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Lábbuszra vagy iskolabuszra
váltanák a gépkocsit?

Alternatív megoldások

Egy magyartanár
tarisznyájából

Két kis könyv, jól kézbe foghatók,
könnyen forgathatók, Az Éltető irodalom című kötetben egy magyar szakos
tanár vallomása olvasható gyermekkoráról, az irodalomról, a könyv szeretetéről, a Mesélnek a csillagok pedig az
élet vargabetűiről és kifürkészhetetlen
fordulatáról szól.

____________5.
Az anyag új élete

A napokban örömhírt közölt kedves
volt kolléganőm, akinek nemsokára
egyéni kiállítása nyílik Budapesten.
Bízom benne, hogy olyan sikere lesz,
mint 2020-ban – a kerek születési évfordulóra – a marosvásárhelyi
Bernády Házban megnyílt egyéni tárlatának.

____________6.
A kutyaszőrzet
ápolása nyáron
Az iskolák közelében reggelente kialakult forgalmi dugók az iskolások az oktatási intézményekbe, és milyen alterfelszámolását célzó megoldásokat keresnek azzal a felmé- natív megoldásokat fogadnának el a szülők ezzel kapcsoréssel, amit a Marosszéki Közösségi Alapítvány a latban.
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen kezdeményezett. A június 30-ig kitölthető kérdőíveken arra ke- Menyhárt Borbála
resnek választ, hogy jelenleg miként jutnak el reggelente
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

Egyre népszerűbb a rendszeres kutyakozmetikai ápolás, amelynek során
az állat bőrét és szőrét is átvizsgálják.
A nyár beköszöntével megnő a kutyakozmetikák forgalma, és nem egyszerű azonnali időpontot
előjegyeztetni azoknál, akik szakszerű
higiéniai kezelést is végeznek a házi
kedvenceken.

____________7.

Jöhet a harmadik?

Miközben egyre csökken azok száma, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen, a vakcinák érvényességi idejének lejárata vészesen
közeledik. Románia egyszer csak oda jut, hogy az oltóanyag-készletekkel nincs mit csinálnia. Eladja, adományozza – amiből származhat
anyagi nyereség, az átoltottsági arány viszont nem fog nőni, ez pedig
jelenleg sem éri el a kormány által kitűzött szintet.
Nem is olyan régen egy közegészségügyi szakember ingerülten jelentette ki kérdésünkre, hogy nincsenek adataik a városi és vidéki átoltottsági arányokról, nincs idejük ezzel foglalkozni. Nem érzékelte,
ami már a tavasszal szinte egyértelmű volt, hogy vidéken rendkívül
kevesen vannak beoltva. A kormánynak erre figyelnie kellett volna, és
a megyei adatok alapján stratégiai döntéseket hoznia, hogy az első
vakcinát minél többen megkapják vidéken is. Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltási kampány koordinátora tegnap végre kimondta:
az oltási kampány mostantól kezdve elsősorban a vidéki lakosságot
célozza meg. Hangsúlyozta, hogy már az első adag vakcina beadásával legalább ötven százalékkal csökken a megfertőződés kockázata.
Azt is kijelentette, hogy az oltási kampány sikeressége érdekében
mondhatni „házhoz mennek”, főleg vidéken, megpróbálják meggyőzni
az embereket, hogy adassák be a vakcinát. Továbbá a diákok beoltása
is fontos, erre is nagy figyelmet fordítanak az elkövetkező hetekben.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 175. napja,
hátravan 190 nap.

Ma IVÁN,
holnap VILMOS, VIOLA és
VILMA napja.
VILMOS: a germán eredetű
Wilhelm név latinos Vilhelmus
alakjából származik, jelentése
akarat + (védő)sisak.

IDŐJÁRÁS

Változó idő, kánikula
Hőmérséklet:
max. 33 0C
min. 17 0C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. június 23.
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236,4357

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 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Pénteken nyit a Medve-tó

Június 25-én, pénteken megnyílik a szovátai Medve-tó,
egyelőre a tavalyi díjszabással: a felnőttek 30, a gyerekek,
nyugdíjasok, egyetemisták 25 lejért válthatnak jegyet. A
kültéri korlátozásokat szinte teljes egészében feloldották,
így a szabadtéri strandokon nem kell maszkot viselni, csupán a napozón kell a két négyzetméter felületet biztosítani
személyenként. A Mogyorósi-tó a tavaly zárva volt, idén a
két évvel ezelőtti árakkal várják a strandolókat: a felnőtteknek 20, a gyerekeknek 15 lejbe kerül a belépő.

Lőgyakorlatok éles tölténnyel
Marosszentgyörgyön

Június 25-ig, péntekig 7.30–23 óra között a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatot tartanak, amikor is éles töltényt használnak a honvédelmi, köz- és nemzetbiztonsági
rendszer intézményeinek Maros megyei egységei. Felkérik
a térség lakosságát, hogy kerülje el a lőtér környékét, mert
fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye
is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.

A városközpont hétvégi lezárásáról
döntöttek

Marosvásárhely központját hétvégente továbbra is lezárják. A főteret helyi tanácsi határozat nyomán szombaton
14 órától vasárnap éjfélig zárják le, ugyanakkor szombatonként 14 órától éjfélig az Enescu és a Bolyai utcát is. A
hivatalos munkaszüneti napokon 14–22 óra között lesz sétálóutca a megyeszékhely központi övezete.

Frissen végzettek jelentkezését
várják

A Maros Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség idén is
várja a 2021-ben végzett fiatalok jelentkezését, hogy nyilvántartásba vegye őket, és ezáltal hozzájussanak az
ügynökség által nyújtott szolgáltatásokhoz, annak érdekében, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. A
Maros megyei végzősök az ügynökség marosvásárhelyi,
marosludasi, szászrégeni, segesvári, szovátai és dicsőszentmártoni irodáiban nyújthatják be iratcsomójukat, attól
függően, hogy hova szól a személyazonossági igazolványuk. A szükséges iratok listája megtalálható az ügynökség honlapján. A nyilvántartásba vett fiatalok ingyenes
tanácsadásban, szakmai tájékoztatásban és továbbképzésekben, valamint pénzsegélyben részesülhetnek, munkaerő-közvetítésre is számíthatnak.

Újraindul a klubtevékenység

Hosszú kényszerszünet után kedd délutánonként 4 órától
újraindult a marosvásárhelyi Magányosok Klubjának tevékenysége a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály
termében, a Rózsák tere 61. szám alatt. Várják a klubtagokat, és a régi tagok mellett újak jelentkezését is.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Gligor Róbert László

Só útja tizennegyedszer is

Múlt szombaton volt a 2021. év idénynyitó túrája a Só útján.
Tizennegyedik éve szervezi meg a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ a Só útja idénynyitóját
a jobbágyfalvi Tündér Ilona panzióval együttműködve. A hagyományos időpont a Föld napja körül
van, de a járvány miatt ezt idén nem tudták tartani,
viszont nem akarták, hogy a sor megszakadjon,
ezért, ha kevesebb résztvevővel, és egy későbbi
időpontban is, de megtartották – mondta el a
Népújságnak dr. Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke.
A múlt hét végén a Mikháza–Jobbágyfalva szakaszt járták be gyalog a résztvevők, és örömmel
tapasztalták, hogy mások is használják ezt az utat,
a mozgalom követőkre talált. Amikor az utat a
FÖK kijelölte, Marosvásárhelyen nem volt szokás
a város körüli túrázás, aki akart kiruccanni, az felment a Maros völgyébe vagy a havasokba. A FÖK
célja az volt, hogy egy, a megyeközpontból induló
gyalogos utat is használhassanak az emberek, hiszen a Nyárád, a Küküllő vidéke ugyanolyan látványos, és a helyi közösségnek is hasznára válik,
ha turisták járnak az úton.
– Úgy gondoljuk, nagy jövője van az ilyen típusú gyalogosturizmusnak, és örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen fedezik fel ezeket a
nagyon szép dombvidékeket – tette hozzá dr.
Hajdu Zoltán.
A Só útját már évekkel ezelőtt sikerült összehangolni a Mária-utat szervező Erdélyi Kárpát
Egyesület cspatával, így Marosvásárhelytől Parajdig mindkét út ugyanazon a vonalon halad. A
FÖK együtttműködik a Székelybőért Egyesülettel
is, és ez így lesz a jövőben is. A rendezvény mindig azzal indul, hogy az ideérkezők megtekintik
a székelybői múzeumi gyűjteményt és megkóstolják a helyi fánkot. Ez az idén elmaradt, de remélhetőleg jövőben újra megtarthatják,
folytathatják a hagyományos programokat, és a
Tündér Ilona panzió is a megszokott kedvességgel és szeretettel fogadja a résztvevőket. A FÖKnek egy másik kezdeményezése keretében
külföldi turisták is járnak a Só útján. Erre a tavaly
nem kerülhetett sor, de az idei évadra vannak je- A túrázás mellett a vidék értékeit is megismerik az erre járók (Fotó: Hajdu Zoltán)
lentkezők, ezért a járványügyi helyzet alakulásától függően tasd meg a jövőt! programmal, így a túrázás egyfajta jutalomkirándulás volt a projektben részt vevők számára, és
folytathatják ezt is.
A szervezőktől még megtudtuk: a járvány ellenére tar- idén nyárra is sok gyalogost remélnek a megyeközponttól
tottak évadnyitót a tavaly is, de azt összekötötték a Változ- Parajdig húzódó Só útja szakaszon.

RENDEZVÉNY

Könyvbemutató
a Teleki Téka udvarán

Június 24-én, ma délután 6 órától a Teleki Téka udvarán
mutatják be a Mentor Könyvek Kiadó gondozásában megjelent A Maros megyei magyarság történetéből 5. című,
történelmi, kultúrtörténeti, egyház- és vallástörténeti tanulmányokat, valamint heraldikával és szigillográfiával foglalkozó írásokat tartalmazó kötetet. A szerzőkkel László Lóránt
történész, a kötet egyik sajtó alá rendezője beszélget.

Szimfonikus hangverseny

Június 24-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli, tangóra
épülő szimfonikus hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében, Astor Piazzolla-centenárium címmel. A filharmónia vonószenekarát Remus Grama vezényli, fellép
Analia Selis (ének) és Mariano Castro (zongora). Szervező a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a marosvásárhelyi TVR.

Helyi zenészek és vendégelőadók
a dzsesszklubban

Csütörtökönként helyi zenészek koncerteznek Marosvásárhelyen, a Sinaia utcai Sörház teraszán. Június 24-én,
ma 19 órától György Zsolt gitáros szórakoztatja a jelenlévőket. Az előadóművészt támogató beugró 10 lej. 1-jén,
csütörtökön 22 órától Sárik Péter Trió & Falusi Mariann lemezbemutató koncert a klubban Jazzkívánságműsor magyarul 2. címmel. A Fonogram díjas sikersorozat keretében
közönségkérésre olyan magyar slágerek dzsesszfeldolgozásai hallgathatók, mint: Olyan ő, Vigyél el, Nagy utazás,
Várj, míg felkel majd a nap. A koncerten a hamarosan

megjelenő új CD dalai mellett az előző műsorából is válogat a csapat – tájékoztatott Demeter József (Döme).

Toronykoncert a megyeházán,
orgonakoncert a várban

A Marosvásárhelyi Napok keretében a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület és a helyi polgármesteri hivatal szervezésében június 26-án, szombaton 18 órától,
közvetlenül a díszpolgári címek átadása után lesz a megyeháza toronykoncertje. Fellépnek Buta Árpád és Trozner Kincső. Június 27-én, vasárnap 12 órától a
Vártemplom- és várudvaron Déli orgonakoncert címmel
Bereczki-Tollas László, a Vártemplom orgonistája, zenetanár előadása hallgatható. A részvétel díjtalan.

Megjelent Kuszálik Péter új könyve

A Záróra címet viselő kötet első részében egy hosszú interjú olvasható, amelynek témája: Mörfi életszemlélete és
„bogarai”. A második felében napjaink divatos jelenségeiről, kampányszerű mozgalmairól mond csípős véleményt
a pamfletíróként ismert szerző. Június 29-én, kedden a
Bernády Ház udvarán (Horea utca 6. sz.) 14 és 17 óra között a szerző dedikálja az ott megvásárolható kötetet. A
266 oldalas könyv ára 20 lej, nem kerül könyvkereskedésbe, kizárólag a szerzőnél kapható. Az érdeklődők vásárlási szándékukat telefonon közöljék a szerzővel
naponta 18–20 óra között (Kuszálik Péter, 0770-186-675).

Láng Orsolya könyvbemutatója
Marosvásárhelyen

Június 30-án délután 6 órától Láng Orsolya Pályamatricák
(Lector, Marosvásárhely, 2020) című útirajzkötetét mutatják be Marosvásárhelyen, a Teleki Téka udvarán. A szerzővel András Orsolya irodalmár, műfordító beszélget.
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Baszkföld parlamentje jogalkotásra szólítja fel
Ország – világ
az Európai Bizottságot a nemzeti régiókkal kapcsolatban Újabb lazítások jöhetnek

2021. június 18-án elsöprő szavazattöbbséggel (11-3 arányban) szavazta meg Baszkföld Autonóm Régió Parlamentjének
15 fős külügyi és európai uniós ügyekért felelős bizottsága azt
a támogató határozatot, mely a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés nyomán uniós jogszabály elfogadására hívja fel az Európai Bizottságot.
A határozatot, melyet április 23-án nyújtottak be, a baszk
nemzeti, regionális erők – így a Baszk Nemzeti Párt (Euzko
Alderdi Jeltzalea) és az Egyesült Baszkföld (Euskal Herria
Bildu) – mellett a spanyolországi szinten szerveződő, baloldali
Podemos párt is megszavazta, míg a spanyolországi pólusképző pártok, a konzervatív Néppárt (Partido Popular), valamint a spanyol szociáldemokraták (Partido Socialista Obrero
Español) helyi pártszervezeteinek képviselői ellene szavaztak.
A spanyol szélsőjobboldali párt, a Vox képviselője nem vett
részt a bizottsági ülésen.
A határozat kiemeli, hogy az európai polgári kezdeményezés jogintézményét mint a közvetlen demokrácia vívmányát
olyan módon kell az uniós intézményeknek működtetniük,
hogy az alkalmas legyen arra, hogy valóban közelebb hozza
az uniós szintű döntéshozatalt annak polgáraihoz. Emlékez-

tetnek, hogy a nemzeti régiók védelmében indított kezdeményezés 2021. május 7-ig 11 államban lépte át a szükséges küszöböt, és csak online több mint 1.150.000 uniós polgár
támogatta azt.
Elkötelezettségüknek hangot adva, hogy ezen uniós polgárok hangját meg kell hallaniuk a döntéshozóknak, a baszk
parlament nevében annak külügyi bizottsága arra kéri az Európai Bizottságot, hogy indítson jogalkotási eljárást, és alkosson a közösségi jogon belül szabályokat, melyek
hatékonyan meg tudják védeni a nemzeti régiókat. A határozat továbbá felszólítja Baszkföld lakosságát is, hogy támogassa és kövesse figyelemmel a kezdeményezés sorsát.
Végezetül a határozat abbéli meggyőződését fejezi ki a baszk
törvényhozóknak, hogy a nemzeti régiók hanyatlása – beleértve a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező térségeket is – megállítható, amennyiben biztosítják számukra a
hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU-alaphoz, -forráshoz, -programhoz, ahogyan a
Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésének
szövegében áll.
A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata

