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Megnyirbált protokollköltségek

Testületileg hiányoztak a POL tanácsosai

Tanszerinvázió
a boltokban

Pár nap maradt még hátra a becsengetésig, a papír- és írószerboltokban,
a nagyáruházakban és az interneten
azonban már hetek óta tanszerek széles választéka várja az óvoda- és iskolakezdésre készülőket. Egy
marosvásárhelyi boltban arról érdeklődtünk, idén mennyibe kerül egy alapfelszerelés összeállítása, illetve
melyek a legújabb trendek az iskolatáska kiválasztása és megtöltése
terén.

____________4.
Vándorkiállítások
vándorkurátora

Rendkívüli ülésen döntött tegnap a marosvásárhelyi tanács
mintegy 4 millió lej rendeltetéséről, a legtöbb pénz – 2,5 millió lej – a közműszolgáltatások kifizetésére megy el. A teljes
összeget az országos költségvetés-kiegészítésből utalták ki
Marosvásárhelynek.

Antalfi Imola

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Egyetlen határozattervezet szerepelt a marosvásárhelyi tanács rendkívüli ülésének napirendjén: a 2019-es költségvetés-kiegészítés. A 4 millió lej összegű kiegészítés a kormánykasszából érkezett, rendeltetéséről
a polgármesteri hivatal igazgatóságainak javaslata alapján a közgyűlésnek kellett döntenie. A tegnapi ülésről a POL teljes frakciója hiányzott,
a 16 megjelent képviselő azonban elég volt ahhoz, hogy döntőképes legyen a tanács.
(Folytatás a 4. oldalon)

Sorozatos kiállításaival, tanulmányaival, könyveivel jobbára ismert, de méltánytalanul elfelejtett
személyiségeknek állít emléket. „Molinóképregényeivel” új műfajt teremtve
járja be Magyarországot, Erdélyt, és
megfordult más országokban is. Irodalom- és színháztörténészi kutatómunkájának a lényegét foglalja össze a
gazdag képanyaggal illusztrált vándorkiállításokon, amelyeknek felcsavarható molinóira a fotókat és a szöveget
férje, Szebeni-Szabó Róbert szerkeszti látványos egésszé.

____________5.

A legjobb védekezés?

Mózes Edith

Nem kellene csodálkoznunk semmin, ami kies tájainkon történik. Hiszen Romániában élünk, a minden lehetőségek és lehetetlenségek, képtelenségek országában.
Tehát azon sem csodálkoz(hat)unk, hogy román nacionalista
szervezetek több székelyföldi politikust feljelentettek az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) a június 6-i úzvölgyi
incidensek kapcsán, amikor, mint köztudott, az első világháborús
magyar katonatemetőbe több ezer román megemlékező nyomult
be erőszakkal, és ortodox szertartás keretében felszentelték az ott
törvényellenesen létesített román emlékművet és parcellát, illetve
bántalmazták a magyarokat, rongáltak.
Őket senki sem vonta felelősségre. Ellenben Hargita Megye Tanácsának elnökét, Borboly Csabát, Kovászna Megye Tanácsának
elnökét, Tamás Sándort, Gergely Andrást, Csíkszentmárton polgármesterét, Korodi Attila képviselőt és Tánczos Barna szenátort
beidézték meghallgatásra a CNCD-hez.
A feljelentők a magyar politikusokat románellenes uszítással
vádolják, amiért nyilvánosan felkérték a magyarokat, minél nagyobb számban vegyenek részt az incidensekkel végződő élő láncban, amellyel a román emlékmű felavatását akarták
megakadályozni. A két megyei elnök meg „diszkriminált”, mert
nem engedtek be románokat a temetőbe.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 47 perckor,
lenyugszik
19 óra 55 perckor.
Az év 248. napja,
hátravan 117 nap.

Hulladékkupacok a rózsák városában

Ma VIKTOR, LŐRINC,
holnap ZAKARIÁS napja.
ZAKARIÁS: héber eredetű
név, amely latin közvetítéssel
érkezett hozzánk. Jelentése:
Jahve emlékezik.

IdŐJÁrÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 270C
min. 120C
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Bnr – 2019. szeptember 4.

1 EUr

4,7272

100 HUF

1,4390

1 USd

1 g ArAny

4,2926
212,3704

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Nyílt HIFA-nap

Szeptember 5-én nyílt napot tart a marosvásárhelyi vár kupolatermében a HIFA-Románia Egyesület. A 10 órától kezdődő eseményen interaktív játékok, vetélkedők,
kézművesműhely is lesz, 16 órakor kezdődik az online alkotótábor fogyatékkal élőknek és krónikus betegeknek
Kedvenceim című bemutatója, ezt követi a IX. Rejtett
gyöngyszemek, fogyatékkal élők alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitója, ugyanakkor sor kerül az online alkotótábor
és a Rejtett gyöngyszemek kiállításon résztvevők díjazására
is. A HIFA-RO Info Kiadó kiadványainak bemutatása után
17.15-től Kerekes Adélka Vágysúlyos sóhajok verseskötetének a bemutatójára várják az érdeklődőket.

Nyári egyetem a gernyeszegi
kastélyban

Szeptember 2-án, hétfőn vette kezdetét a Teleki Kastély
Egyesület és az ARCHÉ Egyesület által szervezett, hétnapos ARCHÉ nyári tábor a gernyeszegi Teleki-kastélyban,
ahol a részt vevő szakemberek, valamint építész, művészettörténész, tájépítész és archeológus szakos egyetemisták
interdiszciplináris
csoportokba
tömörülve
tanulmányozzák a kastélyban fellelhető értékeket, illetve
dolgoznak ki a műemlék épület védelmét, hasznosítását
célzó stratégiákat.

Filmvetítés az Oázis Alapítványnál

A Bruno Gröning, a fenomén című filmet vetítik szeptember
7-én 14-20 óra között, két szünettel, az Oázis Alapítvány
Marosvásárhely, Emil Dandea utca 10. szám alatti székhelyén. A belépés díjtalan.

Creactivity játszónap a kastélyban

Szeptember 7-én 10–18 óra között játszónapot szervez a
gernyeszegi Teleki-kastélyban a Creactivity Egyesület.
Olyan kalandra hívják a gyerekeket, amellyel szeretnék felkelteni az érdeklődésüket a történelem és a kastélyok iránt.
A programban a kézművesműhelyek mellett szerepel
bábos workshop Bonczidai Dezső bábművész vezetésével,
Barangolás Meseországban címmel interaktív kalandjáték,
grófi kincskeresés a kastélyban, valamint interaktív táncos
tevékenység Macaveiu Blankával (Navarra Dance). Emellett lesznek ejtőernyős csapatjátékok a kastélykertben, fellép a DanceArt tánciskola csoportja, valamint zenés és
hangszeres interaktív tevékenységre is be lehet nevezni
Lovász Ágota vezetésével. A gyerekeket elkísérő felnőtteknek szóló programok között lesz kastélylátogatás, női jóga
Kun Csillával, valamint Egyéni felelősségvállalás: Befolyásolják-e vásárlási szokásaink a klímaváltozást? címmel Balázs Panna előadását hallgathatják meg az érdeklődők,
Kacsó Etelka pedig EGÉSZség workshop illóolajokkal című
beszélgetésre várja őket. A kastélykertben sportolásra is
lesz lehetőség, valamint kastélyok történetét bemutató filmvetítések is lesznek.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Fotó: Mezey Sarolta

A rendet és civilizált környezetet kedvelő lakók borzadva és tehetetlenül nézik nap mint nap, hogy a szemét
nem tűnik el, nem viszi el senki, sőt mindennap csak nőttön-nő a kupac. Senki sem tesz semmit, hogy a szemetet
elhordják. Sem a lakótársulások, sem a köztisztaságiak, s
azok sem intézkednek, akik kihordták a lomot, holott nekik
kellett volna különfuvarral, saját költségükön elszállíttatni
a fölöslegessé vált kacatokat. Ehelyett kiraktak minden
szemetet, hogy patkányok tanyájává váljon az amúgy
eléggé gondozott és kellemes környék, hiszen átellenben,
a Poklos-hídtól kezdődik a Bazsalikom (Busuiocului) sétány, ami a város egyik legszebb sétánya.
A látványra, szagra érzékeny lakók a közösségi oldalon
kérték, hogy a köztisztaságiak tegyék a dolgukat, de hiába.

A Salubriserv diszpécserszolgálatát hívtuk a 0265-214158-es telefonszámon; a diszpécser arról tájékoztatott,
hogy ha nem háztartási szemétről, illetve a környékbeli
zöldövezetből származó szemétről van szó, a köztisztaságiak nem szállítják el a hulladékot. Nem kötelességük. A
lakóknak viszont nem szabad építkezési törmeléket, bútort, műanyag hulladékot kitenniük. Ha ilyen típusú hulladékot szeretnének elszállíttatni, szólni kell a
lakótársulásnál, megrendelést kell kiállítani, s akkor egy
külön megfizetett fuvarral elszállítják a hulladékot, köbméterenként 120 lejért. A kérdés mindig az, hogy ki hajlandó vállalni a költségeket? Merthogy nem olcsó a
hulladék elszállítása.
Kérdésünkre, hogy van-e ilyen szolgálat, a diszpécser
azt válaszolta, nincs. Vagy ő nem tud róla. Tehát, értelemszerűen magánszemély nem rendelhet egy ilyen fuvart,
csak a lakótársulás vezetője.
Az interneten számos marosvásárhelyi hulladékbegyűjtő központra bukkanhat az ember, címmel, telefonszámmal, velük is felvehető a kapcsolat. Persze, ide is
el kell szállítani a hulladékot, mert magától nem kerül
oda.
Addig is, amíg az integrált szemétgyűjtés végre beindul
Marosvásárhelyen, amitől nagyon sokat várunk, addig
ilyen állapotok uralkodnak a rózsák városában.

Erdélyi körútja során Marosvásárhelyt is meglátogatja
Karen Daveyan örményországi örmény katolikus lelkipásztor és felesége. Karen Daveyan a római Pápai Örmény
Kollégium egykori hallgatója, jelenleg az örményországi
ghiumri egyházmegyében teljesít lelkipásztori szolgálatot.
Marosvásárhelyen szeptember 9-én, hétfőn délelőtt 11 óra-

kor találkozik a helyi közösséggel, amelynek vetített képes
előadásban mesél a kaukázusi országról és közösségéről,
munkájáról.
A találkozó helyszíne a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János terme, olasz és francia nyelven folyik, magyarra tolmácsolva. A belépés ingyenes.

Már régen nem a rózsák városa Marosvásárhely,
kidobott bútorok, műanyag hulladékok, textíliák,
kartondobozok, palackok, minden, amit el lehet
képzelni, közel két hete ott díszeleg a Brassó
utcai szeméttároló mellett. Már a fedett parkolók
alatt is tele van szeméttel, s a parkolóhelyet bérlők alig tudnak beállni a helyükre. Mindenki boszszankodik és tehetetlenül áll.

Mezey Sarolta

Örmény katolikus lelkipásztor és felesége látogat
Marosvásárhelyre

rEndEzvény

VII. Szászrégeni Magyar Napok

Szeptember 5–8. között kerül sor a VII. Szászrégeni Magyar Napokra, a négy nap alatt hét helyszínen több mint
húsz rendezvényre várják az érdeklődőket. Szervezők az
RMDSZ szászrégeni szervezete, az RMDSZ szászrégeni
nőszervezete, a Csillag Egyesület, a Kemény János Művelődési Társaság, a Humana Regun Egyesület, a Rá-

kóczi Szövetség szászrégeni szervezete, a Szászrégeni
Ifjúsági Szervezet (SZISZ). 5-én, ma 17 órától az Eugen
Nicoară művelődési ház kiállítótermében megnyílik Csupán Eduárd festészeti kiállítása. 18 órakor ugyanitt bemutatják a Közélet és kaszinó. Dr. Fekete Andor ügyvéd
feljegyzései című könyvet, meghívottak: Káli Király István
író, szerkesztő és Sebestyén Mihály művelődéstörténész,
író, könyvtáros. Zongorán közreműködik Géczi Amália. 20
órakor a Park vendéglőben táncházba várják a gyermekeket és felnőtteket.
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Az rMdSz nem támogatja a dăncilă-kormányt

A politikus szerdán a magyar közmédiának elmondta, hogy
az RMDSZ már májusban eldöntötte, hogy nem támogatja a
kormányt, akkor bontották fel ugyanis a parlamenti együttműködési megállapodást az akkori kormánykoalícióval, és mint
mondta, „azóta semmi nem változott”.
Augusztus végén a Liberálisok és Demokraták Szövetsége
(ALDE) is kilépett kormányból, így megváltozott a kormány
politikai összetétele, ezért Dăncilănak bizalmat kell kérnie a
parlamenttől. Kelemen elmondta, hogy nem hajlandók támogatni háttérből sem a kormányt, ezért időpocsékolásnak nevezte az erről szóló spekulációkat.
Közölte, találkozott Dăncilăval a napokban, és nagyon korrekt beszélgetést folytattak, amely során ismertette az RMDSZ
álláspontját, amit a kormányfő tudomásul vett.
Kelemen Hunor jelezte, hogy az ellenzék bizalmatlansági

indítványát is készek megszavazni, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) már veszített
egy hetet, hogy beterjessze az indítványt. Szerinte amennyiben
az ellenzék tovább húzza az időt, Dăncilă a bizonytalan törvényhozókat átállíthatja a kormány oldalára, és azután már
nem lesz elég szavazata az ellenzéknek a kormánybuktatáshoz.
Kelemen Hunor úgy vélte, hogy ha előbb a kormány fog
bizalmi szavazást kérni a parlamenttől, és meglesz szükséges
233 szavazata, akkor az ellenzék már nem gyűjthet össze szintén 233 voksot, amennyi a kormánybuktatáshoz szükséges.
Kelemen közölte, hogy Ludovic Orbannal, a PNL elnökével
is tárgyalt, és elmondta neki, hogy minden elveszített nap
csökkenti annak az esélyét, hogy új kormánya legyen Romániának.
Román elemzők szerint a PNL azért húzza az időt, mert az
ellenzéki pártoknak valójában nem érdekük, hogy a novemberi elnökválasztás előtt hatalomra kerüljenek, így abban érdekeltek, hogy Dăncilă akár kisebbségi kormányként is helyén
maradjon novemberig, de akár a 2020-as parlamenti választásig is. (MTI)

Hallgatólagosan elfogadta szerdán a szenátus a 2019/40-es
sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő jogszabályt,
amely előírja, hogy a megyei tanácsok elnökeit ezentúl közvetlen és titkos szavazással választják meg.
A szenátusnak július 3-i határidővel kellett volna megvitatnia a tervezetet. A hallgatólagos elfogadást megállapító dokumentumot szerdán olvasta fel a felsőház plénumában Şerban
Valeca ügyvivő házelnök.
Mostanáig a megyei tanácsok elnökeit és alelnökeit, valamint az alpolgármestereket a megyei tanácsok, illetve helyi

tanácsok tagjai választották meg, tehát közvetett szavazás
révén kaptak megbízatást. A jogszabály indoklása szerint a
módosítás nem sérti a választási jogok alkotmányos elvű gyakorlását, és nem is akadályozza a választások megszervezését.
A Nemzeti Liberális Párt június 7-én kérte a nép ügyvédjét,
hogy emeljen alkotmányossági kifogást a rendelet ellen, amely
– az ellenzéki párt szerint – súlyosan sérti az alaptörvényt, és
diszkrimináció táptalaja lehet a helyi választott képviselők között. A döntő szavazás a képviselőházban zajlik majd a tervezetről. (Agerpres)

Boris Johnson brit miniszterelnök megerősítette
szerdán, hogy kormánya kész október közepén előrehozott parlamenti választásokat tartani, ha az ellenzék törvényt alkot a brit EU-tagság megállapodás
nélküli megszűnésének tilalmáról.

