lóhátra lehet ültetni majd néhány perces körre, de
lesz kézművessarok és kézművesvásár is, eközben a színpadon küküllőmenti
néptánccsoportok
lépnek fel. És természetesen idén
sem fognak hiányozni a programból
a honfoglaláskori harcászati és
íjászbemutatók, baranta-, huszár-,
kaszkadőr- és csikósbemutatók. A
szervezők Marosszéki ízek néven

Az utóbbi hat évben egy sor
törvénymódosítással gyorsították fel a gyermekjogvédelmi
reformot, amely hozzájárult az
állami gondozásban levő gyermekek
örökbefogadásának
megkönnyítéséhez. Erről keddi
sajtótájékoztatóján számolt
be a Maros Megyei Szociális
Ellátási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság. Maros megyében 2012 óta 643 gyermeket
nyilvánítottak örökbe fogadhatóvá, és csak egyharmadukat, pontosabban 196-ot
fogadtak örökbe.

Mezey Sarolta

– A sajtó révén biztatom azokat a
családokat, akik gyereket szeretnének örökbe fogadni, hogy keressék
fel az intézményt, érdeklődjenek,
hiszen itt a lehetőség, hogy családjuk gyerekkel bővüljön – fogalmazott Elida Deak, az intézmény
Doru
vezérigazgató-helyettese.
Constantin, az igazgatóság szóvivője ismertette azokat a legfontosabb
törvénymódosításokat,
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy
egy gyermeket örökbe fogadhatóvá
nyilváníthassanak. Ezek szerint a
védelmi rendszerben elhelyezett
gyermek, aki iránt egy éven át sem
a szülők, sem a negyedfokig terjedő
rokonság nem érdeklődött, és semmit sem tett annak érdekében, hogy
a gyermeket visszavegyék a családba, vagy ha a szülőket és rokonokat hat hónapon át nem találták
meg, vagy akiknek a szülei, hozzátartozói írásba adják, hogy nem vállalják a gyermek nevelését – s ezt az
aláírást követő 30 napon belül nem
is gondolják meg –, vagy az a gyermek, akinek szülei nem ismertek,
30 nappal a születési bizonyítvány
kibocsátása után örökbe fogadhatóvá nyilvánítható. További fontos
módosítás, hogy az örökbe fogadhatóságról szóló bírósági végzés a
gyermek 14. életévéig érvényes
marad. A nehezen örökbe fogadható
gyermekek – hátrányos helyzetűek,
sérültek, krónikus betegek – eseté-

gasztronómiai rendezvényt is beiktattak a programba, ahol Maros megyei önkormányzatok csapatai
készíthetik el és mutathatják be a
zsűrinek főztjüket.
Egyedi előadásokat,
élményeket ígérnek
A szervezők nemcsak a tavalyi
színvonalat ígérik, még rá is tettek
egy lapáttal, mindkét napra egyedi
rendezvényeket hoznak. Szombaton este 9 órától a budapesti Nemzeti Lovas Színház mutatja be a
Honfoglalás című rockoperát, ha elromolna az idő, az előadást hétfő
estére teszik át, de nem marad el,
hiszen már egy éve leszerződték a
produkciót – ígérte Csibi Attila Zoltán polgármester. Ambrus Róbert
önkormányzati munkatárstól megtudtuk: 50 fős stáb (színészek, lova-

Illusztráció

ben megengedett ezek profiljának
láthatása, amit az országos szintű
elektronikus rendszerbe töltenek
fel. Ehhez azon családoknak van
hozzáférhetősége, akik számára
megnyílt az út az örökbefogadásra.
2016 óta 12 nehezen örökbe fogadhatónak nyilvánított gyermeket vettek örökbe a megyéből.
Ami az örökbe fogadó családokat
illeti, a törvény számukra is kedvezőbb lett. Egyik könnyítés, hogy a
családok felmérésének időtartama
120 napról 90 napra csökkent, az attesztálás érvényessége egy évről két
évre bővült, a munkaadó 40 órányi
szabadságot köteles biztosítani az
alkalmazottnak a család felmérésekor, az örökbe fogadó család valamely tagjának, az anyának vagy az
apának egy év szabadság és 1700
lej havi pótlék jár, függetlenül a
gyermek életkorától.
Az örökbe fogadott gyermekek
napját június 8-án tartják, amit minden évben megünnepel a gyermekvédelmi igazgatóság. Idén a
Ligetben került erre sor, ahol 75
örökbe fogadott gyermek vett részt
a szülőkkel együtt.

sok, zenészek, statiszták, műszaki
személyzet) és 12 ló érkezik a hétvégére a településre. Az előadás
magja a színpadon zajlik, de a közvetlen szomszédságában egy
20X40 méteres teret is elkerítenek
az állatok és mozgáselemek számára. A terep lapos, ezért a helyszínen nem lehet nézőteret kialakítani,
így hatalmas kivetítőket állítanak
fel, hogy mindenki jól láthassa az
előadást.
Vasárnap este a díjátadás után
színpadra lép a Bojtorján együttes,
majd 21 órától szabadtéri vetítésen
nézheti meg a közönség a nagy sikerű Kincsem című lovas filmet,
hatalmas kivetítőkön és olyan hangtechnikával, amelyet zárt térben
nem lehet visszaadni. A magyarsághoz szorosan kötődő ló és lovas kul-

Lovas vágták, csikós- és harci bemutatók – a magyar lovas kultúra részei

Idén eddig 124 gyermeket – a
legkisebb 9 hónapos, a legnagyobb
13 éves – nyilvánítottak örökbe fogadhatónak és 21-et fogadtak
örökbe, valamennyien egészségesek. Az év eddig eltelt időszakában
22 család érdeklődött az örökbe fogadható gyerekek iránt, és 18 családot nyilvánítottak örökbe fogadásra
alkalmasnak.
– A mi feladatunk, hogy a gyerekre vágyó családokat és az örökbe
adható gyermekeket a lehető legjobban segítsük. Van olyan attesztálással rendelkező család, amely a
második gyermeket kívánja adoptálni, ami arra enged következtetni,
hogy a családok nagyon megszerették a gyermekeket, és a gyermekek
is vonzódnak hozzájuk. Szerencsés
helyzet, amikor az örökbe fogadó
szülők elvárásai és a gyermek szükségletei egybeesnek, akkor mindkét
fél elégedett. Az évek során csupán
egy eset volt, amikor a gyereket ki
kellett emelni az örökbe fogadó családból, mert sem a család, sem a
gyerek nem tudott alkalmazkodni
egymáshoz – tájékoztatott Elida
Deak.
túra felelevenítését, ápolását célzó
Marosszéki Lófuttatás szervezői
csak napos, kellemes időt kívánhatnak az esemény mellé, mert közönségből várhatóan idén sem lesz
hiány: nemcsak a szentgyörgyiek,
hanem a környező települések és a
szomszédos Sóvidék és Nyárádmente is jelen lesz, a legtöbben
pedig Marosvásárhelyről szoktak
kilátogatni, és feltehetően szép
számban érkeznek Hargita és Kovászna megyei lóbarátok, érdeklődők is. Az eseményt a helyi
önkormányzat mellett a Kis-Küküllő Térségi Társulás, a Maros
Megyei Tanács és az OTP Bank is
támogatja, fővédnöke Péter Ferenc
tanácselnök, a lovas programok
szakkommentátora pedig idén is a
magyarországi Csontos János lesz.

Fotó: Gligor Róbert László (archív)
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Óvatosan a napozással!

Nyakunkon a nyár: a tikkasztó hőség, a nyaralások
ideje, amikor a strandon vagy
a tengerparton gyakran órákig tartózkodunk a tűző
napon. Az emberek többsége
tisztában van azzal, hogy a
magas UV-sugárzás leégést,
hosszabb távon pedig bőrrákot okozhat, ám jóval kevesebben
vannak,
akik
tudatosan próbálnak védekezni. Dr. Gáspár Réka bőrgyógyász
szakorvos
azt
tanácsolja, amennyiben lehet,
kerüljük a napozást.

Menyhárt Borbála

– Nyáron zsúfolásig telnek a
strandok, sokan órákig napoznak,
hogy szép barna bőrrel büszkélkedhessenek… Lehet-e úgy napozni, hogy ezzel ne ártsunk a
bőrünknek?
– Annak ellenére, hogy a napsütésnek vannak pozitív hatásai is,
mint például a hangulatjavító élmény és a D-vitamin-termelődés,
a hangsúly a negatív, káros hatásokra helyeződik, ha napozásról
van szó. Ugyanis a napsugárzás
részét képező UV-sugárzás bizonyítottan rákkeltő hatású, sőt, ez
fokozódik, összeadódik az évek,
évtizedek folyamán. A tények
alapján azt kell mondanom, hogy
a fényvédelem és korlát nélküli
napozás, illetve a hosszú távon
szép és egészséges bőr nem öszszeegyeztethető. Röviden: a tűző
napot el kell kerülni 11–16 óra
közt, és ha napon vagyunk, védjük a bőrt fényvédő hatású termékkel.
– Napozáskor mire figyeljünk
oda, hogy megelőzzük a melanóma
kialakulását?

