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Szükséges, de nem tökéletes

Közvitán Marosvásárhely városrendezési terve

Esti élmények
a kultúra tereiben

Új, nyáresti programsorozattal örvendezteti meg a kulturális kalandokra
vevő marosvásárhelyieket a Maros
Megyei Múzeum. A különleges, hiánypótló kezdeményezésről Ötvös Koppány múzeumigazgatót kérdeztük.

____________2.
Személyre szabott
prevenció

A városrendezési terv

Közel két évtized után új városrendezési tervet készül elfogadni Marosvásárhely. Soós Zoltán polgármester keddi sajtótájékoztatóján Florina Daniela Miheţ főépítész ismertette
a harmincnapos közvitára terjesztett tervet, amelyet a fejlesztési és közigazgatási minisztérium jóváhagyása után fogadhat el a városi tanács.

Karácsonyi Zsigmond
Az elmúlt harminc évben annak ellenére, hogy léteztek – sok esetben
túl szigorúnak vélt – építkezési szabályok, mégis azt tapasztaltuk, hogy
a rablókapitalizmusra jellemző módon nőnek ki a földből a szomszédok
tulajdonjainak elértéktelenedését, esetenként a közízlést is sértő építmények. Mintha senki és semmi nem szabhatna határt a befektetői
túlkapásoknak. Marosvásárhely fokozatosan elvesztette a buldózerkom-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

munizmusból még átmentett zöldövezeteit. A múlt század nyolcvanaskilencvenes éveinek szabványai miatt amúgy is fulladásig túlzsúfolt lakónegyedekbe a város vezetése engedélyezte – a lakók tiltakozása
ellenére –, olyan monstrumok felépítését, mint a gázszolgáltató székháza
a Pandúrok sétányon. Sajnos a felsorolás szinte a végtelenségig folytatható lenne. Az egykori, ipartörténeti szempontból értékes cukorgyár helyén lakópark létesült, végleg megbontva a városszerkezet tagoltságát,
ami újabb közlekedési káoszt okozott.
Alulméretezett közművesítés
Soós Zoltán polgármester azt ígérte a sajtótékoztatón, hogy olyan városfejlesztési tervet fogadnak el, amely elkülöníti majd a lakóövezeteket
az ipari zónától. A belvárosi, védett övezetben újabb szigorítások lesznek. – A városfejlesztés a jövő vízióját mutatja be, amely a gyerekeink
(Folytatás a 4. oldalon)

Prof. dr. Kiss István PhD epidemiológus, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészségtani Intézetének
igazgatója azt vallja, hogy egyéb betegségekhez hasonlóan a rákbetegség is megelőzhető, és gyógyítható is,
ha idejében felfedezik.

____________5.
Electric Castle
Special

Tavaly mind elmaradtak a fesztiválok,
és az idei év első felében úgy nézett
ki, hogy ebben az évben is így lesz.
Szerencsére ezek a jóslatok nem váltak valóra. Bár nem a megszokott formában, de a legtöbb fesztivál készült
valamilyen különkiadással.

____________10.

Ki veszi már ezt komolyan?

Antalfi Imola

Gyermeteg politikus komolytalan kijelentésének tekinthető, amit a
költségvetés-kiigazítás tervezetének kapcsán mondott a miniszterelnök.
Mintha csak most ébredt volna rá, hogy a kormányprogramban foglaltak egy része csak papíron létezik, vagyis elméleti síkon, ami azt jelenti, hogy a kormánypárt nem tudta érvényesíteni programját.
Gyenge kezű politikusnak bizonyultak a képviselői. Florin Cîţu kormányfő végső eszközként most bevetette a fenyegetőzést, mondhatni
zsarolást. Közölte, hogy nem kapnak több pénzt a költségvetésből azok
a minisztériumok, amelyek nem állnak elő az „elvárt” reformelképzelésekkel. Bár a kormánykoalíció nagyvonalakban rábólintott a költségvetés-kiigazítás tervezetére, vita várható a tervezet egyes részeiről,
mint például a helyi önkormányzatoknak szánt alapok. A kormányfő
azt követeli, hogy a minisztériumok mutassák be az általa kért reformterveket, és a tárcavezetőket teszi felelőssé a reformok gyakorlatba ültetéséért.
Florin Cîţu nem gondolhatja komolyan, hogy a küszöbön álló és
annyira várt költségvetés-kiigazítás előtt a miniszterek hirtelen hangzatos reformterveket varázsolnak elő, hogy aztán ezekből megint
semmi ne valósuljon meg. Egészségügy, oktatásügy, digitalizáció, közbeszerzés, közigazgatási reform satöbbi. Nem kellene tehát ilyenszerű
ultimátumokkal riogatni a minisztereket, mert úgysem veszi komolyan
senki, hiteltelen, megmosolyogtató nyilatkozatok ezek.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 16 perckor,
lenyugszik
20 óra 38 perckor.
Az év 224. napja,
hátravan 141 nap.

Ma KLÁRA,

holnap IPOLY napja.

Elindult a Csütörtöki múzeum program

Esti élmények a kultúra tereiben

IPOLY: a Hippolit (görög mi-

tológiai eredetű név, jelentése:
lovakat kifogó, eloldozó) régi

magyar alakváltozata.

IDŐJÁRÁS

Változó idő

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 11.

1 EUR

1 USD

Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 9 0C

100 HUF

1 g ARANY

4,9158

4,1972

1,3856

233,9343

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

Áramszünet Nyárádszeredában

Az Electrica áramszolgáltató vállalat felhívja a fogyasztók
figyelmét, hogy augusztus 13-án, pénteken 9–13 óra között Nyárádszereda öt utcájában – Szentanna, Veress
Gáspár, Márton Áron, Bogdán és Varga utca – szünetel az
áramszolgáltatás – olvasható Nyárádszereda önkormányzatának közösségi oldalán.

Négy új eset a megyében

Augusztus 11-én négy új esettel nőtt Maros megyében a
koronavírus-fertőzöttek száma, egy korábban diagnosztizált
fertőzöttnél pedig újra pozitív lett a teszt. A Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság adatai szerint tegnap 12
Covid–19-cel diagnosztizált személyt kezeltek a megye kórházaiban. A járvány kezdetétől a megyében 23.059 fertőzött
gyógyult meg, és 937-en vesztették életüket.

Jövő héten pótérettségi

Augusztus 16-án, hétfőn a román nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődik a pótérettségi. 17-én, kedden a szaknak megfelelő tantárgyból, matematikából vagy
történelemből, 18-án a választott tantárgyból, 19-én anyanyelvből bizonyíthatják tudásukat a pótérettségizők. A
nyelvi és számítógépes kompetenciák egyenértékesítése
augusztus 23–31. között zajlik. Az írásbeli vizsgák óvások
előtti ideiglenes eredményeit augusztus 31-én hozzák nyilvánosságra, fellebbezni aznap 12–18 óra között lehet. A
végső vizsgajegyekről szeptember 3-án szereznek tudomást a diákok.

Jelentkezőket várnak
a kántor-tanítóképző főiskolába

Augusztus 16-tól lehet beiratkozni az Erdélyi Református
Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőbe, amely a
Károli Gáspár Református Egyetem székhelyen kívüli tagozata. A tanító-óvodapedagógus szak nappali tagozatán
tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. Levelező tagozaton kétéves posztliceális rendszerű kántorképzésre is
lehet jelentkezni, amelyen megszerezhető az egyházkerületi kántori oklevél. A kántor szakot a református, római
katolikus, unitárius, evangélikus és baptista felekezetű
hallgatók közül bárki felveheti. A jelentkezés és beiratkozás augusztus 16-tól szeptember 4-ig tart, az alkalmassági
vizsgákra szeptember 14-én kerül sor. Érdeklődni lehet a
0737-789-930-as telefonszámon 9–13 óra között, illetve a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen.

Erdélyország szép vizei

A kedvezőtlen időjárás miatt augusztus 5-én elmaradt Erdélyország szép vizei című előadását mutatja be a Maros
Művészegyüttes augusztus 12-én, csütörtökön (ma) 20
órától Szovátán, a fürdőtelep Petőfi-parkjában. Az előadás
egy képzeletbeli utazásra hívja a nagyérdeműt Szováta és
Kolozsvár között, több olyan folyót érintve, amely bölcsője,
táptalaja volt a népi kultúrának: a Felső-Küküllőmentéről
Kibéd, a Maros mentéről Vajdaszentivány, az Aranyos vidékéről Gerendkeresztúr, a Nádas mentéről Méra és Szucság táncait láthatják a jelenlevők. Énekel Kásler Magda,
a Maros Művészegyüttes zenekarának kíséretében, zenekarvezető Moldován Horváth István; tánckarvezetők: Farkas Sándor Csaba és Kásler Magda.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Új, nyáresti programsorozattal örvendezteti meg
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Nagy Székely Ildikó

– Hogyan született meg a Csütörtöki múzeum című program ötlete?
– A Múzeumok éjszakáján végzett felmérés több résztvevője jelezte, hogy szívesen látogatná este, a látogatási
időn kívül is a múzeumi tereket. A felmérés kimutatta, hogy
a legnagyobb látogatószám a 19–22 óra közötti időszakban
volt. Ennek megfelelően a Csütörtöki múzeum című próbaprojekt egész augusztusban, csütörtökönként 19 órától
zajlik, három különböző múzeumi helyszínen: a történelmi
osztály várbeli kiállítóhelyén, a Toldalagi-palotában a néprajzi és népművészeti osztály, valamint a Kultúrpalotában
a művészeti osztály székhelyén.
– Mely az új rendezvénysorozat elsődleges célközönsége?
– Minden 14 évnél idősebb fiatal, akit érdekel a történelem, a művészet és a kultúra. A program célja egyrészt a
múzeum legkedveltebb programjának állandósítása (tematikus vezetések a múzeum kiállításain), másrészt más kikapcsolódási és oktatási tevékenységek megvalósítása, ami
által növelni lehet a hűséges múzeumlátogató közönség és
a turisták érdeklődését, valamint azokét, akiknek a zsúfolt
hétköznapjaiba nem fér bele a látogatás.
– Mire számíthatnak a programba bekapcsolódók?
– A rendezvénysorozat augusztus 5-én a Filmek a várban
című programponttal indult. Ekkor 11 animációs rövidfilmből álló válogatást lehetett megtekinteni a történelmi múzeum várbeli épületének emeleti konferenciatermében.
Ezeket az alkotásokat a Bukaresti Nemzetközi Animációs
Filmfesztiválon mutatták be. A vetítés 80 percében 12 év

RENDEZVÉNYEK

Kosárfonó tábor felnőtteknek

A Spectrum Színház és a nyárádszentsimoni Harangláb
Kulturális Egyesület kosárfonó tábort szervez felnőtteknek
augusztus 25–29. között az egyesület székhelyén. Oktató:
Ráduly János kosár- és vesszőfonó mester, a népművészet mestere. Ajánlott alsó korhatár: 16 év. A részvételi díj
450 lej, ez tartalmazza a szállást négy éjszakára parasztházban, a napi háromszori étkezést helyi, biogazdaságból
származó alapanyagból, az oktatást és az alapanyagot. A
helyek száma korlátozott. Jelentkezni és további részletekért érdeklődni Adorjáni Rékánál a 0745-820-944-es,
Menyhárt Csabánál a 0745-517-095-ös telefonszámon
vagy levélben az office@spectrumszinhaz.ro e-mail-címen
lehet. A tábor támogatója a Hagyományok Háza.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

fölötti gyermekeknek, valamint minden mozirajongónak
szóló vicces, bájos, illetve oktató jellegű történetek elevenedtek meg a filmvásznon. A következő Csütörtöki múzeum programjának helyszíne a néprajzi részleg, ahol
19-től 22 óráig a Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban című kiállítás lesz látogatható. A kiállítás kurátorai
tárlatvezetést is biztosítanak, 19 órától 20 óráig dr. Dorel
Marc román nyelven, 20.30-tól 21.30-ig Sárándi Tamás
magyar nyelven nyújt magyarázatot a nem mindennapi látványvilághoz. Augusztus 19-én újra a Filmek a várban
című vetítésre kerül sor a történelmi múzeum várbeli épületében, ezúttal kilenc alkotást lehet megtekinteni a Bukaresti Nemzetközi Animációs Filmfesztivál programjából.
Augusztus 26-án a művészeti osztályon lesz tematikus tárlatvezetés, az érdeklődők a Modern Román Művészeti Galéria állandó kiállítását (Kultúrpalota, jobb szárny, III.
emelet) ismerhetik meg közelebbről 19 órától dr. Cora
Fodor tudományos kutató, 20.30-tól Oniga Erika muzeológus segítségével.
– Tervben van-e a program nyári időszak utáni folytatása?
– Jelenleg több filmforgalmazó vállalattal tárgyalunk a
szeptemberi hónapra vonatkozóan, amikor továbbvinnénk
a sorozatot. Azt szeretnénk, ha a nagy múzeumok mintájára
nálunk is kialakulna az eseménysorozaton belül egy alkotói
és művészfilmek bemutatására összpontosító filmes rész,
amellyel be tudnánk vonzani a mozi szerelmeseit, nemcsak
a helyi közönség, hanem a turisták köréből is. Egyrészt arra
törekszünk, hogy a megye aktív kultúrakedvelő közönségét
bevonjuk a programjainkba, másrészt a kulturális intézmények közötti együttműködést is igyekszünk megvalósítani.
Ennek érdekében több partnerintézménnyel vettük fel a
kapcsolatot, és megbeszéléseket folytatunk velük a különböző múzeumi helyszíneken zajló program folytatásáról.
Fő mozgatórugónk mindebben az a meggyőződés, hogy a
jövő múzeuma a párbeszéd színhelye, a különböző nemzedékek és kultúrák találkozásának tere kell hogy legyen.

