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Érettségi jegyek – óvások előtt

Az elmúlt öt év legjobb eredményei

A labdarúgó-világbajnokságról
a 9. oldalon

Gyermekek
gyerekei

Európai viszonylatban Románia élen
jár a lányanyák számát illetően, minden ezer 15-19 év közötti kiskorúból
34 szül gyereket.

____________5.
A rituálék jótékony
hatása életünkre

A szertartások jólesően kikapcsolnak,
szabályrendszerük arra hivatott, hogy
jóleső érzést keltsenek ott, ahol vagyunk, hogy odafigyeljünk a pillanatra,
amelyben éppen vagyunk, és tiszteletben tartsuk azt az időintervallumot,
amelyben jól érezzük magunkat.

Kevéssel az országos átlag alatt vannak a Maros megyei
érettségi eredmények – derült ki tegnap délben, az óvások
előtti, ideiglenes vizsgajegyek kifüggesztése után. A tanügyminisztérium honlapján közzétett adatok szerint az idei
vizsgasorozatra országszerte 136.866 fiatal iratkozott fel, a
megmérettetésen végül 123.615-en vettek részt. Országos
szinten az idén végzettek átmenési aránya 72,7%, a korábbi
évfolyamok végzőseit is figyelembe véve az átmenési arány
67,7%.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A vizsgaszabályzat megszegése, illetve csalási kísérlet miatt összesen
177 diákot zártak ki az érettségiről, ők nem vehetnek részt az elkövetkező két vizsgaszesszión, és korábbi minősítéseiket, vizsgajegyeiket sem
ismerik el. A megmérettetésen országszerte 104 diák ért el tízes átlagot.
Az elmúlt öt évet figyelembe véve országos szinten idén születtek a
legjobb érettségi eredmények, míg tavaly a vizsgázók 71,4%,-a, 2016ban 66,7%,-uk, 2015-ben 66,4%-uk, 2014-ben 59,3%-uk írta meg minden tantárgyból legalább az ötöst, és ért el legalább hatos átlagot.
Idén a legsikeresebben Kolozs (81,14%), Iaşi (80,27%) és Brăila
(77,13%) megyében érettségiztek a diákok.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
A jó termőterület
titka

A minőségi zöldségek láttán a korszerű és hagyományos technológia ötvözéséről is meggyőződhettünk, a
Maros partján termesztett zöldségek
ugyanis igazi termőföldből nyerik a
szükséges tápanyagot.

____________10.

Megszállottság

Mózes Edith
Akik nyilvános térben románellenes elképzeléseket vagy doktrínákat népszerűsítenek, három hónaptól három évig terjedő börtönbüntetést, akik „románellenes jellegű” szervezetet hoznak létre,
három évtől tíz évig terjedő börtönbüntetést kockáztatnak – olvasható egy – két ellenzéki párt által minap előterjesztett, a „románellenességet megelőző” – törvényjavaslatban.
Az indítványozók szerint ha van törvény az antiszemitizmus megakadályozására és leküzdésére, kell egy románellenességet büntető
törvény is. Ugyanis – szerintük – az utóbbi időben „egyre agresszívebben nyilvánul meg” a románellenesség, mindenféle támadás „a
román identitás, a román nép nemzeti szuverenitása ellen, illetve
olyan ötletek, koncepciók, doktrínák és politikák ellen, amelyek a
román nép elleni diszkrimináció vagy xenofóbia megnyilvánulásainak számítanak”. A tervezet szinte mindent románellenes szimbólumnak tekint: zászlókat, emblémákat, jelvényeket, egyenruhákat,
szlogeneket, köszönési formákat, sőt „románellenességet közvetítő
jelzéseket”. Hogy ez mi a csoda lehet? Bizonyára maguk sem tudják.
De megszállottan ismétlik.
A kezdeményezők egyike marosvásárhelyi honatya, aki szerint ezt
az „agresszív románellenes propagandát” csak azok érthetik, akik
„ismerik a romániai valóságot”. Azt, hogy egyesek „oláh”, „csobán”, „faragatlan”, „bunkó” jelzőket használnak, amivel – a képviselő értelmezésében – a magyarok románokkal szembeni
felsőbbrendűségüket akarják kimutatni. Sőt, vannak politikai szervezetek, médiák, amelyek a külföldön élő románokat egyszerűen „lecigányozzák” – próbálja szítani a feszültséget.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 35 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 186. napja,
hátravan 179 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EMESE és SAROLTA,
holnap CSABA napja.
CSABA: régi magyar személynév. Egyes források szerint török eredetű lehet, és a
jelentése: pásztor, kóborló,
újabban az ajándék jelentése is
felvetődött.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 4.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 130C

Megyei hírek

1 EUR

4,6617

100 HUF

1,4275

1 USD

1 g ARANY

4,0071
161,8927

Lakhatási támogatás

A Studium Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával lakhatási pályázatot hirdet marosvásárhelyi
felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak, rezidens orvosoknak, színészeknek a Trébely utcai Tanári Lakások Szakkollégiumban két szoba elfoglalására. A
pályázati iratcsomót július 20-án 15 óráig lehet benyújtani
munkanapokon az alapítvány Központi Hivatalába (Marosvásárhely, Gen. Gheorghe Avramescu utca 11. szám). Bővebb tájékoztatás az office@studium.ro e-mail-címen.

Kastélyok zenéje
Várallyay Réka

_______________________________________ 2018. július 5., csütörtök

A budapesti Erdődy Kamarazenekar
erdélyi koncertkörútja

Július 8-án, vasárnap este 6 órától a gernyeszegi Telekikastély dísztermében zárja erdélyi kastélykoncertjeinek
sorát az Erdődy Kamarazenekar. Az 1994-ben alakult budapesti kamaraegyüttes tagjai szimfonikus zenekarok világot járt művészei, akik először látogatnak Erdélybe, új
kastélytereket kapcsolva be a zenei élet körforgásába. A
koncert nemcsak a kiváló zenészek miatt jelent majd különleges élményt, hanem a műsorválasztás miatt is. Szefcsik Zsolt – a zenekar alapítója és koncertmestere – levéltári
kutatásai során számos olyan, elfeledett 17-18. századi magyar vonatkozású zeneművet hozott napvilágra, mely udvari zeneként egykor Magyarország főúri kastélyaiban

hangozhatott el. Így ismerkedhetnek meg hallgatóik a 17.
századi, pozsonyi származású Johann Kusser Overturejével, vagy a 18. század derekán Nagyváradon is alkotó Michael Haydn Divertimentójával.
Az ismert művek közül felcsendül majd a verbunkos stílus kiváló alkotója, Rózsavölgyi Márk Első magyar társastánca és Mendelssohn gyönyörű IX. (c-moll)
vonósszimfóniája is. És hogy miként reflektál korunk egyik
legjelentősebb magyar zeneszerzője, a kolozsvári származású Orbán György a kastélymuzsikára, megtudhatjuk az
Erdődy Kamarazenekar számára ajánlott Udvari táncok
című kompozíciójából.
A koncert ingyenes, adományokat a kastély részére elfogadunk. A koncertkörút főszervezői a Balassi Intézet és az
Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület.

102 évesen is sokat mesél

Lezárult a választás

Tegnapig választhattak a meghirdetett középiskolai helyek
közül a nyolcadik osztályt végzett diákok. A Maros Megyei
Tanfelügyelőség honlapján közzétett adatok szerint megyénkben 3955 diák töltötte ki választásaival az űrlapokat.
Megyénk 33 középiskolájában összesen 110 szakon indul
kilencedik osztály. A diákok média szerinti számítógépes
elosztására július 9-én, hétfőn kerül sor. A felvételt nyert
tanulóknak július 10–13. között kell beiratkozniuk a középiskolába.

Akkreditálták
a szimulációs központot

Az Orvostudományi Szimulációs Európai Társaság
(SESAM) június végén akkreditálta a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem keretében működő Szimulációs és Gyakorlati Készségfejlesztő Központot. Az
akkreditációs ünnepségre június 27–29-én került sor Spanyolországban, a SESAM éves összejövetelén. A 2018–
2022-es időszakra vonatkozó működési engedély
értelmében a marosvásárhelyi az első és egyetlen nemzetközileg akkreditált szimulációs központ a gyakorlati orvosképzés terén.

Klubnap és kirándulás

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja július 26-án klubnapot tart a tagok számára. Ezt követően, július 31-ére kirándulást szerveznek a Szováta –
Gyergyószentmiklós – Karácsonkő (Piatra Neamţ) – Németvásár (Târgu Neamţ) – Borszék – Maroshévíz – Szászrégen útvonalon. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám
alatti székhelyén, az emeleten.

Fodor Imre terepfutó verseny

Július 8-án, vasárnap délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi
Somostetőről induló terepfutó versenyt szervez az Outward Bound Romania, partnerségben a Maros Megyei
Sport- és Ifjúsági Igazgatósággal. Választható távok: 5,2
km (családi), 12,5 km tereptáv (krossz), 22,3 km (félmaratoni pálya). Feliratkozni a http://fitv.run/ oldalon, az Outward
Bound Romania hivatalos Facebook-oldalán létrehozott
eseményen vagy a rajt helyszínén lehet. A versenyre bárki
benevezhet akár egyénileg, akár családosan.

Vakációs program az állatkertben

Folytatódik a marosvásárhelyi állatkertben a vakáció minden péntekén Állati jó találkozások néven megszervezett
gyermekfoglalkozás. A soron következő, július 6-i program
résztvevőit a szerecsenmakik kifutójához várják.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Szerettei 102 szál virággal köszöntötték Erzsi nénit

Kedden töltötte 102. életévét a nyárádszeredai Major Erzsébet, akit szerettei már a múlt hét végén köszöntöttek.
Előrehaladott kora ellenére Erzsi néni viszonylag jó
egészségnek örvend, csak a korral járó kisebb fájdalmakra
panaszkodik, és csak „egyszerű” gyógyszereket használ,
mint aszpirin, Algocalmin, a hallása már meggyengült, de
látása még jó. Többnyire a szobájában tölti a napot, csendben üldögél, néha tesz-vesz, ahogy ő mondja, takarít, kijár
az udvarra is, bár egyre ritkábban. Közérzete változó, de
szeret mesélni családtagjainak élete régebbi szakaszairól,
ha van, aki türelemmel hallgassa. Ilyenkor gyakran eszébe
jutnak elhunyt gyermekei, akiket sokszor meg is sirat, hiszen négy utóda közül háromnak kellett koporsója mellett

RENDEZVÉNYEK

Búcsú Székelykálban

Július 8-án, vasárnap búcsút tartanak Székelykálban. Déli
12 órakor a református templomban ünnepi istentisztelet
lesz, a búcsús szentmise 13 órakor kezdődik a római katolikus templomban. 15 órakor sportrendezvényekre kerül
sor a futballpályán, 17 órakor pedig kulturális műsor kezdődik helyi előadók, a székelykáli és vajdaszentiványi
néptánccsoport, illetve a nagyernyei férfikórus fellépésével. Este Pap Peti Junior és az Insect koncertezik. Az
ünnep tűzijátékkal zárul. Szervezők: a Nagyernyei Polgármesteri Hivatal, EU-RO Music Club.

Nyáresti orgonahangversenyek

Fotó: Fazakas Árpád

állnia, egyetlen 79 éves lánya él. Jelenleg 72 éves özvegy
menyével lakik egy háztartásban, ám nem magányban, hiszen van három unokája, négy déd- és három ükunokája is,
akik gyakran betoppannak hozzá. Legkisebb ükunokája fél
éve látta meg a napvilágot.
Erzsi néni 1916-ban született Nyárádandrásfalván (akkor
még különálló település volt, ma Nyárádszereda része –
szerző megjegyzése), 1935-ben ment férjhez, életét ezen a
településen élte le. Előrehaladott korát a múlt hét végén ünnepelte meg a család, szeretteitől 102 szál virágot tartalmazó csokrot kapott egy torta kíséretében, amelyet
természetesen meg is kóstolt – tudtuk meg dédunokájától,
Gál Csillától. (gligor)
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme ad otthont. Molnár Tünde orgonaművész Rieger Ottó orgonáján Bach-, Franck-, Liszt-, Benedek Kálmán-,
Vierne-műveket játszik. Július 8-án, vasárnap szintén 19
órakor a marosvásárhelyi Ady lakónegyedi Szent Imre
ferences templomban kerül sor orgonahangversenyre,
Molnár Tünde Szeidl Ferenc orgonáján Bach-, Franck-,
Brahms-, Liszt-, Reger-műveket szólaltat meg. 12-én, jövő
csütörtökön 19 órakor a Vártemplomban tartanak orgonahangversenyt. Molnár Tünde Klassmeyer Ernst orgonáján
Bach-, Pachelbel-, Liszt-, Csíky Boldizsár-műveket játszik.

Orgonakoncert Szászrégenben

Július 11-én, szerdán 18 órakor Irene Roth, Svájcból érMa kezdődik és augusztus 19-éig tart a Nyáresti orgona- kező orgonaművész koncertjére kerül sor a szászrégeni
hangversenyek koncertsorozat. A nyitókoncertnek ma 19 evangélikus templomban.
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Fejenként öt év szabadságvesztésre ítélték
Szőcs Zoltánt és Beke István Attilát

Fejenként 5 év szabadságvesztésre ítélte a legfelsőbb bíróság szerdán Szőcs Zoltánt és Beke István
Attilát, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
két székelyföldi aktivistáját, akiket azzal vádoltak,
hogy a 2015. december elsejei ünnepségen házi
gyártmányú robbanószerkezetet szándékoztak
üzembe helyezni Kézdivásárhelyen.