– Nem mindegy, mikor, milyen
órában, napszakban tesszük ki a bőrünket a napsugárzásnak, illetve sok
múlik a bőr úgynevezett fototípusán
is (ez határozza meg, hogy a bőr hogyan reagál a napsugárzásra).
Vagyis a világos, nehezen vagy
egyáltalán nem barnuló bőrűek akár
5–10 perc alatt is leéghetnek a
napon, különösen a kritikus órákban, amikor az UV-sugárzás a legintenzívebb. Náluk a melanóma
(festéksejtes bőrrák) kockázata is
nagyobb. Nem vagy nehezen barnuló bőrűek (akik rendszerint világos bőr-, haj- és szemszínűek) ezért
ne napozzanak és ne akarjanak mindenáron barnulni, figyeljenek a
bőrük jelzéseire. Továbbá magasabb a melanóma kialakulási kockázata azoknál is, akiknek sok
pigmentált anyajegyük van, illetve
akiknél elsőfokú rokonnál (szülő,
testvér) előfordult melanóma.
Nekik szintén kerülniük kell a napozást és a szoláriumozást is.
Alaptanács, hogy mindenki kerülje a direkt, tűző napsütést a 11–
16 óra közötti intervallumban,
ezekben az órákban ne tartózkodjunk szándékosan a napon. Óvakodjunk a napégésektől, ezek
különösen ártalmasak, és nagyban
növelik a melanóma kialakulásának
a kockázatát.
– Milyen naptejet használjunk,
hogy az hatékony védelmet nyújtson, és milyen mennyiségben vigyük
fel a bőrre?
– A napnak kitett bőrfelületet
mindig kenjük be legalább SPF 30
jelzésű fényvédő termékkel (naptej,
napkrém, -spray, stb), ami mintegy
pajzsként védi a bőrt az UV-sugarakkal szemben. Ha rendszeresen és
az előírásoknak megfelelően használjuk a fényvédőket, valóban hatékonyak. Figyelembe kell venni,

hogy a fényvédőket 20 perccel a
napon való tartózkodás elkezdése
előtt szükséges felvinni a bőrre.
Fontos a megfelelő mennyiség is,
az arcra egy teáskanálnyi (5 ml), a
bőr többi részére két evőkanálnyi
(kb. 30 ml) fényvédő szükséges az
alapos védettséghez. Napon tartózkodás alatt kétóránként be kell
kenni a bőrt, erős izzadás esetén
még gyakrabban, illetve közvetlenül úszás, fürdőzés, törülközés után.
A jó fényvédő véd mind az UVB(SPF-faktor jelöli), mint az UVAsugárzástól (PPD-faktor jelöli), és
vízálló. Az alapos védelemért ajánlott legalább SPF 30 jelzésű terméket
venni. Arcra
érdemes
speciálisan arcbőrre valót használni,
figyelembe véve a bőrtípust vagy az

esetleges bőrproblémákat (akné, rozacea, melasma, napallergiás, intoleráns bőr).
– Gyerekek esetében magasabb
faktorú naptej ajánlott?
– Ajánlott kimondottan gyerekek
számára kifejlesztett termékeket választani, ezek megbízhatóbban
védik a kicsik érzékenyebb, vékonyabb bőrét. A speciálisan gyerekek
számára készült termékek egyébként mindig SPF 50/50+ jelzésűek.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy
gyerekeknél 6 hónapos korig nem
ajánlott a fényvédők használata;
ugyanakkor féléves kor után fényvédő használata mellett is ajánlott
kerülni a tűző napot.
– A tavaly megbontott naptej idén
még használható-e?
– A tavaly felbontott naptej már
nem tekinthető megbízhatónak.
Arra kell törekedni, hogy a felbontott fényvédőt használjuk el az adott
szezonban, így következő nyáron
nem lesz nagy a kísértés, hogy hozzányúljunk. Ne ezen múljon bőrünk
biztonsága és egészsége!
– Akinek sok az anyajegye, annak
veszélyesebb-e a napon tartózkodni? Például, ha nem is napozunk, de rövid ujjúban járunk, és az
alkarunk tele van anyajeggyel, az is
kockázatot jelent?
– Nagyszámú pigmentált anyajegy valóban nagyobb melanómakockázatot jelent. 20 pigmentált
anyajegy egyébként teljesen átlagosnak számít, 50 fölötti számú
anyajegynél mondhatjuk, hogy
sok. A karokon, illetve a napnak
nyaranta rendszeresen, rutinszerűen kitett testrészeken (az arc,
kézfej, lábfej, dekoltázs) idővel
azért jelenik meg egyre több
aprócska barna foltocska, kis
anyajegy, mert az UV-sugárzás
nyáron szinte folyamatosan serkenti a pigmentképző sejteket.
Ezeket az aprócska anyajegyeket,
illetve a többi anyajegyet is érdemes évente egyszer bőrgyógyászszal megvizsgáltatni, valamint
figyelni az esetlegesen bekövetkező változásokra: aszimmetria,
több szín, elmosódó szélek, 6 mmnél nagyobb átmérő vagy a növe-
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kedés, változás jelezhet rosszindulatú átalakulást.
– Ha már leégett a bőrünk, hogyan kezeljük, mire figyeljünk?
– Elsősorban ne tegyük ki közvetlen napsütésnek a leégett, piros
bőrfelszínt, de ha mégis napra kell
mennünk, akkor viseljünk megfelelő ruházatot, ami sűrű szövésű
anyagból készült, és minél nagyobb bőrfelületet fed. Hűtsük a
megpirult bőrt gyakori zuhannyal,
használjunk hidratáló hatású testápolót. A hideg borogatás is jótékony hatású lehet. Mindemellett
ajánlott a bőséges folyadékfogyasztás. Fájdalomcsillapításra és
a gyulladás csökkentésére jól jöhetnek a gyulladáscsökkentők,
mint az ibuprofen, aszpirin. Ha
hólyagok képződnek a bőrön, ezeket ne szúrjuk ki, ne szedjük le a
tetejüket!
– Milyen következményekkel járhat, akár hosszú távon, a leégés?
– A leégés, de egyébként maga a
napozás és a szoláriumozás is,
mivel UV-terhelést jelent, első helyen áll a bőrrákkeltő tényezők listáján. Az UV-sugárzás bőrkárosító
hatása idővel összeadódik és fokozódik, vagyis a korábbi leégések,
szoláriumozások akár évekkel, évtizedekkel később bosszulhatják
meg magukat. Gyerekkori hólyagos
leégések megduplázzák a későbbi
melanóma kockázatát. A gyakori
UV-expozíció nemcsak a melanóma, hanem más bőrráktípusok, a
bazalióma és a laphámrák kockázatát is bizonyítottan növeli. A leégések emellett nagyban felgyorsítják
a bőröregedést, amely megnyilvánul a bőr gyorsabb ráncosodásában,
megereszkedésében (károsodnak a
rugalmas és kollagén rostok), érdes
foltok, bőrpigmentáció, májfoltok,
kitágult hajszálerek megjelenésében.
– Mely tünetek jelentkezésekor
gyanakodhatunk napszúrásra?
– Rossz általános állapot, roszszullét, láz, hidegrázás, szédülés,
hányinger, hányás esetén lehet
napszúrásra gondolni, ilyen tünetek mellett ajánlott orvoshoz fordulni.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ HARMÓNIA
Bogdán Emese

A rituálék jótékony hatása életünkre

Rohanó mindennapjainkban az az alapvető életérzésünk, hogy kényszerítő erők hatása alatt vagyunk, ki vagyunk szolgáltatva
a külső körülményeknek, ezek határozzák
meg az életünket. A saját magunkkal szemben támasztott elvárások, a sűrű határidőnapló, a „mindig mindenhová elérni”
kifejeződése, a szigorúan beosztott mindennapi program valósággal robotokká változtatja az embereket. Ennek a kényszeres
életvitelnek az ellensúlyozásában segíthetnek a rituálék, melyek egészséges rendszert adnak életünknek, segítenek
megtalálni a belső utat a nyugalomhoz és
békéhez. Testnek-léleknek egyaránt jót
tesznek, segítségükkel ismét szabadon lélegezhetünk.
A hagyományos, stabil társadalomszerkezet felbomlása az utóbbi évtizedekben egyfelől sok szabadságot eredményezett,
másfelől a felnövekvő generációkat elbizonytalanította, tájékozódásukat lehetetlenné
tette. A régi, általánosan elfogadott struktúrák megkérdőjelezése egészen a családokig
hatolt. Már az 1960–70- es években érződött
a családi kényszerektől, kötöttségektől való
függetlenedés, és ennek ma mérhetjük föl az
eredményét, azt, hogy az „új szabadság”
mekkora terhet jelent nekünk, de főképp a fiataloknak. Társadalmunkra egyre inkább jellemző a lelki kiüresedés, az önmagunk
túlértékelése, túlpörgetése, a fejlődésbe vetett illuzórikus vakhit, az önsajnálat, a kilá-

