
Hagyományőrzés céljával tartottak aratóünnepséget vasár-
nap Nyárádkarácson községben, ahol a tanulás mellett fon-
tos volt a közösségi együttlét és a szórakozás is.

Az első alkalommal megszervezett aratóünnepséget a frissen alakult
Nyárádkarácsonért Egyesület hozta tető (pontosabban lombsátor) alá az
Alsó-Nyárád menti község mind a hét településének bevonásával. Egy-
részt az év első felét bezártságban töltő közösségeknek szerettek volna
lehetőséget adni a kimozdulásra, másrészt a hagyományos mezőgazda-
sági tevékenységek iránti érdeklődést szerették volna felkelteni, főleg az
ifjabbak körében. Odafigyeltek arra is, hogy csak annyi csapatot tobo-

rozzanak, amennyinek a részvételét megengedik az egészségügyi szabá-
lyozások – tudtuk meg Fazakas Miklós ötletgazdától, a szervezők egyi-
kétől.
Öregektől tanultak

A község hét településéről egy-egy aratócsapat vett részt a rendezvé-
nyen: vasárnap reggel szekerekkel vonultak ki Fintaháza határába, ahol
elköltötték a parasztreggelit, ehhez a karácsonyfalvi Nagy Csaba egy
egész kemencényi házi kenyeret ajánlott fel. Ezt követően az idősek el-
méleti és gyakorlati bemutatót tartottak arról, hogyan kell kaszával
aratni, kötözőt fonni, kévét kötni és kalangyát rakni. Ebben a legidősebb

Korszerűen 
felszerelt járóbeteg-
rendelő Hadréven
A Maroskece közigazgatási egység-
hez tartozó Aranyoshadréven átadták
a község korszerűen kivitelezett és
felszerelt járóbeteg-rendelőjét. Szep-
tember elsejétől a háziorvosok mellett
szakorvosok és fogorvos is megkezd-
heti a betegellátást. 

____________2.
Megoldani az isko-
laügyet, megmen-
teni az épületet
A megbeszélés témáját az a határo-
zattervezet képezte, amelyben a kura-
tórium a városi tanács beleegyezését
kérte egy ingatlancseréhez, amiben
egy nagy értékű ingatlant ajánlottak fel
a volt vármegyeháza épületéért. 

____________4.
Génjeimben a hiba
Csata Évánál nem újdonság, hogy ta-
bukat feszeget, mindenik könyvében
ezt teszi, hiszen segítő szakmájából
kifolyólag is nap mint nap megdöb-
bentő történetekkel, emberi sorsokkal
találkozik: a nélkülözés, a bántalma-
zás, a függőség, a szétesett családok
a mindennapi valóság részei.

____________5.
Cukorbetegen 
a felhők fölött
Július közepén immár ötödik alkalom-
mal szervezett hegymászótúrát az or-
szág különböző részeiből érkező,
mintegy húsz cukorbeteg fiatalnak a
Maros Megyei Cukorbeteg Gyermekek
és Fiatalok Egyesülete (ASCOTID).
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Gligor Róbert László

A fiatalok külön csapattal szálltak versenybe Fotó: Ábrahám Szilárd

Maszkok, táblagépek 
és internet

Már egy ideje lebegtetik annak a lehetőségét, hogy az új tanév is
távoktatással kezdődhet. Szerdán a miniszterelnök bejelentette, hogy
a kormány – a járványhelyzet alakulásától függően – három-négy
forgatókönyvet fontolgat, illetve hogy a kormány 250 millió lejt kü-
lönített el a tartalékalapból, hogy táblagépeket vagy laptopokat és
internethez való hozzáférést biztosítson minden iskolás gyermeknek.
Az ötlettel nem is lenne gond, hiszen köztudott, hogy bizonyos régi-
ókban, vidéken, elszigetelt településeken nemhogy internet, számí-
tógép, de villanyáram sincs. Arról nem is beszélve, hogy azt a
gyereket, aki életében nem látott táblagépet, meg kell tanítani az esz-
köz használatára, ugyanakkor a pedagógusok közül sem mindenki
tudja kezelni a távoktatáshoz használt programot. A gond az ötlet,
a terv megvalósításával van. A szükségállapot idején már szó esett
arról, hogy a nyári szünidő alatt meg kell oldani ezt a problémát,
hogy a tanévkezdés, ha bekövetkezik a járvány második hulláma,
távoktatás szempontjából ne érje felkészületlenül a diákokat, taná-
rokat. Ezzel szemben most, július végén, Orban miniszterelnök arról
beszél, hogy a kérdéssel foglalkozó minisztériumközi munkacsoport
még mindig dolgozik, ülésezik. Ezeken a munkamegbeszéléseken ve-
szik fontolóra az iskolakezdés lehetséges forgatókönyveit, mert 

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Sikeres volt az első lépés

Aratóünnepség Fintaházán



Folytatódik az állatkerti 
program 
Augusztus 1-jén, szombaton délelőtt 11 órakor folytatódik
a marosvásárhelyi állatkert Ismerkedjünk meg az állatok-
kal című vakációs programja. A részt vevő gyermekek és
felnőttek ezúttal egy titokzatos állatról, a létesítmény legú-
jabb lakójáról tudhatnak meg számos érdekességet. 

Simon Judit könyvbemutatója 
Simon Judit-Gyöngyi A megnyílt ég című verseskötetének
a bemutatójára kerül sor augusztus 2-án, vasárnap, a dél-
előtti, 11 órás szentmise után a remeteszegi Szent Csa-
lád-templom udvarán. A könyvet ft. Szénégető István
mutatja be. 

Adorjániak találkozója 
Augusztus első szombatján tartják Havadon az Adorjáni
család találkozóját. A gyülekező délelőtt 10 órakor a refor-
mátus templom előtt lesz. Az istentisztelet után a jelenlé-
vők elbeszélgetnek egymással. 

Szünetel a gázszolgáltatás 
Marosbárdoson 

Hálózati munkálatok miatt július 30-án, csütörtökön reggel
9 órától szünetel a gázszolgáltatás Marosbárdoson – tá-
jékoztatott közleményben a Delgaz Grid szolgáltató, a la-
kosság elnézését kérve az esetleges kellemetlenségekért. 

Továbbra is gyűjtik az elektronikai
hulladékot 

Folytatódik a RoRec Egyesület elektronikaihulladék-gyűjtő
akciója, amelyet évente többször több városban a helyi
szolgáltatóval és a helyi polgármesteri hivatalokkal együtt-
működésben szervez meg. A kiszuperált háztartási gépek-
től és egyéb készülékektől megszabadulni kívánó
marosvásárhelyiek a 0800-444-800-as zöldszámon na-
ponta 9 és 17 óra között kérhetik, hogy lakásukból ingyen
elszállítsák az e-hulladékot. 

Ökomesék nyara – 
verseny gyermekeknek 

Az Újrahasznosító őrjárat a környezetvédelmi, vízügyi és
erdészeti minisztériummal közösen Ökomesék nyara
(Vara poveştilor eco) címmel versenyt hirdet a környezet-
védelem mellett elkötelezett gyermekek és fiatalok szá-
mára. A résztvevőknek július 30. és szeptember 24. között
egy legtöbb egyperces videót kell küldeniük a szervezők-
nek arról, hogyan védik a környezetüket a vakációban ott-
hon, illetve az utcán. A versenyre egyénileg és csapatban
is be lehet nevezni. Bővebb tájékoztatás a szervezők 
Facebook-oldalán (www.facebook.com/patruladereciclare). 

Magyar Színházak 
XXXII. Kisvárdai Fesztiválja 

A Kisvárdai Várszínház igazgatósága várja a színházi
szakírókat a Magyar Színházak XXXII. Kisvárdai Feszti-
váljának előadásaira. A résztvevők számára legtöbb
három éjszakára biztosítanak térítésmentes szállást.
Előnyt élveznek azok, akik több, de legalább egy publiká-
cióra vállalkoznak a fesztivál napilapjában, a Kisvárdai La-
pokban, továbbá azok, akik a fesztiválról készülő
színházszakmai tudósításaikat országos, határon túli vagy
külföldi sajtóorgánumokban közlik. Rajtuk kívül a szerve-
zők a fesztiválok világával ismerkedni kívánó, pályájuk
kezdetén tartó tollforgatóknak is szeretnének lehetőséget
biztosítani. A publikáló résztvevők útiköltségét megtérítik.
Amennyiben a fesztivál kezdetéig a költségvetés kedve-
zően alakul, lehetőség nyílhat étkezési támogatásra is. Az
előadásokról a www.kisvarda.szinhaz.hu internetes olda-
lon, illetve a fesztivál Facebook-oldalán lehet tájékozódni.
Jelentkezni a regisztrációs lap kitöltésével lehet augusztus
13-ig a kisvarda.szinhaz@gmail.com e-mail-címen. A rész-
vétel lehetőségéről augusztus 16-ig értesítik a jelentkező-
ket. 

Új rövid terápiás program 
a Bonus Pastornál 

A Bonus Pastor Alapítvány a júliusi programjára való túlje-
lentkezés miatt az augusztus 31. – szeptember 11. közötti
időszakra újabb rövid terápiás programot hirdet szabadulni
vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára. Vár-
ják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alko-
hol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Az
alkalom jó lehetőség az egyéni és a kapcsolati gyógyu-
lásra. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni ma-
rosvásárhelyiek és környékbeliek számára Adorján Évánál
lehet a 0743-039-255-ös telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma JUDIT és XÉNIA, 
holnap OSZKÁR napja.
OSZKÁR: a régi germán

Ansgar névből származó angol
és skandináv névből ered, je-
lentése istenség + dárda.

30.,csütörtök
A Nap kel 

6 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 55 perckor. 
Az év 212. napja, 
hátravan 154 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. július 29.

1 EUR 4,8342
1 USD 4,1151

100 HUF 1,3916
1 g ARANY 258,8486

IDŐJÁRÁS
Eső lehetséges
Hőmérséklet:
max.320C
min.170C

Megyei hírek

A Maroskece közigazgatási egységhez tartozó
Aranyoshadréven átadták a község korszerűen
kivitelezett és felszerelt járóbeteg-rendelőjét.
Szeptember elsejétől a háziorvosok mellett szak-
orvosok és fogorvos is megkezdheti a betegellá-
tást. 

Az országos beruházási alap által finanszírozott egész-
ségügyi létesítmény 1,4 millió lejbe került, a református
templom szomszédságában építették fel. A 250 négyzetmé-
teres épület számára a területet az önkormányzat biztosí-
totta. A háziorvosi rendelő mellett – ahol két családorvos
fogadja majd a betegeket – korszerűen felszerelt fogorvosi
rendelő és gyógyszertár áll a lakosság rendelkezésére,
ugyanakkor két váróterem és egy kezelő pótolja az egykori
hiányosságokat. Az országos beruházási alappal aláírt szer-
ződés értelmében az egészségügyi intézmény teljes felsze-
relését biztosították. Jó hír ugyanakkor a helyieknek, hogy
bizonyos betegségek kezelésére ősztől nem kell már Ma-
rosludasra vagy Marosvásárhelyre utazzanak szakellátásra.
Rendelési lehetőséget hirdettek szakorvosok számára is, a
legközelebbi tanácsülésen remélhetőleg eldől a nyertes pá-
lyázók névsora. Így tüdőgyógyász, bőrgyógyász és reuma-
tológus szakorvos is ellátja majd a község betegeit a hét
bizonyos napjain. Amint Emil Florin Mocan polgármester
elmondta, az orvosoktól nem kérnek bérleti díjat, csupán a
saját fogyasztásukat – víz, gáz, villany – kell állják, és mi-
hamarabb kezdjék meg a tevékenységet. 

A járóbeteg-rendelő projektje a romaprogram részeként
évek óta fiókban hevert, és úgy tűnt, már feledésbe merült. 

1993 szeptemberében etnikai zavargások színhelye volt a
község, egy helybeli férfi meggyilkolása után a falusiak fel-
gyújtották a romatelep házait, és három roma lakost agyon-
vertek. A kivonult rendőrségnek nem sikerült helyreállítania
a rendet, a romák hónapokig nem térhettek vissza otthona-
ikba. Az ügy a Strasbourgi Emberjogi Bíróság elé került,
ahol megállapították, hogy a román állam súlyosan megsér-
tette a romák jogait. Az uniós csatlakozás egyik feltétele volt
a kormánynak az Európai Emberjogi Bíróság előtt tett vál-

lalása, amely szerint megoldják a romakérdést, biztosítják a
roma kisebbség jogait, felszámolják a diszkriminációt, meg-
előzik az etnikai összecsapásokat, és roma felzárkóztatási
programokkal ösztönzik őket a gazdasági, szociális és kul-
turális tevékenységekben való részvételre, a közösségbe való
beilleszkedésre. 2006-ban kormányhatározattal fogadták el
a hadrévi közösségfejlesztési programot, amit két év alatt
kellett volna lebonyolítani, és amelynek része lett volna egy
egészségügyi központ létesítése is. 
Nappali foglalkoztató központ Gerendkeresztúron

A gerendkeresztúri régi iskola és járóbeteg-rendelő épü-
letének a felújítására európai uniós alapokból 100.000 eurót
sikerült lehívni, az épületben nappali szociális központot
alakítanak ki felnőttek és gyerekek számára. A helyi akci-
ócsoporttal (GAL) közös program keretében további egy-
millió eurót hívhatnak le, amelyből három évig a
szakemberek – orvosi és szociális asszisztensek – bérezését
biztosíthatják.

Korszerűen felszerelt járóbeteg-rendelő Hadréven
Szakorvosi és fogorvosi ellátás a községben

Fotó: Nagy Tibor 
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Szer Pálosy Piroska

Maros megyében július 29-ig, szerdáig 949 betegnél iga-
zolták a koronavírus-fertőzést. Szerdán 13 új esetet azono-
sítottak, az érintetteknek eddig negatív volt a tesztjük. 12
személynél a fertőzöttséget korábban kimutató teszt meg-

ismétlésekor lett újra pozitív az eredmény. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint jelenleg 107
koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált személyt kezelnek a
megye egészségügyi intézményeiben, 77 személy a fertő-
zöttség gyanújával van beutalva. Július 29-ig 782 személyt,
közülük 148 tünetmentes fertőzöttet engedtek haza a kór-
házból. Szerdáig 77, Covid–19-cel diagnosztizált beteg
hunyt el a megyei kórház egységeiben.