A legfelsőbb bíróság Beke István Attila esetében a közösség
elleni merényletre tett kísérletről terrorista cselekedetre változtatta a vád besorolását. A terrorizmus megakadályozását és
visszaszorítását célzó, 2004/535-ös törvény 32. cikkelye alapján ugyanis terrorista cselekedetnek minősül kémiai vagy biológiai fegyverek vagy bárminemű robbanószerkezetek
készítése, megszerzése, birtoklása, szállítása, átadása más személynek közvetlen vagy közvetett módon, vagy ilyen jellegű
fegyverek, szerkezetek terén végzett kutatás, fejlesztés.
Ennek alapján a legfelsőbb bíróság Beke István Attilát 5 év
börtönbüntetésre ítélte, amelyből levonják a letartóztatásban
és házi őrizetben töltött időtartamot, összesen 6 hónapot.
Beke István Attilát ugyanakkor felmentették a robbanóanyagokra vonatkozó rendelkezések be nem tartására tett kísérlet vádja alól.
A Szőcs Zoltán elleni vád besorolását közösség elleni merényletről felbujtásra módosította a legfelsőbb bíróság, és 5 év
börtönbüntetésre ítélte ezért. A robbanóanyagokra vonatkozó
rendelkezések be nem tartására tett felbujtás vádja alól felmentette a bírói testület.

Beke Istvánt 2015. december elsején helyezték előzetes letartóztatásba az alkotmányos rend elleni cselekedetekre tett
kísérlet gyanújával és a robbanóanyagokra vonatkozó rendelkezések be nem tartása miatt. Később a nyomozó hatóságok
Szőcs Zoltánt is letartóztatták, őt az alkotmányos rend elleni
bűncselekményekre való felbujtással és a robbanóanyagokra
vonatkozó rendelkezések be nem tartására való felbujtással
gyanúsították.
A DIICOT szerint Szőcs Zoltán a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom erdélyi szervezetének elnöki minőségében 2015. október 10-én egy HVIM-gyűlésen felbujtotta a
kézdivásárhelyi szervezet tagjait, hogy házilag barkácsolt
robbanószerkezetet készítsenek és azt nyilvános helyen robbantsák fel. A nyomozati anyag kitér arra, hogy a gyűlésen
megállapodás született, miszerint a robbanószerkezetet
Beke István fogja elkészíteni, mert ő ért az elektronikához,
úgy, hogy egy biztosíték segítségével „legkevesebb 3-4 petárdát egyidejűleg gyújthassanak majd meg”. A robbanószerkezetet bizonyos távolságból hozták volna üzembe a
nyomozati anyag szerint egy mobiltelefon segítségével. A
szerkezetet állítólag a kézdivásárhelyi Gábor Áron-szobor
környékén akarták elhelyezni, a gyűlés egyik résztvevője
javaslatára egy utcai kukában, a katonai díszfelvonulás útvonalán.
A Beke István otthonában tartott házkutatás során a nyomozók több száz pirotechnikai eszközt találtak, amelyek beszerzése törvénytelen úton történt. (Agerpres)

Angela Merkel: rendet kell teremteni a migráció terén

A menedékkérők másodlagos – EU-n belüli – migrációjáról
Rendet kell teremteni és érvényesíteni kell a jogszabályokat a migráció valamennyi formájának terén – hangsúlyozta, senki sem választhatja meg, hogy hol nyújtja be
hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár szer- menedékjogi kérelmét, ezért a tagországok partneri együttműködésével vissza kell szorítani a migrációnak ezt a formáját.
dán a szövetségi parlamentben (Bundestag).

Angela Merkel a 2018-as szövetségi költségvetésnek a kancellári hivatal fejezetéről szóló vitájában kiemelte: a migráció
ügyének kezelésétől függ, hogy fennmarad-e az Európai Unió
(EU), ezért a kihívásra „jogilag megfelelő, realisztikus és szolidáris válaszokat kell adni, amelyek nem terhelik túl az embereket”.
Úgy kell eljárni, „hogy az emberek érezzék, hogy rend van és
érvényesül a jog”.
Rámutatott, hogy 2015-höz képest 95 százalékkal csökkent
a Földközi-tengeren érkező menedékkérők száma. Azonban az
EU külső határának védelmét tovább kell erősíteni – tette
hozzá, kiemelve, hogy Németország is hozzájárul az uniós
határ- és partvédelmi ügynökség, a Frontex fejlesztéséhez,
mert a migráció közös ügy valamennyi tagország számára.
A Földközi-tengeren folytatott EU-s művelettel kapcsolatban hangoztatta, hogy mindenkinek be kell tartania a nemzetközi jog előírásait, így a nemkormányzati szervezeteknek is.
A migráció „globális probléma, és globális választ igényel”,
ezért együtt kell működni a menekültek származási országaival. Mindenekelőtt az afrikai országok fejlődését kell elősegíteni, egy fejlesztési program, az úgynevezett Marshall-terv
révén, de a legális migrációra is lehetőséget kell adni, ezért
Németországban törvényt kell alkotni az EU-n kívüli képzett
munkavállalók bevándorlásának szabályozásáról – mondta.

Görögországgal már sikerült is megállapodni mindazon menedékkérők gyorsított visszafogadásáról, akiket ott regisztráltak, és ezért ott is kell lefolytatni menekültügyi eljárásukat,
mégis továbbutaznak Németországba. Ezeket az embereket
elkülönítik a határ térségében felállítandó központokban, és
visszaszállítják Görögországa. Cserébe Németország a családegyesítés keretében befogad menekültstátusszal rendelkező
embereket Görögországból.
További megállapodásokat is kell kötni, ezekről Horst Seehofer belügyminiszter tárgyal majd a partnerországokkal – fejtette ki a kancellár.
Az ellenzéki pártok élesen bírálták az Angela Merkel vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Horst Seehofer vezette bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és a Német
Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciójának munkáját. A legnagyobb ellenzéki párt, a CDU/CSU pártszövetségtől jobbra
álló Alternatíva Németországnak (AfD) vezérszónoka, Alice
Weidel frakcióvezető lemondásra szólította fel a kancellárt.
A CDU és a CSU menekültügyi vitájára utalva hangsúlyozta,
hogy a kormány válsága állandósult, mert Angela Merkel
nem hajlandó elismerni, hogy „a befogadás kultúrája tévút
volt”. A kormány valójában már meg is bukott, de Angela
Merkel „nagy fondorlattal” megőrizte pozícióját – mondta.
(MTI)

Zavargások törtek ki szerdára virradó éjjel a nyugatfranciaországi Nantes három elővárosi negyedében,
ahol helyi fiatalok gépkocsikat és épületeket gyújtottak fel, miután a rendőrség lelőtt egy igazoltatásnak ellenálló férfit. A város polgármestere és a
kormány tagjai nyugalomra intettek.

lene érvényben egy csoportosan elkövetett lopás miatt. A
szemtanúk szerint a férfi egy ideje Breilben, a családjánál élt.
Ebben a nantes-i elővárosban hetek óta feszült a hangulat.
Az igazoltatás során meglőtt férfi halálhírét követően három
városrészben, Breil mellett Malakoffban és Dervallieres-ben
törtek ki zavargások, amelyekben mintegy száz helyi fiatal vett
részt. A belügyminisztérium összesítése szerint nyolc épületben
volt tűz, köztük egy bevásárlóközpontban, valamint több parkoló
gépjármű is kiégett, s a rendőröket több helyen megdobálták.
Az Ouest-France regionális lap helyszíni tudósítása szerint
családanyák próbálták sikertelenül nyugalomra inteni a feldühödött fiatalokat, akik ellen mintegy kétszáz rohamrendőrt, illetve csendőrt mozgósítottak a hatóságok. A rend szerda
hajnali 3 órára teljesen helyreállt valamennyi városrészben.
Nicole Belloubet igazságügyi miniszter szerda délelőtt az
RTL rádióban nyugalomra intett mindenkit, és jelezte: vizsgálat indult, hogy a teljes átláthatóság jegyében fény derüljön a
férfi halálának körülményeire.
A Le Monde című napilap arra emlékezetett, hogy a rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN június 26-i jelentése szerint
a rendőri fegyverhasználat 2016–2017-ben 54 százalékkal
nőtt.
Idén először az IGPN azt is közzétette, hogy hányan haltak
vagy sérültek meg rendőri fellépések során. 2017. július és
2018. május között 14 haláleset és száz sérülés történt, ami a
lap kommentárja szerint jól mutatja a rendőrségi igazoltások
feszült hangulatát. Tavaly a rendőrök 394 lövést adtak le igazoltatások közben, elsősorban gépjárművek megállítása céljából. A vizsgálatok valamennyi esetet jogos önvédelemnek
ismertek el. A vidéki területeken fellépő csendőrség esetében
a fegyverhasználat 2016–2017-ben csak 15 százalékkal nőtt.
(MTI)

Zavargások törtek ki a franciaországi Nantes-ban,
miután a rendőrség lelőtt egy férfit

A rendőrség kedd este fél 9 órakor megállított egy gépkocsit
igazoltatás céljából a város Breuil nevű negyedében, miután a
sofőr nem volt bekötve. A 22 éves Aboubakar F. a belügyminisztérium tájékoztatása szerint nem volt hajlandó magát igazolni, miközben a rendőrök a gépkocsi rendszáma alapján
megállapították, hogy a járművet egy kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos nyomozás miatt keresi a nantes-i bűnügyi
rendőrség.
A sofőr először úgy tett, mintha ki akarna szállni, de közben
megpróbált elmenekülni, s tolatás közben nekiment egy rendőrnek, aki a térdén könnyebben megsérült. Egy másik rendőr
ekkor tüzet nyitott a sofőrre, akit a nyaki ütőerén ért a lövés,
és a férfi rendőrségi források szerint a kórházba szállítás közben életét vesztette.
A szemtanúk a francia sajtónak azonban másképp számoltak
be a történtekről, azt állítva, hogy a rendőri válasz láthatóan
túlzott volt. A Le Monde című napilap és a francia hírtelevíziók által megkérdezett tanúk azt állítják, hogy a férfi a gépkocsival egy falnak tolatott, s a jármű mozdulatlan volt, amikor
egy rendőr odament és szándékosan lelőtte a sofőrt. A tanúk
azt is állították, hogy a férfi a menekülési kísérlet közben nem
gázolt el senkit, illetve, hogy a helyiek próbálták újraéleszteni,
miután a rendőrök percekig vártak, mielőtt riasztották volna a
mentőket.
Aboubakar F. a Párizshoz közeli Garges-les-Gonesse településen született, 2015. június 15. óta elfogatóparancs volt el-
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Alkotmánybíróságon támadja
meg a Btk.-t Iohannis

Klaus Iohannis államelnök bejelentette, az alsóházban szerdán elfogadott büntető törvénykönyv módosítása kapcsán alkotmányossági kifogást emel.
Közölte, elfogadhatatlannak tartja, ahogyan a Szociáldemokrata Párt (PSD) átalakította a parlamenti
eljárásokat: a PSD rekordidő alatt vitte át a Btk.-t a
parlamenten, egy tettetett képviselőházi vita után,
így sikerült rövid idő alatt tönkretennie a törvényhozás aktusát. Iohannis szerint ami a napokban történt,
nem más, mint a többség diktatúrája.
(Mediafax)

Elutasított Batthyaneum

Elutasította szerdán a Gyulafehérvári Táblabíróság
első fokon a gyulafehérvári római katolikus érsekség
keresetét a Batthyaneum könyvtár visszaszolgáltatása ügyében. A táblabíróságnak az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bíróság ítéletében
elutasította a Jakubinyi György érsek által képviselt
gyulafehérvári főegyházmegye keresetét, amelyet
az egyház azt követően terjesztett be, hogy a kormány egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáért felelős restitúciós bizottsága elutasította a katolikusok
visszaszolgáltatási kérelmét. A gyulafehérvári
Batthyaneum a legnagyobb értékű ingatlan és gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszaigényeltek az államtól. (MTI)

Börtönszemle

Tudorel Toader igazságügyi miniszter szerdán bejelentette: minden héten bemutat egy büntetés-végrehajtási intézetet, hogy a nagyközönség is
megismerje az ott uralkodó állapotokat, hogy majd
az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) által kért
változtatásokat is meg lehessen hozni. A börtönökben több, társadalmi beilleszkedést segítő projekt
zajlik, javulnak a fogva tartás és a tevékenységek
körülményei – tette hozzá a tárcavezető. (Mediafax)

Újraindul az élményvonat

A Transilvania Train augusztus 22-e és 26-a között
közlekedik a Brassó – Segesvár – Medgyes – Gyulafehérvár – Szászsebes – Nagyszeben – Fogaras
útvonalon és vissza. A Román Államvasutak tájékoztatása szerint az élményvonat Erdély legszebb részeit járja be egy 600 kilométeres vasútvonalon. A
turisták több mint 20 várat és erődtemplomot, 15 hagyományos kézművesműhelyt látogathatnak meg,
koncerteken vehetnek részt a szászsebesi evangélikus templomban, Nagyszeben történelmi központjában, valamint két hagyományos mulatságon is
szórakozhatnak. Az utasok közös főzésen is részt
vehetnek, megkóstolhatják a helyi gasztronómiai különlegességeket, az elszállásolás négycsillagos
szállodákban történik. Az árak személyenként 900
eurónál kezdődnek. (Agerpres)

Változatlan alapkamat

A jegybank (BNR) igazgatótanácsának szerdai döntése szerint a betéti konstrukciók kamata évi 1,50
százalékon, a hitelkonstrukciók kamatlába pedig évi
3,50 százalékos szinten marad. A kereskedelmi
pénzintézetek kötelező tartalékrátája szintén változatlan marad, mind a lej, mind a valuta esetében –
közölte a BNR. (Agerpres)

