
Nagyon hosszú vajúdás után Maros megye dicsőszentmár-
toni régiójában  június 17-én elkezdték a szelektív hulla-
dékgyűjtést, így a térségben, Dicsőszentmártonban,
valamint Szászbogács, Vámosgálfalva, Mikefalva és Oláh-
kocsárd községekben több mint 44 ezer lakostól a Bissdog
köztisztasági vállalat  szelektíven gyűjti be a hulladékot. A
szerződést az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás öt évre kö-
tötte meg a céggel.  

Tekintettel arra, hogy Maros megye többi régiójában is égetően
szükségessé vált e szolgáltatás, a lakosság  nagyon várja, hogy a hul-
ladékgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően, civilizáltan és környe-
zettudatosan történjen, Tóth Andreától, az Ecolect Maros Fejlesztési
Társulás ügyvezető igazgatójától megkérdeztük, mi a helyzet a megye
többi övezetében. 

– Köztudott, hogy a megye területét  hét régióra osztották fel. Ezek-
ről előbbi tájékoztatásaink alkalmával beszéltünk. A hét övezetből hat
esetében  már aláírták a  szolgáltatói szerződéseket. Ezek a következők:

Vérből soha 
nincs elég
Sajnos Romániában még mindig az a
tendencia, hogy az emberek csak
akkor adnak vért, ha közeli hozzátar-
tozójuk sebészeti beavatkozásra szo-
rul. Az utóbbi években országos
viszonylatban igencsak lecsökkent a
véradási kedv, ráadásul a nyári hóna-
pokban az átlagnál is kevesebben je-
lentkeznek véradásra.

____________5.
A melegebb időjárás
miatt telepednek
meg új csípőszúnyog-
fajok Európában
A védekezés módjai között mechani-
kai, kémiai és biológiai módszereket is
említett a kutató, aki arra is felhívta a
figyelmet, hogy érdemes azokat a ház
körüli helyeket ellenőrizni, ahol megre-
kedhet a csapadék, mert abban a szú-
nyogok – már igen csekély
mennyiségű víz esetén is – képesek
szaporodni.

____________8.

Újraértelmezett ügyelet
Igen, arra lenne szükség, hogy az orvosi ügyeletet újraértel-

mezzék. Hány ügyeleti órát vállalhat az orvos, az egészségügyi
személyzet úgy, hogy ne terhelje túl magát, ne menjen az egész-
sége kárára, és ... ne haljon bele. Bár ez utóbbi esetben nincs bi-
zonyított ok-okozati összefüggés, a napokban nagy
sajtóvisszhangot kapott azoknak az orvosoknak az esete, akik
ügyelet közben vagy után hunytak el. 

Legutóbb egy 54 éves, a megyei sürgősségi kórházban rend-
szeresen ügyeletet vállaló nagyszebeni kardiológusról kaptunk
hírt, aki múlt héten egy kirándulás során hunyt el. Ő volt a 46. A
közösségi portálokon a kormányilletékeseket halogatással, kö-
zönnyel, nemtörődömséggel vádolják, és 40 olyan orvos nevét te-
szik közzé, akik ügyelet közben haltak meg. Ugyanakkor
ismételten követelik a döntéshozóktól, hogy az ügyeleti időt szá-
molják bele a szolgálati időbe, ami „több száz életet menthetne
meg, legyen szó orvosokról vagy páciensekről”.

Bár első pillantásra úgy tűnhet, nincs köze egyiknek a másik-
hoz, mégis van, hiszen például az ügyeleti idő beszámítása a szol-
gálati időbe (mint ahogy más országokban is van) lehetővé teszi,
hogy az orvos vagy az egészségügyi középkáder hamarabb és
„büntetésmentesen” kérhesse nyugdíjazását, korábban mente-
sülve a munkahelyi stressztől, túlterheltségtől. Becslések szerint
ha ezt a törvénykezdeményezést elfogadják, ez legalább 10 ezer
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Marosvásárhelyen nincs szolgáltató



Pénteken, június 21-én 10 órakor megkezdődik a strand-
szezon a Medve-tónál. A kiterített medvebőr alakjára em-
lékeztető sós vizű tó Európa legnagyobb heliotermikus
tava. A heliotermikus (hőtározó) jelenség a folyamatosan
a tóba ömlő hegyi pataknak és a csapadéknak köszönhe-
tően jön létre, amely egy édesvizű védőréteget képez a sós
víz felületén, ezzel pedig üvegházhatást hoz létre, bizto-
sítva a mélyebben elhelyezkedő sós vizű rétegek felmele-
gedését. Jelenleg a tó hőmérséklete 1,5 méter mélységben
39°C, a felszínen pedig 28°C. A tó vizének és iszapjának
gyógyhatása közismert, mozgásszervi és bőrbetegségekre,
nőgyógyászati és inhalációs kezelésekre használják. 

A szovátai Danubius szállodák által üzemeltetett medve-
tavi strand belépőinek ára a felnőttek számára 30 lej, a gye-
rek- és nyugdíjasjegy 25 lej, illetve idén is lehetőség van a
többszöri belépésre feljogosító jegy megvásárlására. Gon-
dozzuk a Medve-tó természeti erőforrásait, így a szokásos
módon 13 és 15 óra között a tavat „pihentetjük”, azaz le-
hetőséget teremtünk arra, hogy az édesvíz újra kialakít-

hassa védőrétegét a sós víz fölött, és így felmelegítse azt.
Ez idő alatt a strand területét a vendégeinknek nem szük-
séges elhagyni, de a tóban a fürdés nem engedélyezett. A
Medve-tó időjárástól függően várhatóan szeptember köze-
péig várja a fürdőzni vágyókat. 

Egyben ezen a napon a Medve-tó is csatlakozik a fürdő-
zés világnapja eseményeihez. Ez a kezdeményezés boly-
gónk legfontosabb kincsére, a víz csodálatos erejére és a
fürdőzés szertartására hívja fel a figyelmet. Június 22-én
világszerte ünnepelik a természetes források, a gyógyító
vizek és a különféle fürdőzési tradíciók nyújtotta jótétemé-
nyeket és az ezekhez való minél szélesebb körben való
hozzáférést (www.worldbathingday.org).

Ehhez igazodva büszkék vagyunk, hogy a Pro Sovata
Alapítvány által fenntartott Tinkerbell gyermekotthon 20
gondozottja elfogadta meghívásunkat, hogy az idei strand-
szezonban ők legyenek az elsők, akik élvezhetik a medve-
tavi gyógyító sós vízi lebegést. 

A szovátai Danubius szállodák sajtóközleménye

A SILOE Egyesület rendezvénye
Június 22-én, szombaton 16–21 óra között a marosvásár-
helyi sportcsarnokban Ez az a nap! címmel kerül sor a
SILOE Egyesület keresztény rendezvényére, amelynek
célja vallási hovatartozásuktól függetlenül megszólítani az
embereket, és Jézus nevét közösen dicsőíteni, hitet, re-
ményt meríteni a mindennapi családi és egyéni élethez. A
nap eseményei között keresztény szervezetek mutatják
be munkájukat, programjaikat, minőségi keresztény
zene, bizonyságtételek, közös tanúságtétel, az alkohol-
és drogmentes élet népszerűsítése, missziós területeken
folyó munkák bemutatása szerepel. Böjte Csaba, Mike
Pál és László Viktor tart buzdítást a „Kelj föl, öltözz
erőbe!…” mottó alapján. 16.15–19 óra között gyerek-
programokat tartanak 4–12 évesek számára. A rendez-

vény díjtalan, a helyszínen gyűjtést szerveznek a költsé-
gek fedezésére. 

Pup-up café találkozó
Június 23-án, vasárnap 9–15 óra között Marosvásárhe-
lyen, a George Enescu utca 2. szám alatti 112 Coffe&Co
kávézóban kerül sor az ötödik Pup-up café találkozóra,
ahová házi kedvencekkel (kutyákkal, cicákkal) lehet betérni
egy csésze meleg vagy jeges kávéra találkozni, mesélni,
fotózkodni. A rendezvény ezúttal különlegesnek ígérkezik,
mivel a kávézó egyéves születésnapját is ünneplik, a 
George Enescu utcát a kellemesebb és biztonságosabb
hangulat érdekében az önkormányzat engedélyével lezár-
ják. Kutyaoktatók, kutyakozmetikus, fotós közreműködésé-
vel adományokat gyűjtenek, illetve gyűjtést szerveznek a
nélkülöző, gazdátlan állatok támogatására, amit a maros-
vásárhelyi Save & Smile Egyesülethez juttatnak el. 

Gázvezetékcsere 
a Forradalom utcában

Június 20. – július 5. között, az éjszakák folyamán gázve-
zetékcserére kerül sor a járdák környékén a Forradalom ut-
cában. Kérik a közúti forgalomban résztvevőket, hogy
vegyék figyelembe a kihelyezett jelzőtáblákat – áll a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményében.

Veszettség elleni szert helyeznek ki
a rókáknak

Egy hete elkezdték a rókák veszettség elleni immunizálá-
sát, az odúknál csalétket helyeznek el. Ebben a hónapban
az időjárástól függően légi úton is kiszórják a vakcinát tar-
talmazó csalétkeket. A Maros Sportklub repteréről felszálló
kisrepülőgépekről Maros, Szeben, Brassó, Kovászna, Har-
gita, Neamţ, Bákó, Vrancea, Kolozs, Bihar és Fehér me-
gyében szórnak ki összesen 873.100 darab vakcinát
tartalmazó csalétket – tájékoztatott az állategészségügyi
igazgatóság.

Román tarka szarvasmarha 
– III. országos rendezvény

Június 21–22-én Marosvásárhelyen több helyszínen is zaj-
lik a román tarka napja alkalmából szervezett harmadik or-
szágos rendezvénysorozat. A műhelymunkák 21-én,
pénteken 10 órától a Városháza utca 1. szám alatti Maros
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén kezdőd-
nek, 16 órától a prefektúra épületében szimpóziumokkal
folytatódnak, 18 órától pedig a Rózsák terén kiállított tejter-
mékek standjait látogatják meg a szervezők. 22-én, szom-
baton 10 órától farmlátogatásra kerül sor.

Tejtermék-kiállítás és -vásár 
Marosvásárhely főterén a virágóránál június 21-én, pénte-
ken 10–21 óra között tejtermék-kiállítás és vásár lesz, szer-
vező a marosszentgyörgyi Semtest-BVN. A termékeket a
helyszínen szakemberek kóstolják meg, és minősítik, majd
18–19 óra között a sajt- és túróféleségeket ismertetik, és
arról tartanak előadást, hogy miről ismerhetők fel a minő-
ségi és eredeti termékek. A kiállításon Kolozs, Brassó,
Fehér, Hargita és Maros megyei tejfeldolgozó cégek vesz-
nek részt.

Kastélynap Kutyfalván 
A kutyfalvi Degenfeld-kastély több évtizedes elzártság után
június 29-én egy napra megnyitja kapuit a nagyközönség
előtt. A Castellum Alapítvány által szervezett kastélynap
színes család-, gyermek- és ifjúságbarát programmal várja
az érdeklődőket. A programban helyet kapnak előadások,
kerekasztal-beszélgetések, ökumenikus istentisztelet, kas-
tély- és falutúrák (szekéren), táncbemutatók, koncertek, ki-
állítás. A fiatalabb generációt slam poetryvel,
divatbemutatóval, társasjátékteremmel várják. A gyerme-
keknek kézműves-foglalkozások, interaktív játékok, vetél-
kedő, rajzfilmvetítés, íjászat és ugrálóvár lesz. A
rendezvény 10 órakor kezdődik. 

Az alázatos szeretet 
– kötetbemutató

A HIFA Egyesület elnöke, Simon Judit-Gyöngyi Az alázatos
szeretet – Csak beszélgetek Veled, Ki bennem élsz… című
verseskötetének a bemutatójára kerül sor június 21-én,
pénteken este 7 órától a marosvásárhelyi Deus Providebit
Ház Szent Mihály termében. A könyvet ft. Oláh Dénes fő-
esperes-plébános méltatja. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma RAFAEL, 
holnap ALAJOS és LEILA
napja.
ALAJOS: a germán eredetű
német Alois, Alwis férfinév
magyar alakváltozata. Elemei-
nek jelentése: egész és bölcs.
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A Medve-tó vize június végén a legmelegebb
Az idei első fürdőzők a szovátai Tinkerbell családi típusú gyerekotthon gondozottjai 

A legtöbb mese egyik, szinte kötelező pillanata, amikor
a szegény legény elnyeri a királylány kezét. Persze nem
egy próbát kell ezért kiállnia, de a végén győz a szerelem,
elhárul minden rangbeli különbség, és a fiatal pár boldogan
él, míg meg nem hal. De hogy van ez ma, a való életben?
Mennyire elvárás egy fiatal részéről, hogy azonos társa-
dalmi rétegből származó párja legyen? És mennyire fontos
ez a szülők számára? Szakadékot verhetnek-e ma két fiatal
közé a társadalmi különbségek? Erről beszélget Badics
Petra és dr. Kádár Annamária a Pszichotrillákban csütörtök
este 8 órától az Erdélyi Magyar Televízióban.

Az idei évad utolsó kulturális körképével várja nézőit
Kányádi Orsolya a Kultúrcseppben 20.30 órától, melyben

betekintést kapnak a kolozsvári Transilvania nemzetközi
filmfesztiválba, a Tiffbe, majd ellátogathatnak a térség
egyik legrangosabb mesemondó versenyére, a háromszéki
óvodások megyei mesemondó találkozójára, Marosvásár-
helyen pedig kiderül, hogy milyen, amikor egy étteremben
az étel mellett színházzal is szolgálnak. A körút Csíkszere-
dában kezdődik, ahol a Csíki Játékszín társulata Kányádi
Sándorra emlékezett az évad utolsó bemutatójával.

Kié a marosvásárhelyi Forgatag? Miért vált politikai já-
tékszerré a város magyar rendezvénye? Erről is beszélget-
nek a Mérlegen műsorban csütörtökön 21.30-tól.
Meghívottak Portik Vilmos és Soós Zoltán, a Forgatag fő-
szervezői.

Az Erdélyi Magyar Televízió műsorajánlója június 20-ra



Több száz, Székelyföld különböző
térségeiből összesereglett tün-
tető követelte kedden Hargita
megye prefektusának lemondását
Csíkszeredában azon a demonst-
ráción, amelyet az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) hirdetett meg az
úzvölgyi katonatemető körüli bot-
rány miatt.

A csíkszeredai, illetve Székelyudvar-
helyről, Gyergyószentmiklósról, Sóvi-
dékről, Szentegyházáról és
Marosvásárhelyről érkezett tüntetők Ke-
gyeletsértés!, Nem hagyjuk a temetőn-
ket, Mondjon le a prefektus!, Védjük
meg magunkat, védjük meg Erdélyt! fel-
iratú molinókat emeltek a magasba.

Csomortányi István, az EMNP elnöke
a tüntetésen mondott beszédében úgy ér-
tékelte: most már leplezetlen módon,
közvetlen ostrom zajlik az erdélyi ma-
gyarság ellen.

„Nincs szükségünk Erdélyben hely-
tartókra, ezért követeljük Jean-Adrian

Andrei (Hargita megyei) prefektus le-
mondását! Nem felelhetnek megyéinkért
olyanok, akik nem a helyi lakosság érde-
keit képviselik. Nincs szükségünk buka-
resti, minisztériumi gyámságra, ezért
követeljük, hogy az úzvölgyi katonate-
metőt hagyják jogos tulajdonosánál,
Csíkszentmárton községnél. Ugyanak-
kor követeljük, hogy a szomszéd me-
gyék által elcsatolt területeket adják
vissza községeink fennhatósága alá” –
jelentette ki az EMNP elnöke.