Megyei vírushelyzet
Egy nap alatt 13 új eset



Talán fölösleges is hangoztatni, hogy az északi, nagyon
demokratikusan zárt és exkluzív Koreában nem volt a teg-
napig koronavírus. Sem Covid–19, sem Covid–38, amelynek
a száma megegyezik az Északot Déltől elválasztó politikai
szélességi fok számával. Kim Dzsong csak úgy dzsongott az
unalomtól, mert nem volt ott a vírus, és ezért ő sem viselt
maszkot, mert hiszen egy olyan tehetséges és egyre kövéredő
világnépszerűtlenséggel övezett vezetőt nem fog megtámadni
az aljas washingoni vírus. Korea (északnézetből) demokra-
tikus, szabad ország, ahol senki sem vi-
selhet koronát sem a fején, sem a
tüdejében. Azon át csak a szocializmus
és sztálini-lenini nagyszerű gondolatok
lehelete áramolhat be.

Mondom, a tegnapig így állt az
ügy, bezzeg Dél-Koreában, ahol a Hyundaiok meg a Kia
gépkocsik termelése visszesett, a vírus nyomban előidézte
a kapitalizmus végvonaglását is (miként Tamás Gáspár
Miklós is megállapította a minap a HVG-ben). Tehát
Észak – tudjuk: az mindig jó, így volt Vietnám és Dakota,
Karolina, valamint sark esetében is – mentes volt minden
orvosi, biológiai és ideológiai fertőzéstől, nos, ott várat-
lanul felbukkant egy fertőző egyén. Neve nem fontos, sok-
kal inkább az a tény, hogy az illető cselekedete nagyon
hasonlított Lee Oswaldéhoz, Kennedy elnök merénylőjé-
hez, csak fordított irányban. Lee annak idején a Szovje-
tunióba disszidált, ott élt néhány évig kommunista
meggyőződéssel és CIA-megbízással, feleséget is onnan
hozott, és talán a távcsöves puskát is, amellyel lelőtte Dal-
lasban JFK-t. 

Pan-Dém Kórica – nevezzük így – átkóricált néhány évvel
(hónappal) azelőtt Északról Délre – ami gyakorlatilag a le-
hetetlennel határos –, aztán néhány hónap intenzív mérgezés
után visszaszökik a megvalósult szocializmus (vö. elmebaj)
hazájába, azaz a saját országába, megfertezetten. Világos,
hogy a déliek küldték, hogy megmérgezze az elnököt, a Köz-
ponti Bizonytalanságot, a hadsereget, a kimonóban kimenős
győzelmi harsogásban fáradhatatlan állami tévébemondó-
nőket, az agymosodákat és egyáltalán…

Na de az éber határőrök, akik eddig hiába várták, hogy
az afrikai vagy szíriai menekültek betévedjenek hozzájuk,
tőlük kérjenek menedékjogot, most végre elcsíptek egy vak-
merő visszaszökevényt, aki Covid–19-cel teli mellkasát ci-

pelte át a határon. Azt gondolta, amit a hazai egészségügyi
miniszter is mondott, hogy az ellenség láthatatlan, azt hitte,
hogy az észak-korgógyomrúak ostobák, vakok, és nincsenek
szocialista fegyvereik az ármány legyőzésére vagy legalábbis
kiszűrésre, izolálására.

Az elnök utasítást adott, hogy zárják le a régiót hetven köb-
kilométeres körzetben, és az illegális határátlépőt tartsák meg-
figyelés alatt. Vele együtt zárták be mindazokat, akikkel
érintkezésbe lépett. (Életfogytig – vesztegzár, amelyhez nincs

kulcs.) Szigorú vizsgálatot ígért – nem is
kételkedünk ebben. A megtorlás példás
lesz, és a vírus hanyatt-homlok menekül
át Japánba.Vagy oda lövik fel balliszti-
kus rakétákkal. A jobbisztikus rakéták
használatát tiltják a vörös keleten.

Tehát Észak-Korea felől nem kell tartanunk a pandémonok
támadásától, szomszédaitól annál inkább. Hazánkat egy
másik fertőzés is elöntötte – az elmebaj, amely a szabadság-
vágyban csúcsosodik ki. Tömegek kapták el Bukarestben,
ahol hazánk legjobbjai élnek. A közösségi médiában tüntetést
szerveztek egy tévésztár ellen (Andreea Esca), mert az, át-
esve a koronavírus-fertőzésen, felgyógyulva nyilvánosan be-
szélt a betegségéről, és elővigyázatra, a maszk viselésére
buzdította honfitársait. Nos, ez borította ki a szabadságsze-
rető bukaresti nép legjobbjait, akik tüntetést szerveztek, hi-
teltelenítő táblákat cipeltek és emeltek magasba a Victoria
téren, mely egykor jobb ügyekért folytatott tüntetések szín-
helye volt. Nem kell az álarc – nyílt sisakkal vállalni kell a
hülyeség szabadságát! Nem akarnak szájkosarat, üvöltötték
szenvedélyesen, hiszen az 1989-es román forradalomtól
megrészegült politikai analfabéták, ostobák, rövidlátó be-
tegség- (és persze sok más tény- és valóság-) tagadók azt
gondolják, a vírus, a járvány léte vagy nemléte az utcán dől
el. 

Ebben speciel igazuk van: az utcán, tereken, maszkot bol-
tokban nem viselve, a nyílt terepen és vizeken (lásd zsufi ten-
germart) lehet a legkönnyebben beszerezni, megtartani a
vírust – ha kis szerencséd van – mindhalálig. Akik kezeltetik
magukat, és hisznek a vírusban – felgyógyulnak. Ez egy ilyen
oximoron (retorikai-stilisztikai gondolatalakzat, amely egy-
mást kizáró, egymásnak ellentmondó fogalmakat foglal szo-
ros gondolati egységbe) vagy jókora paradoxon. Ahogy a
költő mondja: „melletted élnek”.

tájékoztatniuk kell az ellenzéki pártokat a nagyvárosi, a
kisvárosi és a vidéki iskolák helyzetéről, a tanárok lehe-
tőségeiről.

Nagy lehet a lemaradás, ha a fenti információkat most
kell összegyűjteni, bő egy hónappal a tanévkezdés előtt.
Eközben a kormány már elkülönített 250 millió lejt táb-
lagépvásárlásra, a képviselőház után a szenátusnak is
rá kell bólintania a törvénytervezetre, aztán közbeszer-
zést kell szervezni. Az internetlehetőség biztosítását pikk-
pakk megoldják: a törvénytervezet szerint kötelezik az
önkormányzatokat, hogy biztosítsák az internet-hozzáfé-
rést minden, a területükön levő oktatási intézménynek.
Viszont ebben a ritmusban kétséges, hogy a
táblagépek/laptopok eljutnak a címzettekhez tanévkezdés
előtt, a diákok pedig a használatukat elsajátíthatják.
Lévén szó hátrányos helyzetű családokról, nem nehéz el-
képzelni, hogy bonyolult lesz a folyamat…

Márpedig, ha olyan lesz, mint a 115 millió arcmaszk
(73,6 millió lej értékben) szétosztása a hátrányos hely-
zetű személyeknek, akkor világos, hogy ismét jó nagy
bakot lő a kormány. A maszkakció fölöttébb nehézkesen
halad: a licit június 24-i eredményhirdetése óta az óvá-
sok miatt eltelt közel egy hónap, a beígért személyenkénti
50 arcvédőből senki nem látott egyet sem, csak annyit
lehet tudni, hogy a héa nélkül 0,68 lejért „közbeszerzett”
maszkokat a közegészségügyi igazgatóságokhoz juttatják
majd el, és a helyi hatóságok a közösségi egészségügyi
asszisztensek, illetve az egészségügyi mediátorok segít-
ségével osztják szét. Mivel ilyen szakemberekből is kevés
van, elég érdekes lesz ez az ügy... 

Ha az illetékesek ilyen ütemben hozzák meg az – ese-
tenként vitatható – döntéseket, ne csodálkozzunk, ha az
újabb és újabb járványhullámok felkészületlenül érik
mind az oktatási, mind az egészségügyi rendszert, hitel-
telenné teszik a kapkodó országvezetést, padlóra küldik
a gazdaságot és nem utolsósorban: elszigetelik Romá-
niát. 

Börtönbüntetés jár a távoltartási
parancs megszegéséért 

Döntő házként fogadta el kedden a képviselőház azt
a törvénytervezetet, amely kimondja, hogy a távol-
tartási parancs megszegése bűncselekménynek mi-
nősül, és 6 hónaptól 5 évig terjedő
börtönbüntetéssel sújtandó. A jogszabálytervezet a
2003/217-es, a családon belüli erőszak megelőzését
és felszámolását célzó törvényt módosítja olyképp,
hogy bevezeti a távoltartási parancsot kérő személy
jogi segítségnyújtásának a kötelezettségét, valamint
a távoltartási parancsot megszegő személy ellen ki-
szabható büntetés súlyosbítását. A tervezet előírja,
hogy amennyiben az áldozat nem rendelkezik
ügyvéddel, hivatalból jogi segítségnyújtásban kell ré-
szesíteni. Az ügyben a képviselőház volt a döntő
fórum. (Agerpres)

Megtalálták az eltűnt gyerek
holttestét

Holtan találták meg kedden egy gépkocsiban azt a
8 éves gyermeket, akinek eltűnését július 25-én je-
lentette a hatóságoknak az édesanyja, aki azt
mondta, hogy gyermeke az apjával távozott otthon-
ról, és nem tért vissza. A gyermek apját keresi a
rendőrség, nyilatkozta kedden Mihaela Sfiriac, a Ko-
lozs megyei törvényszéki ügyészség szóvivője. Az
eltűnt gyermek testén sérülés nyomai vannak, az
ügyben nyomozás indult emberölés gyanújával –
mondta Mihaela Sfiriac.  (Agerpres)

Ingyenesen utazhatnak 
a magániskolák diákjai is

A képviselőház által kedden elfogadott törvényterve-
zet értemében a magán oktatási intézmények diákjai
is ingyen utazhatnak a helyi, illetve távolsági tömeg-
közlekedési eszközökön, buszokon, vonatokon. Az
ügyben első megkeresett házként döntött a képvise-
lőház, a törvénytervezet a szenátushoz kerül.
(Agerpres)

Beretta pisztolyokkal szerelik fel
a rendőrséget 

A legújabb generációs pisztolyokat Romániában
szerelik össze a Romarm vállalatnál, így rendkívül
jó áron jut hozzá a felszereléshez a rendőrség, a
piaci ár feléért szerzi be a fegyvereket, mutatott rá
Marcel Vela belügyminiszter, aki szerint ez rendkívül
fontos és szükséges a normalitás, a rendőrök biz-
tonságának megerősítése miatt, és hatékonyabbá
fogja tenni a rendőrség munkáját, a bűnüldözést. 
Vela szerint az elkövetkező két hónapban minden
rendőr megkapja az új szolgálati fegyvert. A minisz-
ter szerint azonban nem csak új fegyverekkel látják
el a rendőrséget, hanem testkamerákat, elektromos
sokkolókat, golyóálló mellényeket, védősisakokat is
beszereztek, tehát mindazt, amire egy rendőrnek
szüksége van, „ha olyan küzdelembe veti magát,
amelyben akár az életét veszélyezteti”. Vela szerint
egy Beretta pisztoly beszerzési ára 1940 lej héa-val
együtt, tehát megközelítőleg 400 euró, míg a piaci
ár 700-tól 1000 euróig terjed. (Agerpres)

Ország – világ

Maszkok, táblagépek 
és internet
(Folytatás az 1. oldalról)
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Észak-Koreától az oximoronig

Romániában exponenciálisan terjed a járvány, 
újabb korlátozásokat vezetnek be

Romániában bizonyos térségekben exponenciálisan
növekszik a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizál-
tak száma, ezért az országos járványügyi operatív
törzs (CNSU) újabb regionális korlátozások beveze-
téséről döntött a járvány megfékezése, az egész-
ségügyi rendszerre nehezedő nyomás csökkentése
érdekében.

A CNSU kedd este elfogadott határozatát szerdán tették
közzé a közegészségügyi hatóság honlapján.

A megyék szintjén, illetve a fővárosban alakult járványügyi
operatív törzsek regionális szinten kötelezővé tehetik – a fel-
nőttek és öt évet betöltött gyerekek számára – a védőmaszk
viselését a kültéri nyilvános helyeken, ahol és amikor nagyobb
tömegek gyűlhetnek össze.

Elrendelhetik az étel- és italértékesítés, illetve fogyasztás
szüneteltetését 23 és 6 óra között a kerthelyiségekben vagy
más vendéglátóhelyeken. A vendéglátóhelyek nappal sem fo-
gadhatnak több vendéget, mint ahány ülőhellyel rendelkeznek,
biztosítaniuk kell az asztalok és a vendégek közti távolságot,
a határozat pedig azt is külön leszögezi, hogy – a fizikai kon-
taktusok elkerülése érdekében – tilos lesz a tánc.

A strandokon, illetve tengerparton csak a házastársak, il-
letve a gyerekek és az őket felügyelő szülők, nagyszülők tar-
tózkodhatnak két méternél közelebb egymáshoz.

Romániában eddig is kötelező volt a védőmaszk viselése

minden zárt nyilvános térben (tömegközlekedési eszközökön,
munkahelyeken, üzletekben), és a strandokon is kötelező a
kétméteres távolság betartása a nem egy háztartásban élők szá-
mára. A Fekete-tenger partját ellepő nyaralók azonban nem
tartják be ezeket az előírásokat, nappal a strandokon, éjszaka
pedig a szabadtéri szórakozóhelyeken hatalmas tömegek gyűl-
nek össze.

A CNSU „ajánlásokként” sorolja fel az újabb korlátozáso-
kat, amelyek bevezetéséről minden megyében a helyi járvány-
ügyi operatív törzs dönt. Ludovic Orban miniszterelnök
azonban jelezte: a kormány szerda esti ülésén fontolóra veszi,
hogy az újabb korlátozásokat országos szinten kötelezővé te-
szik.

Kedden – elsőként Románia megyéi közül – a fertőzési
góccá vált Argeş megyében az országos szabályoknál szigo-
rúbb óvintézkedéseket vezetett be a megyei operatív törzs.
Kültéren is kötelezővé tették a védőmaszk viselését mindenütt,
ahol kettőnél több ember tartózkodik, és immár magánrendez-
vényeknek is véget kell vetni hétköznap legkésőbb 22, hétvé-
gén pedig 23 órakor. A megyében már múlt héten betiltották a
vásárokat és bezártak a strandok.