Johnsont a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában az ellenzéki Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn
arról faggatta, hogy a kormány milyen új megállapodási
javaslatokat terjesztett az Európai Unió elé. Johnson
ugyanis az elmúlt napokban többször kijelentette, hogy

„lendületes” tárgyalások folynak Brüsszellel az alsóház
által háromszor is elvetett eredeti Brexit-megállapodás alternatíváiról, de e tárgyalásokról eddig semmiféle részlettel nem szolgált.
Corbynnak válaszolva Johnson ismét csak annyit mondott,
hogy kormányának eltökélt szándéka egy új megállapodás elérése az október 17-i EU-csúcson, és utána az ország kiléptetése az EU-ból az október 31-i határnapon.
A kormányfő ezután megkérdezte: Corbyn hajlandó lennee támogatni, hogy a britek október 15-én választásokon dönthessenek az ellenzék Brexit-stratégiájáról. (MTI)

Sokirányú bóklászásaim közben bukkantam erre az MTIgépírásos jelentésre. Kelte 1937. november 15. „Londonból
jelentik. A Reuter-iroda koppenhágai jelentése szerint Balogh
István romániai gyémántkereskedő a Báthory lengyel gőzös
fedélzetéről a tengerbe esett és vízbe fulladt. A halálos baleset Elsinorénál [Helsingor], a híres Kronberg-kastély közelében történt, amely Shakespeare Hamlet tragédiájának
színhelye. Balogh állítólag a babonás hírű Hope-féle híres
óriás kék gyémánt tulajdonosa volt, amely szerencsétlenséget
hoz minden tulajdonosára. Amerikából tért vissza, ahol a
gyémántot egy leánynak akarta ajándékozni, aki azonban azt visszautasította. Úgy tudják, hogy a drágakövet
magával vitte a hullámsírba, és miután
holttestét nem találták meg, a vészt
hozó gyémánt örök időkre a tenger fenekén fog pihenni.
A sors különös véletlene, hogy Balogh tragédiájával egyidejűleg írta a Washington Timesban a gyémánt egyik korábbi
tualjdonosa, Evelyn Walsh-McLean, hogy vészt jósoló és fenyegető levelekkel árasztották el a gyémánt miatt, és rémületében Freeman washingtoni püspököt kérte, hogy őrizze az
átkos drágakövet székesegyháza páncélszekrényében, de a
püspök megdöbbenve kiáltott fel:
– Nem, Evelyn, ez az egyetlen kérése, amelyet nem teljesíthetek. Nem engedhetem meg, hogy ezt a szerencsétlen ékszert templomomba hozzák.
A Hope-gyémánt a világ legszebb kék gyémántja. Súlya
112 és 1/2 karát. 1688-ban a párizsi drágakőpiacon 80.000
pengőért vették meg, nevét egyik tulajdonosától, lord Hopetól kapta, akinek a családját a gyémánt megvétele után bajok
egész sora érte. Egyik utóbbi tulajdonosa az említett McLeanné, fia gépkocsibaleset során vesztette életét anyja szeme
láttára, férje súlyos pénzügyi botrányokba keveredett és tönkrement.”
Eddig a jelentés. A Wikipedia sem megy el mellette szótlanul. Azt regéli, hogy valószínűleg Indiában bukkantak az

akkor még 112 karátos gyémántra, amely a csiszolások és
alakítások révén sokat veszített karátsúlyából. 1668-ban XIV.
Lajos, a Napkirály tulajdonába került, majd a koronázási ékszer darabjaként Maria Antoinette nyakában is csüngött. Őt
szegényt lefejezték 1793-ban, miként az ismert szélesebb körökben. Nyaka ezután nem volt alkalmas ékszerviselésre.
A gyémántról 1820-ig semmit nem lehetett tudni; ekkor
vásárolta meg IV. György brit király. A király 1830-ban bekövetkezett halála után egy londoni bankár és drágakőgyűjtő, Henry Philip Hope vette meg a követ, amely máig az
ő nevét viseli. Hope 1839-ben meghalt,
s ezt követően a gyémánt több kézen
ment át, míg 1909-ben Pierre Cartier
híres párizsi ékszerész szerezte meg. Ő
1910-ben 180.000 dollárért Evelyn
Walsh-McLeannek adta el. A hölgy állította, hogy úgy érzi,
a másoknak szerencsétlenséget hozó tárgyak neki szerencsét
hoznak, talán ezért mondta Cartier azt a hölgynek, hogy a
gyémánt eddig mindenkire bajt hozott, aki csak viselte. Mrs.
McLean akárhova ment, viselte a Hope-gyémántot. 1947ben, halála után két évvel Harry Winston New York-i ékszerész megvásárolta a hölgy teljes kollekcióját. 1958-ban a
gyémántot a Smithsonian Intézetnek ajándékozta, az amerikai Nemzeti Drágakőgyűjtemény megalapítására. A drágakő 1 millió dollárra biztosított ajánlott postai
küldeményként egyszerű, barna csomagban érkezett meg rendeltetési helyére. A gyémánt azóta is az állandó kiállításon
látható.
Szegény Balogh Pista járt a legrosszabbul. Nem elég, hogy
szíve választottja szörnyülködve adta vissza az ajándékgyémántot, de ráadásul a peches erdélyi gyémántkereskedő még
egy magyar nevű lengyel gőzhajóról Hamleték kastélyának
közelében vízbe fulladt. Még reménye (angolul Hope) sem
lehetett arra, hogy a gyémánt az ő vagy Erdély nevét viselje.
Így csúsztunk le az egyetlen erdélyi gyémánt dicsőségéről.
Hoppon maradtunk.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) nem támogatja a Viorica Dăncilă vezette
kormányt, így nem fogja megszavazni a csak szociáldemokrata minisztereket magában foglaló kabinetet – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke.

A megyei tanácsok elnökeit közvetlen
és titkos szavazással választhatják meg

Johnson megerősítette, hogy október közepén
választások lehetnek

A Hope-gyémánt balladája

Ország – világ
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Beszámol az egészségbiztosító

Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely kötelezi az Országos Egészségbiztosító Pénztárat (CNAS), hogy tájékoztassa a
biztosítottat azon gyógyszerek és egészségügyi ellátások listájáról, amelyeknek költségét a CNAS
megtérítette az előző év folyamán. A tervezet az
egészségügyi reformra vonatkozó 2006/95-ös törvény 234-es cikkelyét egészíti ki. A most elfogadott
szöveg értelmében az egészségügyi pénztárnak kérésre 45 napon belül közölnie kell a biztosított személlyel, illetve ennek törvényes képviselőjével
azoknak az egészségügyi szolgáltatásoknak, gyógyszereknek, egészségügyi eszközöknek a listáját,
amelyek költségét az előző évben az országos
egészségbiztosítási alap költségvetéséből fedezték,
világosan feltüntetve ezek pontos értékét, a szállítók
nevét és a beszerzés dátumát is. A lista a páciensek
elektronikus dossziéján keresztül is elérhető lesz a
jogszabály szerint. A képviselőház döntő fórum volt
ebben a kérdésben. (Agerpres)

Sertéspestisgócok 25 megyében

Az ország 25 megyéjében, több mint 300 településen van jelen az afrikai sertéspestis, összesen több
mint 1100 gócot tartanak nyilván, amelyek közül a
legtöbb aktív góc Giurgiu és Dolj megyében van az
Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) szerdai tájékoztatása szerint. További négy megyében csak vaddisznóknál
van jelen a sertéspestis. A hivatalos statisztika szerint mostanáig 449.452 beteg állatot pusztítottak el.
2046 fertőzött vaddisznóról tudnak. Eddig 1303 gócpontot számoltak fel, a legtöbbet Tulcea (581), Brăila
(142) és Ialomiţa megyében (132). Szeptember 3áig több mint 9600 gazdát kártalanítottak, a kifizetések értéke elérte a 258.028.610 lejt. (Mediafax)

Reptérsztrájk lesz
Spanyolországban

A külügyminisztérium arra figyelmezteti a Spanyolországba készülő román állampolgárokat, hogy
szeptember 8-9-én az IBERIA légitársaság földi kiszolgálószemélyzetének sztrájkja miatt gond lesz a
bilbaói Loiu repülőtérre tartó és az onnan induló járatokkal. Az említett periódusban Spanyolországba
utazóknak vagy onnan haza tartóknak azt tanácsolják, indulás előtt nézzék meg a légitársaságok honlapján, érinti-e az ő járatukat is a sztrájk. A román
állampolgárok konzuli segítséget kérhetnek Románia madridi nagykövetségének telefonszámain.
(Mediafax)

Román áldozatai is vannak
a kabuli merényletnek

Románia kabuli diplomáciai képviseletének egyik
tagja meghalt, egy másik súlyosan megsebesült
abban a merényletben, amely hétfőről keddre virradóan történt Afganisztán fővárosában – közölte a
külügyminisztérium. A szaktárca szerint a támadás
a román nagykövetségnek is helyet adó kabuli épületet is érintette, és külföldi állampolgárok ellen irányult.
Románia
kabuli
nagykövetségének
képviselője állandó kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal az elhunyt román férfi holttestének hazaszállítása érdekében, a sérült román állampolgárt
pedig, amint állapota lehetővé teszi, szintén Európába szállítják, hogy megfelelő kezelésben részesüljön – írja a közlemény. Később Ramona Mănescu
külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a támadásban
elhunyt 43 éves férfi a román nagykövetség biztonsági csapatának tagja volt. Az AFP jelentése szerint
az afgán fővárosban tálibok által végrehajtott keddi
támadásban 16-an életüket vesztették, csaknem
120 személy megsérült. Az afgán rendőrség mintegy
400 külföldi állampolgárt menekített ki és helyezett
biztonságba. (Agerpres)

A legjobb védekezés?

(Folytatás az 1. oldalról)
A politikusok természetesen elutasították a románellenesség vádját. Emlékeztettek, hogy az úzvölgyi konfliktust nem a magyar közösség robbantotta ki. Tánczos
Barna az egyik közösségi oldalon így fogalmazott: „Az
úzvölgyi incidesek főszereplői, a rongálók és az ütlegelők bűnügyi felelősségre vonása helyett maszkosok verik
fel álmukból a szentmártoni alpolgármestert, valamint
több szentmártoni és kászoni magyar embert, ugyanakkor megyei tanácselnököket, polgármestereket és képviselőt, szenátort idéznek románellenesség vádjával a
diszkriminációellenes tanács elé”.
Korodi Attila elmondta, a meghallgatáson ismertették
az úzvölgyi katonatemető illetéktelen átalakításával kialakított politikai helyzetet, és kijelentették, minden
megnyilvánulásuk a törvényesség visszaállítására irányult. Annál inkább, mivel korábban több román hatóság is megállapította, hogy Dormánfalva polgármesteri
hivatala törvénytelenül hozta létre a román parcellát,
és állított emlékművet a temetőben.
A legjobb védekezés a támadás? Így is mondhatjuk.
Ezért nem is csodálkozunk a történteken. Választások
idején a nacionalista szervezetek és politikusok mindig
„aktivizálódnak”. Látunk majd még ennél cifrábbakat
is, amikor teljes gőzzel beindul kampány. Azoktól
vár(hat)unk csupán tisztánlátást, bölcsességet, igazságérzetet, akik kezében a döntés van.
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Megnyirbált protokollköltségek