Kirándulás nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének marosvásárhelyi
fiókja – Bolyai utca 36. szám – kirándulást szervez tagjainak augusztus 17-én a Korond – Parajd – Szováta – Vármező útvonalon. Feliratkozni az intézmény
marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén
(az emeleten) lehet keddtől péntekig 10–13 óra között.

Metropol-koncert
a dzsesszlubban

Augusztus 12-én, csütörtökön (ma) 20 órától egy ikonikus
magyar rockzenekar, a Metropol Group koncertezik a marosvásárhelyi Jazz&Blues Clubban. Az együttes tagjai:
Orbán András – gitár, ének; Szász Ferenc és Dobos József – gitár, ének; Trendler József – dobok; Virányi Attila –
basszusgitár, ének; Boros Zoltán – zongora.
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Hosszú távú megoldás az építkezési alapanyagok
drágulása által okozott gondokra

Románia az első uniós tagállamok között oldja meg az
építkezési alapanyagok árának megnövekedése által
okozott problémát, a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisztérium hosszú távú, rugalmas megoldást terjesztett első olvasatra a kormány
elé – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A szaktárcavezető elmondta: az elfogadásra váró kormányrendelet nemcsak pillanatnyi megoldást nyújt, hanem a statisztikai hivatal (INS) által megszabott havi adatokhoz mérve
rugalmas, hosszú távú módszert ajánl az építkezési alapanyagok árának mindenkori ingadozására. Így akár egy árcsökkentéssel szemben is alkalmazható lesz az intézkedés.

A sürgősségi kormányrendelet az elfogadása és a Hivatalos
Közlönyben való megjelenése után 30 nappal léphet érvénybe.
A fejlesztési miniszter hangsúlyozta: az intézkedés hatályba
lépése után a kivitelezők kiegészítést kérhetnek az önkormányzatokkal kötött szerződéshez, egy helyi befektetés esetén
például. Ennek alapján a továbbiakban benyújtott számláknál
nem a szerződésben előre leszögezett alapanyagárat, hanem a
statisztikai hivatal által megállapított növekedési arány figyelembevételével kiszámított árat számolják el. Többletköltség
esetén országos finanszírozású programoknál az önkormányzatok a szaktárcához fordulhatnak további finanszírozásért –
mutatott rá Cseke Attila. (RMDSZ-tájékoztató)

Tüntettek Bukarestben
a 2018-as demonstráció évfordulóján

A megengedettnél jóval kevesebben, mintegy százan vonultak kedd este a kormány épülete elé, hogy
a diaszpóra 2018. augusztus 10-i tüntetésén történt
csendőri erőszak kivizsgálását és a vétkesek felelősségre vonását követeljék.

Romániában a hatályos járványügyi korlátozások ötszázra
korlátozzák a tüntetések megengedett létszámát. A három éve
történt erőszakos tömegoszlatás után több mint hétszáz tüntető
tett feljelentést a csendőrség ellen, az elszenvedett sérülésekre,
hatalmi túlkapásra hivatkozva.
A keddi megmozdulás résztvevői nagyméretű román és európai uniós lobogókat terítettek a földre, és „A 2018. augusztus
10-i csendőrjárás bűnöseinek felelősségre vonását követeljük”, „Nem azért fizetjük a bírákat, hogy a bűnözőket megmentsék”, „Oldják fel az augusztus 10-i bevetési
jegyzőkönyvek titkosítását” feliratú táblákat emeltek a magasba. A térre a megmozdulást meghirdető 13 civil szervezet
egyike egy rózsaszínű, több mint kétméteres elefántmakettet
is begördített, Klaus Iohannis államfő egy emlékezetes hasonlatára utalva, aki egy kormányülésen óva intette az akkor hatalmon lévő szociáldemokratákat (PSD), hogy társadalmi vita
nélkül, titokban próbálják enyhíteni a büntető törvénykönyv
korrupcióellenes szigorát.
A médiában megszólaltatott demonstrálók jelezték: a PNLben is csalódtak, az erőszakos tömegoszlatás óta eltelt három
év és az „Augusztus 10. dosszié” még mindig az illetékességi

viták útvesztőjében bolyong a különböző ügyészi részlegek és
bíróságok között, miközben a sajtó által felelősnek tartott
csendőrségi vezetők továbbra is a helyükön vannak, vagy 4245 évesen tartalékos állományba vonultak.
A külföldön élő vendégmunkások 2018. augusztus 10-én az
akkor kormányon lévő PSD vezetői ellen szerveztek nagyszabású megmozdulást a kormány épülete előtt. A tömegben elvegyülő rendbontók sorozatos provokációira hivatkozva a
csendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a sok tízezres
tömeg „lecsillapítására”, majd sötétedés után erővel kiszorította a tüntetőket a térről. A demonstráción 450 ember, köztük
35 csendőr szorult helyszíni orvosi ellátásra, 70 embert kellett
kórházba szállítani.
A vétkesek felelősségre vonása két szálon indult el: a csendőrök elleni panaszokat eredetileg a katonai ügyészség kezdte
vizsgálni, később a csendőrség is feljelentést tett a szervezett
bűnözés elleni ügyészségnél (DIICOT), azt állítva, hogy a tüntetők közé vegyült rendbontók az alkotmányos rend erőszakos
megváltoztatását kísérelték meg.
A DIICOT tavaly mindkét fél panaszát megalapozatlannak
minősítette, és vádemelés nélkül lezárta a vizsgálatot, de a
közfelháborodás nyomán, több ellentmondásos bírósági végzés után, a bukaresti ítélőtábla idén áprilisban jogerősen elutasította a vádhatóság határozatát, és a bűnvádi eljárás
lefolytatására kötelezte a katonai ügyészséget, de a média szerint érdemi előrelépés nem történt az ügyben. (MTI)

Családi iratok között turkálva

Mostanában régi, elsárgult iratok
között kotorászok. Apám egy kéziratban
maradt dolgozatát keresem, melyet bemutatnék egy tudományos ülésszakon.
Minden irattartókba (neked doszárokba) van süllyesztve. Mellékelten előkerülnek családi dolgok, félretett
újságok, okmányok, szakadt szélű igazolványok. Hivatalos iratok géppel írva
vagy kézzel kitöltött kérdőívek másodpéldányai. Felsorolni is lehetetlen a
sokféleséget.
Megkezdett önéletrajzok – nem
cévék, mint amilyeneket mostanság kérnek attól, aki alkalmazást szeretne
nyerni egy cégnél, intézménynél. Még
nem olyan rendszerezett, rovatolt, lecsupaszított, csak a tényekre-lényegre
koncentráló iromány. Ezeket az, akinek
készül vagy átolvassa, vagy csupán kutyafuttában nézi meg, úgyis unni fogja.
Rengeteget olvasott már. Rengeteget
dobott vissza. Olykor magyarázatot fűzött hozzá, kérte, követelte, hogy az elvtárs(nő) arról is írjon önéletvázlatában,
hogy mit csinált a háború alatt, kivel
cimborált, milyen rangja volt a seregben és milyen volt a viszonya Franco
tábornokkal, Benito Mussolinihez hogyan kapcsolódott, nem is beszélve
Horthyról és Antonescuról, meg más
akkor főszereplő világ- és Európa-tényezőkről.
Az önéletirománynak manapság mindenképpen megnyerőnek kell lennie szikárságában, érdemeket és ígéretes
készségeket kell tartalmaznia, a tényeknek lehengerlő erővel kell rendelkezniük.
A
gyakorlott
humán
erőforrás-szakértő, szakbürokrata (a
régi káderes jelenkori leszármazottja,
tovább fejlesztett változata, drótnélküli
génmutánsa) már az első adatokból
képes ítélni balul vagy bölcsen – középút ez esetben nincsen. A régieknek folyton nyilatkozni kellett a vagyoni
állapotukról, és a szegénység feltüntetése, felnagyítása kifejezetten előnynek
számított. Ebben a tekintetben az államosítás (az államilag elkövetett vagyonfosztás,
rablás,
elkobzás,
agrárreform, elhappolás) például az

emberek egyenlőségét szolgálta, segítette elő, valamint a kiszolgáltatottságot növelte, bár úgy hitte az
alkalmazását, felvételijét kérő, állását
megtartani igyekvő reménytelen és
egészségtelen származású, hogy kifejezetten előny, ha már nincs vagyona.
Balgán hitte. A párt mindent észben tartott, feljegyzett, kibányászott, utólag is
büntetett, jutalmazott, megfosztott reménytől, éjjeli nyugalomtól, szabad
szóhasználattól.

Aztán a rendszerváltás után mégis kiderült, hogy minden családban van valami, amit vissza lehet kérni, követelni,
kérvényezni, ügyvédi rátermettséggel és
pénzzel vissza lehet szerezni. Tehát
akkor, a világfelforgatáskor mindenkitől elvettek valamit, mindenki rendelkezett valamivel, amit az állam és a párt
törvénycsapdái magukhoz haraptak, kisajátítottak, elkoboztak, állami/szövetkezeti tulajdonba vettek, elhurcoltak,
bepecsételtek egyet-mást. Láttál volna
rohamot a levéltárak, irattárak felé, láttál volna akkor kotorászást a család
megmaradt iratai között! Mindenki igazolást akart szerezni, bizonyítványt,
hogy volt neki, apjának, nagyapjának,
elhalt, elhurcolt, kivándorolt oldalági
rokonának boltja, földje, háza, erdeje,
telke, tava, tehene. Az embereket a viszszaszerzés reménye hazahozta. Voltak,
akik ötven év után tértek vissza, voltak,
akik akkor jártak először apáik földjén
vagy azon a parcellán, amelyről azt hitték/tartották, hogy őseik földje, erdeje
volt. Ravaszdiék ekkor arattak, gazdagodtak. Az járt jól, aki az országos csalafinta továbbképzőt is kijárta. Vagy
szorgalmasan látogatta a gátlástalanok
káderiskoláját.
Ugyanekkor támadt föl a „közvagyonvédők” szektája, az államosítás
haszonélvezői, ingatlanok indokolatlan
tulajdonosai, akik ugyancsak iratokkal
védték a „magukét”. Avagy éppen az

iratok hiánya védte őket, amikor kézenközön eltűntek okmányok, hiányoztak
az amúgy mesterien eltüntetett telekkönyvi tulajdonlapok, mert ez volt a
népi hatalom kegyeltjeinek érdeke, mert
így lehetett családi házhoz, telekhez
jutni. Vagy az erdőket irtani, mindaddig, amíg kis városszéli villácskáikkal
szegélyezte utcáikban megjelentek a
szovjet-orosz népmesék bumfordi Miska
medvéi.
Persze a régi iratok közötti turkálás
azoknak is segít, akik nem remélik,
hogy családjukról kiderül, hogy egykor
a Krőzus-frakcióhoz tartoztak, akiknek
nincsenek illúzióik a múltról, viszont
megtudják végre, mikor és hol született
nagyapjuk, nagyanyjuk, akit már nem
ismerhettek, mivel foglalkoztak a dédszülők, hol haltak meg, hol nyugszanak.
Ismeretlenek fényképei hullanak ki egy
elsárgult, rongyos borítékból. Kik ezek?
– kérdi kíváncsi döbbenettel, róluk,
ezekről soha nem beszélt apa vagy
nagyanya, keresi az arcokon a rokonságot igazoló vonásokat, kihez hasonlít,
kinek ez a fiatalkori képe, kik ezek a
rémes öregek múlt-múlt századi viseletben?
Megfordítják a képet, ahová a gondos előd ráírta, hogy ez Lonci néni Losoncról, az meg Guszti bácsi és Béby –
balzsamfürdői emlék, az évszámok
pedig annál régebbiek, minél barnásabb vagy kemény kartonra felragasztottabb a kép. De az is gyakran fordul
elő, hogy a gondos ősök nem írtak rá
semmit, mert akkor még minden élő
rokon köztudott, szeretett vagy utált
volt, mindenkiről tudtak valami jellemző anekdotát, bár nagymamáék kilencen, dédiék meg tizenketten voltak
testvérek, és szétszóródtak a nagyvilágba, vagy a kifulladt Osztrák–Magyar Monarchiában, ami mindezek
dacára elég tágas volt egy tizenöt tagú
kis család számára is. És még azt
mondják, hogy a Föld népessége szaporodik napjainkban, midőn múzeumba
állítják ki azt, akinek Európában 10 élő,
eleven és sikeres gyermeke van egyszerre, egy időben, Covid nélkül…

Ország – világ
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Aszfaltozzák a sztrádaszakaszt

Hetven százalékban elkészült a Marosvásárhelyt a
város repülőterével összekötő 10 kilométeres autópálya-szakasz, a tavaly júliusban elkezdett munkát
az év végéig befejezik – közölte szerdán Facebookoldalán Cătălin Drulă szállításügyi miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a sztrádaszakaszon
már öntik az aszfaltot, hamarosan a betervezett kilenc híd és felüljáró is elkészül, a nyárádtői félcsomópont megépítése is a végéhez közeledik.
(Agerpres)