Megszállottság

(Folytatás az 1. oldalról)
Majd hosszasan értekezik az erdélyi románellenség
gyökereiről, amit egészen a középkorig vezet vissza,
amikor a „privilegizált” magyarokkal és székelyekkel
szemben a románokat „megtűrt” népnek nevezték. A
helyzet szerinte tovább súlyosbodott a Monarchia idején, majd a XX. században még „brutálisabb” formákat
öltött.
Ma pedig – minő rettenet!!! – számos erdélyi megyében székely rendezvényeket szerveznek, amelyek egytől
egyig „állam- és románellenes, szegregációs, sovén”
jellegűek, és mind gyakoribbak a szerinte nem létező
Székelyföld területén. A vádak sorolása véget nem érően
folytatódik. Leggonoszabbak persze a magyarok, de fáj
a szíve a besszarábiai vagy szerbiai románokért is, nem
beszélve az Albániában, Bulgáriában vagy akár Görögországban „szenvedő” nemzettársairól. Ergo, meg kell
védeni az „egységes és oszthatatlan nemzetállamot”.
Nem csoda, ha ilyen agyszülemények látnak napvilágot a törvényhozásban. Az állam legmagasabb vezetői
államvezetés helyett egymást marcangolják, a kormányok képtelenek kormányozni, a lakosság nagy hányada
a létminimum határán tengődik, a bürokrácia és tehetetlenség emberéleteket követel… Ilyenkor sokkal fogékonyabbak az emberek a nacionalizmusra. A zsigeri és
megszállott magyarellenességből egyesek politikai tőkét
kovácsolnának maguknak.
Mekkorát tévedett Silviu Brucan, aki ’89 után azt
mondta, Romániának húsz évre lesz szüksége, hogy
utolérje a konszolidált demokráciákat. Ilyen mentalitással száz év múlva sem lesz itt „konszolidáció”.
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Érettségi jegyek – óvások előtt

(Folytatás az 1. oldalról)
Kevéssel az országos átlag alatt
Maros megyében az idén végzettek 71,08%-a
érdemelte ki az érettségi oklevelet, a korábbi évfolyamok végzőseivel együtt 64,49%-os az
átmenési arány. Megyénkben két diák, a segesvári Mircea Eliade és a marosvásárhelyi Papiu
Ilarian középiskola egy-egy tanulója ért el tízes
átlagot.
A legjobb eredmények három megyeszékhelyi tanintézetben: a Papiu és az Egyesülés középiskolákban,
illetve a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban születtek
– tájékoztatott Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes. Leggyengébben azon középiskolák diákjai teljesítettek, amelyekben az elmúlt években nem is

indult új líceumi osztály: ilyen az Andrei Persu és a
Constantin Brăncuşi szakközépiskola, de a Traian
Vuia és az Avram Iancu középiskolák eredményei sem
biztatóak – tudtuk meg a megyei főtanfelügyelő-helyettestől.
A vizsgajegyeikkel elégedetlen diákok tegnap déli
12 órától 16 óráig nyújthatták be óvásaikat. A végleges eredményeket július 9-én ismertetik. A sikertelenül vizsgázottak július 10–13. között iratkozhatnak be
az őszi pótérettségire, amely az augusztus 20–23. között zajló írásbeli vizsgákkal kezdődik. A szóbelikre
augusztus 24–31. között kerül sor, az ideiglenes eredményeket szeptember elsején, az óvások utáni végső
eredményeket pedig szeptember 6-án hozzák nyilvánosságra.

Két év alatt hétmillió euró

Polgármesteri megbízatása felénél
ismét számadást végzett Bányai István,
Jedd elöljárója, aki ezelőtt két évvel,
2016. július 4-én foglalta el a községvezetői tisztséget. Munkájának első
évében a tennivalók megtervezésére,
az anyagi források megteremtésére, a
pályázatokra fektette a hangsúlyt, és
a mintegy kéttucatnyi projektet tartalmazó mappájába már sikereket is
bejegyezhetett: hétmillió eurót tudott
lehívni a község számára, így a második évben már elkezdődhettek a megvalósítások.

Jelenleg öt munkatelepen zajlanak infrastrukturális fejlesztések a Marosvásárhely tőszomszédságában fekvő községben: bővítik
és felújítják a jeddi óvodát, járdaépítés folyik
a község négy településén, bővítik az ivóvíz- Számos kisebb-nagyobb beruházás kezdődött el az elmúlt időszakban
hálózatot, hozzáláttak a buszmegállók újjáépí- a községben
jektet tartalmaz, mint bizonyos övezetekben az illetéséhez és a közvilágítás teljes korszerűsítéséhez.
gálisan épített házak tulajdonjogának tisztázása, renMindezek mellett számos más megvalósítást is fel
dezése, környezettisztítási akciók, egészségügyi
tudnak mutatni: májusban megnyitották a Kincses kör
szolgáltatások, kisvállalkozások indítása, az iskolaelnevet viselő kerékpáros túraútvonalat, és elkezdődött
hagyás csökkentése. A polgármester szerint ennek a
a szelektív hulladékgyűjtés a község területén: a kezhatalmas programnak az a legnagyobb haszna, hogy
deti tájékoztató kampány mellett kialakították a gyűja konkrét intézkedések révén valós esély van a szetőpontokat, egyelőre ezekre lehet szállítani a
génység visszaszorítására, és nemrég elindult az Isszétválogatott, újrahasznosítható szemetet, és remélik,
kola mindenkinek nevű felzárkoztató program is.
hogy az év végéig megoldást találnak arra is, hogy
A tervek szerint idén elkezdik Jedden a csatornaközvetlenül a háztartásoktól szállítsák el a hulladékot.
hálózat
kiépítését, felújítják a művelődési otthont,
Egyik leghangsúlyosabb projektjük a kirekesztettség
aszfaltozni
fognak Kebelében és Agárdon az iskoláés szegénység leküzdését célozza meg a községben.
kig,
beüzemelik
a kibővített községi kamerarendszert,
A 2020-ig zajló összetett akciócsomag több kis proelkészül a község új honlapja. Nagy lépésnek tartják
azt is, hogy hamarosan átadják a kiépített, de eddig
önerőből és áldozatok árán működtetett vízhálózatot
az Aquaserv szolgáltatónak.
Bányai István a számvetés kapcsán kiadott sajtóközleményében nem feledkezik meg arról sem, hogy
köszönetet mondjon annak a csapatnak, amellyel jelenleg több projekteken dolgozik a napi szintű problémák megoldása mellett. Jelenleg a polgármesteri
hivatalnak 17 munkatársa van, ebből 10 személy tud
segítségére lenni a projektek lebonyolításában. „Ezt
a létszámot össze lehet vetni egy magánvállalat alkalmazottainak számával, és rögtön látszik, hogy nem
unatkozunk Jedden” – mutatott rá a polgármester, kifejezve abbéli reményét is, hogy négyéves mandátuma végén a községfejlesztésre lehívott pályázati
támogatások értéke meg fogja haladni a tízmillió
Hamarosan csak emlék lesz az ilyen jeddi buszmegálló
eurót. (G.R.L.)
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Foci az étlapon

Változnak az idők. Ezzel nem jelentettem
ki semmiféle világrengető újdonságot. Persze, hogy változnak. Példának okáért esténként, amikor megengedem magamnak –
nagyon nagylelkű vagyok, és persze elfáradt
a szemem a sok betűzésben (nem az összetűzésben!) – , hogy a tévé elé ereszkedjek, és
megtekintsek egy-egy világbajnoki elvérzést,
örömködést és derék küzdelmet (olyan is volt
tapasztalásaim szerint), eszembe jut Moldova György pompás szatírája, A verhetetlen tizenegy. Ifjúkori olvasmányaim egyik
kedvence, világító folt. Még a Cementlapoknál heverve is fel-felröhögve idéztük az író
fantáziájában megszületett majomcsapat
focis karrierjét, tündöklését és bukását. Moldova focirajongó, vérbeli szurkoló volt, aki
soha el nem hagyta volna csapatát, sem
jóban, sem rosszban. Így volt/van politikai
meggyőződésével is. Még ha ezzel teljesen
kiszorult is a hivatalos irodalmi kánonból,
és magányos romként meredezik valahol.
Irodalmi relikviaként tekintenek rá, ha
egyáltalán még valaki emlékszik rá az

ATV-n kívül. Ettől függetlenül és ezek dacára jó író marad, történetbonyolításban és
mesélésben utolérhetetlen, humora és valóságlátása – a maga korára vonatkoztatva –
tüneményes.
Szóval A verhetetlen
tizenegy, amely egyesek
szerint az Aranycsapaton
való nosztalgiázás szatírája vagy a mindenkori
magyar foci sikertelenségének humoros vigasza, ma egyszerűen közölhetetlen lenne. Ha most jelenne meg,
azonnal tiltakoznának ellene ilyen-olyan
pártok, jogvédők, társaságok, a sportért felelős államtikárok és klubirányítók, betörnék
az író villájának/dácsájának/társasházának
ablakait, majomürülékkel kennék be autója
szélvédőjét, és nemzet- és fajgyalázónak titulálnák. Kikutatnák származását (etnikai,
szociális és szellemi), iskolai bizonyítványát,
félresikerült szerelmi kapcsolatait nyilatkozatra bírnák, az állatkerti dolgozóktól tiltakozást vennének be, és huszonöt év előtti

A székely zászló használatáért
közel 50 ezer lejre büntették
Péter Ferencet

A marosvásárhelyi fellebbviteli bíróság ítéletének értelmében 42.642 lejre bírságolták Péter Ferencet, a
Maros Megyei Tanács elnökét,
Szováta volt polgármesterét,
amiért nem távolította el a
szovátai polgármesteri hivatal épületéről a székely zászlót. Románia újra kettős
mércét alkalmaz – mutatott
rá az elöljáró.

„Abszurdnak és nevetségesnek
tartom, hogy az Európai Unió egyik
tagállamában egy regionális közösség szimbólumának használatáért
büntetnek meg. Ez szembemegy a
szabad önkifejezés elvével, és Románia újra kettős mércét alkalmaz:
míg például Bukovinában, ami
szintén történelmi régió, és nem adminisztratív terület, nem jár bírság
a régió zászlójának használatáért,
bennünket közel 50 ezer lejre bírsá-

golnak ugyanazért” – közölte Péter
Ferenc. A megyei tanácselnök emlékeztetett: a kisebbségek szimbólumainak használata semmiféle
veszélyt nem jelent sem a román
társadalomra, sem a román államra
nézve. „Tudomásul veszem a bíróság mai döntését, de közösségi vezetőként,
az
RMDSZ
tisztségviselőivel közösen azon fogunk dolgozni, hogy a romániai törvények egyértelműen lehetővé
tegyék a kisebbségi, regionális
szimbólumok használatát” – fogalmazott.
A Maros Megyei Tanács és a
Maros megyei RMDSZ elnöke úgy
látja, hogy a sorozatosan elveszített
zászlóperek pontos képet mutatnak
arról, hogy Romániában mennyire
tartják tiszteletben a közösségi jogokat.
A Maros megyei RMDSZ
sajtóirodája

A képviselőház is elfogadta
a büntető törvénykönyvet
módosító tervezetet

A javaslatcsomagot 167 képviselő támogatta szavazatával, 97-en ellene
voksoltak, 19-en tartózkodtak.
A tervezetet kedden véleményezte pozitívan az igazságügyi törvényekkel foglalkozó parlamenti különbizottság, miután a szenátus plénuma első
házként ugyanaznap már elfogadta.
A különbizottság a szenátus által elfogadott változatot hagyta jóvá, csak
néhány technikai módosítást eszközölt rajta. Jóváhagyott ugyanakkor a
bizottság egy, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) által megfogalmazott módosítást, amelynek értelmében a sikkasztás bűncselekményének megállapításakor kötelező módon előzetes büntetőpanaszt kell
benyújtani a köztisztviselő ellen. (Agerpres)

Az RMDSZ tartózkodott

Az igazságügyi törvények módosítása kapcsán az RMDSZ kizárólag
azon változtatásokat szorgalmazza,
amelyek az alkotmánybírósági döntéseket, az Európai és Emberjogi
Bíróság döntéseit és az európai direktívákat emeli be a román jogrendbe.
Továbbra is fontosnak tartjuk a
büntető törvénykönyv módosítását,
de a jelenlegi formájában nem tudtuk támogatni.
Az RMDSZ nem ért egyet a hivatali gondatlanság eltörlésével, és
nem ért egyet az értékküszöb bevezetésével sem a hivatali visszaélés
esetében. Azt sem tudtuk támogatni, hogy csak az a hivatali viszszaélés számítson bűncselek-

majomzaklatással vádolnák, hogy szerelmi
ajánlatokat tett a csimpánzoknak, fogdosta
a gorillákat, az állatvédők tüntetést szerveznének a háza elé, nem törődve a magánélet
sérthetetlenségét biztosító törvénnyel, megszegnék, hiszen a rendőrség is focirajongó,
ezért elnézné a civil összefogdosásnak –
ugyanis az író sem respektálta a majmoknak
a magánélethez való
érintetlenségi – jogát.
Szóval nagyon hesteg
lenne a mitú és a szitu.
Változnak az idők,
kezdem újra, ugyanis türelmesen végignézem a mérkőzéseket (korábban alig). Mindig az európai csapatokkal
tartok, bevallottan eurosoviniszta vagyok, kivételt csak a brazil együttes képez, régi szimpátiáim megőrzésével. Unokám, tekintettel a
nagyvakációra, fennmaradhat a mérkőzés végéig, ami helyi idő szerint is elég későn van,
de legalább itt van a szomszédban, és nem
kell időeltolódással számolni, éjfékor-hajnalban kelni, fennmaradni kivilágos kivirradtig,
kora délben ebéd helyett szurkolni, hideg levest kanalazni, oda sem figyelve, a szobában
lepecsételni szőnyeget a pörkölt vagy lecsó

ménynek, amelynek elkövetője,
annak házastársa vagy legtöbb másodfokú rokona jut illetéktelenül
haszonhoz. Továbbá azt sem tudtuk
támogatni, hogy a bűncselekményre kiszabható legmagasabb
büntetést csökkentsék. Módosító
javaslatainkat a szakbizottságban
elvetették.
Az RMDSZ képviselői a végszavazáson tartózkodtak.
Azért tartózkodtunk, mert nem
tudtuk ilyen formában a Btk. módosításait támogatni, de annak a PNLnek az oldalára sem állhattunk,
amely az elmúlt időszakban minden
magyar ügyet minden létező eszközével megtámadott. (RMDSZ-tájékoztató)

zaftjával stb., stb., a háziasszonyok réme
lenne az efféle időtöltés. Leül mellém, a tévé
elé telepszik, nézi egy darabig, elfordul, játszik egy sort a babáival, felöltözteti labdarúgómezbe, a Barbie babákkal is lehet focit
játszani, ámbátor a piszkafa lábak nem a focizásra terveztettek, kérdez, mert leány. Egy
fiúunoka hétéves korában már betéve tudja a
szabályokat és az eredményeket, van kedvenc
csapata, maga is rúgja a bőrt, ha van grund
vagy ahhoz hasonló szabad pálya. A lány csapongóbb, de fogékony, néha már felfedezi a
labdarúgásban rejlő szépségeket és durvaságokat. Egyik klasszikus szállóigével is ismeretséget kötött. Szepesi közvetítette a magyar
csapat mérkőzését, lehet, hogy a bajnokságban történt, nem vagyok biztos benne, tény
azonban, hogy szabálytalanságot követtek el
Káposzta nevű játékos ellen (faultolták). És
ekkor a legendás Szepesi felkiáltott: „Felvágták! Káposztát felvágták!!” Nevetés. A
siker fényében fürdök én is, hiszen újabb
piros pontot szereztem A-nál.
Pár pillanat múlva a nagyanyjához fordul, és megkérdi: tényleg, mi mikor eszünk
töltött káposztát?!! Felvághatom én is?
Menthetetlenül lány.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Románia élen jár a lányanyák számát illetően