Az RMDSZ által jelölt Fábián Gyula ügyész, egyetemi
előadó tanár lehet az ombudsman Romániában. Erről
a koalíciós partnerek között kedden késő este született megállapodás, melyet Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke jelentett be.

nyossági óvást emelni az azonnal hatályba lépő, a parlament
által utólag megvitatott törvényerejű sürgősségi kormányrendeletek ellen. Emiatt az ombudsman többször került Romániában a politikai csatározások középpontjába.
A Romániában a nép ügyvédjének nevezett alapjogi biztos
széke azt követően üresedett meg, hogy a parlament múlt kedden nem fogadta el a tisztséget két éve betöltő Renate Weber
tevékenységi beszámolóját, és másnap fel is mentette a baloldali kormánykoalíció által kinevezett politikust a tisztségből.
A kézdiszárazpataki születésű Fábián Gyula a kolozsvári
Babes–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) szerzett jogi diplomát 1994-ben, majd ugyanitt doktorált nemzetközi közjogból. Kolozsvári tanulmányai után Kányádi Sándor ajánlotta
fel számára a Herder-díjához tartozó ösztöndíjat, mellyel 1995
és 1996 között a Bécsi Tudományegyetemen képezte magát a
közösségi jog, a nemzetközi közjog és az emberi jogok területén. Kányádi Sándor azzal indokolta választását, hogy az erdélyi magyar nemzeti közösségnek nagyobb szüksége van jól
képzett jogászokra, mint bölcsészekre. (MTI)

Fábián lehet az ombudsman Romániában

Amint az Agerpres hírügynökség közölte: Fábián Gyulát
szerdán hallgatták meg a parlament két háza jogi bizottságainak összevont ülésén, és kinevezéséről jövő hétfőn dönthet a
törvényhozás.
A parlament két házának jogi bizottságai kedvezően véleményezték Fábián Gyula kinevezését. Amint az Agerpres hírügynökség közölte: a jelölt a bizottsági meghallgatáson az
alapjogokat pajzsnak nevezte, mely megvédi az állampolgárt
az államtól és az európai intézményektől. Kijelentette: emberi
jogi intézményként szeretné akkreditáltatni a hivatalt, és könynyebbé tenni az állampolgári panaszok benyújtásának a procedúráját. Azt is megjegyezte, hogy természete folytán nem
romboló alkat, nem fog rombolni csak azért, hogy a figyelem
középpontjába kerüljön. E kijelentésével arra utalt, hogy az
alkotmány szerint csak az ombudsmannak van joga alkotmá-

Rövid csevej a nyárról

Nyár van. Az efféle kijelentésnek persze súlya, mi több, büntetőjogi felelőssége van. Ugyanis az olvasók, az a
réteg, csoport, szociológiailag értelmezhető tömeg, amely még különböző formában olvas, újságot forgat, görget (vö.
elektronikus forma), az ennek a kijelentésnek természetesen (?!!) hitelt ad, és
ennek megfelelően öltözik, cselekszik,
viselkedik. Pl. könnyű nyári maszkot
hord a nehéz téli, duplán alábélelt szájés orrkosár helyett. Azonkívül kimegy
az utcára, napszemüveget ölt – ettől
minden kissé árnyékosabbnak/árnyaltabbnak tetszik, megbátorodik. Fagylaltot vesz, nyalogatja, de elfelejt vizet
vinni magával, pedig a dietetikusok, dialektikusok, enterovirológusok, biológusok és uborkaszezon- munkások minden
nyáron arra figyelmeztetnek – mióta
vörös és más kódok használatba vettettek, hogy legalább három liter vizet (a
cinikusabbak sört) fogyasszunk naponta. Ha már városunkban, városotokban nincs párakapu, csak diadal- vagy
székely-. Galambdúccal.
Egyébiránt galambduci emberekkel
telik meg az utca, akiket telente jóságosan eltakar a nehéz gúnya, azokat nyáron felfedi a lengedelem. De ez amúgy
szigorúan és hagyományosan magánügy.
Nem is kívánjuk tovább ragozni, ugyanis
a dietetikusok azt javasolják, fogyaszszunk sok zöldséget és nem túl cukordús
gyümölcsöt, már amennyire a piacunk,
az oltyánok felhozatala és a pénzeszacskónk megengedi. Megengedi?
Azért nem panaszkodhatunk áruhiányra, hiszen a boltokban minden megtalálható, amit a nyugati asztal- és
ínyencségkultúra megteremtett, és a keleti fogyasztói társadalom azokra rábólintott, divatba hozott, elfogadott.
Olyan áruféleségek, amelyek harmincharmincöt évvel ezelőtt csak a tévében
voltak láthatók, külföldről hazaszabadult rokonok, barátok meséltek róla, olvashattunk effélékről régebbi íróknál,
pl. bizonyos Krúdy Gyulánál. Vagy hoztak, hozattak. Pl. mi rendszeresen kér-

tünk vagy magunk szereztük be a csabait és a gyulait, anélkül, hogy címke,
felirat, csomagolás nélkül meg tudtuk
volna különböztetni egymástól a magyar hús- és paprikaipar eme csúcstermékeit.
Az iskolák bezártak. A gyerek túl van
a kis-, majd nemsokára a nagy- vagy
túlspilázott érettségin. A tragédiák
súlya – bukás, ismétlés, kimaradás –
könnyebbedik. Majd ősszel…

Nyáron az autóval sokkal nehezebb
parkolót kapni. Az utak beszűkültek. A
járdákon macska- vagy kígyóügyességgel kell elosonnunk, mert a gépkocsik
száma megszaporodott. Gyorsabban
hajtanak, vagy csak nekünk, született és
konok gyalogosoknak tűnik olybá. És
persze sokkal több a nemkívánatos találkozás az országutakon. Akkor aztán
az ember kezdőbetűvel vagy anélkül –
amennyiben efféle tragikus végű találkozás bekövetkeznék (mitől az isten
őrizzen meg) – hír lesz. Ismerősöm újságíró, feladata többek között figyelni
és lapjában közzétenni a katasztrófaelhárítás (ISU, SMURD) híreit. Ezeket
természetesen a hivatalosság hivatalos
objektív nyelvén közlik a sajtóval, amit
olykor a biztonság kedvéért az újságíró
betesz a Google-fordítóba. És ekkor
születnek az egy életre szóló nagy leiterjakabok, amire a mindennapi gondolatmenet ritkán vetemedik. Pl. azt a
kifejezést, hogy „bărbatul cu cod roşu
a fost descarcerat” (az életveszélyesen
megsérült – vörös kóddal jelzett – férfit
kiszabadították a gépkocsi roncsaiból)
a digitálmechanika úgy magyarította:
„a vörös farkú férfi ki volt szabadítva”.
Hogy nyár van, az onnan is tudható,
hogy lenyitott tetejű kocsival, üvöltő,
ramaty zenével gringók és ficsúrok repesztenek a városban, és a hirdetések
között egyre több a pálmafás, tengeröb-

lítő, hullámzó óceáni műremek, amelyek nyaralásra csábítanak különféle
tengerpartokra. Falunkból pl. repülőjárat működik az egyiptomi Hurghadába. Persze, az a hangolású ember,
aki rá van kattanva a hentesárura, akaratlanul is megkérdezi az utazási iroda
tisztviselőjétől – feltételezve, hogy érti
és beszéli nyelvünket, ami azért egy
ügyintézőnél nem elhanyagolható
szempont –, hogy májas vagy véres az
a Hurghada? Persze rögtön vissza is
fogja magát, tekintve, hogy Hurghada
Közel-Kelet (benne a ’had’ szó is) inkább csak a májasra szavaz, mint a
másikra, amelyből arrafelé nem kevés
hullott az utóbbi száz-százhúsz esztendőben. (Ezt onnan tudom, hogy a húszas-harmincas évek hazai sajtóját
olvasva állandóan szerepelnek a hírek
és tudósítások között zavargások, lázadások, vérontások, összecsapások,
angol büntetőintézkedések a térség
lakói között, felett és ellen.)
Mi speciel már megterveztük a nyarat, befizettünk, lefoglaltuk, beszereztük
az útikönyvet, szállás után néztünk, és
igényeltük a legközpontban fekvőbbeket, útvonalterveink készen állnak. Repülővel és vonattal fogunk közlekedni,
mint ahogyan az utóbbi 20 évben tettük,
ezeknek használatában ui. nagy gyakorlatra tettünk szert, tekintve, hogy
Észak-Balkánia kivételével sehol a világon az emberek nem szégyellnek vonatozni (igaz, Észak-Balkániában a
vasút sem szégyelli magát az állapotokért), ugyanis vonattal tesznek meg kisebb-nagyobb
távokat,
naponta
munkába ingáznak, felviszik a vagonba
kerékpárjukat, majd a célállomásra érkezve felpattannak rá. Újabban rollerek
is szerepelnek, amelyek már a mi kis
városunkat is elárasztották.
Azóta az indulásig csak azt figyeljük,
hogyan engednek a szigorú vírusellenes
védszabályokból, és szorgalmasan gyakoroljuk a gyaloglást. Aki nyaralni
akar, pattanjon fel tehát az apostolok
lovára.
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Csütörtöki ülésén a kormány újabb, július elsején hatályba lépő lazító intézkedéseket hagy jóvá, amelyek
között szerepel a vásárok és ócskapiacok újranyitása – jelentette ki Florin Cîţu kormányfő. „Minden
vásár és ócskapiac, zsibvásár újranyithat július elsejétől, természetesen az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. Erről a döntést a
kormányülésen hozzuk meg” – mondta a kormányfő
a TVR 1 műsorában. Arra a kérdésre, hogy a beltéri
maszkviseléssel kapcsolatosan lazítanak-e még az
intézkedéseken, a kormányfő így válaszolt: még
nem kapott ilyen irányú javaslatokat, de ha ez megtörténik, és a javaslatok megalapozottak, ő nem ellenezné. Példaként felhozta a munkahelyi irodákat,
ahol jelenleg nem kötelező a maszk viselése, ha
ötnél többen nincsenek a helyiségben, és mind be
vannak oltva. (Agerpres)

Életre nevelés
– kötelező tantárgy lenne

Az oktatási minisztérium támogatja az életre nevelés
című kötelező tantárgy bevezetését, amely több modulból állna – jelentette ki szerdán Sorin Cîmpeanu
szakminiszter. Leszögezte, hogy az életre nevelés
című kötelező tantárgyat az 5. osztálytól 12. osztályig oktatnák, modulokra bontva, a tanulók életkorának megfelelően. A miniszter szerint a tantárgy a
következő kötelező modulokból állna: polgári nevelés, egészségügyi nevelés, szexuális nevelés,
egészséges táplálkozási ismeretek, elsősegélynyújtási ismeretek, jogi nevelés, pénzügyi nevelés, közlekedésbiztonsági ismeretek. Ha egyes szülők úgy
döntenek, hogy gyerekük nem vehet részt a szexuális nevelés modulon, ezt írásban kell jelezniük.
Ebben az esetben az életre nevelés tantárgyból a
tanuló végső jegyét a többi modulban elért eredmények alapján számítják ki – szögezte le Cîmpeanu.
(Agerpres)

A parlamenti vakációban
a kormány dönt

A képviselőház szerdán elfogadta azt a törvénytervezetet, amely felhatalmazza a kormányt, hogy a
parlamenti vakáció idején rendeleteket bocsásson ki.
A törvénytervezet értelmében a kormány a következő
területeken adhat ki rendeleteket: pénzügy, gazdaság, közmunkálatok és közigazgatás, belügyek, közlekedés és infrastruktúra, egészségügy, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, környezetvédelem,
erdő- és vízügy, kultúra, ifjúság és sport, európai alapok, valamint a jogszabályokban megállapított határidők
meghosszabbítása
vagy
módosítása.
(Agerpres)

Ideiglenes iskolaigazgatók
kinevezése

Első házként megszavazta a képviselőház szerdán
azt a törvénytervezetet, amely előírná, hogy abban
az esetben, ha egy iskolaigazgatói állást nem töltenek be versenyvizsga útján, akkor az ideiglenes iskolaigazgatót az illető intézmény vezetőtanácsa
nevezi ki, nem pedig a tanfelügyelőség. A projekt értelmében az igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állás
megüresedése esetén egy ügyvivő igazgató veszi át
a tisztséget a versenyvizsga megszervezéséig, de
ez nem terjedhet tovább a tanév végénél. Azokban
az oktatási intézményekben, ahol az oktatás teljes
egészében egy nemzeti kisebbség nyelvén zajlik, az
igazgatónak beszélnie kell az illető kisebbség nyelvét. Amennyiben az iskola csak egy részében folyik
kisebbségi anyanyelvi oktatás, a tervezet szerint az
igazgatók közül az egyiknek kell tudnia az illető kisebbség nyelvén. Ezekben az esetekben az igazgató kinevezéséhez konzultálni kell azzal a
szervezettel, amely az illető kisebbséget képviseli a
román parlamentben. (Agerpres)

Jöhet a harmadik?

(Folytatás az 1. oldalról)
A gond az, hogy a kijelentéstől a megvalósításig igencsak hosszú az út. Főleg most, a szabadságolások, a
nyári szünidő alatt. Egyrészt a vidéki, elöregedett lakosság, illetve a roma lakosság előítéletével kell megküzdeniük, másrészt a megfelelő infrastruktúra, humán
erőforrás sincs meg ahhoz, hogy egy község minden utcáját végigjárják, toborozva a jelentkezőket. Amúgy meg
a családorvosok szép számban vállalták az oltási programban való részvételt, aki akarta, eddig beoltatta
magát náluk. A diákok beoltásához pedig a szülő beleegyezése nélkülözhetetlen, tehát ismét a felnőtt lakosság
meggyőzéséhez jutunk vissza.
Mindezek mellett az a kérdés is egyre gyakrabban vetődik fel, hogy a két adag vakcina mennyi ideig nyújt védelmet, mikor kell újra, a harmadik oltásra jelentkezniük
azoknak, akik már a másodikon is túl vannak. A szakemberek szerint még meglehetősen hosszú ideig tart, amíg
erre a kérdésre lesz válasz. A korábban (2002–2004 között) SARS-vírussal fertőzöttek adatainak feldolgozásából körvonalazódik, hogy az antitestek mintegy két évig
észlelhetők a vérben. A kutatók arra törekednek, hogy ne
szezonális legyen a koronavírus elleni oltóanyag, hanem
egyszeri alkalommal beadandó. Addig azonban még sok
van, és azt sem tudni, hogy melyik vírusmutáns mikor
okoz egy újabb fertőzéshullámot. Mint ahogy azt sem,
hogy a politikai és gazdasági érdekcsoportoknak milyen
befolyása van a járvány hullámzására.
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Lábbuszra vagy iskolabuszra váltanák a gépkocsit?