Csütörtöktől kötelező lesz a maszk viselése a nyílt köztere-
ken az Argeşsel – és a fővárossal – szomszédos Dâmboviţa
megyében is, a bolti és piaci eladóknak pedig kesztyűt is kell
viselniük. (MTI)

Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezéséről
döntött a brassói bíróság

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Szőcs Zol-
tán feltételes szabadlábra helyezéséről döntött
szerdán, első fokon a brassói bíróság. Az ítélet kivo-
natát a romániai bíróságok portálján tették közzé.

Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kiközlés utáni három
napig fellebbezést lehet benyújtani ellene. Ugyanaz a bíróság
július elején megalapozatlannak tartotta, és elutasította a ter-
rorvád alapján elítélt Beke István feltételes szabadon bocsá-
tását. A fellebbezést a Brassó megyei törvényszék még nem
bírálta el.

Júniusban mindkettőjük szabadon bocsátási kérését jogerő-
sen elutasították a bírák.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év
letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, ter-
rorista cselekmények, illetve ezekre való felbujtás miatt. A
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivá-
sárhelyi, illetve erdélyi elnöke ellen hozott ítélet általános
megdöbbenést váltott ki az erdélyi magyarság soraiban, hiszen

az első fokon eljáró bukaresti táblabíróság megalapozatlannak
tartotta az ügyészség által összeállított vádirat nagyobb részét,
és csak 11, illetve 10 hónap börtönbüntetést rótt ki 
rájuk, amennyit már korábban vizsgálati fogságban 
töltöttek.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a romániai szervezett bűnözés
és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) állította bíróság elé,
mert lehallgatott beszélgetéseikből és a Beke István lakásán
talált petárdákból a hatóságok arra következtettek, hogy házi
készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén
2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szerve-
zett katonai parádén.

Az erdélyi magyar közvélemény az első pillanattól fogva
úgy tekintette, hogy koncepciós eljárás folyik a kézdivásárhe-
lyi fiatalok ellen. Letartóztatásuk után hetekig tüntettek Kéz-
divásárhelyen. Jogerős elítélésük után több rendkívüli
perújítási kérelmet nyújtottak be, de ezek mindegyikét eluta-
sították a bíróságok.  (MTI)



fintaházi házaspár, a 90 éves Elek
Ferenc és Ilona, valamint a csapa-
tok idős vezetői, a fintaházi Szőcs
Jenő, a káposztásszentmiklósi
Agyagási Lajos, a karácsonyfalvi
id. Fazakas Miklós és a hagymás-
bodoni Pádár Antal vették ki igazán
a részüket, majd a csapatok belelen-
dültek a munkába az ákosfalvi Mol-
nár Szabolcs által felajánlott
búzatáblában. Eközben zenészek
hangoltak jókedvre mindenkit, No-
votni Zoltán és Molnár Jenő főzték
a gulyást, hogy a munka végeztével
vendégül láthassák az aratókat, akik
közül a fintaházi csapat volt a leg-
ügyesebb. Puskás Ferenc fintaházi
lelkész áhítata után mindenkinek 
jólesett megpihenni és ebédelni az
erdő lombsátra alatt.

A játék, móka sem hiányzott az
ebédet követő kiértékelés és közös
nótázás közben, a szervezők gon-
doskodtak a kötélhúzásról a legif-
jabbak számára, a többiek
csoportokba verődve játszották el
az okos parasztot, azaz hagyomá-
nyos használati eszközök és régi ki-
fejezések ismeretéről kellett számot
adniuk egy harminckérdéses teszt
során, amiben a somosdiak bizo-
nyultak a legjobbaknak. Az élő
szárnyas súlyának megállapításá-
ban, a „kakassaccban” a szentmik-
lósi Aszalos Emil remekelt, amit
egy palack borral ismertek el a szer-
vezők. Igazi „szakmai eszközt”

nyertek a gumicsizmahajító, vala-
mint az asszonytalicskázó verseny
legjobbjai, a karácsonyfalvi Kántor
László, illetve Fazakas Attila, akik
számára a Surtec agro-műszaki áru-
ház cserefalvi kirendeltsége ajánlott
fel egy pár csizmát és talicskát. A
rendezvény anyagi részét főleg a
résztvevők dobták össze, de több
községbeli önzetlen felajánló mel-
lett a nyárádgálfalvi Tóth pékség is
besegített.

Mindenki jól érezte magát, és
nemcsak a fiatalok kapcsolódtak
bele a tanulásba és a munkába,
hanem a középső korosztály is,
amely esetleg még aratott gyermek-
korában, de a legtöbb műveletet
már nekik is meg kellett mutatni,
ami nagy elégtétele a kezdeménye-
zőknek. Szeretnék a fiatalokat visz-
szacsalogatni a mezőgazdasághoz,
egyáltalán a vidéki, falusi élethez,
amihez igen jó kezdetnek bizonyult
a rendezvény.

Azt is eldöntötték, hogy a máso-
dik aratóünnepséget egy év múlva
Hagymásbodonban tartják meg.
Egymásért, nem egymás ellen

Mindenki hozzátett valamit a
rendezvényhez, ha egy is hiányzott
volna a csapatok közül, már más
lett volna a hangulat, nem lett volna
kerek egész – véli Fazakas Miklós,
a szervező egyesület elnöke. A va-
sárnapi együttlét is bizonyítja, hogy
a hasonló közösségi programokra

szükség van, a jövőben ezekre for-
dít figyelmet az egyesület, amely-
nek célja a civil élet megszervezése
közösségi szinten. Így az elkövet-
kező időben keresik a lehetőségét
az amatőr színjátszás visszahonosí-
tásának, különböző iskolai 
szakkörök beindításának, vállalko-
zásfejlesztési és pályázati ismeretek
átadásának, a focin kívül más sport-

tevékenységek beindításának is,
amelyek nagyon hiányoznak vidé-
ken, és egy közösségi ház létreho-
zását is tervezik. Sok segítő
szándékú ember van, és ezek a dol-
gok minimális anyagi hozzájárulás-
sal is működnek – vonta le a
következtetést az elnök.

Az egyesület községszinten kép-
zeli el a tevékenységeit, nem pedig

falvanként, hogy egymásért, és nem
egymás ellen vagy egymással ver-
sengve szerveződjenek a közössé-
gek. Éppen ezért az egyesület
elnökségében minden falu egy-egy
képviselője helyet kapott, már csak
Somosd csatlakozását várják, to-
vábbá a fiatalok és nők képviselői-
nek is biztosítottak egy-egy helyet
a vezető testületben.

Nem a verseny, hanem a közös munka volt a lényeg Fotó: Ábrahám Szilárd

Maros megyében is gyűjtik 
a búzát a Magyarok Kenyeréhez 

Kilenc éve indult útjára a Magya-
rok Kenyere jótékonysági kezdemé-
nyezés, amelynek keretében a
Kárpát-medence magyar gazdái az
aratás végeztével búzaadományt gyűj-
tenek a rászoruló személyek, családok
megsegítésére. 

Az elmúlt évben a Székely Gazda-
szervezetek Egyesülete is csatlakozott
a programhoz, több mint 56 tonna
adományt gyűjtve össze a székely-
földi szociális intézmények és rászo-
ruló családok számára. Az egyesület
idén is megszervezi a gyűjtést, és fel-
hívással fordul a gazdákhoz: aki te-
heti, segítsen búza-, liszt- vagy
pénzadománnyal, hogy egyetlen gyer-
meknek, betegnek vagy rászorulónak
se kelljen üres hassal lefeküdnie es-
ténként.

Maros megyében tavaly több mint
110 gazda 25 tonna gabonát gyűjtött
össze, amit a Szent Ferenc Alapítvány
szovátai és lukafalvi gyermekotthona,
a marossárpataki és marosvásárhelyi
Szent Erzsébet Társulás gyermekott-
honai, a Pro Sovata Alapítvány, a
holtmarosi Czegei Wass Alapítvány,
valamint a nyárádszeredai idősek ott-
hona lakóinak osztottak ki, 4,5 tonna

gabonát a csángó vidékre juttattak el. 
A Székely Gazdaszervezetek Egye-

sületének Maros megyei fiókja a na-
pokban köszönő oklevelekkel keresi
fel azokat a gazdákat, akik tavaly ado-
mányoztak, és felhívják a gazdák fi-
gyelmét, hogy idén is elindult a
gyűjtés, minden felajánlás nagy segít-
séget jelent.

„A Magyarok Kenyere program a
magyar gazdák segítő szándékú ösz-
szefogása. A program keretében Ma-
gyarország teljes területéről és a
Kárpát-medence magyarlakta tele-
püléseiről ajánlanak fel búzát a gaz-
dálkodók a rászorulókat segítő civil
szervezeteknek. Ez a kezdeményezés
is az összetartozást erősíti, és mi,
Maros megyeiek az elmúlt években is
bebizonyítottuk, milyen sok a segí-
teni akaró ember a gazdák körében.
Minden adomány hasznos, ezért
mindenkit arra biztatok, ha teheti,
járuljon hozzá a gyűjtéshez” – fo-
galmazott Péter Ferenc, a Maros
megyei RMDSZ és a Maros Megyei
Tanács elnöke. 

Maros megyében a következő tele-
püléseken gyűjtik az adományt: 

Küküllőmente: Hármasfalu, Bala-
vásár

Nyárádmente: Szé-
kelyhodos, Csíkfalva,
Nyárádszereda, Szé-
kelybere, Gálfalva,
Backamadaras, Ákos-
falva, Dózsa György

Maros mente: Holt-
maros, Beresztelke,
Gernyeszeg, Vajda-
szentivány, Marossár-
patak, Nagyernye,
Búzásbesenyő

Mezőség: Mezőpa-
nit, Mezőbánd, Mező-
madaras, Nagysármás

A következő na-
pokban közöljük a
gyűjtőpontok felelős
személyzetének az el-
érhetőségeit.

AMarosmegyei
RMDSZsajtóirodája
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  or A Maros megyei RMDSZ Területi Állandó Ta-
nácsa szerdai gyűlésén úgy határozott, hogy
Kovács Leventét bízza meg a marosvásárhe-
lyi RMDSZ ideiglenes vezetésével. A megbí-
zott elnök hatásköre behatárolt, és hat
hónapon belül, az önkormányzati választá-
sokat követően, a járványügyi helyzetre való
tekintettel megszervezi és lebonyolítja a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ-ben az általános tiszt-
újítást.

„Tekintettel arra, hogy mind a városi szervezet
elnöke, mind helyettese, vagyis a választmány el-
nöke lemondott tisztségéről, a választások előtt
Maros megye legnagyobb helyi szervezete vezető
nélkül maradt. Konzultálva az RMDSZ országos
ügyvezető elnökségével, a Területi Állandó Tanács
úgy döntött, hogy Kovács Leventét bízza meg a
városi szervezet ideiglenes vezetésével. A városi
szervezet körzetei, ügyvezető elnöksége és vá-
lasztmánya folytatja tevékenységét. Ma mindenki-
nek csak a kampányra kell koncentrálnia, egy
feladat van: megnyerni mind Marosvásárhelyen,

mind a megyében a választásokat” – mondta Péter
Ferenc, a Maros megyei RMDSZ elnöke.

„Ma az a legfontosabb, hogy ne egymással har-
coljunk, hanem politikai ellenfeleinkkel. Az ellen-
felet ne házon belül, hanem házon kívül keressük.
Célegyenesben vagyunk, talán ez az utolsó esélyünk
arra, hogy Marosvásárhelyen valódi változást, rend-
szerváltást érjünk el. Soós Zoltánnal meg tudjuk
nyerni a választásokat, azonban ehhez arra van
szükség, hogy a kampány idejére tegyük félre a sér-
tődéseket – mondta Kovács Mihály Levente megbí-
zott marosvásárhelyi RMDSZ-elnök, majd
hozzátette: – Ma az ügy a legfontosabb, amelynek
jelentősége túlmutat Marosvásárhelyen. Megbíza-
tásom ideiglenes. A munkát a városi szervezettel kö-
zösen kell továbbvigyük, ez nem egyszemélyes
feladat. Minden városi RMDSZ-tagra, tisztségvise-
lőre számítok, hiszen ez mindannyiunk közös harca.
Rövid időn belül összehívom a városi szervezet tes-
tületi vezetőit, hogy megbeszéljük a következő idő-
szak feladatait.”

AMarosmegyeiRMDSZsajtóirodája

Kovács Mihály Levente a marosvásárhelyi
RMDSZ megbízott elnöke

Megoldani az iskolaügyet, 
megmenteni az épületet

Az elmúlt napok nézeteltérései után július
28-án megbeszélést tartott a Marosvásár-
helyi Református Egyházak Kuratóriumá-
nak (a tíz vásárhelyi református
egyházközség vagyonának ügyintézője) el-
nöksége, az RMDSZ Maros megyei szerve-
zetének elnöke, az RMDSZ oktatási
problémákért felelős szenátora, a városi ta-
nács RMDSZ-frakciójának vezetője és két
képviselője, az érintett iskolaigazgatók, a
Bolyai líceum szülői bizottságának képvise-
lője és a felkért műépítész. 

A megbeszélés témáját az a határozattervezet ké-
pezte, amelyben a kuratórium a városi tanács bele-
egyezését kérte egy ingatlancseréhez, amiben egy
nagy értékű ingatlant ajánlottak fel a volt vármegye-
háza épületéért. A cserét azzal indokolták, hogy az
általuk kért, Bolyai utca 5. szám alatti ingatlanban
a Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum elemi osztályainak lehetne kialakítani
hosszú távon tantermeket az Erdélyi Református
Püspökség anyagi támogatásával. Kérésüket, amely
ellen az ingatlanban alkotó képzőművészek tiltakoz-
tak, a tanács RMDSZ-frakciója múlt héten elnapo-
lásra javasolta, a csütörtöki tanácsülés napirendjén
ismét szerepel. 

A kuratórium vezetősége úgy érzi, hogy minden
tőle telhetőt megtett az iskolaügy megoldása érde-
kében. Először az egyházak tulajdonában levő épü-
letben próbálták az iskola indítását kiharcolni, ami

a szomszédok beleegyezésének hiányában lehetet-
lenné vált. Ezután határozták el, hogy a két iskola
szomszédságában vásárolnak egy megfelelő épüle-
tet. Mivel nem találtak, műépítész szakemberek ta-
nácsára merült fel a csere gondolata, amely a rossz
állapotban levő Bolyai utcai épület megmentését is
lehetővé tette volna – mondta Henter György lelki-
pásztor, a kuratórium elnöke. 