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető el-
nöke „a mesterségesen gerjesztett ma-
gyarellenesség” ellen tiltakozott és arról
beszélt, hogy az úzvölgyi temetőben sza-
bálytalanságok sorát követték el a román
hatóságok.

„Legyen már vége annak, hogy min-
ket itt másodrangú állampolgárnak te-
kintenek” – követelte az EMNT
ügyvezető elnöke.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) elnöke úgy értékelte, ami

Úzvölgyében történt, az megcsúfolása a
székely közösségnek, hiszen az úzvölgyi
temető része a székely történelemnek,
Székelyföld múltjának, és ehhez a törté-
nelmi emlékhelyhez letagadhatatlan joga
van a székely népnek.

A tüntetés végén tiltakozó nyilatkoza-
tot olvastak fel, amelyben többek között
Jean-Adrian Andrei prefektus lemondá-
sát kérik.

A székelyföldiek áprilisban szembe-
sültek azzal, hogy a moldvai, Bákó me-
gyei Dărmăneşti (Dormánfalva)
önkormányzata önkényesen román par-
cellát alakított ki a székelyföldi Csík-
szentmártonhoz tartozó, mára már
elnéptelenedett hegyvidéki Úzvölgye
első világháborús magyar katonai teme-
tőjében. Június 6-án több ezer román
megemlékező erőszakkal nyomult be a
temetőbe, hogy részt vegyen a román
emlékmű ortodox szertartással végzett
felszentelésén, miután székelyek élő
lánccal próbálták megakadályozni a te-
metőfoglalást. (MTI)
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Irány Schengen
Románia hamarosan a schengeni övezet tagja lesz,
mivel az ország majdnem minden vállalását teljesí-
tette – jelentette ki szerdán Bukarestben Dimitris Av-
ramopoulos, az Európai Bizottság migrációs
ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért
felelős biztosa. Arra a kérdésre, hogy konkrétan
mikor csatlakozik Románia a schengeni övezethez,
azt válaszolta, hogy még mindig vannak megol-
dandó technikai és gyakorlati kérdések. Ugyanez vo-
natkozik Bulgáriára és Horvátországra is – mondta
Dimitris Avramopoulos. A biztos optimistának mutat-
kozott abban a tekintetben is, hogy Romániát hama-
rosan felveszik az Egyesült Államokba való
könnyebb beutazást lehetővé tevő Visa Waiver prog-
ramba is. (Agerpres) 

Törölni kell a speciális nyugdíjakat
A speciális nyugdíjak rendszerét szabályozó terve-
zetről tárgyalt ma a parlament felsőháza. A liberáli-
sok által benyújtott javaslat értelmében
megszüntették volna az egyes szakterületeken dol-
gozók többletnyugdíját. Az RMDSZ azt javasolta, az
összes speciális nyugdíjat töröljék el. „Az RMDSZ
egy olyan javaslatot tud támogatni, amely mindenki
számára egyformán eltörli a többletnyugdíjakat, így
a szenátorok, parlamenti képviselők, bírák mellett az
alkotmánybírák, törvényszéki és állami alkalmazot-
tak, a katonák, a titkosszolgálatok munkatársai, a
rendőrök és a csendőrök esetében is” – mondta
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.
Derzsi Ákos, a szenátus munkaügyi bizottságának
tagja szerint a többletnyugdíjakra költött közpénz
legnagyobb részét a titkosszolgálatok egykori mun-
katársai, a katonák, a rendőrök és a csendőrök
nyugdíjának kifizetése teszi ki. Hozzátette: a liberá-
lisok tervezete ezeket a speciális nyugdíjakat nem
törölte volna. A tervezetet a szenátorok többsége el-
utasította. A javaslatról végleges döntést a képvise-
lőház hoz. (RMDSZ-tájékoztató)

Nem lehet kétfordulós választás
Viorica Dăncilă, a kormány fő erejét alkotó Szociál-
demokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke kijelentette,
lehetetlenség visszatérni a kétfordulós polgármes-
ter-választáshoz, hiszen a helyhatósági választások
előtt egy évvel már nem lehet módosítani a törvényt.
Călin Popescu Tăriceanu, az ALDE elnöke március-
ban úgy nyilatkozott, sokkal demokratikusabb rend-
szer a kétfordulós polgármester-választás, és
szükség van egy szélesebb körű egyeztetésre a tör-
vény ezirányú módosítása érdekében, amelybe be
kell vonni az összes parlamenti pártot. Jövőre hely-
hatósági és parlamenti választások lesznek Romá-
niában. (Mediafax)

Nőtt az égési sérültek száma
Az utóbbi időben nőtt az égési sérültek száma, a na-
pokban is három pácienst fogadtak az ország külön-
böző szakklinikáin – közölte szerdán a kórházak
országos fórumán Sorina Pintea egészségügyi mi-
niszter. Közölte, hogy nemsokára bemutat egy ösz-
szehasonlító tanulmányt Lengyelországról,
Franciaországról, Németországról, Belgiumról,
Olaszországról és Romániáról, amelyből az derül ki,
hogy Európában nálunk van a legnagyobb számú
égési sérüléseket szenvedett beteg. (Agerpres)

ügyeletező orvost és 20 ezer nővért érintene. És ezzel
teljes mértékben egyet is érthetünk, esélye is van, hiszen
legutóbb megyeszékhelyünkön az egészségügyi minisz-
ter asszony is támogatandónak találta a javaslatot.

Az teljesen más kérdés, hogy miért túlterheltek az
ügyeletező (és nem csak) orvosok, asszisztensek, hogy
miért vannak oly nagymértékű stresszhatásnak kitéve.
Miért kell a most már elég jól megfizetett állami mun-
kahelyről rohangálni a magánrendelőbe, vagy magán-
szolgáltatóknál vállalni pluszrendelést? Bár részben az
egészségbiztosítási pénztárral kötött szerződések szem-
pontjából korlátozták már a szakma gyakorlását, to-
vábbra is sokan támogatják azt a javaslatot, hogy az
orvos döntsön: vagy az állami, vagy a magán egészség-
ügyi ellátórendszerben vállal munkát. Ugyanakkor, ha
már az ügyeletezésre, a túlterheltségre fogják az elha-
lálozásokat, a munkaügyi orvostan is „rámozdulhatna”
a témára, és komolyan, tudományosan megvizsgálná,
hogy az egyes orvosszakmák esetében milyen specifikus
megbetegedések jellemzőek, melyek sorolhatók be mun-
kahelyi betegségnek. 

Valójában megérett egy újabb reformra az egészség-
ügy, csak valamiért senki nem mer nagyon „bele-
nyúlni”. Sem a szaktárca, sem az egészségügyi biztosító,
és végleg nem a politikum. 

Újraértelmezett ügyelet
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világÚzvölgyi katonatemető 
Hargita megye prefektusának lemondását követelték

a csíkszeredai tüntetésen

Alkotmánybírósági óvást követően ismét a szenátus
napirendjén volt szerdán az új nyugdíjtörvény ter-
vezete. „Az RMDSZ szenátorai ezúttal is szavazatuk-
kal támogatták a kezdeményezést, hisz az jelentős
pozitív rendelkezéseket és számos RMDSZ-es javas-
latra bekerült módosítást tartalmazott” – 
nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi 
frakcióvezetője a plénumi szavazást követően. A
tervezet nem nyerte el a felsőház többségi sza-
vazatát.

A kormány által kezdeményezett új nyugdíjtörvény-terve-
zethez az RMDSZ számos módosítást nyújtott be a parlamenti
munkálatok során, hisz az eredeti formájában hiányos volt –
emlékeztetett Derzsi Ákos RMDSZ-es szenátor, a felsőház
munkaügyi bizottságának tagja, majd hozzátette: az alkot-
mánybíróság által kifogásolt két cikkelyt a szakbizottság új-
ratárgyaláskor megfelelően módosította.

A szövetség törvényhozóinak javaslatára a tervezetből
kiküszöbölték a diszkriminatív előírásokat, és belefoglaltak
rendelkezéseket a súlyos fogyatékkal élő személyekre vo-
natkozóan is. Továbbá a tervezet – szintén RMDSZ-es ja-
vaslatra – előírta a korkedvezményes nyugdíjazás
lehetőségét, de nem kötelezettségét a három- vagy több-
gyermekes anyák számára, és a népdalénekeseknek és nép-
táncosoknak is kedvezőbb nyugdíjazási feltételeket írt
volna elő.

A tervezet kimondta: külön törvény szabályozza majd a szo-
ciális juttatások rendszerét azok számára, akik nem járultak
hozzá legalább 15 évig a nyugdíjalaphoz. A tervezet további
előírása szerint a mesteri és doktori képzések időtartama is
hozzáadódott volna a ledolgozott évek számához, és halmoz-
ható lett volna a rokkantsági támogatás és a szakmai tevékeny-
ségből származó jövedelem, illetve az örökösi nyugdíj a saját
nyugdíjjal. (RMDSZ-tájékoztató)

Az RMDSZ támogatta 
a nyugdíjtörvény-tervezetet

Különös jelentősége volt mindig a
temetőknek. Korunkban sem halvá-
nyult el. Nem csupán az őskorból reánk
hagyományozott halottkultuszra gon-
dolok, hanem arra, hogy egyes népcso-
portok, emberi közösségek nagyobb
fontosságot tulajdonítank a sírjelek-
nek, mint maguknak a holtak emléké-
nek. A szimbólumok harca megint nagy
jelentőséget nyert. És a hazai hatósá-
gok úgy tesznek, mintha ebbe a harcba
nem kívánnának beavatkozni. Avagy
távol tartják magukat az azonnali ese-
ményekbe való befolyástól. Ostobaság,
mert a szimbolikus jelek és cselekvések
véres-valós összetűzésekhez vezetnek,
ha nem történik valami hathatós állás-
foglalás az igazságszolgáltatás és a
végrehajtó politika terén.

A temetők nyugalma nem csupán a
holtaknak fontos, hanem az élőknek
legalább annyira. Avagy az utóbbiak
számára fontos. A katonatemetők és
hőskultusz szorosan összefüggenek,
hogy egy közhelyszerű igazságot fogal-
mazzak meg. Úgy gondolom, kell len-
nie valamiféle arányérzéknek,
egyensúlynak a két megmozdulás kö-
zött. A kölcsönös respektusról nem is
szólva. Erre már nemzetközileg elfoga-
dott törvények is figyelmeztetnek. Úgy
tűnik, nálunk Moldvában még nem ta-
lált halló fülekre, és betartása nem kö-
telező. 

A föld közömbös, az ember nem. Az
elsötétített agyú egyén csoportokba,

hordákba (nem cohors és nem szabály-
szerű alakulat) verődve különös vonzó-
dást érez a konfliktusgerjesztéshez, a
kis és értelmet nélkülöző győzelmek
megszerzéséhez, ebben leli fel létjogo-
sultságát, élvét. A temetőrombolásban
nagy a hozzáértés.

Az őskorban az egymással vetélkedő
egyes törzsek hitük szerint úgy is bizo-
nyítani akarták erejüket, hódításuk tar-
tósságát, hogy elpusztították az
ellenség sírjeleit. Holtait kihányták,
csontjait szerteszórták, kutyáknak ve-
tették. Mára a civilizáció haladása
folytán (eme folyamat már az Úz völ-
gyét is elérte látszólag) csupán a sírje-
lekre való rátelepedés, a
temető-megszentségtelenítés maradt
fenn. Valami azonos gyökerű gyűlöl-
ség, indulat, mint amely a magyar írás
(felirat) iránt nyilvánult meg a múlt
század kilencvenes éveiben és e század
elején. Ezt minden kommentátor azon-
nal észrevette.

Amint erre kilátás van, hosszan el
fog húzódni az ügy. Lesznek, vannak
feljelentések, készíttetnek bizottsági je-
lentések, tényfeltáró kísérletek, cikkek,
riportok, ellenriportok, hangulatkelté-
sek és -festések, a vádaskodás kölcsö-
nössé fajuland, aztán a hazai
bíróságok kimerítése után a fellebbe-

zésekkel folytatódik és az Európai
Unió fórumain is megfordul az ügy,
végül visszakerül Bukaresthez, akinek
igazságérzetében vakon megbíznak
NÁTÓ-ék és EU-ék, és pont olyan vég-
kifejlete lesz, mint a három évtized óta
megoldatlan Har-Kov-jelentéssel ko-
szorúzott marosvásárhelyi barátkozás-
nak. Hiszen ha nem is ugyanazok az
emberek vannak már döntéshozatali
helyzetben, azért a manírok, szokások,
beidegződések és meggyőződések nem
sokat mozdultak el az origopontról.
Mindig gondoskodva lesz az utánpót-
lásról, a gyűlöletenergiák feltöltéséről.
Tápegység a nép.

Azt szoktam hozzátenni az elkesere-
dettek vigasztalására, hogy Ameriká-
ban is ilyen elfogultak voltak a
bíróságok, a hatalmi ágak a színes
bőrű kisebbséggel, a mexikóiakkal
szemben, és mára már akad északon,
sőt délen is elegendő bíróság, amely
mer és tud a közízlés, a közvélemény, a
közbutaság ellenében dönteni, meré-
szel igazságot szolgáltatni.

Nálunk, Kelet-Európában ez az ál-
lapot, helyzet, környülállás még várat
magára. Mert nincs Martin Luther
Kingünk és nincs mögöttünk tömegtá-
mogatás. Nincs politikai erő, mely a
többségi oldalon felvállalná a szem-
befordulást a többségi nacionaliz-
mussal, az ősi előítéletekkel és a
naponta meghozott részrehajló utó-
ítéletekkel.

Temetni veszélyes



az 1-es  számú, Kerelőszentpál
központú szelektív hulladékgaz-
dálkodási övezetben  a mezőcsá-
vási Sylevy Salubriserv Kft.–Brai
Cata Kft. társulás nyerte a verseny-
tárgyalást. A megkötött szerződés
21 községben kötelezi őket a sze-
lektív hulladékgyűjtésre. A 3-as,
segesvári övezetben  a Schuster
Ecosal Kft.  nyerte a versenytár-
gyalást, az  övezetben  július köze-
pétől ők látják el a szelektív
hulladékgyűjtési feladatokat. A 4-
es, szászrégeni övezetben szintén a
Sylevy–Brai Cata társulás végzi a
szolgáltatást, minden valószínűség
szerint július végétől. Itt gondok
vannak, hiszen nagyon nagy meny-
nyiségű, a régi szolgáltató által
összegyűjtött szemetet kell  felszá-
molni.  Az 5-ös övezetben – amint
jeleztük –, a Bissdog cég  révén be-
indult a szolgáltatás. A 6-os, bala-
vásári övezetben ugyancsak a
Sylevy-Brai Cata társulás lett a
nyertes, itt is július közepén kezdik
a munkát. A 7-es, mezőrücsi hulla-
dékgyűjtési régióban, ahol szintén
a Sylevy-Brai Cata a szolgáltató,
július végére várható a szelektív
hulladékgyűjtés elkezdése. Itt is el
kell takarítani a korábbi szolgáltató
által felhalmozott szemetet. 