Gyermekek gyerekei

Európai viszonylatban Románia élen jár a lányanyák számát illetően, minden ezer
15-19 év közötti kiskorúból
34 szül gyereket. A megkérdezett lányanyák fele a terhesség
alatt
nem
járt
nőgyógyászati vizsgálaton,
ennek is tudható be, hogy tíz
kiskorú lányból négynek a babája koraszülöttként látta
meg a napvilágot – derül ki a
Mentsétek Meg a Gyermekeket Románia által végzett
felmérésből, amely során a vidéken élő állapotos nők,
anyák és gyermekek helyzetét vizsgálták. A csöppet sem
derűlátó következtetéseket
nemrég a marosvásárhelyi
Grand szállóban tartott kerekasztal-beszélgetésen ismertették.

Menyhárt Borbála

Meda Neagoe, a Mentsétek Meg
a Gyermekeket Románia Maros
megyei fiókjának elnöke ismertette
a felmérést, amit 2017. március–június időszakban végeztek, és
amelybe 1268 vidéken élő személyt
vontak be, többek között lányanyákat, állapotos nőket, illetve hátrányos helyzetű háztartásokban
élőket, akik ötévesnél kisebb gyerekeket nevelnek. A kiskorú anyák
számának tekintetében Románia

élen jár Európában, és a jelenség
igen veszélyes következményekkel
jár mind az anyára, mind pedig a
gyerekre nézve. Az adatok értelmében tízből öt kiskorú anya a terhessége alatt egyszer sem volt
nőgyógyászati vizsgálaton, ami
miatt esetükben négyszer gyakoribb
a koraszülés, tízből négy leányanyának a gyermeke koraszülöttként jön
a világra. A felmérés nyomán az is
kiderült, hogy a kiskorú anyák gyermekei körében tíz százalékkal kisebb a beoltottsági arány. Az anya
életkora az első gyermek születésekor jóval alacsonyabb a hátrányos
helyzetű háztartásokban élők körében, átlagban az első szülés az anya
15 éves korára tehető. A megkérdezett lányanyák fele 13-15 éves korában adott életet az első gyermekének,
és hatvan százalékuk már a második
vagy harmadik szülésen is túl van. A
válaszadók négy százaléka vallotta
azt, hogy halt már meg gyermeke,
ezen esetek 25 százalékában közúti
baleset, fulladás vezetett a szerencsétlenséghez. Az elhalálozott gyermek az esetek 25 százalékában
egyévesnél kisebb, 43 százalékában
pedig egy és öt év közötti volt. Azon
háztartásokban, ahol leányanya
lakik, a megkérdezettek 21 százaléka
még az elemi iskolát sem végezte el,
és csupán 36 százalékuk rendelkezik
nyolcosztályos
végzettséggel.
Ugyanakkor csupán 1,3 százalékuk
vallotta azt, hogy házasságban él.

Silány lakhatási körülmények
A lakhatási körülmények kapcsán
kiderült, hogy általában a kiskorú
anya a szüleinél vagy a partnere
családjának a házában lakik, átlagban három személy húzza meg
magát egy kis szobában – fejtette ki
Meda Neagoe. A megkérdezetteknek csupán egyharmada állította,
hogy a lakásban van mellékhelyiség, illetve azon háztartások több
mint 60 százalékában, ahol kiskorú
anya él, nincsen vezetékes ivóvíz.
Bevételi forrásként a felmérésben

Munka a hajléktalanszállón

A szociális munkás szemével

A múlt heti világtalálkozó keretében Marosvásárhelyi sikertörténetek
címmel
szervezett előadás-sorozat
egyik meghívottja Szabadi Ernő
Loránd szociális munkás, a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal által működtetett hajléktalanszálló közigazgatási
szakellenőre volt. A találkozó
szervezőcsapatában is részt
vevő, szabadidejében zenéléssel és versírással foglalkozó fiatalember Földre szállt
ember a gyökerek alatt, avagy
Egerek és emberek címmel tartotta meg érdekfeszítő értekezését, amelyben munkája
mellett saját életéről, indíttatásairól is mesélt.

Nagy Székely Ildikó

Ernő 1991. július 12-én született
Marosvásárhelyen, a középiskolát a
Marosvásárhelyi Református Kollégiumban végezte, majd a Sapientia
EMTE közegészségügy szakán, illetve a Petru Maior Egyetem közigazgatási szakán szerzett szakképesítést. Mesteri tanulmányait a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen folytatta a Szociológia és Szociálismunkás-képző
Karon, tanácsadás a szociális szférában profilon. Jelenleg a budapesti
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
doktoranduszhallgatója, emellett a

Sapientia tanárképzőjén is tanul. A
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális szakosztályán 2014
óta dolgozik. Szakmai tevékenysége a peremre szorult közösségek,
illetve a közösség egyéneinek segítése intézményes keretek között.
– A számos szakterület, amelyhez
valamilyen módon kapcsolódom,
nem épül egymásra, ugyanakkor a
szociális problémáknak fontos
része, akár megoldása lehet a közigazgatás – szögezte le előadása
elején, majd azt is kifejtette, hogy a
marosvásárhelyi szociális rendszer
még gyerekcipőben jár, szakemberhiány van, és sok szolgáltatást kel-

lene különválasztani. Erre annál is
inkább szükség lenne, mivel rendszerint halmozódnak a problémák:
aki az utcára kerül, az lehet, hogy
függőbeteg, vagy valamilyen krónikus betegséggel küzd, esetleg árvaházban nevelkedett vagy büntetett
előéletű.
– Nem mindig lehet felismerni az
indítékot. A Rozmaring utcai intézménybe kerülők között rengeteg az
elvált, alkoholizáló férfi, és sokszor
nem derül ki, hogy a válás után
nyúlt-e az italhoz vagy az italozás
vezetett a váláshoz – emelte ki a
szociális munkás, majd pár statisztikai adatott is megosztott hallgató-
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részt vevők közel egyharmada a
szociális segélyt, a gyermekpénzt,
valamint alkalmi munkákból származó jövedelmet említette.
A valóságban rosszabb a helyzet
A kerekasztal-beszélgetésen jelen
voltak a gyermekvédelmi igazgatóság szakemberei, valamint orvosok,
szociális asszisztensek is. Dr. Claudiu Mărginean, marosvásárhelyi
szülész-nőgyógyász főorvos szerint
a közzétett adatok optimisták ahhoz
a valósághoz képest, amivel a szakmája során nap mint nap szembesül.
Mint mondta, Maros megyében a
kiskorú állapotos lányok nagy része
roma, és még négyosztályos végzettséggel sem rendelkeznek.
Dr. Sipos Remus, a Családorvosok Maros Megyei Szövetségének
elnöke elmondta, hosszú ideig dolgozott Szentpálon, ahol nagy számban élnek romák, és ezekben a
közösségekben átlagban 15 éves
korban válnak anyává a lányok. A
családorvos a jelenségnek egy
másik vetületére is rámutatott,

amire sajnos nem figyelnek kellőképpen oda a hatóságok: hogy a törvény értelmében büntetendő a
kiskorúval létesített szexuális kapcsolat. Ennek ellenére, arra hivatkozva, hogy ezekben a közösségekben ez a szokás, nem vonja felelősségre szinte soha senki a gyerek apját.
Georgeta Podar, a marosvásárhelyi Materna leányanyaotthon igazgatónője szerint Maros megyében
évente 500-550 kiskorúnak születik
gyermeke, dr. Mărginean Claudiu
viszont úgy véli, ennél jóval nagyobb ezeknek lányoknak a száma,
csak a megyeközpontban évente
négyszáz kiskorú ad életet gyermeknek. A Materna igazgatónője elmondta, rendszeresen jelentik a
rendőrségnek, ha olyan kiskorú
lány kerül hozzájuk, akinek a teherbe ejtése az életkora miatt bűncselekménynek számít, de sok
esetben mégsem vezet eredményre,
gyakran „megússza” az apa, mivel
felvállalja tettét, és elismeri a gyereket.

ságával: az otthonban jelenleg 120130 személy kap szállást, 87 százalékuk férfi, és bár sokan azt
gondolnák, hogy főként cigány
nemzetiségűek, a roma, illetve a
magyar és román hajléktalanok
száma fele-fele arányban oszlik
meg. Ernő az adminisztratív és a terepmunka mellett egyéni és családos, illetve csoportos tanácsadással
is foglalkozik, amelynek során a segítségre szorulók történetének fölgöngyölítésével azt a pontot
igyekeszik megtalálni, ahol kisiklott
az életük. Mivel a hajléktalanok
rendszerint elvárásként tekintenek
erre a szolgáltatásra, és nem tudatosítják magukban, hogy a helyzet
rendezéséért nekik is tenniük kell
valamit, a terápia hosszas, nehézkes
folyamat – tette hozzá Szabadi
Ernő, majd azt is megemlítette,
miért választotta ezt a hivatást:
– Személyes tapasztalatok vezettek erre az útra, ugyanis az én családomban is előfordultak hasonló
problémák. Gyerekként nem volt
könnyű ezt megélni, de bizonyára
innen ered az emberi sorsok iránti
érdeklődésem. Ugyanakkor a művészlelkek önnön választott kálváriája is a motivációhoz tartozik.
Mindenesetre számomra nagy kihívás ez a munka.
A párhuzamok városa
A szociális munkás a marginalizált közösségek feltérképezésére
irányuló tavalyi felmérés eredményeit is ismertette:
– Marosvásárhelyen 15 ezren
élnek a létminimum alatt, közülük
hatezren a Hidegvölgy lakói. A

munkám során rájöttem, hogy Vásárhely a párhuzamok városa: a magyar lakosság nem ismeri a román
közösséget, és nem is nagyon hajlandó hidakat építeni feléje. Ez
ugyanakkor a II. világháború után
nagy számban beköltöző románok
viszonyulására is érvényes. A harmadik párhuzamot pedig a 15 ezer
fős cigány közösség képezi, amely
a mieinktől eltérő szabályrendszer
szerint rendezte be az életét.
A szociális rendszerben tapasztalt
szakemberhiány Szabadi Ernő szerint nem annyira az alacsony bérezésnek, sokkal inkább a lelkileg
megterhelő munkának tulajdonítható.
– A hajléktalanszálló világának
egy súlyos képi, illetve lelki oldala
is van, amellyel az ide kerülő szakembernek meg kell küzdenie. A
drogmaffia jelensége épp úgy terítékre kerül, mint a családon belüli
erőszak. Ezt sokszor nehéz feldolgozni.
Ernő megküzdési stratégiája a
művészetekre épül, kiírja, kizenéli
magából a feszültségeket (dalai a
You Tube-on saját neve alatt megtalálhatók, verseit még nem publikálta). Emellett igyekszik a
sikerélményekből táplálkozni – eddigi munkája során 137 hajléktalannal foglalkozott, közülük 35-nek
sikerült a saját lábára állnia –,
ugyanakkor folyamatosan képezi
magát. Jövőbeli terve, hogy egyetemi oktatóként adhassa tovább
nem mindennapi tudását, tapasztalatait.
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A rituálék jótékony hatása életünkre

Bogdán Emese

(Folytatás június 21-i
lapszámunkból)
A szertartások jólesően kikapcsolnak, szabályrendszerük arra hivatott, hogy jóleső érzést keltsenek
ott, ahol vagyunk, hogy odafigyeljünk a pillanatra, amelyben éppen
vagyunk, és tiszteletben tartsuk azt
az időintervallumot, amelyben jól
érezzük magunkat. Az életöröm forrásának tartják a szakemberek a rituálékat, amik által harmonikussá
tehetjük életünket. A legutóbbi kutatások is bizonyítják a rituálék
gyógyító hatását, és nemcsak az átmenetek rituáléiét, mint a születés,
a halál, a felnőtté válás, a házasságkötés stb., hanem számtalan személyes hétköznapi szertartásét is,
amelyeket az ember saját magának
alakít ki, hogy rendszert adjon életének. Az élet nehéz pillanataiban az
életenergia átalakító erői. A szülői
köteléktől való elszakadásnak keretet adni, ami támogatja az egyén önértékelését, erre hivatottak a
beavatási szertartások, melyek másmás formában, de jelen vannak a
különböző nemzetek kultúrájában.
Az európai vallásokban a konfirmálás, a bérmálás is a felnőtté avatást,
a hitben való megerősödést szolgálja. Az afrikai törzseknél a fiatal
szimbolikusan eltűnt a sámán vagy
varázsló kunyhójában, majd onnan
felnőttként tért vissza a közösségbe,
mint a törzs teljes jogú tagja. A modern társadalmakban éppen ebben
az életszakaszban gyakoriak az
olyan pszichés betegségek, mint a
táplálkozási, viselkedési zavarok,
melyek a blokkoltság kifejeződései,
és a fiatalok a sámán kunyhója he-

