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Országos útlevélláz

Online feliratkozás bármelyik megyéből

Holnap nyit
a Medve-tó

Június 23-án, pénteken délelőtt 10
órakor nyit a Medve-tó – nyilatkozta a
Népújságnak Fülöp Nagy János, a
szovátai fürdővállalat vezérigazgatója.

____________2.
Évente 200 nő
válik a családi
erőszak halálos
áldozatává

2017 a nőket érő erőszak elleni küzdelem európai éve, ami azt jelenti,
most van itt az alkalom, lépnünk kell.
A NEEEM! kampány során három fő
irányvonalunk van, a tudatosítás, a tájékoztatás, illetve a törvénymódosítás.

____________5.
Hangunk
üzenete

Kevesen tudják, mi mindent árul el
személyiségünkről a beszédhangunk.
Alig mondunk néhány mondatot, és
rögtön ráéreznek lelkiállapotunkra.
Hangunk mindent elárul hangulatunkról.

Június 15-étől az útlevélkérelmek beadásához az ország
bármelyik megyéjéből fel
lehet iratkozni online, az elkészült útleveleket pedig futárszolgálat révén kézbesítik,
amennyiben a kérelmező
igényli.

Szer Pálosy Piroska

Amint a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartási Hivatal útlevélosztályának vezetője, Nicuşan
Daniela megkeresésünkre hangsúlyozta, nyár elején általában ugrásszerűen megnő az igénylések
száma. Az új jogszabály lehetővé
teszi, hogy az ország bármelyik
megyéjéből feliratkozzanak online,
ha a lakhelyük szerinti személyi
nyilvántartó közszolgálatnál a ter-

vezett időszakban nincs lehetőség
időpont-előjegyzésre. Mivel megyeszékhelyünkön is bármelyik
megyéből igényelhetik az útlevelet,
elképzelhető, hogy az elkövetkező
időszakban nehezebben lehet majd
online időpontot foglalni, a várakozási idő is kitolódhat, ezért arra figyelmeztetik a megye lakosait,
hogy ha útlevélkérelmet szándékoznak leadni, mihamarabb jegyez-

tessék elő magukat. Az útlevélkérelmek beadásához online a
www.prefecturamures.ro honlapon
– a Pasapoarte/Programari menüpontban lehet feliratkozni – az online feliratkozott ügyfelekkel a 2-es
számú pénztárablaknál foglalkoznak, mely 8.30–16.30 óra között,
kedden pedig 18.30 óráig fogadja
az ügyfeleket.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________6.
Munkahelyen való
helytállásra
készítik fel
a fiatalokat

Tizenkét fogyatékkal élő fiatal szerzett
tapasztalatot az elmúlt hónapokban a
munkaerőpiacon való elhelyezkedés
terén. A fiatalok a marosvásárhelyi
Alpha Transilvană Alapítvány Atrium
programjának a résztvevői, akik az
Auchan bevásárlóközpontban végezték a munkahelyi gyakorlatot.

____________7.

Nemzeti érdek

Sorozatos nacionalista kirohanások tanúi voltunk a napokban. A vörös posztó, amelytől kivetkőztek magukból egyes műsorvezetők és politikusok, az volt, hogy a szenátus
közigazgatási szakbizottsága hétfőn megszavazta a március 15ét hivatalos ünnepé nyilvánító, az anyanyelv- és szimbólumhasználatot kibővítő RMDSZ-javaslatot.
Ez lett volna az ára annak, hogy az RMDSZ megszavazza a
bizalmatlansági indítványt, amelyet a politikai támogatás nélkül maradt, de lemondani nem hajlandó Sorin Grindeanu kormányfő ellen nyújtott be a kormánykoalíció.
Az egyeztetésekkel kapcsolatos sajtóértesülések váltották ki
a „hazafiaknak” a ’90-es évek elejét idéző nacionalista kitöréseit. Az egyébként szolgálatos uszító „tévésztárok” mellett,
ahogy ilyenkor szokás, felélednek és erőre kapnak a régi nacionalisták, például a volt kolozsvári nagyromániás polgármester,
aki újra felemlegette, hogy a román hadsereg már járt a budapesti parlamentben, és csak azt sajnálta, hogy nem maradt ott
máig. Akkor nem mernének „Románia szétszakításán ügyködni
épp a nagy egyesülés századik évfordulója előtt”.
A legvehemensebb Traian Băsescu volt, aki szerint „március
15. ünneppé nyilvánítása néhány szavazatért olyan, mintha
saját történelmedet dobnád a budiba”.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Holnap nyit a Medve-tó

Az első bejáratnál két pénztár fog működni, és remélik,
Június 23-án, pénteken délelőtt 10 órakor nyit a
Medve-tó
–
nyilatkozta
a
Népújságnak hogy nem lesz torlódás a jegyvásárlásnál.
A belépőjegy az idén drágult. Egy felnőttjegy 30 lej,
Fülöp Nagy János, a szovátai fürdővállalat vezérgyermekek, nyugdíjasok, katonák és a 42-es törvény hatáigazgatója.

Elmondta, hogy jelenleg a tó vize 44 fokos, de a következő napokban akár 47-48 fokra is felmelegedhet. „Úgy
látszik, hogy a tavasszal a hidrometeorológiai feltételek
kedveztek a tó vizének, és ilyen szépen fel tudott melegedni” – tette hozzá.
Arról is tájékoztatott, hogy a strandnál befejezték a felújítási munkálatokat. Egyelőre csak az 1-es kaput nyitják
meg, ha nagyobb tömeg érkezik, megnyitják a 2-es kaput
is, a régi kaszinó felőli bejáratot.

lya alá esők – hadirokkantak, háborús veteránok, forradalmárok – 25 lejt kell fizessenek egy jegyért.
Az előző évekhez hasonlóan a strand reggel 10-től délután 6-ig tart nyitva, délben 1 órától 3-ig tilos a tó használata, viszont a strandon bent lehet maradni.
Kérdésünkre, hogy lesz-e ünnepélyes megnyitó vagy
csak egyszerűen kinyitják a kaput, Fülöp Nagy János azt
válaszolta: kinyitjuk a kaput, az első érkező ingyen mehet
be a strandra. (mózes)

165,4851

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jakab Ödön-emlékkiállítás
Vadasdon

Állandó emlékkiállítás nyílik a vadasdi általános iskolában
Jakab Ödön (1854–1931) költő, író, akadémikus kézirataiból, leveleiből, fényképeiből és könyveiből június 25-én,
vasárnap délben 12 órakor. Beszédet mond dr. Sipos Béla
ny. egyetemi tanár, oldalági leszármazott és Rózsa Judit,
a kiállítás értelmi szerzője. A vadasdi iskolások Jakab
Ödön-verseket szavalnak. Előtte, 11 órától a helyi református templomban ünnepi istentiszteletre kerül sor, amely alkalommal fellép az egyház kórusa. Az eseményre
meghívták a havadi önkormányzat képviselőit is, akik a kiállítás anyagi hátterének megvalósulását támogatták. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Természetkutató diáktábor

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság július
10–16. között Torockón szervezi meg az általános és középiskolás diákoknak szóló természetkutató diáktábort,
ahol játékos és könnyed formában fizika, kémia, biológia
és tudománytörténeti témájú foglalkozásokat tartanak, kiegészítve kirándulásokkal és szabadidős játékokkal. Bővebb információ a +40-264-594-042-es telefonon, a
+40-744-783-237 mobilszámon vagy az emt@emt.ro email-címen. Honlap: http:/www.emt.ro/hu/. Kapcsolattartó:
Pap Tünde, tunde@emt.ro

Folytatódik a képességfelmérő

A román nyelv és irodalomból tartott írásbelivel elkezdődött
hétfőn a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája. Az oktatási minisztérium által jóváhagyott vizsgarend
értelmében ma anyanyelvből mérik fel a tanulók tudását.
Az eredményeket június 26-án 16 óráig teszik közzé, és
ugyanaznap 16-20 óra között fogadják az óvásokat. A végleges eredményeket június 30-án ismertetik.

Versenyvizsga igazgatói
és aligazgatói állásokra

A Maros Megyei Tanfelügyelőség versenyvizsgát szervez
iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségek betöltésére. A
megye 92 tanintézménye érintett, ahol vagy az igazgatói,
vagy az aligazgatói állás vár végleges betöltésre. A beiratkozás június 19–július 6. között zajlik a Maros Megyei Tanfelügyelőségen. Az írásbeli vizsgára július 17-én, a kiértékelésre
és az interjúkra július 19–31. között kerül sor. Bővebb tájékoztatás a 0265/213-779-es telefonszám 112-es mellékállomásán, illetve a 0733-942-159-es telefonszámon.

Civilek és kézművesek
a Forgatagon

Két területen is várja a közreműködőket a Vásárhelyi Forgatag csapata. A Civil sarok programjaiba és a kézművesvásárba is be lehet még kapcsolódni. Aki színesítené idén
az augusztus 20–27. között zajló marosvásárhelyi rendezvény programját, illetve a rendezvény vásári forgatagába
bekapcsolódna, az jelentkezhet a www.forgatag.ro oldalon.
A helyek száma korlátozott, de még elfogadnak jelentkezőket az idei kézművesvásárra.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

15. Csűrszínházi Napok

Június 23–25. között a 15. alkalommal tartják meg Mikházán a Csűrszínházi Napokat. A megnyitó június 23-án,
pénteken 18 órakor lesz a szovátai alkotócsoport (Bocskay
Vince, Kuti Dénes, Kuti Botond, Sánta Csaba, néhai Siklódi
Zsolt) tárlatának bemutatásával. 19 órától a gyergyószentmiklósi Figura Színház Marie Jones Kövekkel a zsebében
című tragikomédiáját adja elő. 21 órától a soproni Petőfi
Színház partnereivel Ingmar Bergman Őszi szonáta című
színjátékát viszi színre.
Június 24-én, szombaton délben a Csűrszínház udvarán könyvbemutatót tartanak. 18 órától a budapesti

RENDEZVÉNYEK

Zichy- és Salvador Dali-tárlat
Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Múzeum kiállítótermében, a Kultúrpalota második emeletén tekinthető meg a budapesti
Szépművészeti Múzeumban őrzött híres Zichy-gyűjtemény egy része. A várban, a Vargák bástyájában a Marosvásárhelyi Napok alkalmával megnyitott Salvador
Dali-tárlat június 24-ig látogatható.

Szent László-ereklye Marosszentgyörgyön

Június 22-én, ma délután 3 órakor helyezik el a Szent
László-ereklyét a marosszentgyörgyi római katolikus
templomban, este 7 óráig látogatható. Ekkor (19 óra)
szentmisét tartanak a szent tiszteletére.

Új tudás hajnala

Június 26. és július 7. között a fenti címmel nyári táborra
kerül sor a Smart Think Tank szervezésében a marosvásárhelyi Multinvest Business Center 2-ben. Témakörök: kreativitás, tehetség, képesség, pozitív énkép,
fejlődés, önelfogadás, együttműködés, konfliktuskezelés, odafigyelés, csapatszellem. Hétvégén szülőknek ingyenes program. Feliratkozni: Marosvásárhely, Dózsa
György utca 64-68. szám, MBC2 épület, 1. emelet. Email: oktatasmaskepp@gmail.com, telefon: +40-756284-527.

Családos hétvége

Június 23–25. között családos hétvégét tartanak Szelterszen a Szent Gellért házban kisgyermekes családok
számára. A tábor témája: Sebek, melyek a lelket gyógyítják – A megbocsátás, mely helyrehozza az összetört
kapcsolatokat. A tábor jó alkalom a házaspári kapcsolat
elmélyítésére, közös családi nyaralásra az ige fényében. Jelentkezni június 22-ig a 0729-834-004-es telefonszámon
vagy
a
beata.dimeny@gmail.com
e-mail-címen.

Nemzeti Színház kiváló művésze, Tóth Auguszta Hoztam valamit a hegyekből – Mezei Mária című önálló estjére kerül sor. 21 órától a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház Carlo Goldoni Mirandolina című vígjátékát adja elő.
Június 25-én, vasárnap 11 órától gyerekeknek és fiataloknak szóló előadás lesz: a Bekecs néptáncegyüttes a Legendák kertjében című táncos mesejátékot viszi színpadra
Mikházán. Az előadásokra jegyek előjegyeztethetők a
0749-016-679-es telefonszámon. Jegyváltás helyszínen,
előadás előtt legkésőbb 30 perccel.

Merre billen a mérleg?

Merre billen a mérleg? címmel július 12–15. között Csíkcsomortánon a Szellő panzióban szervezik meg a fiatalok táborát. Téma: Hagyományos vallásosság vagy
modern spiritualitás? Hogyan éljem meg ma a hitem?
Hogyan segít a Biblia a mindennapjaimban? Jelentkezni
június 25-ig lehet a 0712-345-678-as telefonszámon
vagy a csomortan@gmail.com e-mail-címen.

Kakasülő Atyhában

Vinczeffy László festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja idén is megnyitja csoportos nyári tárlatát
szülőfalujában, Atyhában. A három éve felavatott Kakasülő Galéria kiállítótere kiegészült, a házigazda az egykori pajtát is galériává alakította. A június 24-én,
szombaton délben 12 órakor sorra kerülő újabb avatóünnepségen immár negyedszer mutatják be műveiket a
sóvidéki alkotók és meghívott barátaik. Az idei kiállítás
az Élet/Tér témakörben kínál műfajilag változatos, színvonalas látnivalót az érdeklődőknek. A kiállító művészek
– Bartos Jenő, Berze Imre, Bocskay Vince, Éltes Barna,
Jakabos Olsefszky Imola, Kolozsi Tibor, Kuti Botond,
Kuti Dénes, Sánta Csaba, a nemrég elhunyt Siklódi
Zsolt, Vargha Mihály, Vinczeffy László és Zsombori Béla
– alkotásait Szücs György művészettörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese
ajánlja a megnyitó közönségének. A pajtatárlaton, a
Homloktörő Galériában Vinczeffy László unokája, a tizennégy éves Csáki Apor rajzai láthatók. Az ünnepségen közreműködik Magyari Izabella színművész. Énekel
Fazakasné Samu Imola.