Étkezési utalvány oltásért

Megállapodás született a koalícióban arról, hogy 100
lej értékű étkezési utalványt kapjanak azok, akik beoltatják magukat koronavírus ellen – jelentette be
Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter. A tárcavezető
szerint az utalványt a koronavírus elleni vakcina második adagjával, a Johnson&Johnson esetében
pedig az egyetlen dózissal való immunizálást követően kapnák meg a kedvezményezettek. A miniszter
elmondta még, hogy mérlegelik egy oltáslottó megszervezésének lehetőségét is, ugyancsak az oltási
kedv növelése érdekében. A kormánypártok egyeztetése után Florin Cîţu miniszterelnök megerősítette,
hogy a koalíció rábólintott a két kísérleti tervre. A kormányfő közlése szerint 50 millió lejt szánnak a két
projektre. (Agerpres)

Nőtt az átlagbér

Júniusban 84 lejjel, 5779 lejre nőtt az országos
bruttó átlagbér az előző hónaphoz viszonyítva. A
nettó átlagbér májushoz képest 49 lejjel emelkedett,
és elérte a 3541 lejt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból. A legnagyobb nettó átlagbért, 8439 lejt az IT-szektorban
fizették, a legkevesebbet, 1926 lejt a szállodák és
vendéglők alkalmazottai kaptak. A legjelentősebb
növekedést, 20,9 százalékosat a kiadóiparban regisztrálták, a legnagyobb visszaesést – 16,1 százalékost – a szénkitermelésben jegyezték. A
távközlésben, a légi szállításban, a gyógyszeriparban, a számítógépgyártásban és a gépgyártóiparban 10,5 és 15 százalék közötti arányban nőttek a
nettó átlagbérek júniusban. Az állami szektorban
májushoz viszonyítva enyhén növekedett a nettó átlagbér, a tanügyben 0,5, a közigazgatásban 0,1 százalékkal. Ezzel szemben az egészségügyben és a
szociális gondozásban 2 százalékkal csökkent az átlagfizetés. (Agerpres)

Szigorítják a hulladéktárolást

A hulladéktárolás szigorítására, valamint a csomagolóanyagok és az azokból származó hulladék kezelésére vonatkozó rendeleteket fogadott el szerdai
ülésén a kormány, ugyanakkor első olvasatban tárgyalta a hulladékkezelési rendszert szabályozó, illetve a hulladékok újrahasznosítására vonatkozó
sürgősségi kormányrendeletet – közölte a kabinet
ülését követően Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter. Kiemelte, folyamatosan dolgoznak az EUs irányelveknek a romániai jogrendbe történő átültetésén, a korábbi kormányok ugyanis mulasztottak
ezen a téren, ezért több kötelezettségszegési eljárást is indított Románia ellen az Európai Bizottság.
A hulladék tárolására vonatkozó kormányrendeletről
a tárcavezető elmondta, az hatályon kívül helyezi az
eddig érvényben levő jogszabályt, és az európai
uniós irányelvbe foglaltak alapján új szabályokat
vezet be, továbbá az Európai Parlament által nemrég elfogadott körforgásos gazdaságra vonatkozó
csomag előírásait is átemeli a hazai jogrendbe. A
második kormányrendelet a csomagolóanyagokat
és a csomagolóanyagokból származó hulladékok
kezelését, illetve ezek környezetre gyakorolt negatív
hatásainak visszaszorítását szabályozza, valamint
az anyagok szakszerű újrahasznosításának népszerűsítését célozza – magyarázta. (Agerpres)

Ki veszi már ezt
komolyan?

(Folytatás az 1. oldalról)
A kulisszák mögötti politikai harc tétje inkább a helyi
fejlesztések programja, vagyis az önkormányzatoknak
szánt pénzek, illetve a többéves beruházási tervre szánt
összegek szétosztása. Előbbire a hírek szerint hárommilliárd lejt szánnak, utóbbi 50 milliárd lej értékű. Amint
Ludovic Orban, a PNL elnöke utalt rá, tárgyalni kell
arról, hogy milyen kritériumok alapján osztják szét az
önkormányzati alapot. Borítékolni lehet, hogy politikai
kritériumok alapján. Szemszúrásból ide-oda elhintenek
egy-egy kis pénzt, a többi a már három évtizede bevált
algoritmust követi. A „szigorú”, nem mellesleg a liberális párt elnöki tisztségére pályázó kormányfőnek az viszont nem esik jól, hogy az USR a kormány
tevékenységét venné górcső alá.
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Szükséges, de nem tökéletes

(Folytatás az 1. oldalról)
jövőjét is jelenti – nyilatkozta a polgármester. – Ez az összetett dokumentum nyilvános vita tárgyát
képezi, és hosszú ideig elő fogja irányozni az egyes városrészek, övezetek fejlesztési tervét, stratégiáját.
A város lakóit szeretnénk bevonni a
tervezésbe. Tegyenek javaslatokat,
hogy a városi tanács majd egy végső
optimális tervet fogadhasson el.
Ugyanakkor újságírói kérdésre
Soós Zoltán elmondta, hogy milyen
gondokat okoz például a nem megfelelő méretű csatornahálózat, vagy
az Egyesülés negyedben a vízhálózat. Véleménye szerint csak a megfelelően kiépített közművesítés után
lenne szabad építkezni, így elkerülhetők lennének a most tapasztalt
kellemetlenségek.
Nyitottak az emberek véleményére
Florina Daniela Miheţ szerint az
elmúlt években is meghallgatták a
lakosság észrevételeit, és ezeket beillesztették a most közvitára bocsátott változatba. Ugyanakkor arról
biztosította a jelenlévőket, hogy a
továbbiakban is minden észrevételt figyelembe vesznek a
fejlesztési és közigazgatási minisztériumhoz jóváhagyásra beterjesztett stratégiai dokumentum
végleges változatában. A tervezet
megtekinthető a polgármesteri hivatal honlapján az Általános
Városrendezési Terv (PUG)
menüpont alatt, illetve a városban
négy helyen (a hivatal előtt, az
Egyesülés lakónegyedben, a Somostetőn és a volt ifjúsági ház
előtt) elhelyezett hirdetőtáblákon.
Az írott vagy elektronikus formában benyújtott észrevételeket és
javaslatokat szakértő csapat
elemzi. Az illetékes minisztérium
által jóváhagyott dokumentumot

Florina Daniela Miheţ és Soós Zoltán

újból a városi tanács elé terjesztik
elfogadásra. Tehát a legoptimistább elképzelések szerint is csak
valamikor év végére lesz új városrendezési terv.
A város több övezetre van felosztva, és annak megfelelő építkezési szabályok vannak érvényben.
Ezek határozzák meg, hogy hol
lehet magánházakat vagy tömbházakat építeni. A honlapon az is megtalálható, hogy miből lehet építeni.
Tehát nagyon fontos, hogy a telektulajdonosok, a befektetők tanulmányozzák a tervezetet.
Megcsúfított városközpont
Az utóbbi három évtizedben sok
oda nem illő változtatást észlelhettünk a történelmi városközpontban.
Kezdve az épületek homlokzati elemeinek módosításától, az üzlethelyiségek és bankok kirakatainak
otromba átalakításától el egészen az
utcaképbe nem illő üveghomlokzat
megjelenéséig. Ugyanakkor a kiemelten védett övezetbe, a zsinagóga
szomszédságába épült irodaháztól
nem messze (a Nyomda utcába)
újabb oda nem illő monstrum épí-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

tése kapott zöld utat, miközben a
Ballada utcában négyszintes társasház alapozása folyik. Egyébként
ebben a sikátorban a megnövekedő
gépkocsiforgalom életveszélyessé
teszi a gyalogosközlekedést. A főépítész szerint az érvényes rendelkezések alapján állították ki az
építkezési engedélyeket. De párhuzamosan dolgoznak a védett városközpont zónájának tervén is, amely
nemsokára szintén közvitára kerül.
A közúti forgalom szempontjából
túlterhelt városközpont a tervezett
körgyűrűk elkészülte után válik élhetőbbé. Ha majd a közszállítás korszerűsítése
megtörténik,
és
felépülnek a beígért parkolóházak,
javulni fog az életminőség – hangsúlyozta a főépítész.

Mobilitás és alternatív energia
Fontos megjegyezni, hogy a személygépkocsi-forgalom mérséklését is ösztönözni szeretnék az
általános városfejlesztési terv mobilitásra vonatkozó részében. Most
van itt az ideje, hogy azok a civil
szervezetek, amelyek évtizedek óta
próbálják a környezetbarát közlekedést fejleszteni, tegyék meg érdembeli észrevételeiket. Hasonlóképpen
az alternatív energia hasznosítását
is bele kellene foglalni, ha már több
évtizedre tervezünk.
Szükség van egy új városrendezési
tervre, de tudatában kell lennünk,
hogy ez közel sem lesz tökéletes.
Ugyanakkor lehetőség van ennek folyamatos fejlesztésére a helyi közösség elvárásainak megfelelően.

Építkezés a Nyomda utcában

Fotó: Nagy Tibor

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat követeli:

Az UEFA rójon ki példás szankciókat a diszkriminációt eltűrő
romániai klubokra

Levélben fordult az Európai
Labdarúgó-szövetséghez
(UEFA) a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az augusztus
9-i Sepsi OSK – Farul Konstanca meccsen elhangzott
gyűlöletbeszéd miatt – áll a
szolgálat szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Mózes Edith

A jogvédelmi szolgálat határozott fellépésre sürgeti az UEFA-t az
ügyben, elfogadhatatlannak tartja a
mérkőzésen tapasztalt, a Sepsi OSK
játékosait ért idegengyűlölő magatartást. Ez az incidens a korábbiakhoz képest is súlyosnak minősül,
holott lassan általános jelenséggé
válik a magyarellenesség a romániai lelátókon. Felháborító, hogy a
meccset nem állították le, a hatóságok nem foglalkoztak a bekiabálásokkal, és még akkor sem léptek fel,
amikor a szurkolók köpködték a játékosokat, és üvegekkel dobálták
őket – olvasható a továbbiakban.
A levélben a jogvédelmi szolgálat vezetője, Benkő Erika arra is
kitér, hogy a Román Labdarúgószövetség ez idáig nem ítélte el a
történteket, és szankciót sem szabott ki, a hatóságok nem foglalkoztak rendfenntartással a meccs alatt,
csak tétlenül nézték, mi történik.
„Azt is kérjük a levélben az
UEFA-tól, hogy monitorozzák a
román bajnokságot, hogy a hasonló
incidenseknek elejét vegyék, és ha
megtörténik, a rájuk jellemző szigorral példás szankciókat rójanak ki
a klubokra. A Román Labdarúgószövetségnek nem kifogásokat kel-

Benkő Erika

lene keresnie, hogy miért nem tudnak hatékonyan fellépni, hanem határozott
álláspontot
kellene
képviselniük a gyűlöletbeszéd kérdésében, és együttműködniük a parlamenttel abban a tekintetben, hogy
a törvények tegyék lehetővé a problémás szurkolók kitiltását a stadionokból, ugyanis a törvényhozás úgy
működik, hogy a bizottsági munkák
során a pozitív vélelmezéshez szükség van az illetékes minisztérium,
valamint az illetékes sportszövetség
támogató álláspontjára. Ha a
Román Labdarúgó-szövetség és a
sportért felelős minisztérium nem
vesz részt a törvény módosításának
és kidolgozásának folyamatában, és
nem támogatják a szükséges javaslatokat, egyértelmű, hogy a törvényt
nem lehet szigorítani, márpedig erre
mindenképpen szükség van. Ezirányú javaslatainkat már megtettük
ezzel kapcsolatosan a labdarúgó-

szövetség és a belügyminisztérium
által épp e célból szervezett műhelyeken, de a továbbiakban is a rendelkezésükre állunk” – emelte ki
Benkő Erika.
Az előzmények
Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy
a Liga 2 idénynyitóján az FK Csíkszereda a Bukaresti Steauánál vendégeskedett. Az 1-0-s hazai
győzelemmel zárult összecsapáson
a fővárosi csapatot biztató kemény
mag folyamatos petárdázással, magyarellenes molinókkal és skandálással próbált félelmet kelteni a
vendégalakulatban.
A mérkőzés után az FK Csíkszereda közleményben kérte az állami
szerveket és az RMDSZ kormányzati tisztviselőit, lépjenek fel a
mérkőzés lebonyolítását megzavarók ellen. Az alábbiakban ezt olvashatják.
A romániai áldemokrácia
legsötétebb idejét felidéző fogadtatás
Az FK Csíkszereda csapatának
2021. augusztus 4-én késő este a Bukaresti Steaua elleni bajnoki mérkőzésén a romániai áldemokrácia
legsötétebb idejét felidéző fogadtatásban volt része. A hadügyminisztérium
kötelékébe tartozó, az Európai Unió
viszonylatában példátlan módon közpénzből, tehát a magyar ajkú adófizetők hozzájárulásából is fenntartott
professzionista futballcsapat mintegy
2,5 ezer fős ultra gyülekezete nyomdafestéket nem tűrő magyarellenes
rigmusokkal, a stadionokban évek
óta tiltólistán szereplő pirotechnikai
eszközök tömkelegének folyamatos
használatával kísérelte meg megfélemlíteni az FK Csíkszereda csapatát
és közvetetten a romániai magyar
közösség egészét.