(Folytatás az 1. oldalról)
A környékünkön számos követendő példa van, Kolozsváron iskolabuszok viszik a gyerekeket a
tanintézetekbe, Sepsiszentgyörgyön
pedig egyre népszerűbb a „Lábbusz” program, azaz szervezetten,
felnőtt önkéntesek kíséretében sétálnak el reggelente az elemi osztályosok az iskolába.
A kérdőív célja átfogó képet
nyerni a marosvásárhelyi diákok
közlekedési szokásairól, hogy olyan
megoldásokat lehessen kidolgozni,
amelyek által csökkenthető a reggeli autóforgalom a városban. Június 30-ig tölthetik ki a szülők a
kérdőívet, amelyet a Marosszéki
Közösségi Alapítvány állított össze,
és továbbított a város iskoláiba,
hogy a tanítónők, osztályfőnökök
segítségével eljusson a szülőkhöz.
A kérdőív összeállítói egyebek mellett arra kíváncsiak, hogy mivel
mennek reggelente a gyermekek az
iskolába, illetve mely lakónegyedből vagy peremtelepülésről kell eljutniuk oda. Amennyiben az iskola,
ahová a gyerek jár, része lenne az
iskolabusz-hálózatnak,
igénybe
vennék-e ezt a lehetőséget. Továbbá
arra is rákérdeznek, hogy a szülők
hasznosnak tartanák-e, hogy hétköznaponként 7.40–8.10 óra között
korlátozzák a gépkocsiforgalmat
azokban az utcákban, ahol a tanintézetek találhatók. A szülők ugyanakkor véleményt mondhatnak arról
is, hogy jó ötletnek tartják-e, hogy
az iskolák könyékén olyan helyeket
alakítson ki az önkormányzat, ahol
a szülők pár percre megállhatnak,
amíg a gyerek kiszáll az autóból. A
kérdések között szerepel az is, hogy
mi a szülők véleménye a „Lábbusz”
programról, hogy a gyerekek csoportosan, felnőttek kíséretében,
gyalog menjenek iskolába.
Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány vezetője lapunknak elmondta, mindenik

II. MDT-diáknapok

iskolába úgymond személyre szabott kérdőíveket juttattak el,
ugyanis jelentős különbségek vannak a tanintézetek között, vannak
olyanok, ahová reggelente a gyerekek mintegy hetven százalékát
gépkocsival viszik el a szülők, illetve olyan kisebb, lakónegyedi iskolák, ahová a diákok kb. húsz
százaléka érkezik autóval. A válaszok alapján az egyes iskolák esetében egyedi megoldásokra van
szükség, például egy lakónegyedi
iskolánál jó megoldás lehet a
„Lábbusz” program, ám egy központi tanintézetnél más megoldást
kell találni. A kérdőívet eddig
mintegy háromezer szülő töltötte
ki, június 30-ig várják a válaszokat, hogy minél jobb helyzetismeretben lehessen olyan alternatív megoldásokat kidolgozni,

amelyeket a szülők többsége elfogadna.
Gál Sándor hozzátette, Marosvásárhelyen korábban is volt már egy
felmérés, akkor arra keresték a választ, hogy a szülők igényt tartanának-e arra, hogy a város
iskolabuszokat indítson. Akkor több
mint ötszázan töltötték ki a kérdőívet, és a válaszadók többsége szeretné, ha a gyerekét iskolabusz
szállítaná a tanintézetbe és haza,
azonban a kisebb gyerekek szülei
csak úgy engednék el busszal a csemetéjüket, ha a jármű közvetlenül
az iskola bejáratánál teszi le őket,
nem pedig a tanintézethez legközelebb eső megállóban.
A Marosszéki Alapítvány vezetője rámutatott, júliusban dolgozzák
fel a válaszokat, majd a szülői álláspontok ismeretében tárgyalnak a vá-

Megérdemelt lazulás a tanév lejártával

Melyik diák ne várná a nyári
vakációt? Hiszen ez a szabadság, a pihenés, a barátokkal
töltött idő és a szórakozás
ideje. A 2020-as nyarat nem
az előbbiek határozták meg,
hanem a koronavírus-járvány
megfékezése érdekében hozott intézkedések, az elmaradt rendezvények. A járvány
még nem járt le, de lassan elkezdhetünk fellélegezni, és
újra ott lehetünk a különféle
eseményeken, igaz, csak
abban az esetben, ha eleget
teszünk a szabályoknak. Viszont azt már nem lehet mondani, hogy nincs hova menni.
Július első hétvégéjén másodjára szervezik meg az
Szabó Szabolcs, az MDT elnöke
MDT-diáknapokat,
amely
2019-ben indult el.
dát, az asztaliteniszt, de az e- rendelet értelmében vagy oltási iga-

Nagy-Bodó Szilárd

Az eseményről az MDT elnökét,
Szabó Szabolcsot kérdeztük.
– Milyen programokkal készültök
a II. diáknapokra?
– Egy négynapos, hétfőtől péntekig tartó eseményt készítettünk elő.
A rendezvény pénteken, az érettségi
után, megnyitóval kezdődik, amit
táncverseny követ, majd bulival
zárul a nap. Szombaton zumba és
harácsolás lesz, miközben környezettudatosságra intjük a résztvevőket. Erről már most elárulhatom,
hogy készülünk olyan feladatokkal
is, mint például a szemétgyűjtés. A
vasárnap a sporté, erre a napra
sportbajnoksággal készülünk, ami
magába foglalja a focit, a kosárlab-

sportok sem maradnak ki. A diáknapok utolsó napján, hétfőn pedig
workshopot tartunk, közösen az
MCC-vel, a diákok számára.
– Hány résztvevővel számoltok?
– A programokon körülbelül 300
főre számítunk. Viszont, a bulikat is
beleszámítva, összesen hozzávetőleg 500 személlyel kalkuláltunk.
Meg kell jegyeznem, hogy buliból
három lesz, pénteken, szombaton és
hétfő este.
– Hogyan lehetett az eseményt
összehozni a jelenlegi járványhelyzetben?
– Több kérvényt kellett benyújtanunk. Egyet a Közegészségügyi
Igazgatósághoz (DSP), amit el is
fogadtak. Ebben az áll, hogy
636/2021-es sürgősségi kormány-

zolványhoz, vagy negatív PCR-, illetve antigénteszthez kötődik az
eseményen való részvétel. Továbbá
elfogadott az a dokumentum is,
amellyel az illető tudja igazolni,
hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen, és azóta kevesebb mint 3
hónap telt el. Ezen papírok valamelyike szükséges a részvételhez.
Megjegyezném még, hogy az oltási
papír a második dózis (kivétel:
Johnson&Johnson oltás) felvétele
után 10 nappal lesz érvényes, a
PCR-tesztet legfeljebb 48 órával, az
antigéntesztet 24 órával korábban
kell elvégeztetni.
– Kötelező lesz a maszkviselés?
– Kültéren nem kötelező a
maszkviselés, és amennyiben betartjuk azt az előírást, hogy minden-

rosvezetéssel az iskolabuszok beindításáról, a „Lábbusz” programról,
illetve más, a közlekedést megkönnyítő megoldásokról.
Egyre több gyerek csatlakozik
a Lábbusz programhoz
Nagy a sikere Sepsiszentgyörgyön a programnak, amit önkéntesek bevonásával május közepén
indított el a helyi önkormányzat, és
amelynek keretében a város különböző részeiből a 6-10 éves, elemi
osztályos tanulókat reggelente gyalogosan az iskolába kísérik.
A program koordinátora, Székely
Kincső lapunk érdeklődésére elmondta, az első nap 60 gyereket
kísértek iskolába, de egyre többen
jelentkeznek, volt olyan reggel is,
amikor 80 kisdiákkal sétáltak el az
egyes tanintézetekig. Kezdetben
három útvonalon közlekedtek a

kinek álljon a rendelkezésére két
négyzetméter, akkor nem lesz kikötés a maszk viselése. Lesznek olyan
helyszínek – például a Víkendtelep
vagy a régi fotógyár –, ahol esetleg
nem fog kijönni személyenként a
két négyzetméter, ott kötelező lesz
a maszkviselés.
– Vannak csapatjátékok, tehát az
eseménynek lesz győztese is. Mit
kap a nyertes?
– Az első helyezett csapat minden tagja kap egy belépőt a 2022-es
Vibe fesztiválra. De más díjakra is
lehet számítani, ezek egyeztetése
folyamatban van. Lesz szolárium-

„lábbuszozók”, azonban mára öt útvonalon kísérik el az iskolába a hozzájuk csatlakozó tanulókat.
A Lábbusz programba bekapcsolódó gyerekek reggelente előre
meghatározott időben és gyűjtőpontokban találkoznak, ahonnan felnőttek kísérik őket gyalog az iskolába.
A menetrend előre meghatározott
útvonalakon halad, indulás minden
reggel 7.20-kor és 7.25-kor a kijelölt helyeken, ahol az önkéntesek
várják a gyerekeket. Minden csoportot két felnőtt kísér, akik sárga
pólóban vannak, hogy egyértelmű
legyen a gyerekek számára, kit kell
követni.
Székely Kincső hangsúlyozta,
örömmel tapasztalják, hogy a szülők bíznak a programban, nyugodtan engedik el gyerekeiket. Ehhez
talán az is hozzájárult, hogy nem
„idegenek” kísérik őket, hanem a
városban közismert személyek:
sportolók, színészek, városi és megyei önkormányzati képviselők, pedagógusok, orvosok, intézményvezetők vagy éppen a sajtó képviselői. Minden héten más-más területen dolgozó, közismert személyek a
„sofőrök”, akik a ”reggeli séta” után
kényelmesen elérnek a munkahelyükre.
A program koordinátora megjegyezte, a szülők és a pedagógusok
részéről is pozitívak a visszajelzések, amellett, hogy a séta, a testmozgás fontos része az egészséges
életmódnak, a tanítók tapasztalják,
hogy a jó hangulatú reggeli séta
kedvező hatással van a gyerekekre,
vidáman, pörgősen érkeznek meg a
tantermekbe. Olyan gyerekek is
csatlakoztak a Lábbuszhoz, akik azelőtt még soha nem mentek gyalog
iskolába. A kezdeményezők mindent megtesznek, hogy a reggeli
séták jó hangulatúak legyenek, matricákat osztogatnak a kisdiákoknak,
nemrég pedig egy egyedi ötlettel
rukkoltak elő: az önkéntesek elvitték a kutyáikat, a gyerekeknek
pedig nagy élmény volt négylábúak
kíséretében menni iskolába.

bérlet, sofőriskolai kedvezmény,
napszemüvegek és hasonló kisebb
értékű nyeremények.
– Hol és meddig lehet jelentkezni
az eseményre?
– Az MDT Facebook- és Instagram-oldalán is meg van osztva egy
Google Forms, ahol lehet regisztrálni
a csapattal. Ehhez szükség van a csapatnévre, -himnuszra, -pólóra és zászlóra. Továbbá ki kell jelölni, hogy
szükségük van-e szállásra, hiszen a II.
MDT-diáknapokon szálláshelyet is
tudunk biztosítani a résztvevőknek. A
jelentkezési határidő június 25., 22
óra. Mindenkit várunk!
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Éltető irodalom

Egy magyartanár tarisznyájából

Két kis könyv, jól kézbe
foghatók,
könnyen
forgathatók, Az Éltető irodalom című kötetben egy
magyar szakos tanár vallomása olvasható gyermekkoráról,
az
irodalomról, a könyv szeretetéről, a Mesélnek a csillagok
pedig
az
élet
vargabetűiről és kifürkészhetetlen fordulatáról szól.

Szórakoztató és ugyanakkor elgondolkoztató olvasmányok, amelyeket a valóság
ihletett, és írójuk két arca jelenik meg bennük: a tanár, aki
nyugdíjasként sem mond le
mesterségéről, és az ember,
aki empátiával rögzíti két
gyermekkori pajtásának elrontott életét és időskori egymásra találását. Szerzőjük

Segített az illatos üröm

Újabb bizonyíték

Szaporodnak a kedvező vélemények az egynyári üröm
(Artemisia annua) jótékony
hatásáról. Egy magyarországi
lány után egy székelyföldi 36
éves férfi mondta el, hogy a
Jedden élő dr. Dán József állatorvos által termesztett illatos
üröm hatóanyaga, az artemisin segített abban, hogy daganatos betegsége kedvező
fordulatot vegyen. Azt is hozzátette, hogy az interneten a
lapunkban megjelent írásból
tájékozódott erről a lehetőségről, ami kiegészítő kezelésként segített állapota
jobbra fordulásában.

Korábban beszámoltunk már
arról, hogy a gyógynövény hatóanyagából a malária ellen készített
gyógyszert Youyou Tu kínai farmakológus professzor asszony, akit
felfedezéséért Nobel-díjjal tüntettek
ki. A további kutatások során kiderült, hogy az artemisin előírásszerű
használata a kezdődő daganatos sejtekben programozott sejthalált indít
be, továbbá az egyéb kezelés során
fellépő mellékhatások enyhítésére
is alkalmas. Az illatos üröm nem tévesztendő össze a vadon élő ürömmel.

A legutóbbi hírt a székelyföldi B.
L.-től kaptuk, aki fuvarszervezőként dolgozott, és akinél 2012-ben
az agytörzs jobb agyféltekei oldalán
az agyi idegszövetből kiinduló daganatot (anaplasticus astrocitomát)
diagnosztizáltak. Marosvásárhelyen
műtötték, majd kemoterápiát és sugárkezelést kapott, és nyolc éven át
nem volt semmilyen tünete.
Amikor a külföldi munkából tavaly augusztusban hazatért, elment
vizsgálatra, és kiderült, hogy a betegsége kiújult, és egy nagyobb, valamint
több
kicsi
daganat
képződött. Azt mondták, nem lehet
műteni, ezért külföldön próbálkozott. Az oxfordi szakklinikán azt a
választ kapta, hogy egy év a túlélési
idő, és a kemoterápián kívül nincs
mit tenni. Mivel nem tudott belenyugodni, több németországi klinikán is próbálkozott, de nem
fogadták sehol, arra hivatkozva,
hogy nem lehet segíteni.
A továbbiakban ő számolt be a
történtekről.
– Hazajöttünk Németországból,
és keresni kezdtük az alternatív kezeléseket. Így találtunk rá Dán Józsefre, aki a néném közelében
lakik. Felkereste, elbeszélgettek, és
kaptunk az egynyári ürömből. Tavaly novembertől egy hónap kivé-