Kézművestábor

A Nagyernyei Alkotói Ifjúsági Egyesület, a helyi önkormányzat támogatásával Kreatív újrahasznosítás címmel
kézművestábort szervez 0-8. osztályos fiúk és lányok
részére június 26. és 30. között. Részvételi díj 35 lej,
amely tartalmazza a tízórait is. Jelentkezni a 0741-429757, illetve a 0740-768-188-as telefonszámokon lehet
június 22-ig.
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Megszavazták a bizalmatlansági indítványt

Megbukott a Grindeanu-kormány

Megszavazta tegnap a parlament a Sorin Grindeanu vezette
kabinet ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt. A Romániát nem lehet elkobozni. Megvédjük a demokráciát és az állampolgárok szavazatait címet viselő indítványt 241 honatya
támogatta, 10-en ellene voksoltak A leadott érvényes voksok
száma 251 volt. Az RMDSZ parlamenti csoportjai nem vettek
részt a bizalmatlansági indítvány vitáján, sem az azt követő
szavazáson. A bizalmatlansági indítvány elfogadása után a

Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták
Szövetségének (ALDE) képviselői és szenátorai tanácskozásra gyűltek össze. Tájékoztatták Klaus Johannis államfőt
is a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatos szavazás eredményéről, és az elnök tudomást vett erről – nyilatkozta Mădălina Dobrovolschi elnöki szóvivő. Hozzátette: az államfő
tárgyalásra hívja hétfőre a parlamenti pártok képviselőit.
(Agerpres)

Magyarellenes kirohanások a román médiában

A diszkriminációellenes tanácshoz
és a CNA-hoz fordul az RMDSZ

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CCD)
és az Országos Audiovizuális Tanácshoz (CNA) fordul az RMDSZ Traian Băsescu nyilatkozata, illetve a
médiában megjelent magyarellenes kirohanások
miatt.

„Az elmúlt 24 órában nacionalista és közösségünket diszkrimináló kijelentések hangzottak el számos román médiában,
illetve a volt államelnök is nyilvánosan támadta a magyarok
ünnepét, március 15-ét. Ezért panaszt nyújtottunk be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz Traian Băsescu kijelentései, az Országos Audiovizuális Tanácshoz pedig a
Realitatea TV, Naşul TV, B1TV és Digi24 csatornákon elhangzottak miatt” – mutat rá sajtóközleményében Porcsalmi
Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke.
Az ügyvezető elnök hangsúlyozta, hogy a romániai magyar
közösség elvárásainak törvényi szintre emelése semmivel sem
csorbítja a románok jogait, mi több, az RMDSZ nem emberfeletti tettek valóra váltását kérte a kormánykoalíciótól.
„A manipuláció és a nacionalista propaganda magasiskoláját követhettük szemmel, amely a magyar közösséget mélyen
sérti, ezért jogorvoslatot kérünk. Megengedhetetlen, hogy egy
volt államelnök arra kéri a Romániában élő magyarokat, hogy
március 15-ét külföldön ünnepeljék, amikor itthon, szülőföldjükön joguk van hozzá. A volt államelnök valószínűleg tudathasadásos, hiszen elnöki mandátuma alatt számos támogató
üzenetet fogalmazott meg a magyarok felé ezen az ünnepen,
illetve a tatár és a roma nemzeti közösségek ünnepnapját ő
maga ellenjegyezte államfőként 2006-ban” – hangsúlyozta
Porcsalmi Bálint, majd hozzátette: „nem szabad elfelejtenünk
azt sem, hogy Traian Băsescu kétszer is kérte a magyarok bizalmát, szavazatait, most pedig ilyen minősíthetetlenül meg-

bántotta közösségünket. Ebből okulnunk kell!” – nyomatékosította az ügyvezető elnök.
„Néhány éve Traian Băsescu még azon a véleményen volt,
hogy a romániai magyaroknak joguk van megünnepelni március 15-ét, és általánosan érvényesnek tartotta az 1848-as forradalom és szabadságharc ideáit. Ma ő bírálja azon
kezdeményezésünket, hogy ezt a napot tegyük a romániai magyarok hivatalos ünnepnapjává, és gazembernek nevezi azokat, akik ezt a tervezetet a szenátus szakbizottságaiban
támogatták” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetője.
A volt államelnök, a Népi Mozgalom Pártjának (PMP) elnöke kedden élesen bírálta a szociáldemokratákat, hogy alku
tárgyává tették az 1848-as magyar szabadságharc évfordulóját. „A gazemberek úgy tesznek, mintha elfelejtették volna,
hogy 1848. március 15-én a pesti országgyűlés egyebek mellett Erdély Magyarországhoz csatolását is megszavazta. Iancu
mócainak, más románoknak és szászoknak a felkelésére volt
szükség ahhoz, hogy Erdély ne legyen Nagy-Magyarország
része. Több tízezer erdélyi románt öltek meg a magyar grófok
hadseregei, egész falvakat töröltek el a föld színéről, románok
százezrei váltak földönfutóvá. A PSD-ALDE koalíció pedig
azt akarja, hogy a bizalmatlansági indítványon kapott pár szavazatért cserébe ezt a napot ünnepként ismerjék el Románia
területén” – írta saját Facebook-oldalán Băsescu.
„Ti gazemberek a PSD-ben és az ALDE-ban, azt hiszitek,
hogy életetekben még elmehettek Cebére? És Erdélybe?” –
üzente a volt államfő a két párt elnökeinek.
Traian Băsescu leszögezte: senki nem állítja meg a romániai magyarokat, hogy március 15-én ünnepeljenek – Budapesten. (Agerpres)

Városunk életéből

Mikor nagyapám legény volt, úgy 1904-ben, béke honolt
a világban. A behívott Maros-Torda vármegyei ifjakból, kiket
a kollégiummal szemben álló vármegyeházán soroztak, mondom a 382 ifjúból katonai szolgálatra csupán 82-t találtak
alkalmasnak a szigorú katonaorvosok. Távolról sem voltak
olyan elnézőek, mint amilyenek 10 évvel és két hónappal később lesznek, amikor mindenkinek el kell masírozni a Nagy
Háborúba. Merthogy Ferenc József azt izente.
Kitaláltad, 1904 júniusáról beszélek. Hidd el, az évet és a
hónapot nem találomra választottam, hetek óta ezt igyekszem
hadrendbe állítani, hogy stílusos legyek. A városházán Bernády György a polgármester, a város
és a vármegye főispánja gr. Lázár István, akit az előző év decemberében nevezett ki Tisza István kormánya. Rend
van. Erről gondoskodik Hegedűs Sándor rendőrfőkapitány, aki fáradhatatlanul felügyeli a nyugtalankodó éretlen suhancok és szocialisták zavargásait,
közvetít sztrájkolók és munkaadók között, felügyel a köztisztaságra, rendőrlegényeivel együtt bekukkant minden háziúrhoz és intézményhez, söprik-e a járdát, tiszták-e az udvarok,
kihányták-e a ganét az udvarvégi istállókból (később ezeket
udvari lakásokká, majd garázsokkká alakítják át, amint terjed a gépkocsizás és kitiltják a lovakat a flaszterról). Azért
távolról sem tökéletes a működő rend, hiszen a Bányai-palota udvaráról jövő orrfacsaró bűzre (istállótrágya és szemétkupac sütkérezik a finom júniusi napon) panaszkodnak
az Apolló és környékének lakói, a Papkertben (Lázár Ödönpark ötven évvel később) a szerzetesek és a Toldalagi-házban
lakók. Az Apolló kapualjában berendezkedő Berolló Vilmos
műköszörűs, aki zsírúj amerikai felszereléssel élezi a nagyérdemű eltompult késeit és vadásztőreit, panaszt tesz a rendőrségen, a múlt éjjel ismeretlen tettesek csontig kirámolták.
Két napilap szerkesztői szapulják-gyalulják egymást kölcsönösen, a Székely Lapok és a Székelység, Szász Károly és
Szenner József szerkesztő urak, mindkettő doktor és egymás
közeli rokonai. Sőt Szász úr olykor mérgében, ha a lap késik
a nyomdában, kilép a kollégiumi officina elé, és hatlövetű
pisztolyával a cigánypurdékra lövöldözik. Mire másra?!!
A városban fellendül az építőkedv, 21-en kértek májusban
építési engedélyt. A polgármester kidolgozta, a belügyminiszter
jóváhagyta még a tavasszal a városi építkezési szabályrendeletet, és ezzel együtt az ebtartási, valamint a helypénz- és vám-

tarifa-szabályzatot. Jó hír: a minisztérium eltörölte a hídvámot,
többé nem kell fizetni a Maroson átívelő vámos hidakon egyetlen krajcárt sem. (Különben a korona járja még 1919-ben is,
amikor a berendezkedő új állam sietve váltja be a koronákat
lejre.) A tanács úgy dönt, hogy a Malomárkon (nagyjából a mai
Turbinaárok) átívelő frissen nevesített Vak Bottyán hidat kijavíttatja és állami kezelésbe adja, a Bodor-hidat pedig II. Rákóczi Ferencről nevezi el. A tanács nevében dr. Kabdebó
Ferenc közjegyző és szabadelvű pártvezér táviratban köszöni
meg Ferenc Jóskának, hogy hazahozatta Törökországból II.
Rákóczi és a bujdosók hamvait. Kassára.
Apropó államosítás, a törvényhatósági bizottság mindenképpen el szeretné
érni, hogy a községi (a város által épített
és fenntartott) iskolákat az állam vegye
át. A minisztérium (a Vallás- és Közoktatási, Berzeviczy Alberttel a bársonyszékben) hosszas fontolgatás után átveszi. A következményekkel senki sem számol,
mert álmában sem jutna eszébe senkinek sem, hogy alig 16 év
múltán a trianoni szerződéssel ezek az állami iskolák a helyét
kereső új államéi lesznek és mint ilyenek az elnemzetlenítés
fontos eszközeivé válnak.
Végre elfogadták az évek óta szorgalmazott modern vágóhíd terveit (Aigner Sándor fővárosi építész), meghirdetik
a pályázatot, amit ifj. Csiszár Lajos építési vállalkozó nyer.
Az állami gyermekmenhely már elkészült fent a Kosárdombon (ma tüdőklinika), tervezte a nagy Ybl Miklós unokaöcscse, Ybl Lajos, akinek ez az ikszedik árvaháza; kivitelező
versenypályázat alapján Bustya Lajos, Csiszár örökös konkurens társa.
Készen vannak nagyjából a színház tervei, Komor és
Jakab (a Kultúrpalota és a cifra városháza tervezői) épp az
utolsó simításokat végzik a terveken. Eszerint lett volna kávéház, étterem és vigadó is a 850 férőhelyes nézőtér mellett
a főtér közepére elképzelt ingatlanban. Pénz is került volna,
hisz évek óta gyűjtögetett a színpártoló egylet. Aztán mégsem
lett… Véleményünk szerint Bernády rangsorolt. A városnak
sürgősen szüksége volt egy tanácsházra (felépült), meg egy
többfunkciós művelődési hajlékra (múzeum, zeneiskola-zenekar, könyvtár, képtár, gyűlésterem, kisszínpad, előadóterem
– felépült). A színházat végül is későbbre tervezték megépíteni. De azért 1911-ben sebtiben elbontották a zenélő kutat,
és helyére másféle játszóház épült.
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Ötéves rekordot döntött
a lej/euró referencia-árfolyam

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 13 órakor, a
bizalmatlansági indítványról való parlamenti szavazás előtt 4,5987 lej/eurós referencia-árfolyamot közölt, ami enyhe növekedést jelent a keddi 4,5957-es
szinthez képest. A Grindeanu-kabinet körül kialakult
válság miatt került a lej lejtmenetre. Szerdán a valutapiacon a lej/euró árfolyam 4,5975 volt, de 10:40
órára 4,5925-re esett vissza. 11 óra után azonban
felment 4,5963-ra, hogy aztán 11:30-kor visszaessen
4,5921-re. A fluktuáció folytatódott, 11:55-kor már
megint 4,5959-en állt, 12 körülre pedig 4,5945-re
esett vissza; a délelőtt maximumát 12:25-kor érte el,
amikor 4,5991 lej/euró volt az árfolyam. A román deviza 2012 júliusa óta nem volt ilyen gyenge az egységes európai fizetőeszközhöz képest. (Mediafax)

2,6 millió lejre bírságolt
az adóhatóság

2,6 millió lej értékben szabott ki bírságokat az Országos Adóhatóság (ANAF) a teraszok, éttermek és klubok működtetőire a június 16-17-én zajlott
ellenőrzések nyomán – közölte az intézmény kedden. 459 adófizetőt ellenőrzött az ANAF az elmúlt
időszakban, és összesen 2.666.734 lej értékű büntetéseket szabott ki bírság és elkobzás formájában.
A hatóság 628 esetben szabott ki büntetést (436
esetben bírságolt, 192-szer pedig csak figyelmeztetett), a bírságok összértéke 2.589.326 lej volt. Emellett az ANAF több esetben, összesen 77.408 lej
értékben jogtalanul szerzett készpénzt vagy vagyontárgyakat is elkobzott a szabálysértőktől. Ebből
51.682 lej volt a készpénz, 11.657 lej a jogtalanul
szerzett bevétel, 14.069 lej értékűek a javak. Kilenc
cég működési engedélyét felfüggesztették (háromnak azért, mert nem használta az elektronikus pénztárgépet, kettőnek, mert nem is volt ilyen a
birtokukban, négynek pedig a 2015/227-es törvény
be nem tartásáért).