A több száz fős biztonsági
és karhatalmi erő
a füle botját sem mozgatta
Különösen megdöbbentő az a
tény, hogy az ultrák a gyalázatos
„műsorukat” az állami klub támogatásával és hathatós segítségével
vihették zavartalanul színre, hiszen
a jogellenes cselekedetek folyamatos
elkövetésének megakadályozására a
stadionban, illetve a mérkőzésre kivezényelt több száz fős biztonsági és
karhatalmi erő úgymond a füle botját
sem mozdította.
Az FK Csíkszereda sportolói és
szurkolói közössége, minden jóérzésű emberhez hasonlóan, elítéli a
Steaua – FK Csíkszereda mérkőzésen történteket, és az ilyen és ehhez
hasonló jog- és közösségellenes
cselekedetek megelőzése érdekében
felkéri a felelős állami szerveket,
kiemelten a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati
szerepet vállaló tisztviselőit, hogy a
törvény biztosította teljes eszköztár
bevetésével a leghatározottabb
módon lépjenek fel közösségünk
meggyalázásának minden formája
ellen. Ugyanakkor hassanak oda,
hogy a hadügyminisztérium kötelékébe tartozó sportegyesületnél vonják felelősségre az ultrák gyalázatos
„műsorát” anyagilag támogató, azt
lehetővé tevő és toleráló személyeket, tisztségviselőket – áll a Futball
Klub Csíkszereda vezetősége által
aláírt közleményben.
A diszkriminatív és agresszív
cselekedeteket azonnal
és keményen kell büntetni
Novák Károly Eduárd ifjúsági és
sportminiszter közleményben ítélte

el a Bukaresti Steaua és az FK Csíkszereda közötti, Liga 2-es mérkőzésen tapasztalt diszkriminációt.
„Az ilyen diszkriminatív és agresszív cselekedeteket azonnal és
keményen kell büntetni, ezért felszólítom mindazokat, akik ezeket az
incidenseket elemzik, a Román Labdarúgó-szövetséggel (FRF) kezdődően, hogy vonják felelősségre a
tetteseket. A sportnak közelebb kell
hoznia egymáshoz az embereket,
nem pedig egymás ellen uszítania!
A sportnak az örömről, nem pedig a
félelemről és a gyűlöletről kell szólnia!” – nyilatkozta Novák Eduárd.
Megengedhetetlen,
hogy a sportpályák idegengyűlölő
rigmusoktól legyenek hangosak!
A tárcavezető kijelentette: szolidaritásra és összetartásra van szükség ahhoz, hogy határozottan fel
tudjanak lépni az ilyen attitűdök
ellen és megakadályozzák ezek megismétlődését. A Román Labdarúgószövetség fegyelmi bizottságának
egyértelmű és rendkívül fontos felelőssége van ebből a szempontból.
„Nem engedhetjük meg, hogy a
sportpályák a diszkriminációtól és
az idegengyűlölő rigmusoktól legyenek hangosak. Ezt mindenkinek
meg kell értenie és el kell fogadnia,
mi pedig mindannyiszor elmondjuk
majd, ahányszor erre szükség lesz.
Mindent megteszünk azért, hogy
hasonló esetek többé ne forduljanak
elő!” – szögezte le.
Ugyanakkor bejelentette: a minisztérium erőszak elleni bizottsága
belső kivizsgálást indított az
ügyben, hogy a szükséges intézkedésekről döntsön, és megtalálja
azokat az eszközöket, amelyekkel
véget vethet az efféle eseményeknek és magatartásnak.
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Kísérletes daganatkutatás

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Személyre szabott prevenció

Prof. dr. Kiss István PhD epidemiológus, a Pécsi Tudományegyetem
Orvosi
Népegészségtani Intézetének igazgatója azt vallja, hogy egyéb
betegségekhez hasonlóan a
rákbetegség is megelőzhető, és
gyógyítható is, ha idejében felfedezik. A prevenció
zászlóvivőjeként mint kutató
egyetemi tanár és mint a Rák
ellen az emberért, a holnapért! társadalmi alapítvány
kuratóriumi elnöke, részt
vesz a rákellenes életmód
népszerűsítésében, amelynek
– az egész emberre vonatkozó szemlélet keretében –
fontos eleme a táplálkozás.
Erről szóló marosvásárhelyi
előadásának szünetében beszélgettünk.

Bodolai Gyöngyi

– Miért, milyen hatásokra választotta az orvostudománynak ezt
a területét?
– Bár édesanyám orvos volt, nem
várták el tőlem a családban, hogy
én is az legyek. Pszichiáterként
sokat tartózkodott az elmeosztályon, és én mint kisgyermek
mondhatni gyakran bejártam hozzá,
ami meghatározta a kétfajta főbb érdeklődésem a megelőzés terén: az
egyik a mentális lelki dolgok és tényezők, ami távoli szerelem maradt, a másik, amivel igazából
foglalkozom, a daganatmegelőzés,
a kísérletes daganatkutatás. Az érdeklődésem később átterjedt a szívés érrendszeri betegségekre is.
A Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatójaként még arra gondoltam,
hogy
valószínűleg
pszichiáter leszek, ami egy csodálatos világnak tűnt számomra. Ötödéven
közegészségtanból
volt
szigorlatom; vizsga után a Közegészségtani Intézet akkori vezetője, Morava Endre professzor úr
behívott magához, és megkérdezte:
nem lenne-e kedvem az intézetben
tevékenykedni? Elmondta a lehetséges tennivalókat. Megtetszett az
ajánlat, örvendtem, hogy hívtak, és
egy évet hallgatóként rész vettem az
intézetbeli munkában, majd, amikor
végeztem, oda mentem dolgozni. A
munkám a kísérletes daganatkutatás
lett, a táplálkozás és a daganat kapcsolata, állatkísérletek végzése. Ez
a terület is érdekelt, ugyanis már elsőéves koromban a biológia tantárgy keretében nagyon megtetszett
a molekuláris biológia, és hallgatóként bejártam a biológiai intézetbe
kísérletezgetni, ami talált a későbbi
lehetőségekkel. Miután felvettek a
közegészségügyi intézetbe, daganatkutatással foglalkoztam molekuláris szinten és a daganatmegelőzéssel elsősorban.
– Honnan indultak és hova jutottak ezen a téren?
– Én azt mondanám, hogy többféle úton indultunk el, de ezek
közül a legfontosabb, hogy meg
kell teremteni a személyre szabott
prevenciót, amiről marosvásárhelyi
előadásomon is beszéltem. A személyre szabott terápia már létezik,
különösen az onkológiában, ahol
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manapság, ha érkezik egy beteg,
számos genetikai vizsgálatot elvégeznek a daganatból vett mintából,
és személyre szabják a kezelést, a
gyógyszert. Ilyen a prevenció terén
még nincsen, holott genetikailag bizonyos szinten eltérünk egymástól,
egyes betegségek kockázata nem
egyforma, amit a megelőzés során
még nem veszünk figyelembe. Az
egyik fő kutatási területem a személyre szabott prevenció lehetőségének a megteremtése. Ez egy
hosszú folyamat lesz, talán húsz év
kell majd, amire valóban bevonul a
gyakorlatba. A folyamat abból áll,
hogy megpróbálunk minél több genetikai tényezőt azonosítani, ami
egy daganat kockázatát befolyásolja. Ha ez sikerült, akkor 100–
150-et vagy még többet egymással
párhuzamosan kezdünk el vizsgálni, aminek eredményeképpen
meg lehet állapítani, ha valakiben
kiugróan magas a kockázat. Ezt az
illető személynek meg tudjuk mondani, és az életmódját, munkáját
ehhez tudja igazítani, ha akarja.
Természetesen nem kötelező ezt
megtudni, de ha adott a lehetőség,
akit érdekel, az értesülhet róla, és
betarthatja az ajánlásokat. Nem biztos, hogy mindenki számára tudni
kell, mert esetleg úgy fogják érezni,
hogy az ő sorsuk elrendeltetett. Ez
egyéniségtől, lelkiállapottól, ismeretektől függ. Azt gondolom, hogy
a tudomány fejlődésével húsz–harminc év múlva az emberek hozzászoknak, és a helyén fogják kezelni.
Bevezetésekor óvatosnak kell lenni,
hogy megértessük: olyan tényezőket vizsgálunk, amelyek külső, életmódbeli tényezőkkel kölcsönösen
fejtik ki a hatásukat. Ha például valaki tudja, hogy különösen érzékeny
a dohányzás tüdőrákot okozó hatására, akkor fontos, hogy azt elkerülje. Mások a sült húsok
vastagbélrákot okozó hatására érzékenyek, ők azt kellene mellőzzék.
Ezek normális genetikai variánsok,
amelyek mégiscsak egy kis kockázatkülönbséggel járnak. Ha valaki

ilyen kockázatemelő
tényezővel rendelkezik, meg lehet mondani, hogy mire
vigyázzon.
– Gyakran hallottuk, hogy sok esetben már a családi
előzményekből következtetni
lehet,
hogy mire kellene
jobban odafigyelni.
– Mi olyan eseteket vizsgálunk, amelyekben a családi
halmozódásból nem
derül ki az érzékenység, amit csak úgy
lehet megtudni, ha
genetikai vizsgálatokat végzünk.
– Azt már tudjuk,
hogy az egyén foglalkozása is előidézhet
bizonyos
betegségeket.
– Az egyéni prevenció a foglalkozásegészségtan számára
is hasznos lehet,
mert ki lehet mutatni, hogy egyes
emberek bizonyos foglalkozási eredetű daganatkeltő tényezőkre
érzékenyebbek. A foglalkozásegészségügybe is be lehet vezetni,
hogy bizonyos szakmákban bizonyos genotípusú emberek jobb, ha
nem dolgoznak, mert nagyon veszélyeztetettek.
– Mi az oka a már említett érzékenységeknek, ha az olyan kockázatnövelő tényezőket, mint a
családi halmozódás vagy a foglalkozási ártalmak, kizárjuk?
– Olyan gének variánsairól van
szó, amelyek a belélegzett, megevett, megivott daganatkeltő anyagokat átalakító enzimeknek a
génjei, amelyek a DNS javításában
vesznek részt. A daganatkeltő anyagok ugyanis a DNS-ben hibákat
okoznak. Normálisan a sejtek
fehérjerendszere ezeket a hibákat
kijavítja, de vannak olyan sejtvariánsok, amelyekben ez nem működik.
Ez az élet minden területét érinti,
mert daganatkeltő anyagokkal mind
a foglalkozás, mind a táplálkozás
során találkozunk. Az emberi daganatok kialakulásában azonban a
legfontosabb tényező a táplálkozás. Részarányát a különböző analízisek 30–40 százalékra becsülik.
Vannak örökletes daganatok is, de
azok ritkák. A második helyen a
dohányzás áll, ami elsősorban
tüdő, szájüregi (gége, garat) rosszindulatú daganatok kialakulását
okozhatja, de a méhnyakrák, a vastagbéldaganat és az emlőrák esetében is jelen lehet.
Míg a dohányzás egyszerű dolog,
és annyit kell tudni róla, hogy ne
dohányozz, a táplálkozás nagyon
bonyolult kérdés. Ráadásul majdnem mindegyik élelmiszer, étel,
nyersanyag tartalmazhat daganatkeltő, esetleg daganatmegelőző hatású összetevőket különböző
mennyiségben. Ugyanaz az élelmiszer, a tea például bizonyos körülmények között elkészítve és
fogyasztva kiváló daganatmegelőző