Szilágyi Mihály

lyett a pszichiátriára jutnak. A terápia átveszi a verbális beavatási szertartás szerepét, amely a leválást és
az új, saját identitás megtalálását segíti. A betegségek szinte minden
esetben egyúttal szellemi krízisek,
melyek régi, leragadt, negatív tapasztalatok eredményei. Ezekkel
úgy kell szakítani, hogy pozitív változásokká kell átalakítani. Az emberek az önmagukra találás
folyamata során ösztönösen számos
szertartást alakítanak ki, melyeket a
vallásos hagyományokból is ismerünk, és melyeknek célja, hogy a
gyermek tudjon leválni a szülőkről.
Csak így tudja megtanulni az önállóságot. Ami a mindennapi szertar-

tásainkat illeti, mindenkinek kell találnia a nap folyamán egy rövid
időt, amelynek előre örül, amikor az
az érzése, hogy ez az idő csak az
övé. Sokunknak különösen fontos
lehet a konkrét kis szertartások kidolgozása. Másoknak inkább az
válik létszükségletté, hogy kitörhessenek saját rituáléik börtönéből, és
egyszerűen csak élvezzék a pillanatot, a jelenlétet. Érdemes önmagunkban
kiértékelni
saját
rituáléinkat. Kövessük egy napunk
történéseit, és elemezzük, mely rituálék zavaróak, kényszeresek, mert
egyszerűen csak úgy alakultak?
Mihez van kedvünk, mit csinálnánk
szívesen helyettük? Fedezzük fel az

Pedagógusmuzsika

(Folytatás június 21-i
lapszámunkból)
Sárospataki évei alatt írt három
könyvéből (Vestibulum, Ianua, Atrium) kiderül, hogy Comenius alaposan megismerte a zeneszerzés
tudományát és a zenével történő érzelemkifejezést. Ezekben a tankönyvekben zenei stilisztikát,

Az 1658-ban kiadott tankönyv részlete

hangszerismeretet és zeneesztétikai
kérdéseket tárgyalt. Bár zene általi
érzelemkifejezést emleget, ezt elméleti szinten elhatárolja a zenétől.
A beszéd és a zene között szoros
összefüggést lát, azt írja, hogy a zenében az ütem (a mérő) fontosabb a
ritmusnál. Az ütem és a szöveg öszszefüggése által válik meghatározó
zenei jelenséggé a ritmus. A hangulat kifejezése érdekében különböző

móduszok (hangsorok) közül válogathat a zeneszerző. (Comenius korában
még
több
hangsort
használtak, mint amennyit a könnyűzenéből megismerhetünk. Mi csak
a dúr és moll hangsorokat ismerjük,
de akkor még az egyházi-népi hangsorokat használták: jón, dór, fríg,
líd, mixolid, eol és a lokriszi.)
Comenius szerint a zene az egyik
legjobb eszköz a kulturális nevelés-

életörömöt, melynek értelme van,
és mondjunk tudatosan igent saját
értékeinkre. Életünknek szüksége
van a szépre, az esztétikumra, az
ünneplésre. A szertartásokhoz azonban némi fegyelem is kell.
A család a közösség alapja, az itt
zajló rituálék, főleg a kisgyermekekkel kapcsolatban, fontosak a védettség, a biztonság érzésének
kialakításában, a közösségi érzés
megteremtésében. Ha valaki idegen
családba kerül, üdvözlési rituálékkal igyekeznek feloldani tartózkodását, félelmét, és befogadják, a
közösség részévé teszik. Vannak
családok, ahol minden formátlan,
szinte minden mindegy, egybefoly-

nak az események, nincsenek közös
étkezések, mindenki akkor jön és
megy, amikor kedve tartja, nincsenek hagyományok. A látszólagos
szabadság gyakran a szétesés jele, s
mert az ilyen család nem volt képes
saját stílust kialakítani, nem könnyű
jól érezni magunkat benne. Mindenki hajszol, keres valamit, és a
védettség érzése rituálék hiányában
nem alakul ki. A családi rituálékat a
gyerekek életkorához is igazítani
kell. Különösen a kicsi gyermekeknek van szükségük az állandóan
ugyanúgy ismétlődő szertartásokra,
például lefekvéskor, születésnapi
ünnepekkor, az adventi időszakban,
a karácsony, a húsvét, az új év megünneplésében, az étkezési kultúra
vagy az esték és a hétvégék kialakításában. A közös szertartások lényege egyfelől az, hogy tudatosan
együtt vagyunk, erre időt szánunk,
másfelől azzal, hogy érzéseinket
megosztjuk a többiekkel, lehetőség
adódik a szeretet, a megbecsülés
kifejezésére. A gyászt sem szabad
szőnyeg alá seperni. Ha egy családban nem tudnak közösen gyászolni,
az elfojtott bánat bemarja magát a
lélekbe. Ideje van a közös hallgatásnak is, az imának, fontos emlékek csendes, meditatív megosztásának.
A természethez is rituálék kötődnek, melyeket ha együtt élünk
meg (közös kirándulások, séták),
egészséget építő hagyománnyá válnak életünkben. Összefoglalva
tehát: a szertartások lényege, hogy
éreztessük másokkal: szívesen vagyunk velük, élvezzük a társaságukat, fontos az együttlétünk,
örömforrás, mely ünneplésre
érdemes.

hez. Manapság talán többen legyintenek a kultúrára, ehelyett inkább a
nagy haszonnal kecsegtető tantárgyakat részesítik előnyben. De az
általános képzésben a tudós szerint
rendkívül fontos a kultúra. Leszögezi, hogy mindenkinek szüksége
van kultúrára, még az úgynevezett
gyengeelméjűeknek is, hogy ezáltal
palástolni tudják gyenge oldalukat.
Továbbá Comenius a zenét az erkölcsi nevelés fontos eszközének
tartja. Ha a mai erkölcsöket nézzük,
akkor visszakövetkeztethetünk a zeneoktatásra is.
Figyelemfelkeltő Comeniusnak
az a kikötése, hogy zenét az óvodától az egyetem elvégzéséig mindenhol kell tanítani. Az óvodában
egészen modern módon hangszerekkel igyekszik felébreszteni a kicsik zenei figyelmét – ahogy
mondani szoktuk: síppal, dobbal,
nádi hegedűvel. Az óvodához hasonlóan minden korosztály esetében
biztosítani kell a megfelelő gyakorlati zeneoktatást, ami énekből,
hangszertanulásból és ehhez köthető zeneelméletből áll. Kérdés,
hogy egy mai általános iskola hol
áll Comenius elképzeléseihez képest.
Amit nem emlegetnek a legtöbb
pedagógiáról szóló könyvben –
talán mert sok, magát híresnek tartó
pedagógus sem tartja annyira fontosnak a zenét, hogy kiemelje –,
Comenius zeneszerzőként is tevékenykedett. A legjobb példa erre az
Amszterdami Himnuszkönyv. Az
igaz, hogy az 1659-ben szerkesztett
énekeskönyvben csak néhány, Co-

meniusnak tulajdonítható dallamot
találtak a kutatók, de a legtöbb himnusz szövegének maga a tudós a
szerzője. A könyv összesen 605 dalt
tartalmaz, a 146 zsoltármelódia
közül feltételezhetően nyolcnak Comenius lehet a szerzője, a többi dallam esetében megtalálták azokat,
amelyek parafrázisából születtek a
könyv himnuszai. Még lutheri eredetű dallamok is előfordulnak a
gyűjteményben.
A kiforrott barokk stílusvilág Comenius nagyfokú zenei hozzáértéséről tanúskodik.
Comenius élete végéig tevékeny
ember volt, Amszterdamban anyagi
támogatást is kapott munkái kiadásához. Itt kezdte sajtó alá rendezni
pedagógiai munkáinak gyűjteményét, és új művön is dolgozott. A
teljes munkával nem készült el,
mert 1670-ben meghalt. Műveit fia,
Dániel adta ki.
Bár kevésbé hangoztatják, Comenius a zenére sokkal nagyobb
figyelmet fordított, mint azt a jelenkori pedagógiában teszik. Sajnos
ma
az
óvónőés
tanítóképzőkben – részben a nagyfokú ellenállás miatt – egyre kisebb szerep jut a zenetanításnak.
Ha mellőzzük a zenetanulást, ne
csodálkozzunk, ha egyre sivárabb
az életünk, és csak ösztönökben
leszünk képesek gondolkodni meg
érezni.
Nem panaszkodni kell, hanem
cselekedni: ha jobbat akarunk,
több és jobb zeneoktatást kell követelnünk!
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Döntő fórumként a képviselőház nemrég jóváhagyta a családon
belüli
erőszak
megelőzését és visszaszorítását célzó, 2003/217-es törvényt módosító tervezetet,
amelybe az RMDSZ javaslatait
is beemelték. A törvényhozók
azt ígérik, a szigorításoknak
köszönhetően az eddiginél
jóval gyorsabban és hatékonyabban tudnak majd lépni a
hatóságok az áldozatok védelmében. A részletekről Csép
Éva Andrea parlamenti képviselőt,
a szövetség által tett javaslatok kidolgozóját kérdeztük.

Gyorsabb és hatékonyabb védelem

Menyhárt Borbála

– Előreláthatólag mennyi idő
múlva lesznek a gyakorlatban is alkalmazhatóak az új előírások?
– A törvénymódosító tervezetet
250 támogató szavazattal június 18án szavazta meg a képviselőház,
ettől a dátumtól számítva az államelnöknek 20 nap áll a rendelkezésére, amennyiben egyetért vele,
hogy kihirdesse a törvényt; amenynyiben fenntartásai vannak, kérheti,
hogy a parlament vizsgálja újra. Mi
bízunk abban, hogy július folyamán
érvénybe lép a törvény, az áldozatoknak ugyanis, amint ahogy azt a
Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom keretében is mindig hangoztatjuk, minden óra, minden perc számít.
– Konkrétan melyek azok a szigorítások, amelyek nagyobb védelmet
biztosítanak majd a családi erőszak
áldozatainak?
– Az általunk kidolgozott javaslatok értelmében az áldozat valós
védelmét, a tettes méltó büntetését
szorgalmaztuk. Ez alapján a legfontosabb változások közé tartozik a
sürgősségi távoltartási rendelet bevezetése. A ma érvényes jogszabály
értelmében a távoltartási rendeletet
maximum 72 óra alatt kell kiállítani, amennyiben a bántalmazott a
hatóságokhoz fordul védelemért. Ez
az idő az áldozat számára kritikus,
hiszen újra bántalmazhatják. Ezentúl a hatóságok indokolt esetben
rögtön, a helyszínen kibocsáthatnak
egy ideiglenes, 5 napig érvényes
sürgősségi távoltartási rendeletet az
elkövető ellen.
A törvény értelmében létrejönnek
a sürgősségi intervenciós csapatok,
ezek legfontosabb feladata kiszállni
a helyszínre, felmérni a helyzet súlyosságát, azonnal értesíteni a hatóságokat, és az áldozatról is
gondoskodnak. A bántalmazó
ugyanakkor akár saját ingatlanjából
is azonnal eltávolítható, a helyzet
súlyossága függvényében.
Ami a szexuálisan bántalmazottak esetét illeti, a látlelet ezentúl
azonnal kiállítható a sürgősségi
központokban, nem kell a törvényszéki orvosra várni, aki az eddigi
gyakorlat szerint tíz napnál hamarabb nem állította ki a bíróságon
bizonyítékként
használható
látleletet.
Mindezek mellett a törvény kötelezi a helyi hatóságokat, hogy
adatbázisokat készítsenek a családon belüli erőszak áldozatait segítő szolgáltatásokról, központokról, és jogi keretet biztosít
ahhoz, hogy sürgősségi tanácsadói
telefonvonalat, valamint szociális

központokat létesítsenek és működtessenek.
A törvény arról is rendelkezik,
hogy beillesztik az iskolai tananyagba a toleranciára való nevelést, valamint a nemek közötti
egyenlőség témakörével is foglalkoznak. Ennek kapcsán kiemelném,
hogy az RMDSZ Nőszervezete a
csíkszeredai Áradat Egyesülettel
közösen már az elmúlt évben iskolai tájékoztató sorozatot indított,
amelynek köszönhetően számos erdélyi iskolába eljutottunk. Szakembereink rendhagyó osztályfőnöki
órák keretében beszélgettek a diákokkal a családon belüli erőszak súlyos társadalmi következményeiről.
Ezt a programsorozatot idén is folytatjuk, 22 szakemberrel, hét megye
több mint háromezer diákja számára tartunk hasonló tevékenységeket.
– Amennyiben a szomszéd riasztja a rendőrséget, mivel hallja,
hogy a szomszédos lakásban bántalmazás történik, a rend őrei
erőszakkal is behatolhatnak a lakásba, ha az ottlakók nem nyitnak
ajtót?
– Eddig a hatóságok lakásba való
behatolása csak a család beleegyezésével történhetett, hiába riasztotta
őket valamelyik szomszéd. Az új
rendelkezés szerint a hatóságok, ha
indokoltnak tartják, közbeléphetnek, és bemehetnek a lakásba, ahol
az erőszakos cselekedet történt,
ugyanis a cél az áldozat mielőbbi
védelme.
– Konkrétan mi történik az elkövetővel abban az esetben, ha megszegi a távoltartási rendelet
előírásait, és közeledik az áldozathoz? Csupán felszólítják és megbírságolják, vagy börtönbüntetéssel is
számolnia kell?
– Amennyiben az áldozat vagy
családtagjai úgy vélik, hogy az erőszakot elkövető nem tartja be a távoltartási parancsot, biztonsági
okokra hivatkozva kérhetik a tettes
tartózkodásának elektronikus monitorozását is, mi több, ennek megszegése egy hónaptól egy évig
terjedő szabadságvesztéssel is járhat.
– Elektronikus nyomkövetők bevezetése szerepel-e a törvényben?
Vagy egyszerűen anyagiak hiányára
hivatkozva mellőzik ezek használatát?
– A távoltartási rendelet számos
védelmi intézkedést tartalmazhat,

ezek között szerepel az is, hogy a
bántalmazót a távoltartási rendelet
által kötelezhetik, hogy viseljen
elektronikus nyomkövetőt (karkötőt) az áldozat hatékonyabb védelme érdekében.
– Amennyiben az áldozat visszavonja a feljelentést, leáll az eljárás
az agresszor ellen, vagy hivatalból
megy tovább?
– A feljelentés visszavonásának a
lehetőségeit, valamint a következményeit a büntetőeljárási törvénykönyv szabályozza. Ez azt írja elő,
hogy azon bűncselekmények esetében, amelyeknél csak akkor indul
el a kivizsgálás, ha az áldozat benyújt egy előzetes panaszt, a bántalmazott számtalanszor visszavonhatja előzetes panaszát, így
megáll a kivizsgálási folyamat. Továbbá arról is rendelkezik, hogy
melyek azok az „enyhébb” bántalmazási formák, amelyek esetében
ez az első lépés, amit tennie kell az
áldozatnak. Amennyiben az eljárás
hivatalból vette kezdetét, csak az
ügyész jóváhagyásával érvényes az
áldozat által visszavont előzetes panasz.
– Eddig a látlelet kiállítása is viszonylag hosszas folyamat volt. Az
új előírások értelmében azonnal kiállítható lesz a látlelet a sürgősségin?