(Folytatás az 1. oldalról)
A közgyűlésen nemcsak a meghirdetett napirend kapcsán voltak
felszólalások. A liberális képviselők
részéről elsőként felszólaló Moldovan Călin felolvasta a Dorin Florea
polgármester által kiadott nyilatkozatot, majd kijelentette, a PNL-képviselők azonosulnak ezzel. A
szóban forgó nyilatkozatban többek
között a polgármester azt írja:
„Azok iránti tiszteletből írom ezeket a sorokat, akik szeretnék megtudni az igazságot, hogy ne
manipulálják és ne vezessék félre
őket olyan zavaros helyzetben,
mint amilyenben most vagyunk.
Ezek a politikusok a hazugsággal,
manipulációval és csalással nevelt
réteghez tartoznak, ha megfigyelik
a tanulmányaik és okleveleik sorozatát. Ez a forradalom után kialakult sajátos tipológia, amely során
azt hiszik, hogy a politika és hitvány módszerek által könnyen
megvalósíthatják álmaikat.” Kijelenti továbbá, hogy „megtartja azt
a jó szokását, hogy a lakosokat korrekt módon tájékoztassa, hogy a
maguk során korrekt módon dönthessenek”. A költségvetés-kiegészítés témája kapcsán az összes
információ helyes, amit önökhöz
eljuttattam, a „politikusok” alávaló
törekvése, hogy gátolják a várost és
a projekteket, bármikor bizonyítható – hallottuk a polgármester
közleményét Moldovan Călin felolvasásában. És ha már a projekteknél tartunk, a városvezető azt is
közölte, hogy „Az általam vezetett
csapattal ebben a városban megvalósított projektek láthatók, szemben

Peti András és Csiki zsolt

azokkal a láthatatlan projektekkel,
amelyeket önöknek kellett volna kivitelezniük, és itt megemlítem a
hulladékkezelés kudarcát, a repülőtérét, a csergedi motorpályát, a
várost körülvevő terelőutak, a műjégpálya kudarcát, a strandét, az
IBM – orvosi tudományos kutató
város projektjét és sorolhatnám…”
A nyilatkozat végül kampányízű
szöveggel zárul, arról szól,
hogy milyennek kell lennie Marosvásárhely következő polgármesterének.
Az RMDSZ részéről Csiki Zsolt,
a költségvetési bizottság elnöke kijelentette: a polgármester az elmúlt
három évben támogathatta volna a
tanács által jóváhagyott legfontosabb projekteket. „Sokat dolgoztunk azon, hogy egy reális
költségvetést kidolgozzunk a városnak, és idénre 55 millió lejjel több
pénzt tudtunk jóváhagyni, mint tavaly. Ezúttal is 4 millió lejes kiegé-

Tanszerinvázió a boltokban

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

szítésről döntünk, és ez valóságos
pénz, nem virtuális összeg. 2016 óta
a legtöbb pénzt a tanintézeteknek
hagytuk jóvá, soha nem vontunk el
pénzt az oktatástól. Iskolakezdés
előtt pár nappal érthetetlen, hogy
miért nincs pénz a tanintézetek működésére” – mondta felszólalásában
Csiki Zsolt. Javasolta, hogy az oktatás támogatása érdekében az adminisztratív osztály 133 ezer lejes
költségvetéséből 100 ezer lejt fordítsanak három tanintézet javítási
munkálataira: 30-30 ezer lejt a Művészeti Líceum, a Bolyai, illetve az
Unirea líceumok kapnának, valamint 10 ezer lejt a Tudor Vladimirescu iskola.
Makkai Gergely alpolgármester
felszólalásának nem sok köze volt
az ülés témájához. Az „emberi méltóság tiszteletének jegyében” tiltakozott a sajtóban megjelent,
személyét célzó támadások ellen,
melyek szerint aláírásával támo-

Hétfőn indul a vásárlók ostroma

Pár nap maradt még hátra a
becsengetésig, a papír- és írószerboltokban, a nagyáruházakban és az interneten
azonban már hetek óta tanszerek széles választéka várja
az óvoda- és iskolakezdésre
készülőket. Egy marosvásárhelyi boltban arról érdeklődtünk, idén mennyibe kerül
egy alapfelszerelés összeállítása, illetve melyek a legújabb trendek az iskolatáska
kiválasztása és megtöltése
terén.

nagy Székely Ildikó

– Vásárlóink a múlt héten kezdtek érdeklődni a tanszerek iránt, de
legtöbben inkább csak az iskolatáskát és a tolltartót veszik meg, a
többi beszereznivalóval megvárják
a tanszerlistát, amit az oktatók rendszerint az első iskolai napon adnak
át a szülőknek. Az igazi vásárlási
hajrá így szeptember 9-én kezdődik
– mondta Fazakas Emőke, az írószerbolt alkalmazottja, akit először
az iskolatáskákról kérdeztünk.
„Simis” vagy gerincvédő?
– A szülők természetesen a minőséget, a gyermekek a trendi külsőt
tartják szem előtt. A lányok körében
továbbra is hódít az egyszarvús,
jégvarázsos dekoráció, a fiúk az
autós, focis, kosárlabdás iskolatáskákat kedvelik, a nagyobb diákok a
nonfiguratív mintákat részesítik
előnyben. Népszerűnek bizonyult
és el is fogyott már a pikkelyes,
érintésre színt váltó „simis” táska.
Ami az árakat illeti, az előkészítősök kisebb méretű táskája 46–70 lej

között kapható, az első osztálytól
szükséges, nagyobb iskolatáskák 80
lejnél kezdődnek, a legdrágább 300
lejbe kerül – sorolta a kereskedő,
akitől azt is megtudtuk, hogy az iskolatáskák árát a márkás dekoráció
mellett olyan hasznos tartozékok is
befolyásolják, mint a gerincet védő,
merev háttámla vagy a keményebb
alj. Egy hátmerevítős táska például
163 lejért szerezhető be, míg a tartozék nélküli 96 lejért kapható.
Márkák, emeletek
A tolltartók kínálatában egy egyszerű, „bedobós” ára 8–17 lej között
mozog,
a
nagyobb
befogadóképességűek 25 lejtől kaphatók. A két-, illetve háromemeletes
tolltartók természetesen többe kerülnek, az ár azonban itt is márkafüggő, egy egyszerű, virágmintás
emeletes tolltartó például 32 lejbe,
egy ugyanakkora, ismert márkajegyű árucikk 76 lejbe kerül. A felszerelt – grafit- és színes ceruzákkal,
tollal, radírral, hegyezővel ellátott
–, de szerényebb díszítésű tolltartó
csaknem feleáron, 43,5 lejért vihető
haza.
Füzetekből is rendkívül gazdag a
választék. Egy A5-ös (kis méretű)
48 lapos füzet 1,7 lejbe kerül, a 60
lapos 4,5, a 80 lapos 6 lejért kapható. Az A4-es (student) füzet ára
4,5 lej. Irkatéren új trend a csillogó
neonfüzet, ami háromszor többe
kerül, 14 lejért kapható. Fazakas
Emőke az egy-két éve megjelent,
beborított dupla füzetekre is felhívta a figyelmünket. A kettős szett
egy kockás és egy vonalas füzetből
áll, 12,5 lej az ára.
Törésálló ceruza, kaméleonkarióka
Ami az írószereket illeti, a legki-

sebb diákoknak ajánlott, háromszögletű, könnyebben megfogható
grafitceruza 1 lejbe, a csúszásgátlóval ellátott 4 lejbe kerül. Töltött ceruzát már 2 lejért találunk, a márkás
nyomósironok (rotringok) ára 16
lej. A nagyobb diákok számára jó
minőségű golyóstoll már 0,7 lejért
kapható, a zselés, végükön radírral
ellátott tollak 12,8 lejbe kerülnek.
Csúszásgátlós, illetve kimondottan
bal kezűeknek való toll 42,5 lejért
vásárolható.
Új trend a színes ceruzák kínála-

gatná a polgármesteri hivatalt 100
ezer lej kiutalásával, kommunikációs célokra. „Kötelességem aláírni. Mint a végrehajtó apparátus
tagja, végrehajtjuk az önök (a tanács – szerk. megj.) által hozott határozatokat” – jelentette ki, majd
arra biztatta az őt támadó cikkek
szerzőjét, hogy tájékozódjon
jobban.
Miculi Vasile a júliusi költségvetés-kiigazítás során „levágott” ösznehezményezte,
a
szegeket
polgármesteri hivatal adminisztratív
osztályának illetékese pedig azt
mondta, Fodor Imre óta nem uralkodtak ilyen állapotok a polgármesteri hivatalban, és felhívta a
képviselők figyelmét, hogy ha viszszavágják az osztályának szánt öszszeget, képtelenek lesznek kifizetni
a számlákat. Matei Dumitru szerint
az iskolák igényei sokkal nagyobbak, mint a rendelkezésre álló öszszegek, majd kijelentette, a város 60
tanintézetében tanuló 30 ezer gyermek érdekeit talán úgy kellene figyelembe venni, hogy arányuknak
megfelelően különítsenek el pénzt
az oktatásra.
Peti András RMDSZ-képviselő
szerint az a hír járja, hogy nincs
elég pénz bizonyos fejlesztésekre,
és ezeket fel kell függeszteni, de,
mint mondta, az ilyen munkálatokat
már eleve csak akkor lehet megkezdeni, ha van rájuk fedezet. Szerinte a költségvetés-kiigazítást sem
lehet okolni, hiszen a költségvetéskiigazítás nem strukturális és stratégiai
problémákat
hivatott
megoldani.
A testület végül jóváhagyta a határozattervezetet, amelybe bekerült
mind Moldovan Călin, mind Csiki

Zsolt módosítási javaslata. Peti
András a kommunikációs tevékenységre
előirányzott
összegek
csökkentésével kapcsolatosan lapunknak elmondta: „Egyetlen tételt
nyirbáltunk meg, konkrétan a protokollköltségeket és azon belül is a
kommunikációs költségeket, tudniillik még nem tudjuk, hogy ki fizette azokat a – szórólap
formájában a postaládákba érkezett
– kampányleveleket, amelyek egyrészt teljes mértékben valótlanságokat állítanak, másrészt a tanács
munkáját, a tanács működésére vonatkozó rosszmájú megjegyzéseket
tartalmaznak. Reméljük, hogy nem
közpénzekből, és nem a polgármesteri hivatal finanszírozta. Nem vagyunk hajlandók hozzájárulni
ahhoz, hogy újabb összegeket különítsünk el, hogy saját magunk
ellen fordítsuk ezt a rágalomhadjáratot. Az igazgatóság által kért
200.000 lejt a gazdasági igazgatóság csökkentette 133 ezer lejre, s
mi azt levágtuk 33 ezer lejre,
annak a logikának a mentén, hogy
egyrészt év elején egész évre vonatkozó költségvetést hagytunk
jóvá, amely az előző év végrehajtásával egyenértékű, tehát semmi
nem indokolja, hogy többet kommunikáljanak, illetve a 33 ezer lejre
már beérkezett egy számla, amit ki
kell fizetni. Tehát mi mindent, ami
eddig végrehajtásra került, jóváhagytunk.” Peti András hozzátette,
a 4 millió lejből 2,5 millió lejt közműszámlák kifizetésére, 700 ezer
lejt iskolák folyó javítási és felújítási munkálataira, 700 ezer lejt
utcák felújítására és a fent említett
100 ezer lejt szintén iskolák javítására szavazták meg.

tában is van, az ABS-es (AntiBreak-System), azaz törésálló ceruzabéllel
ellátott
színezők,
amelyekért 18 lejt kell fizetni, és a
16 lejért kapható, kétszínű ceruzák
is a divatújdonságok közé sorolhatók. A filctollak terén új trend a
színváltós karióka, amelynek kaméleontulajdonságát egy fehér marker
váltja ki. A hagyományos filctollak
árát a készlet nagysága határozza
meg, a hatszínű csomag 4, a 12
színű 8, az 50 színű 43 lejbe kerül.
– Mennyit kell fizetni egy alaptanszercsomag összeállításáért? –
kérdeztük látogatásunk végén a bolt
alkalmazottját.
– 200–250, legtöbb 300 lejért
már minden beszerezhető, az isko-

latáskát és a tolltartót is beleértve.
Annak viszont, aki az új trendeket
szeretné követni, mélyebben a zsebébe kell nyúlni. A határ a csillagos
ég – összegzett Fazakas Emőke.
Mint említettük, tanszereket a
nagyáruházak is kínálnak, aki azonban hozzáértő segítséget venne
igénybe, jobban jár, ha a papír- és
írószerboltokban néz szét. Az iskolakezdés utáni sorok elkerülése végett internetről is megrendelhető a
tanszercsomag, ez esetben viszont a
szállítási díjjal is számolni kell, és
az sem biztos, hogy a világhálón kinézett árucikk teljes mértékben
megfelel az elvárásoknak. Akkor
már talán egy végtelennek tűnő sorban állás is jobban megéri.

Fotó: Nagy Tibor
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vándorkiállítások vándorkurátora

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Beszélgetés Szebeni Zsuzsannával, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet,
Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetőjével

Sorozatos kiállításaival, tanulmányaival, könyveivel jobbára
ismert, de méltánytalanul elfelejtett
személyiségeknek
állít emléket. „Molinóképregényeivel” új műfajt teremtve
járja be Magyarországot, Erdélyt, és megfordult más országokban is. Irodalom- és
színháztörténészi kutatómunkájának a lényegét foglalja
össze a gazdag képanyaggal illusztrált vándorkiállításokon,
amelyeknek felcsavarható molinóira a fotókat és a szöveget
férje, Szebeni-Szabó Róbert szerkeszti látványos egésszé.