Moldovan Irén marosszentgyörgyi
magyartanárnő, aki nem töltötte
tétlenül a bezártság hónapjait, és
számítógépbe írta a valóságból ihletődött szerelmi történetet.
Ugyanakkor azt is, hogy a tekerőpataki kislány hogyan szeretett
bele annyira az olvasásba és az
irodalomba, hogy hivatásául választotta, és hogyan őrzi emlékeiben a jelenkor népszerű vagy
feledésbe merülő íróinak, költőinek emlékét.
Június 10-én a szerző alkotásaira
kíváncsi népes közönség gyűlt
össze a marosszentgyörgyi plébánia
tanácstermébe, ahol ezúttal is megtapasztalhattuk azt az összefogást,
ami a helység művelődési életét
jellemzi. Jelen volt, és köszöntötte
a szerzőt Sófalvi Szabolcs, Maros-

telével folyamatosan használtam, és
a nagyobb (2-szer 1 centis) daganat
teljesen felszívódott, a kisebbeknek
a mérete is csökkent. Hozzá kell
tennem, hogy ezenkívül Kubából
rendeltünk kékskorpió-mérget. Ezt
nagyon nehéz beszerezni, ha nincsen ismerős, akinek postázzák,
mert hűtőtáskában szállítják, és Romániáig nem vállalják a kézbesítést.
Mivel Angliában dolgoztam, a barátaimat kértem meg, akik megrendelték, és Németországba küldték
át, ahol vártuk, és hazahoztuk. Személyre szabják az adagot, nekem
100 millilitert kellett bevennem egy
nap négy részre felosztva, sómentes
vízzel feloldva.
Az üröm eleinte fagyasztva volt,
abból naponta 100 millilitert turmixoltunk, és vízzel elkeverve reggel
és este ittam. Próbáltam éhgyomorra meginni, mert úgy gondoltam, hogy abban az esetben
hatásosabb.
Az évek során rájöttem, hogy a
hozzáállás is nagyon fontos. El kell
tudni fogadni, hogy az ember beteg,
de nem szabad folyton azon rágódni, hogy jaj, most mi történik.
Tovább kell élni nyugodtabban,
stresszmentesen az életet, több időt
töltve a természetben. Hozzá kell
tennem, hogy nagyon sokat segített
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szentgyörgy polgármestere, és
nem véletlenül, hiszen a helyhatóság támogatta a könyvek kiadását
(Europrint Kiadó), annak jeléül,
hogy a község megbecsüli alkotómunkát végző lakóit. Szeretjük a
művelődést, szeretünk egymással
találkozni, tartsuk meg ezt a jó
szokásunkat! – hangsúlyozta
rövid köszöntőjében a polgármester.
A műsort Baricz Lajos katolikus
plébános, az est házigazdája vezette, akire – amint elmondta –
olyan benyomást tettek a könyvek,
hogy időnként sírni, máskor nevetni volt kedve, és két szonett
megírására ihlették: „nem unod
meg soha a csillagmesét,/ benne a
magad s a mások életét” – hallottuk
a megszólaló versekben.
A könyveket Molnár Éva nyugalmazott magyartanár mutatta be.
Tartalmas, alapos, érzékeny méltatásában kiemelte, hogy mindhárom
életsors a rendtartó székely falu közösségéből indul, és mindhárom
szereplőnek akadályokat gördít útjába az élet. Gyermekkoruk színhelye a védett és biztonságos
környezet, ahol mindennek és mindenkinek jól meghatározott helye
van. Ahol az önfeledt játékban, a
bátorságpróbákban, a korlátok döntögetésében alakul a gyermek jelleme, aki megtapasztalja, hogy
tetteinek következménye van: a
mértékkel szóló elismerés, vagy,
aki rossz fát tett tűzre, a reggeli
mellé kijáró pofon, amire csak a
szülőnek van joga. Ebben a környezetben az ad önbizalmat a gyermeknek, hogy folytonosan érzi a
gondoskodást, de ugyanakkor a felelősséget is.
Moldovan Irén szereplői közül,
felnőtté válva, a nők erősebbek. A
szerelmi történet nőalakja megalázó, sikertelen házasságai ellenére is példamutató akaraterővel,
kitartással teremt otthont családja
számára az új világban, és idős korában „a gyöngéd emberi érzések is
megtalálják… az óhazából”. A
férfi, akit az erős apa tart otthon, és
tántorít el attól, hogy új „hazát” keressen, a gyermekkori emlékek szálán jut el régi kedves pajtásához, és
kelti fel a szerző alkotókedvét,

hogy kettőjük emlékeit és kései, de
annál többet ígérő találkozásukat
megörökítse.
Moldovan Irén, aki a székely
faluból kerül a vegyes lakosságú
Marosszentgyörgyre, nem fogadja
el, nem nyugszik bele, hogy gyermekként kirekesztik. Rájön, hogy
társainál is többet kell tanulnia,
szavakat, nyelvet, műveltséget,
hogy majd ő oktathassa – és nem
is akárhogyan – leendő tanítványait. Nemcsak az iskolában, tanóráin kívül is olyan irodalmi kört
szervezve, amelyre szívesen látogattak el a kortárs irodalom képviselői, mint azt a tanárnőnek
dedikált könyvek tanúsítják. Az
Éltető irodalom második részének
(Találkozásaim) rövid írásai a
copfos iskolás lány, a későbbi főiskolai hallgató, majd az irodalomtanár
visszaemlékezései
példaképeire, szellemének formálóira, akik közül egyesek igen
hamar feledésbe merültek – fogalmazott Molnár Éva.
A méltatásból idézem az Éltető
irodalomról: „Nekünk, kortársaknak kedves olvasmány, feltámad
tőle az ifjúság édes szellője. A következő nemzedéknek már egy
darab művelődéstörténet a Baby
(Moldovan Irén) tarisznyájából.
Vajon mi van még ebben a tarisznyában?”
Örül, hogy múzsája volt egy pap
költőnek – mondta végszóként a
szerző, aki Osvát Ernőt idézte a
nőíró és írónő szó közti különbségről. „Jó érzés, hogy nem vagyok
egyedül, hogy mellettem vagytok,
időt szakítottatok erre a csütörtök
esti találkozásra, amelyet ünneppé
varázsoltatok” – mondott köszönetet a jelenlevőknek.
A könyvbemutatót szentmise
előzte meg, Szántó Árpád dallal
köszöntötte a szerzőt, Simon
Kinga a Kalotaszegi hajnali zsoltárt énekelte, fellépett a Szent
György egyházközségi kórus és a
Kolping Család énekkara, Pataki
Ágnes Tamási Áron Szép Domokos Anna című balladáját adta elő
őszinte átéléssel. Végül a szerző
hosszan dedikálta mindkét kötetét.
(bodolai)

egy marosvásárhelyi pszichológus.
A rákos daganat részben lelki okokból, másrészt hiánybetegségként
alakul ki. Ha lelki okai vannak,
ilyen úton lehet segíteni, ha hiánybetegség, akkor pótolni kell, ami hiányzik a szervezetből. Nem tudtam
eldönteni, hogy nálam mi a fő ok,
ezért a pszichológus segített abban,
hogy a gyermekkoromból származó

lelki sérüléseket feloldja, és ezáltal
el tudtam engedni azokat. Nagyon
összetett probléma a daganatos betegség, sok kitartás kell, valamint
sok ember, aki a páciens mellett
áll… és sok pénz is. A vitaminok és
az organikus kezeléshez szükséges
gyógyszerek nagyon drágák –
mondta B. L., akinek kitartást és
gyógyulást kívánunk. (bodolai)
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Az anyag új élete

Emlékek nyomában Sajgó Ilona textilművésszel

A napokban örömhírt közölt kedves
volt kolléganőm, akinek nemsokára
egyéni kiállítása nyílik Budapesten.
Bízom benne, hogy olyan sikere lesz,
mint 2020-ban – a kerek születési évfordulóra – a marosvásárhelyi Bernády
Házban
megnyílt
egyéni
tárlatának. A várva várt esemény kapcsán ezúttal elsősorban életéről, pályájáról
folytattunk
egy
régi
beszélgetést az alkalomra kibontott
faliszőnyegeinek és festményeinek
varázslatos hangulatában.

Bodolai Gyöngyi

Sohasem tudtam igazán megköszönni,
hogy családunk életének nehéz időszakában
önzetlenül segítséget nyújtott, ahogy azért is
hálás vagyok, hogy az általa vászonra varázsolt Erdőtündér vigyáz rám, amikor dolgozom. A narancsszín, a sárga, a zöld, a barna
különböző árnyalataiból álló erdőrészlet, ha
jobban megnézem, egy titokzatos tündérlányt
rejt. Visszatérő motívum ez akrilfestményein
és faliszőnyegein is, eredete feltehetően a
gyermekkor mesevilágára vezethető vissza.
Hát először is erről kérdezem.
– Eszmélkedésed színhelye, a Gyergyóimedence nagyközsége kiváló erdélyi képzőFotó: Bodolai Gyöngyi
művészek egész sorának a szülőhelye.
– Milyen hatásra, mikor csírázott ki benGyergyóalfalut Gál Mihály, a Sövér Elek
Alapítvány elnöke által másfél évtizede szer- ned a rajzolás, a festés iránti érdeklődés?
– Én voltam a középső lány, és sokszor elvezett Vadárvácska képzőművészeti alkotótábor tette még híresebbé. Számodra milyen néztem édesanyámat, ahogy szépen lerajzolta
a párnákra, dísztörülközőkre tervezett viráútravalót adott a gyermekkor?
gokat. Valószínű a látvány lelkesített fel, és
kezdtem el én is rajzolni, majd nyitottam egy
emlékfüzetet, amelybe az iskolában barátnőimmel írtunk egymásnak egy-egy kedves
szót, amit rajzzal illusztráltunk.
Negyedik osztályt végeztem, amikor a marosvásárhelyi művészeti iskolából tehetségkutató körútra jöttek Alfaluba, megnézték az
összegyűjtött rajzokat, és engem választottak
ki, mondván, hogy szeretettel várnak felvételizni a művészeti iskolába. Amikor ezt otthon
elmondtam, a szüleim részben örvendtek,
részben a gond kezdett el nőni bennük, hogy
miből fognak iskoláztatni. Édesapám cipész
volt, kis keresettel, édesanyám a gazdaságban
dolgozott, de szerény lehetőségeik ellenére
mindvégig támogattak. Bentlakásba kerültem, és ötödik osztálytól érettségiig a művészeti iskolába jártam.
– Hogyan tudtál 12 évesen beilleszkedni
az iskola légkörébe, távol a szüleidtől, testvéreidtől?
– Kezdetben nagy volt a honvágyam, anynyira, hogy sokszor elsírtam magam, és megírtam édesanyámnak, hogy haza akarok
menni. Szegény megijedt, eljött Vásárhelyre,
megszállt az unokatestvérénél, kivettek a
bentlakásból, és hosszan elbeszélgettünk
arról, hogy mennyire fontos, hogy az iskolában maradjak, amit meg fogok szokni, és ne
búsuljak az otthonért, mert lesznek itt is barátaim. Nehéz volt, de végül valóban megSzétfoszlott angyalszárnyak
szoktam, és nagyon szép éveket töltöttem a
– 1950-től ötödik osztályos koromig éltem művészetiben.
– Gondolom, a Pila név is, ahogyan sokan
Alfaluban. Feledhetetlen gyermekkorom
volt, drága jó szüleink nagyon szépen nevel- ismernek, az iskolában ragadt rád:
– Latinórán a labda szót tanultuk, fejlett,
tek, rendszeresen templomba jártunk, édesanyánkra és édesapánkra a testvéreimmel kerek arcú kamaszlány lévén, illett rám, és
felnéztünk mind a hárman. Talán a település azóta is sokan így szólítanak.
– Miért választottad a textil szakot?
fekvése miatt voltak olyan fagyos téli napok
– Édesanyám jó példa volt, gyermekként is
is, hogy hatodikos koromban, amikor már a
vásárhelyi művészeti iskolába jártam, és a szerettem beülni a szövőszékbe. Amit édesszervezetem elszokott a nagy hidegtől, a téli anyám felvetett, azt folytatni tudtam, a szöszünidőben, amíg hazaértem a templomból, vésben ugyanis a felvetés a legnehezebb.
megfagyott az orrom hegye. Amikor bemen- Édesanyám a régi ruhákból, amit szépen feltünk a házba, édesapám azonnal észrevette, vágtunk, rongyszőnyeget szőtt. Megvolt tehát
kihívott az udvarra, és hóval jól megsúrolta. az előzmény, hogy miért a textilt választom,
Bár utólag kisebzett és fájt, a fagyást enyhí- otthon ezt láttam, ahogy a dekorativitás iránti
teni tudta. Egyébként sok szép emléket őrzök. hajlamot is édesanyámtól örököltem. A faliAmíg gyermekként otthon voltam, a nyarat szőnyeg-tervezés ezt igényelte. A nagyobb
az erdőn töltöttük. Édesapámnak is volt er- osztályokban kezdtünk el művészettörténetet
deje egy kis házikóval, ahol a szénát tároltuk, tanulni, addig, mint egyszerű vidéki kislányés azon aludtunk, de be kellett jól takarózni, nak, nem járt képzőművészeti album a kezemmert éjszakára mindig lehűlt a levegő. Nem ben, tehát nem ismertem a festészet történetét,
messzire a háztól csordogált a patak, aminek elméletét. Nemcsak a középiskolában, a koa csobogása csodálatos zene volt számomra. lozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti FőEgyszer kicsi koromban megcsúsztam, bele- iskolán (ma Kolozsvári Képzőművészeti és
estem, és magával sodort a víz. Szerencsémre Formatervezési Egyetem) is, ahova ugyana nővérem meglátott, kiabált, hogy kapasz- csak textil szakra felvételiztem, nehézségeim
kodjak meg, mert ott van egy ág, majd kihú- voltak festészetből. Akkor sajátítottam el az
zott a patakból. Nagyszerű élményeim alapokat, amikor tanítani kezdtem a megadott
vannak arról is, hogy a hárman majdnem egy- munkaterv és nagyon hasznos utasítási füzekorú lánytestvérekként mennyire szerettük, tek segítségével. Otthon előkészítettem, amit
segítettük egymást – mutat a szemben levő tanítani kellett, és kiismertem, megszerettem
falon függő képre, amelyen fotografikus hű- a színek használatának minden csínját-bínját,
ami iskolás koromban kimaradt az oktatásból.
séggel festette meg mindhármukat.

végül onnan mentem nyugdíjba 2010-ben.
Szép munkát végeztem, nyugodt környezetben, kellemes emberek között.
– Mikor maradt időd az igazi hivatásod
gyakorlására? Mindig megcsodálom, ahogy
szóra bírod a textilt, összekombinálod a különböző típusú, színű, mintájú anyagokat,
csipkéket lenge lánnyá, megcsonkított országgá, egymásra találó vagy egymástól
elszakadó szerelmesekké és bármivé, amit
közölni akarsz a faliszőnyegekkel.
– 1975-től kezdtem el festeni, és tagja lettem a Képzőművészek Szövetségének,
amelynek a tárlatain kezdetben festményeket
állítottam ki. A hetvenes évek végén édesanyám segített a felvetésben, és addig szőttem, körülbelül 15 szőnyeget, amíg a felvetés
tartott. A szőnyegekből többet elajándékoztam, bár nem mindenki értékelte. Mára összesen nyolc szőtt faliszőnyegem maradt,
amelyekre úgy vigyázok, mint féltett kincseimre, mert nincsen már, aki segítsen a felvetésben, és hely sincs szőni, olyan kicsi a
lakásunk. Át kellett térnem olyan technikára,
amire lehetőségem van, ugyanakkor divatos,
és haladhatok a korral. A kollázst és hímzéstechnikát, amit évek óta művelek, annyira
megszerettem, hogy amikor egy faliszőnyeget készítek, spórolok egy kicsit az anyagokból, hogy felhasználjam a ruhámra is. Mivel
minden évben új darabot kell bemutatni a textilművészek Ariadné kiállításán, ez sarkall
arra: hagyjam, hogy valami megérintsen. A
fiam sorsa, amikor társra talált, olyan érzelmeket mozgósított bennem, hogy egy kompozícióban meg is fogalmaztam. Szeretek
templomba járni, megnyugszom, magamba
szállok, és az ott hallottak is alkotásra ihletnek. Sokszor éjszakánként is kompozíciókról
álmodom. Szeretem az ősi népi motívumokat
használni, összegyűjtök sok szép anyagot,
ami a „kincsesládám” tartalmát, az eszköztáramat jelenti. Megtörténik, hogy az alapanyag határozza meg, hogy mit fogok
alkotni. Szeretem feltüntetni székelységünk,
magyarságunk szimbólumát, a napot és a holdat, valamint a turulmadarat is.
– Mikor váltasz át a festésre?
– Amikor csendben kell maradnom, hogy
ne zavarjak másokat, az előszobában festeni
szoktam. A faliszőnyegek mellett tíz képet is
elküldtem a budapesti kiállításra, a többi a
szekrények tetején, az előszobában van. A
Tövismadárt a jégvirág játéka ihlette, ez
pedig a férjem betegségének, az agyérgörcsnek a megjelenítése – magyarázza a festményeket. Az idő múlása két sorsnak az
ábrázolása, a három testvér háttérben a fenyőfákkal és a templommal a gyermekkorom, ezt a képet, amelynek címe Együtt a
család, a járvány ihlette, amit egy életfa öszszehajló és elváló ágaival ábrázoltam. Megfestettem a vihart, az esős, homályos őszt, az
élők sorából eltávozott barátnőt és Ikaroszt,
ahogy madárformában repül.
Az évek során Sajgó Ilona közös kiállításokon, az alkotótáborok anyagát bemutató
tárlatokon és egyéni kiállításain mutatta be
faliszőnyegeit és festményeit. Megörökítette
az anyai ölelést, a lélek arcát, a sorsot, az idő
nyomait, az elmúlást és a reményt, az ősz színes szomorúságát, de a tavasz üde frissességét is – avat be a faliszőnyegei és festményei
világába, miközben a kicsi lakásban egyre
jobban kitágul a tér és az idő.