hatású, máshogyan elkészítve vagy
fogyasztva daganatkeltő lehet.
– A köztudatban az él, hogy a
hozzáadott tartósító és egyéb anyagoknak van rákkeltő hatásuk. Önmagában a tápláléknak is lehet?
– Elsősorban annak. Tulajdonképpen egy dolgot kell kiemelni,
ami a legkárosabb, a legrosszabb és
a legnagyobb hatással van a daganatos kockázatra: a túlzott energiabevitel, az elhízás, és ezekhez
kapcsolódva a fizikai inaktivitás.
A legrosszabbak a cukorbetegek
számára rossz táplálékok, amelyeknek magas a glikémiás indexe, ami
azt mutatja, hogy milyen gyorsan és
mértékben okoznak vércukorszintemelkedést. Ide tartoznak a kis molekulájú szénhidrátok, az egyszerű
cukrok, amelyek idővel a daganatok
kialakulásának a kockázatát is fokozzák.
– Ma annyiféle cukrot lehet beszerezni; vannak jobbak a répából
készült cukornál?
– A nádcukor nem különbözik, a
nyírfacukornak viszont nagy híve
vagyok.
– És a barnacukor?
– A barnacukor úgy készül, hogy
a gyártása során a végső tisztításra
nem kerül sor, de ettől a cukortartalom megmarad. Manapság az a
rossz, hogy a sima kristálycukrot
megfestik, a fehér cukor készítése
során megmaradt anyagot visszakeverik a cukorba.
– Igaz-e, hogy a mesterséges
édesítőszerek rákkeltő hatásúak?
– Elvileg nem rákkeltőek, mert
csak olyan anyagok lehetnek forgalomban, amelyeknek a rákkeltő hatását
megvizsgálták,
és
biztonságosnak bizonyultak. Ennek
ellenére mesterséges édesítőszereket és egyes színanyagokat újabb
vizsgáló módszerrel nézve gyanúba
kevernek, de ha van is olyan daganatkeltő hatásuk, amit eddig nem sikerült megtalálni, akkor biztos,
hogy nem erős hatásról van szó.
Ennek ellenére óvatosságra intenek
a szacharint, a ciklamátot illetően.
A nyírfacukor (a xylit) viszont jó,
mivel alacsony az energiatartalma,
és a vércukorszintet is lassabban
emeli. Az eritrit a legjobb, mivel
úgy megy át a szervezeten, hogy
nem szívódik fel.
Bár azt ajánlják, hogy a hozzáadott cukor legtöbb tíz százalékot tegyen ki az étkezésünkben, a
legjobb, ha elfelejtjük. Szép lassan
kivonulhat az életünkből, teát, kávét
lehet cukor nélkül inni, vagy xylittel édesíteni, süteményt pedig nem
kell enni. Könnyen beszélek, mert
ebből a szempontból szerencsém
van, nem szoktam sok süteményt
fogyasztani.
– Mit kell tudni a húsokról, zsiradékról?
– A rákkeltő táplálkozás kapcsán
meg kell említenünk a túlzott zsírfogyasztást. A legegészségesebb típusú zsiradék az olívaolaj, ami
nagyon sok egyszeresen telítetlen
zsírsavat tartalmaz. Jó a halolaj is,
de azzal sütni-főzni nem lehet. A
magas hőmérsékleten sütött, füstölt,
sózott, pácolt húsokról, de általában
minden húskészítményről azt tartjuk, hogy fokozza a daganat kialakulásának a kockázatát (a füstölt
sonka, virsli, parizer és a vörös
húsok, a sertés- és marhahús is). Az
Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége,
amely a karcinogén anyagokat vizsgálja, a húskészítményeket a lehető
legrosszabb, 1-es kategóriába sorolta mint bizonyított vagy valószínű humán rákkeltő anyagokat. A
nagyon forró ételek és italok szintén
ebbe a csoportba tartoznak.
– Pedig sokan nagyon szeretik a
„jó forró” levest.
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– Van erről egy történet. Japánban a gyomorrák gyakorisága nagyon magas volt, a férfiaknál jóval
magasabb, mint a nőknél. Ezt a
szaké (rizsből előállított alkoholos
ital) fogyasztásának tulajdonították,
amit gyakran ittak forrón.
– Visszatérve a zsiradékokra,
lehet-e tudni, hogy mikor és miért
indult az utóbbi időben az a zsírpárti vonal, amelyet nagyon sokan
követnek?
– Feltehetően azért, mert bejött a
kókuszzsír, a pálmaolaj, amely sok
telített zsírsavat tartalmaz, és egyrészt a gyártóknak kellett egy ideológia, hogy jobban el tudják adni,
másrészt voltak önjelölt megmentők, akik okosabbnak tartották magukat mindenkinél. A kókuszzsírral
kapcsolatosan van egy igazság,
ugyanis közepes szénláncú zsírsavakat (MCT) tartalmaz nagy menynyiségben, amelyek bizonyos
szempontból jobbak a hosszú szénláncúaknál, mert könnyen felszívódnak, más a metabolizmusuk.
Bizonyos mértékben a kókusz- és a
disznózsír, azaz a telített zsírok
mellett szól, hogy a hőre nem anynyira érzékenyek, és a gyulladásos
markerek képződését bizonyos
mértékig nem fokozzák annyira,
mint a telítetlen zsírsavak. A telítetlen zsírsavak érzékenyebbek az oxidációra, és akik azt mondják, hogy
együnk disznózsírt, ezt az egy dolgot misztifikálják, holott a hatásmechanizmust illetően a telítetlen
zsírsavak előnyösebbek.
– Ha a zsírban oldódó vitaminokra gondolunk, valamennyi zsírt
csak be kell vinni a szervezetbe,
hogy a vitaminoknak hatásuk legyen.
– A mai néptáplálkozást illetően
ettől még nagyon messze állunk. A
legtöbb fejlett országban a zsírbevitelt illetően azt mondják, hogy a teljes energiabevitelnek a 30
százalékát kell zsiradékból fedezni.
Magyarországon talán majd azért
küzdünk az elkövetkező években,
hogy a tényleges zsírbevitelt öt-tíz
éven belül levigyük 35-re. Attól,
hogy elérjük a 30 százalékot, még
messze vagyunk. Ez a mennyiség
bőven elég ahhoz, hogy a vitaminok
feloldódjanak. Ennél kevesebbet
bevinni nem is könnyű, mert nemcsak akkor viszünk be, ha vajat, zsiradékot használunk, a növények
egy része is tartalmaz olajat, a húsban mindig van zsír, a szép színhúsban is ott a rejtett zsírtartalom, ami
nem látszik, de a sütésnél mégiscsak felhasználjuk.
– Vaj vagy margarin? – egy
másik dilemma.
– A gasztronómia a vajra szavaz,
de már nem kell egyértelműen vajpártinak lennünk, fogyaszthatunk
inkább margarint. A problémát a
transzzsírsavak jelentették, mert a
margaringyártás klasszikusan úgy
történt, hogy a növényi olajokat
hidrogénezéssel telítették, hogy
kenhetőek legyenek. Ennek során a
zsírsavak térbeli helyzete megváltozott, és a természetes zsírsavak átalakultak transzzsírsavakká. Ezek
tényleg nagyon rosszak, nem elsősorban a daganatos kockázat miatt,
hanem a szív- és érrendszeri
betegségek kockázatát fokozzák
nagymértékben. Voltak olyan margarinok, hogy a transzzsírsav-tartalom 40-50 százalékos volt, ami mai
szemmel rémálom. Egy idő után a
fogyasztók is érzékenyek lettek
erre, és most már más technológiával készítik a margarint, amelyben
a transzzsírsavak mennyisége egy
százalék alatt kell hogy legyen, és
így tökéletesen beilleszkedik a
sorba.
(Folytatás a 6. oldalon)
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A Napraforgó lett Magyarország tortája

Az ország tortája Fodor Sándor, a budapesti Habcsók Cukrászda mestercukrásza a Magyarország tortája címet elnyert Napraforgó nevű
tortájával az Országház Vadásztermében
Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

Személyre szabott prevenció

(Folytatás az 5. oldalról)
– Azt tartják, hogy az e célra kialakított serpenyőkben zsír nélkül
sütött húsok diétásabbak. Mennyi
igazság van ebben?
– Valóban egészségesebbek, de
pusztán azért, mert zsiradék nélkül
sülnek, másrészt azért, mert a kéreg
gyorsan kialakul, ami bent tartja a
finom nedveket. A húsoknál viszont
nagyon kell vigyázni, hogy ne süssük túl, mert akkor heterociklusos
aminok képződnek, amelyek nagyon rákkeltőek. A lényeg az arányokon és a gyakoriságon van. Ha
nem eszem mindennap sült kolbászt, csak egy hónapban egyszer,
az teljesen rendben van. Jól néznénk
ki, ha minden, amiről tudjuk, hogy
nem kellene, egyszer s mindenkorra
tilos lenne. Kezdve attól, hogy nem
mennék ki a forgalmas utcára, mert
tudom, hogy kénytelen vagyok beszívni a kipufogógázok által szenynyezett levegőt. El lehet képzelni
azt is, hogy száz év múlva már nem
lesz sült kolbász, de aki úgy nőtt fel,
nem biztos, hogy jót tesz, ha anynyira kínozza magát, hogy meg sem
kóstolja. Az ajánlásokat, hogy lehetőség szerint kerüljük, minél ritkábban fogyasszuk, nagyon jól
fogalmazták meg. Ennek alapján ki
merem jelenteni, hogy egészségesen táplálkozom, de nem a fanatizmus szintjén, mert lehetőség szerint
növényalapú, változatos, nem túl
sok cukorral készült ételeket fogyasztok, és néha bűnözök egy kicsit.
– Beszéljünk azokról az ételekről, amelyek daganatmegelőző hatásúak!
– Manapság erre tevődik át a
hangsúly, mert a tiltás az embernek
nem jó érzés. Rengeteg olyan anyag
van viszont, ami csökkenti a rák kialakulásának kockázatát. Nagy kedvencem a brokkoli, különösen a
csírája, de a keresztes virágú zöldségekben (mint a kelbimbó, karfiol, káposzta)
általában
vannak
glukozinolát nevű vegyületek, ame-

lyek hasadnak, és a hasítás során izotiocianátok keletkeznek, ezek egyike
a szuforafán elnevezésű, amely nagyon hatékony daganatmegelőző
anyag. A hasítás egy enzim hatására
történik, és ez az enzim a növényi
sejtben van. Normális állapotban
nem érintkeznek. Ha azt akarjuk,
hogy működjön, jó alaposan és lassan kell elrágnunk, az enzim kiszabadul és hasít, így szabadul fel a
szulforafán nevű daganatmegelőző
anyag. Ha csak belapátoljuk, akkor
ez nem történik meg. A másik módszer, hogy főzés előtt viszonylag
apróra felvágjuk, és hagyjuk egy fél
órát állni nyersen, utána készítjük
el. Ha nem főzzük túl, marad benne
szulforafán.
A flavonoidok között nagyon sok
daganatmegelőző hatású anyag van.
A legkülönbözőbb zöldségekben,
gyümölcsökben fordulnak elő: a
vöröshagymában például a kvercetin, ezért sokat kellene enni, és
sütve is megmarad benne. A zöld teában rengeteg a katekin, ami a vörösborban,
az
almában
is
megtalálható, és minden piros bogyós gyümölcsben, mint a szőlő,
áfonya stb. A vörös színanyagok is
flavonoidok, antociánok hasonló
hatással. Ilyen a grapefruitban levő
naringenin, hesperidin és még sok
más flavonoid. Következő csoportjuk a karotinoidok, a paradicsomban levő likopin, ami a zöldség
piros színét adja, a fokhagymában
levő allilszulfidok, a lenmagban
levő lignánok, amelyek nagyon
egészségesek, mert a növények
közül a legtöbb omega-3 zsírsavat
tartalmazzák, a vörösborban levő
rezveratrol, a kurkumában levő kurkumin, a gingerol a gyömbérben…
Nagyon sok növényben van daganatmegelőző hatású anyag, ezért
változatos és alapvetően növényi
alapú táplálkozás során bőségesen
bevisszük ezeket. Ha a zsiradékok
közül az olívaolajat választjuk, a
szénhidrátok közül pedig nem az
egyszerű fehér cukrokat, a finom-

liszt helyett a teljes kiőrlésűt, és bőségesen fogyasztunk folyadékot,
vizet elsősorban, ami a legegészségesebb folyadék, vagy teát nem sok
cukorral, akkor nagyon jól vagyunk.
– Erdélyben, Székelyföldön burgonyaközpontú a táplálkozásunk;
mit kell tudni a krumpliról? Igaz-e,
hogy nem jó a hússal kombinálni?
– Nem túlságosan jó, mert sok
szénhidrátot tartalmaz, köretnek
egészségesebb lenne változatos
zöldségeket fogyasztani, és a magasabb rosttartalmú hajdinát, kölest
például. A rizsen belül sem mindegy, hogy melyiket fogyasztjuk, a
hántolatlan barna rizs a jobb, mert
a rizsszem mellett ott van a rost is,
így a felszívódás lassúbb és egyenletesebb. Mivel a rost miatt hamarabb telítődünk, kevesebbet eszünk
belőle. A hosszú szemű rizsek glikémiás indexe általában alacsonyabb, mint a gömbölyű szeműeké.
A rizs sem tartozik a napi fogyasztásra ajánlott ételek közé.
– A tejről és a -termékekről mit
érdemes tudnunk?
– A nem magas zsírtartalmú tej
jó, de aki hozzászokott a finom házi
tejhez, annak a másfél százalékos
nem tej, a mai gyermekeknek azonban már az lesz. Kalciumtartalma
miatt a tej feltétlenül egészséges.
Erről jut eszembe, hogy az utóbbi
években a D-vitaminról kiderült,
mennyire egészséges. Bár régebben
a kalcium-anyagcseréhez és a csontépüléshez szükséges vitaminként
tartottuk számon, ma már tudjuk,
hogy ennél jóval több. A D-vitamin
immunstimuláns hatása nagyon erősen csökkenti az érelmeszesedést,
tehát a szív- és érrendszeri betegségek, mint a koszorúér-betegség, infarktus, stroke kockázatát, és egy
sor daganat kockázatát is. Ezért nagyon ajánlott a D-vitaminban gazdag ételek fogyasztása. Sokkal több
D-vitaminra van szüksége a szervezetünknek, mint amit a kalciumfelszívódáshoz javasoltunk, de egyéni
különbségek vannak a D-vitamin
anyagcseréjét illetően. A betegségek
kockázata pedig nem elsősorban a

A Napraforgó névre keresztelt
torta lett idén Magyarország
tortája, míg a Magyarország
cukormentes tortája verseny
nyertesének a Beszterce rózsája
elnevezésű tortát választották – jelentette be Selmeczi
László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke. Az idén
tizenötödik alkalommal megrendezett versenyen a Magyarország tortája címet Fodor
Sándornak,
a
budapesti
Habcsók Cukrászda cukrászának Napraforgó elnevezésű
tortája nyerte el, amelynek
főbb alkotóelemei a pirított
napraforgómag, a vilmoskörte, a méz és a csokoládé.