– A szexuálisan
bántalmazottak
esetében a látlelet
ezentúl azonnal kiállítható a sürgősségi központokban,
nem kell a törvényszéki
orvosra
várni, aki az eddigi
gyakorlat szerint
tíz napnál hamarabb nem állította
ki a bíróságon bizonyítékként használható látleletet.
– Amennyiben
bántalmazás történik, nem tud-e esetleg az áldozat
könnyített eljárással elválni az agresszortól?
– Az elválást a
polgári törvénykönyv taglalja, a
217/2003-as törvény nem tartalmaz erre vonatkozó előírásokat.
Könnyített eljárásnak nevezhető
esetleg az az eset, amikor közös
megegyezés alapján jutnak arra a
döntésre, hogy elválnak, így közjegyzőnél gyorsan véget lehet vetni
a házastársi kapcsolatnak, de ilyen
nagyon kevés van, főleg amikor
családon belüli erőszakról beszélünk.
– Vannak esetek, amikor nem történik ütlegelés, viszont a megfélemlítés, lelki terror jelen van a
családban, esetleg a megöllek szó is
gyakran elhangzik. Nem bizonyítható látlelettel az erőszak ténye, de
az áldozat félelemben él.
– A törvény eddig csak emlegette, de nem határozta meg a családon belüli erőszak formáit. Az új
módosítások értelmében a családon
belüli erőszak most már kiterjed a
fizikai, szexuális, pszichológiai,
gazdasági, szociális és szellemi erőszakra is, és érinti a családi környezetet is, a házasságban élőket, az
elvált feleket, az élettársakat, függetlenül attól, hogy az agresszor
közös háztartásban él-e az áldozattal vagy sem.
Az elfogadott tervezet értelmében a lelki terror is büntetendő

ezentúl. A féltékenység, az áldozat
nyomon követése, lakásának, munkahelyének megfigyelése, a telefonos zaklatás, a zsarolás, a szakmai
érvényesülés
megakadályozása
vagy gátolása úgyszintén besorolható az erőszakos cselekedetek
közé. Ezek bizonyítása, ellenőrzése
nehezebb, de a hatóságok erre vonatkozó módszerekkel is rendelkeznek, ide tartozik elsősorban a tanúk
kihallgatása, ez adhatja ugyanis a
legvalósabb képet, emellett a hazugságvizsgáló gépezet és a pszichológiai teszt.
– Vannak megyék, ahol nincs
menedékhely a családi erőszak
áldozatai számára. Az új törvényben szerepel-e olyan előírás,
amely kötelezné a helyi önkormányzatokat, hogy létesítsenek
menhelyet?
– Jelenleg Románia 41 megyéjében és Bukarest 6 kerületében
összesen 61 védett ház működik,
amelyekből 45 sürgősségi szolgáltatással rendelkezik, 16 pedig
felépülést elősegítő központ. Az
ország hat megyéjében nincs
menhelyet működtető központ,
az Isztambuli Egyezmény előírása szerint a központok férőhelyeinek tervezésekor minden
tízezer emberre egy hellyel kell
számolni.
Az új törvény, amint korábban is
említettem, a helyi hatóságoknak
megadja a jogi keretet, hogy sürgősségi tanácsadói telefonvonalat, valamint szociális központokat
létesítsenek és működtessenek. Az
illetékes helyi és központi hatóságoknak ugyanakkor időközönként
releváns statisztikai adatokat kell
gyűjteniük a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetekről, felmérni egyrészt az áldozatokat
segítő szolgálatok hatékonysága,
másrészt a családon belüli erőszak
okainak és hatásainak tanulmányozása érdekében. Az adatokat a
nők és férfiak közötti országos
esélyegyenlőségi ügynökség öszszesíti, amelynek évente közölnie
kell egy megyékre leosztott felmérést a családon belüli erőszak eseteiről.

Illusztráció

Mérföldkő a családon belüli erőszak visszaszorításában
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Egészségügyi ellátás
városon és falun

Az állami és magán egészségügyi
rendszerben 2017-ben több mint 60
ezer egészségügyi intézmény működött, ebből 49 ezer városon, 11 ezer
pedig falun – mutatott rá közleményében az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Kategóriákra bontva ez 576 kórházat jelent (2016-ban 567 volt), 823 diagnosztikai,
orvosi és egészségügyi központot (tavaly
19-cel több volt, mint tavalyelőtt), 461 járóbeteg-ellátót külön vagy a kórházakon belül
(ezekből tavaly nyolccal kevesebb volt, mint
tavalyelőtt), illetve több mint 41.000 rendelőt – ezekből 2016-ban csak 40.000 volt.
A 2017-ben működő 576 kórházból csak
338 rendelkezett száznál több ággyal, 166
pedig ötvennél is kevesebbel.
Háziorvosi rendelőből a legtöbb, 6600 városon működött, míg 4500 falun – ezek a
számok megegyeznek a 2016-os adatokkal.
Falun egy háziorvosi rendelőre 1,3-szor
több beteg jutott, mint városon.
A járóbeteg-ellátók közé tartoznak a kór-

A rejtvény fősoraiban egy
150 éve elhunyt költő
(Arany és Petőfi barátja)
nevét és egyik pesszimista
megállapítását idézzük.
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sikerült a tüszőket érlelniük. A „mesterséges
petefészket” egerekbe ültették, ahol a
sejtek életben maradtak és növekedésnek indultak.
Szakértők szerint az eredmények „izgalmasak”, de még szükség van emberi klinikai
tesztekre.
Az eljárás más meddőségi kezelésekre is
hatással lehet.
Stuart Lavery, a londoni Hammersmith
kórház meddőségi szakembere szerint az átültetett petefészek petesejtek ezreit tartalmazza, melyek a fogamzást lehetővé teszik,
szemben az IVF-fel (in vitro fertilizáció, mesterséges megtermékenyítés), amelynek során
egyetlen petesejtet termékenyítenek meg laboratóriumban és ültetik vissza a méhbe.
Gillian Lockwood, az walsalli Midlands
Fertility Services orvosigazgatója szerint a
peteszövet-átültetés további előnye, hogy a
veszélyes kemo- vagy sugárterápia után a nők
ciklusa újraindulhat, így nem lesz szükség
hormonpótló kezelésre.
A klinikai teszteket három-négy éven belül
megvalósíthatják. (MTI)
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Mesterséges petefészek fejlesztése felé tettek nagy lépést dán
tudósok – írta a BBC
hírportálja.
Az eljárás a termékenység megőrzésének
hatékonyabb módszereihez vezethet, és azokon
a nőkön segíthet, akik –
többek között kemoterápia miatt – elveszítik
a fogamzóképességüket.
A dán kutatók szöveteket emeltek ki a petefészekből, és módosították őket, hogy később, amikor a nő gyereket szeretne, vissza lehessen ültetni.
A rák ellen használt kemoterápia vagy sugárterápia gyakran károsítja a petefészket és
okoz meddőséget.
A termékenység megőrzésének egy módja
a petefészek szövetének átültetése, vagyis a
szerv egészének vagy egy részének eltávolítása és lefagyasztása még a károsodás előtt,
hogy később használni lehessen.
Akinél azonban rákot diagnosztizálnak,
megvan az esélye arra, hogy az eltávolított
szövetben is lehetnek rákos sejtek, és a
transzplantáció után visszatérhet a betegség.
A kockázat ugyan „igen kicsi”, a leukémiás
vagy a méhből kiinduló rákban megbetegedett nőknek nem valószínű, hogy javasolnák
a transzplantációt.
A kockázat megszüntetése érdekében a
koppenhágai Rigshospitalet tudósai rákkezelés előtt álló páciensektől vettek tüsző- és petefészek-szövetmintát.
Ezután eltávolították a szövetből a rákos
sejteket, hogy csak a fehérjékből és kollagénből álló „váz” maradjon hátra, ezen a vázon
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házakon belüli szakrendelők, fogorvosi ellátóközpontok, diagnosztikai és kezelési központok, amelyek legtöbbje városon
működik. Az INS szerint a 2017-ben működő csaknem 570 kórházban összesen, tavalyelőtthöz hasonlóan, 132 ezer ágy volt
(122 ezer városon és csaknem 10 ezer vidéken). A kórházakban összesen 4,2 millió
bennfekvő beteget ápoltak tavaly.
A betegek átlagban 7,4 napot töltöttek a
kórházban.
2017-ben a romániai egészségügyben
összesen 58.600 orvos dolgozott, ami 1300zal több, mint 2016-ban. Emellett 15.700
fogorvos (800-zal kevesebb, mint tavalyelőtt), illetve 17.800 gyógyszerész tevékenykedett az országban, ami 600-zal
meghaladja a tavalyelőtti adatokat. Ugyanakkor a rendszerben volt még 142.100 középfokú egészségügyi végzettségű személy,
ami 4900-zal több, mint 2016-ban, az egészségügyi kiegészítő személyzet létszáma
pedig 69.400 volt, ami 3100-zal haladja meg
az előző évi adatokat. A teljes egészségügyi
személyzet többségben nőkből áll: az orvosok és fogorvosok több mint kétharmada
és a gyógyszerészek 90 százaléka nő – közölte az INS.
Az összes orvos egyötöde
háziorvos, ebből csaknem
kétharmad városon végzi tevékenységét.
Jelentős a különbség a városi és falusi közösségek
egészségügyi ellátáshoz való
hozzáférését illetően. Falun
egy orvosra nyolcszor, egy
fogorvosra hatszor, egy
gyógyszerészre pedig négyszer több beteg jutott, mint
városon. (Mediafax)

Mesterséges petefészket fejlesztettek
dán orvosok
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A június 28-i rejtvény megfejtése: Ha erőd kevés, akkor a feleúton kidőlsz, de ne feküdj le már az út elején. Kung fu-ce.

l.n.j.
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Egy gól elég volt a svédeknek
a negyeddöntőbe jutáshoz

A svéd válogatott jutott hetedikként az oroszországi labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe,
miután 1-0-ra legyőzte a svájci csapatot Szentpéterváron.
Mindkét együttes nélkülözött játékosokat eltiltás miatt: a svéd válogatottból Sebastian Larsson, míg
a svájciból a csapatkapitány
Stephan Lichtsteiner és Fabian
Schär hiányzott.
A svédek nyomásával és letámadásaival indult a találkozó, ezt tíz
perc elteltével svájci mezőnyfölény követte. Félóra múltán Som-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Svédország – Svájc
1-0 (0-0)
Szentpétervár, 64.042 néző, vezette: Damir Skomina (szlovén).
Gólszerző: Forsberg (66.).
Kiállítva: Lang (90+4., svájci).
Sárga lap: Lustig (30.), illetve Behrami (61.), Xhaka (68.).
Svédország: Olsen – Lustig (82. Krafth), Lindelöf, Granqvist,
Augustinsson – Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg (82. Olsson)
– Berg (90+1. Thelin), Toivonen.
Svájc: Sommer – Lang, Djourou, Akanji, Ricardo Rodriguez –
Behrami, Xhaka – Shaqiri, Dzemaili (73. Seferovic), Zuber (73.
Embolo) – Drmic.
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került svájci válogatott nyomás alá
helyezte ellenfele kapuját, de nem
volt sok ötlete. A legnagyobb veszélyt Olsen kapujára Seferovic fejese jelentette a ráadásban, ám a
svéd hálóőr biztosan hárított. A
svájciak kitámadását kihasználva a
svédek egy veszélyes kontra nyomán emberelőnybe kerültek. Bár a
szabadrúgásból a 32. születésnapját éppen ezen a napon ünneplő Toivonen nem talált be – a kapus
Forsberg (10) középről, a 16-os vonaláról lövésre szánta el magát, Akanji beleért a kapu kökiöklözte a labdát –, így is a legzepébe, Sommer felé tartó labdába, amely így védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba
mer mutatott be nagy védést Berg az addig keveset mutató és sokat jobb nyolc közé jutott a svéd együtlövésénél. A lassan csordogáló hibázó Forsberg révén. A hátrányba tes.
játék hajrája kissé magasabb iramúvá vált, mindkét kapunál alaNegyeddöntős menetrend
kultak ki helyzetek, de a svájci
Július 6., péntek:
háló előtt Ekdal, a svéd előtt Dze* 17.00 óra: Uruguay – Franciaország
maili hibázott a befejezésnél, így
* 21.00 óra: Brazília – Belgium
gól nélkül vonulhattak szünetre a
Július 7., szombat:
felek.
* 17.00 óra: Svédország – Anglia
A fordulást követően is a sváj* 21.00 óra: Oroszország – Horvátország
ciak voltak kezdeményezőbbek, veValamennyi mérkőzést élőben közvetíti a TVR 1, a TVR HD és
zetést azonban a skandinávok
az M4 Sport.
szereztek egy szerencsés találattal