– Maradt a 2-es, marosvásárhe-
lyi övezet, ami hulladékgyűjtési
szempontból a legnagyobb falatot
jelenti. Itt mi a helyzet?  Hogy nem
került szolgáltató?

– Valóban, Marosvásárhelyről és
a környező településekről szárma-
zik a megyében megtermelt hulla-
dék fele. Ez a mennyiség évi 60
ezer tonnát tesz ki. Az általunk
kiírt pályázatra három cég jelent-
kezett, ezek közül a Conart Struc-
turi–Financial Urban–Pavacom–

Bissdog társulás nem nyújtotta be
időben a dokumentációt, így kie-
sett a versenyből. A  másik kettő, a
Sylevy Salubriserv–Brai Cata, va-
lamint az Eco Salubriserv  Kft.
nem feleltek meg a feladatfüzet
műszaki elvárásainak, mert sem lo-
gisztikai, sem műszaki szempont-
ból nem tudják ellátni a
feladatokat. Nagyvárosról, nagy la-
kótelepekről, ipari övezetekről
lévén szó, a szolgáltatónak na-
gyobb kapacitásra és mobilitásra
van szüksége ahhoz, hogy ellássa a
szelektív hulladékgyűjtési felada-
tot. A fellebbezési időszak tíz nap,
miután ez lejár, elkezdhető az
újabb kiírási procedúra.  Persze,
azt szeretnénk, hogy Marosvásár-
helyen is mielőbb meglegyen a
szolgáltató, hogy aláírhassuk a
szerződést, de ezt nem tehetjük
meg bármilyen áron, hiszen ha ki-
derül, hogy a cég nem tudja ellátni
a feladatát, a város belefullad a
szemétbe, amit senki sem szeretne.
Az eddigi szolgáltató, a Salubri-
serv nem jelentkezett a kiírásra.

– Milyen esély van arra, hogy a
második pályázati kiírásra jobb aján-
latokat kapnak, mint első körben? 

– Reális esélyeink vannak, hi-
szen több idő volt a felkészülésre.

– Olvasóink felvetették, hogy a
szelektív hulladékgyűjtés költsége-
sebb lesz, mint az eddigi. Hogyan
alakul a lakossági szemétdíj ott,
ahol beindul a hulladékgyűjtés?

– Erre  nagyon nehéz konkrét
választ adni, ugyanis eddig bírsá-
got fizettünk a vegyesen gyűjtött
szemét miatt. A megyei tanácsosok
számításai szerint a havi szemétdíj
fejenként 8-9 lej körül lesz váro-
son, ez az összeg  körülbelül annyi,
amennyi eddig is volt, vidéken
talán kevesebb. 

A Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem magyar ok-
tatói kara aggodalommal figyeli az
egyetemen zajló eseményeket. Az
1945-ben román királyi rendelettel
létrehozott magyar nyelvű egye-
men zajló anyanyelvi orvosképzés
tudatos elsorvasztása az utóbbi
időben félelmetesen felgyorsult.
Úgy véljük, hogy az oktatói sza-
badságot durván sértő intézkedé-
sek, mint a szóbeli elméleti vizsgák
betiltása, a vizsgatételek kötelező
román-magyar fordítása vagy a
könyvészeti anyag erőltetett egysé-
gesítése, a magyar nyelvű oktatás
fajsúlyának jelentős csökkenése
mellett végérvényesen aláássák az
önálló magyar orvosképzés ügyét.
Felháborító, hogy egy magyar
nyelvűnek alapított és jelenleg
multikulturálisnak minősített egye-
temen új angol kart létre lehet
hozni, de magyart nem. Mindezek
mellett a vezetőség az egyetem
nevét egyoldalúan, a magyar tago-
zattal való mindennemű konzultá-
ció nélkül megváltoztatta. Az
intézmény létrejöttére, történetére
és hivatására való tekintettel elen-
gedhetetlennek tartjuk, hogy egy
nemzetközi hírnevű, román szár-
mazású tudós neve mellett a romá-
niai magyar orvostudományban
köztiszteletnek örvendő magyar
tudós neve is szerepeljen az egye-
tem nevében. 

A magyar tagozat oktatói köz-
gyűlése 2019. április 2-án elfo-
gadta a javaslatot, hogy az egyetem
neve George Emil Palade – Mis-
kolczy Dezső legyen. Ezt a javas-
latot a magyar tagozat
tisztségviselői az egyetem vezető-
ségének benyújtották, és erről a
Tanügyminisztériumot is értesítet-
ték. Dr. Miskolczy Dezső profesz-
szor nemzetközileg elismert
ideggyógyász orvos és kutató volt.
Kolozsváron, Európában negye-
dikként, létrehozta az önálló ideg-
sebészeti osztályt, amelyet később
Marosvásárhelyen is megszerve-
zett. Miskolczy professzor 1945–
1964 között Marosvásárhelyen
dolgozott és alkotott, a modern eu-

rópai neurobiológia úttörője volt,
akit tisztelt és elismert mind a
román, mind a magyar akadémiai
közösség. Ezt jelzi, hogy mind a
Román, mind a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagjai közé válasz-
totta.

Kérjük a magyar oktatás minő-
ségét rontó és önállóságát sértő, bi-
zalmatlanságot sugalló és serkentő
intézkedések azonnali leállítását,
az önálló oktatási struktúrák létre-
hozását, és az egyetemnek a ha-
gyományaihoz és Marosvásárhely
szellemiségéhez méltó elnevezé-
sét.

Az egyetem magyar tagozatának
oktatói és hallgatói
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A MOGYTTE magyar tagozata követeli 
az egyetemnek a hagyományaihoz és a város

szellemiségéhez méltó elnevezését

Marosvásárhelyen 
nincs szolgáltató

A Mikó Imre Jogvédelmi Szol-
gálat legújabb hírlevelében
arra hívja fel a hazai és a
nemzetközi közvélemény fi-
gyelmét, hogy fokozott ma-
gyarellenes hangulat volt
tapasztalható a 2020-as lab-
darúgó-Európa-bajnokság se-
lejtező mérkőzésein.

A hírlevél szerint a 2020-as lab-
darúgó-Európa-bajnokság selejtező
mérkőzéseinek keretében a román
válogatott előbb a norvégiai Osló-
ban lépett pályára június 7-én, majd
a máltai Ta’Qali Nemzeti Stadion-
ban június 10-én. Mindkét mérkő-
zés alkalmával a válogatott
szurkolótábora folyamatosan ma-
gyarellenes rigmusokat skandált,
perceken keresztül lehetett hallani a
televíziós közvetítéseken is, hogy
„Ki a magyarokkal az országból!”.

A továbbiakban kifejti: az oslói
mérkőzésen mintegy 800 román
szurkoló vett részt az előre megter-
vezett xenofób akcióban. Az eset
önmagában is elfogadhatatlan, az
csak fokozza az aggodalmat, hogy
egyáltalán nem volt magyar vonat-
kozásuk a mérkőzéseknek, nem volt
magyar egyik játékvezető sem, és a
selejtezőben Románia más csoport-
ban vesz részt, mint Magyarország. 

A román ultrák részéről rendsze-
res a faji, etnikai, nemi hovatartozás
miatti megkülönböztetés, valamint
az uszítás, ennek visszaszorítása ér-
dekében pedig a Román Labda-
rúgó-szövetség még nem tudott
hatékony módszerrel fellépni.

Mivel a román válogatott szurko-
lótábora idén már több esetben ta-
núsított magyarellenes magatartást,
legyen szó hazai vagy idegenbeli
mérkőzésről, a Mikó Imre Jogvé-
delmi Szolgálat levelet küldött a
Román Labdarúgó-szövetségnek
(FRF), a FIFA-nak és az UEFA-
nak, és ezekben kérte, hogy a lehető
legszigorúbb büntetést alkalmazzák
a válogatott esetében. Ezenfelül
pedig diszkrimináció miatt az Or-
szágos Diszkriminációellenes Ta-
nácsnál is panasszal élt a szolgálat
– áll a hírlevélben.

„A mérkőzések utáni órákban
több tucat focikedvelő magyar ember
jelezte számunkra, hogy milyen elfo-
gadhatatlan volt a helyszínen szurko-
lók magatartása, és mi megtettük a
megfelelő lépéseket, mert hisszük,
hogy a sportnak a fair playről kell
szólnia” – jelentette ki Benkő Erika,
a jogvédő szolgálat igazgatója

***
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgá-

lat rendszeresen megjelenő angol
nyelvű hírlevelet indított annak érde-
kében, hogy felhívja a nemzetközi
közvélemény figyelmét a székely-
földi, erdélyi magyarság által elszen-
vedett diszkriminációra és a
különböző jogtiprásokra. A cél az,
hogy rendszeresen tudósítsák a ro-
mániai és magyarországi nagykövet-
ségek munkatársait, a különféle
emberjogi szervezeteket, valamint
külföldi politikai pártok képviselőit
azokról a visszaélésekről és jogtiprá-
sokról, melyeket az erdélyi magyar-
sággal szemben követnek el. 

Fokozott magyarellenes hangulat a 2020-as
labdarúgó-Eb selejtező mérkőzésein
„Ki a magyarokkal az országból!”

Június 18-án a román írásbeli dolgozattal kezdő-
dött meg a nyolcadik osztályt végzett diákok orszá-
gos képességvizsgája. A megmérettetésre
megyénkben 4 277-en iratkoztak fel, és 3 961-en
írták meg a román dolgozatot, 316-an hiányoztak a
vizsgáról. A dolgozatban egy Horia Lovinescu-szö-
vegből vett párbeszéd kapcsán irodalomelméleti és
nyelvtani fogalmakat kellett tisztázni. A feladatsor
elsősorban a drámai műfaj jellemzőire alapozódott.
A második tételben egy Alina Nelega-cikk kapcsán
a szövegértési és nyelvtani ismeretek mellett egy
fogalmazást kellett írni olyan eseményről, amely
olvasás közben történt a diákkal. Mindkét tételben

voltak egyszerűbb és bonyolultabb kérdések, ösz-
szességében kicsit sok az átlagos képességű tanu-
lók számára. A vizsgázóknak kétórányi idejük volt
a tételeket kidolgozni. Ecaterina Andronescu tan-
ügyminiszter videoüzenetben kérte a diákokat,
hogy ne írjanak több levelet, amelyekben a tételek-
ről érdeklődnek, mert az üzenetekben bosszantóan
sok a helyesírási hiba. 

Ma (június 20-án) a matematika írásbeli követke-
zik, 21-én anyanyelvből írnak. Az eredményeket jú-
nius 25-én 12 óráig kell a diákok tudomására hozzák,
óvást benyújtani még aznap 14 és 20 óra között lehet.
A végeredményt június 29-én teszik közzé. (b.)

Ma tartják a matematika írásbelit

Aggodalommal követem mindazt, ami a marosvá-
sárhelyi RMDSZ körül történik. Világossá vált mind-
annyiunk számára, hogy a helyi szervezeten belül
olyan feszültségek vannak, amelyeket gyorsan, haté-
konyan és eredményesen meg kell oldanunk. Rendet
kell tennünk, és rendet fogunk teremteni a szervezet-
ben! Marosvásárhely jelentősége túlmutat közigazga-
tási határain. Nem engedhetjük meg magunknak,
hogy Erdély legnagyobb magyar közösségének érde-
kei veszélybe kerüljenek azért, mert néhány helyi po-
litikust szűklátókörűvé tettek a saját politikai
ambíciói. Egy felelős politikust nem a sajtómegjele-
néseinek száma, hanem mondanivalója és a közössé-
gért vállalt feladatok megoldása tehet naggyá.

Az RMDSZ legfőbb feladata, hogy segítsen a ma-
gyar embereknek érdekeik képviseletében és érvénye-
sítésében. Legyen mindenki számára világos: az
RMDSZ nem engedi el sem a Vásárhelyi Forgatag
szervezőinek, sem más fontos magyar ügyek felelő-
seinek kezét Maros megyében! Azok, akik ilyet mon-
danak, gondolnak, felelőtlen vezetők, nincsenek
tisztában a szövetség vállalásaival, értékeivel és elve-
ivel. A marosvásárhelyi RMDSZ vezetése semmibe
vette a marosvásárhelyi közvélemény jelzéseit, a me-
gyei szervezet figyelmeztetéseit a városvezetésnek
kedvező tanácshatározatok kapcsán, a szövetségi
elnök március 14-i felszólítását, amelyben a helyi ta-
nácsosok ellenzékbe vonulását indítványozta. Most
ennek a magatartásnak az eredményét szemléljük.
Úgy gondolom, hogy politikusnak lenni nem valami-
féle hóbort, hanem vállalt felelősség, a kihívás benne
pedig az, hogy fel tudjunk nőni a feladathoz. A ma-

rosvásárhelyi, Maros megyei emberek érdekeiért nem
alkudozni kell, hanem józan érvekkel tárgyalni, és ha
ez nem elég, mert így is kisebbségben vagyunk, akkor
szövetségeseket kell találni az igazunk vagy az
ügyünk mellé. Csak olyan kompromisszumokat kell
és lehet felvállalni, amelyek a közösségi igényeknek
eleget tesznek és azok szempontjából vállalhatók.

Két évtized után ma már pontosan tudjuk, hogy
Marosvásárhely polgármesterének és csapatának a
magyar közösség igényei, elvárásai sosem voltak fon-
tosak! Kijelentései nem voltak többek olcsó lózun-
goknál, gesztusai teátrális megnyilvánulásnál.
Egyedüli célja hatalmi pozíciójának, gazdasági befo-
lyásának megőrzése volt. Ma minden jel arra mutat,
hogy jövőre tényleg váltás, változás következhet be a
városvezetésben. Kulcskérdés, hogy ez velünk vagy
nélkülünk valósul meg. Számomra – a Maros megyei
RMDSZ vezetőjeként – világos: a változás mi ma-
gunk kell hogy legyünk. 20 év „Florea-időszak” után
csak így lehetünk biztosak abban, hogy a váltásnak
mi kiváltói és ösztönzői leszünk, nem annak puszta
szemlélői. Vallom, hogy Marosvásárhely többet érde-
mel. Minden értelemben. A marosvásárhelyi magyar-
ság ismét erős és egységes politikai közösség lehet.
Az odavezető utat nekünk, az RMDSZ politikusainak
kell kiköveznünk. Véleményem szerint ez egy olyan
nemzeti minimum, melynek bármilyen jellegű veszé-
lyeztetése nem járhat következmények nélkül.

Péter Ferenc, 
az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke
Kelt Marosvásárhelyt,
2019. június 19-én

Marosvásárhely többet érdemel!

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Mózes Edith



Sajnos Romániában még min-
dig az a tendencia, hogy az
emberek csak akkor adnak
vért, ha közeli hozzátartozó-
juk sebészeti beavatkozásra
szorul. Az utóbbi években or-
szágos viszonylatban igen-
csak lecsökkent a véradási
kedv, ráadásul a nyári hóna-
pokban az átlagnál is keve-
sebben jelentkeznek
véradásra. Hogy nehéz idő-
szakokban is biztosítva legye-
nek a kórházakban a
sebészeti beavatkozásokhoz
nélkülözhetetlen vérkészít-
mény-készletek, a Marosvá-
sárhelyi Vértranszfúziós
Központ munkatársai többet
járnak terepre, a miniszté-
rium által évekkel ezelőtt vá-
sárolt mozgó vérközponttal a
megye különböző helyszínein
szerveznek véradó akciókat.
Júniusban van a véradók vi-
lágnapja, ennek kapcsán 
Marinela Lazărral, a Marosvásár-
helyi Regionális Vértranszfú-
ziós Központ pszichológu-
sával, az intézmény szóvivő-
jével beszélgettünk.