Bodolai Gyöngyi

Korábban a helikoni leszármazottak marosvécsi találkozójára
hozta el Kemény Jánosról, gróf
Bánffy Miklósról, báró Bornemiszsza Elemérné Szilvássy Caroláról,
Berde Máriáról és Amálról, Benedek Elekről készült kiállítását. Az
idén örömmel üdvözölhettük a Vásárhelyi Forgatagon is, ahol a Kiss
Manyiról és „a varázslatos Bánffyménesről” bemutatott anyaghoz fűzött érdekes ismertetői hangzottak
el.
Ezúttal nem a kiállítások tárgyát
képező személyiségekről, hanem
arról kérdeztük, hogy ki is valójában Szebeni Zsuzsanna, aki a színháztörténeti témák mellett ilyen
magabiztosan „közlekedik” közelmúltunk és a jelen, Budapest és Erdély között, hiszen az erdélyi
témákról szóló kiállításainak korábbi munkahelye, az Országos
Színháztörténeti Múzeum és jelenlegi munkahelye, a Balassi Intézet,
Magyarország Kulturális Központja
a fő támogatói.
– Honnan, hogyan indultál?
– Kolozsváron születtem, de a
nyarakat Zágonban töltöttem, ahol
nagyon sokat hallottam Mikes Kelemenről, ami meghatározó volt
számomra, ezért vele szerettem
volna foglalkozni. Nem úgy hozta a
sors, de a Zágon iránti elkötelezettségem mindig megmaradt. A kolozsvári Báthory István líceum
elődjének matematika-fizika szakos
osztályába jártam. Választásomról
már akkor tudni lehetett, hogy tévedés volt, de nagyon szerettem a közeget, a tanárokat és az
osztálytársakat, akikkel ma is nagyon jó a kapcsolatom. Kiváló magyartanárom,
Tibád
Levente
szigorú, kemény pedagógus volt,
módszert lehetett tanulni tőle a leginkább. Hosszasan foglalkozott Balassi Bálinttal, de csak Petőfi
Sándorig jutottunk el. Azt viszont,
hogy egy irodalmi témához hogyan
kell hozzáfogni, elmélyedni abban,
nagyszerűen megtanította. Az egyetemre való irodalmi felkészítésemmel Szilágyi Júlia tanárnő, Szilágyi
István író felesége foglalkozott
sokat, és a nyelvtan tekintetében,
amit mi egyáltalán nem tanultunk a
líceumban, Péntek János professzor
úrnak tartozom köszönettel.
– Ezek szerint magyar szakon
tanultál tovább?
– A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem irodalom-filozófia
szakán végeztem, majd pár évig
művészettörténetet tanultam Budapesten, de mivel a képzőművészet
érdekelt, az egyetemen pedig na-

gyon sok építészetet tanítottak, feladtam. Tanultam újságírást, a Kommunikációs és Kereskedelmi
Főiskolán elvégeztem a művészeti
menedzsment szakot. Egy évig a
Magyar Hírlap Budapest rovatánál
dolgoztam, ahol olyan témákkal
foglalkoztam, mint például a rituális
állatkínzás, a külpolitikai rovatnak
pedig én írtam először az egyházi
javak visszaszolgáltatásáról. Azt hiszem, hogy volt bennem újságírói
véna, de időközben a Színháztörténeti Intézetnél állást ajánlottak.
Annyira gyönyörű klasszicista palotában működött, hogy valósággal
beleszerettem az épületbe, és húsz
évig dolgoztam benne.
– Mi volt a feladatod, hogyan
született meg a vándorkiállítások
ötlete?
– Kezdetben adatbázis-kezelő
voltam, majd a határon túli színházak referensi feladatát bízták rám.
Sokat foglalkoztam a gyergyószentmiklósi Figura Színházzal, írtam is
egy kis kötetecskét róla. Kiss Manyiról és Ignácz Rózsáról állítottam
össze az első vándorkiállításokat, és
összesen 21-et hoztam létre. A kedvenc témám gróf Bánffy Miklós
lett, a kiállításokon kívül pályaképének monografikus feldolgozásáról hat kötet jelent meg a
szerkesztésemben vagy az írásommal magyar, angol és román nyelven. A Nemzeti Könyvtár
Bánffy-emlékkönyve szintén a
szerkesztésemben és írásommal jelent meg. A Bánffy-anyagból ered
Szilvássy Carola története is,
amely már önálló témává nőtte ki
magát.
– A róla szóló kiállítás anyagából és a Szépmíves Könyvek kiadásában nemrég megjelent dokumentumkötetedből (Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola:
Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról) is kiderül, hogy nagyon
megszeretted Carolát is.
– Igen, megszerettem. Nagyon
érdekelnek az emberi sorsok, a történelmi dokumentumok és nem
utolsósorban az újdonságok. A
Bánffy-kutatás közben szabtam egy
olyan feltételt, hogy amennyiben
hét új tényt nem tudok nyilvánosságra hozni az életéről, művészi és
politikusi tevékenységéről, akkor
nem rendezek kiállítást. Állandó
jelleggel vannak olyan elvárásaim
önmagammal szemben, hogy valami újat fedezzek fel. Ezenkívül
igyekszem a humoros dolgokat is
megjeleníteni, mert nem lehet monoton egy kiállítás. A feldolgozott
élettörténeteknek a megismeréséért
sokat szoktam „ásni” (ez leginkább

levéltári kutatásokat jelent, de sokszor magánutakon indulok el egyéni
hagyatékok irányában). Amit kutatásaimból megjelenítek, az csak a
jéghegy csúcsa, de a legérdekesebb
momentumokat jelentik, amelyeket
szívesen befogad a közönség. Mivel
a fiatalok a mozgó képekhez és a
változó világhoz szoktak, a Benedek Elekről szóló kiállítás megszerkesztésekor egy kicsi animációt is
létre kell hoznunk, már csak azért
is, mert igyekszünk a technikával
lépést tartani.
– A kiállításaid forgatókönyvnek
is kiválóak; hányat filmesítettek
meg?
– A Bánffy Miklós-, Kós Károlyés Kemény János-anyagból készült
filmmel (A Griff, a Dámvad és a
Varjú) az MTA második díját nyertük el a dokumentumfilm kategóriában,
utána
elkészítettük az Ignácz Rózsáról szólót,
és nagyon szeretnénk
Szilvássy Caroláról is
filmet készíteni, de
ezzel a pályázattal
nem vagyunk szerencsések. Egyébként
sok dokumentumfilm
kapcsán is megkeresnek.
– Említetted az újdonságokat. Bánffy
Miklósnál maradva,
kérlek, mondj néhányat!
– Például a Csaba
királyfit
ábrázoló
üvegfestmény körüli
levelezés a sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti
Múzeum
épületét tervező Kós
Károly és barátja,
gróf Bánffy Miklós
között 1933-ból. Az
akkor meg nem valósult üvegfestményt
Bánffy Miklós tervei
alapján Makkai András kolozsvári üvegművész készítette el,
és 2013-ban avatták
fel a Bánffy-emlékkiállítás nyitónapján. Ezenkívül például felfedeztem, hogy bábjátékot is írt, Az
ostoba Li címűt, amit lefordítottak
román nyelvre, sőt zenét szerzett
hozzá. Megtaláltuk a Bánffy Miklós
által komponált egyik valcer kottáját is, valamint korai drámájának
legkorábbi változatait. Nagyon érdekes mozzanat, hogy Kós Károlylyal együtt hogyan találták meg azt
a vistai követ, amelyből a vécsi kastély parkjában álló helikoni asztal

készült. Rábukkantam Az ember
tragédiájának rendezői példányára
a Bánffy kihúzásaival, így nagyon
pontosan tudjuk, hogy a Szegedi
Szabadtéri Játékokon mit és hogyan
adtak elő. Az ilyen és ehhez hasonló
tények felderítése nem fogja felforgatni az irodalomtörténetet, de
mégis adalékok ahhoz, hogy minél
többet megtudjunk róluk.
– Melyik kiállításod volt a legnépszerűbb?
– Azt hiszem, hogy a Bánffy
Miklósról szóló, nyilván azért is,
mert az emlékévhez kapcsolódott,
három-négy nyelven is létrehoztuk,
és külföldön is sokat forgott. Ezt
elősegítette a 2010-es szerencsés
Bánffy-reneszánsz, amikor a határokon túl is népszerű lett, különösen
az angol nyelvterülten, és az Erdély-trilógiát lefordították holland
és francia, sőt még kínai nyelvre is.
– Hogyan, mennyi idő alatt áll
össze egy kiállítás?
– Néha nagyon sok idő kell
hozzá, mert az is megtörténik, hogy
lezárjuk, és azt követően kerülnek
elő új tények, amelyeket felhasználva új molinókat állítunk össze. A
Bánffy-kiállítás mögött például hétévnyi kutatás állt. Máskor gyorsabban, ha nem én vagyok a téma
kutatója, a Benedek Elek-kiállítást
például igyekeztünk H. Szabó Zsoltékkal és a Benedek Elek-kutatókkal gyorsított ütemben létrehozni. A
levéltározás, az extra források, az
internetes Arcanum adatbázis, utána
a magánkézben levő dokumentumok kikutatása rengeteg időt és
energiát vesz igénybe, de eredményes is. Így például Az apacs nő
szerelme című moziszkeccs fotói
kapcsán jelentkezett valaki, hogy az
ő dédnagymamája látható az egyiken, ennek alapján azonosítjuk be a
többi szereplőt. A példaképem ezen
a téren Barki Gergely művészettörténész, aki egy igazi „painthunter”,
a Nyolcak csoport legnagyobb képvadásza. Az én munkám is néha a
vadászathoz hasonló, előfordul,
hogy késő éjjelig internetezek, mert
ha elindulok egy szálon, az már
nyomozati munka is, azonkívül,

hogy az irodalomtörténeti alapokhoz hozzá lehet férni. Ezután kell a
kereteket feszíteni, hogy érdekes legyen, és érződjön, hogy a kiállítás
alkotója az életműben otthonosan
mozog, és sok időt fordított a kutatásra. Ezenkívül igyekszem korszerűen tálalni, mert, akár egy olyan
gyönyörű anyagot is, mint például
a háromszéki honleányok története,
amikor hősies, regényes életpályák
kerültek elénk, az eredeti képanyag
nem segítette. A honleányokról csak
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nagyon késői, nyolcvanas éveikben
járó, megtört asszonyokat ábrázoló
fotóink voltak, és amikor ebben a
formában összeállítottuk a kiállítást,
rájöttünk, hogy elriasztunk mindenkit, ezért felkértük a Háromszék
néptáncegyüttes tagjait, hogy vállalják a honleányok szerepét, akiknek
története ilyen formában került
megjelenítésre.
– Sokoldalú vagy, és nagy eredmény, hogy manapság sikerült egy
ilyen érdekes műfajt népszerűvé
tenned.
– A kutatás íze és a praktikusság
mellett fontosnak tartom a kiállítástechnikát is, mert viszonylag gyorsan kell eljutnom egyik helyszínről
a másikra, a Kolozsvári Magyar
Napokról a Vásárhelyi Forgatagra,
onnan Kézdivásárhelyre, Budapestre és Debrecenbe, majd vissza.
A legnehezebbek a kültéri kiállítások, ahol a biztonságra és a masszivitásra is törekedni kell. Az is
érdekes számomra, hogy egy kiállítás mennyire át tud rendezni egy
teret.
– Amióta kineveztek a Balassi
Intézet, Magyarország Kulturális
Központja sepsiszentgyörgyi fiókjának az élére, feltehetően sokat
kell a kultúranépszerűsítés egyéb
formáival foglalkoznod. Marad-e
időd a kutatásra?
– Időmnek a 95 százalékát, a kiszállásokat leszámítva, Sepsiszentgyörgyön töltöm. Budapestre
ritkán, csak a kötelező találkozókra
járok, de ahhoz ragaszkodom, hogy
évi egy kutatást folytathassak, a témáimat ne hagyjam el. Bár rengeteg
időbe telik a munkakörömmel járó
adminisztráció, a szakmai igényességhez, az önálló témámhoz ragaszkodom,
ezekhez
szellemi
egészségem fenntartásához szükségem van.
– Témáid képi megjelenítésében
a montázsok összeállításában fontos szerep jut férjednek, SzebeniSzabó Róbertnek. Mondj erről is
néhány szót!
– Fotográfusként kitűnő reprodukciókat készít, nagyon pontos
ember, ami a kiállítások egész folyamatában sokat segít. Néha egyegy kutatásban önállóan elindul,
mert nem győzi kivárni, ameddig
lesz időm nekifogni. A megvalósítás teljes mértékben az ő érdeme,
amire azért tudunk annyi időt
szánni, mert nem tud elmenekülni
előlem. Szükséges is a megfeszített
munkatempó, mert soha nem áll
rendelkezésünkre akkora stáb,
amekkora ehhez a munkához kellene.
– A férjed is erdélyi származású?
– Nem, ő debreceni, de nyugodtan
ki lehet nevezni tiszteletbeli erdélyinek, mert hősiesen végigdolgozta
velem ezeket a kiállításokat, amelyek befejezése a határidők miatt
olykor kapkodásba fulladt.
– További terveid?
– Megpróbálok pihenni egy kicsit, majd a nagy Benedek Elek-kiállítás sepsiszentgyörgyi megnyitójára készülünk, ami szeptember 29én lesz. Ezen a napon leplezik le
Gergely István gyönyörű Benedek
Elek-szobrát, ami 30 évet várt arra,
hogy kiöntsék. Ezenkívül lesz egy
kis animáció és Benedek Elek-épületfestés. Bemutatunk egy fiatalos
illusztrációkal teli szakácskönyvet
is a meséiben fellelhető süteményekről.
– Sokat utazol; kire bízod a két
fiatokat?
– Azt szokták mondani, hogy a
Székely Nemzeti Múzeumban nőttek fel, mi néha kiállítási árvákként
emlegetjük őket, a 13 éves, kisebbik fiam szerint az anyukája meghalt és elfelejtett emberekkel
foglalkozik.
– Köszönöm a beszélgetést, és a
kisebbik Benedek Elek-kiállítást
látva, ami számomra is sok újdonságot jelentett, biztos vagyok a nagyobbik sikerében.
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Gyermekforgatag az Egészségforgatagban

Játékosan minden könnyebb

A 2019-es vásárhelyi magyar napok
egyik legsikeresebb és leglátogatottabb rendezvényének a Gedeon Richter cég által támogatott Egészségforgatag bizonyult. Udvarában naponta szüleikkel vagy társaikkal több
száz gyermek fordult meg, akik játékos formában vehettek részt szűrővizsgálatokon, végezhettek kísérleteket. Orvosok, egészségügyi szakkáderek személyre szabott tanácsokkal látták el őket egy közös nagy játék
keretében.