Tizenegyespárbajt nyerve nyolc között Anglia Harasztkerék ismét elhódítaná
A kolumbiaiak nehezen vették amerikaiak futballoztak jobban és
Az angol válogatott jutott be
a Székely Kupát
utolsóként az oroszországi labda- tudomásul a bírói döntést, előbb a veszélyesebben.

rúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe, miután 1-1-es rendes
játékidőt és hosszabbítást követően
tizenegyespárbajban legyőzte Kolumbiát. A szigetországi együttes
története során először nyert ilyen
körülmények között világbajnoki
mérkőzést, korábban (1990, 1998,
2006) mindhárom tizenegyespárbaját elveszítette. Anglia szombaton Svédországgal vívja a
negyeddöntőt.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés. Az első negyedórában különösen az angolok játszottak
komoly tempóban, ám a kolumbiaiak jól zárták a területet, nem engedték betörni 16-osukra az
ellenfél futballistáit, így nemhogy
helyzetig, egy darabig még lövésig
sem jutott el az európai csapat. A
16. percben aztán egy jobb oldali
angol támadás hozott némi izgalmat, amelynek végén Kane kiszorított helyzetből a kapu tetejére
fejelte a labdát.
A Szpartak Stadiont színültig
megtöltő nézősereg akkor még vélhetően nem gondolt arra, hogy ez
a lehetőség lesz az első félidő legizgalmasabb jelenete, ám az idő
múlásával a játék színvonala és
tempója is hamar visszaesett, a
kapuk pedig egy pillanatra sem forogtak veszélyben. Az egymással
eredménytelenül küzdő játékosok
a monoton futballt kisebb-nagyobb
kakaskodással és színészkedéssel
törték csak meg időnként. Sokat elárul a játékrészről, hogy a kevés kísérletből egyetlen lövés találta el a
kaput.
A második félidő első tíz perce
az addigiakhoz hasonló forgatókönyv szerint zajlott, ám ezek után
Anglia váratlanul vezetéshez jutott
Kane hatodik vb-gólja révén,
amely egy szöglet utáni szabálytalanság miatt megítélt büntetőből
született.

bíróval veszekedtek, majd a gólt
követő percekben az angol játékosoknak léptek oda többször is durván.
A dél-amerikai együttes a 75.
percre nyugodott le kissé és rendezte sorait. A hajrában nagy erőkkel támadott, ám egyetlen
helyzetét elrontotta, az utolsó percekben viszont egy szöglet után a
vb-n harmadik gólját szerző Mina
fejelt a kapuba.
A hosszabbítás első felében az
angol játékosok még érezhetően a
kolumbiai egyenlítés hatása alatt
voltak. Ekkor egyértelműen a dél-

A záró negyedórára az európai
csapat ismét átvette a kezdeményezést, két nagy helyzetet is kialakított, ám Rose és Dier sem tudott
betalálni, így a büntetőkre maradt
a döntés.
A tizenegyespárbajban az első
két rúgó mindkét oldalon magabiztos volt, azután azonban Henderson hibázott, ám Kolumbia nem
tudta kihasználni előnyét, sőt,
előbb Uribe tévesztett néhány centit, majd a végén Bacca lövését
védte Pickford, Dier pedig záróemberként nem hibázott, így Anglia
történelmi sikert aratott.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő: Anglia – Kolumbia 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel: 4-3
Moszkva, Szpartak Stadion, 44.190 néző, vezette: Mark
Geiger (amerikai).
Gólszerző: Kane (57., 11-esből), illetve Mina (93.).
Sárga lap: Henderson (56.), Lingard (69.), illetve Barrios
(41.), Arias (52.), C. Sanchez (54.), Falcao (63.), Bacca (64.),
Cuadrado (118.).
Anglia: Pickford – Walker (113. Rashford), Stones, Maguire
– Trippier, Alli (81. Dier), Henderson, Lingard, Young (102.
Rose) – Sterling (88. Vardy), Kane.
Kolumbia: Ospina – Arias (116. Zapata), Mina, Davinson
Sanchez, Mojica – Barrios, Cuadrado, Carlos Sanchez (79.
Uribe), Quintero (88. Muriel), Lerma (62. Bacca) – Falcao.
A tizenegyespárbaj
* Falcao magasan a kapu közepébe lőtt (0-1)
* Kane laposan a jobb alsóba bombázott (1-1)
* Cuadrado nagy erővel a jobb felső sarokba lőtt (1-2)
* Rashford honfitársához hasonlóan a jobb alsót vette célba,
és nem hibázott (2-2)
* Muriel higgadtan a bal alsóba gurított (2-3)
* Henderson a bal oldalt választotta, ám félmagas lövését Ospina bravúrral hárította
* Uribe lövése után a labda a felső lécről kivágódott
* Trippier a jobb felső sarokba lőtt (3-3)
* Bacca magasan jobb oldalra lőtt, Pickford azonban szép
mozdulattal védett
* Dier a jobb alsóba passzolt, ezzel eldöntötte a továbbjutást (4-3)

A csapat vezetői a 2016-os siker után

Gligor Róbert László

Szombaton rendezik a Székely
Kupa döntő tornáját Gernyeszegen.
A Maros megyét képviselő Harasztkeréki Farel újra megszerezné a trófeát.
A csapat szerdán tartott edzési és
eligazító alkalmat, mindenki optimista a szombati összecsapás előtt
– tudtuk meg a Farel csapat vezetőjétől, Tanászi Jánostól. A 20172018-as idényben szereplő 5. ligás
bajnoki keretből senki sem távozott,
sőt egy év után visszatért két játékosuk, Kuti Imre és Duka Hunor,
valamint nemrég új játékost is igazoltak Koronkától Szőcs Rajmond
személyében.
A döntőben a harasztkerekieknek
magasabb osztályban játszó ellenfelekkel kell megküzdeniük: Hargita
megyét a Gyergyószentmiklósi
VSK, Kovásznát pedig ismét a Gelencei Nemere képviseli majd. Tanászi szerint mindkettő nagyon erős
csapat, hiszen Gelence a 3. ligába
szeretett volna feljutni, míg a gyergyóiak nemrég még a 3. ligában

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

kergették a labdát. Ennek ellenére a
nyárádmentiek nem hatódtak meg,
sőt mindenki bizonyítani akar, és
pluszmotiváció az is, hogy erősebb
ellenfeleket győzhetnek le. „Ezt bebizonyítottuk 2016-ban is, amikor
megnyertük a kupát, és minden sorozatban, bárki is legyen az ellenfél,
mi a győzelemre hajtunk. Nagyszerű csapatunk van, nagyon összekovácsolódott, igazi család lettünk”
– nyilatkozta Tanászi. A derűlátó
harasztkerekieket nem is foglalkoztatja az a gondolat, hogy veszíthetnek, habár elismerik, hogy
benne van a pakliban. „Bármi lesz,
biztos vagyok, hogy emelt fővel
hagyjuk el a pályát, és én büszke
vagyok a fiúkra, hogy eddig is eljutottunk” – nyomatékosított a
csapatvezető.
A szombati nyitómérkőzést a harasztkerekiek a gyergyószentmiklósiakkal játsszák, akik a második
meccsen Gelence ellen lépnek
pályára, míg a nyárádmentiek
a harmadik összecsapáson találkozhatnak a számukra már 2016ból ismerős háromszéki csapattal.
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Minőségi zöldségtermesztés Maroskecén

A jó termőterület titka

Maroskece határában lévő
zöldségesfarmján látogattuk
meg Varró István ludasi gazdálkodót. A minőségi zöldségek láttán a korszerű és
hagyományos technológia ötvözéséről is meggyőződhettünk, a Maros partján termesztett zöldségek ugyanis
igazi termőföldből nyerik a
szükséges tápanyagot.

Szer Pálosy Piroska

Az értékesítésre szánt zöldségeket helyben csomagolják, és nagybani kereskedők vásárolják fel
tőlük, azt követően kerül a Lidl, valamint a Penny Market polcaira a
Prod Anca SRL címkéivel.
Látogatásunk alkalmával a fóliasátrakból a szabadtéri földbe ültették ki a jégsaláta-palántákat. Azt

Varró István gazdálkodó

megelőzően kisebb ládákba vetették
el a magokat, majd gondozták, pikírozták, és immár megértek arra,
hogy a természetben, a nap sugarai
hatására fejlődjenek, mivel bírják a
meleget, így a mi éghajlati körülményeink között is termeszthető –
hangsúlyozta a gazdálkodó. Elmondta, 1992 óta foglalkoznak
zöldségtermesztéssel, önerőből, pályázatok nélkül fejlesztették a jelenlegi, mondhatni ipari méretűre.
Maroskecén 127 hektáron gazdálkodnak bérelt és saját tulajdonban
lévő
területeken,
a
zöldségtermesztés mellett nagy kultúrával is foglalkoznak. Tizennyolc
állandó alkalmazottjuk van, mivel
ezen a területen sok munkát nem
lehet gépesíteni. A jégsaláta- és padlizsánültetvényeket takarófóliákkal
vonták be annak érdekében, hogy
ne kelljen gyomirtózni és kézzel ka-

Fotó: Nagy Tibor

Hozz egy könyvet
a fesztiválra!

A Maros Megyei Könyvtár a Maros Megyei Tanács támogatásával egy
új programot hirdet Hozz egy könyvet a fesztiválra! címmel.
A program évente kerül majd megszervezésre a Maros völgye fesztivál
és a Görgény völgye fesztivál keretén belül. Mindkét rendezvénysorozaton részt vevő látogatóinknak lehetőségük lesz könyveket adományozni
az ezen a vidéken működő köz- és iskolai könyvtáraknak.
A Hozz egy könyvet a fesztiválra! című programunkat 2018. július 28–
29-én, Ratosnyán, a Maros völgye fesztivál immár hagyományos helyén
indítjuk útjára.
A kétnapos rendezvényen részt vevőknek, látogatóknak lehetőségük
lesz könyvet adományozni a Ratosnyai községi és a helyi iskolai könyvtárnak. Jó állapotban levő, bármilyen témakörhöz tartozó, több korosztálynak megfelelő román, magyar, angol, német nyelvű könyveket lehet
adományozni.
Az adományokat a Maros Megyei Tanács Ratosnyán elhelyezett házikójában lehet hagyni reggel 10 és este 6 óra között.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

A Ringier tulajdonába került
a legbefolyásosabb
román sportújság

Megvásárolta a Ringier kiadó a
legbefolyásosabb román sportújságot, a Gazeta Sporturilort, amelyért
román médiaértesülések szerint 2
millió eurót fizettek a svájciak.
A Ringier a román Intact kiadótól
vette meg a lapot, ez utóbbi az Antena televízióadókat működteti. A
tranzakciót mindkét fél megerősítette egy közleményben.
Mihnea Vasiliu, a Ringier Románia igazgatója elmondta: azért vásárolták meg a Gazeta Sporturilort,
valamint annak elektronikus felületét, a Gsp.ro honlapot, mert ezeket
Románia legjobb sportújságírói

pálni. A takarófóliákat Izraelből
rendelik, és, akárcsak a csepegtetőszalagokat, évente cserélik, csupán
a fővezeték marad meg. Mivel eldugulnak a pórusok, megtörténhet,
hogy helyenként kiszakad a csepegtetőszalag, és több víz kerül a talajba, ami a minőség rovására
mehet – mondta a szakember.
A Maros árterületén lévő zöldségesfarmon hat hektáron termesztenek padlizsánt, amit rövidesen
szüretelni is lehet. Németországi
káposztamagokat is forgalmaznak,
9,5 hektáros kísérleti parcelláikon
tizenegyféle káposztafajtát termesztenek, a melegházakban pedig uborkát,
paprikát,
huszonötféle
paradicsomot.
– Mi a jó termőtalaj és az ízletes, minőségi zöldségek termesztésének a titka? – kérdeztük a
gazdálkodót.

szerkesztik, akik minőségi tartalmat
állítanak elő. A tranzakciót a román
versenytanácsnak is jóvá kell hagynia még. A BRAT auditálása szerint
a Gazeta Sporturilorból naponta átlagban több mint 13 ezer példányt
adnak el.
A Ringier Románia portfóliójába
tartozik még a Libertatea című bulvárlap, amely a második legnagyobb újság 38 ezer példánnyal.
Romániában az országos közéleti
lapok példányszáma már jó ideje 10
ezer alá csúszott, így a Gazeta
Sporturilor az egyik legolvasottabb
napilapnak számít. (MTI)

– Csak akkor ad bőséges termést a föld, ha az ember megadja
mindazt, amire szüksége van – a
makro- és mikrorészecskéket –,
rendkívül fontos a trágya is a jó
termőföld eléréséhez. A télen például ötven tonna istállótrágyát

szórtunk el hektáronként. A tavaly tíz hektáron ellenőriztettem
a föld minőségét, hektáronként
négy-öt talajmintát vettünk annak
érdekében, hogy az esetleges hiányt pótoljuk – mondta Varró István.