A brit EU-tagságról szóló
törvény visszavonása az új
törvényalkotási programban

A brit EU-tagságról szóló törvény visszavonása és a
bevándorlás szabályozása szerepel az új brit kormány törvényalkotási programjának középpontjában.
A programot II. Erzsébet királynő ismertette szerdán
a brit parlament felső kamarájában, a Lordok Házában. A 91 esztendős uralkodó által felolvasott tervezet szerint a kormány – amely a június 8-án tartott
választásokon elvesztette addigi abszolút többségét
az alsóházban – a brit EU-tagság megszűnésének
sarkalatos elemeként érvényteleníti a brit EU-tagságot rögzítő, 1972-ben kelt csatlakozási törvényt. A
törvényalkotási program hangsúlyozza, hogy a kormány a lehetséges legjobb megállapodásra törekszik
az Európai Unióval a kilépési feltételekről szóló tárgyalásokon, és olyan törvényeket alkot, amelyekkel
„sikerre vihető a Brexit-folyamat”. A tervezet szerint
a brit kormány hatáskörébe kerül a bevándorlás szabályozása és a nemzetközi szankciókról szóló döntéshozatal. (MTI)

Nemzeti érdek

(Folytatás az 1. oldalról)
Kijelentette: „Románia nem vállal fel egy olyan ünnepet, amely Erdély Magyarországhoz csatolását jelenti, és ha a magyarok ünnepelni akarnak a nemzeti
ünnepen, menjenek Budapestre”.
Nem maradt ki a sorból az éppen Berlinben tartózkodó államfő sem, aki tovább szította az amúgy is magas
hőfokon lángoló nacionalista kedélyeket: óva intette a
kormánypártokat, hogy bármiféle „etnikai alapú önrendelkezéshez” beleegyezésüket adják.
A nacionalista vádak és ökölrázások állandó visszatérő motívuma „a nemzeti érdek” volt, amelyet a kormánypártok „feladtak néhány szavazatért”.
A támadások nyomán visszavonták az ominózus módosításokat. Kelemen Hunor bejelentette, ezek után az
RMDSZ nem vesz részt sem a vitán, sem a szavazáson,
és nem mond le egyetlen törvénytervezetről sem, amelyet most levettek a napirendről, hiszen sosem kértek
olyant, amire Európában ne léteznének példák. A magyar közösség érdekeit „a nacionalisták ostobasága”
sérti, és nincs értelmes magyarázat arra, hogyan lehet
ma is két-három óra alatt nacionalista „őrületet” kelteni az országban.
A sok hőzöngés közepette egyetlen higgadt politikusi
véleményt hallottam. Eszerint az igazi nemzeti érdek a
politikai stabilitás és gazdasági fejlődés biztosítása
lenne, az, ha a parlament és a kormány tenné a dolgát
az állampolgárok javára. És – tehetnénk hozzá – ha a
mindenkori hatalom demokratikus jogállamhoz illő
módon garantálná az emberi és kisebbségi jogokat. Ez
lenne az igazi nemzeti érdek, ha nem borítaná el a nacionalista köd az agyakat.
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Országos útlevélláz

(Folytatás az 1. oldalról)
Időpontot továbbra is lehet kérni
– az intézmény Kossuth (Călăraşilor) utca 26–28. szám alatti épület
földszintjén lévő sorszámosztó automata révén is – az 1-es pénztárablakhoz, maximum hatvan kérvényt
fogadnak el munkanapokon hétfőtől péntekig, illetve nyolcvan útlevélkérelmet lehet leadni kedden, a
18.30-ig tartó hosszított munkanapon.
Amint az útlevélosztály vezetője
hangsúlyozta, az online programálásnak tudható be, hogy az eddigi
fél órától két óráig is terjedő várakozási idő jelentősen lecsökkent,
mivel az, aki online időpontot kér,
és pontosan megjelenik, nem kell
várakozzon, és hozzávetőleg tíz
perc alatt átfutják egy ügyfél doszsziéját.
Személyzethiány
A szászrégeni, segesvári és dicsőszentmártoni munkapontokat
személyzethiány miatt ideiglenesen
felszámolták, így azokról a településekről is Marosvásárhelyre kell
utazzanak az útlevelet igénylők. Újdonságként számolt be az osztályvezető arról a könnyítésről, hogy az
útlevelek kérelmezői nem kell kétszer utazzanak a megyeszékhelyre,
mert futárszolgálattal kézbesítik
számukra az úti okmányokat.
– Biometrikus vagy ideiglenes útlevélre van-e nagyobb igény?
– A 2009 óta létező biometrikus
(ujjlenyomattal, csippel ellátott) útlevelet öt vagy három évre bocsátják
ki, és annak birtokában a világ bármelyik országába be lehet jutni. Felnőtteknek öt évre, 12 év alattiak
számára háromévente kell új útlevelet igényelni. A biometrikus útlevél
a kérelem leadásától számított két
hét alatt készül el, ára felnőtteknek
és tizenkét éven felülieknek 258
lejbe, 12 év alattiak számára 234
lejbe kerül. Az ideiglenes útlevél
érvényessége egy év, 96 lejbe
kerül, hátránya, hogy nem minden
országban ismerik el az érvényességét, azonban három nap alatt elkészül.
– Mi a magyarázata a mostani

nagy útlevélláznak? – kérdeztük az
osztályvezetőt.
– Mindenekelőtt a kiskorúak számára fontos az útlevél, ugyanis 14
év alattiak számára az utazásra feljogosító egyetlen úti okmány. Ez az
egyik oka a vakációval párhuzamosan megnőtt kérelemdömpingnek. A
másik ok az, hogy idén négy típusú
útlevél érvényessége jár le, így
azok, akiknek tízéves vagy ötéves
határidejű elektronikus útlevelük
volt, valamint a tavaly váltottak ki
egyéves, ideiglenes útlevelet,
ugyancsak újat kell igényeljenek,
amennyiben nem uniós országba
szándékoznak utazni. Nem utolsó
szempont az sem, hogy az ideiglenes, sürgősséggel kibocsátott útlevelek ára csökkent, 96 lejbe kerül,
a várakozási idő pedig csak három
nap, sokan ezt tartják előnyösnek,
ezért azok az igénylések is megugrottak. Míg tavaly az ideiglenes útlevelek a kérelmek harminc
százalékát tették ki, ebben az idényben felére nőtt a főként gyerekeknek igényelt ideiglenes útlevelek
száma. Tavaly az első félévben
hétezer kérelmet nyújtottak be, idén
ez már meghaladta a tízezret. A
múlt évhez viszonyítva háromezerrel több kérést adtak le, 2015-höz
viszonyítva pedig 4.200-zal több útlevélkérelmet nyútottak be idén június 10-éig.
A mozgássérültek különleges
előjegyezéssel
A Kossuth/Călăraşilor utca 26–
28. szám alatti székház második
emeletén működő útlevélosztályra
való feljutáshoz a mozgássérültek
nem tudják igénybe venni a liftet,
mivel az nem működik. Amint Nicuşan Daniela osztályvezető felvetésünkre hangsúlyozta, könnyítésként speciális programálással
szolgálják ki a fogyatékkal élőket,
számukra nem szükséges sem online időpontkérés, sem sorszámjegy.
A 0265/260-475 vagy a 0265/265494-es telefonszámot tárcsázva
egyeztetni lehet a szolgálat munkatársaival, akik egy földszinti helyiségben veszik át az iratcsomókat a
mozgássérültektől.

Hatósági felügyelet alatt Vâlcov

Hatósági felügyelet alá helyezte az Olt megyei ügyészség Darius Vâlcovot. Igazságszolgáltatási források szerint a volt pénzügyminisztert vesztegetéssel, vesztegetés elfogadásával és vesztegetésre való felbujtással
vádolják egy, a kataszteri hivatal tisztviselőjével kapcsolatos korrupciós
ügyben. Az idézett források szerint Vâlcov kezdeményezésére a kataszteri
hivatal egyik alkalmazottját három évig vesztegette meg egy Vâlcov által
bejegyzett és ellenőrzött cég. Az ügyészség a volt pénzügyminisztert 60
napra hatósági felügyelet alá helyezte. (Agerpres)

Makkai János

Kutyaszorítóban

Mielőtt belefogtam, próbáltam
számba venni az elmúlt két nap
alatti lelkiállapot-változásomat. Kiiktatva persze a meteorapátiámmal
járó hangulatingadozásokat. Nem
tesznek jót a tisztánlátásnak. Már
amennyire képes vagyok erre. Szóval, voltam vállvonogatóan egykedvű, aztán dühös, most meg a
tehetetlenség érzésétől a sajnálatra
váltottam. Sajnálom magunkat, sajnálom az RMDSZ-t, sajnálom a sok
jóravaló szenátort és képviselőt, s
még mi mindent…
A helyzet ugyanis, az utóbbi
napok politikai eseményei folytán
nem tragikus, hanem egyenesen katasztrofális. Ha eddig „közös dolgainkban”
gyakran
helyben
toporoghattunk, vagy araszolgatva
előbbre juthattunk, most a tehetetlenségre kárhoztattunk. S késik az
egyenes beszéd arról, hogy az érdekképviselet rosszul mérte fel az
érdekérvényesítés tényleges lehető-

ségeit. Az egyenes beszédhez persze
tisztánlátás kell, de mindenekelőtt
lemondás a felelősségáthárítás szokásos reflexéről, amivel a román
nacionalizmus hajthatatlanságára
hivatkozva magyarázzák érdekvédőink a siralmas „bizonyítványt”.
Mert az. Könnyen rájöhetünk erre, ha
sikerül elolvasnunk például Biró Zsolt
keddi Facebook-bejegyzését. Nekem
sikerült, de amikor újra elő akartam
keresni, nem találtam, eltűnt, mint
szamár a ködben. Ebben B. Zs.,
gondolom, mint az igényes és határozott érdekképviselet bizonyítékát,
takarosan lajstromba szedte, hogy
az RMDSZ tárgyalói mi mindennel
jelentek meg a Dragnea–Tăriceanu
páros előtt. Én arra jutottam vele,
hogy az igénylista végétől már csak
egy jókora nyújtózkodásra volt a
csillagos ég. Nem csoda, hogy a
közlésnek gyorsan nyoma veszett.
Hacsak – s akkor elnézést kérek
Biró Zsolttól – hiányos technikai ismereteim miatt nem találom…
A katasztrófa szerintem a tényleges helyzet félreértelmezéséből kö-

20.000 látogatót várnak Marosvásárhelyre

Két hét múlva kezdődik a Vibe Fesztivál

Kaáli Nagy Botond
Két héttel az eseménysorozat kezdete előtt ismét sajtótájékoztatót tartott a Vibe Fesztivál szervezőcsapata.
Mint arról korábban tudósítottunk, a július 6-a és 9-e
között esedékes, első alkalommal megszervezett rendezvénysorozatra Marosvásárhelyen, az egykori Félsziget helyszínén, a Maros-parton kerül sor. A
szervezők olyan fesztiválban gondolkodnak, amely az
összerdélyi magyar ifjúságot képes megszólítani, és
ennek érdekében számos, kevésbé szokványos programpontot is szerveznek – ezek egyike a Vibe-Koli,
avagy a fesztivál saját szabadegyeteme, amelyen (többek között) neves meghívottak igyekeznek tudományágukat, szakmájukat népszerűsíteni.
A sajtótájékoztatóra a Vibe Events Management
szervezőiroda Kossuth utcai székhelyén szerdán délben került sor, a megjelenteket többek között Csoma
Dóra kommunikációs felelős, Lőrincz István, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnöke, Tamás Réka,
a Magyar Ifjúsági Értekezlet képviselője, valamint Rés
Konrád Gergely fesztiváligazgató fogadta.
Amint azt a szervezőktől hallottuk, a Vibe Koli inspirációforrás, ugyanakkor az együtt gondolkodás helyszíne is kíván lenni. Széles palettát kínál, szakértőket,
fiatal, tehetséges embereket, közéleti előadókat hívtak
meg, és sikerült olyan programot összehozni, amelynek keretében nagyon széles érdeklődési körben találkozhatnak a fiatalok. Nappali szórakoztató
programok is lesznek, amelyeken fiatal művészek
lépnek fel, Dsida-estet tartanak, hasznos workshopokat szerveznek és vidámpark is lesz. A koncertek
előtti, nappali, hangulatos és értékes időtöltésre is
gondoltak, a programot pedig online ajánlják az érdeklődők figyelmébe.
Lőrincz István elmondta, a KMDSZ és a Vibe Koli
közös célja a tudomány népszerűsítése az ifjúsági hálózatokban. – Ez a fesztivál lesz az egyik legnagyobb
ilyen jellegű erdélyi találkozó, ezért minden erőforrásunkat belefektettük. A szórakozás manapság nagyobb
hangsúlyt kap a diákok életében, mint a tudomány, mi
ezen szeretnénk változtatni azzal, hogy a Vibe Koliba
elhozzuk a szórakozással összekapcsolt, értékes előadásokat. Az elmúlt hónapokban azon tevékenykedtünk, hogy az országos ifjúsági
hálózatot összehozzuk, ezért
megpróbáltunk minél több ifjúsági hálózatot megmozgatni –
sokan voltak nyitottak a részvételre, a szervezésre. Minden
szervezet prioritásként éli meg
ezt a dolgot. Teljes mértékben
készülünk a július 6–9. közötti
időszakra, hogy mindezt élőben
is át tudjuk adni a fesztiválozóknak.
Tamás Réka hozzátette, a
MIÉRT nagyon fontosnak tartja,
hogy minden olyan kezdeményezéshez kapcsolódjon, amelynek köze van a fiatalokhoz.
– Egy programsorozatunk keretében felkutattuk és megmutattuk a sikeres erdélyi magyar
fiatalokat, és ezt szeretnénk továbbvinni. Ifjú sikeres embereket, vállalkozókat, innovatív
szakmákban dolgozókat hívtunk