A megbeszélést követően Péter Ferenc, a megyei
RMDSZ elnöke a következőket nyilatkozta a 
Népújságnak:

– A magam és a szervezet nevében a református
egyház minden olyan kérését támogatni fogjuk, akár
közigazgatási, akár politikai eszközökkel, ami kö-
zösségünk érdekeit szolgálja. Azt viszont el kell is-
merni, hogy meg kell találni a partnereket, akik ezt
az ügyet felvállalják, támogatják, hiszen az
RMDSZ-képviselők száma nem elegendő. Ha meg-
találjuk a támogatókat, és a határozattervezet a tör-
vényesség próbáját is kiállja, az
RMDSZ-tanácsosok egynhagúlag támogatni fogják.
Azt is meg kell jegyeznem, hogy az RMDSZ olyan
döntés meghozatalában érdekelt, amelyet végre is
lehet hajtani, és nem jutunk a katolikus iskola sor-
sára. Ugyanakkor kérjük a város vezetőit, hogy sür-
gősen oldják meg azoknak a művészeknek a
helyzetét, akik a szóban forgó épületben alkotnak,
mert a társadalom nagyon fontos szereplőinek tart-
juk őket is, akik megérdemlik a megfelelő figyel-
met” – nyilatkozta Péter Ferenc, az RMDSZ megyei
szervezetének elnöke. (bodolai)



A Génjeimben a hiba Csata Éva
ötödik könyve, és Dénes Ildikó iro-
dalomkritikus szerint az eddigi leg-
jobb munkája. – Olyan, mint egy
kábítószerekről szóló fekete-fehér
dokumentumfilm, tökéletes felépí-
téssel, realista képekkel, és annak
ellenére, hogy egyes szám első sze-
mélyben van írva, hihetetlen objek-
tivitással. Mondanám, hogy csak
erős idegzetűeknek, de ezt a köny-
vet mindenkinek el kell olvasni,
akár érzékeny, akár közömbös, akár
magabiztos a korunk alattomosan
fenyegető betegségét, a drogfüggő-
séget illetően. Kötelező olvasmány
minden szülő, nagyszülő, minden jó
vagy rossz értelemben vett kíváncsi
fiatal számára. Mert melyikünk
mondhatja el magáról, hogy telje-
sen biztonságban van? A fősze-
replő, Blanka szerint a génjeiben
van a hiba, mert alkoholista szülők-
nek természetes, hogy szenvedély-
beteg gyerekük lesz. A való élet elől
hosszú „utazásokba” menekül a tu-
datmódosító szerek segítségével, de
ezek az utazások nem oldják meg a
problémákat… – írja a könyv hátol-
dalán az irodalomkritikus.
Nem szép történet, de reális

Csata Évánál nem újdonság,
hogy tabukat feszeget, mindenik
könyvében ezt teszi, hiszen segítő
szakmájából kifolyólag is nap mint
nap megdöbbentő történetekkel,
emberi sorsokkal találkozik: a nél-
külözés, a bántalmazás, a függőség,
a szétesett családok a mindennapi
valóság részei. Ha mi magunk nem

is szembesülünk ezekkel, attól még
itt vannak körülöttünk: a szomszéd-
ban, a környéken. A szerző el is is-
merte, hogy a könyve igaz
történeten alapul, „brutális” őszin-
teséggel írja le, hogy mennyire
mélyre kerülhet az, aki a szenve-
délybetegség útján elindul. Nem
egy szép, lelket melengető történet,
hanem reális, amely megdöbbent,
talán meg is sirat, ellenben annyira
magával ragad, hogy nem akaró-
dzik letenni, és akik olvasták már,
bizonyára legtöbben egyetértenek
abban, hogy ez egy olyan téma,
amiről muszáj beszélni a családban,
a serdülő gyerekekkel.

– Az egyik kedvencem ez a
könyv, mivel nagyon megdolgozta-
tott. Nem úgy írtam, mint a többit,
hogy ömlött belőlem, hanem sza-
kadt belőlem – ismerte el Csata
Éva, aki Szőcs Blanka kérdésére,
hogy kinek ajánlja a kiadványt, rá-
mutatott, éppen a bemutató előtt be-
szélgettek az Anya olvas
Facebook-csoport tagjaival arról,
vannak könyvek, amelyek meg tud-
nak szólítani azonnal, és vannak,
amelyeket végig kell kínlódni, és
nem biztos, hogy érdemes, mert
lehet, hogy nem értünk még meg rá.
– Annak ajánlom, aki már az első
oldal után úgy érzi, hogy erre a tör-
ténetre megérett. Amennyiben nem,
mindegy, hogy hány éves, és az
életének mely szakaszánál tart
éppen, azt ajánlom, hogy tegye
félre, és vegye elő később. Nem
könnyű történet, nincs a szó szoros
értelmében vett happy endje. Igaz
történet. Van benne függőség, szü-
lőkkel való konfliktus, az elvarrat-

lan szálak
számbavétele, na-
gyon komoly cso-
portos nemi
erőszak… Nem
szeretek könnyű
történetekkel fog-
lalkozni, ezekkel
pihenek két na-
gyon nehéz kö-
zött. Szükségem
van különböző
lelki és szellemi
fiókok nyitogatá-
sára, hogy azt,
amim van, úgy
tudjam megosz-
tani azokkal, akik-
nek ez üzenet
formájában meg-
jelenik az életük-
ben, hogy
mindannyian bő-
vülni tudjunk, én
is, aki adok ma-
gamból, illetve

azok is, akik kapnak. Ebben benne
van mindaz, amit megéltem, amit
megtapasztaltam eddigi életem
során. A történetben szereplő család
tele van fájdalommal, de mégis azt
gondolom, hogy talán csak van a
történetnek happy endje, hiszen ha
valaki fel tud állni, és tovább tud
menni, annak a félelmével, hogy
esetleg újra elesik, már sikertörté-
netről beszélünk. Mert aki egyszer
felállt, az még ötvenszer fel fog
állni – vallja a szerző.
Hogyan válik a szer 
a legfontosabb családtaggá?

Dr. Dégi Csaba drogprevenciós
szakember azt tanácsolta Csata
Évának, hogy hangoskönyv formá-
jában is tegyék elérhetővé a kiad-
ványt, majd kiemelte, nagy
örömmel fogadta a könyvet, hiszen
aki vele valaha drogügyben tanult

vagy dolgozott, az tudja, hogy min-
dig is különösen érzékeny volt a női
„drogos karrierek” iránt, ezért na-
gyon szíven ütötte a szerző kijelen-
tése, hogy igaz történet.

A kérdésre, hogy kinek ajánlaná
a könyvet, a drogprevenciós szak-
ember rámutatott, zavarosan ser-
dülő lányoknak, fiúknak már
érdemes elővenni, de elsősorban az
anyáknak ajánlja, mivel ők képesek
lefordítani a hétköznapok működés-
módjára mindazt, ami üzenetként
„el van ültetve” a könyvben.

– Első olvasatra, ha valaki kézbe
veszi a könyvet, és még nem talál-
kozott kábítószeres történettel, úgy
érzi, mintha nem lenne igaz, mintha
túl sok lenne. A végén kevés lesz az,
amit mankóként meg tud fogni, és
amivel tovább tud menni a történet-
ben. Valószínűleg a jelen lévők
nagy része nem volt és nem lesz
soha érintett a szerhasználati zavar
kérdésében. Ezért arra kérem, ol-
vassák el kétszer, mert először
olyan hihetetlennek fog tűnni, olyan
sokkolónak, hogy kialakul a „tart-
suk egy kicsit távol” viszonyulás. A
segítő emberek tudják, hogy ezek a
történetek ritkán futnak be hozzánk,
nagyon nagy dolognak kell történ-
nie ahhoz, hogy segítséget kérjenek
az érintettek. Ez a család zűrzava-
ros, hihetetlen családnak tűnhet, de
igazából megerősíti mindazt, amit

mi, szakemberek tudunk. Aki nem
foglalkozott a női „drogos karrie-
rekkel”, utánanézhet Whitney 
Houston vagy Amy Winehouse tör-
ténetének, és ki fog derülni, a csa-
ládi határok, a családi szerepek, a
családi háromszögek hogy borulnak
fel, a szer hogyan válik a legfonto-
sabb családtaggá, a fogyasztás ho-
gyan lesz a legfontosabb
tevékenység, az ördög a családban,
hogyan keresik az utat, minden ajtó
bezárul, hogyan maradnak magukra
ebben a történetben. Ha először ol-
vasnak a témáról, a történet nem-
csak nehéz olvasmány, hanem ki
fog alakítani egy kognitív gátat,
ugyanis ami túl sok nekünk, arról
azt hisszük, hogy nem igaz.
Ugyanez a helyzet a jelenleg tom-
boló vírussal is – osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel a
szakember.

Mindannyian igényeljük a mó-
dosult tudatállapotot, legtöb-
ben mégsem nyúlunk szerhez

A kérdésre, hogy miért gondol-
juk, hogy egy hangulatjavító szer
megold egy problémát, és felemel,
dr. Dégi Csaba rámutatott, ahány
ember, annyiféle válasz létezik erre.
A hétköznapokban általában auto-
mata üzemmódban működünk, de
tény, hogy mindannyiunkban benne
van a módosult tudatállapot iránti
igény. Ellenben a kielégítésének
ezerféle módja van: ha megbámu-
lunk egy gyönyörű fasort, ha reggel
megnézzük, ahogyan hajnalodik,
vagy imádkozunk, sportolunk, vagy
egy jót eszünk, vagy számunkra
kedves emberekkel vagyunk. Az
egyik kevésbé jó módszer a kábító-
szer. Mint mondta, az évek során
számtalanszor vetődött fel a kérdés,
hogy mit tud mondani a témáról az,
aki soha nem is látott kábítószert? –
Mindig el szoktam mondani, hogy
igenis sokat tud. Manapság elfelejt-
jük az absztinens emberek fontos-
ságát. Az emberek többsége
absztinens a kábítószerek tekinteté-
ben, máshogy módosítja a tudatát,
attól, hogy nem szívunk, nem va-
gyunk holtittasak naponta, nem
igaz, hogy nem tudunk arról, mi-
lyen szerepe van a tudatmódosító
szereknek az életünkben.

A gének csekély százalékban
hajlamosítanak a függőségre

Dr. Dégi Csaba elmondta, nem
ért egyet a könyv címével, ugyanis
a jelenlegi tudásunk szerint kb. 7–
10 százalék az, ami a génekkel ma-
gyarázható, ha a családban nem
volt valaki függő. Ha a családban
volt alkoholista vagy szerfüggő, a
kockázat felmehet ötven százalé-
kig. Hozzátette, a génjeinkben van
a vágy, hogy módosult tudatálla-
potban legyünk, de nincs elég tu-
dásunk ahhoz, hogy kijelentsük, a
függőség alapja egy genetikai hely-
zet, amely meghatároz mindent, és
ebből nem lehet felállni. A szakem-
ber szerint jellemző, hogy medika-
lizálják a szerhasználatot,
ráhúzzák, hogy ez egy betegség.
Csakhogy nincs rá gyógyszer.
Használnak gyógyszereket, de

olyan gyógyszer, ami a függőségre
olyan lenne, mint például a fejfá-
jásra a jól bevált fájdalomcsillapí-
tók, nincs. – Lehet medikalizálni a
drogfogyasztást, de az alapvetően
egy társadalmi, hétköznapi, emberi
kapcsolatokra visszavezethető tör-
ténet marad – véli a drogprevenciós
szakember.

Szakmai tapasztalatából merítve
megjegyezte, amikor a szülők be-
mennek a drogtanácsadó irodába,
az mindig megdöbbenti a szakem-
bert is, szembesül a kétségbeesé-
sükkel, hiszen már nem tudják, mit
tegyenek, a hibát keresik maguk-
ban, miután úgy érzik, mindent
megpróbáltak, mégis a sürgősségire
került a szerhasználó gyerekük. A
szakember szerint nagyon nehezek
ezek a találkozások, nem lehet azt
mondani, hogy a szülők elszúrtak
valamit. Ez egy közös tanulási fo-
lyamat, ha valaki a családból benne
van a történetben, a többiek is meg
kell tanulják a leckét.

A cím kapcsán Csata Éva elis-
merte, amikor megír egy könyvet,
rendszerint a címválasztás a legne-
hezebb, talán az szülte meg a Gén-
jeimben a hiba címet, hogy maga a
főszereplő gondolkodik azon, hogy
hol a hiba. Ellenben a szerző úgy
érzi, hasonló helyzetekben célrave-
zetőbb a hiba helyett megoldást ke-
resni.

Menyhárt Borbála
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„Életszagú” történet függőségről, erőszakról, 
szülőkkel való konfliktusról

Génjeimben a hiba
Alkoholista szülők, bántalmazó anya, helyzetek sorozata, ami-
kor a család a béke szigete helyett a poklok poklát jelenti, és
egy, mindezek elől a tudatmódosító szerek világába mene-
külő, önbizalomhiánnyal küszködő lány, aki kínlódva keresi az
útját, számtalanszor elesik, de igyekszik felállni – akárcsak
egy dokumentumfilm a maga kendőzetlen valóságával, meg-
döbbentő őszinteséggel nyúl ismét egy tabutémához legújabb
könyvében Csata Éva pszichológus, a Hifa Románia igazgatója.
A Génjeimben a hiba című kiadvány bemutatóján a szerzővel,
valamint a téma egyik elismert szakértőjével, dr. Dégi Csaba
pszichológussal, drogprevenciós szakemberrel, a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem docensével Szőcs Blanka be-
szélgetett a marosvásárhelyi vár kupolatermének szomszéd-
ságában. A könyvbemutatóra éppen a szerző születésnapján
került sor.



1875. január 14-én a Felső-Rajna
menti Kaysersberg protestáns lelké-
szének családja a második gyerek
születésének örvendezett. Az újszü-
löttet Albertnek keresztelték.

Albert Schweitzer ennek ellenére
mégis inkább Gunsbachot érezte
szülővárosának, mert születése után
néhány héttel édesapját oda nevez-
ték ki lelkipásztornak. A gyermek-
évek boldog családi légkörben
teltek, ahonnan nem hiányzott a ze-
nélés sem. A hangszerjáték családi
hagyománynak számított. Az apai
nagyapa tanító és orgonista volt,
édesapja is jól bánt a zongora és az
orgona billentyűivel.