Bodolai Gyöngyi

A szűrővizsgálatokon, tanácsadáson való
részvétellel ugyanis pontokat lehetett szerezni a kártyára, amelyet bemutatva megforgathatták az egészségkereket, ami különféle
ajándékokkal járt. Így kapcsolódott össze a
játékkal a szervezők fő célja, a megelőzésre,
az egészséges életmódra való nevelés. Így valósult meg a rendezvényen jelen levő Csíki
Andrea klinikai pszichológus, iskolai tanácsadó és tanár szülőknek szóló egyik fő
mondanivalója: akkor tudnak jó kapcsolatot
fenntartani a gyermekükkel, ha időnként hajlandók játszani is vele. Erre nyújtott lehetőséget az Egészségforgatag, ahol hiteles
forrásból tájékozódhattak az egészség megőrzésének fontosságáról, tanulhattak fújni,
rajzolhattak, festhettek és a dimbes-dombos

Ha nagy leszek, kutató leszek!

hajtánypályán mozgáskészségüket, ügyességüket is kipróbálhatták a bátrabbak.
Ahogy teltek az órák, a gyermek résztvevők száma egyre szaporodott. Hosszú sorokat
is kiálltak egy-egy sátor előtt, hogy elbeszélgessenek a szakemberekkel, játékos feladatokat oldjanak meg, és megkapják az érte járó
pontot. Az idén is jelen voltak a MediKids
gyermekgyógyászati rendelő, a bokasüllyedést, lúdtalpat, gerincdeformitásokat vizsgáló
Osteopharm Kft. szakemberei, bőrgyógyász
és allergológus szakorvos, szombaton fogorvosok és az egyetemi hallgatókból álló Fogtündérek képviselői, akik négy játékos próba
révén – kérdezz-felelek, táncoló fogkefe, keresd a bacikirályt, sikáld a nyakát – mutatták
be a helyes fogmosás, fogápolás módozatait.
Játékos kísérletek
Az Egészségforgatag közepén álló körsátor sok érdekességet kínált. A Ha nagy leszek,
kutató leszek! program munkapontjain játékos kísérleteket végezhettek a gyermekek,
szétszedhették és összerakhatták az emberi
test makettjét, kipróbálhatták az áramkörök
működését, megmérhették a víz, a gyümölcsök savtartalmát, parfümöt készíthettek,
nagy tudósok nevével és találmányaival ismerkedhettek. A feladatok teljesítése oklevéllel és a Ha nagy leszek, kutató leszek! feliratú
kitűző elkészítésével járt.
A Gedeon Richter célja a gyermekek érdeklődésének felkeltése az egzakt tudományok iránt, hiszen a térség legjelentősebb
gyógyszeripari kutatási központjával rendelkező cég nagy hangsúlyt fektet a kutatásfejlesztésre, és fontos számára a jövő
nemzedékek felkészítése erre a feladatra.
Ezért is támogatja a kémia tantárgyversenyeken kimagaslóan szereplő diákokat teljesít-

ményükért – nyilatkozta érdeklődésünkre
Zayzon Zsuzsanna, a Richter cég közkapcsolati szakembere, az Egészségforgatag koordinátora.
Az egészséges gyermekcipő
Az Osteopharm Kft. sátrában már az első
percektől sok volt az érdeklődő. A sátorban
levő készülékkel a lúdtalpat, bokasüllyedést
nézték, és akinél indokoltnak látták, a hátgerincet is megvizsgálták. Ha olyan elváltozást
találtak, ami értékelésük szerint spontán
módon nem oldódik meg, tanácsokkal látták
el a szülőket, hogy mit tehetnek a kiküszöbölésére, kezelésére, hiszen ettől függ gyermekük felnőttkori életminősége. A várakozás
ideje alatt a gyermekek az óriásparittyával
próbálhatták ki ügyességüket, és minden találatért jutalom járt.
Érdeklődésünkre dr. Székely László, a cég
vezetője elmondta: azért vállalják évről évre,
hogy sátrat működtessenek, mert úgy érzik,
hogy mindenkinek ki kell vennie a részét a
marosvásárhelyi közösség érdekeit szolgáló
tevékenységekből.
A vizsgálatra jelentkezők 90 százaléka
gyermek – számol be tapasztalataikról. Leggyakoribb a túlzottan befele dőlő lábfej, ami
a túlsúlyos gyermekeknél fordul elő. Ilyenkor
fel kell hívni a figyelmet a testsúlycsökkentés
szükségességére, amiben a dietetikusok tudnak szakszerű tanácsot adni. Másrészt fontos
a mozgás, a mai gyermekek ugyanis túl sokat
ülnek a számítógép előtt, a mobiltelefon tár-
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saságában. A szakember közbelépésére akkor
van szükség, ha a dőlésszög a felső normális
értéket meghaladja.
Másik gyakori rendellenesség a bokasülylyedés, ha négyéves korra a talp hosszanti és
harántboltozatai nem alakulnak ki. Elkerülésében a játékos lábtorna, az egyenlőtlen talajon való mezítláb járás segíthet. Ha már
kialakult, a lábfej anatómiáját korrekciós cipővel, lúdtalpbetéttel lehet visszaállítani, a
gyógytorna pedig a lábfej izmainak és inainak az erősítését segíti elő. A lábfej elváltozásainak
megelőzésében
fontos
az
egészséges gyermekcipő, amely természetes
bőrből készül, talpa rugalmas és viszonylag

Párbeszéd a helyes táplálkozásról
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vastag, hogy megfelelően tudjon lépni benne korbetegeknél pedig csökkenteni az inzulina gyermek. Ha a lábfej túlzottan bedől, a cipő bevitelt. Ami a gyermekeket illeti, meg kell
hátsó kérge magasított és enyhén keményített győzni őket: édességek helyett fogyasszanak
kell hogy legyen – tanácsolta Székely doktor. zöldséget, gyümölcsöt, mozogjanak, sportolA sátorban egyébként gazdag szóróanya- janak, hogy a növekedésben levő szervezetgot kínáltak a cég tevékenységéről, a legfon- ben a megfelelő izomtömeg ki tudjon
tosabb panaszokról, kezelési tanácsokról, alakulni.
képekkel illusztrált, részletes leírást a lúdtalp- nehéz meggyőzni a védőoltás ellenzőit
és a gerinctornáról.
Ebédszünetben beszélgettünk el a MarosJelenlétük sikertörténet
szentgyörgyön működő MediKids gyermekA helyes táplálkozásról tájékoztatták a be- gyógyászati szakrendelő képviselőivel, dr.
lépőket Kiss Emőke és Nemes Levente, a Vic- Rákosi Abigél gyermekgyógyász szakorvostus egészségügyi központ dietetikusai, akik sal, Nagy Szeréna asszisztensnővel és Varga
érdeklődésemre elmondták, hogy másfél száz Beáta kineto- és szenzomotoros terapeutával.
felnőttnek és nagyon sok gyermeknek adtak A központban, amelyet képviseltek, a gyertanácsot. A gyermekek közül sokan jól telje- mekgyógyászat legtöbb területére kiterjedő
sítettek, amikor a kirakós játéktáblán kellett szakrendelés működik, logopédus foglalkokiválogatni, hogy reggel, délben és este mi- zik a beszédhibás gyermekekkel, neuro-szenlyen egészséges ételek kerüljenek az asztalra. zomotoros felmérést és terápiát végeznek,
A sátorban mérték a magasságot, és egy ké- gyógytornával kezelik a különböző mozgásszülék segítségével megállapították az izom- és figyelemzavaros gyermekeket. A sátorban
tömeget, a csonttömeget, az összzsírarányt, a megforduló szülőknek bemutatták a rendelőt,
szervek közti zsír mennyiségét, a test víztar- a gyermekekkel elbeszélgettek az egészséges
talmát, az egyén anyagcserekorát és fitne- életmódról, kisbabáknak testsúlyt, hosszat és
szindexét.
fejkörfogatot mértek. Mivel a programban is
Elmondták, hogy a hozzájuk fordulók megjelent, legtöbben a védőoltásokkal kaptöbbsége túlsúlyos volt, akiket arra intettek, csolatosan fordultak hozzájuk, kértek tanáhogy figyeljenek a napi szénhidrátbevitelre, csot,
felvilágosítást,
elsősorban
a
az állati zsírokat növényi zsírokkal helyette- hatóanyagokról. Amint a zárónapon elmondsítsék, és iktassák
be mindennapjaikba a rendszeres
sportolást. Természetesen az általánosságokon
túl,
mivel nincs két
egyforma ember, az
érdeklődőknek személyre szóló tanácsokat
adtak.
Nemes
Levente
szerint
szívesen
vettek részt az idén
is az Egészségforgatagon, mivel a tavalyi
jelenlétük
sikersztorinak számít. Voltak pácienseik,
akik
visszatértek megköszönni, hogy a
megfelelő táplálkozással sikerült megállítani
az
Talpvizsgálat az Osteopharm sátrában
agysorvadást, cuták, az volt a benyomásuk, hogy azokat a szülőket, akik a védőoltást ellenző határozott
véleménnyel fordultak hozzájuk, a jelek szerint még nem sikerült meggyőzniük.
Elsősegélynyújtás allergiás roham esetén
Dr. Bódi Beáta, a Lotus rendelő allergológusa, klinikai immunológusa szerint az allergiás
megbetegedésekkel
kapcsolatos
kérdések sokasága a szakrendelés szükségességét jelezte. Mint kiderült, a felnőttek esetében a pollenallergia, és különösen a kézen
jelentkező külső ekcémák, a gyermekeknél az
ételallergiák okoznak gondot, erről szólt a
doktornő szombati előadása is. Gyakoriak a
fémek (nikkel, króm, kobalt) okozta allergiák, és a hölgyek körében megjelent a műkörömépítéskor használt, fényre keményedő
anyag által kiváltott érzékenység, de allergiás
reakciókat idézhet elő a stresszes állapot is.
Bódis doktornő iskolakezdéskor fontosnak
tartja a gyermekek tájékoztatását, hogy abban
(Folytatás a 8. oldalon)
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Anyagkrónika (10.)

gére, kabátok ujjának végére használják, illetve derékrészre is. Ha derékrészbe tesszük,
akkor általában pluszgumit is szükséges tenni
a passzé alá, hogy ne csússzon le a derékról.
A mennyiséget tekintve a passzé végleges
A pamutvászon százszázalékosan pamut, szélességének a dupláját kell megvennünk,
plusz 5 cm ráhagyást. Ha pl. egy 6 cm-es
passzét szeretnénk tenni a pulcsink ujjára,
akkor 12+5 cm-t, vagyis 17 cm-t kell vennünk a passzéból. A passzé lehet körkötött,
bordás vagy sima. A télikabátokhoz használatos passzé nagyon erős, gumis, bordás, azt
nadrágra ne tegyük, mert oda nagyon vastag
lesz.
A polár százszázalékosan polietilén, puha,

Textíliatípusok

Ezúttal beszéljünk a pamutvászonról,
a pamut alapanyagú jersey-ről, a
szintén pamut összetételű puplinról,
a renforcéról, reppről és még pár, betűrendi sorrendben ideillő, de eltérő
összetételű anyagról.

Casoni Ibolya

A jersey (dzsörzé) már a középkorban is

közkedvelt anyag volt, nevét a La Manchecsatornában elhelyezkedő Jersey-szigetről
kapta, ahol gyapjúból kézi kötéssel vastag
pulóvereket kötöttek matrózok számára. Később a jersey elnevezés kiterjedt mindenféle
gyapjúból, pamutból, selyemből, mesterséges
szálasanyagból készült vetülékrendszerű kötött kelmére; kezdetben csak az egyszínoldalas, később már a kétszínoldalas
vetülékrendszerű kelméket is jersey-nek nevezték. Ma a jersey elnevezést elsősorban
körkötött kelmékre alkalmazzák. Az egyszínoldalas (single) változat puha, nyúlékony,
főleg alsóruházatot készítenek belőle. A kétszínoldalas (double) fajta vastagabb, főleg
felsőruházati cikkek készítésére használják.
Összetételét tekintve többféle lehet.
Ahogy a neve is jelzik, a pamutjersey
százszázalékosan pamuttartalmú jersey, szövéséből adódóan egy kissé rugalmas, és van
a kevertszálas (60% polietilén, 30% pamut,
10% elasztán) változata is, amely sokkal
elasztikusabb. Az, hogy kevertszálas, egyáltalán nem irritálja a bőrt. Nagyon kényelmes
nyári viselet, jó légáteresztő. A kevertszálas
változat vasalást sem igényel. Póló, cicanadrág, ruha készülhet belőle.

egyszínű és mintás változatban is gyártják.
Könnyen lélegző, természetes anyag. Jó
nedvszívó képességű, a vasalást jól bírja.
Ajánlott ruhaneműnek, pörgős szoknyának,
ágyneműhuzatnak, textilszatyornak és még
sok másnak is. Varrás előtt beavatása ajánlott,
mivel 5-10 százalék között van a zsugorodási
aránya.
A passzét szabadidőnadrágok aljára, ujj vé-

Ember és állat harmóniája

Fájdalomérzet és műtéti utógondozás

Az állatorvosi rendelőkben nyáron nagyon sok balesetet szenvedett állat
szorul műtéti beavatkozásra. A törött
végtagú, valamint súlyos belső sérülést szenvedett állatok utógondozására, fájdalomérzetükre is kiemelt
figyelmet kell szentelni – tájékoztatott dr. Pálosi Csaba, a Noé Bárkája kisállatklinika vezetője.