Helyi rendőrség – rend és biztonság

A június 19. – július 3. közötti időszakban a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség az
érvényben levő sajátos törvénykezésnek megfelelően folytatta tevékenységét, az intézmény munkatársai szakmai szempontok alapján, felelősséggel és hatékonyan végezték munkájukat.
A közrend és nyugalom tekintetében a helyi rendőrök több kihágást tapasztaltak, amelyek közül figyelmet érdemelnek a következők:

Közrend- és csendháborítás

– Június 19-én éjfél után öt perccel, a 112-es egységes sürgősségi hívószámra beérkezett telefonos
panasz nyomán a Kövesdombon szolgálatot teljesítő mobiljárőr pénzbírsággal sújtotta F.C.-t, mivel
nagyon hangosan hallgatott zenét, a 61/1991R törvény 2.cikkelyének 25-ös bekezdése értelmében, 100
lejre.
– Június 22-én, pénteken 23 óra körül egy intervenciós egységet riasztottak a Páring utcába, a baptista templom környékére, ahol fiatalok egy csoportja ordítozott, lármázott. A helyszínre érkezett alakulat tagjai azonosították és csendháborítás miatt pénzbírsággal sújtották K.Z.-t és S.A.-t, a 61/1991R
törvény 8/2-es cikkelyének értelmében, egyenként 100 lejre, ugyanakkor hazakísérték őket.
– Az ügyeletet június 28-án a Munka utcában elkövetett csendháborításról értesítették. A Helyi
Rendőrség helyszínre érkező alakulata pénzbírsággal sújtotta A.C.-t, a 61/1991 törvény 2/25-ös cikkelyének értelmében, 200 lejre.
– Június 29-én 12.35 óra körül a központ környéki fizetős parkolóknál szolgálatot teljesítő rendőrügynök a mobiljárőr és a váltásvezető segítségét kérte két személy között egy parkolóhely miatt kialakult konfliktus tisztázásához. A nyárádkarácsoni illetőségű G.D.-t a hatályos jogszabályok értelmében
100 lejes pénzbírsággal sújtották.

A tisztasági szabályok megsértése

A Helyi Rendőrségnek a Merészség utcában járőrszolgálatot teljesítő mobilegysége a Gyémánt parkban június 22-én rajtakapta a kerelőszentpáli illetőségű D.I.-t, miközben magokat (szotyit) fogyasztott,
és a magok héját a földre szórta. A szóban forgó személyt a 20/2008 helyi tanácsi határozat 8/2-es cikkelyének értelmében 200 lejes pénzbírsággal sújtották.

Koldulás

A helyi rendőrök gyalogos és mobiljárőr egységei a fent említett időszakban 23 személyt rajtakaptak,
amint közjótékonysághoz folyamodtak. Az ebben a helyzetben levő felnőtteket pénzbírsággal sújtották,
a kiskorúak esetében pedig a törvényes gyámjuk ellen intézkedtek.

Illetéktelen házalás

A Helyi Rendőrség ügyeletéhez beérkezett panasz nyomán július 2-án egy intervenciós mobiljárőr
kiszállt a Szabadság utcai élelmiszerpiacra, ahol megállapították, hogy B.G. és A.F. a piac területén
kívül élelmiszertermékeket értékesítettek anélkül, hogy erre engedélyük lett volna. Az érintetteket a
20/2008-as helyi tanácsi határozat értelmében fejenként 200 lejre bírságolták meg, és felszólították
őket az érvényben levő jogszabályok betartására.
Ioan Zosim Damaschin ügyvezető igazgató
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ Dacia Nova 46.000 km-ben és

CZ 175-ös motorbicikli. Tel. 0365/446505. (1716)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

KIADÓK szobák a Retyezát utcában

(a Bolyai környékén). További infor-

mációkért hívja a 0722-728-117,

0743-085-185 vagy a 0265/232-435-

ös telefonszámot. (1725-I)

ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi

új temetőben. Telefon: 00-36-30-2619911. (mp-I)

ELADÓ vállalkozásra is alkalmas

100 m -es összkomfortos lakás Kibéd
2

központjában, a 647. szám alatt, a

kultúrházzal szemben. A háztól pár

lépésre nemzetközi út megállókkal, a

központban közszolgálati hivatalok és

üzletek vannak. Tel. 0741-085-497.

(mp-I)

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

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

(9049)

A Dicsőszentmártoni
Adó- és Pénzügyi Osztály

VÁLLALUNK:

cserépforgatást,

tető-

javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

TETŐFEDÉS fém- és más cseréppel,

vezmény. Tel. 0726-638-909. (sz-I)

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöharmonikaajtókat,

Tel. 0721-156-971. (9042)

nyilvános árverést szervez 2018. július 17-én 12 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak
értékesítésére:
– 6175 négyzetméteres beltelek épületekkel (beépített felület 2835 m2)
Dicsőszentmártonban, az Avram Iancu utca 144. szám alatt. Kikiáltási ár 304.120
lej. A CARBID CONMET RT. tulajdonát képező ingatlant az állami adósságok
behajtása céljából értékesítik. A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7.
cikkelye értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám
4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
A Carbid Conmet Rt. ingatlanának árveréséről szóló közlemény
kifüggesztésének időpontja: 2018. július 5. A közleményt kifüggesztik a
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Dicsőszentmártoni
Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi
Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe végrehajtó)
vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és

eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel. 0722-846-011. (1720)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (1727)

FESTÉST, kőművesmunkát vállalok. Tel.
0754-321-542. (1727)
MAGYARORSZÁGI

munkálatokra

azonnali kezdéssel ácsot és kőművest
keresek.

Szállás,

kiutaztatás,

napi

étkezés biztosítva. További információ a
00-36-70-607-0028-as

telefonszámon,

vagy a jacse.office@gmail.com címen.
(Hsz.)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és el nem múló

fájdalommal emlékezünk július 5-

én a marosugrai SZABÓ IMRÉRE

halálának 10. évfordulóján. Emlé-

két szívünkben őrizzük, mert aki
él szerettei szívében, az nem hal

meg, csak távol van. Nyugodjál
békében! Szerettei. (sz-I)

Fájó szívvel emlékezünk július 5-

én, a drága jó férj, édesapa,
rokon, KATÓ FERENC halálának

25.

évfordulóján.

Felesége,

leánya, rokonai. (1724-I)

ELHALÁLOZÁS

Ma tizennyolc éve hunyt el

HORVÁTH ZSUZSÁNNA közgazdász, akire fájó szívvel emlékez-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Akik ismerték és szerették, gon-

apa, testvér, rokon, jó barát, jó

nek szerettei és volt munkatársai.
doljanak rá kegyelettel! Nyugod-

jék békében! (-I)

a szeretett férj, édesapa, nagyszomszéd, a nyárádszeredai születésű

SIMON SÁNDOR
a Metalotehnica

sürgős javítások, vakolás és készre

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

ket,

stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.

dolgozás. Nyugdíjasoknak 15% ked-

MINDENFÉLE

258. (9292-I)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-

tőjavítást, festést, cserépforgatást
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Lassan megyek, halkan lépek, s
egyszer csak odaérek. Megérkeztem arra a helyre, ahova a leg-

jobb édesanya van temetve.

Szememben könnyek, csak állok,
mert bánatomra vigaszt sehol

nem találok. A hideg sírkövet ke-

zemmel megsimogatom, ez az,

amit tehetek, hisz nem szól már,

hiába akarom. Hűvös szellő si-

mogatja arcom, ilyenkor tudom,

ő van ott, hogy megvigasztaljon.

A virágot a sírjára leteszem, s el-

mondom, hogy ugyanúgy szere-

tem. Bár már nem mesél, nem

mondja, hogy szeret, csak a szél

fúj, és a könnyem lepereg. Aztán

lassan búcsút veszek, „Anya,

mindig szeretlek!”

Hogy milyen fontos is volt neked,

csak akkor érzed, amikor már
nincs veled.

Soha el nem múló fájdalommal

emlékezünk

a

felejthetetlen,

drága jó feleségre, édesanyára,

anyósra és nagymamára, az er-

dőcsinádi BARABÁS IRÉNRE jú-

lius 5-én, halálának harmadik

volt minőségellenőre (CTC)

életének 72. évében, hosszú, de

türelemmel

viselt

szenvedés

után csendesen megpihent. Te-

metése július 5-én 14 órai kezdettel lesz a marosszentgyörgyi

római katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (1721-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
SZALAI EMMÁTÓL

a szeretett feleségtől, édesanyá-

tól, nagymamától. Búcsúztatása

július 5-én 13 órakor lesz a reme-

teszegi református temetőben.

Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (1731-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett élettárs, testvér, sógor,
nagybácsi, rokon, szomszéd,

barát és jó ismerős

NAGY ISTVÁN

az Electromureş volt dolgozója

rövid szenvedés után, életének

72. évében, július 3-án elhunyt.

évfordulóján. Drága szép emlékét

Temetése július 5-én, csütörtö-

azok családja. Könnyes szem-

temetőben, katolikus szertartás

őrzi férje, három gyermeke és

mel tekintünk az égre, kérjük a

Jóistent, hogy nyugtasson béké-

ben! (9387-I)

kön 14 órakor lesz a remeteszegi
szerint. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY ASZTALOST, FÉNYEZŐT alkalmaz. Magas kereseti lehetőség. Tel. 0743-030-161, 0757-099-966. (20235-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐSEGÉDET, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem, étkezési
jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. E-mail-cím:
office@consuselectric.ro (62420-I)

A KREATÍV KÖNYVKIADÓ gyerekkönyvek és -folyóiratok tördelésére TÖRDELŐ MUNKATÁRSAT
alkalmaz. Előnyt jelent: tördelői programok ismerete, kreativitás, vizuális készségek. Önéletrajzokat az
office@kreativkiado.ro e-mail-címre várunk. (62419-I)
ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve
GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377, 8-16
óra között. (62404)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket SOFŐRI állás betöltésére személygépkocsira
és kisteherautóra. Munkakör: kiszállítja és átadja az árut az ügyfeleknek. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Feltétel: B kategóriás
hajtási jogosítvány és legkevesebb két év tapasztalat árukihordás terén. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (-)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó 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. (-)
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT ALKALMAZUNK C + E kategóriával nemzetközi munkára. Tel. 0755536-934. (1736-I)
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Marosvásárhely – a jövő városa!

Marosvásárhely központja nemsokára másként fog
kinézni, mint ahogy most ismerjük

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala új, modern és egységes koncepciót javasol a város számára
urbanisztikai és tájképi szempontból.
Konkrétan a központi zónára, azaz a
Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor tér – Bernády György tér és Vár sétány által körülhatárolt övezetre
utalunk, ahol a cél a környék műemlékeinek kiemelése, a turisztika iránti érdeklődés növelése, a forgalom
átszervezése, a szennyezés csökkentése
a térségben stb., továbbá az életszínvonal növelése, megfelelő létesítmények
és szolgáltatások megteremtése a fogyatékkal élő személyek számára stb.
„Azt a célt tűztük ki magunknak, hogy
rövid időn belül új arculatot adjunk a városközpontnak, de ez csak a lakosság megkérdezése után lehetséges, számunkra ugyanis ő a fontos döntő tényező. Azután kikérjük az urbanisztikai szakemberek
véleményét is. Szeretnénk újjászervezni a várost minden szempontból: kereskedelmi, oktatási, turisztikai-kulturális, szabadidős és szórakozási stb. Ez a város különleges sajátosságokkal rendelkezik
az ország többi nagyvárosához képest, és ezért kötelező módon figyelembe kell vennünk a lakosság
véleményét. Itt olyan kultúrák, építészeti stílusok összefonódásáról beszélhetünk, amelyek konzisztenciát és egyediséget biztosítanak a település számára” – vélte a polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior.
További részletek a város korszerűsítéséről megtalálhatók a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
www.tirgumures.ro honlapján.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

2018 – Pihenés hazai tájakon

Félixfürdő
Hotel Lotus Therm 5* 2018. júl. 15–20./5 éjszaka
1700 lej/fő, kétágyas szobában, félpanzióval,
Felixarium Aquapark-belépővel, szauna-, fitneszhasználattal, parkolás.
Govora
Hotel Palace 4* 2018. júl. 15–20./5 éjszaka
647 lej/fő, kétágyas szobában, reggelivel
Olăneşti
Hotel Olăneşti 3* 2018. júl. 15–20./5 éjszaka
662 lej/fő, kétágyas szobában, reggelivel
Herkulesfürdő
Grand Hotel Minerva Resort 4* 2018. júl. 15–20./5 éjszaka
880 lej/fő, kétágyas szobában, reggelivel

Ideiglenes forgalomváltozás
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.
tájékoztatja a lakosságot, hogy július 10-én, kedden hajnali 4 órától
július 16-án 24 óráig korlátozzák
a
közúti
forgalmat
a
Testvériség/Înfrăţirii utcában a
Jövő/Viitorului utca és a Poklospatak hídja közötti szakaszon a
szennyvízhálózat felújítási munkálatai miatt.
Az említett időszakban az 1918.
December 1. utca irányából a Testvériség/Înfrăţirii utca – Merészség/Cutezanţei utcai forgalmat
egyirányúsítják.
A Merészség/Cutezanţei utcából
az 1918. December 1. út felé az
alábbi szakaszon lehet majd haladni:
Testvériség/Înfrăţirii utca – Harmónia/Armoniei utca – Testvériség utca – 1918. December 1. út. A
Testvériség utcai lakosokat arra
kérik, hogy július 9-én ürítsék ki
a 9–17. számú tömbházak előtti
parkolókat.
A munkálatok idejére felszámolják a közszállítási járművek megállóhelyeit is.
A balesetek megelőzése végett
felkérik a gépjárművezetőket, hogy
tartsák tiszteletben a közúti jelzőtáblákat és közlekedjenek óvatosan.
Előre is elnézést kérünk az okozott kényelmetlenségért és köszönjük megértésüket!
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