Szilágyi Mihály
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tástalanság érzete. A visszatérő szertartások
újra lelket, rendet, rendszert vihetnek rohanó
életünkbe. Segítenek egészséges belső ritmusunk megtalálásában és kialakításában,
amely gyógyítólag hat a bensőnkben uralkodó zűrzavarra. Ezek a szokások megteremtik a csend és a kikapcsolódás, a pihenés
pillanatait is. Ilyenkor sikerül ismét kapcso-

latot teremtenünk belső énünkkel, újra otthonosan érezhetjük magunkat családunk körében. A rituálék hétköznapjainkat is – a
kötelességen és a teljesítménykényszeren túl
– lélekkel, tartalommal tölthetik meg. Lássuk
akkor, mit is értünk rituálék, szertartások
alatt? A definíció szerint előírt, meghatározott szabályok szerint zajló, szimbolikus, ün-

nepi, illetve ünnepélyes cselekedetek. Lehetnek vallásosak vagy világi jellegűek, lejátszódhatnak a személyes viselkedés szintjén
(személyes rituálék), vagy az emberek közötti viszonyok szintjén (a családi élet rituáléi, társadalmi ünnepélyek, szokások). A
társas rituálé erősíti a csoportot, a közösségi
összetartozást. Ugyanakkor a szertartások
biztonságot és identitást is adnak. Ha személyes rituálékat alakítunk ki (például azzal
kapcsolatban, hogyan kezdjük vagy fejezzük
be a napot, vagy miként töltsük el szabadidőnket, hétvégénket), akkor kialakíthatjuk
azt az érzést is, hogy mi magunk formáljuk
életünket, ahelyett hogy az élet irányítana
minket.
Mi magunk adunk életünknek tartalmat,
méghozzá olyan formában, amely szórakoztat, és hozzájárul a lényeg megtapasztalásához. Így a szertartások segíthetnek abban,
hogy tudatosan éljünk, annak érzésével,
hogy életünk értékes és van értelme. A híres
osztrák orvos és pszichológus, Sigmund
Freud (1856-1939) szerint a szertartások feladata, hogy távol tartsák tőlünk a félelmet,
melyet a formanélküliség kelt. A szertartások
az egészséges életvitel részét kell képezzék,
s akkor az ember a maga által alkotott szokásokban és szertartásokban, ünnepekben
megtalálja a védettség, a biztonság érzetét,
az identitás érzését, az önmagunk által meghatározott szabadságot. A rituálék az életöröm forrásai, segítségükkel életünknek
egészséges formát tudunk adni. Mivel életemet értékesnek tartom, felelősséget vállalok érte, és úgy alakítom, hogy az nekem jó
legyen. Az önmagunk által beosztott időről,
a mindennapi szertartásainkról bővebben a
folytatásban.

dalmi cselédekként mégis nemzeti érzelmű
emberek voltak, mert az apa tagja volt a
Cseh Testvérek szektának. Korán árva maradt, így egyik nagyszülője és a Cseh Testvérek közössége nevelte tovább. Ez a
társaság a husziták örökségét ápolta, népnevelő elvekkel és a katolicizmussal szembeforduló vallásos nézetekkel. Jó képességű
gyerekként ebben a társaságban kezdte tanulmányait is, majd évek múlva a heidelbergi
egyetemen tanult papnak.
1614-ben pappá szentelték. Huszonévesen
megtapasztalta a vallási színezetet is öltő
harmincéves háború kegyetlen következményeit. 1620. november 8-án a Prága közelében lévő Fehérhegyen
zajlott az egyik jelentős ütközet, melyben Descartes
is megfordult hadmérnökként. A csatában Comenius
(ekkor már latinosan használta a nevét) mindenét elvesztette: a családi vagyont
és rokonait is. Mivel a protestáns közösséget a Habsburg-hatalom
eltörölte,
Comeniusnak menekülnie
kellett.
Hazafiként a csehek vallási és nemzeti önállóságát igyekezett valóra
váltani. Bár a fehérhegyi
csatában hosszú időre
meghiúsult ez a törekvés,
Comenius a nemzetközi
színtéren igyekezett megváltoztatni a kialakult
helyzetet. Meggyőződésből vált a korszak európai
színvonalú
pedagógusává.
A neve leginkább a pedagógia történetéből ismert. A Cseh Testvérek egy
részével Lengyelországba
menekült, ahol békés körülmények között dolgozhatott. Itt lelkészként és
középiskolai
tanárként

folytatta tevékenységét. Híres pedagógiai
munkáját, a Didactica magnát (Nagy oktatástan) tapasztalataira alapozva írta. Sajátos
nevelési elve volt a pánszófia, ami a világ
teljes összefüggéseiben való megismerését
jelenti. A saját korában annyira modernnek
számított ez a nézet, hogy még saját hittestvérei ellenszenvét is kiváltotta, mondván,
hogy a mindentudás csakis az Istenre tartozik. A vita annyira elmérgesedett, hogy Comeniust egyházi zsinat elé idézték nézetei
miatt, de a tudós pap lehengerlő érvekkel
győzte meg vádlóit.
Comenius nevelési elvei mögött az a szándék is rejtőzött, hogy ha az emberek megismerik a világ működését, a világ
összefüggéseit, hogy mi a jó és mi a rossz,
akkor egyszerűbb lenne egy egységes Habsburg-ellenes összefogás megszervezése. Természetesen nemcsak ez vezérelte a tudóst,
hanem az emberiség boldogsága is – a tudás
által kapott nagyobb biztonságérzet.
Nevelési rendszerének európai hírét bizonyítja, hogy 1641-ben Londonba, majd
Svédországba is meghívták, hogy modernizálja az oktatási rendszert. A meghívást Comenius szívesen vállalta, ugyanis azt
remélte, hogy oktatásszervező munkája
során sikerül meggyőznie a svédeket, hogy
nyújtsanak segítséget a csehek önállósodási
küzdelmében. Csalódnia kellett, mert a
svéd királyi család e törekvésben nem vett
részt.
Magyar vonatkozásban is rendkívül jelentős Comenius tevékenysége. Lorántffy Zsuzsanna
fejedelemasszony
meghívta
Magyarországra, hogy segítsen újraszervezni
a sárospataki kollégiumot. Comenius előbb
vonakodott elfogadni a meghívást, de hittársa, Drábik János meggyőzte a tudóst, mert
azt remélte, Magyarországon talán elérheti
vallási és nemzeti törekvéseit. A protestáns
Lorántffy Zsuzsanna felfigyelt arra, hogy a
jezsuiták jobbnál jobb iskolái egyre inkább
szaporodnak az országban, és félő volt,
hogy ezáltal a magyar protestantizmus veszélybe kerül. Nem volt más választása,
mint a kor leghíresebb protestáns pedagógusától kérni segítséget. Drábik és Comenius mérlegelték, hogy ha Magyarországon
eltűnik a protestantizmus, a Cseh Testvérek

jövője is megpecsételődik vele. Továbbá
Comenius azt is remélte, hogy sikerül meggyőznie a fejedelemasszony fiait, Rákóczi
Zsigmondot és II. Rákóczi György erdélyi
fejedelmet, hogy indítsanak támadást a
Habsburgok ellen.
Comenius 1650 és 1654 között dolgozott
Sárospatakon. Elképzelése szerint koncentrikus elvre épülő hétosztályos iskolát alapított, melyben minden osztályban
mindenről tanulnak a gyerekek, életkoruknak megfelelő szinten. A koncentrikus kör
elve szerint a tananyag évről évre bővül.
Lényegében ma is ez az elv működik a pedagógiában. A hétévesre tervezett iskolából
csak három évet dolgozott ki Comenius,
ugyanis amint bizonyossá vált, hogy a Rákócziak nem lépnek fel a Habsburgok
ellen, otthagyta Sárospatakot, és rövid idő
után Hamburgban, majd Amszterdamban kereste boldogulását.
Világszemléletének alapját a keresztény
hit képezte, ebből eredően nevelési elveit is
ez határozta meg. A teljes megismerés fogalmi körében a zenének is fontos helye volt.
Ha másegyébből nem tudnánk, akkor is következtethetnénk a korszak elveiből. Ha Comenius versenyképes akart maradni saját
elveivel, akkor mindenképp nagy hangsúlyt
kellett fektetnie a zenére. Főleg azért volt erre
nagy szüksége, mert kortársa, Decartes is ezt
tette, aki jezsuita szellemben nevelkedett.
Comenius zenei nézeteit az ember boldogulásának eszméje vezérelte, mely szerint a
szépség nélkül sivárabb az ember élete, s
ebből eredően kevésbé boldog. Bár nem írt
külön zenei könyvet, a zenéről való értekezéseit legtöbb munkájában megtaláljuk.
Előnyben részesítette a vokális zenét (pap
lévén, a zsoltáréneklést), a hangszeres muzsikát inkább a szórakozás lehetőségeként
tartotta számon. A zenét az univerzum megismerésének legalkalmasabb eszközének tekintette, a harmóniákban az isteni és az
emberi természet váltakozását figyelte meg.
Valószínű, hogy itt a konszonanciák és diszszonanciák váltakozásával utalt tiszta (isteni)
és kellemetlen (romlott emberi) megnyilvánulásokra.
(Folytatjuk)

Pedagógusmuzsika

Régmúlt korokba tekint vissza ez a történet, de mégsem olyan távoli múltba, hogy
bohó álomnak tekintsük. Már az ókorban szigorúan figyelmeztetett Platón, hogy állami
érdek fűződik a zenei neveléshez. Közel kétezer esztendővel később megjelenik egy cseh
tudós, aki a mai napig érezhető hatású pedagógiai rendszert dolgozott ki. Jan Amos Komenský, ismertebb latinosított nevén
Comenius személyével érdemes részletes ismeretséget kötnünk.
Komenský 1592-ben született egy morva
(cseh) falucskában, Nivnicében. Szülei ura-
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Hobbiból sikeres vállalkozás

Házias ízvilág és elegancia

A nagymamáink leréből kikerült süteményekre jellemző
házias ízvilág, a díszítésben
pedig jó ízlés és elegancia köszön vissza a marosvásárhelyi
Novák Enikő tortáiban, süteményeiben. A két kis gyerekes
családanya
számára
először hobbi volt a sütés,
mára viszont sikeres vállalkozássá nőtte ki magát, van
nap, amikor négy tortaköltemény készül el. Hogy hogyan
hozták
létre
a
Novacake-et, illetve miként
szeretnék továbbfejleszteni,
arról Enikő mesélt, kávé
mellett.