A kis Albert fogékony gyerek
volt. Édesapja jó pedagógiai érzék-
kel addig zongorázott a fiának, míg
az megszerette a hangszert. „Ötéves
voltam, amikor apám megkezdte
zongoratanításomat a Schillinger
nagyapámtól örökölt régi zongo-
rán.” A zongora hamar engedelmes
hangszerré vált a kisfiú keze alatt.
Csekély két év alatt Albert azzal
lepte meg tanítónőjét, hogy korál-
dallamokra (egyházi énekekre) im-
provizált harmóniákat. A zongorát
az orgona követte a hangszertanu-
lásban. „Nyolcéves koromban
kezdtem orgonálni – mikor még a
lábam alig érte el a pedált.” A fi-
úcska az orgona iránti rajongását
nagyapjától örökölte, aki orgona-
építéssel is foglalkozott.

Albert zenei tehetségét bizo-
nyítja: „kilencéves koromban en-
gedték meg első ízben, hogy
helyettesítsem az orgonistát az is-
tentiszteleten”.

Bár a kisfiú tehetséges hangszer-
játékos volt, családja jónak látta,
hogy minden tudományt elsajátít-
son. Albert elismeri, hogy ő sem
volt mindentudó zseni, szorgalom-
mal és kitartással sajátította el a tan-

anyagot. Sokan háborogtak volna,
de ő hálás volt, hogy nagybátyja –
mivel nem volt gyereke – magához
vette, és szigorú nevelésben része-
sítette. A fiú szerencsére olyan ter-
mészetű volt, hogy sikertelenségei
miatt nem másokat hibáztatott,
hanem belátta, nem fordított kellő
figyelmet arra a tantárgyra, amely-
ből gyengébben haladt. Eleinte a
nyelvtanulás és a matematika jelen-
tett nehézséget számára, de nagy
erőfeszítések után beérett a keserű
gyökéren termő édes gyümölcs:
„így aztán felsőbb osztályokban a
jó, sőt a legjobb diákok közé tartoz-
tam. Írásbeli dolgozataim – ha em-
lékezetem nem csal – rendszerint a
legjobbak voltak”.

Ma lehet, többen is azt monda-
nák, hogy azért volt gondja néhány
tantárggyal, mert elmuzsikálta a
drága idejét. Albert nem így véleke-
dett, neki a hangszerjáték ugyan-
olyan fontos volt, mint egyéb
kedvenc tantárgyai, a természettu-
dományok és a történelem. Megte-
hette volna, hogy gimnáziumi évei
alatt abbahagyja az orgonálást, de
nem így tett. „Mulhouse-ban zene-
tanárom Eugen Münch, a reformá-
tus Szent István-templom fiatal
orgonistája volt, aki a berlini kon-
zervatóriumból magával hozta a
Bach iránt akkoriban éledő lelkese-
dést. Neki köszönhetem, hogy
korán megismerkedhettem a
Tamás-templom kántorának műve-
ivel, és hogy tizenötéves koromban
komoly orgonatanításban részesül-
tem.”

A Tamás-templom kántora, Jo-
hann Sebastian Bach 1750-ben halt
meg. Akkori szokáshoz híven, a
kottáit legjobb esetben félretették
valahova, és nem égették el. Bachot
gyorsan elfeledte a világ. Művésze-
tét, a barokk művészetet elsöpörte a
klasszicizmus. Nem tudhatjuk,
meddig maradt volna elfeledett ze-

neszerző Bach, ha a XIX. század-
ban nem történik egy véletlen 
esemény. Felix Mendelssohn-
Bartholdy nagymamája valószínű-
leg egy régiségkereskedésben talált
valami ócska papírköteget, melyen
zenei hangjegyek voltak. Gondolta,
örömöt szerez vele az unokájának.
Megvásárolta a kottát. Lehet, nem
is gondolt arra a nagymama, hogy
ezzel zenetörténeti tettet hajt végre.
Mendelssohn kíváncsian vette
kézbe a régi papírokat. A romanti-
kus mester számára egy varázslatos
zenei világ kapuja nyílt meg e kotta
által. A papírköteg Bach Máté-pas-
siójának a kottája volt. Ez a mű a
zenetörténet legnagyobb keresztyén
zeneműve – Mendelssohn szerint.
1829. március 11-én Mendelssohn
újra bemutatta a művet. A roman-
tika korában teljesen újszerűen
hangzó mű feltámasztotta Bach mű-
vészetét. Talán maga Bach sem
gondolta, hogy betiltott műve va-
laha újra megszólal. A Máté-passió
valóban különleges mű. 1727-ben
vélhetően nagypénteken adták elő.
A két zenekarra, két kórusra és szó-
listákra írt mű a korszak legna-
gyobb alkotása volt. A zenekarban
viola da gamba, blockflöte (furu-
lya), háromféle oboa is megszólalt.
A háromórásnál hosszabb mű Bach
korában túllépett minden elképze-
lést. Néhány előadás után a városi
tanács betiltotta, mert úgy vélték,
túlzottan közeledik az operához,
nem elég magasztos, de a legna-
gyobb bűne a terjedelem volt. Egy
évszázadnyi hallgatás után megszó-
lalva akkora hatást gyakorolt a
Máté-passió, hogy általa szerzője
iránt is újra kezdtek érdeklődni. Ez
az érdeklődés fokozódott Albert
Schweitzer fiatalkorában, és a ba-
rokk mester muzsikájában
Albert is felfedezte a rendkívülisé-
get.

1893-ban Albert leérettségizett,

majd nagybátyja kapcsolatai révén
Párizsba ment, hogy ott Charles-
Marie Widor orgonaművésztől ta-
nuljon. A híres zeneszerző és oktató
rövid meghallgatás után azonnal ta-
nítványává fogadta Albertet, és
olyan művészt nevelt az ifjúból,
hogy az játéktechnika és előadó-
készség terén is ritkaságnak számí-
tott.

Valószínű, sok ember másképp
képzelné Albert egyetemi tanulmá-
nyait az előzmények alapján. Talán
környezete is megdöbbent, amikor
1893 októberében beiratkozott a
strasbourgi Szent Tamás teológiára.
A Máté-passió késztette egyházi pá-
lyára, vagy családi hagyomány,
vagy isteni gondviselés? – szemé-
lyes titok marad.

Albert Schweitzer 1882-ben (hétévesen)
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Az őserdő orgonistája (2.)

Életünk szinte minden perce ki van téve a
káros sugárzásoknak, hiszen bármit csiná-
lunk, jelen vannak a környezetünkben, és
már nem is veszünk tudomást a hatásukról.
Megszoktuk, alkalmazkodtunk, sőt mi több,
függőkké váltunk az eszközeiktől. Össze va-
gyunk kötve velük.

A szakemberek már 2006-ban figyelmez-
tettek az elektroszmog veszélyére. Az Euró-
pai Parlament tudományos főigazgatósága
akkor többek között arra a következtetésre ju-
tott, hogy a biztonsági előírások nem jelen-
tenek elegendő védelmet a pulzáló áram
ellen. Sok kísérletük igazolja, hogy az elekt-
roszmog még a sejtjeink örökítőanyagát is
képes károsítani, de a föld természetes mág-
neses mezőjét is zavarja. A tizennégy éve el-
hangzott figyelmeztetések hatására
világszerte gombamód nőttek ki a földből
azok a civil szervezetek, amelyek a mobilte-
lefonok adótornyainak felállítása ellen tilta-
koztak. Ennek ellenére az eredmények egyre
rosszabbak lettek, az emberek pedig nem vet-
ték komolyan a figyelmeztetést.

Dr. Lebrecht von Klitzing lübecki orvosfi-
zikus laboratóriumi kísérletekkel bizonyította
be, hogy a pulzáló elektromágneses mobilte-
lefon-sugárzás hatására az agyhullámok je-
lentősen megváltoznak. Ez a jelenség már pár
perc használat alatt is jelentkezik. Klitzing
azt is igazolta, hogy a vegetatív idegrendszer
már rövid használat után is stresszreakciók-
kal válaszol. Az érintettek panaszlistája elég
hosszú: alvászavar, fejfájás, szívritmuszavar,
szédülés, idegesség, krónikus fáradtság, de
összefüggésbe hozták az elektroszmoggal a
szívinfarktust és a rákot is. Az Európai Par-

lament STOA-vizsgálata már 2000 elején
hangsúlyozta, hogy az elektroszmog különö-
sen alattomos fenyegetést jelent. Mivel ér-
zékszerveinkkel nem észleljük, hajlamosak
vagyunk arra, hogy a veszélyt alábecsüljük,
pedig olyan környezetszennyezésről van szó,
ami elől sehová se tudunk elbújni, a sugárzás
ugyanis mindenütt jelen van, még a hálószo-
bánkban is. Ez azt jelenti, hogy olyan hely-
zetbe kerülünk, hogy nem tudunk
felelősséget vállalni önmagunkért, az egész-
ségünkért. Sokak szerint ezzel apalvető em-
beri jogaink sérülnek. A mobiltelefonok

használata az akkori 60-70%-os átlag után
ma már elérte a 100 százalékot. A vizsgálatok
bebizonyították, hogy a fejletlen szervezetre
különösen károsak a sugarak. És akkor még
bele sem számolták a vezetékes telefonhoz
csatlakoztatható, különösen veszélyes készü-
lékeket, amelyek pulzáló digitális hullámok-
kal dolgoznak, éjjel-nappal a legmagasabb
teljesítményen, függetlenül attól, hogy hasz-
náljuk-e őket vagy sem. Német felmérések
szerint az elektroszenzibilis emberek aránya
az akkori 6-7%-ról mára csak 20%-ra növe-
kedett, ami azt bizonyítja, hogy az eltelt 16

évben alkalmazkodtunk a káros kisugárzá-
sokhoz, benne élünk, nem reagáljuk le azon-
nali rossz érzéssel, s nem vesszük észre,
milyen betegségeket okoznak hosszú távon.
A tudósok rámutattak, hogy a mobil rádióhul-
lámok, pulzáló hullámok normál esetben 217
impulzust bocsátanak ki másodpercenként,
amivel rendkívüli módon irritálják a szerve-
zetet, amelynek fenn kell tartania saját bioló-
giai áramfrekvenciáját, hogy optimálisan
tudjon működni. Szervezetünk csak akkor
képes megtartani ezt a frekvenciát, ha egy
meghatározott rezgéstartományban semmi-
féle kívülről jövő, zavaró sugárzás nem lép
föl. Az ember tehát a természetes földmágne-
sességtől való abszolút függőségben él.
Ennek legfontosabb központi rezgése a Schu-
mann-rezonancia 7,8 hertzes értékével. Ezt
úgy definiálják, mint a biológiai és kozmikus
idő közötti kapcsolatot fenntartó rezgést,
melynek nagy jelentősége van az agy össz-
pontosításában és a tanulási képességben. A
NASA is rádöbbent, hogy a föld mágneses
mezejéből érkező vezérlőjel milyen fontos az
emberi szervezet számára, amikor az űrhajó-
sok életfolyamatai az űrben sokkal gyorsab-
bak voltak, mint a földön. A kisebb feladatok
is kimerítették őket, és amikor visszatértek a
földre, kiderült, hogy odafönnt sokkal gyor-
sabban öregedtek, mint idelent. Ennek oka-
ként a szakemberek a föld mágneses
mezejének hiányzó frekvenciáit nevezték
meg. A teremtés tehát tökéletesen játszódott
le, az egyes elemek kényes egyensúlyával te-
remtve meg a létezés alapfeltételeit. Hogyan
védekezhetünk ma, amikor a káros sugárzá-
sok hatványozottan érintenek a mindenna-
pokban? Erre keresünk választ a folytatásban
szakemberek segítségével.

Betegségek előidézői a káros sugárzások
Bogdán Emese

Szilágyi Mihály



Ribizlikocsonya
Kilogrammonként 4 dl vizet adok a gyümölcshöz, 1 kg ri-

bizlihez két evőkanál citromlevet vagy fél tasak citromsót. A
gyümölcsöt a citromlével és a vízzel főzöm, amíg szétfő a ri-
bizli, majd átpasszírozom. Egy liler masszához 90-95 dkg
cukrot adok. Kb. 1 órát főzöm, kevergetve, amíg bőrözni nem
kezd. Üvegekbe teszem, a tetejére kevés szalicilt szórok.
Nem teszek dzsemfixet, hiszen kocsonyás lesz a cukortól és

a ribizlivelőtől. Három tasak vaníliás cukrot is adok 
hozzá.
Sárgabarackdzsem

Öt kg megtisztított sárgabarackot kimagolok, félbe ha-
gyom a gyümölcsöt. Három citrom levét ráfacsarom, egy

tasak citromsót szórok rá, majd 2 kg cukrot, 4 pohár mézet,
3 dl vizet adok hozzá. A forrástól számítva 35 percig főzöm.
Vigyázok arra, hogy a gyümölcsdarabok megmaradjanak, ne
főjön teljesen szét a barack. Az 5 kg barackhoz 4 dzsemfixet
adok (2:1), ezt 6 evőkanál cukorral összevegyítem, így nem
csomósodik össze a dzsemben. Kb. 1 perc főzés után üve-
gekbe töltöm, 5 percre fejjel lefelé fordítom, majd mehet a
szárazdunsztba.
Házi ketchup

Négy kg paradicsomot szegfűszeggel, fahéjrúddal odate-
szek főni, majd kb. félóra után átpasszírozom. Egy külön
edényben 4 nagy fej hagymát, 4 húsos paprikát, egy nagy zel-
lert, egy fej fokhagymát felteszek főni. A fokhagymát cik-

kekre szedve, a többit darabokba vágva. Miután megfőtt,
botmixerrel pürésítem, és a paradicsomléhez adom, teszek
még bele két pohár mézet, 1 dl almaecetet, 6-7 babérlevelet,
egy kávéskanál koriandert, 2 csillagánizst, egy mokkáskanál
kurkumát, egy mokkáskanál fehér őrölt borsot, ugyanannyi
szemesborsot, oregánót, kakukkfüvet és 4 evőkanál sót. A
masszát addig főzöm, amíg be nem sűrűsödik. Utána a dara-
bos fűszerektől átszűröm, ízesítem, és üvegekbe töltöm. Két-
szer dunsztolom ki. 
Meggyszörp

Négy kg kimagolt meggyhez hozzáadtam 2 citrom levét
és egy kis tasak citromsót. Odatettem főni, miután felforrt,
további 15 percig főztem, leszűrtem, jól kinyomkodtam. A
léhez literenként 50 dkg cukrot és egy 3 dl-es üveg cukros
(kikristályosodott) mézet adtam. Ha nincs méz, egy liter léhez

az 1 kg cukrot hozzá kell adni, emellett egy vaníliarúd belse-
jét, és kb. 30 percig főzni. A tetejére kevés szalicilt tettem. 
Hagymalekvár

A hagymalekvár igazi
ínyencség. Húsok mellé
finom, nagy kedvencem.
Eddig akivel megkóstoltat-
tam, mindenkinek ízlett.
Én vörös hagymából készí-
tem, 18 dkg cukorral, 2
pohár mézzel. 2,5 kg tisz-
tított, szeletelt hagymát ka-
ramellizálok, sózom,
borsozom, kevés fokhagy-
mát, 1dl balzsamecetet, 2
dl vörösbort adok hozzá.
Addig főzöm, folytonosan
kevergetve, amíg be nem
sűrűsödik. A legvégén
kevés pirospaprikát adok
hozzá. Ínyenceknek vag-
dalt csilivel, kevés gyöm-
bérrel és ujjnyi curryporral
megbolondítható. Miután
elkészült, üvegekbe te-
szem, majd következik a
szárazdunszt. Bevált, saját
recept, több mint hatvan-
szor készítettem el.