Idén az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás
alkalmából alversenyt is hirdettek.
Erre olyan tortákat vártak, amelyek
meghatározó összetevői Magyarország erdeiben, mezein megtalálhatóak. Az erős mezőnyben végül a
tápiószecsői Hisztéria Cukrászda
cukrászmestere, Füredi Krisztián
Nimród fantázianevű tortája lett a
győztes – közölte Selmeczi László.
Szintén Füredi Krisztián nyerte
meg a Magyarország cukormentes
tortája versenyt. Mint Nándori
László zsűrielnök elmondta, az idei
döntő nagyon szoros volt, a győztes
végül a Beszterce rózsája lett. A
hozzáadott cukor nélkül készült tortában a sárgabaracké a főszerep, a
gyümölcs több rétegben is megjelenik, és ízében jól harmonizál a dióval és az étcsokoládéval. A
megmérettetésen – amelyet tizedik

alkalommal rendezett meg az Egy
Csepp Figyelem Alapítvány a Magyar Cukrász Iparosok Országos
Ipartestülete szakmai támogatásával
– a leginnovatívabb recept különdíját
a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda cukrászai, Novák Ádám és
Dovalovszky Barbara nyerték a Szeszélyes dió nevű tortával, míg a legjobb, gyógyhatású alapanyaggal
készült tortáért járó különdíjat Karikó Orsolya, a Vanília & Gelarto
Cukrászda cukrásza kapta Erdei
Nimfa nevű tortájáért. A győztes tortákat augusztus 20-tól Magyarország
számos cukrászdájában meg lehet
majd kóstolni.
Az Országház Vadásztermében
tartott sajtótájékoztatón a Szent István-napi kenyeret is bemutatták.
Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta: a kétfordulós
verseny döntőjében 14 kenyeret – a
két kategóriában 7-7 kenyeret – bírált el a szakmai zsűri. Ennek eredményeként
az
idei
Szent
István-napi kenyér a Solymár gyöngye lett, amely a solymári Hel
Pékségben készült. A pékség tulajdonosa Szász Krisztián, a Solymár
gyöngyét Varró Zsolt elképzelése
alapján készítették. A solymári Hel
Pékség tavaly a leginnovatívabb kenyér kategóriában lett győztes –
jegyezte meg.
Idén az év innovatív kenyerének
a Fejedelmi Pékség Tisza-parti
magvas kézműves kenyerét választották – tette hozzá Septe József.
A kenyérverseny nyertes kenyereit a Magyar Ízek Utcájában lehet
először megkóstolni augusztus 20.
és 22. között a budapesti Várkert
Bazárban. (MTI)

D-vitamin-bevitellel, hanem a szérum-D-vitamin-szinttel van összefüggésben. Egyes embereknek
viszonylag alacsony D-vitamin-bevitel mellett is már megfelelő, más
embereknek sokkal több D-vitamint
kell bevinni a szervezetbe. Mivel
költséges és a társadalombiztosítás
nem fizeti a szérum-D-vitaminvizsgálatokat, ezért azt ajánljuk,
hogy akár 3.000 egységet is be lehet
vinni naponta. Az a mennyiség,
amennyi a napsütés hatására képződik, a csontanyagcseréhez elég
ugyan, de a megelőző hatáshoz a
napi szintű szedése ajánlott.
Bár a táplálkozástudomány nem
igazán támogatja az ilyen szintű
pótlást, főleg azt nem, amikor egy
anyagot adunk nagy mennyiségben,
a D-vitaminról úgy tűnik, hogy kivétel lesz. Aki nem szereti a halat,
a halolaj-kapszulákat is elfogadhatónak tartjuk. A D-vitamin szerepének felismerése viszonylag új, és
hihetetlen módon szaporodik annak
az irodalma, hogy mennyi jó hatása
van, amit molekuláris szintű vizsgálatok is igazolnak.
– A megelőzés nagyon gyenge
lábon áll romániai viszonylatban,
kívülről nézve úgy tűnik, hogy Magyarországon jobb a helyzet…
– Sajnos nem jó, holott sok országban felismerték, hogy a prevenció gazdasági szempontból is
előnyös, különösen, ha arra gondolunk, hogy az onkológiai terápia
mennyire drága. Valósággal kitermeljük a sok daganatos beteget, és
utána rengeteg pénzért megpróbálják meggyógyítani őket. Ez nem
fenntartható állapot, csak egyre roszszabb lesz, és az újabb meg újabb
gyógyszerek mindig drágábbak.
Ezzel ellentétben, ha a megelőzéssel
próbálkoznánk, az mindenkinek jó
lenne, az embereknek, mert nem betegednének meg annyian, az egészségügyi ágazatban nem kellene azt a
rengeteg pénzt kezelésre költeni. A
prevenció hosszú távú, a terápia
rövid távú befektetés. Mivel szűkösek az anyagi források, tűzoltómunkában arra költik el a pénzt, ami
látványosabb, vagy feltétlenül fol-

tozgatni kell, mert kifolyik a víz. Ha
beindulna egy prevenciós szemlélet,
akkor a daganatos betegségeknél
később, de a szív- és érrendszeri betegeknél hamarabb jelentkezne az
eredmény, ami mérsékelné az ellátórendszer terheit. De ez csak egy
szép álom.
– Ha a szükséges genetikai vizsgálatokra gondolunk, a személyre
szabott prevenció sem olcsó „mulatság”.
– A 21. századra jellemző, személyre szabott prevenció valóban
genetikai vizsgálatokon kellene alapuljon, de ezek a vizsgálatok, amikor célzottan tíz, húsz, ötven, száz
gént vagy allélpolimorfizmust kell
megvizsgálni, ma már nem olyan
drágák, a költségek nagyságrendeket
csökkentek. A hivatalos egészségügyi rendszeren belül pedig fele
költségért el lehetne végezni. Az
lenne fontos, hogy olyan emberek,
olyan intézmények végezzék, akik,
amelyek tudják értelmezni az adatokat, megfelelően tudnak kommunikálni az érintettekkel. Tíz-húsz év
múlva biztosan így lesz. Amikor az
akadémiai doktori disszertációmat
megvédtem, a bizottság még kiemelte, hogy ellenőrizetlen terepről
van szó. Nemrég pedig már az
EUPHA-tól (Európai Országok
Népegészségügyi Társaságainak
Szövetsége) kaptunk körlevelet,
amelyben a személyre szabott prevenció lehetőségeiről, felhasználásának esélyeiről, a további kutatások
irányairól kérdezték a tagtársaságokat. Ami azt jelenti, hogy ebbe az
irányba tart a tudomány. Hogy milyen szinten, meddig? Manapság
nem a pénz, sokkal inkább a genetikai információk felhasználása jelenti
a problémát. Mire lehet felhasználni,
ki kérhet genetikai vizsgálatot,
mihez van joga annak az embernek,
akinek a tulajdona, megtilthatom-e
azt, hogy bárki megismerje, megtudja az én genetikai információmat?
Nagyon nehéz és kényes dolgok
ezek, óvatosan kell haladni, és úgy
kell kommunikálni, hogy az építőmérnök, a jogász és a történelemtanár
is megértse, és ne érthesse félre.
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Az orvos, aki fütyül a világra (3.)

Hacki Tamás olyan orvos és zenész, aki
jól ismeri az idő múlásának jelentőségét. Elismeri, hogy ma már a fütyülés
sem megy olyan egyszerűen, mint
évekkel ezelőtt. Több bemelegítésre,
gyakorlásra van szükség. A fütty
során apró izmok finom működésére
van szükség, ezeket pedig mindig fel
kell éleszteni, a jó működés érdekében dolgoztatni kell.

Szilágyi Mihály

Tudását Magyarországra való visszatérése
után az emberek javára igyekszik felhasználni. Hat évig küzd azért, hogy a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán
elinduljon egy hang-, beszéd- és nyelésterapeuta-képzés.
Hivatásként tekint a gyógyításra és a zenélésre is. Nem nevezi hobbinak a zenét, mert
bevallása szerint hivatás. Hangszerré tett egy
jelenséget. Saját és zenésztársai sikerét abban
látja, hogy nem ragadtak le a slágerdallamok
előadásánál, hanem a stílusok közötti „kirándulások” által sikerült mindenkihez szólniuk.
A nagy „klasszikus” zeneszerzők műveiből is
ugyanúgy válogattak darabokat, mint sok
más stílusból, így eljutottak a világszínpadokra, és sok koncerttermet is meghódítottak.
Egy érdekes tévhitről rántotta le a leplet.
Magyarországon elterjedt az úgynevezett túlhallás fogalom. A „rendellenességnek” kissé
pénzszaga van, mert a szülők gyerekük iránti
aggodalmát használja fel. Kétes műszerekkel

Rózsa Enikő

Hacki Tamás 2015-ben
(Forrás: https://www.origo.hu/kultura/figaro/20150928-hacki-tamas-futtymuvesz-orvos-kituntetes-dij.html)

és mérési eredményekkel bizonyítják be,
hogy a gyerek koponyacsontjai jobban vezetik a hangot, mint kellene, ezért a gyerek túlhallásban szenved. Egy Tomatis nevű francia
orvos rukkolt elő azzal az elmélettel, hogy a
hangrezgések szinkronizálják az idegrendszerünket. A túlhallással diagnosztizált gyerek tehát sokkal több hangot hall, mint
amennyire szüksége van. A túl sok hang öszszezavarja az idegrendszerét, rendellenes
idegműködéshez vezethet, amely aztán visel-

Enikő receptjei

Zsenge fuszulykás,
krumplis leves tárkonyosan

Két nagyobb murkot felkarikázunk. Egy fej hagymával,
egy liter zsenge fuszulykával (tejes fuszulyka), ízlés szerint
sóval, egy csokor petrezselyemzölddel főni tesszük. Amikor
már majdnem puha, három nagyobb krumplit kockára vágva
hozzáadunk, füstölt kolbászt karikára vágva (vagy füstölt
csirkemellet), és puhára főzzük. Egy tojásból, lisztből, sóból
csipetkét is szaggathatunk bele, de ez el is maradhat. Rántást
készítünk, kevés olajból, egy evőkanál lisztből, pirospaprikából. Hozzáadjuk a leveshez. A friss tárkonyt picit összevagdaljuk, de nem apróra. Egy dl tejszínt (hőkiegyenlítéssel)
adunk még a leveshez. Ecettel savanyítjuk. Csípős paprikát
is lehet fogyasztani vele.

Vinettafasírt magvakkal

kedészavarokat okozhat. A gyerekért aggódó
szülő azonnal a baj orvoslására gondol, és
erre ajánlják gyógymódként az úgynevezett
„frekvenciaszűrt” zeneterápiát, amely újraszinkronizálja a hallórendszert. A frekvenciaszűrt zene azt jelenti, hogy a magas és a
mély hangokat szűrik, amplitúdójukban változtatják, így a felismerhetetlenségig megváltozik egy ismert zene. A kétes kezelést
természetesen ki kell fizetni, amihez a szülők
kapnak egy hanglemezt, amelyet tíz napon át

Két nagyobb vinettát szenen megsütünk. Megtisztítjuk,
apróra vagdaljuk. Sózzuk, borsozzuk. Egy cikk fokhagymát
pürésítve, 3 tojást, 3 evőkanál finomabb zabpelyhet, 1 csapott
evőkanál prézlit, 1 kávéskanál napraforgómagot (bármilyen
maggal helyettesíthetjük) teszünk bele, fasírtokat formázunk,
prézliben megforgatjuk, és kevés olajban mindkét felét megsütjük. Zöldséggel, mustárral, savanyúsággal, rizzsel is fogyaszthatjuk.
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napi kétszer fél órát kell hallgattatni a gyerekkel. A professzor szerint ne dőljünk be az
ilyen gyors és egyszerű megoldásokat kínáló
lehetőségeknek, ha hallásproblémái vannak
egy gyereknek. Inkább keressünk fel egy ismert szakorvost, aki kitartó és megfelelő kezeléssel orvosolja a bajt. Jobb, ha ismerjük a
túlhallásnak nevezett megtévesztő fogalmat
és a hiperakuzis valós fogalmát. A hiperakuzis ismert jelenség, amely abban nyilvánul
meg, hogy a beteg a környezet természetes
hangerejű zajaira is túlérzékenyen reagál. Ez
a jelenség más betegségekkel is együtt járhat,
többek között az autizmussal.
Az ismert szakember és művész két rangos
magyar elismerésben is részesült: 2015-ben
a Pro Cultura Hungarica díjjal jutalmazták,
2021. március 15-én pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át szakmai tevékenységéért.
Hacki Tamásnak nincsenek utánzói, hozzá
hasonló fütyölést még senki sem mutatott be.
Vannak még jó füttyösök, de ők másképp fütyülnek.
Meglepő az a természetesség és nyugalom, amellyel kijelenti, hogy szerinte száz
év múlva senki sem fog zenészként emlékezni rá. Hanglemezeken és a világhálón
azonban sok előadása megtalálható. Érdemes
meghallgatni ezeket, mert Hacki Tamás
olyan művészetet teremtett, amely egyedi az
egész világon. Ez a fütty az ő művészete. Tegyünk ellene, hogy ne legyen igaza, és századok múlva is legyen ismerős a neve, a
művészete, mert ő egy rendkívüli magyar jelenség!