Menyhárt Borbála

– Hogyan is kezdődött ez a hobbi,
ami lassan, de biztosan sikeres vállalkozássá nőtte ki magát?
– Igazából anyukám is nagyon
szeretett sütögetni, és már elég
korán szabad kezet adott nekem a
konyhában. A főzés nem az én világom, mindig is a sütés felé kacsingattam, majd idővel elvégeztem
egy, Romániában hivatalosan elismert cukrásztanfolyamot. Ott az
alapokat tanítják meg, viszont ez a
terület rendkívül tág és gazdag,
kezdve a süteményfajtáktól a tortákig, a sós, illetve édes változatokig,
a díszítési technikákig. Az interneten vannak kedvenc blogjaim, és
onnan inspirálódom. Van Gary
Chapmannek az öt szeretetnyelvről
szóló könyve, és úgy érzem, hogy
valakinek készíteni valamit, meglepni valakit valami finomsággal:
ez az én szeretetnyelvem. Az az érdekes, hogy csöppet sem sajnálom
az erre szánt időt, mert fontos számomra, hogy amit elkészítek, azzal
örömöt szerezzek a másiknak, lássam, hogy valóban ízlik és tetszik
neki.
A mai modern technika, a közösségi oldal is közrejátszott abban,

hogy népszerűvé váltak a termékeim, amikor elkezdtem a családnak sütögetni, feltöltöttem a
képeket, és jöttek a pozitív visszajelzések a barátoktól, akik egyre bátorítottak, szinte várták az újabb
képeket, egy idő után megszólítottak a távolabbi ismerősök is, és
ennek hatására jutottunk el odáig,
hogy a férjem Facebook-oldalt készített, kitaláltuk a nevet, megterveztük a logót.
– Ha jól emlékszem, a névválasztás kapcsán közvélemény-kutatást
végeztetek a közösségi oldalon…
– Igen, így volt. Arra törekedtünk, hogy a név legyen frappáns,
rövid, ne legyen kizárólag magyar,
de túl angolosan hangzó sem, illetve az is szempont volt, hogy ne
legyen „rózsaszín”, azaz túl csöpögős. Végül a NovaCake névre esett
a választásunk.
A férjem szerint a siker titka az,
hogy az ember azt csinálja, amit
igazán szeret. Szenvedélyem a
sütés, ezért arra törekszünk, hogy
ezt építsük, fejlesszük tovább. Igazából családi vállalkozás, én sütök,
a férjem pedig a háttérről gondoskodik, például minden, ami marketing, az az ő része.
– Jelenleg hol készülnek a szemet-szájat ingerlő édességek?
– Kiválasztottunk egy helyiséget,
ahol egy jól felszerelt laboratóriumot alakítunk ki pályázat útján; már
készül az iratcsomó. Eszközök,
gépek vásárlására pályázunk: sütő,
hűtő, inoxasztal, illetve egy hűtőautó, amellyel meg tudjuk oldani a
termék kiszállítását.
– A kisgyerekes anyukáknak nem
mondunk újat azzal, hogy gyakran
egy-két apróság mellett a házimunka, a mindennapi ebéd elkészítése is kihívást jelent. A két
kisgyereked mellett mikor jut időd
sütni?
– Úgy próbálom beosztani az
időmet, hogy jusson is és maradjon
is. A holtidőket is kihasználom.
Ezért fontos számomra, hogy a csa-

lád összefogott, édesanyám sokszor
besegít, például ha elvégzi helyettem a vasalást, az már óriási segítség. Lefektetem a gyerekeket, és
utána is dolgozom még, ha kell,
reggel pedig korán, hatkor kelek.
Vasárnap kipihenem magam, a
hétfő-kedd lazább, ami a rendeléseket illeti, a hét közepétől kezdődik
a készülődés a hétvégi megrendelésekre.
– A nagyobb cukrászlaborok mellett egyre többen vannak, akik rendelésre dolgoznak. Viszont legtöbb
esetben ezek a sütemények, torták
köszönő viszonyban sincsenek a
gyerekkorunkra emlékeztető házias
ízekkel…
– Érdekes, hogy bár kicsi a város,
nagy a konkurencia. Viszont az ár
és a minőség terén lehet játszadozni. Egyrészt van a luxuskategória, a másik véglet pedig a nagyon
olcsó, amit a nagy mennyiségeket
előállító laborok képviselnek. Én a
középutat képviselem, hiszen házias ízekre törekszem, házi, egészséges hozzávalók felhasználásával,
kézzel, tehát nem gépesítve készülnek a termékeim.
És ennek köszönhetően más az
íze. A beszállítók által kínált termékek között van például por, amit ha
elkeverünk vízzel, készen is van a
krém, de az nem látott sem tejet,
sem vajat, sem tojást. Így pár perc
alatt kész a torta, de annak olyan az
íze is.
Én például relatív sok vajat használok, újabban a nyárádszeredait,
mivel az az elvem, hogy miért vásároljam meg a nagy üzletekből, ha
helyi termelőtől is beszerezhetem a
minőségi terméket, és nem kell kételkednem abban, hogy valóban tejből készült-e.
– A specialitásod a torta, de tudtommal süteményeket is készítesz
rendelésre…
– Második alkalom volt idén húsvétkor, hogy ünnepre is vállaltam
süteménykészítést. Egyúttal magamat is ki akartam próbálni, hogy
mennyit bírok meg, mekkora az a
mennyiség, amit be tudok vállalni.
Próbáltam a süteményeket úgy kiválasztani, hogy valamilyen szinten
az én gyerekkoromat jellemezzék.
És jólesett, hogy kaptam visszajelzéseket, hogy például a kókuszkocka meg a non plusz ultra a
gyerekkori emlékeket, ízeket
idézte fel a vásárlókban is. A manapság divatosnak számító sütik
nem az én világom, szerintem sokkal ízletesebbek a hagyományos süteményeink, például a zserbó vagy

a hatlapos krémes. Tőlem többnyire
a kisgyerekes családok rendelnek,
ők pedig a hagyományos, otthon
megszokott
ízeket
helyezik
előnybe.
– Említetted, hogy húsvétkor úgymond próbára tetted a teherbírásod? Mennyi volt az annyi?
– 50 kilogramm sütemény készült el pár nap alatt. Szerencsére a
tortákra is egyre nagyobb az igény,
minden hétvégére be vagyok táblázva. De van egy maximum nálam
is, amit el tudok vállalni.
– Van-e kedvenc tortád, amire a
legbüszkébb vagy?
– Igen. Az idén készült, klasszikus eljegyzési torta. Belül sima vaníliás krém volt gyümölccsel,
eperrel-málnával, és az volt a kérés,
hogy a külseje legyen rusztikus.
Van az úgynevezett csóré, azaz
nude krémezés, svájci vajkrémmel
volt bekenve a piskóta. A rusztikusságot úgy oldottam meg, hogy a
piskótát ne takarja el teljes egészében a krém, helyenként kilátszik,
mintha csak úgy hanyagul rá lenne
dobva. A menyasszonynak az volt a
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kérése, hogy legyen rajta rózsaszín
díszítés, ezért apró rózsákat helyeztem rá, és hogy még jobban feldobjam, foltos borostyánt is. Az
agyoncicomázott torták nem az én
világom, a kevesebb néha több.
Minden évnek megvan a trendje,
idén például a számtorták divatosak. Mutatósak, hiszen mindent –
gyümölcsöt, virágot, habcsókot,
csokit – rá lehet halmozni.
– Gyakran látom a közösségi oldaladon, hogy visszajeleznek a
megrendelők, akár az eseményről
készült fotóval, megköszönik a finomságot…
– Nagyon várom a visszajelzéseket, mert ez ad erőt, energiát, hogy
jövő héten újra finomakat készítsek.
Volt például olyan személy, aki kétféle tortát rendelt, és kértem, hogy
utólag számoljanak be, hogy melyik
ízlett jobban és miért. Akadt, aki elmondta, hogy a csokimousse torta
ízlett a legjobban, mert volt benne
csokikrém, fehércsoki-krém is gyümölccsel, aki nem szerette a gyümölcsöt, az elfogyasztotta az alsó
részét, tehát ezzel akár kétféle ízlést
is ki lehetett elégíteni.
– Mi a vásárlók kedvence?
– Az utóbbi évre visszatekintve,
a mousse-tortát mondanám. De szeretik a vaníliakrémet is gyümölccsel.
Nemrég kértek egy csokitortát, és
jelezték, hogy a gyümölcs a tiltólistán van. Hogy ne legyen csak sima
csokitorta, javasoltam, hogy a fehércsoki-mousse-ba kerüljön egy
vékony karamellréteg, ami feldobja
az ízét. Muszáj alternatívákkal, ötletekkel jönni, mert például a gyerekeknek szánt szülinapi tortát hogy
lehet mutatósan díszíteni? Hát fondant-nal, viszont ez a szülő legnagyobb ellensége, és a gyerekek
kedvence a szülinapi tortákon. Muszáj mind a kettőnek eleget tenni,
ezért azt szoktam javasolni, hogy
krémmel vonjuk be a tortát fondant
helyett: pl. truffelkrémmel vagy
svájci vajkrémmel. És melléje jöhetnek a jópofa fondant-figurák, így
a kecske is jóllakik és a káposzta is
megmarad.
– A gyerekeknek általában édességből sohasem elég. A te gyerekeid
édesszájúak?
– Szeretik a sütit, bár eltér az ízlésük: a lányom a csokis, a fiam
pedig a gyümölcsös finomságokat
szereti. Természetesen gondolok
rájuk is, és igyekszem kedveskedni
nekik is valami aprósággal.
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Drámaian megnőtt
az öngyilkosságok száma
az Egyesült Államokban
az elmúlt két évtizedben