– Más országokban fokozottabb
a véradási kedv?

– A nyugat-európai országokkal
összehasonlítva nincs okunk a di-
csekvésre, mivel Romániában –
jóval az európai átlag alatt – nagyon
kevesen adnak rendszeresen vért.
Ezért próbálunk nagy hangsúlyt
fektetni a véradás népszerűsítésére.
Egykor hagyomány volt, hogy a
munkásszervezetek kezdeményezé-
sére a nagy gyárak dolgozói szerve-
zetten jöttek vért adni, viszont ezek
az üzemek megszűntek, vagy ha lé-
teznek is, az ott dolgozók létszáma
jelentősen lecsökkent, az akkori
munkások mára nyugdíjba vonul-
tak. 

Próbáljuk tudatosítani – főként a
fiatalokban, kezdve a középiskolás
diákoktól, akik már betöltötték a 18.
életévüket – a véradás jelentőségét,
de közülük nagyon sokan, ha két-
három alkalommal el is jönnek vért
adni, befejezik a középiskolát, és
máshol tanulnak tovább, így az ál-
talunk megnyert fiatal véradók egy
része lemorzsolódik. Sajnos a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy társa-
dalmi szinten egyre kevésbé
vagyunk szolidárisak, és ez hátrá-

nyosan érinti a mi tevékenységün-
ket is, hiszen a véradásra alkalmas
személyek jóindulatán múlik az,
hogy biztosítani tudjuk-e a kórhá-
zaknak a szükséges vért.

Annyira elfoglaltak az emberek,
hogy ha tudatosul is valakiben,
hogy mennyire fontos lenne vért
adnia, a prioritási listáján mégsem
lelhető fel ez a cselekedet. Sokan
mondják, hogy majd jövő héten,
jövő hónapban eljönnek, de végül
csak akkor jönnek, amikor valaki-
nek a környezetükből sebészeti be-
avatkozás miatt szüksége van vérre.
És ez nemcsak a marosvásárhelyi
vértranszfúziós központ esetében
van így, hanem országos jelenség.
Egy másik tényező, amit a véradók
gyakran megneveznek, az a kórház
környékére jellemző zsúfoltság,
hogy nem lehet parkolóhelyet ta-
lálni. Folyamatban van a parkolóhe-
lyek számának a növelése, így
remélhetőleg ez az akadály rövide-
sen elhárul. 

– Nyáron köztudottan csökken a
véradók száma. Napi hány donorra
van szükség ahhoz, hogy eleget tud-
janak tenni a kórházak igényei-
nek? 

– Regionális központ lévén,
szükség esetén a Hargita, Ko-
vászna, Szeben és Beszterce me-
gyei vérközpontok is kisegítenek
vérrel, mivel ott kisebbek a kórhá-
zak, kevesebb a beavatkozás.
Brassó megye elsősorban a fővárost
segíti ki ezen a téren. Ahhoz, hogy
biztosítani tudjuk a szükséges vér-
mennyiséget, napi 60-62 donorra
volna szükségünk, ugyanis nagyon
sok a más megyékből érkező páci-
ens, akik Marosvásárhelyre jönnek
különféle sebészeti beavatkozá-

sokra, és az ezekhez szükséges vért
is nekünk kell biztosítani. Kizárólag
a megyében élő betegek ellátásához
elegendő lenne a központban jelent-
kező donoroktól származó mennyi-
ség. 

Az utóbbi időben, hogy pótoljuk
a hiányzó vérmennyiséget, már idén
is több véradási akciót szerveztünk
terepen, májusban Marosvásárhely
főterén, illetve Ludason, Dicső-
szentmártonban, Szászrégenben,
valamint Libánfalván és Görgény-
ben ezen alkalmakkor ímintegy 550
egység vért sikerült összegyűjte-
nünk. Emellett a napokban voltunk
egy marosvásárhelyi nagyvállalat-

nál, ahol az alkalmazottak tömege-
sen adtak vért. Egy rádiós
kampányra reagálva megkeresett
bennünket egy rockercsoport, ők a
hónap második felében fognak
jönni. Júliusban Segesvárra szál-
lunk ki, illetve Szászrégenben egy
vállalathoz, ahol az alkalmazottak
szintén tömegesen vállalkoztak e
nemes gesztusra.

– Mindezek hallatán úgy tűnik,
hogy az utóbbi időben sikerült ha-
tékonyan kihasználni a mozgó vér-
központot, a buszt, amit évekkel
ezelőtt a minisztérium vásárolt
annak érdekében, hogy a távol eső
településeken élőkhöz eljussanak,
és az ott lakók is adhassanak vért,
anélkül hogy ezért a megyeköz-
pontba kelljen utazniuk.

– Igen, ezeket a véradási akciókat
terepen a mozgó vérközpont segít-
ségével bonyolítjuk le. Vidéken ál-

talában a családorvosokkal műkö-
dünk együtt, ők segítenek az adott
településen a véradók mozgósításá-
ban, de szerepet vállalnak ebben a
papok is, a hívek pedig sok esetben
nagy számban tettek eleget ennek a
felkérésnek. 

Az utóbbi időben a szaktárca tá-
mogatott annak érdekében, hogy
használni tudjuk a buszt, biztosítot-
ták az üzemanyaghoz szükséges
anyagi keretet. A gond az, hogy a
sofőr, aki vezeti a buszt, önkéntes-
ként segít be nekünk, egyébként a
mentőszolgálat alkalmazottja. Hoz-
záállása példaértékű, nagylelkűen
szabadidejében áll a rendelkezé-
sünkre, illetve, ha a helyzet úgy kí-
vánja, műszakot cserél a
kollégáival, hogy rajtunk, illetve el-
sősorban azokon a betegeken segít-
hessen, akiknek szüksége van vérre.
Ő az egyik fő pillére a mobil vér-
adási akcióknak, hiszen hiába szer-
vezzük meg a helyszínt, állítjuk
össze a csapatot, ha nincsen aki ve-
zesse a buszt. 

– Említette, hogy napi 60-62 vér-
adóra lenne szükség ahhoz, hogy
eleget tudjanak tenni a kórházak
igényeinek. A mindennapokban át-
lagban hány donor fordul meg a
vértranszfúziós központban? 

– Idén eddig 6820 személy adott
vért, és a mobil véradó akcióknak
köszönhetően a napi átlag eddig fe-
dezi a szükségletet. Azon donorok-
nak a száma, akik felkeresik a
marosvásárhelyi vértranszfúziós
központot, csökkent, átlagban na-
ponta 52-54-en jönnek vért adni, vi-
szont a mobil véradó akcióknak
köszönhetően tudtuk pótolni a hi-
ányt, hiszen gyakran terepen egy al-
kalommal több mint száz egység
vért sikerült begyűjteni. Emellett
Dicsőszentmártonban van egy gyűj-
tőpont, a kollégáink minden csütör-
tökön fogadják ott a véradókat. A
2017-es évben közel 15 ezer egység

vért sikerült levenni, ehhez képest a
tavaly 300 egységgel kevesebbel
zártuk az évet. Idén eddig jobban ál-
lunk, reméljük, túllépjük a 2017-es
számadatokat. De hangsúlyozom,
ez jelentős erőfeszítéssel jár, a mun-
kaközösségünk hozzáállásának kö-
szönhetően, amely, bár kis
közösség, odaadással végzi a mun-
káját. Tudni kell, hogy a mozgó vér-
központtal a terepmunka reggel 6
órakor kezdődik, és késő délután
érünk vissza, viszont ekkor sem ér
véget a nap, hiszen amint vissza-
érünk a marosvásárhelyi központba,
bizonyos eljárásokat azonnal el kell
végezni. Másnap reggel pedig ismét
munkanap, ugyanis, mivel annyira
kevesen vagyunk, nem engedhetjük
meg magunknak, hogy szabadnap-
pal kompenzáljuk a túlórákat. 

– Van-e olyan vértípus, ami hi-
ánycikk? 

– Amikor észrevesszük, hogy
adott típusú vér esetében a készlet
bizonyos mennyiség alá csökkent,
mozgósítjuk az olyan vércsoportú,
nyilvántartásunkban szereplő dono-
rokat, akik beleegyeztek abba, hogy
szükség esetén hozzájuk fordul-
junk. 

– Egy donortól származó vérből
hány betegen tudnak segíteni?

– Egy 400 ml-es egység vérből
három komponenst választunk szét,
tehát egy donor nemes gesztusával
három betegen segíthet. 

– Amellett hogy gesztusával
életet ment, a donor szempontjából
milyen előnyökkel jár a véradás? 

– Elvégezzük a vérminta vizsgá-
latát, tehát a donor egy átfogó vér-
képet kap a kezébe, ami az
egészségi állapotát tükrözi. Ameny-
nyiben fény derül valamiféle beteg-
ségre, értesítjük, és megkérjük, hogy
jöjjön el ismét, hogy megismételjük
a vizsgálatot. A véradóknak ugyan-
akkor hét étkezési utalvány jár, va-
lamint egy hónapig 50 százalékos
kedvezmény egy vonalra a helyi tö-
megközlekedési eszközökön, illetve
szabadnap a véradás napjára. 

– Kik nem adhatnak vért?
– Két véradás között legalább két

hónapnak kell eltelnie, a férfiak
évente ötször, a nők legfeljebb
négyszer adhatnak vért. Nem adhat-
nak vért a krónikus betegek, sem
pedig azok, akiket magas vérnyo-
mással kezelnek. Az alacsony vér-
nyomás szintén kizáró ok. Akik
műtéten estek át, a beavatkozás
után egy évig nem válhatnak do-
norrá. Akik tetoválást készíttettek
maguknak, vagy piercinget lövettek
a testükbe, a beavatkozást követően
hat hónapig vannak rajta a tiltólis-
tán. A nők terhesség alatt, szülés
után egy évig, illetve azután sem,
amennyiben még anyatejjel táplál-
ják a gyereküket, valamint a menst-
ruációs ciklus idején sem

jelentkezhetnek véradásra. Az alsó
testsúlyhatár jelenleg a nők eseté-
ben 50 kiló, a férfiak pedig csak 56
kilós testsúly fölött adhatnak vért.
Kizárólag 18 éven felüliek válhat-
nak donorrá, és az első véradásnak
az illető hatvanéves kora előtt kell
megtörténnie. Ha az egészségi álla-
pota engedi, 60 év fölött is adhat
vért valaki, viszont a 62-65 év kö-
zöttiek csak évente három alkalom-
mal jelentkezhetnek véradásra.

– Volt-e rá példa, hogy nyáron,
amikor drasztikusan lecsökken a vér-
adók száma, műtéteket kellett elha-
lasztani a lecsökkent készletek miatt? 

– Szerencsére nem volt ilyen
helyzet, mivel annak ellenére, hogy
nyáron a véradók száma csökken,
az orvosok és páciensek körében is
a szabadság időszaka ez, így a nem
sürgős sebészeti beavatkozásokat
rendszerint elhalasztják. 
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Terepen gyűjtenek, hogy pótolják a hiányzó készletet
Vérből soha nincs elég

Menyhárt Borbála



Marsilio Ficino különös módon a magyar
reneszánsszal is kapcsolatba hozható. Azt
tudjuk, hogy Mátyás király korában Magyar-
ország előkelő helyet foglalt el Európa kul-
turális életében. Mátyás rendkívül fontosnak
tartotta, hogy országa a tudományban és a
kultúrában minél elébb álljon. Ennek érdeké-
ben alapította és gazdagította a híres Biblio-
teca Corvinianát Budán. A páratlan könyvtár
Mátyás halála után gyakorlatilag megsemmi-
sült, szinte a világ minden táján fellelhető
egy-egy nagy becsben tartott, innen eltulaj-
donított könyv.

Mivel a reneszánsz kori Magyarország
élen járt a művészetben és a tudományok
terén is, nem csoda, ha a korszak hírességei
kapcsolatba kerültek az ország elitjével.

Érdemes megjegyeznünk, hogy Mátyás
korában az esztergomi királyi kórus létszáma
eléri a negyven főt. Ez a létszám akkoriban
óriásinak számított, mert egy átlagos kórus
nagyjából 12 személyből állott. Az eszter-
gomi énekkar létszámát és tudását tekintve
vetekedett a korszak leghíresebb kórusaival,
mégpedig a pápáéval vagy a burgundi udva-
réval.

Mátyás udvara a költészetben is világszín-
vonalat vívott ki magának. A reneszánsz stí-

lusirányzat jeles magyar képviselője Janus
Pannonius volt. A tehetséges gyermek –
Csezmiczei vagy Kesincei János – korában
rendkívüli szerencsének örvendhetett, hiszen
nagybátyja, Vitéz János nagyváradi püspök,
a Hunyadiak egy főembere közbenjárására
királyi költségen tanulhatott és képezhette
magát. S mivel költői tehetsége már gyer-
mekkorában nyilvánvalóvá vált, az olaszor-
szági Ferrara városába Veronai Guarino
iskolájába küldték költészetet tanulni. Majd
Padovában a jogtudományok doktorává avat-
ják – természetesen tanulmányainak befeje-
zése után. Ekkor már világhírű költő,
mindenhol becsülik, elismerik tehetségét, tu-
dását.

Egy híres költőnek már hatalma is van:
amit mond, amit ír, már-már szentírás. Való-
jában a reneszánsz kor éppen az egyházi pap-
kultusztól való elfordulást és az ókori görög
kultúrát felelevenítő irodalmi és művészeti
stílusirányzat, ahol a hangsúly áttevődik az
emberre. No, csak ez kellett Pannóniából
származó János költőnknek, ki is használta az
alkalmat: nyomban pergamenre vetett egy so-
rozat epigrammát. Ez a kedves műfaj hihetet-
lenül alkalmas volt a sokatmondó kritizálásra
és a dicséretre is. És mivel Janusnak megvolt
hozzá a költői tekintélye és hírneve, bizony
néhányan meg is kapták a magukét. Ott volt

például a pórul járt Gryllus költő úr,
akit Mátyás király szeme fénye kí-
méletlenül a fekete földig alázott, és
a mamáját lekutyázta, sőt maga az
olasz poéta is megkapta, hiszen az
általa barbárnak nevezett költő nem
tartja őt méltónak versenyre kelni
még egy kontár, hangolatlan hege-
dűs tücsökkel sem: „Míg te zen-
gesz, hallgat kinn a tücsök./
Hallgatnál el te, és zengne kinn a
tücsök.”

A reneszánsz híres magyar köl-
tője a stílusnak megfelelően embe-
rekről írta verseit – az epigrammát
aligha lehet másról írni. Nem csoda
hát, ha a szerelmes Itáliában eroti-
kus epigrammákat is rögtönzött.
Futotta erre is – mármint szere-
lemre – a Mátyás által küldött
aranyakból. Legjobb példa erre a
Szilviáról írt epigrammája: „Azt
mondod, gyereked van tőlem s jársz
a nyakamra./ Szilvia, furcsa e vád s
jogtalan is, kicsikém./ Mert ha te
dús tövisek közt jársz, mondd, így
keseregsz-e:/ Vérzik a lábam, s jaj,
épp ez a tüske a hibás!”