Július közepén immár ötödik al-
kalommal szervezett hegymászótú-
rát az ország különböző részeiből
érkező, mintegy húsz cukorbeteg fi-
atalnak a Maros Megyei Cukorbe-
teg Gyermekek és Fiatalok
Egyesülete (ASCOTID). A Dia
Mount Challenge projekt célja be-
bizonyítani, hogy az 1-es típusú cu-
korbetegségben szenvedő fiatalok is
képesek sportolni, hegyet mászni,
mi több, extrém sportokat űzni,
amennyiben folyamatosan ellenőr-
zik és megfelelő szinten tartják a
vércukorszintjüket. A technika vív-
mányainak köszönhetően manapság
ez egyre könnyebb számukra, a
hegymászótúra az egyik legjobb bi-
zonyítéka annak, hogy a szenzoros
készülékek mennyire megkönnyítik
az érintettek életét.

Ötödszörre vitte kétezer méter
fölötti magasságba hegyet mászni a
cukorbeteg fiatalokat a Maros me-
gyei egyesület. Július közepén 

mintegy húszfős csapat indult a Pá-
ring-hegységbe, a diabétesszel élő
fiatalokat a mentő és a hegyimentő
szolgálat képviselői mellett orvosok
is elkísérték. Az egyesület által kez-
deményezett, országos viszonylat-
ban egyedinek számító projekt célja
bebizonyítani, hogy semmi különb-
ség nincs egy cukorbeteg és egy
egészséges fiatal között, ha a vércu-
korszint a megengedett értékek kö-
zött mozog. A fiatalok közel húsz
kilométert tettek meg, több mint
2500 méter magasba jutottak fel. A
fizikai erőfeszítés ellenére sem volt
gond, mindeniküknél szenzoros ké-
szülék követte a vércukorszintet –
fejtette ki Rodica Molnar, az egye-
sület elnöke. Mint mondta, a szen-
zoros készülék folyamatosan méri a
vércukorszintet, nem kell megállni,
kivenni a hátizsákból a készüléket,
megszúrni az ujjat, hanem egysze-
rűen ránéznek a telefonjukra, és lát-
ják az értéket, illetve a tendenciát,
hogy emelkedőben vagy csökkenő-
ben van-e. A projekttel, amelynek a

mottója Cukorbetegen a felhők 
fölött, lehetőséget adnak a fiatalok-
nak, hogy legyőzzék a saját korlá-
taikat, ugyanakkor szeretnék
mozgásra, sportolásra ösztönözni
őket, meggyőzni arról, hogy bátran
végezhetnek testmozgást, az nem
veszélyezteti az állapotukat. Az a
tapasztalat, hogy sok szülőben az a
tévhit él, hogy a cukorbeteg gyerek-
nek nem szabad sportolnia, sok
esetben felmentik a torna alól, attól
tartva, hogy a megerőltetés hatására
ingadozni kezd a vércukorszintje. A
hegymászás nagy élmény volt a fi-
ataloknak, annak ellenére, hogy a
hegycsúcson igen viszontagságos
volt az időjárás, zuhogó eső és köd
fogadta a túrázókat. Miután meghó-
dították a csúcsot, a szálláshelyen
workshopokra került sor, különféle
applikációkkal ismerkedhettek
meg, amelyek könnyebbé teszik a
vércukorszint nyomon követését,
valamint diabetológus szakorvos-
nak tehették fel azokat a kérdéseket,
amelyek foglalkoztatják őket, töb-

bek között a jelenleg is tomboló jár-
ványhelyzetről és annak a cukorbe-
tegeket érintő vonatkozásairól.

Rodica Molnar rámutatott, az
utóbbi hónapok arról szóltak, hogy
mit nem szabad tennünk. A projekt
azt bizonyította be, hogy szinte bár-
mit megtehetünk, amennyiben tisz-
teletben tartjuk a szabályokat. Mint
mondta, az utóbbi hónapokban azt
hangoztatták a sajtóban, hogy a cu-
korbetegekre különösen veszélyes a
koronavírus-fertőzés, ami nagy
nyomást gyakorolt a szülőkre. A cu-
korbeteg gyerekek hozzá vannak
szokva a rengeteg szabályhoz, meg-

szorításhoz, amelyeket tiszteletben
kell tartaniuk a saját egészségük ér-
dekében, ezért nem jelentett külö-
nösebb erőfeszítést számukra a
fokozott óvatosság, az egyesület el-
nöke szerint inkább a szülők élnek
rettegésben a járványhelyzet miatt,
attól tartanak, nehogy hazavigyék a
munkahelyükről a fertőzést, 
és átadják cukorbeteg gyerekük-
nek.

Egy, az egyesület által kezdemé-
nyezett online felmérésből kiderült,
hogy a kétszázötven válaszadóból
ketten, két felnőtt cukorbeteg sze-
mély kapta el a fertőzést.

Rózsa Enikő

Menyhárt Borbála
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Töltsük meg házi finomságokkal a kamrát!

A diabétesz nem akadály a mozgásban, a sportban
Cukorbetegen a felhők fölött



Milyen színekben, hangulatok-
ban mutatkozik meg az isteni szere-
tet szemszögéből kirajzolódó világ,
hogyan értékelődik át minden a Te-
remtő jelenlétét megtapasztalt,
abban elmerülő, ,,látó” lélek szá-
mára? – ezekre a kérdésekre kínál
választ Simon Judit-Gyöngyi har-
madik verseskötete, A megnyílt ég
című, amelynek márciusra tervezett
bemutatója a koronavírus-járvány
miatt elmaradt. 

A HIFA-Románia Egyesület el-
nökének új könyve – Az Úr asztalá-
nál és Az alázatos Szeretet című
kötetek után – lírai fohászok újabb
füzérével ajándékozza meg az olva-
sót. Szőcs E. László jezsuita szerze-
tes ajánlásában az Istenbe szerelmes
Lélek verseinek nevezi ezeket az al-
kotásokat. Erről az érzelemről ta-
núskodik a kötet mottójául
választott Victor Hugo-idézet is:
,,Bizonyos gondolatok olyanok,
mint az imádság. Vannak pillana-
tok, amelyekben – akármilyen a
testtartásunk – a lélek térdre borul.”

– A francia író két mondata
mintha előkészítené a művészi kitá-
rulkozást, a korábbiaknál is szemé-
lyesebb vallomást – vetettük fel az
alkotónak beszélgetésünk elején.

– Az írásaimban rendszerint
igyekszem kerülni a sérültségemből
eredő helyzet említését, hiszen Is-
tennel való kapcsolatomban nem ez
a lényeg, és amikor tudatosult ben-
nem mindaz, ami ebből a kapcsolat-
ból születik, azt is megértettem,
hogy ezek az imaköltemények min-
den olvasóréteget meg kell szólítsa-
nak. Ezzel a mottóval azonban egy
pillanatra önmagamra is reflektá-

lok, hiszen, bár nem tudok letér-
delni vagy a kezemet az ég felé
emelni, a lelkem mindezt megte-
heti. 
A lélek rezdülései

– Hogyan született meg A meg-
nyílt ég száz verse? Leginkább mi
inspirált? 

– Van amikor egy gondolat érle-
lődik és formálódik sorokba, rí-
mekbe, máskor valamilyen történés
ihlet meg. Az Arcok című versem
buszmegállóban várakozó emberek
pillanatképéből született. Autóban
utaztam, amikor megérintett a
maguk elé meredő, telefonjukat
nyomkodó ismeretlenek látványa.
Megfogalmazódott bennem a kér-
dés, hogy vajon eszükbe jutott-e
ezeknek az embereknek, hogy Isten
abban a pillanatban is ott volt velük
és bennük, és hogy ezt a csodálatos
jelenlétet bármikor, a leghétközna-
pibb helyzetben is átélhetik? Az
Utolsó perc című versemet az a
gondolat ihlette, hogy mennyi időt
elpazaroltam, amíg meg nem ta-
pasztaltam az Úr végtelen szerete-
tét, Az ártatlan, akár egy angyal
címűt pedig egy autista fiatal lelki
tisztaságára való rácsodálkozás. A
Hála az első keresztényekért ft.
Oláh Dénes főesperes katakombák-
ról szóló katekézise alapján, a jézusi
tanítást továbbadó elődökért szóló,
ujjongó köszönetként íródott, annak
felismeréseként, hogy az első üze-
netvivők küldetését folytatnunk
kell. De élményszerű megtapaszta-
lás hozta életre A kereszted előtt
című verset is, és folytathatnám a
sort. A szívemhez legközelebb álló
versek között említhetem A Szerel-
mes Isten címűt is. Időnként a Te-
remtő szemszögéből írom a verset,

az Úr szavait igyekszem tolmá-
csolni. Ezt az égi hangot egyébként
bárki meghallhatja, ha elcsendese-
dik, és belesimul az Ő akaratába.

– A versek keltezése alapján a
kötet tartalmát tavaly márciustól
decemberig hívtad életre. Néha egy
nap több költeményt is.

– Ez valóban többször is előfor-
dult, de olyan is volt, hogy egyetlen
vers napokig formálódott bennem.
A lelkem rezdüléseit vetettem pa-
pírra, illetve pötyögtem be – ha
éppen úton voltam – a telefonomba.
A legfőbb célom az, hogy tudatosít-
sam az emberekben, hogy Isten
végtelenül szeret minket, szerelmes
belénk, és ezt a szerelmet viszonoz-
nunk kell. Ezáltal mindenkinek
módjában áll megízlelni a menny-
országot. Mindannyian vállalhatjuk
a híd szerepét, közvetítve ezt az

égből a föld felé küldött
üzenetet. 
Szem, szív, lélek egysége

– Milyennek látja a
,,szerelmes Lélek” a Te-
remtőt?

– ,,Nézzétek, mekkora
szeretettel van irántunk
az Atya”– olvashatjuk a
Szentírásban, János apos-
tol első levelében. Érde-
kes, hogy itt sincs
egyértelműen kifejezve a
szeretet mértéke, ez
ugyanis számunkra fel-
foghatatlan.

– A kötet alcíme: Szí-
vemmel szemléllek
Téged, Általad, Veled és
Benned a mindenséget. A
,,szívemmel szemléllek”
alliterációban szív, szem
és lélek egysége, szenthá-
romsága teremtődik meg.
Tudatosan?

– Minden bizonnyal.
Érdemes megtapasztalni,
mennyire át tud alakulni

a világ, ha ez az egység létrejön, ha
a Lélek szemszögéből tekintünk
nemcsak magunkra, hanem a körü-
löttünk lévőkre is. Ha tudatosan
megélnénk, hogy Isten mindenki-
ben ott él, egészen másként viszo-
nyulnánk egymáshoz, és így a világ
is más lenne.

– Mit kínál a ,,megnyílt ég” a lel-
kiséget kevésbé vagy egyáltalán
nem gyakorló szemlélőnek?

– Talán a felismerést, hogy Isten
végtelen szeretetének ajándéka
mindenki számára elérhető. Ebből a
kérdésedből egyébként lehet, hogy
majd egy új vers születik. 

– Hol vásárolhatják meg az ér-
deklődők a kötetet?

– A HIFA-Románia Egyesület
marosvásárhelyi, George Enescu
utca 2. szám alatti székhelyén és a
Keresztelő Szent János római kato-

likus templom kapusszobájában, az
elkövetkezőkben pedig különböző
felekezetű templomokhoz viszünk
belőle. Kérésre házhoz is vihetjük,
illetve – postaköltség ellenében –
postázhatjuk is a könyvet más váro-
sokba, az igényeket a 0744-959-
990-es telefonszámon lehet jelezni.
A kötet eladásából származó bevé-
telt – akárcsak a korábbi köteteim-
nél – a HIFA-Románia Egyesület
javára fordítjuk.
A ,,köldökzsinór” erősítése

– Születendőben van-e a negye-
dik verseskötet?

– Jelenleg 77 új versem van, és
lehet, hogy ezúttal nem állok meg a
száznál. 

– Ezek szerint a karanténidőszak
kedvező volt számodra az alkotás-
hoz. Hogy élted meg ezeket a hóna-
pokat?

– Nekem nem jelentett nagy ki-
hívást az otthonülés, és az sem,
hogy vigyáznom kell az egészsé-
gemre, erre ugyanis eddig is külö-
nösképpen figyelnem kellett. Az
pedig, hogy csendesebb lett a kör-
nyék, kifejezetten jólesett. Az inter-
net rengeteg lehetőséget kínált a
lelkiség megélésére, ami számomra
külön ajándék volt, természetesen
jelen lenni élőben egy szentmisén
egészen más. Úgy gondolom, min-
den helyzet megkívánja, hogy elfo-
gadjuk és megéljük a lehetőségek
szerint, nem lázadozva, hanem fel-
ajánlva Istennek. Az ebben az idő-
szakban megélt csendben
fogalmazódott meg bennem – és ezt
a gondolatot másoknak is szeret-
ném átadni –, hogy az Úr ezzel az
új helyzettel talán azt üzeni: lassíta-
nunk kell. Az Istennel való harmó-
niát, a bennünk élő Istent csakis így
tapasztalhatjuk meg igazán. Így
erősíthetjük azt a lelki köldökzsi-
nórt, amellyel a Teremtőnkhöz kap-
csolódunk, és amely
mindannyiunkat táplál.  
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Simon Judit-Gyöngyi új verseskötete
A megnyílt ég

Publilius Syrus 
órómai aforizmaköltő 

egyik észrevételét idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Nagy Székely Ildikó



Egyik napról a másikra harmadára csök-
kent a CFR koronavírusos játékosainak
száma, miután a legfrissebb tesztelések nyolc
kolozsvári futballistánál is negatív eredményt
hoztak. A bajnokcsapat így kedd este két hét
szünet után újra pályára léphetett a labdarúgó
1. liga felsőházi rájátszásában: a Botoşani el-
leni mérkőzésen 1-0-s hazai siker született,
egy vitatott büntetőből szerzett gólnak kö-
szönhetően.