– Visszatérve a felvételi vizsgára, emlékszem, hogy arra a hat-hét helyre, amelyre az
ország más vidékeiről is jelentkeztek, menynyire nehéz volt bejutni, neked viszont az
első próbálkozásra sikerült.
– Tiszta véletlen volt, és a Jóisten segített.
A középiskolában a kompozíciókat, a dekorativitást, a rajzot szerettem, de a festészetben
érzett hiányosságok bizonytalanná tettek. A
szerénységem miatt, ami, ha túl nagy az embernek, már-már butaságnak tűnhet, sokszor
visszahúzódó voltam, háttérbe szorultam, de
nem tudtam másképpen megnyilvánulni. Az
önbizalomhiány miatt az eredményhirdetéstől is féltem. Ezért csak estefelé mentünk el,
hogy ne kelljen szégyenkeznünk a kudarc
miatt, és a legnagyobb meglepetésemre sikerült a felvételi vizsgám, és felvették a társamat is, aki az első volt a vonal alatt.
– Megfelelt-e elvárásaidnak az egyetem?
– Örvendtem, hogy a célomat elértem, és
bekerültem a sodrásába, de ugyanakkor tudtam, hogy ez újabb nehézséget jelent a szüleimnek, akiknek három gyermeket kellett
eltartaniuk. Jó érzéssel töltött el, hogy az első
hónapokat leszámítva ösztöndíjas lettem,
amiből fedezni tudtam a kiadásaimat. A bentlakásban kellemes volt a hangulat, barátokat
szereztem, de el voltunk foglalva, készen felállított szövőszékeken gyakoroltunk. Negyedik év végére diplomamunkát kellett szőni,
ami hónapokon át készült. Az elfoglaltság
mellett azért maradt idő szórakozásra: hangversenybérletünk volt, és a színházba is gyakran elmentünk. A sétatéren volt egy épület,
ahol a festészetnek volt a műterme, a miénk
a Györgyfalvi negyedben. Az elméletet magyarul tanultuk, és az óráink a Mátyás-házban voltak, aminek a kellemes kis udvarát ma
is nagyon szeretem. Ciupené Király Mária
volt az évfolyamfelelős tanárunk, szövészetre
Szentimrei Judit tanított.
– Az egyetemen tanultál meg románul?
– Nem, azt is Csáváson, ahol a román tagozaton is tanítottam.
– Mezőcsávás volt az első munkahelyed?
– Târgu-Neamţra helyeztek. Utolsó éves
koromban házasodtunk össze Boros Tetyvel,
aki a főiskola idején végig udvarolt, és mire
végeztem, már útban volt a fiam. Emiatt Bukarestben a kihelyezésen a férjem vett részt,
aki udvariasan előreengedte a kolléganőket,
és mire utolsónak bejutott, már csak a moldovai hely maradt. Hamarosan szültem, ezért
ő ment el, hogy munkakönyvet adjanak, majd
gyermeknevelési szabadságot vettem ki.
Három évig voltam gyermeknevelési szabadságon, és első munkahelyem Marosvásárhelyen a rokkantak szövetkezeténél volt, ahol
abroszra virágokat festettem. 1975-ben versenyvizsgával nyertem el a mezőcsávási rajztanári állást, ott ismertelek meg.
– Emlékszel, milyen jó volt a hangulat?
– Jaj, de szép idők voltak, hogy szerettem,
milyen jó visszaemlékezni rá! Kilenc évig tanítottam Csáváson, s bár az ingázás sok
nyűggel járt, megvolt a varázsa. Nagyon érdekes, jórészt egykorú társaság gyűlt össze,
jókat beszélgettünk, nevettünk, és kedvesen
viszonyultak hozzánk a helybeliek is. Ez a
hangulat sokat segített abban, hogy a folyamatban lévő válásomról elterelje a
figyelmem. A kellemes időszaknak
akkor lett vége, amikor megjelent a
törvény, hogy a vidéki értelmiségieknek ki kell költözniük oda, ahol
dolgoznak. Kétségbe voltam esve,
hogy mi lesz velem.
A nővérem segítségével 1984-ben
sikerült elhelyezkednem tervezőként a selyemszövödében. A gyárbeli hangulatot, azt, ahogyan az ott
dolgozó mérnökök, főnökök viszonyultak hozzám, akinek a rajzaitól,
terveitől függött a munkájuk, nem
bírtam elviselni. Amikor szerződéskötésekre kellett mennem Bukarestbe, a nővérem ügyelt a kisfiamra
egészen kicsi korában, és különösen
nyaranta a szüleim. Egy év után az
áthelyezésemet kértem az igazgatónőtől, aki kikacagott, szembedobta
velem a kérvényt, és kijelentette,
hogy nem enged el.
1985-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
képzőművész, designer állást kaptam. Bancu Emilian professzor és
mindazok az egyetemi oktatók,
akiknek a megjelenő könyvébe rajzokat, a kongresszusokra plakátokat
készítettem, értékelték a munkám, és Az áldozat emléke
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Fürdőruhadivat

Egyrészes, kétrészes, alakformáló

Mivel itt a nyár, a szabadságok időszaka, nyáriruha-tárunk felfrissítése mellett lassan el kell döntenünk azt is, hogy az idén milyen fürdőruhát
fogunk viselni. Mint minden évben, most is óriási a
divattervezők kínálata. Hogy minél könnyebben eligazodjunk, nézzük meg, hogyan lehetne osztályozni őket.

Casoni Szálasi Ibolya

Ember és állat harmóniája

A megfelelő modell kiválasztásánál először is figyelembe
kell vennünk, hogy milyen az alkatunk, azonkívül azt is,
hogy mire szeretnénk használni a dresszet: napozásra vagy
úszásra?
Mint tudjuk, léteznek egybeszabott és kétrészes darabok.
Az EGYBEDRESSZEK kényelmesebbek, és formájuktól,
szabásuktól függően alkalmasabbak alakunkat formálni,
egyébként inkább úszásra válasszuk ezeket.
Idén főleg a Marilyn Monroe-t eszünkbe juttató VINTÁZS
(klasszikus, részletgazdag) darabok divatosak, azonkívül a
KIVÁGÁSOKKAL díszített egybedresszek is érdekesek, nagyon sokféle változat készült belőlük. Utóbbiak nemigen
ajánlottak napozásra, mivel egyenetlen lesz a barnulás a kivágások miatt. A kivágások lehetnek a hason, a háton, kétoldalt vagy a fürdőruha bármely részén.
Az egybeszabott dresszek másik változatai az ALAKFORMÁLÓ fürdőruhák, melyeknek derékrésze és/vagy oldalai is
speciális, alakformáló anyagból készültek.
Ezek is nagyon sokféle színben és formában kaphatók.
Az XXL méretű egybedresszek a teltebb idomú hölgyek
kedvencei.
TERHES hölgyeknek készítettek egybeszabott darabokat,
speciális, elasztikus, jól lélegző anyagokból, kényelmes szabással, mindenféle színben és formában.
Az egybedresszek egy másik formája a RUHA típusú fürdőruha, mely a legjobban takar és véd a naptól, kényelmes
is, és szintén alakformáló.
Másik egybedarab a SPORTOS fürdőruha, mely kényelmes, és a legmegfelelőbb az úszásra.
A KÉTRÉSZESEK inkább a napozáshoz ajánlottak, a jó
alakú hölgyeken mutatnak a legjobban.
Nagyon sokféle szabású, színű darabból válogathatunk az
idén.
Létezik egy kétrészes fürdőruha, amely első ránézésre egybedressznek mutatkozik, viszont két részből áll: fürdőnadrágból és majószerű felsőből. Ennek a neve TANKINI.
Ez a legkényelmesebb újdonság, amely minden korosztályú és mindenféle alkatú hölgynek maximális kényelmet biztosít a strandon.
Visszatérve a kétrészes darabokra, nézzük meg, milyenek
is divatosak az idén.
A kétrészeseket is nagyon sokféleképpen lehet szabni.
Ha a MELLTARTÓ szerint osztályozzuk, lehetnek kényelmes, levágott top formájú felsők, melltartó formájú felsők
vállpánttal vagy anélkül, a melltartó lehet szimpla vagy bélelt, a béleltnek van egy mellformáló, push-up változata is,
melyben a mell alatt dupla adag szivacs van, ez felnyomja a
kisebb melleket, és optikailag nagyobbá varázsolja.
Ha a NADRÁG szerint osztályozzuk a kétrészes darabokat, lehetnek alacsony, alig takaró nadrágváltozatok, klasszikus szabásúak, valamint magasan, a derék fölé felszabott
nadrágú kétrészes fürdőruhák. Ez utóbbiak szintén alakformáló optikai hatással rendelkeznek, és habár nagyon divato-

szőrbontás (kivéve, ha rövid szőrű)
nagyon sok időt vehet igénybe,
akárcsak a gyulladt fül tisztítása. A
kutyakozmetika látogatása nem kötelező, de időnként nagyon ajánlott
– Miből áll egy kutya komplett – hangsúlyozta a szakember. A bőr
ápolása nem csupán esztétikai,
kozmetikai kezelése?
– A teljes kezelés általában az hanem védelmi szempontból is léalábbi szolgáltatásokat biztosítja: nyeges. Ahhoz, hogy az összes felfürdetés, nyírás vagy trimmelés, ka- adatát jól elláthassa, szüksége van
romvágás, fültisztítás, bűzmirigy- több olyan létfontosságú összetetisztítás. A nyírás esetében fontos az vőre, mint a helyes táplálkozás, az
egészségügyi nyírás, amelynek oxigénellátás, a rendszeres mozgás,
során a szemek, a tappancsok és a a pihenés és az ápolás. Amint az
végbélnyílás környékén lévő szőrö- ember tisztán tartja magát, a kutyáket vágják le, ez elsősorban a hosz- járól is hasonlóképpen kell gondosszú szőrű fajták esetén szükséges. kodjon. Elhanyagolt, ápolatlan
Ha csomósodott szőrű az állat, a kutyában könnyen megtelepszik a
bolha, nehezebben vehető
észre a kullancs vagy az
esetleges bőrelváltozás. A
csomós,
összeragadt
szőrzet kibontását, a kényes testrészek tisztán
tartását a kutyakozmetikus végzi. A lábujjak körüli
szőr
lenyírása
nagyon fontos a toklászok bőr alá hatolásának
megelőzésére, a fül kozmetikája ugyanebből a
megfontolásból, de a füljáratot a jó szellőzés érdekében is tisztán kell
tartani. Keveset mozgó
kutya esetén a karmok
túlzottan megnőhetnek,
ezeket normál méretig
vissza kell vágni, hogy az
ebet ne akadályozzák a
járásban. Előfordul, hogy
a kutya bűzmirigyét üríteni kell, az állatorvoson
kívül ezt a kutyakozmetikus is el tudja végezni.
A kutya kozmetikai
Tamás Csaba fotója ápolása egyben a bőrének

A kutyaszőrzet ápolása nyáron

Egyre népszerűbb a rendszeres kutyakozmetikai ápolás,
amelynek során az állat bőrét
és szőrét is átvizsgálják. A
nyár beköszöntével megnő a
kutyakozmetikák forgalma,
és nem egyszerű azonnali időpontot előjegyeztetni azoknál, akik szakszerű higiéniai
kezelést is végeznek a házi
kedvenceken.

Szer Pálosy Piroska

Manapság a kutyakozmetika
egyre elterjedtebbé vált, sokan
azonban fölöslegesnek tartják a kutyák ápolását. Pedig a hangsúly
nem csupán a frizuraalakításon van.
A forró nyári napok beköszöntével
sok gazdiban felmerül a kérdés,
hogy nyírva vagy dús szőrzettel
érzi-e magát jobban a házi kedvenc,
melyik fajtánál elengedhetetlen a
szőrzet ápolása. Egyesek szerint divatirányzat, mások szerint fontos
szolgáltatást végeznek a kutyakozmetikai szalonokban, ezért az állategészségügyi
szakember
véleményére is kíváncsiak voltunk.
– Mikor ajánlott a kölyökkutyát
első alkalommal kutyakozmetikushoz vinni? – kérdeztük dr. Pálosi
Csabát, a Noé Bárkája kisállatklinika vezetőjét.
– Mivel a kiskutya immunrendszere még nem véd teljesen a különböző
betegségektől,
és
a
kölyökszőrzet sincs még lecserélődve, ezért az első kozmetikázással
jó megvárni az oltások utáni (kb. öt
hónap körüli) időszakot.
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sak, a ’40-es és ’50-es évek divatját juttatják eszünkbe.
Szintén a kétrészes kategóriába tartoznak a FEHÉRNEMŰ
kinézetű fürdőruhák, melyek érzéki külsőt kölcsönöznek viselőjüknek. Ezeket általában csipkék, fodrok, pántok és áttetsző részek, valamit mindezek keveréke díszíti.
Ha már a díszítésnél tartunk, mondjuk el azt is, hogy bármilyen formára szabott fürdőruhát díszíthetnek a fenti elemek. Ezenkívül a bohó és hippi stílusra emlékeztető rojtok,
bojtok, masnik, sőt brossra emlékeztető ékszerek is díszítőelemként szolgálhatnak.
Végül nézzük meg, milyen színű és mintájú legyen idén a
fürdőruhánk.
A MINTÁK szempontjából a virágmintás, az állatmintás
és a geometriai mintás mellett az egzotikus vagy akár a gyümölcsmintákkal díszített és a pszichedelikus (szürreális látványvilágú) mintákkal tarkított darabok a legdivatosabbak.
Ezenkívül választhatunk babos vagy csíkos változatokat is,
de ugyanolyan divatosak az egyszínű fürdőruhák.
A SZÍNEK szempontjából nézve, lehetnek egyszínű feketék, fehérek, pirosak, neonszínekben pompázók, sőt pasztellszínűek is. A színes, mintás változatok mindezen színek
keverékéből alakíthatók. Olyan nagy a kínálat, hogy biztosan
minden hölgy talál kedvére valót.
Kellemes nyaralást!