Agydaganat elleni védőoltással
értek el ígéretes eredményeket

százalékos – emelkedés Delaware
államban volt tapasztalható, míg a
nyugati Nevadában egyáltalán nem
követtek el több öngyilkosságot,
mint korábban.
Az öngyilkosok leggyakrabban
fegyverrel vetnek véget életüknek,
az esetek több mint felénél lőtt sebesülésekbe halnak bele. Az áldozatok több mint felénél az
öngyilkosság váratlanul éri környezetét: 54 százalékuknak korábban
nem voltak lelki vagy mentális
problémái. „Ezeket az embereket
más gondok nyomasztották: párkapcsolati problémák, pénzügyi nehézségek, a munkahely elvesztése,
továbbá a kábítószer-függőség” –
mondta az amerikai közszolgálati
rádiónak Deborah Stone.
A jelentés felhívja a figyelmet a
„halálos eszközök” visszaszorításának fontosságára is, konkrétan
azonban nem említi meg a fegyvereladás és -tartás korlátozását. A
közszolgálati rádió riporterének
kérdésére, amely azt firtatta, hogy
ezt vajon szándékosan hagyták-e ki,
Stone azt válaszolta: „ez nem egyszerűen fegyvertartás kérdése, hiszen az öngyilkosságokat gyakran
méreggel vagy gyógyszerrel követik el, tehát a megelőzéshez átfogó
szemlélettel kell közelíteni”.
A CDC kutatása elsősorban statisztikai jellegű volt, nem terjedt ki
az öngyilkosságok mélyebb társadalmi okainak feltárására.

Drámaian megnőtt az öngyilkosságok száma az Egyesült
Államokban az elmúlt két évtizedben – áll az amerikai Járványügyi
és
Betegségmegelőzési Központ (CDC)
által nyilvánosságra hozott
felmérésben.

A felnőttek leggyakoribb, legagresszívebb
agydaganata elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket nemzetközi klinikai
tesztek során – adta hírül a BBC News.

A glioblasztómával diagnosztizált pácienseknél egy
immunterápiás vakcina jelentősen megnövelte a túlélési időt a kutatás első eredményei szerint, amelyek
a Journal of Translational Medicine című szaklapban
jelentek meg.
A glioblasztómát úgy gyógyítják, hogy a daganatot
műtéttel eltávolítják, utána sugár- és kemoterápiát kap
a beteg. A kezelés nem mindig eredményes, a páciensek átlagosan csupán 15-17 hónappal élik túl az operációt.
A kutatók 331 pácienssel végezték a teszteket Németországban, az Egyesült Királyságban, Amerikában
és Kanadában. A hagyományos kezelés mellett a
résztvevők közül 232-nek adták be az immunterápiás
vakcinát, a többiek placebót, vagyis hatóanyag nélküli
injekciót kaptak.
Az oltóanyaghoz a beteg szervezetéből vettek immunsejteket, közülük is úgynevezett dendritikus sejA rejtvény fősoraiban
Nicolas Roch
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EZT!
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MÉLYNÉVVÁROS
MÁS

q
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(wILHELM)
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KIKAPcSOL

Ð
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JUHÁSZ
GYULA
MúZSÁJA
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q

q

TH. MANN
TÖRT. FIA

u
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TILTÓSZÓ

cSILLAGKÉP (LATIN)

NEHEZTEL

TERM.
LOGARITM.
JELE

ÖREG

TALÁL

Ð

uq

q

ELHAJíT

teket, majd vegyítették őket a páciens daganatmintájával. A vakcinát beinjekciózták a páciensek szervezetébe, ahol az immunrendszerük felismerte az újra
támadó rákot. A tizenegy éve folyó kutatás során a
résztvevők átlagosan több mint 23 hónappal, százan
40,5 hónappal élték túl a műtétet. Egy páciens a műtét
után több mint hét évet élt, ez volt a leghosszabb túlélési idő.
Mivel a vizsgálat nem ért véget, egyelőre nem
tudni, kik kaptak vakcinát és kik placebót, ám ha lezárják a teszteket, ezeknek ismeretében elemzik az
adatokat. A szerzők szerint azok a páciensek, akik egy
bizonyos küszöböt elérnek visszaesés nélkül, „szokatlanul hosszú túlélési idő elébe nézhetnek”.
A glioblasztóma az agyból kiinduló daganatok leggyakoribb fajtája, egyben a felnőttek agytumorjai
közül a legagresszívebb, gyakran hatástalan a kezelése. A tudomány úgy véli, ennek egyik oka, hogy sok
sejttípus található benne és a használatban lévő
gyógyszerek nem képesek hatásosan felvenni a harcot
az összes típussal szemben. A legtöbb agydaganathoz
hasonlóan a glioblasztóma oka is ismeretlen.

q

NEMESGÁZ

FORRÓ
PUSZI

KÖZÉPEN
ELSŐ!

u

DÉL-AFRIKAI TART.

q

TÉLI
SPORT

u
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(RÉG.)
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1.

FRANcIA
RT.

q

u

FESTŐ
ESZKÖZE

D-AM. FüVES PUSZTA

Ð

HATÁRRAG

LÁM

FRANcIA
VÁROS

HEGYKÉPZŐ

cSATORNA
(NÉMET)

Az atlantai székhelyű intézmény
kutatásai szerint csaknem az összes
tagállamban emelkedett az öngyilkosságok száma, az államok felében több mint 30 százalékkal. A
kutatások az 1999 és 2016 közötti
időszakra vonatkoznak.
Az Egyesült Államokban az öngyilkosság az egyik legnagyobb társadalmi probléma: 2016-ban
csaknem 45 ezer amerikai vetett
véget önkezűleg az életének. „Valóban nagy gond ez ebben az országban, de okai nemcsak lelki
bajokban, mentális betegségekben
lelhetők fel” – fogalmazott a felmérés eredményeinek bemutatásakor
Deborah Stone, a kutatás egyik vezető tudósa. Kifejtette, hogy nagyon sokféle körülmény és ok vezet
öngyilkossághoz, ezért átfogó megoldásokat lát szükségesnek a jelenség visszaszorításához.
A CDC tanulmányából kiderül: a
legtöbb öngyilkosságot a keleti
partvidéken és a középnyugati államokban követik el. Észak-Dakotában például 1999 és 2016 között
57,7 százalékkal nőtt az öngyilkosok száma, a legkisebb arányú – 5,9

SAN... (FESZTIV. VÁROS)
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uq

VÉGTAG

uq

q

TEHÁT
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BÖRT.VÁRA

u

q

q

A június 14-i rejtvény megfejtése: Amikor azt mondjuk: nem történt semmi, a botrány már megesett. Horváth Imre.

AKKORR
INDUL!

RÁDIUSZ
(RÖV.)