vetkezett be. Azt gondolhatták az
ilyen tárgyalások lebonyolításában
illetékesek, hogy a kormányzó pártok sarokba szorítottságukban a
szokásosnál engedékenyebbek lesznek. Ettől lett mohóbb az „étvágy”,
de nem spekulálgatok, mert azzal
csak eltévelyedni lehet, amit szeret-

nék elkerülni. Két támpontra hívnám fel a figyelmet, amelyek az
elhamarkodottnak bizonyult számítás helyett szerepet játszhattak
volna a döntésben. Egyszer az
elvek. A politikában is úgy van, mint
a legközönségesebb esetekben. Ha
egy partner segítségre szorul, akkor
nem üzletelünk, hanem az önzetlenség a kötelező válasz. Márpedig
most a politikai stabilitás volt a
tét, ami nem párt-, hanem felelősségfüggő. Tehát nem a „tétet”
emeljük, hanem az erkölcsi tartásunkat bizonyítjuk. Ennek a mértékegysége
nem
lehet
a
legmutatósabb „kívánságkosár”

el, akik a szabadegyetem előadásainak, a találkozásoknak a keretében motiválni tudják a fiatalokat. Hiszen
az általános vélekedéssel ellentétben őket is érdekli a
közélet, a politika, csak nem kérdezi őket senki. Ezért
lehetőséget adunk arra, hogy például közéleti személyiségekkel, politikusokkal beszélgethessenek, kérdéseiket feltegyék – meg szeretnénk teremteni azt a hidat,
amely a fiatalságot összeköti a politikával.
Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató hangsúlyozta,
két hét múlva kezdődik a fesztivál első kiadása, az
utolsó 100 méteren vannak. – Nagyon ráhajtottunk, 15
nap múlva több ezer fiatal indul el Vásárhelyre. Reméljük, hogy sikerül a várost erre a négy napra felpezsdíteni. A Szeretlek, Marosvásárhely kampány ugyanezt
szorgalmazta, a Facebook-oldalunkon a Vásárhely utcáit népszerűsítő fotók voltak a legkedveltebbek. Reméljük, hogy egy pluszt tudunk nyújtani a városnak,
valamint gazdasági előnyt is jelentünk a helyi árusoknak, vállalkozóknak. Nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptunk, sok boltban kitették a plakátot, gratuláltak
ahhoz, hogy milyen előadókat tudtunk elhozni: Borgore, Pendulum, Welhello, Palma Hills, Stereo Palma,
Intim Torna Illegál – hogy csak párat említsünk. Nem
rétegfesztivált szervezünk, minél szélesebb közönséget
kívánunk vonzani, az erdélyi fiatalok ízlésvilágát szeretnénk lefedni. Sok olyan magyarországi együttes is
fellép, amely az alternatívabb réteget fedi le, de lesznek könnyűzenésebb, dallamosabb előadók is. Az erdélyi lemezlovasok külön teret kapnak, ahol
felléphetnek. Több mint 50 együttest, illetve előadót
hirdettünk meg négy színpadon, úgy gondolom, hogy
emellett a program mindenkihez szól. A strand ráadásul olyan kikapcsolódást nyújt, amilyet egy másik
fesztivál nem képes. Látványosan rendezzük be a tábort, lesznek pihenőhelyek, chill zone-ok, négy, látványosan felszerelt zenei helyszín, a fesztiválhoz
közel tusolósátrakat állítunk fel, és mindent próbáltunk a diákpénztárcákhoz igazítani. A jegyeladásunk
folyamatban van, több mint 24 ponton értékesítjük a
belépőket az online lehetőség mellett, és azt a célt tűztük ki, hogy napi 5000, összesen 20.000 főt érjünk el
– az eddigi eladások fényében úgy gondoljuk, ez reális
célkitűzés.

sem. Ha azonban az idők során az
elvekkel lazábban bánóvá „érett” ,
netán „túlérett” politikus kerül döntési helyzetbe, akkor egyszerűbb lett
volna, ha eszébe jut a legpraktikusabb érv: ebben az esetben a kormánykoalícióval kötött egyezség a
parlamenti támogatásra. Nem jutott eszükbe? Mindenekelőtt erre
lenne jó most valamiféle választ
hallani, majd az esetleges válaszból felsorjázó egyéb kérdésekre.
Például: megvezették őket, amiben
a Dragnea keze is benne lehet? Talányos, de ezzel most nem tölteném
az időt…
Inkább a következmények. A „kívánságkosár” égi manna volt a
mindig ugrásra kész szélsőséges nacionalisták számára. A nézettséget
hajszoló hírtelevíziók készségesen – s
maguk is elemi szakmai elveket sértve
– kiszolgálták a váratlanul kitörő keresletet. Mást nem is nagyon tehettek,
hiszen a jobbára ismert magyarellenes galéria tagjai mellett ezúttal megszólalt a nacionalista propaganda
„nehéztüzérsége”. Az ország legnépszerűbb, legbefolyásosabb véleményformálói álltak csatasorba –

agresszíven bő lére eresztve jobbára
alaptalan képzelgéseiket. Őket utólag
valamiféle perekkel fenyegetni ostobaság. Éltek az alkalommal! Ki és
hol fog bármilyen jogos hivatkozást
komolyan venni, amikor a jó szándék
állítható szembe a rosszhiszeműséggel?
Az igazságnak nevezett szolgáltatás
ilyen ügyekben illetéktelen. Ha valamiféle logika szerint azonban mégis
annak gondolná magát, messzire nem
jutnánk, aligha lazíthatna a kutyaszorítón, amibe az RMDSZ lavírozta
magát. Talán nem önfeledten, dalolva,
de önként. Az áthárítással nem szabadulhat attól, amivel szerintem szavazóinak tartozik, az önvizsgálattól.
Alkalom, hogy stílszerű legyek, az ÚJ
KEZDETRE! Akkor is, ha a csillagos
eget pillanatnyilag sűrű, sötét felhőréteg takarja el. Sajnos éppen akkor,
amikor amolyan centenáriumi
számvetésre/számonkérésre nyílhatott volna lehetőség. A mostani légkörben – s ez jó időre így marad,
az esetleg enyhülő látszat ellenére – a mégoly jogos „emlékeztetőknek” sem szorítanak
majd helyet nekünk. Szívesen tévednék ebben…
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Felgyorsítanák a távoltartási végzés kibocsátását

Évente 200 nő válik
a családi erőszak halálos áldozatává

Néhány napja késsel vágta el
volt párja nyakát Marosvásárhelyen egy férfi, az áldozat távoltartási
végzéssel
a
zsebében
került
életveszélybe. Alig másfél hete kalapáccsal ütlegelte feleségét
egy férfi, halálos sérüléseket
okozva. Május elején Bukarestben lőtte le feleségét
annak munkahelyén egy férj.
Januárban Marosvásárhelyen
fegyverrel oltotta ki élettársa
életét egy férfi. És ezek csak a
nagyobb sajtónyilvánosság
elé kerülő esetek, a statisztikák szerint Romániában minden
30
másodpercben
bántalmaznak egy nőt, és
évente több mint 200 nő válik
családon belüli erőszak halálos áldozatává. A nők ellen
erőszakot elkövetők szigorúbb büntetését, a bántalmazott nő azonnali védelmét
kezdeményezi törvénymódosítás útján az RMDSZ. A Nőszervezet NEEEM! (Nők Elleni
Erőszak Elleni Mozgalom)
című kampányának részeként
összeállított tervezetről Csép
Éva Andrea parlamenti képviselővel, a törvénymódosítás
kidolgozójával beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

– 2017 a nőket érő erőszak elleni
küzdelem európai éve, ami azt jelenti, most van itt az alkalom, lépnünk kell. A NEEEM! kampány
során három fő irányvonalunk van,
a tudatosítás, a tájékoztatás, illetve
a törvénymódosítás. Ezeknek a
jegyében építettük fel a kampányt,
tájékoztató akciókat indítottunk el,
és párhuzamosan nekiláttunk a törvénymódosítási javaslat kidolgozásának. Elsősorban a 2003. évi
217-es törvényt módosítanánk, ami
kimondottan a családon belüli erőszakot szabályozza. Ami a legfontosabb, hogy együttműködünk a
területen tevékenykedő civil szervezetekkel, mert nekünk, politikusoknak az a dolgunk, hogy a
törvénykezést hozzuk összhangba
az isztambuli egyezményben foglaltaltakkal, ami a nők elleni erőszak
összes formájának a felszámolásáról rendelkezik, és amit Románia is
ratifikált, viszont a gyakorlatba ültetése nagyon nehezen megy.
– Tudomásom szerint a törvénymódosítási tervezet elsősorban a távoltartási végzés megszerzését
gyorsítaná…
– Mivel jelenleg az állam által kínált megoldások nem elegendőek,
nem nyújtanak sem azonnali, sem
hosszú távú biztonságot és perspektívát az áldozatoknak, olyan
törvénymódosításon dolgozunk a
parlamentben, amely például előírja a bántalmazó azonnali távoltartását, illetve szigorítja a
büntetést.
A tapasztalat sajnos azt mutatja,
hogy a távoltartási rendelet nem
elégséges. A jelenlegi törvénykezés
szerint legtöbb 72 órán belül kibocsátják ezt a rendeletet, amit az áldozat kell kérjen. Van egy
formanyomtatvány, azt az áldozat

kitölti, ezzel fordul a bírósághoz,
ahol kiállítják a rendeletet. Ellenben
bizonyított tény, hogy sok esetben
ez a 72 óra kritikus idő az áldozatra
nézve, hiszen amelyik pillanatban a
bántalmazó fél, akivel sok esetben
egy háztartásban lakik, tudomást
szerez arról, hogy a nő elment a
rendőrségre és kérte a távoltartást,
általában még agresszívebbé válik,
és ilyenkor adódnak a helyzetek,
amikor újra bántalmazáshoz folyamodik vagy akár gyilkosságig is fajulhat az erőszak. Borzongok,
amikor ki kell mondani a számot,
de a statisztikai adatok szerint
évente 200 nő válik a családon belüli erőszak halálos áldozatává.
Ezen esetek megelőzése érdekében
javasoltuk a tervezetben, hogy vezessék be a sürgősségi távoltartási
rendeletet, amit már a helyszínre kiszálló rendőr kiállíthat, egy kockázati kérdőív gyors kitöltése után,
ami bizonyítja, hogy veszélyhelyzet
áll fenn, és indokolt a sürgősségi
rendelet, illetve az, hogy az agreszszort azonnal eltávolítsák a lakásból
– még akkor is, ha az közös tulajdonban van –, mert veszélyes a környezetére. Ez az egyik módosítási
javaslatunk.
A másik, amin változtatni szeretnénk, hogy jelenleg úgy rendelkezik a törvény, hogy amennyiben a
nő visszavonja a feljelentést, illetve
a felek a bíróság előtt kibékülnek,
megszűnik az eljárás, és a bántalmazó büntetőjogi felelősségrevonása elmarad. Ezt szeretnénk úgy
módosítani, hogy ha másodjára is
megtörténik a bántalmazás, és eljárás indul, akkor az hivatalból folytatódjon, és a bántalmazó megkapja
a büntetését akkor is, ha a nő utólag
visszavonja a feljelentést. A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy gyakran
meggondolja
magát
a
bántalmazott fél, és visszavonja a
feljelentést, mert arra gondol, hogy
a férfi megbánta a tettét. Sok esetben az áll a háttérben, hogy a felek
egy háztartásban élnek, és a nő tart
attól, hogy a családi kasszát fogja
terhelni a büntetés, vagy családfenntartó nélkül maradnak, ha börtönbüntetéssel
sújtják
a
bántalmazót.
– A mindennapok tapasztalata
arról árulkodik, hogy a hatóságoknak nem áll módjukban nyomon követni, hogy a bántalmazó fél
betartja-e a távoltartási rendeletet,
és nem lépnek fel eléggé hatékonyan, amennyiben megszegi azt…