Mézes áfonyadzsem
Minden kg fekete áfonyához 1 dl mézet, 35 dkg cukrot, fél
citrom levét rostostól, 3 evőkanál vizet adunk. Nem törjük
össze a gyümölcsöt. Kb. 50 percig főzzük. Kilogrammonként
egy tasak gelfixet egy evőkanál cukorral összevegyítünk. A
legvégén a dzsemhez adjuk, egyet rottyintunk rajta. Üvegekbe rakjuk, majd szárazdunsztba. Ordakrémes kenyérre
kenve szeretem nagyon. Fél kg ordát egy tojássárgával, 5 dkg Málnabor
lágy vajjal, fél dl tejszínnel krémesítünk. A kenyeret megHárom kg málnára 2 kg cukrot, egy citrom levét és 4 l vizet
kenjük az ordakrémmel, feketeáfonya-dzsemet teszünk rá, és töltünk, jó nagy üvegben készítjük. Pincébe tesszük, konyhideg tejjel fogyasztjuk.
haruhával letakarjuk. Másnap már fő. 11 nap után leszűrjük
a gyümölcsről, aztán négyszer átszűrjük. Visszatöltjük a nagy
üvegbe, amiben csendesebben dolgozik, míg tiszta nem lesz.
Utána üvegekbe töltjük. Sötét, hűvös helyen tároljuk. A gyümölcsbor nagyon jó vadhúsok keszítéséhez is.
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„Ameddig létezik Erdélyben magyar cserkészmozgalom, addig van magyar jövő is”
– beszélgetés Nemes Gyula történésszel, íróval –

rendszerezzem a közlésre szánt adatokat, eltérően
más esetektől, amikor éppen az volt gond, hogy nem
találtam forrásokat, adatokat.
– Igényes kivitelezésű, gazdagon illusztrált a
könyv. Mennyi ideig tartott a megszerkesztése?
– Egy jó „kövér” évbe telt. Fél év kellett, amíg kiválogattam, rendszereztem az adatokat, próbáltam
keretet alkotni, hogy hogyan osszam fel fejezetekre.
És újabb fél évbe telt, amíg megírtam, majd átnézték
a megrendelők, kiegészítettük, finomítottunk rajta.
Így kerekedett ki a könyv, amelyhez a régi képeket
én választottam, az újabbakat a cserkészszövetség.
– Ki finanszírozta a kiadást?
– A cserkészszövetség pályázott a magyar kormánynál támogatásra, ebből tudtuk kiadni a könyvet.
– Bizonyára a szerzőnek is élmény volt megírni
egy olyan szövetség három évtizedes történetét,
amely – Bálint Lajos Lóránt elnök szavaival élve –
igyekszik a mai kor fiataljait Isten, haza, nemzet és
embertárs szolgálatára nevelni.
– Minden információ, amit megismertem, örömmel töltött el. Érdekes volt, és remélem, hogy annak
is az lesz, aki elolvassa. Meggyőződésem, hogy az
öregcserkészek sokat tudnak a mozgalomról, de
lehet, hogy még ők is felfedeznek valami újat. A cserkészet életforma, egy életre szóló kaland, a fiatalok
mozgalma, de vannak, akik felnőttként állnak be cserkésznek. Életfelfogás, életcél, aminek a lényege:
Isten, haza és emberszeretet. Ameddig létezik Erdélyben magyar cserkészmozgalom, addig van magyar
jövő is.
Beszélgetésünk végén Nemes Gyula örömmel újságolta, hogy éppen aznap jött ki a nyomdából
legújabb kiadványa, amely a volt Magyar Királyi
Csendőrség történetének egy kis szeletével ismerteti meg az olvasókat. A szerzőt további terveiről
kérdezve megtudtuk, hogy néhány hónapnyi pihenés következik, mielőtt újabb könyv megírásába
kezd.

„Kitartó közös munka eredménye ez a
könyv, amelyet a szerző a harminc év cserkészemlékezéseiből és a fennmaradt iratokból kötött egy csokorba, hogy a mai
fiatalok, de az utánuk jövők is megismerhessék erdélyi cserkészetünk kezdeteit és
az első harminc évet Romániai Magyar
Cserkészszövetségként” – írja Bálint Lajos Lóránt, az RMCSSZ elnöke Nemes Gyula Egy
életre való kaland. Az erdélyi magyar cserkészmozgalom 1990-2020 között című, tavaly kiadott könyvének előszavában. A kötetről a
Nagyernyében élő történész-íróval beszélgettünk.

Antalfi Imola

Nemes Gyula könyvével

Fotó: Antalfi Imola

A rejtvény fősoraiban
kialakuló maxima
szerzőjének családneve:
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A cserkészmozgalom három évtizedéről szóló 260
oldalas kötet megírása során a szerző – bevallása szerint – maga is sokat tanult. „Lelkes, hazájukat, nemzetüket, embertársaikat szerető, tisztelő emberek
életét, tevékenységét ismertem meg, és egy olyan
szövetség munkáját, amelynek fő feladata a gyermekés ifjúságnevelés” – állítja Nemes Gyula, akit főként
helységmonográfia-íróként ismerünk.
– Mennyire volt jártas ebben a témakörben, miért
vállalta el a felkérést, hogy megírja az erdélyi magyar cserkészmozgalom harmincéves történetét?
– Történelem szakot végeztem, történelmi jellegű
könyveket, tanulmányokat, tudománynépszerűsítő
cikkeket írok; eddig valóban leginkább a falutörténetek foglalkoztattak. Ezúttal a cserkészszövetség elnöke keresett meg 2019-ben azzal a felkéréssel, hogy
szerkesszem meg ezt a kiadványt. Nagy kihívást jelentett, de örömmel vállaltam a megbízatást. Nem sok
információm volt a cserkészetről, de szerény tudásom
ellenére a cserkészek életvitele közel áll a lelkemhez.
Hatalmas információhalmazzal látott el a cserkészszövetség, szinte az jelentette a nehézséget, hogy

MENJ!
(OLASZ)
GRAMM
(RöV.)

q

u
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Bálint Zsombor

Nem jött össze a CFR
– Ferencváros csata a BL-ben

Nem lesz kolozsvári CFR – Ferencváros csata a labdarúgó Bajnokok Ligájának play-off körében.
Ennek feltétele ugyanis az lett
volna, hogy mindkét csapat továbbjusson. A Ferencvároson nem múlt,
a zöld-fehérek csak 1-0-ra kaptak ki
Prágában a Slaviától, így összesítésben 2-1-re nyertek. A CFR viszont
csak 22 percet volt képes focizni
Bernben, és csúnya vereséget szenvedett a Young Boys otthonában.
A hazai 1-1 után nagy lendülettel
kezdte a berni mérkőzését a Bajnokok Ligája 3. selejtező körének
visszavágóján a kolozsvári CFR, a
korán letámadt svájci középpályásokat láthatóan zavarta a pressing,
és a negyedik percben egy szerzett
labda után Omrani betalált Faivre
kapujába. A gól után is a CFR volt
a pozitív csapat, többször közelítette meg veszélyesen a hazai kaput,
Sušić és Sigurjónsson pedig jó lehetőségeket hagytak ki. Aztán az első
félidő felénél mintha valaki hirtelenjében kifújta volna a lelkesedés
lángját. Egy buta védelmi hibát Siebatcheu használt ki, két perccel később pedig Bouhenna vesztett a
saját térfelén labdát, Ngamaleut
senki nem támadta meg, hát rálőtte... Arlauskisnak még ideje sem
volt rámozdulni a hosszúba vágódó
labdára. Szünetig aztán a Young
Boys macska módjára játszott a

CFR egérszívű védelmével, aminek
logikus következménye volt Siebatcheu újabb gólja.
A szünetben cserélő kolozsváriaknak volt egy-két halvány kísérlete
a második félidő elején a meccs
szorosabbá tételére. Păun labdája
egy szabadrúgás után kevéssel
szállt fölé, ám ugyanő hat perc alatt
egészen gyerekesen kiállíttatta
magát, és emberhátrányban a CFR
sorsa megpecsételődött. A Young
Boys sem erőltette már annyira,
noha még voltak helyzetei.
A kolozsvári CFR a BL helyett
így az Európa-liga play-off körében
játszik majd, és nem a Sheriff Tiraspol ellen, amelyet mindenki biztos
vesztesnek látott a Crvena zvezdával szemben, hanem éppen az egyBEK-győztes
belgrádi
kori
csapattal. A két együttes egymás
között a csoportköröket osztja el. A
győztes a valamivel erősebb és jobban fizető Európa Ligában játszhat,
a vesztesnek pedig marad az idén
útjára indított Konferencia Liga.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája 3.
selejtező kör, 2. menet: Young Boys
Bern – Kolozsvári CFR 3-1 (3-1)
Berni Wankdorf stadion. Vezették: Cüneyt Çakir – Bahattin Duran,
Tarik Ongun. Tartalék: Alper Ulusoy (törökök).
Young Boys: Faivre – Hefti (82.
Maceiras), Camara, Zesiger, Garcia,

Négyesfogathajtó vb

Ngamaleu, Aebischer (67. Rieder),
Martins (87. Sierro), Fassnacht, Elia
(82. Mambimbi), Siebatcheu (87.
Kanga).
CFR: Arlauskis – Manea, Bouhenna, Cestor, Camora, Sušić, G.
Fofana (46. Rodriguez), Sigurjónsson (46. Alibec), Deac, Păun, Omrani (77. Costache).
Gól: Siebatcheu (23., 42.), Ngamaleu (25.), illetve Omrani (4.).
Sárga lap: Aebischer (26.), Hefti
(66.), illetve Sigurjónsson (26.),
Păun (57.), Alibec (90+4.).
Piros lap: Păun (63.).

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, 3.
selejtező kör, 2. menet (zárójelben
az összesített eredmény): Monaco
(francia) – Sparta Prága (cseh) 3-1
(5-1), Glasgow Rangers (skót) –
Malmö FF (svéd) 1-2 (2-4), Sahtyor
Donyeck (ukrán) – Genk (belga) 21 (4-2), Midtjylland (dán) – PSV
Eindhoven (holland) 0-1 (0-4),
Young Boys Bern (svájci) – Kolozsvári CFR 3-1 (4-2), Sheriff Tiraspol (moldovai) – Crvena Zvezda
(szerb) 1-0 (2-1), Ludogorec (bolgár) – Olimpiakosz Pireusz (görög)
2-2 (3-3, büntetőkkel 4-1), Benfica
Lisszabon (portugál) – Szpartak
Moszkva (orosz) 2-0 (4-0), Slavia
Prága (cseh) – Ferencváros 1-0 (12), Legia Varsó (lengyel) – Dinamo
Zágráb (horvát) 0-1 (1-2).

Olimpiai versenyszámoknak is lendületet ad
a magyarországi rendezés

A 2024-es, szilvásváradi rendezésű négyesfogathajtó világbajnokság az olimpiai
programban szereplő díjugratásnak és a díjlovaglásnak is
lendületet ad majd Magyarországon – mondta el az agrárminiszter
szerdán
a
rendezvényről tartott budapesti sajtótájékoztatón.

Nagy István felidézte: a nemzetközi szövetség június közepén jelentette be, hogy 2024-ben
Szilvásvárad rendezi a vb-t, ami
már csak azért is kiemelt jelentőségű, mert az előző, 1984-es ottani
vb is reflektorfénybe állította Magyarországot.
„A kormány által támogatott kiemelt beruházások, az infrastrukturális fejlesztések Szilvásváradon
hatalmas lendületet adtak a hazai lovassportnak, a díjlovaglásnak, díjugratásnak és fogathajtásnak
egyaránt” – jelentette ki. Hozzátette: a rendezéshez minden támogatást megadnak. Kiemelte: bíznak
a sikeres lebonyolítás mellett az
eredményes magyar szereplésben,
amiből reményei szerint a szilvásváradi ménesgazdaság versenyzői
és lovai is kiveszik majd a részüket.
Az agrárminiszter elmondta: a
helyszín rendszeres találkozóhelye
a lovasoknak – legyenek azok olimpiai szintű sportolók, profi kaszkadőrök
vagy
történelmi
hagyományőrzők –, valamint a lovakért rajongóknak. Ilyen találkozó
lesz augusztus 20-án este a lipicai
nemzetközi történelmi lovas gála.
„Az előadás díszbemutató is egy-

Nagy István agrárminiszter a 2024-es, szilvásváradi rendezésű négyesfogathajtó világbajnokságról tartott sajtótájékoztatót
Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

ben. A gála egyes jelenetei a jövőben Európa számos helyszínén kívánják bemutatni hazánk népzenei
kultúráját, lovas és katonai hagyományait a nemzetközi lovas rendezvények keretében” – hangsúlyozta.
Hozzátette: a lipicaitenyésztésben Szilvásváraddal együttműködnek az egykori Osztrák–Magyar
Monarchia utódménesei, ennek
jegyében Szlovénia és Szlovákia
nemzeti ménesei is bemutatkoznak
a gálán.
Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója
kifejtette: hosszú út vezet a 2024-es
vb megrendezéséig, annak első állomásaként azonban idén már masters sorozatot szerveztek és
bonyolítottak le – nagy sikerrel –
fogathajtásban, valamint díjugratásban és díjlovaglásban.
Hozzátette: a versenyzők tapasz-

talatai, valamint a nemzetközi szövetség technikai küldöttének értékelése szerint a helyszín tökéletesen
vizsgázott nemcsak fogathajtásban,
hanem a másik két szakágban is.
„Így megnyílt az út, hogy az olimpiai szakágakban is hasonló szintű
nemzetközi versenyt tudjunk rendezni a jövőben” – mondta.
A 20-i gáláról elmondta, hogy a
produkció egy lovas színházi előadás, amely a lovas kultúrtörténet
múltját, jelenét, jövőjét meséli el, a
történelemhez hasonlóan teli fordulatokkal, örömmel és szomorúsággal. „Ebben világszintű lovas
sportolók és amerikai filmekben
dolgozó kaszkadőrök mellett olyan
művészek, táncosok, énekesek és
zenészek vesznek részt, akiknek
munkássága még soha nem fonódott össze a lovakkal” – hangsúlyozta. (MTI)
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MOB: rendkívül jól teljesített
a magyar csapat