q

u
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Szenegáli győzelem a lengyelek ellen
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A szenegáli válogatott 2-1-re legyőzte a lengyel csapatot kedden az
oroszországi világbajnokság első
kapu mellé, az erős és gyors játékofordulójának utolsó mérkőzésén, a
sokból álló afrikainak négy, egy
moszkvai Szpartak Stadionban.
pedig góllal zárult. A lengyel támaA lengyelek az 1974-es vb óta
dókhoz kevésszer jutott el a labda.
nem nyertek az első meccsükön:
A szünetben lecserélték a 100.
háromszor 0-0-s döntetlent játszotválogatott mérkőzésén szereplő
tak, majd a mostani 2-1 előtt kétszer
Jakub Blaszczykowskit. A lengye2-0-ra kikaptak. Negyvennégy éve,
lek nagy lendülettel vetették bele
Németországban 3-2-re verték az
magukat a játékba, de aztán megint
argentinokat. A szenegáliak előtt
nem találtak fogást a szenegáliakon,
pályára lépő négy afrikai válogatott
akik ráadásul növelni is tudták elő– az egyiptomi, a marokkói, a nigé- wojciech Szczesny (j) ment a szenegáli csatár, Sadio Mane elől
nyüket. Ezzel nagyon nehéz helyriai és a tunéziai – vereséget szenzetbe került az európai csapat, és bár
vedett
első
oroszországi ben, a kapuk elvétve forogtak ve- pedig meg akartak indulni, rendsze- ellentámadásokat vezettek, igaz, próbált támadásokat vezetni, az afriszélyben. Az elején a lengyelek rint elvesztették a labdát. A szerve- komolyabb lehetőségük nekik sem
mérkőzésén.
kaiaknak többnyire sikerült tisztázAlig akadt helyzet az első félidő- passzolgattak jobbára hátul, amikor zetten futballozó szenegáliak gyors akadt. A gól is úgy esett, hogy egy niuk, így csak a szépítés jött össze.
távoli kísérletnél a labda lengyel
A lelátón a lengyelek nagy fövédőn irányt változtatott. A némi
Jegyzőkönyv
labdabirtoklási fölényben játszó eu- lényben voltak, a pályán viszont a
Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 1. forduló: Szenegál – Lengyelország 2-1 (1-0)
rópai csapatnak két lövése ment szenegáliak akarata érvényesült.
Moszkva, Szpartak Stadion, 44.190 néző, vezette: Navaf Abdulla Sukralla (bahreini).
Gólszerzők: Cionek (öngól, 38.), Niang (60.), illetve Krychowiak (86.).
Ranglista
Sárga lap: Sané (49.), Gueye (72.), illetve Krychowiak (12.).
1. Japán
1
1
0
0
2-1
3
Szenegál: Ndiaye – Wague, Koulibaly, Sané, Sabaly – Mané, N’Diaye (88. Kouyate), Gueye, Sarr
2. Szenegál
1
1
0
0
2-1
3
– Diouf (62. Ndoye), Niang (76. Konate).
3. Kolumbia
1
0
0
1
1-2
0
Lengyelország: Szczesny – Piszczek (83. Bereszynski), Cionek, Pazdan, Rybus – Krychowiak, Zi0
0
1
1-2
0
4. Lengyelország 1
elinski – Blaszczykowski (46. Bednarek), Milik (73. Kownacki), Grosicki – Lewandowski.

Szalah sem segített Egyiptomon,
továbbjutás küszöbén a házigazda

A labdarúgó-vb mai és holnapi televíziós
közvetítési rendje

Június 21., csütörtök:
* 15.00 óra: Dánia – Ausztrália (C csoport)
* 18.00 óra: Franciaország – Peru (C csoport)
* 21.00 óra: Argentína – Horvátország (D csoport)
Június 22., péntek:
* 15.00 óra: Brazília – Costa Rica (E csoport)
* 18.00 óra: Nigéria – Izland (D csoport)
* 21.00 óra: Szerbia – Svájc (E csoport)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti
a TVR HD, a TVR 1 és az M4 Sport.

Hibaigazítás

Június 19-ei lapszámunkban, a rovat Röviden című hírösszefoglalójában
közölt hír helyesen: Dacian Costea rúdugrásban 3,90 méterrel lett első.
Szerzőnk (Czimbalmos Ferenc Attila) az érintettek elnézését kéri.

Japán visszavágott Kolumbiának
a brazíliai vereségért

Az afrikai gárda sztárfutballistája (b) bő negyedórával a vége előtt betalált, és visszaadta csapata számára a reményt, újabb gólt azonban
már nem sikerült szerezni

A házigazda orosz válogatott 31-re legyőzte az egyiptomi csapatot
kedden az A csoport második fordulójának szentpétervári mérkőzésén a labdarúgó-világbajnokságon,
így szinte biztosan nyolcaddöntőbe
jut négyeséből, hat pontjának és kiváló gólkülönbségének (8-1) köszönhetően.
Az
egyiptomi
együttesbe a keddi meccsre visszatért a vállsérüléséből felépült Mohamed Szalah, aki büntetőből gólt
is szerzett, ám csapata továbbjutása
így is valószínűtlenné vált.
Az első félidőben a házigazdák
futballoztak némi fölényben, ezt a
kapura lövések száma is igazolta, de
a játékosok egyik oldalon sem céloztak pontosan. Az oroszok közül csak
Szergej Ignasevics találta el a kaput,
az ellenakciókra alapozó egyiptomiak részéről pedig csupán Mohamed Szalah tudott veszélyeztetni.
A második játékrész álomszerűen
kezdődött a házigazda szempontjából, ugyanis két perc sem telt, amikor egy öngóllal vezetéshez jutott
a Szbornaja. Az addig stabilan futballozó egyiptomiak érezhetően
megzavarodtak, majdnem tíz perc

telt el, mire rendezték soraikat. Negyedóra elteltével az afrikai csapat
már kisebb lehetőségekig is eljutott, de mire igazán magukhoz térhettek volna a sokkból, az orosz
csapat három percen belül eldöntötte a meccset. Az első találkozón
is eredményes Cserisev és Dzjuba

szép találatai után az egyiptomiak
padlóra kerültek, ám Szalah bő negyedórával a vége előtt visszaadta
számukra a reményt.
Az afrikai együttes a hajrában
minden megtett az újabb gólért, az
oroszok azonban uralták a meccset,
és biztosan őrizték előnyüket.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 2. forduló: Oroszország – Egyiptom 3-1 (0-0)
Szentpétervár, 64.468 néző, vezette: Enrique Caceres (argentin).
Gólszerzők: Faszj (47., öngól), Cserisev (59.), Dzjuba (62.),
illetve Szalah (73.).
Sárga lap: Szmolov (84.), illetve Trezeguet (57.).
Oroszország: Akinfejev – Fernandes, Ignasevics, Kutepov,
Zsirkov (86. Kudrjasov) – Gazinszkij, Zobnyin – Szamedov,
Golovin, Cserisev (74. Kuzjajev) – Dzjuba (79. Szmolov).
Egyiptom: El-Senavj – Faszj, Gabr, Hegazi, Abdel-Safj – Elneny (64. Varda), Hamed – Szalah, Szaid, Trezeguet (68. Sobhi)
– Mohszen (82. Kahraba).
1. Oroszország
2. Uruguay
3. Egyiptom
4. Szaúd-Arábia

2
1
2
1

Az A csoport állása
2
0
1
0
0
0
0
0

0
0
2
1

8-1
1-0
1-4
0-5

6
3
0
0

Japán meglepetésre 2-1-re legyőzte a harmadik perctől emberhátrányban futballozó Kolumbiát
kedden a H csoport első fordulójának
szaranszki mérkőzésén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. A
két csapat négy évvel ezelőtt is találkozott egymással, akkor a dél-amerikaiak 4-1-re nyertek.
A legutóbbi vb aranycipőse,
James Rodriguez nélkül felálló Kolumbia számára rémálomként indult az összecsapás, ugyanis 176
másodperc elteltével ember-, majd
a Kagava által értékesített büntetővel gólhátrányba is került. A mostani tornán Carlos Sanchez az első
játékos, aki piros lapot kapott, míg
a vb-k történetében ő a második

leggyorsabban kiállított futballista.
A korántsem büszke rekordot még
az 1986-os tornáról az uruguayi
Jose Alberto Batista tartja 54 másodperccel.
A dél-amerikaiak mindezek ellenére egyre nagyobb lendülettel
kezdtek futballozni, és szép lassan
riválisuk fölé kerekedtek, egy fineszes szabadrúgással pedig egyenlítettek.
A fordulást követően feljavult a
japánok támadójátéka, s kezdték fölényre váltani az emberelőnyüket,
amely a 73. percben góllá érett. A
hajrára a kolumbiai csapat kissé elfáradt, de az utolsó percekben egy
utolsó rohamra indult, az eredmény
azonban nem változott.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 1. forduló: Japán –
Kolumbia 2-1 (1-1)
Szaranszk, 40.842 néző, vezette: Damir Skomina (szlovén).
Gólszerzők: Kagava (6., 11-esből), Oszako (73.), illetve Quintero (39.).
Kiállítva: C. Sanchez (3.).
Sárga lap: Kavasima (95.), illetve Barrios (64.), Rodriguez (86.).
Japán: Kavasima – Szakaj, Josida, Sodzsi, Nagatomo – Haragucsi, Haszebe, Sibaszaki (Jamagucsi, 80.), Inui – Kagava
(Honda, 70.) – Oszako (Okazaki, 85.).
Kolumbia: Ospina – Arias, Davinson Sanchez, Murillo, Mojica – Cuadrado (31. Barrios), Carlos Sanchez, Lerma, Izquierdo (70. Bacca) – Quintero (59. Rodriguez) – Falcao.
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Kijutott a magyar válogatott a férfikézilabda-világbajnokságra

A magyar férfikézilabda-válogatott kijutott a januári német–dán
közös rendezésű olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, miután az
idegenbeli 29-24-es sikerét követően a múlt heti visszavágón Veszprémben 26-22-re kikapott Szlovénia
csapatától.
Kiegyenlített játék jellemezte az
első perceket, a hazaiak kézben tartották a mérkőzést, és a 15. percben
vezettek először három góllal (7-4).
A magyar együttes támadásban és
védekezésben is tudatosan, taktikusan, türelmesen kézilabdázott, az
előző világbajnokságon bronzérmes
szlovénok nyolc percig nem találtak

a hálóba. Miután Lékai Máté büntetőt hibázott, az ellenfél egy gólra
felzárkózott (8-7), ám ezzel nem kerültek holtpontra a hazaiak, sőt
csakhamar ismét hárommal jobban
álltak. A folytatásban néhány kulcsemberét pihentette Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány, a magyarok
akciói pontatlanná váltak – az
utolsó nyolc percben csak egy gólt
szereztek –, és az elhibázott dobások miatt az első félidő végén döntetlen volt az állás (12-12).
A második felvonás elején is hiányzott a dinamizmus és a pontosság a támadásokból, így a 34.
percben – a meccs során először –