Azonban a költőóriás nem élvez-
hette sokáig a dicsőséget és a 
szerelmet a napfényes Olaszország-

ban, mert Mátyás király bizony hazarendelte,
álljon csak az ország szolgálatába, nem hiába
költött a taníttatására temérdek aranyat.
Amint hű alattvalóhoz illett, fáradságos út
után megérkezett az ünnepelt művész a ma-
gyar királyi udvarba. Előbb a királyné körül
kancellároskodott, majd az egész királyi
udvar hivatali vezetőjévé vált. Természetesen
e királyi hivatalért ajándékképp hamar perga-
menre kanyarodott több Mátyást dicsőítő
epigramma is. Nyilván ezeknek a bölcs király
annyira megörvendett, hogy azon nyomban
pécsi püspökké nevezte ki Janust, bár a költő
csak színlelte a püspökséget, valójában vér-
beli világi ember maradt.

Talán a hűs templomfalak vagy Szilvia
mámorító emléke az oka, hogy az epigramma
lovagja visszavágyott Itália földjére egy kis
testi-szellemi melegségre. De azelőtt még az
egekig magasztalta Pannóniát: „Eddig Itália
földjén termettek csak a könyvek,/ S most
Pannónia is ontja a szép dalokat./ Sokra be-
csülnek már, a hazám is büszke lehet rám,/
Szellemem egyre dicsőbb, általa híres e föld.”
Azt el kell ismernünk, hogy Janus okosan kö-
zelítette meg önmaga dicsőítését. Első olva-
sásra úgy tűnik, hazáját magasztalja, de
jobban odafigyelve azonnal kilátszik a lóláb
a lepel alól: saját magát mint Magyarhon cso-
dáját tárja elénk, cseppet sem szerénykedve
– de jogosan!

Aztán elérkezett a várva
várt pillanat, amikor Mátyás
Olaszországba szalasztotta
valami diplomáciai megbí-
zással. Végre mehetett az
áhított földre, a gyönyörök
országába.

Azonban onnan haza-
térve már olyan nagynak
hitte magát, hogy nagybáty-
jával – Vitéz János eszter-
gomi érsekkel – karöltve
megpróbálta magát Mátyás
királyt eltávolítani a trónról.
Már abban reménykedhe-
tett, Mátyásnak nincs olyan
fiatalos észjárása. Bizony
azt még Pannónia gyöngy-
szeme sem képzelte volna:
Mátyás rájött a csínyre,
Vitéz Jánost és bandáját
egykettőre elfogatta. Az
epigrammák hős lovagja vi-
szont ügyesen kereket ol-
dott.

De rajtavesztett a nagy
futáson, mert meghűlt, és
1472-ben, harmincnyolc
évesen elhunyt a magyar
irodalom egyik világhírű
költőóriása.

Az irodalomtörténetben
talán máig vita tárgyát ké-

pezi, hogy Marsilio Ficino milyen szintű kap-
csolatban állt Magyarországgal. Érdekes,
hogy egyszerre két pannóniai János is beke-
rül a képbe, akik valamilyen kontaktusban
voltak az itáliai tudóssal. Egy bizonyos Io-
annes Pannonius és Janus Pannonius is meg-
jelenik Ficino tudományos vitáival
kapcsolatban. Azt már bebizonyították, hogy
a két név nem egy és ugyanaz. Így tehát az
akkori Magyarországon két olyan tudós is lé-
tezett, akikkel Ficino tudományos, filozófiai
vitákat folytatott. Ficino levelezéseiből kide-
rül, hogy egyszer megfeddte őt az egyik ma-
gyar humanista, és csak azért nem
hamvasztotta el a kínos levelet az olasz
tudós, mert tekintélyét növelhette azzal, ha
egy másik óriással szemben védheti meg ál-
láspontját. Kőszeghy Péter egyik tanulmá-
nyában arra következtet, hogy mivel a Ficino
által emlegetett Pannonius név mellett nem
jelent meg semmiféle titulus – Janus Panno-
nius pedig pécsi püspök volt –, ezért a tudo-
mányos vitatkozó csakis a másik Pannonius
lehetett, ha létezett egyáltalán. Valery Rees
egy részletes tanulmányban felsorolta Ficino
magyar kapcsolatait, ezek között a költő neve
is szerepel.

Büszkék lehetünk arra, hogy magyarként
kijelenthetjük, a reneszánsz idején nemze-
tünk az európai kultúra élvonalában állt –
amihez hozzátartozott a zene is.
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Janus Pannonius arcrekonstrukciója

Marsilio Ficino

Szilágyi Mihály

A festmény mögötti muzsikus (3.)

,,Sok gyógyító eljárást, amit sike-
resnek tartunk, magunkon is alkal-
mazni tudnánk, amint megértjük
saját energetikánkat” – hangzik el
Az élő mátrix című filmben, mely-
ben korunk neves kutatói és tudósai
beszélnek az ember működéséről,
és helyezik új megvilágításba azo-
kat a megmagyarázhatatlan, csodá-
latosnak hitt gyógyulásokat,
amelyek ebből az új szemszögből
nézve természetesek. Sok megélt
csodáról, gyógyulásról hallhatunk a
filmben, de vajon mi áll a különös
gyógymódok hátterében?

Az ősi kultúrák és a természeti
népek szerint az ember az univer-
zum része, azzal egységben létezik.
Newton óta azonban az elkülönülés
szemlélete uralkodik a fizikában és
a nyugati orvoslásban egyaránt, mi-
szerint „a test elménktől, gondola-
tainktól függetlenül működő önálló
gépezet”, fizikai és kémiai törvé-
nyek szerint vezérelt rendszer, ame-
lyet az ideg- és hormonrendszer
irányít, biológiánkat pedig a gének
határozzák meg. Peter Fraser NES-
szakértő szerint a kvantumfizikusok
már nyolcvan éve bebizonyították,
hogy a világ nem a newtoni modell
szerint működik. Enzimek és hor-

monok he-
lyett a tudat,
az érzelmek
és a test-
mező, Diet-
mar Cimbal 
b i o f i z i k u s
szavaival az
elme és a
szellem, va-
gyis egy in-
telligens e-
nergiamező
alkotja az
ember irányí-
tórendszerét.
Bruce Lipton
sejtbiológus
szerint, ami-
kor agyi tevé-
k e n y s é g e t
folytatunk,
v a l ó j á b a n
mezőket su-
gárzunk szét. Az elme az agy mű-
ködése, amely interpretálja a
környezetet, és hozzáállítja a bioló-
giát. Vagyis a gének helyett az elme
irányítja a biológiánkat. „Mivel a
gondolat valódi fizikai energia,
amely információt küld a testnek,
ezért ha egy olyan hittel megerősí-
tett üzenetet küldünk, hogy jobban
vagyok, akkor ez úgy hat, mintha

azt üzennénk a testünknek, hogy ja-
vítsa meg magát” – mondja Lynne
McTaggart, Az energiamező című
könyv írója. A gyógyítás leglénye-
gesebb része valószínűleg az, hogy
higgyünk az alkalmazott módszer-
ben, és hogy pozitívak maradjunk.
Dieter Cimbal szerint ,,ha valamire
fókuszálunk az elménkkel, az infor-
máció ezt a figyelmet fogja kö-

vetni”. Ez a legnyilvánvalóbb
módon a placebohatásban figyel-
hető meg. „A placebohatás az a
tény, hogy egy ember hite felül
tudja írni saját biológiáját” –
mondja Bruce Lipton. Ez annyira
fontos felfedezés, hogy a tudomány
kezdi felismerni, a gyógyulások
egyharmadának (beleértve a gyógy-
szereket és a műtéteket is) semmi
köze nincs magához az eljáráshoz,
csupán a placebohatáshoz. Tehát a
hit a test legerősebb orvossága. A
kvantumfizikusok szerint „radarje-
lek” vagyunk, egy energia fény- és
információmezőben, ahonnan min-
den pillanatban információt nye-
rünk. Úgy tűnik, létezik egy
információ-hullámhossz, amelyre
mindig rá vagyunk hangolva, bár
nem mindig tudatosan. Valameny-
nyien részei vagyunk ennek az óri-
ási energiamezőnek, amelyben
össze vagyunk kapcsolva egymás-
sal és a kozmosz legtávolabbi részé-
vel is. Ruppert Sheldrake biológus
testünk energiamezejét morfogene-
tikus mezőnek nevezi, és szerinte
ezen belül létezik szervszövet és
sejtmező. Folkner Meissner úgy
gondolja, hogy ennek a hierarchi-
kus rendszernek a szív az uralko-
dója. Az energiakardiológiának
nevezett elképzelés szerint a szív

által előállított összes jel szabá-
lyozó jelentőséggel bír. „A szív ko-
herens ritmusa hangolja be az agy
ritmusát”, mondja Deborah Roz-
man. 

Az idegrendszer, a szervek és a
mirigyek harmonikusan működnek
együtt a szív koherens ritmusára.
Kísérletek igazolták, hogy az infor-
mációkat mindig először a szív
kapja, és csak azután közvetíti to-
vább az agyba, végül pedig a test re-
agál. Úgy tűnik, mintha a szív, majd
az agy hozzáférne egy olyan infor-
mációmezőhöz, amely nem függ
tértől és időtől. ,,Bizonyított, hogy
az ember egy információs rendszer.
Ez a rendszer a testünkben talál-
ható, és a mezőből információt hí-
vunk le minden pillanatban” –
mondja Lynne McTaggart. A beteg-
ség pedig hiány az információrend-
szerben. A test irányítórendszere az
információban van, amely a test-
mezőn keresztül válik hozzáférhe-
tővé. A jövő útja megérteni,
hogyan történik ez az információ-
átadás, és hogyan lehet ezt erősí-
teni egy élő szervezetben. Peter
Fraser szerint már létezik arra vo-
natkozó tudományos elmélet, hogy
a test hogyan tárolja az informá-
ciót, és hogyan fér hozzá. A gyó-
gyítás pedig nem más, mint
megtanulni kijavítani az emberi
testmezőt, hogy az az eredeti lenyo-
mata szerint működjön.

Az élő mátrix – a gyógyítás új tudománya
Bogdán Emese



Csirkeségek télen-nyáron
A csirke valahogy sosem megy ki divatból. Legyen
tél vagy nyár, ünnep- vagy hétköznap, a csirkéből
mindig pompás fogásokat lehet készíteni, elég ha
csak az aranyló húslevesre, az ínycsiklandó csirke-
paprikásra vagy a ropogósra sült grillcsirkére gon-
dolunk. Tudom, mindenkinek megvannak a
megszokott ételei, de néha a leghagyományosab-
ban főző háziasszony is megkíván valami mást, va-
lami újat. Az alábbiakban erre szeretnék néhány
ötletet adni. Nem az erdélyi valóságtól elrugaszko-
dott recepteket ajánlok, hanem olyanokat, amelye-
ket talán Önök is készítenek, mégis van bennük
valami különlegesség, valami – úgynevezett – csa-
var. Tartsanak velem, fedezzük fel továbbra is
együtt a gasztronómia csodálatos világát! 

Fokhagymás csirkecomb murokfőzelékkel

Hozzávalók 4 személyre: 8 csirkealsócomb, 1 fej fok-
hagyma, só, bors, kevés olaj, 2 dl fehérbor;

a főzelékhez: 50 dkg murok (sárgarépa), 2 hagyma, 2 cikk
fokhagyma, 1 nagy csokor petrezselyemzöld, 2 evőkanál
liszt, 2 dl tejföl, só, bors, olaj, citromlé. 

Elkészítése: A csirkecombot megtisztítjuk, megmossuk és
szárazra töröljük. Megszórjuk sóval és borssal, majd tűzálló
tálba tesszük, meglocsoljuk olajjal, aláöntjük a bort, mellé-
tesszük a meghámozott fokhagymacikkeket, lefedjük, és 180
fokon 35-40 perc alatt készre sütjük. Ha szeretnénk, az utolsó
percekben meg is piríthatjuk. Közben elkészítjük a főzeléket:
A hagymát finomra aprítjuk, és megdinszteljük kevés olaj-
ban. Ezután hozzáadjuk a nagy lyukú reszelőn lereszelt mur-
kot, megsózzuk, -borsozzuk, és együtt dinszteljük tovább,
gyakran kavargatva. Kevés vizet is önthetünk alá, és addig
pároljuk, míg a sárgarépa meg nem puhul. Ekkor zsírjára süt-
jük, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, megszórjuk a liszttel,

beletesszük a tejfölt, elkeverjük, és felöntjük vízzel. Addig
főzzük kavargatva, míg be nem sűrűsödik. Utánaízesítünk,
ha szükséges, és belekeverjük a finomra aprított petrezse-
lyemzöldet. A csirkecombbal tálaljuk. 
Tepsis csirke 

Hozzávalók (3-4 személyre): 6 nagy egész csirkecomb, só,
bors, pirospaprika, fokhagymapor, olaj, 3-4 közepes, kemény
paradicsom, 2 savanykás alma, 2 hagyma.

Elkészítése: A combokat átnézzük, lemossuk és megszá-
rítgatjuk. Megszórjuk só, bors, pirospaprika és fokhagymapor
keverékével, majd olajjal kikent tűzálló tálba fektetjük. A pa-
radicsomot és a hagymát felkarikázzuk, az almát cikkekre
vágjuk, miután kicsumáztuk. Egy tálban összekeverjük a
zöldségeket az almával, megszórjuk sóval és borssal, illetve
meglocsoljuk olajjal, majd elterítjük a csirkecombok körül.
Az edényt lefedjük, és 180 fokra előmelegített sütőben kb.

40 percig sütjük, majd 200 fokra emelve a hőt, további 5-10
perc alatt megpirítjuk. Savanyúsággal, salátával kínáljuk, de
akár krumpli- vagy rizsköretet is készíthetünk mellé. 
Párolt csirke színes rizzsel

Hozzávalók: 1 egész csirke, só, bors, pirospaprika, fok-
hagymapor, 4-5 evőkanál liszt, 1/2 teáskanál fahéj, olaj, 3
hagyma;

a körethez: 20 dkg rizs, 1 hagyma, 1 piros húsú paprika, 1
csokor petrezselyemzöld, só, bors. 

Elkészítése: A csirkét átnézzük, megmossuk és megtöröl-
getjük. Ezután feldaraboljuk, majd megszórjuk só, bors, pi-
rospaprika és fokhagymapor keverékével. Egy tapadásmentes
serpenyőben olajat forrósítunk, és körbepirítjuk rajta a fahéj-
jal elvegyített lisztben megforgatott csirkedarabokat. A hagy-
mát megtisztítjuk, félbe, majd vastagabb szeletekre vágjuk,
és elterítjük egy vastag aljú edény alján. Ráhelyezzük ezután
a megpirított csirkedarabokat, és ráöntjük az olajat, amiben
megpirítottuk. A visszamaradt pörzsanyagra kevés vizet ön-
tünk, és felforraljuk, majd azt is a csirkére öntjük, így semmi
sem vesztődik el a csirke aromájából. Kevés vizet (vagy alap-
levet) öntünk még alá, és kis lángon, lefedve, néha átforgatva,
kb. 30 perc alatt hagyjuk készre párolódni. Ezalatt a másik
hagymát finomra aprítjuk, kevés olajban megdinszteljük,

majd rászórjuk a rizst, és elkeverjük. Felöntjük kb. 6-7 dl víz-
zel, megsózzuk és megborsozzuk, és majdnem készre főzzük.
Amikor a rizs a vizet majdnem mind beitta, hozzáadjuk a na-
gyon kis kockákra vágott paprikát, és lefedve készre főzzük.
A legvégén utánaízesítünk sóval meg borssal, és belekeverjük
az aprított petrezselyemzöldet. 
Paradicsomos csirke almával 

Hozzávalók 4 személyre: 8 csirkefelsőcomb, 3 dl sűrű pa-
radicsomlé, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál szójaszósz, só, bors,
4-5 alma.