– Volt a Nemzeti Liberális Pártnak egy kezdeményezése évekkel
ezelőtt, ami a távoltartási rendelet
betartásának a felügyeletét célozta,
hiszen valóban ez is rendkívül fontos szempont. Ez azt jelentette
volna, hogy ha távoltartási rendelet
született az ügyben, a bántalmazónak digitális karkötőt kellett volna
viselnie, így ellenőrizték volna,
hogy betartja-e a rendelet előírásait,
és valóban nem közelít az áldozathoz. Ezt azonban elvetették, nem
álltak rendelkezésre a szükséges
anyagi források a gyakorlatba ültetéséhez. A törvénymódosításunk elsődleges célja, hogy a nő, a család
minél rövidebb időn belül biztonságba kerüljön. A folyamat gyorsítása érdekében nagyon fontos, hogy
a helyszínre kiszálló rendőr is el
tudja indítani az eljárást, mert hiába
állampolgári kötelességünk, hogy
tanúként elmondjuk, mit tapasztalunk a környezetünkben, például
hogy a szomszédasszonyt hetente
kétszer jól megverik, sok esetben a
szomszédok nem vállalják a felelősséget, hogy elmenjenek és nyilatkozatot tegyenek, túl bonyulult a
procedúra, és azt mondják, nem hiányzik nekik az ebből származó bonyodalom. Nem beszélve arról,
hogy tartanak tőle, hogy a szomszéd, aki ellen vallottak, őket veszi
majd célba.
– Milyen szakaszban van a szóban forgó törvénymódosítási tervezet?
– A héten elkészül a végleges változat, majd az következik, hogy
más pártok részéről is támogató aláírásokat szerezzünk, és valószínűleg június utolsó hetében be is
nyújtjuk. Várhatóan a
parlamenti vakációt követően, ősszel kerül majd
sor a tárgyalására. Hamarabb sajnos nem lehetett,
mert kényes téma, emberjogi kérdéseket érint,
ugyanis bármennyire is
elítélendő az agresszorok
tette, nekik is vannak jogaik, amelyeket figyelembe kellett venni a
kidolgozás során. El kell
mondanom, több kolléganővel is beszéltem, más
pártok tagjaival, és elmondták, hogy támogatni
fogják a módosítási tervezetet.
Mindemellett azt gondolom, nagyon fontos,

hogy minél többet beszéljünk erről
a témáról. Amióta a kampány elindult, örömmel tapasztaljuk, hogy
egyre többen keresnek meg, bizalommal fordulnak hozzánk bántalmazott nők is, akik elmondják,
hogy jártak, és mit tudnak tanácsolni nekünk, törvényhozóknak.
Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a nők
nem ismerik a jogaikat, félnek, úgy
érzik, nem tudják végigcsinálni a
hosszadalmas procedúrát, tartanak
attól, hogy ez idő alatt ők meg a
gyerekeik nem lesznek biztonságban. És itt ismét felmerül egy kényes kérdés, a védett otthonok
helyzete Romániában. Rendkívül
fontos lenne megkeresni a forrásokat, hogy a meglévő krízisközpontokat fejleszteni lehessen. Maros
megyében például csak egy van.
– A Maros megyei központ üzemeltetői néhány hete tették szóvá,
hogy pótágyakat tesznek a szobákba, hogy ne kelljen elutasítani a
veszélyben lévő nőket; legalább a
jelenlegi kapacitás kétszeresére
volna szükség…
– Igen, a Maros megyei krízisközpont is infrastrukturális beruházásokra
szorul.
Országos
érdekeltségű programokat kellene
indítani és forrásokat elkülöníteni,
hogy a meglévő központokat fejlesszék, illetve újabbakat hozzanak
létre, mert egy idő után oda jutunk,
hogy bátorítjuk a nőket, kérjenek
segítséget, de nem lesz ahová befogadni őket. Az érintett civil szervezetek kezdeményezték, hogy legyen
egy országos érdekeltségű program,
ez van elakadva. Amikor az idei
költségvetésről tárgyaltunk, külön
megkérdeztem a miniszter aszszonyt, mert ez a terület a munkaügyi minisztériumhoz tartozik,
hogy milyen forrásokból fogják ezt
lebonyolítani. Azt mondta, hogy
uniós forrásokból próbálnak majd
pénzt szerezni ezeknek a központoknak a fejlesztésére, vagy akár
újakat létesítsenek. Mert Romániában vannak olyan megyeszékhelyek, ahol nincs is ahová befogadni
a családi erőszak áldozatait.
A másik nagy kérdés, hogy mi
történik a vidéken élő nőkkel, akik
nem rendelkeznek a szükséges információkkal. Például egy kis, elzárt településen nem tudja az
asszony, hogy milyen joga van,
hogy kihez fordulhat, szégyelli is,
ha családi erőszak áldozata lesz,
vagy lehet, elkönyveli magában,
hogy megérdemelte. Ez a nagy kihívás, hozzájuk is eljuttatni az üzenetet. Ezért civil szervezetekkel
együtt szeretnénk elindítani egy beszélgetéssorozatot, ahol a jogaikról,
a lehetőségekről tájékoztatjuk a
nőket. Azt szoktuk tanácsolni, hogy
az első jelek után, amikor agresszívebbé válik a viselkedés, megtörténnek az első fenyítések, legyen
egy menekülő útvonal, például az
éjszaka közepén is felhívhasson egy
szomszédasszonyt vagy a lelkészt,
és ne szégyellje, hogy el kellett menekülnie otthonról, mert az ő meg a
gyerekei testi épsége, élete forog
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kockán. Fontos tudatosítani az emberekben, hogy hívják bizalommal
a 112 segélyhívó számot, ha ők
maguk érintettek a családi erőszakban, de akkor is, ha például a kolléganőjük hetente kétszer úgy megy
be dolgozni, hogy kék-zöld foltok
vannak rajta, mert újra „elesett”.
Igenis üljenek le vele, és biztassák, hogy menjen el a rendőrségre. Illetve vegyék fel a
kapcsolatot a civil szervezetekkel,
amelyek hasonló helyzetben támaszt tudnak nyújtani mind a bántalmazott nőnek, mint pedig a
családjának.
Lőrincz Csilla kolléganőm kezdeményezésére a Neeem! kampány
keretében Maros, Hargita és Kovászna megyében szakemberek kiképeztek egy-egy csapatot, amelyek
rendhagyó osztályfőnöki órákat tartottak az iskolákban arról, hogy mit
jelent az erőszak, milyen formái
vannak, milyen jelekre kell figyelni,
mert úgy gondolom, fontos arra nevelni az ifjú nemzedéket, hogy csírájában meg kell szüntetni az
erőszak összes formáját. Mert ha
jelen van a családban, a gyerek ezt
a modellt viszi tovább. Azt tapasztalom, hogy a mai 14-18 éves generáció rendkívül tájékozott és bátor,
ösztönözni kell, hogy ha a családban erőszak történik, fogja meg a
gyerek az édesanyja kezét, és
mondja azt, hogy innen nekünk
menni kell.
– Romániában köztudottan igen
gyakori a családon belüli erőszak.
Mi a helyzet ezen a téren az unió
többi országában?
– Nemrég háromnapos konferenciát szervezett az Interparlamentáris
Unió erről, Tegyük hatékonnyá a
nők elleni erőszakot szabályozó törvényt! címmel. Érdekes példák
hangzottak el, például a moldovai
példa: tavaly bevezették a sürgősségi távoltartási rendeletet, a rendőr
a helyszínen kiállítja. Tavaly ezer
távoltartási rendeletet adtak ki, idén
már hatszázat kértek. A moldovai
rendőrség elsődleges célja, hogy
bízzanak bennük a nők, és visszaszorítsák a nők elleni erőszakot.
Igaz, 2012 óta folyamatosan képezték erre a rendőröket, az igazságügyben dolgozókat, ami igen fontos
szempont, hiszen ahhoz, hogy a
rendőrséghez forduljanak a nők,
kell bízzanak annak a hatékonyságában. Spanyolországban is kiválóan le van osztva, hogy kinek mi a
hatásköre, együttműködnek az
egyes hatóságok ezen a téren. Ami
meglepő volt számomra, hogy nemcsak Romániában, hanem egész Európában probléma a nők elleni
erőszak, de Nyugat-Európában sikerült a szigorított törvénykezéssel,
illetve az illetékes hatóságok közötti együttműködéssel annyira fellépni ellene, hogy már nem annyira
jellemző a testi erőszak, illetve az
emiatt bekövetkezett elhalálozások
száma is csökkent. Ezzel szemben
nagyobb méreteket kezdett ölteni a
verbális, a szexuális erőszak, valamint az internetes zaklatás.
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Szonáta a művészetről és a tudományról (1.)

Mi teszi szonátává a zenét? A válasz egyszerű: a szerkezet. Megér egy bekezdést a
szonáta összefoglalása. Az XVII. század közepe táján megjelenik két hangszeres műfaj:
a templomi szonáta (sonata da chiesa) és a
kamaraszonáta (sonata da camera). Műfaji
szempontból a szonáta többtételes mű. A magyarázatban akkor keletkezik kisebb zavar,
amikor elmondjuk a diáknak, hogy a szonáta
– a többtételes műfaj – egyik tétele szonátaforma. Aki okoskodni akar, ilyenkor azzal
érvel, hogy az alma egy olyan gyümölcs,
amelynek egy része alma. A találékony tanár
erre azt mondja, hogy az almának is több
része van: magház, magok és húsos rész.
Ugyanilyen a szonáta is: több tétele közül az
egyik szonátaforma. A szonátaforma is három
egységből áll, akár a fogalmazás: bevezető
rész (expozíció), tárgyalás (kidolgozás), befejezés (visszatérés). Az expozícióban jelennek meg a témák – általában kettő (főtéma és
melléktéma). A kidolgozási részben a szerző
a témák motívumaival játszadozik. Végül a
visszatérésben – mintegy nosztalgiázva –
újból megjelennek a témák.
A tudomány és a művészet viszonya is egy
érdekes „szonátaforma-tétel” két témával.
Ennek a műnek a „szerzője” Lánczos Kornél
fizikus-matematikus. Ami különös ebben a
fiktív szonátában, hogy még a szerző sem
tudja megjelölni, hogy melyik a fő-, illetve
melléktéma: a tudomány vagy a művészet.
Hogy megértsük e szokatlan „szonátát”, ismerkedjünk meg Lánczos Kornéllal! 1893.
február 2-án született Székesfehérváron.
Édesanyja, Habn Adél kitűnő zongorista volt,

Bogdán Emese

gyakran hangversenyezett jótékonysági célokra. Bár a kis Kornél gyakran betegeskedett, mégis jelessel végezte iskoláit.
Székesfehérvár után 1910-től a budapesti Tudományegyetemen tanult tovább kísérleti fizikát. 1916-tól a Műegyetem tanársegéde. Itt
írta meg doktori disszertációját 1919-ben, amit
véleményezésre többek között Einsteinnak is
elküldött. A relativitáselmélet atyja biztató válasszal tisztelte meg a fiatal professzorjelöltet:
„…Ön méltó a doktorátusra”.
A Nagy Háború után Lánczos Kornél
egyre inkább úgy érezte, Magyarországon

Hangunk üzenete

Hangos világban élünk, állapítják
meg a szakemberek nem kis aggodalommal. Tény és való, az utóbbi
évtizedekben hangosabbá vált a
környezetünk, és már észre sem
vesszük, hogy mi is emeltebb hangon beszélünk, hogy megváltozott
a hanghordozásunk, hogy kapkodjuk beszéd közben a levegőt, így a
mondanivalónk is negatív töltetet
kaphat. Rohanó világunk negatív
jellemzője a nagyfokú zajártalom,
amiben naponta benne vagyunk, de
úgy, hogy nem is akarunk tudomást
venni róla. A szakemberek véleménye szerint a diszkós élmények
miatt a fiatalok 40%-a már enyhe
hallászavarokkal küzd. No de mi
lesz a saját hangunkkal ebben a nagyon zajos világban? Hogyan tudjuk hallatni, hogyan tudjuk kifejezni
magunkat, hogy megértsenek, hogy
elfogadjanak, hogy eredményesek
legyünk? Kevesen tudják, mi mindent árul el személyiségünkről a beszédhangunk. Alig mondunk
néhány mondatot, és rögtön ráéreznek lelkiállapotunkra. Hangunk
mindent elárul hangulatunkról. Ha
haragszunk, beszéd közben a levegő erősen préselődik ki, ami nyomott
hangot
eredményez.
Érzelmeink megváltoztatják a hangunkat, a vegetatív idegrendszer
ugyanis befolyásolja a gégefő működését. Ha szomorúak, lehangoltak vagyunk, a beszéd közben
használt izmaink elernyednek, s így
hangunk erőtlenné, elmosódottabbá
válik. Izgalom, stressz hatására a
hangszalagok megfeszülnek, amitől
a hangunk is magasabb lesz. Ha
ilyenkor vitába keveredünk, megerőltető a beszéd, és nem vagyunk
képesek érveinket megfelelően tálalni. Ha viszont harmóniában vagyunk önmagunkkal, akkor a
hangunk tiszta, és határozott. Méltán mondják tehát, hogy a hang is –

a szemhez hasonlóan – a lélek
tükre, a lelkiállapot barométere. A
kutatások azt igazolják, hogy a
nőket magasabb és halkabb hangjuk
miatt kevésbé veszik figyelembe a
hivatalos felszólalásokon, a tárgyalóasztal mellett, mint a férfiakat.
Lássuk, hogyan segíthetünk magunkon: a megfelelően erős, ám kellemes hangképzésben segít a
nyugodt, kiegyensúlyozott lelkiállapot, a helyes légzés, a testtartás,
az izmok tónusa. Ha nyugodtan,
egyenletesen lélegzünk, akkor a
légzés hordozza a hangot. Az oly
sokat emlegetett hasi légzés itt is
nagy előnyt jelent. Belégzéskor a
has kidomborodik, kellő mennyiségű levegőt raktározunk, majd
lassú kilégzéskor homorodik, a rekeszizom enyhén megfeszül. A hasi
légzés a jógalégzések alapját képezi, de ha egészségesek akarunk
lenni, el kell sajátítanunk teljes
használatra. Szintén szakemberek
felmérései szolgáltatnak adatokat
arról, hogy az emberek 70%-a helytelenül lélegzik (csak tüdőbe szívja
a levegőt), ami a szervezet hiányos oxigénellátását eredményezi.
A helyes rekesz- (vagy
középhasi) légzés a
hangképzésben
is
nagy szerepet játszik,
érdemes tehát elsajátítani. Nem igényel
semmilyen nehézséget. Ülő vagy fekvő
testhelyzetben kezünket a hasfalra helyezzük,
belégzésre
kidomborítjuk a hasat,
kilégzésre behúzzuk,
és kezünkkel enyhén
rásegítünk a kifújásra.
Ha ráfigyelünk a légzésünkre, hasizmainkat
ellazítjuk
gyakorlat közben, ez a
tudatos légzés később
automatikussá válik,

nem tudja kellő módon kamatoztatni
tehetségét. 1921-ben találkozott először Einsteinnal. A találkozás pillanatáról ő maga vallott: „Első
megbeszélésem Einsteinnal akkor
volt, amikor 1921-ben Németországba mentem. Csupán néhány perces beszélgetésre nyílt alkalom két
előadás közti szünetben. Borzasztóan csodáltam őt, és valóságos remegés fogott el, szívem hevesen
dobogott, amikor a folyosón messziről láttam, hogy közeledik felém”. Ez
a beszélgetés sorsdöntő volt, munkatársa lehetett a csodált zseninek.
Bár a hétköznapi ember számára
a kvantummechanika egyik úttörőjeként elérhetetlen magasságban művelte a tudományt, a művészetben is
jártas volt. Gyerekként a családban
naponta találkozott színvonalas zenével. Zongorista édesanyja nem hanyagolta el gyermekeinek zenei
nevelését. A család kisebb zenei központtá alakult. Az ügyvéd apának
egyik kollégája, Kneifel Ferenc szintén zenéléssel feledtette el a perlekedések idegőrlő
hangulatát. A nagymama „este fél nyolckor
általában ránézett az órára, és mondta a legkisebb gyereknek: eridj szépen, Imruskám, és
hozd haza apádat a házimuzsikálásból”.
Lánczos Kornél maga is figyelemre méltó
zenész hírében állott. Dublini lakása gyakran
zenés összejövetelektől volt hangos. Hogy
miért éppen oda gyűltek össze a szórakozni
vágyók? Mert „ragyogó előadói képességével, jellegzetes gesztusaival a hallgatóság figyelmét teljesen lekötötte”.