Romániának nem sikerült
Eredmény, férfikézilabda-vb-selejtező, visszavágó: Magyarország – Szlovénia 22-26 (12-12). Továbbjutott: Magyarország,
51-50-es összesítéssel.
Gólszerzők: Lékai 7, Balogh Zs. 5, Hornyák, Bánhidi 3-3,
Bóka 2, Nagy L., Bodó 1-1, illetve Mackovsek 6, Dolenec, Kavticnik 5-5, Cingesar 3, Bezjak, Mlakar 2-2, Vlah, Zabic, Blagotinsek 1-1.
További eredmények: Románia – Macedónia 26-25 (12-11),
továbbjutott: Macedónia, 57-50-es összesítéssel; Svédország –
Hollandia 26-20 (14-7), továbbjutott: Svédország, 50-45-ös öszszesítéssel; Ausztria – Fehéroroszország 31-26 (13-16), továbbjutott: Ausztria, 59-54-es összesítéssel; Izland – Litvánia 34-31
(18-16), továbbjutott: Izland, 61-58-as összesítéssel; Oroszország
– Csehország 29-21 (14-11), továbbjutott: Oroszország, 55-48as összesítéssel; Svájc – Norvégia 33-30 (15-16), továbbjutott:
Norvégia, 62-59-es összesítéssel; Montenegró – Horvátország 3231 (18-14), továbbjutott: Horvátország, 63-51-es összesítéssel;
Portugália – Szerbia 25-25 (13-10), továbbjutott: Szerbia, 5346-os összesítéssel.

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
MÁSFÉL SZOBÁS lakrész eladó a
Kárpátok sétányon. Ára: 38.000 euró.
Tel. 0755-911-482. (9140-I)
KIADÓ kétszobás lakás Kolozsváron,
a főtéren. Tel. 0748-837-649. (Sz.-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (6887-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(9145)
ELADÓ 380 V-os kalapácsmalom,
traktormeghajtású kalapácsmalom, 185ös tárcsás kasza, 2-es váltóeke. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (9214)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8841)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (9183)
KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
15%
kedvezmény. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (9178-I)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0721-156-971. (9042)

A magyar férfikézilabda-válogatott tagjai ünnepelnek a Veszprém Arénában. MTI Fotó: Bodnár Boglárka

a vendégek átvették a vezetést (1213). Később Lékai Máté akciógóljaival és Balogh Zsolt büntetőivel
ismét a maga javára fordította az állást a magyar válogatott (16-14), viszont – mivel az előnyt ezúttal sem
sikerült megtartania – továbbra sem
érezhette biztosnak a továbbjutást.
Gyors ellenakcióiknak köszönhetően a vendégek először vezettek

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást stb.
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (9043)

MEGEMLÉKEZÉS

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen
halál mindent összetépett.
Egy reményünk van, ami éltet és
vezet, hogy egyszer újra találkozunk veled.
Fájó szívvel emlékezünk a dicsőszentmártoni
KARÁCSONYI
LAJOSRA halálának 5. évfordulóján. Szép emléked, amíg élünk,
szívünkbe zárjuk. Örök álmodat
őrizze béke és nyugalom! Szeretteid. (9198-I)

Mint egy gyertyaláng, úgy lobban
el az élet,
Mint egy gyors folyó, rohannak
az évek.
Remény és küzdelem volt életed,
Örökre megpihent dolgos két
kezed.
Maradt a bánat és egy csendes
sírhalom,
Szívünkben gyász és örök fájdalom.
TROMBITÁS ROZÁLIA
1931. okt. 17. – 2016. június 21.
Szomorú szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
drága édesanyára, a marosugrai
TROMBITÁS ROZIRA született
Szabó halálának második évfordulóján. Édesanyám, nagyon hiányzol! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető lányod, Rózsika, unokád, Heli és
vejed, Otto Würzburgból. (v.-I)

Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk június 21-én a drága jó
feleségre, édesanyára, nagymamára, dédmamára, MÁTÉFI
BORBÁLÁRA halálának első évfordulóján. Szívünkben élni fogsz
örökké, drága édesanyánk! Családja. (9181)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy az odaadó, csodálatos feleség, gyöngéd, szerető
édesanya, rendkívüli nagymama,
CAROLINA TURCU
2018. június 18-án elhunyt, lelke
felemelkedett a csillagok menynyei porába.
Temetése 2018. június 21-én,
csütörtökön 13 órakor lesz a marosvásárhelyi municípiumi, központi,
Nyár (Verii) utcai
temetőben.
Kedvesünk, soha nem feledünk
el.
Bánatos férje, Andrei, szeretett
gyermekei: Simona, Gil és unokája, Luca. (9185-I)
Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy
özv. DEMETER ERZSÉBET
szül. Rücz
marosvásárhelyi lakos életének
87. évében június 19-én megpihent. Drága halottunk temetése
június 21-én délután 3 órakor
lesz a marosszentgyörgyi temetőben (az új kórház mellett).
Búcsúznak tőle: lánya és unokái.
(9208-I)

kettővel (17-19), ebben az időszakban már a házigazdák védekezése
sem működött olyan jól, mint korábban. Az izgalmas hajrában sem
változott a játék képe, három és fél
perccel a vége előtt már három góllal vezetett Szlovénia, amely végül
néggyel nyerte meg a visszavágót,
de 51-50-es összesítéssel a magyarok jutottak ki a világbajnokságra.

A vb-t január 9. és 27. között
rendezik Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Kölnben, illetve
Koppenhágában
és
Herningben. A torna győztese
kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek az
olimpiai selejtezőn. A vb sorsolását június 25-én tartják Koppenhágában.

Itt van a nyár, itt van újra, a huszadik telik
el azóta, amióta itt hagytál minket, és el-

tértél más útra. Azóta szívünkben egyre
nőtt a bánat, már felnőttek az unokák, és

sírnak utánad. Ha leszállnál a magas
égből, s lelkünk akarnád vidítani, várunk

epedve, kedvesünk, tiszta szívből. Szánd
meg könnyeink, ne hagyd ömleszteni.
Nyílj meg, te sír, nyílj meg, te föld, adjá-

tok vissza őt: nyugalmat leljen szívemen,

karomban temetőt.
Fájó

szívvel

emlékezünk

a

hármasközségi

születésű

CSERKESZ IRÉNKÉRE június 21-én, halálának 20. évfordulóján.

Szép emlékét szívükben őrzik: férje, György, gyermekei, uno-

kái, testvérei családjukkal együtt, valamint az egész rokonság

és ismerős. Emlékünk legyen öröklétű csillagod álma felett.
Nyugodjál békében! (9204)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a drága, szeretett, jó

gyermek, édesapa és élettárs,
testvér, rokon, szomszéd és jó

barát,

BARANYAI JÁNOS ZOLTÁN

életének 33. évében tragikus hirtelenséggel 2018. június 19-én el-

távozott

szerettei

köréből.

Búcsúztatása június 21-én, csü-

törtökön este 7 órakor lesz a Vili
Funerar virrasztótermében. Te-

metése június 22-én, pénteken

13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben,

szerint.

református

szertartás

Búcsúzik tőle a gyászoló család.

Nyugalma
Emléke

(9205-I)

legyen

örökké

csendes!

élni

fog.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Nagy Borbálának (Biri néninek), együtt érzünk vele a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
dédtata, jó szomszéd és jó
koma, a gyergyóremetei
NAGY ÁDÁM volt sáromberki
lakos, a Simó Géza volt alkalmazottja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Búcsúzik
kománéja, Sándor Mária-Magdolna és Puskás Ferenc családjukkal. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága édesanyánkat, PAP IRÉNT szerették
és támogatták, fájdalmunkban
osztoztak és sírjára virágot
helyeztek.
Köszönjük
a
szomszédok
és
gyülekezeti
tagok,
az
Ügyes
Kezek
Alapítvány
és
a
rokonok
támogatását és a Vili cég
segítségét. Józsika, Judit és
Gyuszi. (9200-I)
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Tegyél TE is a TISZTA VÁROSÉRT!

Marosvásárhely közterületének tisztán tartása,
valamint a higiéniai és
egészségügyi szabványok szigorú
betartása érdekében Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a város
lakosságához fordul, és kifejezetten
kéri, hogy amennyiben szabálytalanságot, kihágást észlelnek, avatkozzanak közbe, azonnal értesítsék
a 112-es sürgősségi hívószámot.
Megjegyezzük, hogy az elvárt
magatartás mindannyiunk polgári
kötelezettsége, mivel csak részvételünkkel tartható fenn a városunkról
kialakított kép. A helyi rendőrség
egységei készenlétben állnak, hogy
rögtön intézkedhessenek a panaszok nyomán, és az adott esemény
függvényében azonnal megtegyék a
szükséges lépéseket.
A köz-, bel- és
külkapcsolati osztály

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
- 0265/263-351
• Optolens szemsebészet
• 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
- 0265/212-971
• Dora Medicals
• 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
- 0265/200-928
• Delgaz Grid
- 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
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• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
- 0740-263-907
teljes körű szolgáltatás
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- 0365/440-528
- MAORI turisztikai iroda
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
- 0265/269-308
Royal GTS
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- 0365/449-833,
- Family Holiday
- 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.