Elkészítése: A combot megtisztítjuk, megmossuk és meg-
törölgetjük. A paradicsomlében elkeverjük a mézet meg a
szójaszószt, megsózzuk és megborsozzuk, majd belehelyez-
zük a csirkecombokat úgy, hogy a pác jól elfedje. Ha szük-
séges, még tehetünk kevés paradicsomlevet. Legalább 2-3
órán át hagyjuk pácolódni, majd olajjal jól kikent hőálló
edénybe tesszük, mellérakjuk a négybe vágott, kicsumázott
almát, lefedjük, és 180 fokos sütőben 40-50 perc alatt készre
sütjük. A mellette sült almával vagy bármilyen más, tetszés
szerinti körettel kínáljuk. 

Megjegyzés: Ha valaki idegenkedik az almától, krumpli-
hasábokat tehet a csirke köré. Akkor talán valamivel hosz-
szabb lesz az elkészítési idő. 

A Gyulafehérvári Caritas vendégeként
Maros megyébe látogatott egy né-
metországi küldöttség, Észak-Rajna-
Vesztfália tartománya kormányának
munka-, egészség- és szociálisügyi
minisztere, Karl-Josef Laumann veze-
tésével.

A küldöttség pénteken Marosvásárhelyen
találkozott a Caritas munkatársaival, a Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság vezetőjével, parlamenti képvise-
lőkkel és helyi cégek vezetőivel.
Kerekasztal-beszélgetéseken tájékozódtak a
szervezet programjairól és a helyi szociális
és foglalkoztatási helyzetről, valamint meg-
ismerkedtek a Caritas és a Marosszentgyör-
gyi Polgármesteri Hivatal szociális
programjaival.

Ludescher László, a házigazda Caritas ága-
zati igazgatója lapunknak elmondta, Észak-
Rajna-Vesztfália hivatalos küldöttsége
háromnapos munkalátogatáson tartózkodott
Romániában, a csoportot a tartomány mun-
kaügyi, szociális és egészségügyért felelős
minisztere vezette. Elkísérték őt az ottani ke-
reskedelmi kamara, a szociális ügyekért fele-
lős bizottság, a munkavállalók és a
munkáltatók érdekszövetségének a vezetői,
valamint az általa vezetett minisztérium több
tisztségviselője. A németországi vendégek
szerették volna megismerni a romániai hely-
zetet, ugyanis a tartományban, ahol élnek,
több mint 100 ezer romániai él és dolgozik,
ugyanakkor ennek a német tartománynak ko-
moly kereskedelmi partnere Románia. Pénte-

ken a Gyulafehérvári Caritas látta vendégül
a küldöttséget, és ez alkalommal próbálták
bemutatni nekik a romániai szociális valósá-
got, annak érdekében is, hogy a vendégeik
jobban megértsék, miért keres olyan sok ide-
valósi külföldön megélhetést, mi áll a szoci-
ális problémák hátterében. Ludescher László
elmondta, bemutatták a különböző statiszti-
kákat, a Caritas által nyújtott szolgáltatáso-
kat, és ezáltal rávilágítottak arra is, hogy
melyek az égető szociális problémák, mint
például a munkaerő-elvándorlás, iskolaelha-
gyás, valamint a vidéken élők helyzete.
Ugyanakkor szóba került a civil szervezetek
által biztosított szolgáltatások szűkös finan-
szírozása. 

A németországi küldöttség tagjai eléggé
csodálkoztak azon, hogy Romániában az
állam nem vállal felelősséget azokért a szol-

gáltatásokért, amelyeket például a Caritas
biztosít. Döbbenten vették tudomásul, hogy
bizonyos feladatokat, amelyek az állam ha-
táskörébe tartoznak, nálunk lelkes civilek
próbálják mostoha körülmények között, cse-
kély állami támogatással végezni. Ugyanak-
kor azt is furcsállták, hogy Romániában, a
vidéki településeken a nyolc osztály elvégzé-
sét követő országos képességfelmérő vizsgán
a gyerekeknek kevesebb mint fele ér el át-
menő osztályzatot.  Mindezek fényében a
vendégek számára kezdett világossá válni,
hogy miért vándorol annyi romániai munka-
vállaló nyugatra.

Az ágazati igazgató kiemelte, Németor-
szágban is hatalmas a civilek felelőssége, vi-
szont nagyon komoly, közel százszázalékos
állami finanszírozást biztosítanak számukra.
A civilekben nem ellenfelet, konkurenciát lát-

nak, hanem partnerként kezelik őket. Pél-
dául Németországban a Caritas közel 600
ezer munkatárssal dolgozik, több százezer
önkéntessel, és az ottani szociális problémá-
kat az állam és a helyi közösségek közel
százszázalékos támogatásával le tudják
fedni. 

A Caritas képviselői mellett a német ven-
dégek pénteken Csép Éva Andrea Vass Le-
vente parlamenti képviselőkkel is találkoztak,
akik röviden ismertették velük a romániai
munka-, szociális-, illetve egészségügyi rend-
szer működését, annak hiányosságait, az
utóbbi évek során történt előrelépéseket.

Karl-Josef Laumann miniszter lapunk ér-
deklődésére kifejtette: a tartományukban pél-
dául a kórházak kétharmada egyházi
tulajdonban van, ugyanakkor sok óvodát
egyesületek működtetnek, ellenben ezeket az
állam ugyanúgy finanszírozza, mint bármely
állami tulajdonban lévő intézményt. A szoci-
ális szolgáltatások kapcsán elmondta: az a
cél, hogy ne az állam végezze ezeket a fel-
adatokat, viszont a szervezeteknek, amelyek
felvállalják, biztosítva van erre a szükséges
állami támogatás. Hozzátette, a német tarto-
mányban, ahonnan érkeztek, sok romániai
orvos, asszisztens, ápoló dolgozik, de szép
számban vannak szezonmunkások is, akik a
mezőgazdaságban ültetvényeken vagy ki-
sebb-nagyobb üzemekben keresik a kenyerü-
ket. Egyre több a romániai és bulgáriai
vendégmunkás, akik az online-kereskedelem
virágzásának a hozadékaként csomagkihor-
dóként helyezkedtek el. 

A németországi vendégek itt-tartózkodá-
suk alatt Marosszentgyörgyre is ellátogattak,
ahol megismerkedtek a Caritas gyermekfog-
lalkoztató programjával, valamint a folya-
matban lévő szociális projekttel, ami a
hátrányos helyzetűek felzárkóztatását cé-
lozza, péntek délután pedig helyi vállalko-
zókkal találkoztak. 
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Sütő Edith Magdolna 

Menyhárt Borbála

A romániai szociális és egészségügyi helyzetről tájékozódtak
Német küldöttség a Caritasnál
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A melegebb időjárás miatt teleped-
nek meg új csípőszúnyogfajok Euró-
pában; a fertőző betegségeket
terjesztő ázsiai tigrisszúnyog (Aedes
albopictus) ugyanakkor még nem
alkot stabil populációt Magyarorszá-
gon – mondta Soltész Zoltán, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (MTA)
Ökológiai Kutatóközpontjának tudo-
mányos munkatársa az M1 aktuális
csatornán.

A kutató közölte: a zebraszúnyognak is hí-
vott ázsiai tigrisszúnyog kizárólag a nyári idő-
szakban található meg Magyarországon, a
hideg teleket nem éli túl. Ebből arra következ-

tetnek, hogy állománya „mindig újra” betele-
pül.

Ahhoz, hogy „komolyabb kórokozókat” is
terjeszteni tudjon, stabil populációra lenne
szüksége – hangsúlyozta Soltész Zoltán,
aki szerint teljes szúnyogpopulációkat ki-
irtani nem lehet, csak azok gyérítése lehet-
séges.

A védekezés módjai között mechanikai, ké-
miai és biológiai módszereket is említett a ku-
tató, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy
érdemes azokat a ház körüli helyeket ellen-
őrizni, ahol megrekedhet a csapadék, mert
abban a szúnyogok – már igen csekély meny-
nyiségű víz esetén is – képesek szaporodni.

A melegebb időjárás miatt telepednek
meg új csípőszúnyogfajok Európában

Heti két óra eltöltése a természet-
ben jelentősen növeli az egészsé-
get, a jólétet, még úgy is, ha csak
egyszerűen üldögél az ember és él-
vezi a nyugalmat – vélik brit kuta-
tók.

A szabadidő parkokban, erdőkben vagy
strandokon való eltöltésének fizikai és
mentális hatásai jól ismertek, de ez az első
olyan nagy kutatás, amely kiderítette,
mennyi idő szükséges ezen hatások eléré-
séhez – olvasható a Phys.org tudományos
ismeretterjesztő hírportálon.

Az Exeteri Egyetem orvostudományi
karának kutatói húszezer embert kérdeztek
ki Angliában előző heti tevékenységükről.
Rossz egészségi állapotra panaszkodott
azoknak az egynegyede, akik csekély vagy
semennyi időt nem töltöttek el a természet-
ben, és mintegy fele elégedetlen is volt az
életével. Azoknak viszont, akik legkeve-
sebb két órát eltöltöttek a természetben,
csupán egyhetedük panaszkodott rossz
egészségi állapotra és egyharmada volt elé-
gedetlen életével.

„Igazán az lepett meg minket, hogy ez
minden csoportra fennáll, fiatalra és idősre,
gazdagra és szegényre, városi és vidéki
emberre egyaránt” – mondta Mathew
White, a Scientific Reports című tudomá-
nyos folyóiratban bemutatott tanulmány
vezető szerzője.

Azokra is fennáll, akik tartós betegség-
ben szenvednek vagy fogyatékosok. „Tehát
a kiszabadulás a természetbe mindenkire
jó hatással van. És nem kell hogy tested-

zést végezzünk, a padon való üldögélés is
elégséges” – tette hozzá.

A kutatókat az is meglepte, hogy egyál-
talán nem számít az, hogy ez a két óra egy-
befüggő volt, vagy több rövidebb
időszakból áll, és az sem, hogy városi
parkba, erdőbe vagy strandra mentek az
emberek.

Nem mérték azt, hogy az emberek
mennyi időt töltöttek el saját kertjükben.
White elmondta, hogy az emberek fele
kertjére inkább teherként és nem élvezet-
ként tekint.

Az adatok azt mutatták, hogy két óra
volt az a küszöbérték, amelynek pozitív ha-
tásai voltak: a természetben eltöltött jóval
több időnek sem volt pluszhatása az egész-
ségre.

A tanulmánynak nem az volt a célja,
hogy kiderítsék, a természetnek miért van
áldásos hatása. White szerint a nyugalom
lehet a kulcs. „Az emberek többsége rend-
szeresen többszörös nyomás alatt áll. Ha
kimegy a természetbe, ott nyugalom honol,
pihentető, és időt biztosít arra, hogy el-
kezdhessük feldolgozni a dolgokat” – ma-
gyarázta.

„Egyre inkább azt találjuk, hogy fontos
a biodiverzitás gazdagsága. Ugyanebben a
felmérésben 4500 embert követtünk nyo-
mon, és azt találtuk, hogy ha páratlan ter-
mészeti szépséggel vagy különleges
tudományos jelentőséggel bír az a hely,
ahol szabadiejüket eltöltötték, akkor stresz-
szes állapotuk jobban oldódott” – tette
hozzá.

Heti két óra a természetben a jó
egészség elengedhetetlen feltétele

Egy  kínai népi 
bölcsességet
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U21-es Eb: Horvátország elleni sikerrel kezdett 

a román csapat
Győzelemmel kezdte a román váloga-

tott az Olaszországban és San Marinóban
zajló U21-es labdarúgó-Európa-bajnok-
ságot. A C csoport első mérkőzésén, ked-
den, a kispadról Mirel Rădoi által
irányított alakulat 4-1-re nyert Horvátor-
szág ellen.

A San Marinó-i Serravalléban rendezett
találkozón több mint 3000 román szurkoló
buzdította a csapatot, amely erős kezdés-
sel lepte meg ellenfelét. Miután Puşcaş
„elpuskázott” egy lehetőséget, nem hibá-
zott a 11. percben, amikor a skót játékve-
zető videózás után befújta a tizenegyest a
büntetőterületen történt kezezésért, és azt
higgadtan értékesítette (1-0). Rövidesen
pedig már a második találatot is feljegyez-
hettük volna a neve mellé, ha a kapus
fölött átfejelt labdáját nem vágják ki a gól-
vonalról a horvát védők – pechükre, a mö-
götte jó ütemben érkező Ianis Hagihoz,
aki könnyedén továbbította a játékszert az
őrző nélkül maradt hálóba (2-0).

A horvátokat meglepte a számukra vá-
ratlanul jött két román gól, gyorsan repli-
káztak is: a 18. percben Vlasic találatával
csökkentették hátrányukat (2-1), majd
több jó helyzetet is kidolgoztak. Ezeket
azonban nem sikerült gólra váltaniuk, a
másik oldalon pedig a románok újra meg
újra veszélyeztettek. Szünetig azonban
nem változott az eredmény.

Rekkenő hőségben folytatódott a mér-

kőzés a negyedórás pihenő után, és az lőtt
gólt a második játékrészben, akitől ke-
vésbé várták: a védekező középpályás
Tudor Băluţă a 66. percben újra kétgólosra
növelte a román előnyt (3-1), és azt a 90.
percig sikerült is megőrizni. Mégsem ez
lett a végeredmény, mert az alig pályára

lépett Adrian Petre is beköszönt (4-1).
Románia a franciáktól 2-1-es vereséget

szenvedő Anglia ellen játssza következő
mérkőzését, pénteken 19.30 órai kezdettel
(TV: TVR 1, TVR HD – a román közszol-
gálati adó az U21-es Eb valamennyi
meccsét élőben közvetíti).

Eredményjelző
* Copa America, A csoport, 2. for-

duló: Bolívia – Peru 1-3, Brazília – Ve-
nezuela 0-0; az állás: 1. Brazília 4 pont,
2. Peru 4, 3. Venezuela 2, 4. Bolívia 0.

* Arany Kupa, D csoport, 1. forduló:
Panama – Trinidad és Tobago 2-0,
Egyesült Államok – Guyana 4-0; az
állás: 1. Egyesült Államok 3 pont, 2.
Panama 3, 3. Trinidad és Tobago 0, 4.
Guyana 0.

A C csoport állása
1. Románia               1            1           0            0            4-1        3
2. Franciaország       1            1           0            0            2-1        3
3. Anglia                  1            0           0            1            1-2        0
4. Horvátország       1            0           0            1            1-4        0

Jegyzőkönyv
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság, C csoport, 1. forduló: Románia – Horvát-

ország 4-1 (2-1)
Serravalle, vezette: Bobby Maden (skót).
Gólszerzők: Puşcaş (11 – büntetőből), Ianis Hagi (14.), Băluţă (66.), Adrian

Petre (90.), illetve Vlasic (18.).
Sárga lap: Man (31.), Paşcanu (33.), Cicâldău (87.), illetve Jakolis (22.).
Románia: Radu – Manea, Nedelcearu, Paşcanu, Ştefan – Băluţă, Cicâldău – Man

(84. Olaru), I. Hagi, Ivan (73. Coman) – Puşcaş (88. Petre).
Horvátország: Posavec – Uremovic, Benkovic, Katic, Sosa – Vlasic, Sunjic,

Moro (67. Ivanusec) – Halilovic (77. Muric), Jakolis, Brekalo (14. Bradaric).