és szőrének az átvizsgálásával is jár,
ezáltal olyan bőrelváltozásokat, sebeket vagy akár alattomosan megbúvó különböző élősködőket is
észrevehetnek, amelyeket a gazdi
elől elrejt a bunda. A kutya kozmetikai ápolásának igényei a kutya fajtájától, életkörülményétől, testméretétől, szőrzetének hosszától és
minőségétől, az állat életkorától és
még sok minden egyéb mástól függ.
Másképp kell ápolni egy nagyobb
testű kutyát, mint egy ölebet, egy
lakásban tartott kedvencet vagy a
családi ház kertjében élő kutyát, illetve a rövid szőrű és a hosszú szőrű
állatot.
Nyírás vagy trimmelés?
– Melyik szőrtípusnál kell a nyírást és melyiknél a trimmelést alkalmazni?
– A nyírás és trimmelés a kutya
szőrtípusától függ. Trimmelni a
drótszőrű (pl. airedale terrier, foxi),
szálkás szőrű (pl. szálkás szőrű
tacskó) és vegyes szőrzetű (pl. spánielek) kutyákat lehet. Trimmelésnél a szőrt eltávolítják a
szőrtüszőből, hogy új szőr növekedhessen. Nem minden kutyakozmetikus ért a trimmeléshez, amely
szakszerűen végezve nem fájdalmas, sőt, megkönnyebbülést jelent
a kutyának, mert azt követően a
bőre jobban szellőzik. Ezeket a kutyákat nem ajánlatos nyírni, mert a
nyírás során az elhalt szőr nem
kerül ki a szőrtüszőből, csak rövidebb lesz, ami a szőrminőség romlásához, illetve bőrgyulladáshoz
vezethet. Az úgynevezett trimmelőgépek is nyírást végeznek a szőrápolás tekintetében, csak kis
felületeken használják, a trimmelést
egyébként kézzel végzi a kutyakozmetikus.

A kutyák szőrzete különböző típusú és textúrájú lehet, de általánosságban
két
szőrzettípus
különböztethető meg: az egyrétegű
és a kétrétegű szőrzet. Az egyrétegű
egyetlen felső fedőrétegből áll,
mely az egész testfelületen folyamatosan növekszik, ugyanúgy, mint
az emberi haj. Ilyen típusú szőrzete
van például az uszkárnak, a máltainak, a bichonoknak, a yorkshire terriernek és még jó néhány más
fajtának. Ezeknél a fajtáknál a szőrzet ápolása, nyírása mindenképp
szükséges. Ugyanakkor óvatosan
kell eljárni, ha a meleg, nyári időjárásra készülve az egyrétegű szőrzetű fajtáknál teljes egészében el
szeretnék távolíttatni a szőrzetet. Az
állat a nyári melegben biztosan jól
érzi majd magát szőrtelenül, azonban fennáll a leégés veszélye, ezért
fokozottan védeni kell őt a közvetlen napfénytől. Az ápolatlan, koszos, csomós szőrű kutya nemcsak
kellemetlen látvány, de az állat is
rosszul érzi magát, ugyanakkor sok
betegséget összeszedhet. A kutyakozmetikus képes felismerni egyes
betegségeket, és figyelmeztetheti a
gazdit, ha fel kell keresni az állatorvost. Sokszor a nagy bunda alatt
nem látszanak a sebek, fekélyek, a
csomós, elhanyagolt szőr miatt keletkezett bőrbetegségek. Ezért ajánlott az olyan kutyafajtákat is
megnyíratni legalább évente egyszer, tavasszal, amelyeket egyébként nem szoktak nyírni, pl. a pulit,
kuvaszt és komondort. Ezeknek a
zsinóros szőrű kutyáknak az aljszőre nem hull ki, mint a többi fedőés aljszőrrel rendelkező ebnek.
Ezért könnyebben kapnak bőrgyulladást, és hamarabb fülled be a
bőrük a szőr alatt – fejtette ki a
szakember.
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Az asztrológus gondolatai

Tóth Sándor

Mottó: „A fény mindig utat mutat
annak, ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén június 21-től július 22-ig tartózkodik a Nap a Rák jegyében. A
csillagászati nyár megkezdődik, és
kellemesnek ígérkezik, de azért néhány kellemetlen meglepetés érhet
bennünket. Most, hogy végre a világjárvány lecsengőben van mifelénk, felszabadultabban élvezhetjük az életet.
Persze a túlzásokba eséseknek mindig
ára van, ezért érdemes megfontolni
minden lényeges döntésünket.
A Rák ember lelke akkor van igazán rendben, ha azt érzi, hogy szükség van rá. Ezért áll tulajdonképpen
közel hozzá a gondoskodás. Ezt persze úgy lehet a legpozitívabban megélni, hogy a másik ember jól érezze
magát benne. Tehát amit teszek, az
teljesen az ő érdekeit tartsa szem
előtt. Sokan abba a tévedésbe esnek,
hogy úgy gondoskodnak, ahogy önmaguknak megfelel, néha oly
módon, hogy a külvilág felé ezzel elismerést váltsanak ki. Olyan emberekről, akik felnőttek, így cselekvőképesek, már igazság szerint
nem is gondoskodunk, csak megteszünk valamit helyettük. Ilyen esetben az van, hogy cserébe elvárunk
valamit, és ha ez nem teljesül, akkor
konfliktushelyzetbe kerülünk. A gondoskodás valójában elvárások nélküli
cselekedet, melyben alárendelődünk
egy gyengébb egyénnek, egy rászorulónak, legyen az kisgyerek vagy
beteg ember. Sok honfitársunknál
annyira erős a belső késztetés a gondoskodásra, hogy háziállatokat tart.
Mielőtt az állatbarátok megköveznének, ki kell jelentenem, hogy semmi
bajom nincs az állatokkal. Azt viszont el kell mondanom, hogy a lakásban tartott állat mindig a
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Falun ébredtem vasárnap reggel, szülőfalumban, ahol valamikor gyermekkacagástól és -sírástól
volt hangos az utca. Most egyszerre keltünk fel a nappal. A világ
kezdete óta a fénnyel reményt
árasztó égitest az Ógát fölött köszön ránk reggel Vajdaszentivány
felől, s én gyönyörködöm a régmúlt idők emlékképeiből megmaradt néhány fenyőfa tetején pihenő
szürke gémekben. Egy-két évtizede
költöztek ide, ahol egykor, gyermekkoromban gólya fészkelt, és én
hittem is, hogy azért van olyan sok
gyerek a mi utcánkban.
E nosztalgiás vasárnap délelőttön megszólal templomunk hívó
harangja; ma már délelőttös szülőfalum templomos gyülekezete, de
előttem megjelenik a fél évszázaddal ezelőtti Póka egyedi, szép, áldásos és megismételhetetlen élete.
Bámulom a nyári reggel természeti csatáját: az éjszaki áldásharmat vívja küzdelmét az érkező
napsütéssel, s végül győz a világosság. A győztes fényben megcsillan a köves utca régi-régi emléke,
amikor fényben fürödve, tisztán
várta a vasárnapi, ünneplő menetelők méltóságos vonulását. Most
árva és csendes, szüleink már a temető sírköveinek panteonjában
történelemmé váltak, nemzedékem
nagy része városra költözött, vagy

még távolabb… Egy rendtartó mezőségi falu régi világa és a mai,
megváltozott hangulat kerülgeti
egymást. Előbbiben megjelennek
azok a sajátos pókai vasárnapok,
amikor déltájban, ház elé kirakott
mosdótál fölött mosakodott a házigazda, aztán székkarfához kötött
bőr nadrágszíján megfente borotvakését, ami egykor még a fronton
is vele volt, s pár hónapos fogságában egyetlen hű társa maradt.
Délutáni templomozás után az aszszonyok vidám tereferéje értékelte
ki a mögöttük elmaradó hét eseményeit, majd naplemente táján felcsendült a hétköznapok kaszálásában megerősödött férfiak nótás
kedvű éneke, közkedvelt magyar
nóta és ősi magyar népdal lengte
be védőszárnyával a falut, szülőfalumat, az élő Pókát.
Ülök a szülőház lépcsőjén, nem
jár senki a vasárnapi utcán, nincs
kinek istenáldjont kívánjak, és nem
kell fogadnom ismerős vagy ismeretlen köszönését. A szemközt álló
kert megöregedett fenyőfáiról
szürke gémek repülnek fel, indulnak a halastó felé ebédet hozni fiókáiknak, lassan én is elindulok a
templom felé, csak a harangszó zúgását hallom, olyan egyedül lépegetek a köves utcán, de valahol
emlékező lelkemben mellém lépnek
régi arcok, bátorítnak régvolt hangok, s valahogy megvigasztalódom: érettük és érettem szól a
harang.
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tulajdonos problémáit tükrözi. Nem
célom minden háziállat jelzését leírni,
mivel ez meghaladná a rovat terjedelmét. Csak érdekességképpen leírom
két leggyakoribb háziállatunk szimbolikus jelentését. A macska a szeszélyes, öntörvényű nő, a kutya pedig a
hűséges férfi analógiája. A Rák ember
változékony, mint a Hold, gyakran
kerül hangulatai befolyása alá. Ha érzelmileg motivált, akkor minden cselekedetének nő a hatékonysága.
Könnyen megsértődik, és sérelmein
hosszú ideig rágódik. A feldolgozatlan negatív érzelmek kihatással lehetnek az emésztésére, főleg a gyomor
területe érzékenyebb a többi emberénél. Sokszor meghátrál, visszavonul, kivárásra játszik, mert tudja,
hogy eljön az ő ideje is. Passzivitása
mögött megbújva tudja, hogy mit
akar, de ez mások számára többnyire
csak az utolsó pillanatban derül ki.
A Rák uralkodó planétája a Hold,
csillagászatilag a Föld egyetlen kísérője, Naprendszerünk egyik óriásholdja, nagyság szerint az ötödik. A
20. század második felében, pontosabban 1959-től az űrtechnika fejlődése következtében űrszondákkal
kezdték kutatni a Hold felszínét.
Nagy versengés volt az akkori USA
és a Szovjetunió között ezen a téren
is. Elsőre a szovjet Luna űrszondák
szálltak le a Holdra, majd az USA
Apolló programja keretében, 1969.
július 21-én, a Rák jegy utolsó napján két űrhajós, Neil Armstrong és

Edwin Aldrin kilépett a Hold felszínére. Máig összesen 12 amerikai űrhajós járt a Holdon. Az Apolló
program megszűnt, és volt néhány év
kimaradás a holdkutatásban, de aztán
a ’90-es években folytatódott, és napjainkig tart. Már Japán, Kína, India
és Izrael, illetve az Európai Űrügynökség is küldözget különféle űrszondákat a Holdra. Tervben van egy
holdbázis kiépítése is, amely tervet a
Covid–19-járvány hátráltat. Az
ENSZ égisze alatt kidolgoztak egy
„világűregyezményt” is, mely jogilag a tengerek nemzetközi vizei státuszához tette hasonlatossá a földön
kívüli területeket. Létezik egy „holdegyezmény” is, de ez utóbbit az űrnagyhatalmak közül senki sem írta
alá. Van egy olyan gyanúm, hogy az
űregyezmények betartása most is
sántít, és a Hold jövőbeni kolonizálása inkább növelni fogja a nagyhatalmak közötti feszültséget. A Föld
körüli pályán keringő műholdak
többsége katonai célt szolgál, bár
kétségtelenül fontosak a távközlési és
meteorológiai objektumok is. Mikor
befejeződik a tevékenységük, űrszemétként keringenek a Föld körül, és
jó eséllyel visszazuhannak majd.
Csak reménykedhetünk, hogy még
becsapódásuk előtt elégnek, és nem
tesznek kárt bennünk.
A Hold nem csak egy égitest.
Szimbolikusan az ember lelkiségét
tükrözi, és a születési képletben jelzi
azt az életterületet, ahol e tulajdonságunkat a legharmonikusabban megvalósíthatjuk. Az ember planétánk
egyetlen lakója, aki hármas tagozódású. Van teste, van lelke és van szelleme. Ez akkor is igaz, ha néhány
honfitársunknál utóbbi kettő megnyilvánulása sok esetben igencsak
mélyen rejtőzködik.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményüket, gondolataikat
megírhatják az asztros@yahoo.com
címre.
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Maradnak otthon az angolok, búcsúznak a skótok

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv

9

D csoport, 3. forduló: Anglia – Csehország 1-0 (1-0)
London, Wembley Stadion, 25 ezer néző, vezette: Artur Dias
(portugál).
Gólszerző: Sterling (12.).
Sárga lap: Boril (61.).
Anglia: Pickford – Walker, Stones (79. Mings), Maguire, Shaw
– Phillips, Rice (46. Henderson) – Saka (84. Sancho), Grealish
(68. Bellingham), Sterling (67. Rashford) – Kane.
Csehország: Vaclik – Coufal, Celustka, Kalas, Boril – Holes
(84. Vydra), Soucek – Masopust (64. Hlozek), Darida (64.
Kral), Jankto (46. Sevcik) – Schick (75. Pekhart).

Véget ért volna a szalonremik
időszaka a nagy világversenyeken
azokon a meccseken, amelyeken
mindkét félnek tökéletesen jó eredmény a döntetlen? Egyelőre ezen az
Eb-n úgy tűnik, hogy igen, hiszen a
harmadik előre „megjósolt” döntetlen sem következett be. Előbb
Ausztria verte Ukrajnát, amikor
mindkét félnek elég lett volna egy
pont, aztán Belgium Finnországot,
Jegyzőkönyv
amikor neki már mindegy volt, de a
D
csoport,
3.
forduló:
Horvátország
– Skócia 3-1 (1-1)
finneknek egy pont továbbjutást ért
Glasgow,
Hampden
Park,
12
ezer
néző,
vezette: Fernando
volna, aztán pedig Anglia is legyőzte
Andres Rapallini (argentin).
Csehországot, noha mindkét csapatGólszerzők: Vlasic (17.), Modric (62.), Perisic (77.), illetve
nak elég lehetett volna az egy pont
McGregor (42.).
is. Van egy szempont azonban, amiSárga lap: Lovren (26.), illetve McKenna (34.).
ért az angolok inkább nyerni akarHorvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol
tak, még akkor is, ha csoport(71. Barisic) – Perisic (81. Rebic), Kovacic, Modric, Brozovic,
győztesként a halálcsoportból kapVlasic (77. Ivanusec) – Petkovic (70. Kramaric).
nak ellenfelet. Ez pedig az, hogy így
Skócia: Marshall – Robertson, O’Donnell (84. Patterson), Hannem kell elköltözniük Londonból a
(33. McKenna), Tierney – McTominay, McGinn, McGreley
nyolcaddöntőre, és a hazai pálya Modrić páratlan lövőtechnikával, külsővel tekert a skót kapuba
gor,
Armstrong (70. Fraser) – Dykes, Adams (84. Nisbet).
előnyét élvezhetik a továbbiakban
Fotó: Az UEFA EURO 2020 közösségi oldala
is. A csehek pedig azok után sem
erőltették igazán, miután hátrányba kerültek, hiszen nekik éppen
* C csoport: Hollandia (1.), Ausztria (2.)
Már 12 csapat továbbjutott, a további program:
London és a halálcsoportos opponens nem igazán kellett, márpeA D csoportból továbbjutó angol, horvát és cseh válo- * D csoport: Anglia (1), Horvátország (2.), Csehország (3)
dig egálnál ők nyerték volna a csoportot.
gatott
révén eddig 12 csapat biztosította helyét a 16 között * E csoport: Svédország (?)
Egészen más volt a helyzet Glasgow-ban, a D csoport másik
* F csoport: Franciaország (?)
labdarúgó-Európa-bajnokságon.
a
zárómeccsén, amelyen mindkét csapatnak nyernie kellett, hogy
A nyolcaddöntő programja:
Mivel a négy befejeződött csoportból kettőben háromtovábbjuthasson. Az elegánsabban játszó Horvátország szerzett
*
június
26.: Wales – Dánia (19.00 óra), Olaszország –
viszonylag gyorsan vezetést, ám a skótok olyan sebességbe kap- pontos a harmadik, így az A csoportban négy ponttal harcsoltak, hogy egyenlíteni tudtak. A győzelemhez azonban nem madik Svájc, valamint a D jelű kvartettből a szintén Ausztria (22.00)
volt elég a lelkesedés és elán, ehhez egy olyan sztárjátékos lövő- négypontos Csehország biztosan a továbbjutást jelentő * június 27.: Hollandia – D3/E3/F3 (19.00), Belgium –
A3/D3/E3/F3 (22.00)
technikája kellett, mint amilyen Modrić. Aztán Perišić, egy másik négy legjobb harmadik között zár majd.
sztár hűtötte le végleg a skót reményeket. A 3-1-nek köszönhetően
* június 28.: Horvátország – E2 (19.00), F1 – A3/B3/C3
Horvátország a második helyre jött fel, és az E csoport második
(22.00)
A nyolcaddöntősök:
helyezettjével játszik a nyolcaddöntőben.
* június 29.: Anglia – F2 (19.00), E1 – A3/B3/C3/D3
* A csoport: Olaszország (1.), Wales (2.), Svájc (3.)
Az eredmény másik következménye pedig, hogy Ukrajna to- * B csoport: Belgium (1.), Dánia (2.)
(22.00)
vábbjutási esélyei a harmadik helyről a minimálisra zsugorodtak.