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PETRY CÉG BOLTI ELADÓKAT, RAKTÁRI SEGÉDEKET, CSONTOLÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat cégünk székhelyén, a Barajului utca 5. szám alatt lehet leadni személyesen, vagy e-mailen lehet
beküldeni: cv@petry.ro. Részletekért hívják a 0770-295-647 számot. (62382-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyre vágyó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon.
(62388)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG MECHATRONIKAI MÉRNÖKÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz dinamikus munkaközösségbe. Elvárások: számvezérlésű gép programozása és irányítása, jó kommunikációs készség, az angol nyelv alapfokú ismerete, B kategóriás jogosítvány. A szakmai tapasztalat
előnyt jelent. Versenyképes bérezést ajánlunk. Az érdekelt személyek fényképes önéletrajzát várjuk a contact@contiplay.ro e-mail-címre. (20276-I)

ORVOSI MŰSZEREKET FORGALMAZÓ MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hosszú távú együttműködésre megbízható FÉRFI MUNKATÁRSAT alkalmaz. Műszaki, illetve informatikai ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzokat az office@medisal.ro e-mail-címre kérjük elküldeni június 30-ig. (20274-I)

MAGÁNCÉG HIVATÁSOS GÉPJÁRMŰVEZETŐT alkalmaz billenős (8x4), illetve húzófej + félpótkocsi
tehergépjárműre. Munkavégzés: Marosvásárhely és környéke. Érdeklődni a 0748-117-637-es telefonszámon 8-16 óra között. (20277-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására heti 2 órás munkaprogrammal. Tel. 0374-941111, 0747-111-183. (9212-I)

A híres KLÁRA 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, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel felhagytak; Attila
Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét együtt lehet feleségével, hosszú és
szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az
impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét
sikeres az üzleti élete, Agneta Régenből hálás az átok feloldásáért, Kelemen
Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból; András Dicsőből
hálás, mert ismét együtt van kedvesével. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre, csontfájdalmakra, a megmagyarázhatatlan fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta.
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)
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Megkezdődött Marosvásárhelyen a Virginia Zeani
nemzetközi operafesztivál

Közlemény

A második alkalommal megszervezett Virginia
Zeani nemzetközi operafesztivál Mădălina Paşol kiváló előadásával vette kezdetét. A megnyitón Dorin Florea polgármester üdvözölte a vendégeket, és bátorította a versenyzőket. „Egy olyan
időszakban, amikor a kultúrát a giccs és az esetlegesség uralja,
a fesztivál szervezőivel közösen azt szeretnénk, hogy Marosvásárhely a nagyszerű szoprán, Virginia Zeani nevéhez és személyiségéhez méltó eseményt kínáljon az érdeklődőknek.”
A fesztivál első napját Mădălina Paşol játéka zárta, amelyet a
nagyérdemű vastapssal jutalmazott. Mădălina Paşol olyan világhírű művészekkel lépett fel a világ színpadain, mint Giora Feidmann, a Berlini Filharmónia klarinétművésze, Jakov Kreizberg és a Berlini Vígopera zenekara.
A fesztivál, amelyen 26 ország 86 versenyzője vesz részt, további maradandó pillanatokat kínál a
zenekedvelőknek: ma, június 21-én 19 órakor egyházzenei hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi
Keresztelő Szent János-plébániatemplomban, június 22-én, pénteken 20 órakor orosz zenei estet tartanak a Kultúrpalotában, ugyanott 23-án, szombaton 20 órai kezdettel zajlik a Virginia Zeani nemzetközi operafesztivál látványos fináléja, amelyen a moldovai köztársaságbeli, kisinyovi Serghei
Lunchevici Nemzeti Filharmónia zenekara is fellép. Június 24-én, vasárnap 19 órakor a Kultúrpalotában kerül sor Vincenzo Bellini Az alvajáró című operájának romániai premierjére.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Virginia Zeani nemzetközi operafesztivál fő támogatója.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal
kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján június 22–30. között rovarirtásra
kerül sor Marosvásárhelyen, köz- és magánterületen, valamint a tulajdonosi társulásoknál. Rossz idő
esetén a határidő kitolódhat.
A felhasználandó szerek hatóanyaga a deltametrin, az S-metopren és a cipermetrin, az Egészségügyi
Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft.
az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakó- társulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

Adrenalin, izgalom és látvány
Marosvásárhely központjában!

A Super Rally keretében mindenkit elkápráztató csodaautók versenyeznek az utcai pályán.
Több mint három évtized után Marosvásárhely ismét
történelmet ír, hiszen itt szervezik meg a Super Rally
és a Time Attack országos bajnokság első fordulóját.
Több száz lóerővel feltuningolt autók mérkőznek meg
a világszerte ismert versenyző nagyságokkal. Ennek
érdekében a pályát is úgy választották meg, hogy ötvözze a motorsportot a történelemmel.
Mit mondanak a szervezők a pályáról?
„Az útvonal turisztikai kalauzként szolgál a város
történelmi központjában, hiszen érinti a legfontosabb
látványosságokat: a Nemzeti Színházat, ahonnan indul
a verseny, majd a Rózsák terét, a Kultúrpalotát, a közigazgatási palotát, a Bolyai teret a Bolyai Farkas Líceummal, a Teleki-Bolyai Könyvtárat, a középkori
várat, a Teleki-palotát, az ortodox katedrálist. Kevés
olyan város létezik az országban, amely egy ilyen
utcai verseny megszervezésének lehetőségével büszkélkedhet, ezért – azon a büszkeségen túlmenően, amit
egy ekkora rendezvény megszervezése jelent – a marosvásárhelyiek támogatására is szükség van, elsősorban a motorsport-rajongókéra, annak érdekében, hogy
visszahelyezzük a várost a belföldi és nemzetközi motorsport térképére” – fogalmazott Mihai Leu.
Olyan pilóták is jelezték részvételüket, akik beírták
nevüket a ralibajnokságok aranykönyveibe. „A Mihai
által szervezett Super Rally bajnokság nagyon sokat
jelent a motorsport számára, mivel tömeget, nézőket,
szponzorokat, versenyzőket és kezdőket is vonz, így
utánpótlást biztosít a nagy sport számára. Show lesz
a városban, amelyen a pilóták bizonyíthatják rátermettségüket, a nézők pedig élvezhetik mindazt, ami
egy versenyautótól telik” – nyilatkozta a nyolcszoros
országos bajnok, Titi Aur, aki a napokban a Moldvai
Ralin vesz részt.
A Dunlop országos gyorsasági bajnokság egyik
leggyorsabb pilótája, Andrei Dumitrescu egy Tatuus
versenyautó volánja mögül igyekszik meghódítani az
utcai pályát. Továbbá jelen lesz Silviu Dumitrescu is,
aki egy Osella együlésest kormányoz majd. Az országos ralibajnokság élén álló Vali Porcișteanu a nemzetközi motorsport nagy neveivel együtt szintén
jelezte részvételét, egyesek – Ricardo Ragazzi, Silvio
Galante – egyenesen Le Mans-ból érkeznek Marosvásárhelyre. Az egyik legismertebb olasz pilóta, Franco Corradin is azon lesz, hogy a nézők lélegzet-visszafojtva figyeljék Porsche 997 GT3-asával bemutatott produkcióját, és elkíséri a Rally Legend – Legend Stars
2010 sorozatban segédpilótaként ténykedő Bruno Vicino is.
A Super Rally Marosvásárhely a Super Rally országos bajnokság első fordulója, amely a Time Attack országos bajnokság részét képezi. Az esemény szervezője az AMC Racing Sportklub Egyesület, a Román Autósport-szövetség (FRAS) égisze alatt, együttműködve a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala:
befektetünk az oktatásba!

Felújítási és korszerűsítési munkálatok
a marosvásárhelyi iskolákban

Folytatjuk a lakosság helyes tájékoztatását célzó
cikksorozatunkat
a város területén
található oktatási
intézményeknél
végzett kiterjedt
felújítási és korszerűsítési folyamattal kapcsolatban.
„Többször elmondtam már, hogy a városvezetés számára a magas színvonalú
oktatás megőrzése prioritás. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala hűséges partnere volt és marad a város oktatási intézményeinek, így a diákok és a tanárok az oktatási folyamathoz szükséges
feltételeket élvezhetik” – mondta Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója.
Alább ismertetjük a nemrég elvégzett munkálatokat:
Tarkett linóleum beszerzése és lefektetése a folyosókon. A város
következő oktatási intézményeiben helyeztek le tarkettet: a George
Coşbuc általános iskolában, a Dacia általános iskolának az A és B
épületében, a Szász Albert Sportlíceumban, a Friedrich Schiller általános iskolában, a Nicolae Bălcescu általános iskola C épületének
mellékhelyiségében, a Liget és a Napsugár óvodákban.
Falburkolat le- és felszerelése a folyosókon. A város következő
oktatási intézményeinek folyosóin szereltek fel falburkolatot: Europa általános iskola, Dacia általános iskola B épülete, George
Coșbuc általános iskola, 7-es számú általános iskola A épülete,
Mihai Eminescu pedagógiai líceum, és hamarosan az Alexandru
Papiu Ilarian Főgimnázium sporttermében és a Romulus Guga általános iskolában is felszerelik.
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