Fotó: FRF

Csíkszereda nyerte 
az idei Dorman-kupát

A 2019-es Dorman-kupáért rendeztek öregfiútor-
nát a Nyárádszeredához közeli, kiváló gyepszőnyegű
nagyadorjáni Dorman sportbázis egyik nagypályáján.
A résztvevők között a házigazda Apollo Old Boys
mellett ott volt Csíkszereda, Székelyudvarhely és Er-
dőszentgyörgy 40 év feletti játékosokból álló old
boys együttese. 

A körmérkőzéses tornán 2x20 perces találkozókat
rendeztek, az egymás elleni eredmények alapján dőlt
el a csapatok végső sorrendje: 1. Csíkszereda 9 pont,
2. Székelyudvarhely 6, 3. Marosvásárhelyi Apollo
Old Boys 3, 4. Erdőszentgyörgy 0.

A szervezők három különdíjat is osztottak: a leg-
jobb játékosnak a székelyudvarhelyi Jenei Csabát vá-
lasztották, a legjobb kapus a marosvásárhelyi Biró II.
Levente (Laska) lett, míg a gólkirályi címet a csík-
szeredai Bodor Lóránd hódította el.

A marosvásárhelyi öregfiúk a következő játéko-
sokkal vettek részt a tornán: Biró II. Levente és Gábor
Ákos – kapusok; Csizmás Jenő, Petroleon Sándor,
Daróczi László (csapatkapitány), Fodor János, Gelu
Horvat, Ördögh Attila, dr. Butiurcă Sándor, Gheorghe
Vasiu, Kelemen Sándor, Anton Turc és Szilágyi
Dezső – mezőnyjátékosok. 

A vásárhelyieknek a helyszínen több egykori lab-
darúgó is drukkolt, mint Emil Nae (ASA ifi, Elektro-
maros és Rapid Csíkszereda), Pop Mircea (ASA ifi
és Sănătatea), Kiss Lajos (Sănătatea), Aszalos János
(Metalotehnica), Ioan Nicolae Miculi (Elektromaros),
Márton Géza (Viitorul Prodcomplex, Viitorul Gyer-
gyószentmiklós), Kanyaró György (Sănătatea és IRA
– edző), Hajnal Gyula (AS Armata és Avântul Szász-
régen), valamint Onuţan Károly (AS Armata, FC Olt,
Jiul).

Czimbalmos Ferenc Attila

Eredményjelző
Labdarúgó öregfiútorna a Dorman-kupáért:

Csíkszereda – Erdőszentgyörgy 3-2, Szekelyud-
varhely – Marosvásárhelyi Apollo Old Boys 4-2,
Csíkszereda – Marosvásárhelyi Apollo Old Boys
5-1, Székelyudvarhely – Erdőszentgyörgy 5-0,
Marosvásárhelyi Apollo Old Boys – Erdőszent-
györgy 6-1, Csíkszereda – Székelyudvarhely 4-1. 

Elengedte a rendőrség Platinit, 
aki nem érti az egészet

Szerda hajnalban elhagyta a francia rendőrség Kor-
rupcióellenes Hivatalának épületét Michel Platini, az
Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) korábbi elnöke,
akit kedden hallgattak ki a 2022-es, végül Katarnak
ítélt világbajnokság helyszínének kijelölése során fel-
merült korrupció és megvesztegetés gyanúja miatt
zajló nyomozás részeként.

Kedden több francia portál írta meg, hogy őrizetbe
vették Platinit. A 64. születésnapját pénteken ünneplő
Platini ügyvédje ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy a
sportvezetőt csupán tanúként hallgatják ki a nyomozó
hatóságok. Azt mondta, hogy Platini magabiztosan
válaszolt a kérdésekre, nyugodtan, pontosan fejezte
ki magát, vallomása – amelyben tagadta a gyanúsí-
tásban szereplő vádakat – hasznos volt kihallgatói
számára.

Platini szerdán a rá váró riportereknek azt mondta,
a kihallgatás hosszú volt. „Nyilvánvaló, hogy elhúzó-
dott, hiszen kérdeztek a 2016-os Európa-bajnoksággal,
a tavalyi oroszországi világbajnoksággal, a 2022-es ka-
tari vb-vel, a Paris Saint-Germainnel és a nemzetközi
szövetséggel kapcsolatban is. Minden kérdésükre nyu-
godtan válaszoltam, miközben változatlanul nem

értem, hogy miért rendeltek ide engem” – jelentette ki
a sportvezető.

Joseph Blatter, a nemzetközi szövetség (FIFA) ko-
rábbi elnöke a 2010-es szavazás előtt többször bírálta
Platinit, amiért UEFA-elnökként szóbeli megállapodást
kötött az amerikai pályázat vezetőivel arról, hogy őket
támogatja, de egy 2010. novemberi találkozás után,
nem sokkal a szavazás előtt megváltoztatta álláspont-
ját. Akkor Párizsban tárgyalt Nicolas Sarkozyvel, a
franciák akkori köztársasági elnökével, valamint Tamin
bin Hamad al-Thani katari emírrel. Sajtóhírek szerint
a mostani kihallgatás középpontjában ez a találkozó
áll.

A FIFA 2010 decemberében ítélte oda a 2022-es vb
rendezési jogát Katarnak, amely a végső szavazáson
14-8-ra nyert az Egyesült Államok ellen. A voksoláson
két végrehajtó bizottsági tag korrupció gyanúja miatt
nem vehetett részt, míg a 22 szavazó fele azóta hasonló
ügyek miatt bírságot, illetve örökös eltiltást kapott
vagy tagságát – Platiniéhoz hasonlóan – felfüggesztet-
ték.

A korábbi klasszis játékost 2015-ben nyolc évre el-
tiltotta a FIFA etikai bizottsága, mert 2011-ben kétmil-

lió svájci frankot kapott az akkori
FIFA-elnöktől, Joseph Blattertől.
Büntetését később négy évre mérsé-
kelték, így idén októberben lejár az el-
tiltása.

A 2010-es szavazással kapcsolat-
ban korábban már vizsgálódott a
FIFA, de nem talált bizonyítékokat
arra, hogy katari részről megvesztege-
tés történt.

Eltiltása előtt Platini esélyes volt
arra, hogy Blatter utódja legyen a
FIFA elnöki székében. Végül a ko-
rábbi főtitkár, Gianni Infantino vette
át a szerepét, míg Platini utódja Alek-
sander Ceferin lett az UEFA-nál.

Az UEFA korábbi elnökét a 2016-
os franciaországi Európa-bajnokság
helyszínének kijelöléséről is kérdez-
ték.

Európai kupasorozatok: 
ismeretessé váltak a román és

magyar csapatok ellenfelei
A Kolozsvári CFR kazah, a Ferencváros bolgár ellenfelet kapott a

labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtezőkörében. A párosításokat az
Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) székhelyén, a svájci Nyonban
készítették el. Kisorsolták az Európa-liga első selejtezős párharcait is.

A román bajnok Kolozsvári CFR a kazah aranyérmes és listavezető
FK Asztanával játszik a továbbjutásért. A sorsolás szerint Dan Petrescu
csapata idegenben kezdi a párharcot. Az első mérkőzést július 9-én vagy
10-én rendezik a kazah fővárosban, a visszavágó egy héttel később lesz
Kolozsváron. A párharc továbbjutója a BL második selejtezőkörében, a
kieső pedig az EL-ben folytatja az európai kupaszereplést. Az Astana
az utóbbi öt évben megnyerte a kazahsztáni bajnokságot, és a jelenlegi
idényben is az első helyet foglalja el.

A magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogorec együttesével ta-
lálkozik a BL első selejtezőkörében. A párharcot az előzetesen bejelen-
tettel szemben mégis otthon kezdi a budapesti csapat, mivel az UEFA
utólag felcserélte a pályaválasztói jogot. Érdekesség, hogy tavaly a Mol
Vidi is a Ludogoreccel mérkőzött meg, akkor a székesfehérváriak 1-0-
s összesítéssel jutottak tovább.

Az Európa-ligában érdekelt csapatok közül a MOL Fehérvár FC mon-
tenegrói, a Debrecen albán, a Budapest Honvéd pedig litván ellenfelet
kapott. A székesfehérváriak az FK Zeta, a hajdúságiak az FK Kukësi, a
fővárosiak pedig az FK Zalgiris Vilnius csapatával találkoznak.

A FCSB moldáviai riválissal szemben bizonyíthat. A bukarestiek a
Milsami Orheijel találkoznak kettős összecsapáson, Bogdan Andone
csapata hazai pályán (hírek szerint Gyurgyevóban) játssza az első mecs-
cset.

A DVSC és a Honvéd is hazai pályán kezd, míg a MOL Fehérvár FC
idegenben rajtol, ez
azonban még változ-
hat, az európai szö-
vetség tájékoztatása
szerint ugyanis a sor-
solás eredménye csak
az időpontok és a
helyszínek egyezteté-
sét követően, csütör-
tök délután válik
hivatalossá. A párhar-
cok első mérkőzéseit
július 11-én, a vissza-
vágókat egy héttel
később rendezik. 

Fotó: NST Fotó: UEFA



Nyárádremete községben ha-
gyományosan templomi szent-
mise keretében zárták a
tanévet, múlt csütörtökön a
nyárádköszvényesieknek,
pénteken a nyárádremetei Dr.
Nyulas Ferenc Általános Iskola
tanulóinak kívántak megérde-
melt vakációzást a kitartó
munka, tanulás után, termé-
szetesen a jutalom, elismerés
sem maradt el a dicsérő sza-
vak mellől. 

Remetén 15, Köszvényesen 17
nyolcadikos tanuló számára szólalt
meg utoljára az iskolai csengő.
Sokan és sokféle módon járultak
hozzá ahhoz, hogy a most végző diá-
kok az évek során emberré formálód-
janak, és életük első fontos szakaszát
tisztességgel lezárhassák. Ezeket a
diákokat azzal a jó tanáccsal bocsá-
tották útjukra, hogy a sok törődést,
aggodalmat, segítséget azzal hálálják
meg, hogy továbbra is megbecsülik
az iskolapadot, és ki-ki a saját ké-
pességei szerint továbbtanul.

Az évzáró alkalmat nyújtott arra
is, hogy az iskola elismerje a tanu-
lók eddigi szorgalmát, ügyességét,
tehetségét, ezért idén is tanulmányi
ösztöndíjakat nyújtottak át azoknak
a tanulóknak, akik kilencesen felüli
tanulmányi átlagot értek el az év
végén. Így Remetén a felső tagoza-
tos diákok közül Török Zsuzsanna,
Fodor Dániel, Sófalvi Zsófia, Szé-
kely Barbara, Fodor Anita, Kakucs
Dávid, Nagy Orsolya, Török Márk,
Borbély Boróka, Bondor Áron,
Bondor Előd, Csíki Nikolett, Ka-
kucs Bence, Koszta Anett, Kovász-
nai Tímea, Kusztos Nóra, Panari
Ferenc, Székely Leila Jázmin és Lo-
kodi Bence vehettek át egyenként
180 lejes pénzjutalmat, ez utóbbi 5.
osztályos tanuló 9,96-os évi átlag-
gal az iskola legeredményesebbje-
ként zárt. Hatvanlejes
érdemösztöndíjjal ismerték el azok-
nak az alsó tagozatosoknak a mun-
káját is, akik megyei, regionális
vagy országos versenyeken szere-
peltek, ezt Kacsó Zsuzsánna Tünde

tanítványai közül a negyedik osztá-
lyos Szántó Zsuzsánna nemzetközi
rajz- és irodalmi verse-
nyen elért első helyezésé-
ért, Szántó Mónika
ugyanezen vetélkedő re-
gionális szakaszán szer-
zett második helyéért
érdemelte ki. Fodor Flóra
tanítónő első osztályosai
közül Péter Edina Renáta
regionális kreativitási
versenyen lett első helye-
zett, míg Kürti Csege
László regionális rajzver-
senyen szerzett második
díjat.

A köszvényesi felső
tagozaton a 8. osztályos
Lakó Károly József bizo-
nyult a legjobb tanulónak
9,86-os átlaggal, rajta
kívül még Kovács Beatrix
Barbara, Rugina Anna,
Szász Szabolcs, Mátyus
Szabolcs, Kajcsa Szilárd,
Bara Claudia Mihaela,

Bereczki Melánia, Orbán Vencel,
Rugina Andrea, Györfi Kitti, Szá-
vuly Gellért, Cseresznyés Dávid ért
el legkevesebb kilences évi tanul-
mányi átlagot, és vehettek át egyen-

ként 180 lejt – tudtuk meg Kacsó
Zsuzsánna Tünde községi igazgató-
tól. A jutalomösszegeket az iskola
költségvetéséből biztosítják a tanu-
lóknak. (gligor)

Harmadszor rendeztek Legendárium-
karnevált a múlt hét végén Székely-
udvarhelyen – míg az első
székelyföldi volt, a tavaly már Vajda-
ságból és Felvidékről is csatlakoztak,
idén pedig a Kárpát-medence öt ör-
szágából érkeztek a fellépők a Szé-
kelytámadt várba. Jövőben is
ugyanide várnak mindenkit a szerve-
zők.

A kánikulai hőség ellenére mindenki jól
érezte magát a harmadik Legendárium-kar-
neválon, a szervezők napernyőket és ivóvizet
osztogattak a látogatóknak, a fellépőknek
pedig jutott jégkrém, üdítőital is. A várudvar-
ban a gyerekeket meseszekér várta; fagolyót
tekerhettek le-fel, megtekinthették a szervező
Székelyföldi Legendárium eddig megjelent
kiadványait, játékait, filmjeit, a Firka köny-
vesüzlet kézműves-tevékenységekre, az Ud-
varhelyi Fiatal Fórum arcfestésre várta
sátorba az érdeklődőket. Ki lehetett próbálni
a Legendárium óriás-társasjátékát, a székely-
udvarhelyi Arany Griff Rend középkori sát-
ránál korabeli fegyvereket, kínzóeszközöket
lehetett szemügyre venni, ezenkívül címert
rajzolni, fényképeket készíteni, és alkalom
nyílt a szomszédos légvárakat megmászni, a
lángostól a székely pityókakarikákig sok fi-
nomságot kóstolni.
Előadás, felvonulás, gyerekkoncert

Mindeközben a belső udvarban felállított
színpadon tizennégy iskolás színjátszó csapat
mutatta be szűkebb környezete mondakincse-
inek egy-egy feldolgozását. Egymás után lép-
tek színpadra az oroszhegyi, nyárádszeredai,
barátosi, békéscsabai, csíkfalvi, szamosúj-
vári, felsősófalvi, beregszászi, sepsiszent-
györgyi, csantavéri, kézdiszentléleki,
csíkcsicsói, rozsnyói és csíkmenasági csapa-
tok. Tündérek, ördögök, óriások, tatárok, tö-
rökök, kurucok elevenítették meg a magyar
mondavilág közismert vagy csak egy telepü-
léshez kötődő legendáit, mondáit. 