A CFR-nél tíz napja mutatták ki az első ko-
ronavírus-fertőzést Adrian Păun középpá-
lyásnál, emiatt elmaradt a csapat FCSB elleni
mérkőzése, emlékeztetett beszámolójában az
NSO. A Bukarestben tartózkodó keretet ez-
után egy magánklinikán tesztelték, és össze-
sen 26 személynél (16 játékosnál, a szakmai
stáb hat tagjánál, valamint a klub további
négy alkalmazottjánál) mutatták ki múlt
héten a koronavírust.

A legutóbbi, kolozsvári tesztelések viszont
eltérő eredményeket hoztak, hétfőn nyolc já-
tékos – Hindrich Ottó, Mike Cestor, Dodi
Joca, Denis Ciobotariu, Ovidiu Hoban, Luis
Aurelio, Catalin Itu és Billel Omrani – 
két egymás utáni tesztelése is negatív ered-
ményt mutatott, így ők engedélyt kaptak a
Profi Ligától az edzésekre, a csapat ere-
detileg vasárnapra tervezett FC Botoşani el-
leni találkozóját pedig kedd este megren-
dezték.

Mivel az otthon maradtak közül is hár-
man (Cristian Bălgrădean, Cătălin Golofca 
és Claudiu Petrila) előbb pozitív, majd nega-
tív tesztet produkáltak, a csapatnak így már
csak öt fertőzött és elkülönített játékosa
(Păun mellett Grzegorz Sandomierski, 
Cristian Manea, Damjan Djokovic és Lacina
Traoré) van.

A szakmai stábból viszont egyedül Valeriu
Bordeanu másodedző nem
kapta el a vírust – így ő he-
lyettesítette a kedd esti
mérkőzésen Dan Petrescu

vezetőedzőt, és ez várhatóan így marad a sze-
zon további mérkőzésein is.

A CFR vezetése pedig a bukaresti 
magánkórházat tervezi beperelni a Me-
diafax hírügynökség értesülései szerint, 
több százezer eurós kártérítést követelve 
a hibás teszteredmények miatt a klubot ért
anyagi és érzelmi kár
miatt.  

Az 1. liga felsőházá-
nak küzdelmeit az eu-
rópai kupák nevezési
határidejéig, azaz au-
gusztus 3-áig kellene
lezárni. A jelenleg 43
ponttal a második he-
lyen álló CFR-nek így
hat nap alatt három
mérkőzést kell játsza-
nia: a keddi, Botoşani
elleni összecsapás után
pénteken a FCSB elleni
találkozót kell pótolnia,
majd hétfőn az éllovas

CSU Craiova (44 pont) ellen dőlhet el a baj-
noki cím sorsa. A listavezető addig már nem
is játszik, szerdán este, a lapzárta után befe-
jeződött meccsen a harmadik helyen álló, ám
nemzetközi kupaindulási jogot adósságai
miatt nem szerzett Gyurgyevói Astra ottho-
nába látogatott.

* Angol Premier Liga, 37. for-
duló: Bournemouth – Sout-
hampton 0-2, Aston Villa –
Arsenal 1-0, Brighton & Hove
Albion – Newcastle United 0-0,
Liverpool – Chelsea 5-3, Man-
chester United – West Ham Uni-
ted 1-1, Norwich – Burnley 0-2,
Sheffield United – Everton 0-1,
Tottenham – Leicester 3-0, Wat-
ford – Manchester City 0-4,
Wolverhampton – Crystal Palace
2-0; 38. forduló: Arsenal – Wat-
ford 3-2, Burnley – Brighton &
Hove Albion 1-2, Chelsea –
Wolverhampton 2-0, Crystal Pa-
lace – Tottenham 1-1, Everton –
Bournemouth 1-3, Leicester –
Manchester United 0-2, Man-
chester City – Norwich 5-0,
Newcastle United – Liverpool 1-
3, Southampton – Sheffield Uni-

ted 3-1, West Ham United –
Aston Villa 1-1. A bajnokság
végeredménye (élcsoport): 1.
(már korábban bajnok) Liver-
pool 99 pont, 2. Manchester City
81, 3. Manchester United 66
(66-36), 4. Chelsea 66 (69-54).

* Olasz Serie A, 36. forduló:
AC Milan – Atalanta 1-1, AS
Roma – Fiorentina 2-1, Genoa –
Inter 0-3, Hellas Verona – Lazio
1-5, Bologna – Lecce 3-2, Bres-
cia – Parma 1-2, Juventus –
Sampdoria 2-0, Napoli – Sassu-
olo 2-0, SPAL – Torino 1-1,
Cagliari – Udinese 0-1; 37. for-
duló: Parma – Atalanta 1-2, Inter
– Napoli 2-0. Az élcsoport: 1.
(már bajnok) Juventus 83
pont/36 mérkőzés, 2. Inter 
79/37 (79-36), 3. Atalanta 78/37
(98-46).

Európai focikörkép

Az Olasz Nagydíj szervezői megerősítették,
nem fogadnak nézőket a szeptemberi versenyükön.
Ezzel a Ferrari által szervezett Toszkán Nagydíj
lehet az első, amely újra megnyitja kapuit.

Amikor a Forma–1 ismertette idei első 8 verse-
nyének programját, tisztázta, hogy a világjár-
ványra való tekintettel egyelőre csak zárt kapus
futamokban gondolkodik. Ennek ellenére az el-
múlt hetekben fölmerült, hogy akár már a nyol-
cadik futamon, a monzai Olasz Nagydíjon vissza-
térhet a közönség. Olaszországban egy ideje téma
a sportesemények újbóli megnyitása a nagyközön-
ség előtt, és az Autosport értesülése szerint az F1
célul tűzte ki, hogy a szeptember 6-ai monzai ver-
seny lesz az első, amelyet 2020-ban szurkolók előtt
rendeznek meg.

Erre viszont biztosan nem kerülhet sor. A pálya
a már korábban jegyet vásárlókat ezen a héten tá-
jékoztatta arról, hogy eseményük zárt kapus lesz,
vagyis nem lesz módjukban felhasználni idén a
jegyeiket. „A 2020-as Olasz Nagydíjra zárt kapuk
mögött kerül sor, azaz nézők nélkül. A már meg-

váltott jegyek árát visszafizetjük, teljes áron” – kö-
zölte a Monza.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ola-
szoknak nem lesz lehetőségük élőben F1-es ver-
senyt nézni idén. A Monzát egy héttel később
követő Mugellót már komolyan foglalkoztatja, mi-
lyen feltételek mellett engedhetne be nézőket.
Nemrég Firenze polgármestere is megerősítette,
hogy korlátozott számban szeretnének szurkolókat
ültetni a lelátókra. Ezzel a Ferrari 1000. versenye
lehet az első, amely nem zárt kapuk mögött zajlik
idén, írta az M4 Sport.

A Toszkán Nagydíjat követő helyszínek már re-
ménykedhetnek a nézők előtti nagydíjakban. Az
oroszországi szervezők már megkezdték a jegyek
értékesítését, Imola ugyancsak reménykedik a
nézők befogadásában, a Nürburgring vezetői szin-
tén megerősítették, hogy lehetőségként számolnak
az újranyitással, miközben az Autosport értesülése
szerint a portugáliai Portimao esetében már arról
is szó van, hogy nagyjából 50 ezer fős közönséggel
terveznek.

A Toszkán Nagydíjon visszatérhetnek a nézők a Forma–1-be?

Még augusztusban 
meglesz az angol 

Szuperkupa-győztes
Augusztus 29-én a londoni

Wembley Stadionban rendezik
meg az angol labdarúgó Szuper-
kupát, azaz a Community Shiel-
det. A szigetországi szövetség
szerdán jelentette be a futballsze-
zon hagyományos nyitómeccsé-
nek számító találkozó időpontját.
A mérkőzés egyik résztvevője
biztosan a bajnok Liverpool lesz,
ellenfelére viszont szombatig
várni kell, amikor az FA Kupa fi-
náléjában összecsap egymással
az Arsenal és a Chelsea. A Pre-
mier League két héttel a Commu-
nity Shield után, szeptember
12-én rajtol.Cristiano Ronaldo, a Juventus játékosa (j1) csapattársaival, miután megszerezte az első gólt a Samp-

doria ellen. A portugál sztár 31 gólnál tart, elméletileg esélyes az olasz gólkirályi címre és az Aranyci-
pőre is Fotó: EPA
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Fotó: Pro Sport

Fotó: XPB

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 9. for-
duló: Kolozsvári CFR – FC Botoşani 1-0 (1-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion,
nézők nélkül. Vezette: Marius Avram.
Gólszerző: Ciprian Deac (41 – büntetőből).
Sárga lap: Bordeianu (44.), Rondon (85.), illetve
Papa (7.), Babunski (90.).
Kolozsvári CFR: Arlauskis – Susic, Vinicius,
Burcă, Camora – Chipciu, Bordeianu, Deac –
Fica (10. Pereira, 72. Omrani), Rondon (90. Go-
lofca), Costache (46. Itu).
FC Botoșani: Pap – Haruț, Chindriș, Șeroni,
Țigănașu (81. Babunski) – Rodriguez, Papa (52.
Carlone) – Ashkovski (29. Keyta), Cîmpanu,
Ofosu (81. Roman) – Dugandzic.

Eredményjelző
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 9. forduló: Kolozs-
vári CFR – FC Botoşani 1-0; 2. ligás rájátszás, 4.
forduló: Aradi UTA – Bukaresti Rapid 1-2, Turris
Oltul Turnu Măgurele – CS Mioveni 0-1, Petrolul
Ploieşti – Campionii FC Argeş Piteşti 1-2.

Következik
* 1. liga, felsőház, 8. forduló (július 31.): Bukaresti FCSB – Ko-
lozsvári CFR; 10. forduló (augusztus 1-3.): Bukaresti FCSB –
Gyurgyevói Astra, FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan, CSU
Craiova – Kolozsvári CFR.
* 1. liga, alsóház, 12. forduló (ma 20.30 órától): Jászvásári CSM
Politehnica – FC Voluntari; 13. forduló (augusztus 1-2.): Acade-
mica Clinceni – Nagyszebeni Hermannstadt, Konstancai Viitorul
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, Jászvásári CSM Politehnica –
Chindia Târgovişte.
Tegnap lapzárta után játszották: Gyurgyevói Astra – CSU Craiova
(felsőház), Chindia Târgovişte – Academica Clinceni, Nagysze-
beni Hermannstadt – Konstancai Viitorul (alsóház).
* 2. liga, rájátszás, 5. (utolsó) forduló (augusztus 2., 18.30 óra):
CS Mioveni – Petrolul Ploieşti, Bukaresti Rapid – Turris Oltul
Turnu Măgurele, Campionii FC Argeş Piteşti – Aradi UTA.

A 2. ligás rájátszás tabellája
1. UTA                     4        1         1        2         7-7 29
2. Mioveni               4        2         1        1         4-4 27
3. FC Argeş              4        2         1        1         6-5 26
4. Turnu Măgurele   4        1         2        1         4-4 25
5. Rapid                   4        1         2        1         3-3 24
6. Petrolul                4        0         3        1         2-3 22

Tévesen nyilvánították koronavírus-fertőzöttnek a CFR játékosait

A bajnokság állása
Felsőház
1. Craiova           8            7            0         1         16-11     44
2. CFR                8            5            2         1         12-6       43
3. Astra               8            3            3         2         12-8       33
4. FCSB              8            2            3         3         13-12     31
5. Botoșani          9            1            3         5         6-11       29
6. Medgyes         9            0            3         6         4-15       25

Alsóház
1. Viitorul            11          6            4         1         24-11     42
2. Clinceni          11          7            0         4         13-15     32
3. Voluntari         11          6            3         2         14-6       31
4. Nagyszeben    9            4            3         2         12-12     28
5. Sepsi OSK      11          2            5         4         15-17     28
6. Jászvásár         11          3            3         5         12-14     23
7. Dinamo           7            1            1         5         5-9         21
8. Târgoviște       9            1            1         7         4-15       17



A képviselőház által kedden
elfogadott törvénytervezet
értelmében ingyentáblagépe-
ket biztosít az állam a távok-
tatáshoz való hozzá-
féréshez a tanulók bizonyos
kategóriáinak, illetve a tan-
erőknek.

A jogszabálytervezet a tanügyi
törvényt egészíti ki, és kötelezi az
oktatási tárcát, hogy tegye lehetővé
az állami költségvetésből az okta-
tási intézményeknek a távoktatás-
hoz szükséges táblagépek vagy
laptopok megvásárlását. Az ingyen
elektronikai eszközökben a hátrá-
nyos helyzetű tanulók részesülhet-
nek, valamint minden pedagógus. A
minisztériumnak biztosítania kell
ugyanakkor az internetes hozzáfé-
rés költségeit is.

A tervezet kötelezi a helyi önkor-
mányzatokat, hogy járuljon hozzá
az internetes hozzáféréshez minden,
területileg a fennhatóságuk alatt
levő oktatási intézménynél.

A kedvezményezettek kategóriái a
következők: minden olyan tanuló,
akinek családjában az egy főre eső
havi jövedelem nem haladta meg az
országos nettó minimálbér értékét a
beszerzést megelőző három hónap-
ban; minden árva vagy félárva, illetve
állami gondozásban levő gyermek;

minden tébécében szenvedő és orvosi
nyilvántartásba vett tanuló; a cukor-
beteg, rákos, krónikus veseelégtelen-
ségben szenvedő, epilepsziás,
veleszületett szívbetegségben, króni-
kus sárgaságban, immunbetegségek-
ben, ritka betegségekben, AIDS-ben
szenvedő, illetve más súlyos króni-
kus betegséggel küzdő vagy fogya-
tékkal élő gyermek.

A képviselőház első megkeresett
házként döntött az ügyben, a terve-
zet a szenátushoz kerül. A kormány
250 millió lejt különített el a tarta-
lékalapból azért, hogy táblagépe-
ket és internethez való hozzáférést
biztosítson minden iskolás 
gyermeknek – jelentette ki 
Ludovic Orban kormányfő.
(Agerpres)

Ingyentáblagépek tanulóknak, tanerőnek

Aggasztónak nevezte szerdán Ludovic Orban
kormányfő a költségvetési hiányt, kijelentve,
hogy minden költségtöbblettel kapcsolatban
óvatosságra van szükség. 