és pozitívan befolyásolja minden
életműködésünket. A testtartás is
hatással van a beszédre. Megfigyelhetjük a profi szónokok egyenes, de
nem feszes tartását, és tapasztalhatjuk beszédük meggyőző hatását. A
testtartás, az izmok feszessége és a
légzés egységet alkotnak. A test ellazulása vagy feszessége, a tarkótáji
izmok tónusa közvetlen hatással
van a hangszálainkra. A jó beszédhanghoz tartani kell a megfelelő
egyensúlyt a légzés–testtartás–
izomtónus között. Egypár egyszerű
tornagyakorlat segíthet ebben az
egyensúlyrendezésben is. A tudatos
ásítás, a vállkörzés, a nyak előre és
oldalra hajlítása előkészítheti izmainkat a nyilvános beszédre. Sokan
nem ismerik saját hangjukat. Figyeljük meg hangunkat, beszédünket különböző élethelyzetekben.
Hogyan cseng reggel a boltban, milyen később a munkahelyen, és milyen este, mikor gyerekeinkkel
játszunk? Más emberek hangjának
megfigyelése is érdekes tapasztalatokkal szolgálhat. Figyeljük meg
műsorvezetők, előadók, politikusok
beszédhangját, milyen hatást válta-

Félreértés ne essék, nem afféle komédiás
muzsikusról van szó, aki csak elkápráztat!
Lánczos Kornél a művészetet és a tudományt
rokon világoknak tekinti. Ebből eredően a zenéhez is tudományosan nyúl, a tudományhoz
pedig művészien viszonyul: mindenikben a
szépet, a fantáziát keresi. Írt is egy zseniális
dolgozatot A tudomány mint a művészet egyik
formája címmel. Ez a munka kitűnő bizonyíték arra egy „száraz” tudományokat művelő
embertől, hogy káros megfosztani az embert
a művészi neveléstől – beleértve az igényes
zenét is.
Lánczos elismeri, hogy a felületes tudású
ember számára valóban két külön világ a tudomány és a művészet, de aki kellően képes
elmélyülni mindkettőben, az rádöbben, hogy
a kettő egymással szoros kapcsolatban álló
párhuzamos világ. Először a félművelt ember
szempontjából vázolja fel a tudomány és a
művészet viszonyát.
1. A tudomány gondos kísérletek eredményeiből származó tényekkel dolgozik.
Ezzel ellentétben a művészet képes kitalálni egy fiktív világot sajátos szabályrendszerrel.
2. A tudomány az értelem szintjén él, a művészet pedig az érzelmek világában zajlik.
3. A tudományban nincs szerepe az egónak, a világegyetem szabályai a személy nélkül is érvényesek. A művészetet az érzelmek
és azok reakciói teszik érdekessé.
4. A tudományban nincsenek előítéletek,
csak tények, nincs jó és rossz szabály. A művészetekben a jó és a rossz, vagyis az ellentétek tartják éberen a figyelmet.
Ha itt megállnánk, akkor vasfüggöny választaná el a két világot. De Lánczos Kornél
tovább szőtte ezt a csodás „szonátát”, és megtalálta a harmóniát.
(folytatjuk)

nak ki belőlünk?! Mi az, amit nem
szeretünk a hanghordozásukban?
Ezek a tudatosítási gyakorlatok segítenek, hogy jó legyen a hangunk
a vitákban vagy előadásoknál, de
bárhol, minden helyzetben képes
megütni a megfelelő hangnemet, feszült helyzeteket is tud kezelni, ha
tudatos légzéssel szabályozzuk képzését. De mi van akkor, ha berekedünk? A túlerőltetés, a helyiségek
mikroklímája, a száraz, poros levegő, a munkahelyi stressz hatására
a garat nyálkahártyája kiszárad,
és berekedünk. Ilyenkor nem a suttogás a megfelelő megoldás, mert
ez is megfeszíti a hangszalagokat,
hanem a türelmes hallgatás, és a
gyógynövények használata (zsálya,
kamilla, galajtea alkalmazása gargarizálásra és ivásra egyaránt, gyermekláncfű virágjának szirupja,
fenyőszirup stb.). Figyelemre
méltó, ha valaki állandóan köszörüli a torkát vagy megváltozik a
hangja, furcsa mellékzöngéje jelentkezik, vagy csak egyszerűen
idegenül cseng. Ilyenkor feltétlenül
forduljunk fül-orr-gégész szakemberhez. Figyeljünk tehát a han-

gunkra ugyanúgy, mint más szervünkre! Torokgyulladás, megfázás
idején ne erőltessük meg hangszálainkat, tartózkodjunk a dohányzástól, alkoholtól, hisz ezek is
károsítják a garat nyálkahártyáját.
Zajos helyeken ne akarjuk túlkiabálni a háttérzajt, és lehetőleg
mindig természetes hangmagasságunkat használjuk: se túl magasan, se túl mélyen ne beszéljünk,
énekeljünk. A szakemberek véleménye szerint a szakmájukban sokat
beszélők (színészek, tanárok, előadók) megelőzésképpen hetente
egy alkalommal teljes hangdiétát
kellene tartsanak. És végül az éneklésről is kell szólni, amit mára már
nagyrészt mellőztünk életünkből,
hiszen gépek helyettesítik azt is.
Gépzenére szórakozunk, ritkaságszámba megy az éneklés egy-egy
összejövetelen, családi eseményen, pedig milyen jó hatása van
testre, lélekre egyaránt! Edzi a
hangszálakat, oldja a stresszt és
kellemes hangulatot teremt. Az
éneklés pozitív hatásairól, az énekterápiáról a következőkben lesz szó
bővebben.

2017. június 22., csütörtök ____________________________________________ HARMÓNIA ____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Zamatos nyár

adjuk. Ízlés szerint savanyítjuk. Tálaláskor tejfölözzük és
friss kaporral megszórjuk.
Ötletért böngészgettem a lapokat, hogy milyen új- Kajszibarackos süti
Hozzávalók: 10 dkg vaj, 12 dkg cukor, 2 egész tojás, egy
donságot honosíthatnék meg a konyhámban. Találtam is, meg nem is, mint a mesékben, ezért evőkanál tejföl, egy citrom reszelt héja, 2 tasak vaníliás

7

elővettem édesanyám jól bevált hétköznapi levesét
és pitereceptjét, és csak a török böreket készítettem újdonságként. Ízes ajánlatok, ötletek, amit a
hétköznapi menübe érdemes beiktatni.

Mezey Sarolta

Salátás fuszulykaleves

Nyár eleji kedvenc, minden idényben egyszer-kétszer az
asztalra kerül.
Hozzávalók: 30-40 dkg száraz paszuly, füstölt sonka soványabbik része (de tetszés szerint füstölt oldalas, csülök is
jöhet bele, éppen ami a háznál adódik), egy jókora fejes saláta, egy nagy hagyma, 3-4 cikk fokhagyma, egy csokor
kapor, kevés olaj, só, bors, ecet, egy kanál csemegepaprika,
két kanál liszt, tálaláshoz tejföl.
Elkészítése: a paszulyt pár órára beáztatjuk, a levét letöltjük, és az apróra vágott hagymával, fokhagymával és a sonkadarabokkal főni tesszük. Amikor a paszuly már majdnem
kész, hozzáadjuk az apróra szaggatott salátát és kaprot. Miután a saláta is megfőtt, híg rántást készítünk és a leveshez

A sérültek alkalmazását ösztönzik

cukor, egy kávéskanál sütőpor, egy késhegynyi szalalkáli.
Ezeket együtt habosra kavarjuk, végül hozzáadunk 12 dkg
lisztet. Kivajazott, lisztezett (kerek) formába simítjuk, s a tetejét meghintjük kristálycukorral, majd félbevágott barackokat rakunk rá. Előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.
Magára, friss barackkal díszítve vagy vaníliás fagyival tálaljuk.
Tehéntúrós-cseresznyés börek
Először készítettem, de nem utoljára. Nagyon ízletes, mutatós, hamar elkészül, és vendégvárónak is kitűnő.
Először elkészítjük a tölteléket: egy fél kg tehéntúrót ízlés
szerinti cukormennyiséggel, egy tojássárgájával, 2 csomag
vaníliás cukorral, egy fél citrom reszelt héjával simára kavarunk. A cseresznyét kimagozzuk és félbe szedjük. A négyszögletű üzleti réteslapokat hármasával társítjuk és
háromszögűre vágjuk. A háromszög alapjára, de csak a középső részre hosszant elhelyezzük a tehéntúrót, és rátesszük
a cseresznyét. A két csücsköt ráhajtjuk és feltekerjük. Amikor
a „szivarok” megvannak, forró olajban megsütjük. Friss cseresznyével tálaljuk.

Munkahelyen való helytállásra
készítik fel a fiatalokat

Tizenkét fogyatékkal élő fiatal
szerzett tapasztalatot az elmúlt hónapokban a munkaerőpiacon való elhelyezkedés
terén. A fiatalok a marosvásárhelyi Alpha Transilvană
Alapítvány Atrium programjának a résztvevői, akik az Auchan bevásárlóközpontban
végezték a munkahelyi gyakorlatot.

Menyhárt Borbála

Múlt héten szervezték meg a marosvásárhelyi Alpha Transilvană
Alapítvány székhelyén a Munkahelyi gyakorlat – esély a sikerhez
című konferenciát, amire az Auchan
a Fiatalokért Alapítvány által támogatott és az Alpha Transilvană Alapítvánnyal közösen megvalósított
pályázat keretében került sor. A
konferencia fő célja az volt, hogy a
meghívott cégvezetőknek bemutassák a munkahelyi gyakorlat munkamódszert – mint pozitív példát –,
aminek segítségével lehetőség nyílt
tizenkét fogyatékkal élő fiatal munkaképességének a fejlesztéséhez, a
munkaerőpiacon való sikeres alkalmazás érdekében.
Banga Erzsébet, az Alpha Transilvană Alapítvány Atrium Támogatott Foglalkoztató Központjának a
programkoordinátora lapunknak elmondta, a fiatalok január óta az Auchan bevásárlóközpontban tehetik
próbára és fejleszthetik képességeiket, többek között a polcok rendezésénél, az áru válogatásánál veszik
igénybe a segítségüket heti egy alkalommal, és munkájukat gyógypedagógus is felülvigyázza. A cél:
felkészíteni a fiatalokat a munkahelyen való helytállásra. A programkoordinátor szerint nem a szakma
elsajátítása a cél, hanem elsősorban
azt szeretnék, hogy ezek a fiatalok
megtanulják, hogyan kell alkalmaz-

kodni a belső szabályokhoz, betartani a felettes utasításait, illetve miként
kell
viselkedni
egy
közösségben, hiszen mindez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy majd bármely munkahelyen meg tudják állni
a helyüket. Az alapítvány keretében
működő Atrium információs, tanácsadó és munkahely-közvetítő központ folyamatosan támogatást nyújt
a sérült fiataloknak a munkahelykeresésben, illetve, amennyiben találnak nekik állást, ezt követően
utókövetés zajlik, azaz az alapítvány szakemberei továbbra is tartják a kapcsolatot a fiatallal,
valamint a munkaadóval is. Jelenleg harmincegy fiatal esetében van
folyamatban az utókövetés, nekik
már hónapok, de akár évek óta sikerül helytállniuk a munkahelyükön. Akadnak közöttük, akik
előkönyvelésben dolgoznak, mások
szerelőként, esztergályosként, takarítóként vagy csomagolóként keresik a kenyerüket. Tizennégy cég
vezetői hajlandóak voltak fogyatékkal élő fiatalokat alkalmazni, legtöbben a Hirschmann vállalatnál

dolgoznak, másokat pedig a Dürkopp vagy a Matricon foglalkoztat.
Banga Erzsébet elismerte, sajnos
kevés az a cég, ahol nyitottak a sérültek irányában, legtöbben nem
szívesen vonják be őket a munkafolyamatba, holott a tapasztalat
azt igazolja, hogy igenis helytállnak a fiatalok, és képességeikhez
mérten el tudják végezni a rájuk
bízott részfeladatokat. A konferenciának az volt az elsődleges
célja, hogy ismertessék ezeket a
sikertörténeteket a cégvezetőkkel,
akik esetleg nem merik bevállalni
azt, hogy fogyatékkal élő munkaerőt alkalmazzanak, viszont a vártnál
kevesebben érdeklődtek a kezdeményezés iránt.
A programkoordinátor hozzátette, jelenleg annak a tizenkét fiatalnak keresnek munkahelyet, akik
január óta részt vesznek az Auchan
bevásárlóközpontban végzett gyakorlaton. A cég vezetősége pedig
felajánlotta, hogy választanak majd
egy vagy két személyt, akinek a
gyakorlat lejárta után munkahelyet
biztosítanak.