A produkciókat szakavatott csapat (Mezei
Gabriella színművésznő, Szabó Zsuzsa taní-
tónő, Dáné Szilárd magyar szakos tanfel-
ügyelő, Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi
Legendárium ötletgazdája, Kudelász Nóbel,
a Székelyföldi Legendárium munkatársa)
pontozta, de egy-egy gondolat erejéig érté-
kelte is. Amíg a zsűri elvonult meghozni a
döntését, színpadra lépett az Arany Griff
Rend középkori kard- és lándzsatechnikai be-
mutatóval, később pedig középkori és rene-
szánsz kori európai és magyar táncokkal. A
csíkszeredai Mesehetes zenekar gyerekkon-
certjén rajzfilmzenék új stílusú feldolgozásá-
val a nagy ho-ho-horgásztól a Mézga
családig, A dzsungel könyvétől Jégvarázsig
mindent bevetett, hogy megriszáltasson ki-
csiket és nagyokat a nézőtéren. Ezután a szí-

nes tömeg „kitört” a várból, és fél órára bir-
tokba vette a város főterét, hogy megmutassa
az udvarhelyieknek a legendák hangulatát és
erejét. 
Díjazták a munkát... és a szórakozást

Mielőtt a zsűri ismertette volna az általa
legjobbnak ítélt produkciókat, gratulált a pe-
dagógusoknak, akik hozzá mertek nyúlni a
mondákhoz, és azokból jó darabokat tudtak
formálni, és arra kérte a csoportirányító fel-
nőtteket, hogy hagyjanak több teret a gyere-
kek elképzeléseinek, ötleteinek, játékának.

A kisebb korcsoportban (előkészítő és
elemi osztályosok) idén harmadik helyezett
lett Felsősófalva, második Nyárádszereda, a
Varázspatkó és egy budapesti kirándulás
nyertese pedig Szamosújvár. A felső tagoza-
tosok csoportjában különdíjat érdemelt ki a
vajdasági Csantavér és az anyaországi Békés-
csaba, továbbá egyénileg a kézdiszentléleki
Bartók Hunor, míg a harmadik helyezést
Csíkmenaság szerezte meg, második helyre
a kárpátaljai Beregszász csapata került, me-
lyet a felvidéki Rozsnyó református alapis-
kolája előzött meg.

A szervezők egy ajándékot is kisorsoltak,
egy szerencsés hölgy a szovátai Pacsirta szál-
lodában wellnesszcsomagot nyert.
újak, visszatérők – mindenki nyer(het)

A tavalyelőtti négy után idén Maros me-
gyét már csak két csapat képviselte. A csík-

falvi kisiskolások már harmadszor vettek
részt a karneválon, a tavalyi siker után Ba-
logh Tünde és Marton Erzsébet Zsófia tanít-
ványai a vármezői Tündérek forrása 
című mondát dolgozták fel és vitték szín-
padra. Ez évben a szomszédos nyárádszere-
dai Deák Farkas iskola apróságai kerültek
dobogóra a nyárádmagyarósi Kati kútja című
mondával. Kátai Judit tanítónő szerint az
előkészítősök nagy örömmel fogadták a fel-
lépési lehetőséget, és bár csak mókázni, szó-
rakozni készültek a Legendáriumon,
végtelenül örülnek a második díjnak. A pe-
dagógus fontosnak tartja, hogy a gyerekek
kiskoruktól megismerjék a magyar népme-
séket, mondákat, legendákat, vegyenek részt
a magyarságot összetartó rendezvényeken,
ahol megismerkedhetnek más tájegysége-
ken élő magyar gyerekekkel, és akár barát-
ságok is szövődhetnek közöttük. Bíró
Krisztina, Veress Tünde és Szentgyörgyi Il-
dikó szülők a színvonalas versenyt, a kelle-
mes környezetet, a kedves, segítőkész
szervezőket, a jól megtervezett, hangulatos
rendezvényt emelték ki, természetesen a pe-
dagógus lelkes munkáját, az első alkalom-
mal itt fellépő szeredai kisgyerekek
izgatottságát, örömét is, és úgy vélik, örök
élmény marad ez a nap.

A csantavéri csapat másodszor lépett fel a
Legendáriumon, lázasan készültek, nagy
örömmel jöttek ismét. Bakos Árpád pedagó-

gus szerint mindenkinek fontos mélyebben
megismerni múltját, s ez rájuk, észak-bács-
kai magyarokra fokozottan igaz, hiszen min-
dennap „színt kell vallaniuk”, ezért a
gyerekeknek is tudniuk kell, hogy ők kicso-
dák, ismerniük kell önmagukat és szomszé-
daikat.

A felvidéki rozsnyóiakat már tavaly is
meghívták, de csak idén tudtak eljönni. Po-
gány Edina elmondta, nagyon sok munká-
jukba került, de megérte, mert szerettek
volna eljutni Székelyföldre.  Békéscsabának
kevés helyi mondája van, de mivel testvér-
város, szívesen jöttek el és adták elő a fellelt
legendát – vallotta be Breksza Attiláné, a
Petőfi Utcai Általános Iskola képviselője.
Mindenki jól érezte magát itt, ezért a gyere-
kek már most érdeklődtek arról, hogy eljö-
hetnek-e a jövő évi rendezvényre, de ehhez
újabb mondát kell felkutatniuk környezetük-
ben.

Fazakas Szabolcs főszervező mindenkit
megnyugtat: az idei tapasztalatokat fel-
használva jövőben is megszervezik a Le-
gendáriumot. Idén közel háromszáz
résztvevő érkezett, nagy örömükre anyaor-
szági és felvidéki csapatok is. Ezúttal már
minőségi darabokat adtak elő, látszik, hogy
a tavalyiakhoz viszonyították előadásaikat
a fellépők – értékelte tapasztalatait a Népúj-
ságnak a Székelyföldi Legendárium ötlet-
gazdája.

Hagyományosan szentmise keretében búcsúztatják a végzős diákokat a községben 
Fotó: Kacsó Dávid József

Idén is színes felvonuláson mutatkoztak be az udvarhelyieknek a gyerekcsapatok Fotó: Gligor Róbert László 

Gligor Róbert László
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Díjazással búcsúztak a nyolcadikosoktól

Idén is jutott díj Maros megyének
Összmagyar rendezvénnyé nőtte ki magát a Legendárium-karnevál



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(8/3142-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(5/3148)

ELADÓ tűzifa: bükk és gyertyán. Tel.
0745-793-465, 0740-570-753. (11/3074)

ELADÓK különböző nagyságú malacok.
Tel. 0728-971-777. (5/3178)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511.
(7/3141)

ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754-
899-512. (15/3189)

TÁRSKERESÉS
46 ÉVES, jóképű fiatalember barátnőt
keres házasság céljából. Tel. 0726-942-
621. (9/3183)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab-lemezből, teraszt fából és  ki-
sebb javítást vállalunk. Tel. 0758-639-
258. (2/3134-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépfor-
gatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatorna-
készítést, csatornatakarítást. Tel.
0746-540-008. (5/3119)

MEGEMLÉKEZÉS

Eszembe jutnak az együtt töltött
napok. Fülembe felcsendül újra a
hangod. Nem is tudod, hogy
mennyire fáj a hiányod.
Június 20-án 7 éve, hogy örökre
eltávozott ZÓLYOMI DÁNIEL volt
vásárhelyi lakos. Emléked szí-
vemben örökre megőrzöm. Fele-
séged és szeretteid. (2/3145)

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 20-án drága bátyámra, 
FARKAS JÓZSEFRE halálának
nyolcadik évfordulóján. Emléke
örökké élni fog szívünkben. Pi-
henjen békében! Húga, Marika és
sógora, Gyula. (2/3158)

Fájó szívvel emlékezünk a rigmá-
nyi születésű VERES VILMOSRA
halálának 10. évfordulóján. A
múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünk őrzi drága emléke-
det. Két húga családjukkal.
(6/3179)

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 20-án a kendői KOVÁCS
KLÁRÁRA halálának 3. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! Szerettei.
(7/3181)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, apa, nagyapa, test-
vér, 

id. TÖRÖK GERGELY
volt férfifodrász 

rövid, súlyos szenvedés után
életének 72. évében június 18-án
elhunyt. Temetése június 21-én,
pénteken 13 órakor lesz a refor-
mátus temető sírkertjében. 

A gyászoló család. (1/3192-I)

Megrendülve tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, hogy 

SZABADI VENCEL 
életének 63. évében kiszabadult
beteg és megkínzott testéből. Ez-
után a fák és füvek hangján sut-
tog, kedves mosolyát a Maros
tükrén csillantja felénk. A gát zúgá-
sában üzeni: szeressétek egy-
mást, ti, akik maradtatok, mert én
olyan nagyon szerettelek! 
Köszönjük, hogy itt voltál nekünk,
„Apja”, Tata. 
Testét pénteken, június 21-én he-
lyezzük nyugalomra a Jeddi úti
temetőben 11 órakor kezdődő
szertartás keretén belül. 

Szerettei (2/3193-I)

Mert ez a rongy élet nem mennyország,
sosem láthatom többé szép arcát. Kék
nefelejcs, el ne felejts, amikor én már
nem leszek, mondja az ének. Hogyan is
tudnám elfelejteni, mikor szívem nagy
részét magával vitte, s ami itt maradt
velem, hogyan tudnék élni nélküle? Ő
volt Jókai arany embere, a kedves, jó
férj, a gondos édesapa, a nagyszerű
nagytata, a mindenki jóakarója, ki jósá-
gát két marékkal szórta, egyformán adott a jónak és a 
rossznak. Ő volt  a mezőpaniti születésű 
BARABÁSI D. BÉLA, az IRA minőségellenőre.
Fájó szívvel, könnyes szemmel rá emlékezünk ma, nemlétének
12. évfordulóján. Nyugodj békében, áldott jó ember! Hiányzol
nagyon! Szeretteid. (7/3161)

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét,

hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kö-
tött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés
alapján június 24-30. között rovarirtásra kerül sor Ma-
rosvásárhelyen, köz- és magánterületen. Rossz idő ese-
tén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin és
az s-metopren, az Egészségügyi Minisztérium által en-
gedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősül.

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex
Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rág-
csáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvá-
sárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magán-
házaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

BULDOEXKAVÁTOROST alkalmazok. Tel. 0743-311-505.
(12/3110-I)
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÁPOLÓT keres a Gyulafehérvári Caritas
Marosvásárhelyre és környékére. Bővebb információ a 0742-850-
536-os telefonszámon. A jelentkezéseket a jobs@caritas-ab.ro e-mail-
címre várjuk. Jelentkezési határidő: június 24. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Zongor Vivien Ilona 2017. szep-
tember 28-án negyedik gyermek-
ként született egy ritka betegséggel:
kisméretű gége, a bal hangszál tel-
jesen bénult, a jobb hangszál rész-
legesen bénult. A lassan 1 éves és 9
hónapos szabédi kislánynak légzési
nehézségei vannak, és alig jön ki
hang a torkán. Romániában nem
tudnak segíteni rajta, csupán Szege-
den, egy sebészeti beavatkozással.
A műtét, az altatás, az antibiotiku-
mok, a rehabilitációs kórházi keze-
lések, a beavatkozás utáni orvosi
vizsgálatok hozzávetőleges költ-
sége 10.000 euróra tehető. Mindez
meghaladja a család anyagi lehető-
ségeit, így segítséget kérnek. Vivien
állapotáról édesanyját, Kelemen
Kingát kérdeztük.

– Melyek ennek a betegségnek a
tünetei?

– Amit legelőször észrevettünk,
az az, hogy Vivien nem tud sírni.
Amikor sírni próbál, megfeketedik
a szája és az arca, nagyon csúnyán
lélegzik, hang alig jön ki a torkán.
Emellett beszélni sem tud. Kimond
ugyan egy-egy szót, például azt,
hogy „mama”, de csak nagyon hal-
kan, alig hallhatóan. Továbbá köny-
nyen fárad, olyankor köhög és
levegő után kapkod. 

– Már a kislány születésétől tud-
tak a betegségről, vagy később jöt-
tek rá?

– A születésekor annyit tudtunk,
hogy kisméretű a gégéje, ezért ru-
tinvizsgálatokra jártunk Marosvá-
sárhelyre. Hat hónapos korától
átvittük Kolozsvárra, ott a larin-
goszkópos vizsgálat után derült ki,
hogy a hangszálaival is baj van, a
bal hangszála teljesen le van bé-
nulva, a jobb pedig részlegesen.

– Hogyan jutottak el végül Sze-
gedre?

– Idén januárban közölték ve-
lünk, hogy ez a betegség Romániá-
ban nem műthető, amint Vivien
tovább nő, és egyre többet fárasztja
magát, meg kell vágni a gégefedő-

jét, betesznek oda egy csövet, és
azon keresztül fog lélegezni. Nem
vártuk meg, hogy ez bekövetkez-
zen, elkezdtünk keresgélni, és meg-
találtunk dr. Rovó László szegedi
professzort. Május 20-án ellátogat-
tunk a magánrendelőjébe, ahol na-
gyon biztató dolgokat mondott.
Nehéz, 5 napos, altatással járó sebé-
szeti beavatkozás vár Vivienre, vi-
szont utána teljes életet élhet. Az
anyagiakkal nem állunk úgy, hogy
élni tudnánk ezzel a lehetőséggel,
ezért az emberek támogatását kér-
jük, hogy a gyerekünknek biztosí-
tani tudjuk a szükséges orvosi
kezeléseket és beavatkozásokat.
Előre is köszönünk minden segítsé-
get!

A legkisebb összeg is sokat szá-
mít a családnak. A Viviennek szánt
pénzösszegeket a következő bank-
számlára lehet folyósítani:

Banca Transilvania Tg-Mureş
Zongor Vivien Ilona 

Euróban: 
RO25BTRLEURCRT0503069601

Lejben:
RO75BTRLRONCRT0503069601

Külföldről: BIC. BTRLRO22 és
az eurós számlaszám.

Szikszai Ibolya Tünde

Kicsi lány, nagy betegség
Segítsenek!

Kelemen Kinga és beteg kislánya, Vivien



MAROS MEGYEI TANÁCS

Ellenőrzés a tej és kifli program keretében 
Maros megyében

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős megyei bizottság kérésére több
ellenőrzést is végrehajtottak az illetékes hatóságok május  folyamán Maros megyé-
ben. Az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság a Friesland cég tej-
feldolgozó egységében végzett ellenőrzést, amely a fent említett program keretében
tejet és tejtermékeket kínál a gyerekeknek. Az igazgatóság nem talált rendellenes-
ségeket.
Ugyancsak májusban 25 tanintézménynél végzett ellenőrzéseket a Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság. Az ellenőrzések során három iskolában találtak rendelle-
nességeket: a mezőcsávási általános iskolára 800 lej pénzbírságot róttak ki, mivel a
hűtőkben nem voltak hőmérők és a hőmérsékletjegyző diagrammák is hiányoztak. A
gyulakutai általános iskola 1000 lej pénzbírságot kapott, amiért nem alakított ki meg-
felelő helyiséget a tej és kifli program keretében szolgáltatott termékek megfelelő
tárolására, míg a mezőpaniti általános iskola figyelmeztetést kapott. 
Mivel számos panasz érkezett a termékek – a tej és kifli – minőségére vonatkozóan,
az illetékes intézmények közös ellenőrző bizottságot hoztak létre. A bizottság létre-
jöttének napján a termékekből mintákat vettek, és a teljes kiőrlésű lisztből készült
kifli minőségét illetően rendellenességeket találtak. A kifli kiosztását felfüggesztették
addig, amíg a rendellenességeket meg nem szüntette a cég. A további mintavételek
során nem találtak rendellenességeket, de a hatóságok hetente laboratóriumban el-
lenőrzik a termékek minőségét. 
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a 
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.  

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

alapfokú ismerete 
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés 
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes 

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 