Szer Pálosy Piroska

Egyéves kutya mellső lába

Műtéti sebvédelem
A teljes felépüléshez elengedhetetlen a seb
optimális gyógyulását biztosítani. Egyes állatok rágják, nyalják a sebet, ami fertőzéshez,
a seb kinyílásához vezethet, akár még egy
újabb műtéti beavatkozás is szükségessé válhat. Az operációtól függően esedékes gyógyszerkezelést személyesen kell megbeszélni, a
pontos használatát írásban is közli a szakrendelő. A védőfelszerelések csak kezdetben
okoznak kellemetlenséget, viszont jelentősen
csökkentik a műtét utáni
komplikációk lehetőségét.
Kis testű kutyáknak,
főleg azoknak, amelyek
hozzászoktak a melegítő
ruhák viseléséhez, inkább
ajánljuk a védőruhát, amit
naponta egyszer ki kell
cserélni a napi sebkezelés
alkalmával. Általában legalább egy hétig kötözni
kell a sebet úgy, hogy az
állat ne tudjon hozzáférni.
A védőgallér használata
egyszerű, viszont a műtött
állat meg kell szokja a viselését. Átlátszó, puha
anyagból készült, könnyen
le- és feltehető. A gallér
hosszúságának kiválasztása fontos szerepet játszik
a gyógyulási folyamatban,
ezért nem szabad levágni
belőle csak azért, hogy
„megkönnyítsék a kutyus
mozgását”. Kifejezetten
keserű, kellemetlen ízű
spray használatával elke-

meleg anyag, teljesen alkalmas pulóverek,
sapkák, takarók, kisállatfekhelyek készítésére. Vasalni nem szabad, beavatni varrás
előtt nem kell, a vágott szélei nem szöszölnek, könnyen varrható.
A puplin vászonkötésű pamutszövet finom

rülhető, hogy az állat a
sebeket
harapdálja
vagy nyalogassa. Alkalmazható sebkörnyéken, kötésen egyaránt,
akárcsak kölyökkutyák
esetében, ezáltal megakadályozható, hogy
megrágják a cipőket,
bútorokat – mondta a
szakember.
Az állatok fizikai
fájdalomérzete
A gerinces állatok
általában az emberhez
hasonló módon reagálnak a fájdalomra. Kevesebbet
esznek,
megváltozik a viselkedésük, visszahúzódóvá
válnak, szokatlan viselkedésformák jelentkeznek, rossz közérzetre
utaló hangokat hallatnak, légzésbeli és szívérrendszeri
elváltozások, gyulladás léphet
fel,
valamint
stresszhormonok szabadulhatnak fel szervezetükben. Mivel mindezek összetettek és öszszehangoltak, valószínűleg szerepet játszik
ebben az agy, és nem csupán egyszerű reflexekről van szó. Annak ellenére, hogy a többi
gerincesnél jóval egyszerűbbek, a közelmúltban halakban is kimutattak olyan érzőidegeket, amelyek a károsító ingerekre érzékenyek,
és élettanilag megfelelnek az emberi fájdalomérző receptoroknak. A szakemberek egy
része úgy véli, hogy az embereken kívül csak
az emberszabásúak éreznek érzelmi fájdalmat. A kutatók azonban megfigyelték, hogy
majmok, kutyák, macskák, sőt madarak is
mutatják az érzelmi fájdalom jeleit, és fájdal-
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harántbordázattal. Létezik pamut-poliészter
és 100%-ban poliészter alapú is. Vastagságtól
függően lehet ingek, hálóruhák, blúzok,
ruhák alapanyaga.
A renforcé egy középfinom pamutanyag

az ún. vászonkötésben. A renforcé finomabb,
mint a kreton és durvább, mint a batiszt.
A repp tiszta gyapotból vagy a gyapot és
valamilyen műszál keverékéből áll, a legérzékenyebb szövetszál szerinti kezelést
igényli. Vegyük figyelembe a kezelési utasítást. A repp elnevezés a reversible-ből jön,
mindkét oldalán hordhatót jelent. Azon szövetek gyűjtőneve, amelyeknek különböző a
színe és visszája, mint például a krepp-szatén,
amelynek kreppes matt színe ellentétben áll
a fényes visszájával.
A ripsz azon anyagoknak a gyűjtőneve,

amelyek alig látható bordákkal bírnak. Ez
vagy a vetülék- és láncfonalak különböző keménysége, vagy egy bizonyos szövési módszer miatt keletkezik.

mas élmény esetén depresszióval társuló viselkedésformákat tanúsítanak, például levertséget, étvágytalanságot, visszahúzódást.
Az állatok fájdalomérzése morális problémát is felvet. A tudományos bizonyítékok
ugyanis azt támasztják alá, hogy az állatokban – legalábbis a gerincesekben – ugyanúgy
megtalálható a fájdalomérzésre alkalmas
ideghálózat és a fájdalomfeldolgozásért felelős agyközpont, akárcsak az emberben. Ezért
a szakirodalom szerint az állatokkal úgy kell
bánni, hogy nem szabad figyelmen kívül
hagyni ezt, még akkor sem, ha az állatok
fájdalomérzete valószínűleg eltér az emberétől.
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Játékosan minden könnyebb

(Folytatás a 6. oldalról)
az esetben, ha allergiás társakkal vannak egy
osztályban, mire kell figyeljenek, hogy ne
okozzanak problémát. Kellemetlen a mogyoróallergia, s ha ebben szenvedő személy mellett mogyorót esznek, vagy mogyoróevés
után a társukat megpuszilják, már az is súlyos
reakciót válthat ki. A gyermekekkel szó esett
a megelőzésről és arról, hogy az adrenalin
autoinjektort hogyan kell használniuk, ha társukat súlyos allergiás roham éri utol olyan
helyen, ahol nem számíthatnak más segítségre.
napozni is tudni kell
Naponta százan fordultak dr. Bagosi Ágota
bőrgyógyász szakorvoshoz, az idén a gyermekek és fiatalok voltak a legtöbben. A doktornő elmondta, hogy egy-két gyanús esetet
talált, akiknek azt tanácsolta, hogy rendszeresen kövessék az anyajegy állapotát, és
időnként forduljanak orvoshoz, különösen,
ha valami változást észlelnek. Ezenkívül szárazbőr-szindrómát, vírusos szemölcsöt diagnosztizált, és allergiás kórképekkel
jelentkezőket irányított a szakorvoshoz. A
pontot kérő gyermekeket arról kérdezte, hogy

William Blake angol festő,
rézmetsző és költő
(XVIII-XIX. század)
egyik aforizmáját idézzük
a rejtvény fősoraiban.
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A mintegy 13 millió forintos költségvetésből végül egyórás játékfilm készül, amelynek utómunkálatai most zajlanak. A tervek
szerint a filmet szeptember 20-án két alkalommal is bemutatják a helyi művelődési
házban. Az alpolgármester emlékeztetett
arra, hogy Arany János műve az általános és
középiskolákban kötelező olvasmány, azért
abban bízik, hogy a helyi tankerület minden
iskolájában vetíteni tudják az alkotást, de a
terveik szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatásával országosan a
diákok elé kerülhet a film.
Baranyai Tamás elsőfilmes rendező szólt
arról, hogy bár 21. századi környezetben forgatták le a Toldit, vagyis a szereplők, közöttük rengeteg diák civil ruhában szerepel,
ennek ellenére valamennyi fontos epizódot
megjelenítenek a filmben, vagyis követték a
mű eredeti menetét, sőt az eredeti szövegeket
narrátor segítségével idézik fel. A Toldi film
egyben „gyulai imázsfilm” is, hiszen az események hátterében többek között a gyulai
vár, a Várfürdő, az Erkel-ház is látható – tette
hozzá. (MTI)
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Kónya István (Fidesz–KDNP) elmondta:
a film az Interreg Románia-Magyarország
határon átnyúló program keretében készült.
A gyulai önkormányzat a partiumi Nagyszalonta várossal pályázott, és közösen 80 ezer
euró (25,7 millió forint) támogatást nyertek
el. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap
forrásából Gyula városa a Toldi film elkészítését vállalta, míg Nagyszalonta különböző
kulturális programokat szervezett annak érdekben, hogy a két település lakossága jobban megismerhesse egymást.
A Toldi-filmről szólva hozzátette: Arany
János elbeszélő költeményének 21. századi
feldolgozásában a helyi fiatalok mellett
olyan színészek is szerepet vállaltak, mint
például Koncz Gábor, Reviczky Gábor és
Kovács István, sőt szerepel a filmben – mint
cseh vitéz – az erőemelő Fekete László is.
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Három hónap alatt befejeződött a
Toldi című film forgatása az elsőfilmes Baranyai Tamás rendezésében –
jelentette be Gyula város alpolgármestere, a film producere sajtótájékoztatón kedden Gyulán.
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H

mikor lehet napozni, mikor kell kerülni a napozást, a helytelen napozás későbbi káros hatásáról, a fényvédő faktorokról, krémekről,
olajokról, a rosszindulatú melanóma korai
felismeréséről beszélt, majd tájékozottságukat a gyermekek interaktív játékokkal bizonyíthatták.
Az árnyas szóváltó sátorban két napon át
várta az érdeklődőket Csíki Andrea pszichológus, aki napjaink sokat vitatott kérdéseiről,
a szülő–gyermek, szülő és iskola közötti kapcsolat javítási módozatairól, a hatékony nevelési technikákról beszélgetett el az
érdeklődőkkel.
A Richter patikákat képviselő sátornál, miközben rajzoltak, festettek a legkisebbek, a
nagyoknak hasznos olvasmányt jelentettek az
aktuális egészségi problémákról szóló írásokat tartalmazó szórólapok és a Richter Vita
időszakos kiadvány cikkei.
A háromnapos Egészségforgatag a gyermekek fogékonyságát, a játéknak az egészséges életmódra való nevelésben játszott
szerepét igazolta, amiért elismerés illeti a
szervezőket.
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Augusztus 29-i rejtvényünk megfejtése: Hűséget ne vélj vásárolt szívben, a bérelt ember egy szálig hitetlen.
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Fekete karszalaggal
a románia–Spanyolország mérkőzésen

Engedélyt kapott a román és a spanyol fö- meccset 3-0-ra megnyernénk, és nem a hajráderáció az Európai Labdarúgó-szövetségtől, ban kellene visszakapaszkodunk, amint történt
hogy a ma esti Eb-selejtező mérkőzésen a két az utóbbi időben többször is. Remélem, hogy
csapat játékosai fekete karszalaggal lépjenek a jövőben ez egyre ritkábban fordul majd elő”
pályára, és a találkozó előtt egyperces főhaj- – mondta.
Románia ma, csütörtökön 21.45 órától Butással tisztelegjenek a korábbi spanyol szövetségi kapitány, Luis Enrique 9 éves kislányának karestben fogadja a spanyol csapatot, majd vaemlékére, aki nemrégiben halálos betegségben sárnap 19 órától Ploieşti-en Máltát látja
vendégül. Mindkét mérkőzést a Pro TV közelhunyt.
A találkozót felvezető sajtótájékoztatón a vetíti.
vendégek vezetőedzője, Robert Moreno
arról beszélt, legfőbb gondja, hogy játékosaiból elűzze a felsőbbrendűség érzését, hiszen a románoknak mégiscsak
Bajnokok Ligájában szereplő játékosaik
vannak. A szakember elismerően nyilatkozott román kollégája, Cosmin Contra
munkájáról, és emlékeztetett, hogy mai
riválisuk csak Svédországban kapott ki,
és ott is közel állt a döntetlenhez, mint
Norvégiában.
Cosmin Contra edzői pályafutása legjelentősebb eredményének tartaná, ha sikerülne kijuttatnia a román válogatottat a
jövő évi Európa-bajnokságra. „Bízom
benne, hogy jövőre ugyanitt lehetünk újra
együtt, a Nemzeti Arénában, a döntő A korábbi spanyol szövetségi kapitány 9 évesen elhunyt kislányáFotó: Getty
torna mérkőzésein. Szeretném, ha minden ra emlékeznek.
Montenegró ellen a magyarok
Marco Rossi magyar szövetségi kapitány
egyelőre nem gondol a Szlovákia elleni, hétfői Eb-selejtező mérkőzésre, most még kizárólag a magyar labdarúgó-válogatott mai,
Montenegró elleni barátságos mérkőzésére
koncentrál.
„Az én szemszögemből minden meccs fontos, éppen ezért egyelőre csakis Montenegróra összpontosítunk – jelentette ki szerdán az
elutazás előtti sajtótájékoztatóján az olasz
szakvezető. – Nem lehet összehasonlítani a
két csapatot, más az erősségük. Montenegró

a széleken rendkívül veszélyes, mert ott nagyon gyors játékosai vannak.” Rossi arról is
beszámolt, hogy a Podgoricában pályára lépő
kezdőcsapat összeállt a fejében, egyúttal megjegyezte, lesznek olyanok, akik mindkét találkozón szerepelnek majd, mivel a szezon
elején sok futballistának még szüksége van
játékpercekre.
A magyarok ma 21.45 órától lépnek pályára Montenegró fővárosában (TV: M4
Sport), majd hétfőn ugyancsak 21.45-től (M4
Sport) a szlovákokat fogadják a Groupama
Arénában Eb-selejtezőn.