Az elődöntőhöz
érkezett
a Székely kupa

A múlt héten játszott két fordulóval befejeződött
a labdarúgó Székely kupa csoportköre, a második
sorozaté, amelyet a Maros megyei labdarúgó-egyesület az idén szervez, a mindössze egy hónap alatt
összecsapott 4. ligás szükségbajnokságot követően.
Mindössze három klub iratkozott be a sorozatba
azok közül, amelyek a 4. ligában is részt vettek, de
azok sem elsősorban ugyanazokkal a játékosokkal,
inkább a fiataloknak adtak lehetőséget.
A rendezési mód megegyezik a 4. ligáéval. Két
ötös csoport, majd az első két-két helyezett keresztben elődöntőket játszik. Ezeket szerdán 18 órai
kezdettel rendezték, Radnóton az ACS Marosvásárhely és Mezőszengyel csapatai küzdöttek a döntőbe jutásért, míg a víkendtelepi pályán a
Marosvásárhelyi Atletic és Búzásbesenyő találkozott a lapzártánk után befejeződött mérkőzésen.
A két győztes szombaton lép pályára a trófeáért.
(bálint)

Eredményjelző

* Székely kupa, I. csoport, 4. forduló: Mezőgerebenesi Viitorul – Marosvásárhelyi Atletic 1-5,
ACS Marosvásárhely – Mezőrücsi Câmpia 3-2,
a Hadrévi Arieșul állt; 5. forduló: Marosvásárhelyi Atletic – Hadrévi Arieșul 4-2, Mezőrücsi
Câmpia – Mezőgerebenesi Viitorul 3-1, az ACS
Marosvásárhely állt.
A csoport végeredménye: 1. ACS Marosvásárhely 12 pont, 2. Marosvásárhelyi Atletic 9, 3.
Mezőrücs 6, 4. Hadrév 3, 5. Mezőgerebenes 0.
* Székely kupa, II. csoport, 4. forduló: Marosvásárhelyi Sportlíceum – Mezőszengyeli Inter 1-3,
Marosszentgyörgyi Kinder – Búzásbesenyői
Înfră\irea 1-4, a Marosvásárhelyi Academica
Transilvania állt; 5. forduló: Búzásbesenyői
Înfră\irea – Marosvásárhelyi Sportlíceum 4-0,
Mezőszengyeli Inter – Marosvásárhelyi Academica Transilvania 6-5, a Marosszentgyörgyi Kinder állt.
A csoport végeredménye: 1. Búzásbesenyő 9
pont, 2. Mezőszengyel 9, 3. Academica Transilvania 6, 4. Marosvásárhelyi Sportlíceum 3, 5.
Marosszentgyörgyi Kinder 3.

Visszalépett a női röplabdacsapat

Bálint Zsombor

Nem iratkozott be az A1 osztály 2021–
2022-es idényébe a Marosvásárhelyi CSU
Medicina női röplabdacsapata. Az együttesnek sikerült elkerülnie a kiesést az
utolsó két tornán nyújtott kiváló teljesítménynek köszönhetően, azonban ekkor a
játékosok fizetése már öt hónapos késésben volt. Az anyagi problémákat azóta
sem sikerült megoldani, minden légiós
szétszéledt, az edző is távozott a klubtól.
A legjobb belföldi játékos, Raisa Ioan is
kapott magának csapatot, a többiek hely-

zete tisztázatlan, de szinte biztosan távozik
Axinte és Murariu is, gyakorlatilag keret
nélkül hagyva a csapatot.
A visszalépés tényét jellemző módon a
klub nem közölte, más hírcsatornákból értesültünk róla, a megerősítésre váró telefonhívásainkra pedig nem válaszoltak a
klub képviselői. A bajnokságot utolsó helyen záró Kolozsvári U-NTT Data azonban bejelentette, hogy miután Galac és
Marosvásárhely visszalépett, és az előtte
végző FC Argeș Pitești sem kíván indulni
az élvonalban az ősztől, az A1 osztályban
szerepelnek majd a feljutási osztályozó

Szeghalmi Krisztina gólkirály lett!

tályos mérkőzésen pályára lépett Fazakas
Árpád, az ASA egykori futballistája, nagyA májusban véget ért román női vízi- mamája, Alice is kosárlabdázott hajdanán
labda-bajnokság a fővárosi Rapid győzel- a CS Mureşul színeiben. Krisztina édesmével ért véget, amely harmadjára lett anyja, Andrea ismert úszó volt, jelenleg
Románia legjobbja. A második helyre a szintén bukaresti Steaua „érkezett
meg”, amelynek színeiben
három marosvásárhelyi játékos – Szeghalmi Krisztina, Diana Togănel és Iulia
Nonea – is szerepel, akik
nemrégiben még a megyeszékhelyi Torpi MS tagjai
voltak. A bajnokság bronzérmese az ugyancsak fővárosi Dinamo lett.
A városunk vízilabdasportjának büszkesége, a
22 éves Szeghalmi Krisztina – Románia talán legtehetségesebb női vízilabdázója – a bajnokság
gólkirálya lett 50 góllal,
míg Diana Togănel a legjobb kapusnak járó különdíjat kapta.
Mint ismert, a tehetséges
Krisztina sportolócsaládban nőtt fel: édesanyja
ágán a nagyapja nem más,
mint a minap 72. születésnapját ünneplő, 291 A osz- A három marosvásárhelyi „légiós“ – Szeghalmi Andrea balról az első
Czimbalmos Ferenc Attila

tornán harmadik helyezett Mioveni-nel
egyetemben.
Arról nincs hír, hogy az A2 osztályban
lesz-e röplabdacsapata a városnak, mint
említettük, a klub néma. A városi sportklub ügyvivő elnöke, Szászgáspár Barnabás korábban azonban azt mondta,
együttműködési szerződést szeretnének
kötni az egyetemi klubbal a férfikosárlabda és a női röplabdacsapat működtetésére. Hogy ez miként működik majd,
alighanem meg kell várnunk az őszi
idénykezdést, hogy kiderüljön. Ami biztos, hogy a marosvásárhelyi sport lejtmenete nem állt meg, mindig van még
lejjebb, akkor is, amikor már azt hittük,
ennél rosszabb helyzet nem lehet. De!

úszóedző; édesapja, László középtávfutó
atléta. Mi több, Krisztina nagynénje, Éva
ritmikus sportgimnasztikázott egykoron,
az ő fia, a jelenleg 18 éves Tamás labdarúgó.

Fotó: Infomures
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Covid19-átoltottság:
az első öt hónap eredményei

Erdély egészét tekintve az átoltottság és a
magyarok településen belüli aránya között
enyhén pozitív az összefüggés – derül ki az
Erdélystatnak a koronavírus elleni átoltottságot vizsgáló elemzéséből. Az erdélyi statisztikai szolgálat kutatói hozzáteszik: ez
annak ellenére van így, hogy a Székelyföldön
a romániai átlagnál lényegesen kevesebben
oltatták be magukat.

Romániában 2020. december 27-én adták be az
első koronavírus elleni oltást, 2021. május 25-ig a
vakcina első dózisával beoltottak száma elérte a
4.119.230 főt. Az immunizálási kampány csúcspontja
április 21-ére tehető, azóta folyamatosan csökken az
oltási hajlandóság. Május végéig a felnőtt korú lakosság mintegy 26%-a oltatta be magát Covid ellen. Erdélyben valamivel magasabb az átoltottság, a régión
belül kiemelkedő Közép- és Dél-Erdély oltási aránya,
ami meghaladja a 30%-ot, Észak-Erdélyben és a Székelyföldön átlag alatti a beoltottak aránya.
Az átoltottsági arány magasabb a nagyvárosokban,
például míg Bukarestben az átoltottság már 40%,
addig a 20 ezer fő alatti kisvárosokban 24%, a városi
vonzáskörzeteken kívül eső 3500 fő alatti községekben pedig kevesebb mint 12%.
A korosztályokat tekintve a 60–69 éves korcsoportban volt a legmagasabb (34%-os) az oltakozási hajlandóság az idei év 21. hetében, és nagyjából hasonló
a 70–79 évesek, illetve az 50–59 évesek körében (33,

illetve 32%). A 25–49-es korosztály mintegy egynegyede, a 18–24 éveseknek pedig 22%-a volt beoltva
május végéig. A legalacsonyabb oltottsági arány a nagyon idős, 80 év feletti populációban volt, mintegy
18%-os.
Az Erdélystat elemzői komplexebb statisztikai
módszerekkel is megvizsgálták, hogy a lakosság átoltottságát milyen tényezők befolyásolják a leginkább. Ebből kiderül, hogy Erdélyben 2021. május
25-ig magasabb átoltottsági rátát azokon a településeken értek el, amelyek gazdaságilag aktívabbak – nagyobb a vállalkozássűrűség, és magasabb a
foglalkoztatottak aránya a munkanélküliekhez képest.
A járvány egészségügyi hatásainak közvetlen megtapasztalása szintén ösztönzőleg hatott az oltás felvételére: nagyobb arányban oltakoztak azokon a
településeken, ahol magasabb fertőzöttséget regisztráltak. Többen oltatták be magukat azokon a településeken is, ahol oltóközpontok működnek. Ez annak
a jele, hogy a járvány elleni védekezésben továbbra
is fontos szempont, hogy az oltás minél egyszerűbben
elérhető, hozzáférhető legyen.
A magasabb iskolázottsági szint általában nagyobb
tájékozottsággal és földrajzi mobilitással jár együtt,
ez magyarázza a pozitív kapcsolatot a beoltottak
száma és az oktatásban eltöltött évek között.
Több oltóanyag fogyott azokon a településeken is,
ahol elöregedettebb a népesség. Ez részben magyarázható azzal, hogy a korral együtt nőnek az egészségügyi
kockázatok, ezzel együtt
pedig a veszélyérzet is, másrészt pedig azzal, hogy éppen
ebből a megfontolásból először az idősebbek számára
vált elérhetővé az oltás.
Végül pedig magasabb
arányban oltakoztak a városokban és általában a nagyobb településeken. Az
erdélyi városok közül Borszéken, Kolozsváron, Nagyszebenben, Szamosújváron,
Marosvásárhelyen, Désen,
Gyulafehérváron, Temesváron és Brassóban volt magas,
30% feletti az Erdélystat
által kalkulált átoltottsági
ráta május 25-én.
A teljes elemzés az Erdélystat.ro honlapon olvasFotó: Nagy Tibor (archív) ható. (közlemény)

Eredményes a konfliktusövezetekből
származó ásványok uniós szabályozása

A konfliktusövezetekből származó ásványok
behozatalát szabályozó európai uniós rendelet alkalmazása jól indult, olyannyira, hogy
már érezhető a hatása – mutatott rá Winkler
Gyula EP-képviselő (RMDSZ, EPP), aki a rendelet jelentéstevője volt az Európai Parlamentben.

„Fél éve lépett érvénybe az uniós rendelet, és már
most látszik a hatása. Az Európai Parlament ezzel a
szabályozással azt akarja, hogy segítsen a belső konfliktusokkal terhelt országokon, jobbá tegye a válságövezetekben élő emberek életét. A rendelet valóban
segít, amennyiben együttműködünk a harmadik világ
országaival, és felelősségteljes viszonyulásra ösztönözzük az európai ipart” – magyarázta Winkler
Gyula. A képviselő hétfő délután részt vett a Friderich Ebert Alapítvány által szervezett online megbeszélésen, amelynek házigazdája Bernd Lange, az EP
nemzetközi kereskedelmi bizottságának elnöke volt.
A Brüsszel–Kinshasa tengelyen szervezett megbeszélésen jelen voltak a Kongói Demokratikus Köztársaság gazdasági és szociális tanácsának képviselői,
az afrikai országban szolgálatot teljesítő uniós delegációk, az európai ipar és a globális színtéren tevékenykedő civil szervezetek képviselői.
„A konfliktusos övezetekből származó ásványokról szóló dosszié jelentéstevőjeként prioritásként kezeltem az európai rendelet harmadik országokban
történő végrehajtását. Fontosnak tartom, hogy a helyi
közösségeknek legyen eszközük küzdeni a kizsákmányolás, az emberi jogok megsértése ellen, ugyanis
ezek mindennaposak a konfliktusövezetekben zajló
ásványkitermelésben. A kongói partnerek visszaigazolták, hogy a megfelelő kormányzás lényeges, hogy
ezeket a célkitűzések elérjük. Ezért az EU-nak is
lépni kell, egyrészt a diplomáciai szolgálatán, másrészt konkrét programokat bevezető fejlesztési politikákon keresztül. A konfliktusoktól sújtott országok
gyakran bukott államok, ahol a kormányzás helyi és
regionális szintjét is meg kell erősíteni. Ugyanakkor

nagyon fontos a kapcsolat a civil szervezetekkel, az
EU-nak folytatnia kell támogatási programjait, melyek a civil szervezeteket célozzák” – sorolta Winkler
Gyula.
Mint rámutatott, jól indult a konfliktusos övezetekből származó ásványok behozatalát szabályozó
európai uniós rendelet alkalmazása: a tagállamok
többségében jól működnek a végrehajtó hatóságok,
az európai vállalatok közös kezdeményezéseket,
együttműködéseket indítanak annak érdekében, hogy
a beszerzési lánc átláthatóvá váljon, ellenőrizni lehessen azokat az ásványokat, érceket, amelyeket az
unióba importálnak.
„Fontos, hogy az elkövetkezőkben az uniós intézmények két irányban erősítsék meg az együttműködést: az unióban működő gazdasági szereplőkkel,
hogy segítsenek a rendeletet megfelelően alkalmazni,
valamint a harmadik világ országaival, segítve azokat, hogy tudják megreformálni a bányászatot, kiküszöbölve az emberi jogok eltiprását, növelve a
közösségek életszínvonalát, biztonságát” – tette
hozzá a képviselő.
A Winkler-jelentést az Európai Parlament 2017
márciusában fogadta el, rövid időre rá életbe is lépett.
A rendelet szerint a tagállamok és a vállalatok 2021.
január 1-jéig kaptak határidőt, hogy felkészüljenek a
szabályozás alkalmazására. A jelentés elfogadásakor
Winkler Gyula a plénum előtt azzal érvelt, hogy a
rendelet célja, hogy felszámolja a kapcsolatot az ásványkereskedelem és a fegyveres konfliktusok finanszírozása között. A rendelet az ón, tantál, volfrám és
ezek ércei, valamint az arany, a szaknyelvben 3TGnek (azaz the 3T’s and gold) is nevezett ásványok behozatalára, kereskedelmére vonatkozik. Az Európai
Parlament figyelemmel követi a szabályozás alkalmazását, az Európai Bizottság időszakos jelentéseket
készít. Az EP-képviselőknek lehetőségük van újragondolni, módosítani az előírásokat, figyelembe
véve, hogy milyen hatása van a rendeletnek.
Winkler Gyula EP-képviselő sajtóirodája

Farkas Bence

Szokatlan nyarak

Vajon mikor lesz minden a régi?
– tettük fel a kérdést még 2020 márciusában, de még mindig nem kaptunk rá választ. A koronavírus
mindenkit érintett, a diákok és
egyetemisták sem mentesültek következményeitől. Az utóbbi évben a
diákélet romokban hever, de a nyári
vakáció sem kínál fényes perspektívákat.
A tanév lejártával minden diák
azt tűzi ki céljául, hogy tartalmasan
tölti el a nyári szünetet. Kinek mit
jelent ez? Hát mindenkinek mást!
Van, aki a fesztiválokat választja,
mások kirándulni mennek, de olyanok is szép számmal akadnak, akik
diákmunkát vállalnak. A probléma
csak az, hogy az idei lesz a második
nyár, amikor a lehetőségek korlátozva vannak.
Szinte nincs olyan fiatal, aki ne
vágyna a fesztiválok varázslatos
hangulatára, amelyről csak hallott,
vagy megtapasztalt az Erdélyben
rendezett változó hosszúságú koncertsorozatokon is. Tavaly nyáron
nélkülöznünk kellett őket, idén még
van remény néhány fesztivál megszervezésére, de nem a szokványos
módon. Bár az Untoldot megrendezik, a vírusgátló óvintézkedések következtében a belépés nem lesz
mindenki számára lehetséges, és
mint jól tudjuk, nehéz úgy mulatni,
hogy meg kell tartani a biztonságos
távolságot a körülöttünk állókkal.