„Az idei költségvetési hiányt nem szabad összeha-
sonlítani más évek költségvetési hiányával. Nemcsak
Románia, hanem az egész világ küzd a pandémiával,
amely gazdasági válságot eredményezett. Emiatt sok
tevékenység abbamaradt, és csökkentek az államnak
az adókból, illetékekből származó bevételei. A hiány
nagyrészt a világjárvány okozta gazdasági válság
eredménye. Én hiszek benne, hogy az általunk meg-
hozott intézkedéseknek közép- és hosszú távon elő-
nyös lesz a hatásuk” – jelentette ki a miniszterelnök,
aki szerint a vállalatok helyzetét megkönnyítő intéz-
kedések, a lefoglalások és kényszervégrehajtások fel-

függesztése mind azt a célt szolgálja, hogy a cégek
működőképesek maradjanak. 

Kifejtette: a deficit aggasztó, és minden költségtöbb-
lettel kapcsolatban óvatosságra van szükség. 

Azt is elmondta: a kormány nem dönthet a nyugdíj-
emelés mértékéről mindaddig, amíg nem kapta kézhez
a féléves jelentést a költségvetési és pénzügyi helyzet-
ről, az országos stratégiai és előrejelzési bizottság
prognózisát és a nemzetközi szervezetek számadatait. 

„Én eddig egyetlen országról sem tudok, amely a
gazdasági válságot előidéző súlyos egészségügyi hely-
zetben megnövelte volna a nyugdíjakat és a fizetéseket,
de ránk nyomást gyakorolnak, így meg fogjuk emelni
a nyugdíjakat és a gyermekpénzt, ám csak olyan mér-
tékben, amit valóban elbír a gazdaság” – mondta
Orban. (Agerpres)

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket,
hogy környezetvédelmi engedélyre nyújtott be ké-
rést a „142A jelzésű, Vámosgálfalva – Szászbogács
– Szeben megye határa közötti megyei út egy sza-
kaszának felújítása” elnevezésű projektre, ame-
lyet Maros megyében, Szászbogács községben,
Szászbogács település bel- és külterületein javasol-
nak kivitelezésre.
A javasolt projekttel kapcsolatos részletesebb in-
formációk a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökségtől kérhetők a 0265-314-984 telefonszá-
mon, a 0265-314-985 faxszámon vagy az
office@apmms.anpm.ro e-mail-címen, valamint a
Maros Megyei Tanácstól a cjmures@cjmures.ro e-
mail-címen. 
Az érdekeltek megjegyzéseiket/óvásukat elektro-
nikus úton küldhetik el a Maros Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnek az office@apmms.anpm.ro
e-mail-címre. 

Az ELNÖK nevében              Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor               FŐJEGYZŐ

megyemenedzser

Ovidiu Dancu
ALELNÖK
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Ludovic Orban: A költségvetési deficit 
aggasztó

Fotó: Antalfi Andrea

Megkezdődött a helyhatósági
választásokat megelőző 

választási időszak
Constantin-Florin Mituleţu-Buică, az Állandó Választási Ha-
tóság (AEP) elnöke közölte: szerdán megkezdődött a szep-
tember 27-ére kiírt helyhatósági választásokat megelőző
választási időszak, a versenyben részt venni kívánó pártok
megnyithatják és bejelenthetik számláikat az AEP-nél.

Azt is megemlítette, hogy noha egyes települések jelenleg vesztegzár
alatt vannak, a karantént várhatóan feloldják a választókerületek létre-
hozása előtt.

Az Állandó Választási Hatóság közleményt juttatott el az Agerpres
hírügynökséghez, aminek értelmében a választásokat megelőző időszak
ütemterve a következő:

* augusztus 2. – a Központi Választási Iroda létrehozása;
* augusztus 7–11. – a választási szövetségek bejegyzése;
* augusztus 7–18. – a jelöltek listájának benyújtása;
* augusztus 8. – a választókerületek létrehozása;
* augusztus 24. – a jelölések véglegesítése;
* szeptember 22. – szavazólapok nyomtatása, a szavazóirodák elnö-

keinek és helyetteseiknek kijelölése számítógépes sorshúzás révén;
* szeptember 26., reggel 7 óra – a választási kampánycsend kezdete;
* szeptember 27., reggel 7 óra – a szavazás kezdete;
* szeptember 27., este 9 óra – a szavazás lezárása. (Agerpres)

A pedagógusok véglegesítő vizsgáján 
112-en írták meg a nyolcas dolgozatot

Az óvások előtti eredmények szerint a megyénkben
véglegesítő vizsgára jelentkezett 202 frissen végzett
pedagógusból 189-en írtak érvényes dolgozatot, és
112-en érték el a nyolcas jegyet, ami 59,25 százalékos
átmenési arányt jelent. Egy jelöltnek lett 10-es a dol-
gozata, 73-an kaptak nyolcas és kilences, 38-an kilen-
ces és tízes közötti jegyet. Az írásbeli a 70 százalékát
képezi az összátlagnak, amelyben a többi jegy sem le-
hetett nyolcasnál kisebb. 

Nem jogosult a végleges tanári címre az a 46 jelölt,
akik hetes és nyolcas közötti, az a 24, akik hatos és
hetes közötti, és az a hat jelölt, akik ötös és hatos kö-

zötti jegyet kaptak az írásbeli dolgozatukra, 77 sze-
mélyről, a vizsgázók 40,74 százalékáról van  szó. 

Az országos átlag több mint 10 százalékkal maga-
sabb, a 6.775 jelöltből 4.176-an írtak nyolcast vagy
annál nagyobb jegyre értékelt dolgozatot, ami 69,7
százalékos sikerességi arányt jelent. 101 jelölt dolgo-
zatára tízest adtak.

Az elért jegyet megfellebbezni szerdán déltől csü-
törtökön (júl. 30.) déli 12 óráig lehet. A végeredményt
augusztus 4-én teszik közzé. A jegyeket a vizsgaköz-
pontokban és a definitivat.edu.ro honlapon lehet meg-
tekinteni. (bodolai)

Megépül a Nagyvárad–
Békéscsaba villamos vezeték

hiányzó szakasza
A Transelectrica Villamosenergia-szállító Országos Társaság
szerdán bejelentette: megkötötte a szerződést a Nagyvá-
rad–Békéscsaba 400 kilovoltos villamos vezeték hiányzó ro-
mániai szakaszának a megépítésére. A társaság
közleményét az Agerpres hírügynökség idézte.

A munkálatokat az elkövetkező egy évben végzi el az Electromontaj
társaság.

A Transelectrica emlékeztetett rá: a Nagyvárad–Békéscsaba 400 ki-
lovoltos vezeték építése 2008-ban akadt el a Dél-Nagyvárad és Nadab
közötti területkisajátítási nehézségek miatt. Ezért a vezetéknek csak egy
részét: a 60 kilométeres Nadab–Békéscsaba szakaszt sikerült eddig át-
adni. Utóbbiból 22 kilométer vezeték épült Románia területén. A 72 ki-
lométeres Dél-Nagyvárad–Nadab vezeték csak részben készült el,
építési munkálatai félbeszakadtak.

A Transelectrica közleménye szerint a Dél-Nagyvárad–Nadab veze-
ték bezárja a 400 kilovoltos vezetékgyűrűt Románia nyugati határvidé-
kén, ezzel jelentősen csökkenti a régió áramellátásának a kockázatait.
Emellett javítja a Magyarország és Románia közötti energiaátadás ké-
pességét. A vezeték beüzemelése után Románia 100 megawatt villamos
energiát lesz képes exportálni Magyarországra, és 300 MW villamos
energiát lesz képes importálni Magyarországról.

A közlemény kitér arra, hogy a vezeték megépítésével Románia az
EU által megszabott követelményeknek tesz eleget, a kiépülő rendszer
hozzájárul az egységes európai energiapiac létrehozásához, és közvetve
a villamos energia árának a csökkenéséhez. (MTI)

Romániában jelentősen nőtt a legnagyobb 
online könyvterjesztő forgalma

Jelentősen megnőtt a legnagyobb online
könyvterjesztő forgalma Romániában a koro-
navírus-járvány idején: a Libris.ro idén 27
százalékkal több könyvet értékesített, mint a
múlt év első hét hónapjában – közölte a Me-
diafax hírügynökség.

A legtöbb rendelés Bukarestből, Temesvárról, Ko-
lozsvárról, Jászvásárról és Brassóból érkezett, átlagos
értékük pedig 15 százalékkal növekedett, megközelítve
a 100 lejt.

A recenziókkal és olvasói értékelésekkel ellátott
könyvek a legkeresettebbek. A portál felmérése szerint,
amelyre ezer olvasó küldte be válaszait, a vásárlók
csaknem 20 százaléka a barátok javaslatai alapján vá-
lasztja ki a megvásárolt könyveket.

A járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások ide-

jén látványosan megnőtt a szépirodalom iránti érdek-
lődés a Libris portálján – írta a forgalmazó. Alex Mi-
chaelides Néma tanú című pszichológiai thrillerje volt
a legkelendőbb a Libris.ro-n, de a május-július időszak
toplistáját egy kortárs román szerző, Ela EH (Elena
Eremencu) Bocsásd meg, hogy szerettelek című regé-
nye vezette.

A szórakoztató irodalom nemzetközi szinten is
bestsellernek számító, az első hét legkeresettebb
kötet közé – a bűnözőből a sarkköri Arctic ultrát há-
romszor is teljesítő ultramaratonistává vált – 
Tibi Useriu 27 lépés című motivációs könyve is fel-
került.

A 2009-ben alapított Libris.ro tavaly 2,3 millió
könyvrendelést juttatott el 1,2 millió olvasónak – írta
a Mediafax. (MTI)



ADÁSVÉTEL
ELADÓ 658 m2 telek Szovátán (Vul-
turilor u. 15/A). Ára 6000 euró. Tel.
0749-763-967. (8290-I)

MINDENFÉLE

KOMOLY, megbízható, gyereket szerető
dadust keresünk. Tel. 0740-659-976.
(8258)

ÁCSMUNKÁT, tetőfedést bármilyen
cseréppel, cserépforgatást, kültéri és
beltéri építkezést vállalok. Tel. 0758-737-
660. (7953)

HÁZTETŐT készítünk cserépből
vagy lemezből, teraszt fából, válla-
lunk kisebb javítást stb. Nyugdíjasok-
nak 15% kedvezmény. Tel.
0770-580-742, 0759-163-860. (8188-I)

VÁLLALUNK festést, vakolást, külső
és belső építkezési munkát, tetőké-
szítést. Komolyságot kérünk. További
információk a 0749-946-456-os tele-
fonszámon. (8259-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8284-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést új anyaggal,
kis javításokat, bádogosmunkát, készre
dolgozást, glettolást, festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (8248)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
lius 30-án ifj. KÁLMÁN 
JENŐKÉRE tragikus halálának
18. évfordulóján, valamint au-
gusztus 30-án id. KÁLMÁN 
JENŐRE halálának 23. évforduló-
ján. Emléküket őrzik: Ibolya,
Rózsi, Miki, családjukkal együtt.
Nyugodjatok békében! (8131)

ELHALÁLOZÁS
DOMI, elmentél, itthagytál, nem
lesz többé érettségi találkozó.
Nyugodj békében!
Laci, Levente. (mp.-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, apa, nagyapa, apatárs,
testvér,

BALOGH LÁSZLÓ
65 éves korában rövid szenvedés
után elhunyt.
Temetése július 31-én du. 1 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi
római katolikus temetőben (Már-
ton Áron u. 24.).

Gyászoló szerettei. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, testvér és rokon, 

KIS-MIKI MIHÁLY
tartalékos ezredes 

84 éves korában eltávozott közü-
lünk. Temetése július 30-án, csü-
törtökön 15 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló családja. (8277-I)

Az idő múlik, a fájdalom csak nő, 
és nem hoz enyhülést a múló idő. 
Sírodra hiába visszük a virágot, 
eltemettük veled az egész vilá-
got.
Szomorú szívvel emlékezünk jú-
lius 30-án, egyetlen gyermekünk,
VARGA ANDRÁS-BARNA
halálának 10. évfordulóján.
Szülei és nagymamája. (8273)
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Újidők,újprogramok!
Az OutwardBoundRomania nappali tábort hirdet idén nyárára.
A természetben eltöltött idő nagymértékű igényét a koronavírus-

megelőzési szabványok alapján tervezett programok által biztosítják. 
Helyszín: Május 1. utca, Szováta.
Periódus: 2020. augusztus 3-7. 
Célcsoportok:
Első lépések a természetben: 7-10 év közöttieknek.
Természetre hangolva: 11-13 év közöttieknek és 14-16 év közötti-

eknek.
Hozzájárulás: 500 lej/fő – utaztatás nélkül.
550 lej/fő – utaztatással (Marosvásárhelyről).
* Nappali tábor (ötnapos program hétfőtől péntekig, mindennap

9:00 és 17:00 óra között).
Programkoordinátor:
BARABÁSTÜNDE.
Tel:0365-407-673,
mobil:0769-224-290,

e-mail:info@outwardbound.ro

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. 
(64905-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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Viseljmaszkot,
mert

megmentheti
azéleted!

Vigyázzarra,
hogy:

• mossál kezet/fertőtlenítsd,
mielőtt a maszkot megérintenéd.

• ellenőrizd, hogy a maszk ne
legyen szakadt vagy lyukas.

• a maszk színes oldala legyen
kívül.

•  a maszk fémszállal áthúzott
részét igazítsd az orrodhoz.

• a maszkot a gumifüllel rög-
zítsd a füledre.

• úgy helyezd fel a maszkot,
hogy takarja mind az orrodat,
mind a szádat.

• a maszkot úgy távolítod el,
hogy a gumit leemeled a füled-
ről.

• a használt maszkot tartsd
távol magadtól és más felületek-
től.

• a maszkot mindig lehetőleg
fedeles szemeteskosárba dobd.

• miután eldobtad, mossál
kezet vagy fertőtlenítsd.

Vigyázzarra,
hogyNE:

• használj szakadt vagy nedves
maszkot.

• csupán a szájadat vagy az or-
rodat takard el.

• maradjon rés a maszk és az
arcod között.

• érintsd meg kézzel használat
közben a maszkot.

• viselj olyan maszkot, amely
nem áll fixen az arcodon.

• érintsd meg a maszk belső
felét.

• távolítsd el a maszkot, ami-
kor beszélsz valakivel.

• hordd a maszkot az állad
alatt.

• kerüljön az általad használt
maszk más keze ügyébe.

• használd újra az egyszer
használatos maszkot.

Viseljmaszkot,
mutasdmeg,
hogyfelelősség-
teljesember

vagy!

TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek!
Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-

tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