Feczkó Tamás lett
a dvTk vezetőedzője

Feczkó Tamást nevezte ki vezetőedzőnek a labdarúgó
OTP Bank Ligában öt fordulót követően sereghajtó
DVTK. A klub szerdai tájékoztatása szerint a 41 éves
szakember foglalja el Fernando Fernández helyét. A
nyíregyházi születésű Feczkó Tamás 2017-ben a Balmazújvárost, 2018-ban az MTK-t juttatta fel az élvonalba, utóbbi klub kispadjáról március közepén állt fel.
A diósgyőriektől kedden távozott a spanyol Fernando
Fernández vezetőedző, aki 2018 áprilisától irányította az
együttest. A csapat győzelemmel kezdte, majd négy vereséggel folytatta szereplését a bajnokságban.
Az NB I eddigi eredményei:
* 1. forduló: Ferencváros – Debreceni VSC elhalasztva, Mezőkövesd – ZTE 1-0, Diósgyőr – Budapest
Honvéd 2-1, Fehérvár FC – Kaposvár 4-2, Újpest – Puskás Akadémia 1-3, Kisvárda – Paks 1-0;
2. forduló: ZTE – Ferencváros elhalasztva, Paks – Budapest Honvéd 3-1, Kaposvár – Mezőkövesd 1-2, Diósgyőr – Újpest 1-2, Puskás Akadémia – Fehérvár FC 0-2,
Debreceni VSC – Kisvárda 4-1;
* 3. forduló: Debreceni VSC – ZTE 3-2, Újpest –
Paks 1-1, Ferencváros – Kaposvár 1-0, Fehérvár FC –
Diósgyőr 5-1, Mezőkövesd – Puskás Akadémia 1-0, Budapest Honvéd – Kisvárda 1-3;
* 4. forduló: Puskás Akadémia – Ferencváros 4-1, Kaposvár – ZTE 0-4, Budapest Honvéd – Debreceni VSC
2-3, Diósgyőr – Mezőkövesd 0-3, Paks – Fehérvár FC
0-2, Kisvárda – Újpest 2-0;
5. forduló: ZTE – Puskás Akadémia 1-1, Mezőkövesd
– Paks 0-2, Újpest – Budapest Honvéd 2-3, Ferencváros
– Diósgyőr 1-0, Debreceni VSC – Kaposvár 0-1, Fehérvár FC – Kisvárda 3-0.
Az élcsoport: 1. Fehérvár FC 15 pont/5 mérkőzés, 2.
Mezőkövesd 12/5, 3. Debreceni VSC 9/4.

Feczkó Tamás labdába rúg Fernando mellett diósgyőrben – most a csapatát is átvette.
Fotó: NSO
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Eb-selejtezők: nehéz helyzetbe
kerülhetnek a hollandok és a portugálok
A mai program
* D csoport: Írország – Svájc (Dublin,
21.45), Gibraltár – Dánia (Gibraltár,
21.45). A csoport állása: 1. Írország 10
pont/4 mérkőzés, 2. Dánia 5/3, 3. Svájc
4/2, 4. Georgia 3/4, 5. Gibraltár 0/3.
* F csoport: ROMÁNIA – Spanyolország
(Bukarest, 21.45), Norvégia – Málta
(Oslo, 21.45); Feröer szigetek – Svédország (Torshavn, 21.45). A csoport állása:
1. Spanyolország 12 pont, 2. Svédország
7, 3. Románia 7, 4. Norvégia 5, 5. Málta
3, 6. Feröer-szigetek 0.

Mától jövő keddig ötven mérkőzést rendeznek az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, amelyben nagyon nehéz helyzetbe
kerülhet a Nemzetek Ligája két döntőse, a
győztes portugál és a második holland válogatott.
Egyik gárda sem rajtolt fényesen, az Eu-

* G csoport: Izrael – Észak-Macedónia
(Beer-Seva, 21.45). A csoport állása: 1.
Lengyelország 12 pont, 2. Izrael 7, 3.
Ausztria 6, 4. Szlovénia 5, 5. Észak-Macedónia 4, 6. Lettország 0.
* J csoport: Örményország – Olaszország
(Jereván, 19.00), Finnország – Görögország (Tampere, 21.45), Bosznia-Hercegovina – Liechtenstein (Zenica, 21.45). A
csoport állása: 1. Olaszország 12 pont, 2.
Finnország 9, 3. Örményország 6, 4. Görögország 4 (6-8), 5. Bosznia-Hercegovina 4 (5-7), 6. Liechtenstein 0.

rópa-bajnok Portugália két döntetlent ért
el, míg az előző vb-ről és Eb-ről lemaradt
Hollandia egyszer nyert, egyszer pedig kikapott márciusban. Előbbi szombaton
Szerbiába, kedden Litvániába látogat, és ha
bármelyik találkozón pontokat veszít, komoly hátrányba kerül, mivel az éllovas ukránoknak már jelenleg
is tíz pontjuk van, míg
a szerbek esetleges sikerükkel öt ponttal
előznék meg a portugálokat.
A hollandok sem
állnak jobban, csoportjukban az északírek
négy, míg a németek
három találkozó után
százszázalékosak, így
ha az Oranje pénteken
kikap Hamburgban,
akkor a hátránya hasonlóképpen tetemessé
válik. A csoportban
hétfőn is rangadót rendeznek, akkor a németek Belfastban lépnek
A nemzetek Ligája-győztes luzitán gárda egyelőre nyeretlen a sorozatban
pályára.

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 1. forduló: Liverpool – Norwich 4-1, West Ham United – Manchester City 0-5, Bournemouth – Sheffield United 1-1, Burnley
– Southampton 3-0, Cystal Palace –
Everton 0-0, Leicester – Wolverhampton
0-0, Watford – Brighton & Hove Albion
0-3, Tottenham – Aston Villa 3-1, Newcastle United – Arsenal 0-1, Manchester
United – Chelsea 4-0; 2. forduló: Arsenal
– Burnley 2-1, Aston Villa – Bournemouth 1-2, Brighton & Hove Albion – West
Ham United 1-1, Chelsea – Leicester 11, Everton – Watford 1-0, Manchester
City – Tottenham 2-2, Norwich – Newcastle United 3-1, Sheffield United –
Crystal Palace 1-0, Southampton – Liverpool 1-2, Wolverhampton – Manchester United 1-1; 3. forduló: Bournemouth
– Manchester City 1-3, Aston Villa –
Everton 2-0, Brighton & Hove Albion –
Southampton 0-2, Liverpool – Arsenal 31, Manchester United – Crystal Palace 12, Norwich – Chelsea 2-3, Sheffield
United – Leicester 1-2, Tottenham –
Newcastle United 0-1, Watford – West
Ham United 1-3, Wolverhampton –
Burnley 1-1; 4. forduló: Arsenal – Tottenham 2-2, Burnley – Liverpool 0-3,
Chelsea – Sheffield United 2-2, Crystal
Palace – Aston Villa 1-0, Everton – Wolverhampton 3-2, Leicester – Bournemouth 3-1, Manchester City – Brighton &
Hove Albion 4-0, Newcastle United –
Watford 1-1, Southampton – Manchester
United 1-1, West Ham United – Norwich
2-0. Az élcsoport: 1. Liverpool 12 pont,
2. Manchester City 10, 3. Leicester 8.
* Spanyol La Liga, 1. forduló: Athletic
Bilbao – FC Barcelona 1-0, Atlético
Madrid – Getafe 1-0, Espanyol – Sevilla
0-2, Celta Vigo – Real Madrid 1-3, Betis
– Valladolid 1-2, Alavés – Levante 1-0,
Leganés – Osasuna 0-1, Mallorca – Eibar
2-1, Valencia – Real Sociedad 1-1, Villarreal – Granada 4-4; 2. forduló: Alavés
– Espanyol 0-0, FC Barcelona – Betis 52, Celta Vigo – Valencia 1-0, Getafe –
Athletic Bilbao 1-1, Granada – Sevilla 01, Leganés – Atlético Madrid 0-1, Levante – Villarreal 2-1, Mallorca – Real
Sociedad 0-1, Osasuna – Eibar 0-0, Real
Madrid – Valladolid 1-1; 3. forduló:
Athletic Bilbao – Real Sociedad 2-0, Atlético Madrid – Eibar 3-2, Betis – Leganés 2-1, Espanyol – Granada 0-3, Getafe

– Alavés 1-1, Levante –
Valladolid 2-0, Osasuna
– FC Barcelona 2-2, Sevilla – Celta Vigo 1-1,
Valencia – Mallorca 20, Villarreal – Real
Madrid 2-2. Az élcsoport: 1. Atlético Madrid
9 pont, 2. Athletic Bilbao 7, 3. Sevilla 7.
* Olasz Serie A, 1.
forduló: Parma – Juventus 0-1, Fiorentina – Napoli 3-4, Udinese – AC
Milan 1-0, Cagliari –
Brescia 0-1, Hellas Verona – Bologna 1-1, AS
Roma – Genoa 3-3,
Sampdoria – Lazio 0-3,
SPAL – Atalanta 2-3,
Torino – Sassuolo A Hoffenheimből Mainzba szerződött (vissza) Szalai Ádám. A 31 éves ma2-1, Inter – Lecce 4-0; gyar válogatott támadó 2021-ig írt alá a sereghajtó mainziakhoz.
Fotó: Mainz 05
2. forduló: Bologna –
SPAL 1-0, AC Milan – Brescia 1-0, Ju- 3-1. Az élcsoport: 1. RB Lipcse 9 pont,
ventus – Napoli 4-3, Lazio – AS Roma 2. Bayern München 7, 3. Wolfsburg 7.
* Francia Ligue 1, 1. forduló: AS Mo1-1, Atalanta – Torino 2-3, Cagliari –
Inter 1-2, Genoa – Fiorentina 2-1, Lecce naco – Lyon 0-3, Angers – Bordeaux 3– Hellas Verona 0-1, Sassuolo – Samp- 1, Dijon – St. Etienne 1-2, Lille – Nantes
doria 4-1, Udinese – Parma 1-3. Az él- 2-1, Montpellier HSC – Stade Rennes 0csoport: 1. Inter 6 pont, 2. Torino 6, 3. 1, Nice – Amiens SC 2-1, Olympique
Marseille – Reims 0-2, Paris St. Germain
Juventus 6.
* Német Bundesliga, 1. forduló: – Nimes 3-0, Brest – Toulouse 1-1, StrasBayern München – Hertha BSC 2-2, Bo- bourg – Metz 1-1; 2. forduló: St. Etienne
russia Dortmund – Augsburg 5-1, Bayer – Brest 1-1, Metz – AS Monaco 3-0,
Leverkusen – Paderborn 3-2, Möncheng- Nantes – Olympique Marseille 0-0, Touladbach – Schalke 04 0-0, Wolfsburg – 1. louse – Dijon 1-0, Bordeaux – MontpelFC Köln 2-1, Eintracht Frankfurt – Hof- lier HSC 1-1, Nimes – Nice 1-2, Lyon –
fenheim 1-0, Werder Bréma – Fortuna Angers 6-0, Amiens SC – Lille 1-0,
Düsseldorf 1-3, Freiburg – Mainz 3-0, Reims – Strasbourg 0-0, Stade Rennes –
Union Berlin – RB Lipcse 0-4; 2. for- Paris St. Germain 2-1; 3. forduló: AS
duló: RB Lipcse – Eintracht Frankfurt 2- Monaco – Nimes 2-2, Dijon – Bordeaux
1, Hoffenheim – Werder Bréma 3-2, 0-2, Montpellier HSC – Lyon 1-0, Nice
Fortuna Düsseldorf – Bayer Leverkusen – Olympique Marseille 1-2, Lille – St.
1-3, Hertha BSC – Wolfsburg 0-3, Mainz Etienne 3-0, Paris St. Germain – Tou– Mönchengladbach 1-3, Schalke 04 – louse 4-0, Strasbourg – Stade Rennes 0Bayern München 0-3, Augsburg – Union 2, Amiens SC – Nantes 1-2, Angers –
Berlin 1-1, 1. FC Köln – Borussia Dort- Metz 3-0, Brest – Reims 1-0; 4. forduló:
mund 1-3, Paderborn – Freiburg 1-3; 3. Metz – Paris St. Germain 0-2, Nantes –
forduló: Bayern München – Mainz 6-1, Montpellier HSC 1-0, Toulouse – AmiBayer Leverkusen – Hoffenheim 0-0, ens SC 2-0, Lyon – Bordeaux 1-1, Nimes
Mönchengladbach – RB Lipcse 1-3, – Brest 3-0, Strasbourg – AS Monaco 2Wolfsburg – Paderborn 1-1, Eintracht 2, Angers – Dijon 2-0, Reims – Lille 2Frankfurt – Fortuna Düsseldorf 2-1, Wer- 0, Stade Rennes – Nice 1-2, Olympique
der Bréma – Augsburg 3-2, Freiburg – 1. Marseille – St. Etienne 1-0. Az élcsoport:
FC Köln 1-2, Schalke 04 – Hertha BSC 1. Paris St. Germain 9 pont, 2. Rennes 9,
3-0, Union Berlin – Borussia Dortmund 3. Nice 9, 4. Angers 9.

10 NÉPÚJSÁG

__________________________________________________ KÖZÉLET – KÖZLEMÉNY ___________________________ 2019. szeptember 5., csütörtök

élő gyülekezet kölpényben

Nyári táborok, gyülekezeti
gyermek- és ifjúsági programok, rövid szabadság, munkatársaivá váló családtagok –
ezek kísérik ma a mezőkölpényi református lelkész napjait. Új seprű jól seper –
mondják, de a mezőségi gyülekezetben nem (csak) ezért
van állandó mozgás.