A diákok egy másik kedvelt kikapcsolódása a kirándulás, de sajnos az is korlátozva van. A júliustól
bevezetett egészségügyi igazolvány
enyhít a helyzeten, de vajon, aki a
megbetegedéstől fél, az el fog
menni nyaralni? Országon belül
azért csak lehet utazni, de a hazai
tengerpart nem a magas színvonalról ismert, tehát valószínűsíthető,
hogy idén is a legtöbben a strandokon fognak lebarnulni.
A munkát vállaló diákok helyzete
már derűsebb, de semmiképpen
sem annyira felhőtlen, mint két
évvel ezelőtt. Sok terasz bezárt, más
helyek a meglévő alkalmazottak
mellett ilyen helyzetben nem foglalkoztatnak diákokat és egyetemistákat. Természetesen az ügyesebb
fiatalok megkapják a megfelelő lehetőségeket, de előttük is adódhatnak gátak. Vannak, akik turisták
által látogatott helyeken próbálnak
egy hónapra munkába állni, de ez
azt jelentheti, hogy utazniuk kell
rendszeresen, és ki kell lépniük
komfortzónájukból, amire azért
nem mindenki hajlandó.
Röviden bemutatva, jól látható,
hogy a helyzet egyáltalán nem rózsás a nyarat hasznosan eltölteni
vágyók számára, de a hírek tükrében egyre bizakodóbbak lehetünk,
hogy ez a kellemetlen időszak elmúlik, és jövőben már egy sokszínű aktivitással teli nyarat tervezhetünk
ilyenkor… Vagy mégsem?

Pályázatot írt ki az Európai Parlament

Daphne Caruana Galizia
újságírói díj

Az Európai Parlament ezentúl
minden évben díjjal jutalmazza az uniós alapértékeket
képviselő és védő kivételes újságírói munkát. A győztest a
sajtó és a civil társadalom képviselőiből álló független zsűri
választja ki. A 20 ezer euróval
járó díj ünnepélyes átadására
október közepén, Daphne Caruana Galizia halálának évfordulóján kerül majd sor.

Mózes Edith
A díjjal a Parlament a kiemelkedő újságírói teljesítményt kívánja
elismerni. A díjat évente ítélik oda
olyan újságíróknak, akik munkájukon keresztül az európai alapértékekért és alapelvekért, így például
az emberi méltóságért, a szabadságért, a demokráciáért, az egyenlőségért, a jogállamiságért vagy az
emberi jogokért állnak ki.
Minden hivatásos újságíró
és bármilyen szakmai
csoportosulás pályázhat
A díjra állampolgárságtól függetlenül minden hivatásos újságíró és
bármilyen szakmai csoportosulás
pályázhat szeptember 1-jén 12
óráig (CET). Pályaműként olyan
oknyomozó anyagot kell benyújtani, amely a 27 uniós tagállam
egyikében már megjelent a sajtóban
vagy más médiában.
Díjátadás október 14-én
A nyertest a sajtó és a civil társadalom, valamint a főbb újságírószervezetek képviselőiből álló
független páneurópai zsűri fogja kiválasztani. Az ünnepélyes díjátadás
minden évben Daphne Caruana Ga-

lizia meggyilkolásának évfordulójának napjához (október 16.) közel eső
időpontban lesz. Idén egy csütörtöki
napon, október 14-én, az Európai
Parlament épületében kerül sor rá.
Az elismerés és a 20 ezer eurós
pénzdíj üzenetet közvetít: azt mutatja, hogy a Parlament elkötelezetten támogatja a tényfeltáró újságírást,
és fontosnak tartja a szabad sajtót.
Egy 2018 májusában elfogadott állásfoglalásban a képviselők arra kérték a tagállamokat, hogy megfelelő
közfinanszírozással segítsék érvényesülni a média sokszínűségét, függetlenségét és szabadságát.
Pályázni kizárólag online lehet, a
https://daphnejournalismprize.eu/
weboldalon.
ki volt Daphne Caruana Galizia?
A máltai újságírónő, blogger, korrupcióellenes aktivista főként korrupciós ügyekről, pénzmosásról,
szervezett bűnözésről, a máltai állampolgársági papírok adásvételéről
és a kormány Panama-iratokhoz fűződő viszonyáról tudósította a nyilvánosságot. Folyamatos zaklatásnak
volt kitéve, többen megfenyegették,
mígnem 2017. október 16-án egy
autóba rejtett pokolgép oltotta ki az
életét. A máltai hatóságok nyomozása az ügyben óriási felháborodást
keltett, és végül Joseph Muscat miniszterelnök lemondásához vezetett.
A súlyos mulasztások miatt a Parlament 2019 decemberében felkérte az
Európai Bizottságot, hogy saját hatáskörében tegyen lépéseket.
A közleményt a Caruana Galizia
újságírói-díj titkársága írta alá.
Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája

Daphne Caruana Galizia, a 2017-ben meggyilkolt oknyomozó újságíró (Forrás: Euronews)
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Megjelent
a Helikon újabb lapszáma

kiégett egy autóbusz
Dicsőszentmártonban

Fotó: ISU

Június 23-án, szerdán a déli órákban utasoknak sikerült időben elhagyni a járDicsőszentmártonban, a Hadsereg utcában művet, személyi sérülés nem történt, az
kigyulladt egy autóbusz, melynek oltásá- anyagi kár azonban jelentős.
hoz a helyi tűzoltóegységet riasztották. Az
(szer)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

FARAGÓ ANNÁNAK
88. születésnapja
alkalmából kívánnak erőt,
egészséget, békességet
és boldog éveket
szerettei: lányai, veje,
unokái és
dédunokái. Isten
éltessen, Szőke mama!
(sz.-I)

ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)
VÁSÁROLUNK
bakelitlemezeket.
(12194)

új
Tel.

és
használt
0740-280-126.

LAKÁS

ELADÓ
3
szobás,
II.
emeleti
tömbházlakás a Szabadság (Libertăţii)
utcában. Tel. 0739-679-253. (12266)

Nyárádkarácson község
Polgármesteri Hivatala

– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám:
4323187, tel. 0265/332-112, fax: 0265/332-113,
e-mail: craciunesti@cjmures.ro –
zárt borítékos, nyilvános versenytárgyalást szervez egy 125,08 négyzetméteres ingatlan és a hozzá tartozó 68 négyzetméteres terület bérbeadására (a volt nyárádkarácsoni néptanács épületében)
Nyárádkarácson 24. szám alatt.
A licitiratokat az érdeklődők ingyen beszerezhetik a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hivatalban.
Az ajánlatokat egy példányban 2021. július 15-én 16 óráig lehet
benyújtani a hivatalban.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékokat július 16-án 9 órakor
bontják fel. Bővebb felvilágosítás a 0265/332-112-es telefonszámon
vagy a hivatalban.
Bodó Károly Gyula polgármester

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A GEDEON RICHTER ROMÂNIA RT. alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), valamint ELEKTROMECHANIKUST.
Az
önéletrajzokat
a
cég
székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65735)
A VETA KFT. engedéllyel rendelkező BIZTONSÁGI ŐRT alkalmaz.
Tel. 0788-481-753. (22701-I)

Megjelent a Helikon második júniusi,
2021/12-es lapszáma, benne Horváth Benji
árnyék című vezércikke. Interjút Pál-Lukács Zsófia közöl Wirth Imre költővel, íróval, szerkesztővel, akinek legutóbbi,
Lementem egy üveg borért Hajnóczynak
című verseskötetéről Teleki Réka ír kritikát.
Wirth Imre versei mellett Balaton László,
Boda Edit, Czegő Zoltán, Fekete Vince versei olvashatók, prózát Hertza Mikola és
Mester Györgyi közöl. A. E. Baconsky verseit Karácsonyi Zsolt fordításában közli a
lap.
Olvashatók továbbá a 10. Kolozsvári
Ünnepi Könyvhéten elhangzott méltatások:
Demeter Zsuzsa laudációja a Méhes
György-nagydíjas Egyed Emeséhez, Mărcuţiu-Rácz Dóra laudációja Székely Örs
Méhes György-debütdíjához, valamint
Márton Evelin laudációja az Erdélyi Magyar Kortárs Kulturáért díjas László Noémihez.
A Pavilon 420-ban Nagy Kriszta Szivárvány című prózája olvasható, valamint
Werner Nikolett, Szigeti Alex és Koman
Zsombor versei, a Stelláriumban Codău
Annamária kritikája Tommy Orange Sehonnai című kötetéről, Pék Zoltán fordításában.
A Kinematográfban Ferenczi Szilárd ír
Radu Jude Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc (Hercehurcás kufirc, avagy pornó
ramazuri) című filmjéről. A Theátrumban
Bartha Réka színikritikája olvasható a szé-

kelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház
Osztrovszkij: Vihar című előadásáról. Fülszöveget Papp Attila Zsolt jegyez Gazda
Albert Leningrád című kötetéről, Lakatos
Artur Szathmári Botond Az iszlám vallás
alapjai, irányzatai és misztikus útja című
munkáját recenzálja. Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás ír Dan Mizrahyról, az Artefaktumban Túros Eszter méltatja Horváth
Levente munkáit, melyekkel a jelenlegi
lapszámot illusztrálták.
A lapszám teljes tartalomjegyzéke:
https://www.helikon.ro/wp-content/uploads/2021/06/helikon21-12.pdf

A SALUBRIS WASTE MANAGEMENT,
a kerelőszentpáli biológiai és mechanikai hulladékkezelő állomás
engedélyezett üzemeltetője
felhívja
a marosvásárhelyi és környéki (2-es övezet), valamint a szászrégeni (4es övezet) szilárd települési hulladékot összegyűjtő cégek és területi
közigazgatási egységek (UAT) figyelmét, hogy átveszi az összes
elfogadott kezelendő/hasznosítandó települési hulladékot. (65730)
BÉRELNÉK 1 vagy 2 szobás tömbházlakást, lehet bútorozatlan is. Tel.
0740-405-624. (12259-I)

MINDENFÉLE

CÉG vállal háztetőkészítést, cseréptisztítást, tetőfestést, cserépforgatást és
javítást. Tel. 0770-621-920. (12228)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tetőfelújítást, Lindab lemezből tetőkészítést és
bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tetőkészítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb
javítást,
cserépforgatást,
ácsmunkát, festést, vakolást, bádogosmunkát,
régi
épület
lebontását,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0736-270-341. (11688)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden elmúlik, minden elenyész, csak egy él örökké: az emlékezés.
Fájó szívvel emlékezünk június
24-én drága férjemre, SZŐCS
TIBORRA halálának évfordulóján.
Emléke szívemben örökké élni
fog. Felesége, Rózsika. (12253-I)

Sohasem halványul szívünkben
emléked, sohasem szűnik meg
lelkünk gyásza érted. Telhetnek
hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk
téged.
Fájó szívvel, könnyes szemmel
és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk június 24-én BÉRES
SÁNDORRA halálának negyedik
évfordulóján. Szép emlékét szívünkben őrizzük. Bánatos felesége, fia, menye, unokái. Hiányod
pótolhatatlan. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (12250)

ELHALÁLOZÁS
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, nagymama, anyós, sógornő és jó szomszéd,
BARICZ MÁRTA
szül. PUSKÁS
szerető szíve életének 71. évében, 2021. június 21-én, hosszú
szenvedés után megpihent az
Úrban.
Drága halottunk temetése 2021.
június 24-én, csütörtökön 15 órától lesz a koronkai ravatalozóból,
református szertartás szerint.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (12256-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, sógor és jó barát, a magyarói születésű
VIRGINÁS ISTVÁN
életének 92. évében hosszú
szenvedés után csendesen megpihent.
Temetése június 24-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (12278-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagynéni, rokon, barátnő és jó
szomszéd,
GERGELY ÉVA
szül. Léb
71 éves korában, 2021. június 21én örökre megpihent. Temetése
június 25-én, pénteken 15 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (12282-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Virginás Piroskának és
Botondnak a szeretett FÉRJ
és APA elvesztése okozta
mély fájdalmukban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! A Sárosi és a Sipos család. (-I)
Utolsó búcsút veszünk szomszédunktól,
VIRGINÁS
ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük a gyászoló
családnak. A Színház tér 5.
szám alatti tömbház lakói.
(12280)
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25. nemzetközi borverseny
Balavásáron

A Kis-Küküllő Menti Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend július 6–10. között a 25. hagyományos nemzetközi borversenyt szervezi meg Balavásáron, a Romantik vendéglőben.
Egy minta 3 db 0,7 l-es felcímkézett palack borból áll. A címkén
fel kell tüntetni a jeligét, a bor fajtáját, évjáratát és származási helyét. Egy minta benevezési díja 20 lej.
A program a következő:
– július 6-án 9 és 18 óra között, illetve július 7-én 9 és 15 óra
között a borminták begyűjtése, utána nem fogadunk bormintákat
– július 7-én 15–20 óra között a borok besorolása
– július 8-án 10 órától a borok elbírálása
– július 10-én 10 órától értékelés, díjazás, díszebéd
Az ebédjegyeket – 65 lej/fő – a vendéglő recepcióján lehet megvásárolni. A járványügyi helyzetre való tekintettel szombaton, július 10-én a vendéglő zárt helyiségébe csak a járványügyi
szabályokban előírt igazolásokkal lehet belépni.
Bővebb felvilágosítás a 0722-148-210, 0723-227-369, 0745-358548-as telefonszámokon.
A szervezőbizottság

FONTOS TELEFONSZÁMOk

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS

- 0740-083-077
- 0365/404-664

- 0265/266-801

- 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat

- 0800-801-929

• Delgaz Grid

- 0265/200-928

- vidék

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0265/929

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• 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

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

és halottszállítás

- 0758-047-604

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOk rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