Kulcsár Krisztián, a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke
szerint rendkívül jól teljesített a
húsz éremmel hazatért magyar
csapat a vasárnap zárult tokiói játékokon.
A szerdai sajtótájékoztatón a
MOB-vezető hangsúlyozta, százszázalékban sikerült teljesíteni az
előzetes elképzeléseket, és felidézte, hogy 2019-ben még csak
13 érem állt a szakmai prognózisban.
„Összegezve: a Covid nem volt
befolyással a magyarok szereplésére. Riót túlszárnyalva kilenc
sportágban nyertünk érmet, és 12
sportágban végeztünk pontszerző
helyen, 70 olimpikonunk zárt az
első hat hely valamelyikén” – sorolta Kulcsár Krisztián, hozzátéve,
az ökölvívás, az atlétika és a torna
ugyanakkor hiányérzetet hagyott
maga után.
Fábián László sportigazgató –
az eredeti évszámra és a magyar
medálok számára utalva – „húszhúsz-húszként” összegezte a tokiói játékokat. Kiemelte továbbá,

hogy az egymillió lakosra jutó
aranyak számában az idei olimpia
előtt Finnország volt az első, jelenleg viszont már Magyarország
áll az örökrangsor élén.
„Rég nem látott eredmény jött
ki most Japánban, és picit fáj a
szívünk a magyar bronzot is hozó
karatéért, amely Párizsban már
nem lesz műsoron, de remélhetőleg nem utoljára láttuk olimpián”
– fejtette ki Fábián László.
Vékássy Bálint főtitkár közölte,
elegendőnek bizonyult az a 956
millió forint, amit a tokiói játékokra szánt a MOB.
„A japán szervezők nem mindig tudtak százszázalékot hozni,
akadtak logisztikai problémák, de
90 ezer akkreditált esetén ez nem
róható fel. Örömmel jelentem,
hogy a magyarok közül alig százan szorultak menet közben orvosi ellátásra, főként légúti vagy
emésztési panaszokkal” – tette
hozzá.
A magyar sportolók hat arany-,
hét ezüst- és hét bronzéremmel
tértek haza Japánból. (MTI)

Tizenegy olyan problémát nevezett meg kedden Novák Eduárd
ifjúsági és sportminiszter, amelyekre szerinte választ kell adnia
az új sportstratégiának.
A tárcavezető egy Facebookbejegyzésben röviden kiértékelte
a sportolók idei olimpiai szereplését. Szerinte a várt eredményeket
érte el az olimpiai csapat. „Azért
számítottunk erre a teljesítményre, mert 2016-tól az olimpiai
ciklus végéig semmi sem változott a sport megszervezésében.
Nincs világos irányvonal, nincs
felvállalt stratégia” – írta Novák
Eduárd.
A miniszter szerint a sport 11
problémával küszködik: szervezetlenség, fenntarthatatlan projektek finanszírozása, kizárólagosan
rövid távú projektek finanszírozása, a szakembergárda hiányos
felkészültsége, az edzőtovábbképzés hiányosságai, a sportklubok
minden szempontból halovány tevékenysége, a szakszövetségek
teljesítményközpontú, multianuális olimpiai tervezésének hiánya,

az edzők nem teljesítményalapú
bérezése, a szakképzett minisztériumi személyzet hiánya, egy világos sportstratégia és a
sportinfrastruktúra hiánya.
A miniszter szerint az új sportstratégia választ ad a felsorolt
problémákra. „A gondok megoldása időigényes, de bízom abban,
hogy vissza tudjuk állítani a
sportot a teljesítő- és a versenyképesség útjára” – írta bejegyzésében Novák Eduárd.
A román olimpiai csapat egy
arany- és három ezüstérmet szerzett a tokiói olimpiai játékokon, és
a 46. helyen végzett az éremtáblázaton. Az aranyérmet az Ancuţa
Bodnar és Simona Radiş alkotta
kétpárevezős egység kapta.
Ezüstérmes lett a párbajtőröző
Ana-Maria Popescu, a férfi, kormányos nélküli négyes evezősök
(Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari),
illetve a Marius Cozmiuc–Ciprian
Tudosă páros a férfi kettes evezésben. (Agerpres)

Cristina Neagu kézilabdázó bejelentette, jövőre visszatér a válogatottba, ugyanis részt szeretne
venni a 2024-es párizsi olimpián.
A világ legjobbjának négyszer
is megválasztott balátlövő a szerdai sajtótájékoztatón elmondta,
hogy idén nem vesz részt a női válogatott hátralévő meccsein,
ugyanis pihenésre van szüksége
fizikai és pszichikai szempontból
egyaránt. Ez azt jelenti, hogy a
román válogatott a világklasszis
Neagu nélkül játszik majd a
decemberi spanyolországi világbajnokságon, amelynek csoportsorsolását csütörtök este készítik el.
A sportoló áprilisban jelentette
be, hogy egy időre visszavonul a
válogatottól, de akkor még nem
közölte, mikor tér vissza. „Továbbra is jó eredményeket akarok
elérni a válogatottal, de nemrég
estem át egy műtéten, így pihenésre van szükségem, ezért gon-

dolom úgy, hogy most ez a legjobb döntés” – nyilatkozta. A 32
éves balátlövő közölte, számára a
párizsi olimpia a legfőbb cél,
ugyanis szeretne részt venni még
egy ötkarikás játékon, és erre
2024-ben nyílik az utolsó lehetősége.
Kijelentette, még mindig szomorúsággal tölti el, hogy a román
válogatottal nem jutott ki a tokiói
olimpiára. Mint mondta, fájdalmas volt a televízióban nézni a
meccseket.
Neagu térdszalagja 2018
decemberében a franciaországi
Európa-bajnokságon, a Magyarország elleni középdöntő mérkőzésen szakadt el, ezt követően
majdnem egy évet kellett kihagynia. Jelenleg klubjával, a CSM
Bukaresttel készül a következő
idényre. Mostanság egy kisebb
izomhúzódással bajlódik, de reményét fejezte ki, hogy hamarosan visszatérhet a pályára. (MTI)

új sportstratégiára van szükség

Cristina Neagu jövőre
visszatér a női
kézilabda-válogatottba
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Újra hangos volt az erdélyi Versailles

Electric Castle Special

A Bánffy-kastély

Tavaly mind elmaradtak a
fesztiválok, és az idei év első
felében úgy nézett ki, hogy
ebben az évben is így lesz.
Szerencsére ezek a jóslatok
nem váltak valóra. Bár nem a
megszokott formában, de a
legtöbb fesztivál készült valamilyen különkiadással. A
járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések
miatt azonban semmi nem
volt biztos. Augusztus elejétől viszont 75.000 fő vehet
részt a kültéri rendezvényeken, amennyiben rendelkeznek oltási igazolással, 72
óránál nem régebbi negatív
PCR-teszttel vagy negatív
gyorsteszttel.

állítottak fel – a fesztivál indulásakor még a kastély ölelte körül.
Nagy valószínűséggel idén azért
mondtak le a monumentális színpadról, mert nem számítottak sok
látogatóra a járvány és a létszámkorlátozás miatt. A másik hiányzó

Fotók: Nagy-Bodó Szilárd

légkör, ahol mindenki szívesen és
önzetlenül segít a másiknak, nem
neveti ki, hanem mellé áll – ismeretlenül is –, amikor baj van.
Velem esett meg 2015-ben, amikor
először vettem részt a fesztiválon.
Abban az évben óriási esők voltak

Nagy-Bodó Szilárd

A 2021-es nagy fesztiválok különkiadását az Electric Castle nyitotta, ami több szempontból is
különleges volt. Egyrészt idén
nemcsak Bonchidán volt lehetőség
a szórakozásra, hanem Kolozsváron is nyitott kapuk várják az érdeklődőket, másrészt pedig a
hagyományos helyszín felépítése
is változott egy kicsit. A fesztivál
augusztus 6-a és 8-a között a
Bánffy-kastély udvarán, a szokásos helyén volt. Ezt követően költözött
át
Kolozsvárra,
az
Egyesülés térre, ahol egészen 15ig várja a látogatókat. Ez az egyik
különlegesség, azonban egyértelműen kiderült Bonchidán, hogy a
fesztivál régi szerelmesei a megszokott helyszínt részesítik előnyben, hiszen ott vannak azok a
pontok, amelyekkel azonosulni
tudnak, illetve az sem elhanyagolható, hogy a kastélynak és az
egész területnek van egy sajátos,
utánozhatatlan
atmoszférája,
amely évről évre visszacsalogatja
a fesztiválozókat.
Azonban idén hiányzott néhány
kultikus pont az Electric Castleről. Az egyik a nagyszínpad, amit
az előző években a terület végén

A játékok

elem pedig az óriáskerék volt. Lehetséges, hogy ez nem tűnik akkora dolognak egy fesztiválon,
viszont meghatározó volt az a
hangulat, amikor felülről be lehetett látni a teljes rendezvényt és
az ott szórakozó személyeket.
Ami ellenben nem hiányzott, az
az esemény teljes hangulata. Idén,
a külön és egyben különleges kiadáson, szintén ott voltak a játékok,
amelyekkel bárki eltölthette az
időt, ott volt a fákat körbeölelő
pad, az erdőben felállított színpad
és az oda vezető labirintus, illetve
a kastély árnyéka. A kastély, amely
idénre már ablakokat is kapott. A
fesztiválon körbesétálva pedig ott
voltak az emberek, akiket örömmel
töltött el, hogy újra részt vehetnek
rajta, újra együtt lehetnek a fesztivál előző kiadásain megismert emberekkel.
De mi ez a sajátos és magával
ragadó atmoszféra? A családias

A szimbolikus EC felirat

Pihenőhely a fák árnyékában

és szinte az összes sátor beázott,
így nem volt hol aludnom első
este. Akkor még volt fedett színpad a kastély egykori csűrjében, és
elég sokan begyűltek oda aludni.
Én is leültem egy sörösládára, a
hátamat a falnak vetettem, és, bár
nem volt szándékomban, elaludtam, méghozzá úgy, hogy a pénztárcám és a telefonom is elő volt
véve. Amennyiben valaki el
akarta volna lopni, még csak nem
is kellett volna a zsebemben keresse, szem előtt volt. Reggel
pedig úgy ébredtem fel, hogy be
voltam takarva, és semmim nem
hiányzott, minden ott volt. Azt hiszem, ez a történet jól példázza,
hogy mit jelent az Electric Castle
közössége. Reméljük, jövőben ott
folytathatjuk, ahol 2019-ben abbahagytuk.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- 118-932

- általános

- 118-800

• Központosított ügyelet

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

- 0740-083-077

• Prefektúra

- 0265/266-801

hidegtálak készítése

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

- 0265/210-177

- közönségszolgálat

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436

- 0265/250-120
• Optolens szemsebészet
• Marmed

- 0265/200-928

- 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

koszorúk

Labor

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro

- 0733-553-976

Dr. Jeremiás István

- 0265/929

- 0265/250-344

- 0729-024-380

• Radiológia, echográfia

- központ

- 0800-801-929

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

- 0756-468-658

• Dora Medicals

- hideg víz-csatorna

- 0365/400-404

- 0265/263 351

járóbeteg-rendelő:

• Dora Optics

- 0365/404-664

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel
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koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269
- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZOK HEGESZTŐT inoxszerkezetek argonhegesztésére.
Fizetés 5000 lej. Tel. 0754-939-499. (12754)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
ELADÓ garzonlakás az orvosi egyetem közelében. Tel. 0746-585-985.(-I)
KIADÓ garzon a Grand Hotel mellett
igényesnek. Tel. 0742-679-659.
(12731-I)
KIADÓ 4 szobás lakrész a központban igényesnek. Tel. 0742-679-659.
(12731-I)
ELADÓ ház és melléképületek 18 ár
területtel Nagyadorjánban. Tel. 0756887-408. (12732-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből
és cserépből, bármilyen ácsmunkát,
csatornák, lefolyók javítását, készítését,
bármilyen tetőjavítást és tetőfestést,
tetőszigetelést, faházak és manzárd
készítését fából, vakolást. Saját anyaggal
vagy a kliens anyagával is dolgozunk. Tel.
0757-728-705. (12757)

VÁLLALUNK szigetelést, bármilyen festést, ácsmunkát,
bádogosmunkát, kerítések, teraszok, csatornák készítését.
Tel. 0767-837-782. (12577)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (12744-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Augusztus 12-én egy éve, hogy
csendesen távozott szerettei
közül LÖRINCZI ANNA édesanya,
nagymama, anyós. Emlékét őrzi
fia, Albi, menye, Icu, unokái:
Márta és Tünde családjukkal.
Nyugodjon békében! (12742)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

„De én mindenkor veled vagyok,
te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és

azután dicsőségbe fogadsz be
engem.”

„Ha elfogyatkozik is testem és

szívem: szívemnek kősziklája és

az én örökségem te vagy, oh
Isten, mindörökké!”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
hosszú szenvedés után, 82 éves

korában elhunyt a szeretett édes-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető férj, drága édesapa,
após, nagytata,

id. CSIKI TIBOR
(Öcsi)

életének 72. évében, augusztus

10-én, türelemmel viselt beteg-

ség után csendesen megpihent.

Temetése 2021. augusztus 12-én,

csütörtökön 15 órakor lesz a ko-

ronkai református temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (12769-I)

a szeretett édesanya, nagymama,

anya, nagymama, dédmama, a

HAJNAL KATALIN ZSUZSÁNNA

GÁLFI ROZÁLIA DODI.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

teken 13 órakor lesz a remete-

VASS PIROSKA eltávozása

Emléke legyen áldott, nyugalma

ban családjával. Emléke le-

rokon, barát,

életének 76. évében, 2021. augusztus 11-én visszaadta lelkét a

Teremtő Atyjának.

Temetése 2021. augusztus 12-én,

csütörtökön 14 órától lesz a ma-

rosvásárhelyi református temetőben.

A gyászoló család. (sz.-I)

mezőmadarasi születésű

Temetése augusztus 13-án, pénszegi

református

csendes!

temetőben.

Gyászoló szerettei. (12770)

miatt együttérzünk a gyászgyen áldott!
érettségizett

(12767-I)

Az 1960-ban

osztálytársai.
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló mechanikaibiológiai kezelőállomás működtetésére
kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechanikai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari kibocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján.
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájékozódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegyzéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