Illusztráció

Cseresznyekompót
A cseresznyeidényben annyit kell enni ebből a ropogós
gyümölcsből, amennyit lehet, mert igen egészséges. Egy bökkenő van, elég drágán árulják, ritka, amikor tíz lejen aluli áron
lehet vásárolni belőle a piacon. Igen ám, de télire is kell gondolni, s nem árt, ha egypár üveggel a kamra polcaira is kerül.
A cseresznyét megmossuk, a szárát leszedjük, a gyümölcsöt
tiszta befőttesüvegekbe helyezzük. Három liter vízből, egy kilogramm cukorból szirupot főzünk, s ezzel töltjük fel a cseresznyét. Kevés szalicilt teszünk rá, lefedjük és kidunsztoljuk.
Száraz dunsztban hagyjuk kihűlni. Télen finom csemege.
Jó sütést-főzést!

Az autisták integrálódását
segíti az év
innovatív gyerekkönyve

Az autista gyerekek általános
iskolai integrációját segíti
Stefanik Krisztina és Bartos
Erika Csillagbusz című kötete,
amelyet az év leginnovatívabb mesekönyvének választottak idén.

A mesekönyv ötlete Brokés Judittól, a veszprémi AutiSpektrum
Egyesület vezetőjétől származik –
mondta el Stefanik Krisztina, a
kötet szerzője az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.
„Bár író nem vagyok, fejlődéspszichológusként van elképzelésem arról, hogy egy tipikusan fejlődő
kisiskolás gyereknek milyen nyelvezettel érdemes írni” – fejtette ki a
szakértő, aki 25 éve foglalkozik a fejlődési zavarral és azzal, hogyan lehet
erősíteni az autizmussal élő gyerekek
befogadását a közösségekben.
„Igyekeztem úgy megírni a szöveget, hogy véletlenül se gyártsunk
egy állatorvosi lovat Misiből, a főszereplőből, tehát nem aggattuk rá
az autizmus valamennyi lehetséges
tünetét, inkább egy reális képet
igyekeztünk kialakítani” – foglalta
össze Stefanik Krisztina. Mint
mondta, az autizmussal élő gyerekek nagyon sokfélék, de a visszajelzésekből kiderült, hogy nagyon sok
gyerek magára ismert a mese olvasása közben.
A történet igyekszik nem tanmese lenni, de tudományos tényeken alapul, magába foglalja
mindazt, amit a fejlődési zavarról
tudni érdemes, és kitér arra is, hogy
milyen haszonnal jár a közösség
számára, ha van autista tagja is.
A történet szerint az új iskolába
kerülő, addigra már nagyon sok helyen, sok sikertelenséget megélt
Misi bekerül egy új osztályba, ahol
bántalmazzák és csúfolják is, de
szép lassan, közös tevékenységek és
valódi megértés mentén elfogadják

a többiek, és ő is a többieket. Stefanik Krisztina elmondta, hogy a
könyv elsősorban azoknak a tipikusan fejlődő alsós kisiskolásoknak
szól, akiknek van autizmussal élő
osztálytársuk, hiszen a befogadás
lassú folyamat, és elsősorban a megértésen és a megismerésen alapszik.
„Szeretik azt mondani, hogy az
autizmussal élő emberek nem értik
jól a társas világot, ami gyakran így
is van, ugyanakkor a többségi társas
világ sem érti az autizmussal élőket.
Ha valakit nem értünk, vagy ha a
megszokottól eltérően viselkedik,
akkor nagyon gyakran bántással
végződik, pusztán a meg nem értés
miatt” – fűzte hozzá.
Mint mondta, a legtöbb iskola
mögött nincsen autistákhoz értő segítség, de ha lenne, akkor apró lépésekkel jól megvalósítható,
nagyon hasznos integráció jöhetne
létre.
A szakértő elmondta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával elindult egy, a könyv
hatásvizsgálatát célzó kutatás, illetve a pedagógusok számára a
könyvhöz egy módszertani ajánlás
is készül, amely az autizmussal élő
gyerekek befogadását célzó foglalkozások felépítéséhez nyújt segítséget.
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Szükség van-e a fiókák megmentésére?

odúlakó fajoknál is előfordul: például a cinegéknél, verebeknél, seregélyeknél és az erdei fülesbagolynál is.
És akkor mit mentünk meg?
A csupasz, fehér pihés, csukott szemű, járásra vagy állni
képtelen, sebesült, rendellenes szárny- és lábtartású fiókákat.
A nagy testű madarak (gólyák, ragadozó madarak) fiókáit,
amelyek testének nagy része még csupasz, toll nélküli. Esetenként a madarak olyan helyekre építik a fészküket, ahol a
fiókák túlélése bizonytalan, ilyenkor érdemes lehet közbeUgyanakkor az énekesmadarak – és főleg a nem veszélyez- lépni. A rokonszenv és a sajnálat vezeti sok embertársunkat
tetett fajok – fiókáinak mentése fajvédelemi szempontból
nem igazán értékes tevékenység, inkább érzelmi vetülete van,
hisz természetes, hogy a fiókák egy része ragadozók áldozata
lesz, vagy betegségek és balesetek révén pusztulnak el. Ez a
természetben fennálló egyensúly szabályozásának része, hisz
a kis- és közepes méretű énekesmadarak évente 2-3 fészekaljat raknak, így egy pár fiókáinak a száma elérheti az évi 30at, azaz igazán szapora fajoknak számítanak. Tehát a
populációk fennmaradása biztosított bizonyos számú fióka
elpusztulása esetén is. Sok esetben a tollas fiókák nem árvák
és nem elhagyottak! Sok faj esetében ez az „egyedül hagyás”
része a tanulási folyamatnak, a szülők ilyenkor is figyelik és
védelmezik a fiókákat. A fészekhagyó fiókás fajok (például
a fekete és énekes rigók) gyakran a szülők veszélyjelzésére
ugranak ki a fészekből, és ezáltal befejeződik a fészeklakó
fejlődési szakaszuk. E fajoknál csak
bizonyos esetekben kell
visszahelyezni a fiókákat
a
fészekbe: például ha erős
szél
miatt
estek ki, vagy
amikor a fiókák
még
nagyrészt pihetollakkal
borítottak. E
fészekhagyó
viselkedés bizonyos mértékben
az
Májustól augusztusig tart az az időszak, amikor
gyakran találkozhatunk elhagyottnak tűnő fiókákkal vagy kölykökkel a természetben vagy akár városi környezetben, és ilyenkor kapja a menhelyünk
a legtöbb segélyhívást. Azonban figyelem! Sok madárfaj fiókái önszántukból hagyják el a fészket,
még mielőtt repülni tudnának, és a szüleik még napokig etetik, szükség esetén pedig védelmezik
őket.
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akkor is, amikor menteni próbálják a mezőn, erdőn és erdei
tisztásokon tett kirándulásaik során fellelt őz, nyúl és hasonló
emlősfajok fiataljait. Habár ezek az ivadékok elhagyottnak és védtelennek tűnnek, ez csak látszat, és távol áll az
igazságtól. A szülők okkal hagyták őket hátra ezeken az
általuk ismert, védett helyeken, és hamarosan visszatérnek hozzájuk! Ezért nincs szükségük mentésre! Tehát ne
nyúljunk hozzájuk, ne zavarjuk és ne költöztessük a kölyköket! Biztonságosabb nekik, ha nem zavarjuk őket! Ha
további tanácsra van szükségük, hívjanak a 0722-533-816os számon!
A Milvus madárvédő egyesület
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Hosszú Katinka összefogásra hívja
az úszókat a FINA ellen

Hosszú Katinka nyílt levélben
kérte az úszókat, hogy közösen
lépjenek fel a nemzetközi szövetségben (FINA) szerinte uralkodó
káosz ellen.
A háromszoros olimpiai bajnok
sportoló közösségi oldalán tette
közé szerda reggel írását, amelyben elsősorban azt nehezményezi,
hogy a FINA úgy dönt szabályváltozásokról, hogy nem kérdezi meg
előtte a versenyzőket, sőt olyan újításokat vezet be, amelyekkel korlátozza legjobbjait. Hosszú szerint
a világkupákat érintő módosítások
hosszú távon megfojtják azt a versenysorozatot, amely néhány év
alatt a sportág legfontosabb szériája lehetne.
„Becsaptak”
A FINA május végén jelentette
be a vk-kat érintő módosításokat,
amelyek egyik legfontosabb
eleme, hogy egy versenyző egy viadalon legfeljebb négy egyéni
számban indulhat. Korábban előfordult, hogy Hosszú – az elmúlt öt
év összetett győztese – egy állomáson tíz vagy még több számban is
résztvevő volt.
„Mindenki azt gondolja, hogy az
új szabályok Hosszú Katinka ellen
születtek. Ez részben igaz, hiszen
becsaptak” – olvasható a levélben.
Az ötszörös világbajnok magyar
úszó azt is megjegyzi, hogy a szövetség olyan előnyöket is ad neki,
amelyekből ő nem kér. Mert nem
akar például selejtező nélkül döntőzni a világkupa-állomásokon.
Szerinte ugyanis kifejezetten
káros, hogy az előző világversenyek érmesei automatikusan szerepelhetnek majd a finálékban, mert
így a fiataloknak esélyük sincs bizonyítani a nagyok ellen, és éveket
kell várniuk, amíg „kikopnak” előlük.
Szintén hibának tartja, hogy
nem minden számot rendeznének
majd meg minden versenyen, ami
azt eredményezheti, hogy például
egy német sztárúszó nem indulhat
Berlinben, mert az ő száma ott nem
lesz a programban.
Hosszú úgy véli, ezekkel mind
ártanak a versenyzőknek, a viadalok szervezőinek és a sportágnak,
ő ezeket nem hajlandó támogatni.
„Melyik az a sportág, amelynek
a vezetése ráragasztja az innovatív

Az Iron Lady azt mondja, 28 évesen már kevesebb van előtte a pályafutásából, mint mögötte,
így „homokba dughatná a fejét”, de ő nem saját maga miatt írta nyílt levelét, hanem a mostani fiatal úszókért

jelzőt egy szabályrendszerre,
amellyel legismertebb arcainak
szereplését korlátozza?” – tette fel
a kérdést Hosszú, aki szerint
mindez olyan, mintha az NBA-ben
hoznának egy szabályt, hogy
LeBron James jövőre semmiképpen ne szerepelhessen sorozatban
nyolcadszor a nagydöntőben, vagy
a teniszezőknél Rafael Nadalt és
Roger Federert arra figyelmeztetnék, hogy az ő idejük már lejárt.
A szabályváltoztatások igazi célja
Hosszú Katinka úgy véli, a szabályváltozásokkal a FINA-nak az
a célja, hogy a világkupával szemben megőrizzék a szövetség vezetőinek
fontos
világés
Európa-bajnokság státuszát, egyúttal értetlenségét fejezi ki, „miért
nem részesülnek a versenyzők a
sportág legjövedelmezőbb eseményeiből?” Ehhez pedig az úszók fő
pénzkereseti és kitörési lehetőségének számító vk-t lerombolja a szövetség, amelynek elöljárói tudják,
hogy elveszíthetik hatalmukat, ha
„néhány versenyzőjük túlnő rajtuk” – fogalmazott.
„Hiszem, hogy az úszósport igenis
profi szintre emelhető, de ehhez a
»mindenki legyen egyenlő, de az
egyenlők között legyenek egyenlőbbek« múlt századi gondolkodásmódjával szakítanunk kell! A
FINA vezetői már döntöttek: nem
hajlandóak egyenrangú tárgyalópartnerként kezelni minket, a versenyzőket, sőt olyan szabályokat
hoznak, amelyekkel szándékosan
korlátozzák a lehetőségeinket” –
írta Hosszú, azt hangsúlyozva,
hogy a FINA vezetői a sportág és a

versenyzők érdekei helyett kizárólag saját üzleti érdekeiket tartják
szem előtt, s ma is úgy működtetik
a sportágat, mint 1989-ben.
Hosszú kiemelte, 28 évesen már
kevesebb van előtte a pályafutásából, mint mögötte, így „homokba
dughatná a fejét”, de ő nem saját
maga miatt írta ezeket a sorokat,
hanem a mostani fiatal úszókért.
„Káosz”
Az Iron Ladynek becézett sportoló nem érti, miért nem tudhatják
az úszók, hogy például a világbajnokságok televíziós bevételei mekkorák, ebből mekkora a FINA
haszna, és miért nem részesülnek
ebből a sportolók.
„Nem túlzás kijelenteni, hogy a
FINA-ban káosz uralkodik. Átláthatatlan pénzügyek, ötletszerűen
módosított szabályok, jövőkép nélküli vezetők. Elsőre talán ijesztőnek tűnik, de eljött az idő, hogy mi,
versenyzők tegyünk az úszás jövőjéért!” – jelentette ki Hosszú Katinka, aki szerint az, hogy az NBA
bevételeinek 51 százalékát fordítják a kosarasok fizetésére, illetve a
teniszezőknél működő profi és jövedelmező modell annak köszönhető, hogy az adott sportágak
játékosai, versenyzői összefogtak
és közösen léptek fel a saját érdekükben.
„A lehetőség adott. Hogy elszánjuk-e magunkat, csak rajtunk
múlik. Szerencsére a feladatunk
ugyanaz, mint bármelyik úszódöntőn, amikor meghalljuk a rajtjelet:
egyszerre elindulni. Csak most
nem egymás ellen, hanem egymásért” – zárul a nyílt levél.