Gligor róbert László

Koncz László Ferenc tiszteletes
tizenkét évi backamadarasi szolgálat után került idén a mintegy 230
fős mezőkölpényi és 120 fős szabédi gyülekezethez. Hamar megszokta
az
új
környezetet,
megragadta őt a helyi kultúra, de az
elődje által ráhagyott ifjúsági
munka is. Családja is mellette áll
feladataiban, felesége mellett lányai
is már szinte felnőtt munkatársai-

ként dolgoznak vele együtt a gyülekezeti és ifjúsági munkában. Rövid
csíkszeredai segédlelkészi szakasz
után lelkészi tevékenysége huszonegy évre a Nyárádmentéhez kötötte,
a bekecsalji Nyárádszentimre és
Seprőd pásztorlása után Madarason
és leányegyházközségeiben, Nyomáton és Nyárádszentlászlón szolgált. Ha teheti, szívesen visszatér
néhány napra erre a tájra a Kis-Külküllő völgyéből származó lelkész. A
minap is Nyárádszentmárton határában, a Lovasfogadóban töltött néhány napot a gyülekezet fiataljaival.
értelme van az ifjúsági munkának
Júliusban tartották a gyülekezeti
gyerekprogramokat, amelyeket már
elődje idején beindítottak, a bibliahét délutáni tevékenységeibe idén is
hatvan gyerek kapcsolódott be a
kölpényi anya- és szabédi leányegyházközségből, amelyet a hívek mellett a svájci testvérgyülekezet, Zell

is támogat, de az önkormányzat is
melléjük állt az idén, megoldotta a
szabédi gyerekek szállítását. A
munkában sok segítséget kapott a
családtagjaitól, a szabédi pedagógusoktól és a fiataloktól, a szép esemény záróestjén pedig mintegy
százan ülték körül a tábortüzet. A
heti programba egy kolozsvári kirándulás is belefért, amelyen nyolcvanan vettek részt – mesélte
elégedetten a lelkész.
Múlt héten három napig a kölpényi fiatalokkal és néhány önkéntes
gyülekezeti taggal a csendes nyárádmenti pihenőhelyre vonultak
vissza, ahol a pihenés mellett mozgásra, szórakozásra, éneklésre is alkalmuk volt. Foglalkozásaik
programját hármas téma töltötte ki:
Isten a teremtésben, Isten a történelemben, Isten az életünkben. Ezek
során rávilágítottak, milyen apró
lény az ember a világban, és hogy

Idéntől kölpény és Szabéd reformátusai között szolgál koncz tiszteletes
Fotó: Gligor Róbert László

Táborzáró pillanat a Lovasfogadóban

Megnyitották a Maros-hidat
a járműforgalom előtt

Két hónapnyi munkafolyamat, a Maros-híd felújítási munkálatai több

mint felének elkészülte után újranyitották a hidat a gépjárműforgalom előtt.

– Ahogyan két hónappal ezelőtt megígértük, az iskolai év kezdete előtt újra meg-

nyitottuk a hidat. Ennek két forgalmi sávját teljes egészében felújítottuk, a maradék

kettőre a 2020-as nyári vakáció idején kerül sor, ekkor az egész hidat felújítják – nyi-

latkozta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.

A sávfelújítással egyetemben a híd tartószerkezetét és járdáit is felújították.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának

bel- és külkapcsolati osztálya

Fotó: Pál Anita

Isten mindig kiválasztott személyeket tervei megvalósítására. A fiatalok figyelmét arra is ráirányították,
hogy életünket sok minden meghatározza, a családtól a munkáig, de
fontos, hogy a bennünk élő Krisztus
is meghatározó legyen. Az együttlétet a szülőkkel töltött estével,
sportvetélkedőkkel, közös bográcsozással zárták. A lelkész hálás,
hogy munkájában mellette állnak a
szülők, a gyülekezet, érzik ennek
fontosságát, és megértik, hogy az ifjúság az egyház jelene és jövője.
Az egyház szervezi a közösséget
A lelkész szerencsésnek mondhatja magát, hiszen gyülekezetei
meghatározó tényezője az ifjúság,
és Kölpény esetében az Élő Víz ifjúsági zenekar is ezt jelzi. Élő ifjúsággal van dolga, a fiatalok
természetesnek tartják, hogy részt
vesznek a gyülekezeti életben, köz-

munkában, szívesen elvégzik a lelkész által rájuk bízott munkát, és
volt már ifjúsági istentisztelet is a
két település református templomaiban. Igazi baráti közösségről van
szó, a fiatalok jól érzik magukat
egymás társaságában.
A faluban létezik egy Vackorvirág nevű tánccsoport is, hiszen a
mezőkölpényi néptáncot máshol is
ismerik és értékelik, a fiatalok pedig
bejárták már Erdélyt, és az anyaországi testvértelepülésen, Martonvásáron is felléptek. A két
korcsoportos táncegyüttest felkarolta az egyházközség, sikerült a
szükséges népviseleti darabokat is
beszerezniük. Akár kulturális, akár
szellemi, hitbéli vagy nemzeti dologról van szó, azt az egyházközség
szervezi és végzi a faluban, és ezt
szeretettel teszi és végzi a lelkész és
a gyülekezet.

Elloptak egy Banksy-graffitit

Ellopták a világhírű brit graffitiművész, Banksy egyik alkotását a párizsi
Pompidou Központ föld alatti parkolója bejárati fémtáblájának hátoldaláról.

Az egyik legjelentősebb kortárs képzőművészeti kiállítóhely kedden tett feljelentést
lopás és rongálás címén.
Az alkotáson egy, a kezében ceruzát magasba emelő, a fején szájkosárral letakart
patkány látható.
A stencil 2018. június 25-én jelent meg a
táblán, és Banksy másnap az Instagram oldalán jelezte, hogy az ő alkotása – emlékeztetett a Pompidou Központ, amely azt
feltételezi, hogy a fémtáblából kifűrészelték
azt a darabot, amin a graffiti látható.
„Nem mi vagyunk a mű tulajdonosa, ezért
rongálás miatt tettünk feljelentést” – jelezte
a kulturális intézmény.
A graffitihez egy felirat is tartozik: „Fifty
years since the uprising in
Paris 1968. The birthplace of
modern stencil art” (Ötven
évvel az 1968-as párizsi lázadás után. A stencilművészet
bölcsője).
A Pompidou Központ nem
sokkal a graffiti felfedezése
után plexiüveggel bevonta a
stencilt, amelyet 2018 júliusában próbálták meg először ellopni, de akkor az intézmény
körül járőröző biztonsági
őrnek sikerült elijesztenie a
rongálót. A világ egyik leghíresebb
utcaművészének,

Banksynek – akinek az alkotásai a művészeti
aukciókon óriási összegekért kelnek el – a
műveit rendszeresen ellopják. Januárban azt
a stencilt vitték el, amellyel a párizsi Bataclan koncertteremben 2015-ben elkövetett terrortámadás áldozatainak állított emléket. A
koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára
festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt kivágták és eltávolították
az ajtóról.
A graffitiművész kilétét szűk baráti körén
kívül senki sem ismeri. Művei nagyvárosok
közterein, utcáin, falain, kapuin jelennek
meg, jellegzetes stílusát könnyen fel lehet ismerni.
A művész első munkái a 90-es évek elején
szülővárosában, Bristolban tűntek fel vonatszerelvényeken és falakon. A 2000-es évektől lépett alkotásaival a szélesebb közönség
elé, és már világszerte otthagyta a névjegyét.
(MTI)

Forrás: Sky News
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A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ bornak való fekete szőlő, 2
lej kilója. Tel. 0754-034-906. (1/4192-I)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707713. (2/4165)
TŰZIFA (bükk) eladó. Tel. 0752-578-568.
(2/4165)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(11/3928)

MINDENFÉLE

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.:

0742-344-119. (1/4126-I)

MEGHÍVÓ
A marosvásárhelyi Papiu Ilarian Középiskola 1962-ben végzett XI. C
osztálya immár az 57. alkalommal rendezi meg
az ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓT, amit minden év szeptember
első szombatján tartunk.
A találkozó 2019. szeptember 7-én, szombaton 17 órakor lesz
a Curtea Bavareză vendéglőben (Cuza Vodă u. 68-70. szám).
Kegyelettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA,
valamint tizenhét elhunyt OSZTÁLYTÁRSUNKRA.
A szervezőbizottság: Pusztai Irén és Csifó Miklós. (19/4212-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
és lemezből, famunkát stb. Tel. 0745680-818. (2/4086-I)

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

Szívünk
mély
fájdalmával,
a hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk szeptember 5-én
drága jó édesapámra, id. LUPU
ISTVÁN volt férfifodrászra halálának 14. évfordulóján.
Az élet nem könnyű és nagyon
rövid, leírni is nehéz, hogy nem
vagy itt. Elmondani nem tudom,
mi az, amit érzek, nagyon fáj a
szívem, hogy nem láthatlak
téged. Szívemből soha senki ki
nem téphet, hol örökre őrzök egy
drága képet. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Leánya,
Icuka és veje, Tika. (8/4200-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,
festést,
vakolást,
szigetelést, tetőszigetelést, teraszjavítást.
Tel. 0759-467-356. (7/3956)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,
csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)

Az ősz java az Erdély Tv-ben

Az ősz java mottóval szeptember első felében indul
az Erdélyi Magyar Televízió őszi évada. A megújult
műsorkínálat mellett a televízió egy izgalmas kampányt is indít. Ennek lényege: profi és amatőr fotósok
munkái révén mutatja meg az őszi erdélyi tájat, ennek
hangulatát, rejtett pillanatait.
A fotókampány kettős céllal indul: egyrészt szeretné megismertetni, népszerűsíteni az Erdélyben élő
és alkotó fotóművészeket, másrészt pedig szeretné
minél színesebben, változatosabban bemutatni azt a
vidéket, amely nemcsak szülőföld és otthon, hanem
egy olyan varázslatos vidék, amelynek mindig fel-

fedezhetjük egy, még ismeretlen arcát. A kampányban részt vehetnek amatőr vagy profi fotósok, akik
lencséjükön keresztül az ősznek egy különleges
mozzanatára irányítják figyelmünket.
A kampány 2019 november elejéig tart, addig a
tv-csatorna folyamatosan várja a témához kapcsolódó fotókat az office@erdely.tv e-mail-címre. A legalább 1920*1080 pixel felbontású, fekvő képek
műsorszignálként köszönnek majd vissza a képernyőről a fotó címének és készítőjének megjelölésével.
Legyen a miénk az ősz java!
Erdélyi Magyar Televízió

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZOK MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT). Tel. 0743-142-012, 0745-147-756. (3/4194)

A PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT konfekciógyártásra. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Bodoni utca 68. C1-C4. szám alatt. (6400)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET
FAIPARBA. Nettó bér: 1800 lejtől + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig 715.30 óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mailcímre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21531-I)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és CSONTOLÓT. Tel. 0744-644-026. (21531-I)
ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (21531-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz a belesműhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (21531-I)
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A Marosvásárhelyi
Középfokú Pénzügyi
Szakiskola 1953-ban
végzett diákjai a 66
éves találkozójuk alkalmával kegyelettel
emlékeznek
volt
TANÁRAIKRA, OSZTÁLYFŐNÖKEIKRE,
valamint az időközben elhunyt 26 OSZT Á LY T Á R S U K R A .
(7/4179-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember
5-én
FEKETE
ALBERTRE halálának 4. évfordulóján. Emléke mindig szívünkben
él. Emlékeznek szerettei: lánya,
veje, unokája. (15/4188-I)

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 5-én drága jó nagytatánkra, id. LUPU ISTVÁNRA
halálának 14. évfordulóján.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Hosszú útra mentél, tőlünk távol,
mi tudjuk csak, mennyire hiányzol. Míg élünk, szeretünk, és soha
nem feledünk. Nyugodjál békében, drága nagytatánk! Unokáid:
Szebi és Florin családjukkal.
(8/4200-I)

Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Örökre itthagytál.
Elfelejteni téged soha nem lehet,
amíg élünk, szívünkben őrizzük
emlékedet.
Fájdalommal emlékezünk szeptember 5-én a drága jó édesanyára, nagymamára, ASZALOS
SÁRÁRA halálának második évfordulóján. Azok, akik őt soha
nem feledik: lánya, fia, menye,
veje és három unokája. (2/4217)

Semmi sem fájdalmasabb az életben, mint a szeretett személy elvesztése. Mikor elmentél, kialudt
egy csillag, mert az angyalok a
mennyországba hívtak. Reményünk csillagát fedi egy sírhalom,
az emléked örökké megőrzi családod. Elmúlt már húsz év, te nem
vagy már köztünk, de elfeledve
nem vagy, az emléked itt van velünk.
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 5-én a holtmarosi születésű
CSATLÓS
ATTILÁRA
halálának 20. évfordulóján. Emlékét őrzik bánatos öreg szülei,
leánya, Katika és családja, valamint testvére, Gyöngyi és családja.
Nyugodj
békében!
(1/4230-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
nyárádköszvényesi születésű id.
SIMONFI BÉLÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (3/4233)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
CSIKI DÁVID
az ernyei kollektív gazdaság
nyugalmazott főkönyvelője
életének 82. évében, 2019. augusztus 2-án örökre megpihent
Miskolcon. Utolsó útjára szeptember 6-án, pénteken du. 2 órakor kísérjük a marosvásárhelyi
református temetőben, katolikus
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (12/4204-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, após, sógor, barát, ismerős, a kisgörgényi születésű
PAPP LAJOS
volt szabómester
hosszas, de türelemmel viselt
betegség után, életének 70. évében csendesen megpihent.
Végső búcsút veszünk tőle szeptember 5-én, csütörtökön 14 órakor
a
marosvásárhelyi
református temetőben.
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, nevelőapa, nagytata, após, unokatestvér, rokon,
jó szomszéd, barát,
DARÓCZI JÁNOS
(Herci)
türelemmel viselt betegség után,
életének 82. évében, 2019. szeptember 1-jén megpihent. Temetése
szeptember
7-én,
szombaton 14 órakor lesz az udvarfalvi református temetőben.
Búcsúznak
tőle
szerettei.
(11/4228-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték,
hogy a szeretett édesanya, testvér, nagynéni, rokon, ismerős,
KEREZSI ROZÁLIA
szül. ISZLAI ROZÁLIA
a Mobex volt dolgozója
rövid szenvedés után, életének
84. évében csendesen megpihent. Drága halottunk temetése
szeptember 6-án, pénteken 15
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodj
békében!
Fia és családja. (4235-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten
értesültünk
munkatársunk, Orosz ErikaEmese ÉDESANYJA elhunytáról. Együttérzésünket fejezzük
ki a gyászoló családnak.
Nyugodjon békében! Az Imatex
Rt. munkaközössége. (64016-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága férjem, HOZA
KÁROLY temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek. A
gyászoló család. (4170-I)
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FOnTOS TELEFOnSzÁMOk

vakációs könyvajánló

Még tart a nyaralás, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra. Az
uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcsolatokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és kalandos történet, A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
- 0751-114-307
Labor
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
- 0722-885-851
• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- vidék
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
- 0741-615-661
• Melinda temetkezés
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