Kleinheisler
az FK Asztanában folytatja pályafutását

A kazah FK Asztana labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Kleinheisler László,
akit egy évre adott kölcsön a
Werder Bremen.
„Nem sokat tudok a kazah
futballról, de az Asztanát ismerem, mert a nemzetközi porondon is letette már a névjegyét”
– nyilatkozta a klub honlapjának a 13-szoros magyar válogatott középpályás, aki a 6-os
számú mezben játszik majd új
együttesében. Hozzátette: szeretné bajnoki címhez, a Bajnokok Ligájában pedig a
csoportkörbe segíteni a csapaA magyar válogatott középpályás új csapata mezével
tot.
A háromszoros bajnok (2014,
A 23 éves Kleinheislert 2016 januárjában a Video2015, 2016) és Kazah Kupa-győztes (2010, 2012, tontól szerződtette a Werder, amely az őszi idényre a
2016) Asztana a BL-selejtező második körében a lett Darmstadt 98-nak, tavasszal pedig a Ferencvárosnak
Spartaks Jurmalával találkozik.
adta kölcsön.

Díjakat osztott
a labdarúgó-egyesület

Gligor Róbert László

A Székely Kupa szombati döntő
tornájának mérkőzései között díjakat nyújtott át a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület (AJFM).
Az egyesület elnöke, Mircea
Bucur, a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) főtitkára, Radu Vişan, a
Maros Megyei Tanács alelnöke,
Alexandru Cîmpeanu és Ákosfalva
polgármestere, Osváth Csaba adta
át a labdarúgó-egyesület díjait.
Ekkor vehette át az elismerést a megyei labdarúgó 4. liga gólkirálya,
Balea Alin (Marosludasi Maros),
valamint a legsportszerűbb játékosnak járó serleget Duran Cristian
(Nyárádtői Jövő).
A megyei ifjúsági csapatok legjobb kapusait és gólkirályait is díjazták. A legjobb hálóőrök Csíki
Szabolcs (Szászrégeni Best Kids,
U11-es korcsoport), Lupu Mark
Antoni (Marosszentgyörgyi Kinder,
U13), Tóth Róbert (Marosvásárhelyi Juvenes, U15), Bartók Alpár
(Marosvásárhelyi ASA 2013, U17),
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Suciu Andrei (Nyárádtői Jövő,
U19) voltak a 2016–2017-es idényben. Ugyanebben az időszakban a
legtöbb gólt a következő játékosok
szerezték: Florea Horaţiu (Szászrégeni Best Kids, U11), Kecskés
Tibor Dávid (Marosvásárhelyi Reménység, U13), Chirteş Bogdan
(Görgényszentimrei Atletic Kids,
U15), Codoiu Radu (Marosvásárhelyi ASA 2013, U17), Ungur Grigore
(Nyárádtői Jövő, U19).
A döntő torna utolsó mérkőzését
amolyan „visszavonuló meccsként”
a marosvásárhelyi Bîrsanu-Corduneanu Dumitru vezette, aki ezzel le
is tette a sípot. A sportkarrierje egészét elismerő serleg átvétele után
megtudtuk: 21 éven át tevékenykedett játékvezetőként, és 14 éve
megszakítás nélkül a játékvezetői
testület titkári tisztségét is betölti.
Ugyanakkor az orvosi felügyelet
biztosításában végzett önzetlen
munkájáért a magyarói Zsigmond
Anna-Mária is a Maros Megyei
Labdarúgó-egyesület elismerésében
részesült.

Második lett az Active 7
Zetelakán

Kitüntették a gólkirályokat és a legjobb kapusokat is. Fotó: Gligor Róbert László

Június 16-18-a között tartották a
XXII. Zetelaki Falunapokat, amelynek keretében négycsapatos kézilabdatornát is rendeztek, a
házigazdák, valamint az SZNKK
Udvarhely, Székelykeresztúr és a
marosvásárhelyi Active 7 együttese
részvételével.
A körmérkőzéses tornán 2x20
perces mérkőzéseket játszottak,
majd a pontok és a gólarány alapján
kialakult a végső sorrend: a tornát a
székelyudvarhelyi alakulat nyerte
meg, amely legyőzte a második helyen végző marosvásárhelyieket, és

a bronzérmes hazaiak jutottak fel a
tabella harmadik fokára Székelykeresztúr csapata előtt.
Gólkirály a Marosvásárhelyi ISK
egykori kiváló kézilabdázója, Bíró
Zita lett.
A tornán a következő marosvásárhelyi játékosok szerepeltek az
Active 7 színeiben: Zsók Gyöngyvér – kapus; Orbán Mária, Bíró
(Peres) Zita, Moldovan Anna Mária,
Veronica Ormenişan, Vasilescu Erzsébet, Dan Melinda, Andreea Iuga
és Moldovan Anita (Pegasus SK) –
mezőnyjátékosok. (C. A.)

Röviden

* Felkészülési mérkőzésen Brazíliával méri össze erejét a román rögbiválogatott szombaton Bukarestben. A dél-amerikai gárda nyolc meccset
játszott ebben az évben, négyet otthon és négyet idegenben. Hazai találkozóit mind megnyerte, idegenben pedig valamennyi összecsapását elvesztette.
* Egygólos győzelmet aratott a román futballbajnok Konstancai Viitorul az azeri FK Zira ellen Törökországban. Az eredmény: 2-1 (0-1). A tengerpartiak a következő összetételben játszottak: Rîmniceanu (46.
Buzbuchi) – S. Rădoi (46. Boboc, 68. Grecu), Hodorogea (58. Nedelcu),
M. Constantin (46. K. Boli), Vîna (46. Panait) – N. Roşu (46. A. Ciobanu),
Mladen (46. P. Iacob), Ov. Herea (46. D. Lopez, 86. Boboc) – Purece (46.
Al. Stoica), Ţucudean (46. V. Morar), A. Chiţu (46. Cicâldău). Ezt a mérkőzést megelőzően a Viitorul egy másik azeri csapattal is összemérte erejét, az Inter Baki ugyancsak 2-1-re diadalmaskodott.
* Új edzői stáb érkezett a Bukaresti CSM férfikézilabda-csapatához: a
következő évadban Pablo Campos Sunen (spanyol, vezetőedző), Xavier
Salvador Jauma (spanyol, másodedző) és Mario Blazevic (bosnyák, kapusedző) felel az alakulat előmeneteléért, tudatta honlapján a fővárosi
klub, amely az utóbbi két évben kétszer lett ezüstérmes a hazai bajnokságban, és egyszer Románia-kupát nyert.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.

(1459-I)
TŰZIFA
(1707)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.

0758-548-501. (1835)

A 100 éves fatimai jelenések tiszteletére

a marosvásárhelyi kövesdombi római katolikus egyházközség György
Tibor plébános vezetésével zarándoklatot szervez 2017. szeptember
18. – október 1. között a lelki sebek gyógyulásáért, a családok békéjéért
és életünkben a megbékélés megteremtéséért.
Főbb
állomások:
Avignon,
Lourdes, Garabandal, Santiago
de Compostela, Fatima, Lisbon,
Monserrat, Barcelona. Szabad
helyek száma: 7.
Minden érdeklődőt szeretettel
tájékoztatunk ezen a
telefonszámon: 0744-909-601.
(1909-I)
IDŐS hölgy mellé gondozónőt kere-

sünk. Kapcsolat-telefonszám: 0744-

506-624. (1871-I)

ELVESZETT

MEGEMLÉKEZÉS

ELVESZTETTEM Becze Sidonia névre
szóló

ingyenes

autóbuszbérletem.

Semmisnek nyilvánítom. (1897)

Az idő múlik, de feledni nem

lehet, csak megtanulni élni nél-

MINDENFÉLE

küled. Június 22-én, halálának 3.
évfordulóján szeretettel emléke-

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (1708)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab

cserépből, valamint csatornákat. Tel.

0752-377-342. (1670)

zem

férjemre,

ISTVÁNRA. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Felesége, Margit. (1873-I)

Hat hónapja hagyott itt bennün-

ket a szeretett férj, édesapa,

nagytata,

SÁNDOR

KÉSZÍTÜNK tetőket Lindab-lemez-

(Pupák).

szigetelést vállalunk kartonnal, po-

velünk lennél,

ből vagy cserépből, teraszokat fából,

lisztirénnel, bármilyen kis javítást.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény!

Tel. 0758-639-258. (1851-I)
ÉPÍTKEZÉSBE

szakképzett

munká-

sokat és segédmunkásokat alkalmazok.

Tel. 0733-510-871. (1858)

KESZEGH

MIKLÓS

„Másképp lenne minden, hogyha
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.

Elvitted a derűt, a szívedet,
csak egy fénysugarat hagytál,

az EMLÉKEDET!” (1901-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
tragikus körülmények között június 18-án elhunyt
FAZAKAS-GYŐRFFY RÓBERT
a szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér, barát, ismerős, a Sapientia
dolgozója. Temetése
június 23-án, pénteken 13 órakor
lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (1900-I)

Fájó szívvel veszünk búcsút
dr. KÁSZONYI MARGITTÓL
aki életének 86. évében június
20-án elhunyt. Utolsó útjára június 22-én délben 1 órakor kísérjük a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik a Portik
család. Emléke legyen áldott!
(1911-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk
dr. KÁSZONYI MARGITTÓL.
Emléke legyen áldott!
A Făget utca 8. szám alatti tömbház közössége. (1912-I)
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama és dédmama, a
kisgörgényi születésű
MÁTÉFI SÁNDORNÉ
szül. Bárdosi Borbála
2017. június 21-én, életének 92.
évében hazatért Megváltó Urához. Temetése június 23-án, pénteken 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben.
Emlékét őrzik szerettei. (1914-I)
Fájdalommal telt szívvel tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették a szerető férjet és gondoskodó édesapát,
KÁDÁR LEVENTÉT
hogy 2017. június 20-án, váratlan
hirtelenséggel, búcsú nélkül, alig
45 évesen, eltávozott közülünk.
Utolsó útjára 2017. június 23-án
13 órakor kísérjük, földi maradványait római katolikus szertartás szerint helyezzük végső
nyugalomra az új kórház mögötti
temetőben.
Virrasztás és részvétnyilvánítás
a szertartás előtt a ravatalozóban.
„Amikor azt hinné az ember,
hogy már mindent kigondolt,
amikor végre elkezd tervezni valamit, lelkesedik érte, úgy érzi,
végre tudja, merre kell mennie,
az ösvények megváltoznak, a
jelek kicserélődnek, a szél másfelé fúj…” Cecilia Ahern
Búcsúzik szerető családja. (sz-I)

Minőségi gránit
síremlékek
kedvezménnyel
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, férj, testvér,
nagyapa, rokon,
id. CSERNIK TIBOR
életének 73. évében június 19-én
elhunyt.
Temetése június 23-án, pénteken
16 órakor lesz a marosludasi
római katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal értesültünk, hogy
volt osztálytársunk és barátunk,
FAZAKAS-GYŐRFFY RÓBERT
tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk.
Igaz barátsága és embersége
mindig példaértékű marad számunkra. Emlékét megőrizzük.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak. Volt
osztálytársai
a
kémiai
líceumból. (1915-I)

Nyárádremete

Polgármesteri

Hivatala és a helyi tanács
megrendüléssel

vesz

végső

búcsút KÁDÁR LEVENTE helyi
tanácsostól, a hőlégballon- és
az áfonyafesztivál

főszerve-

séggel

közülünk.

zőjétől, aki tragikus hirteleneltávozott

Emléke legyen áldott! Gyászoló
családjának

vigasztalódást

kívánunk. (sz-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket

fejezzük

kollégánknak,

ki

Joanovics

Csabának szeretett ÉDESAPJA
elhunyta alkalmából.
Vigasztalódást
gyászoló
legyen

csendes!
Orvosi

Egyetem

kívánunk

családnak.

áldott,
A

a

Emléke

nyugalma

Marosvásárhelyi

és

Gyógyszerészeti

Fogorvostudományi

Karának

Fogászati

Propedeutikai

Tanszéke.

(1902-I)

„Ülj le egy percre

S gyújts meg egy gyertyát.
Gondolj most arra,

Ki fentről vigyáz rád.
A halállal a létnek

nem szakad vége.
Emlékezz rá,

S veled marad örökre.”

Őszinte részvétünket fejezzük

ki Kádár Katalinnak szeretett
FÉRJE, Csonginak és Huninak
drága ÉDESAPJUK elvesztése

Mélyen megrendülve búcsúzik
FAZAKAS-GYŐRFFY RÓBERT
túravezetőtől az utolsó földi
csapat 18 tagja. Mindig találkozunk a Páringon!
Részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. (-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak FAZAKASGYŐRFFY
RÓBERT,
volt
kollégánk elvesztése okozta
fájdalmában. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
tanári közössége. (-I)
Megrendüléssel
értesültünk
volt
kollégánk,
FAZAKASGYŐRFFY RÓBERT váratlan és
korai távozásának híréről. A
gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk. A Bolyai
Farkas
Elméleti
Líceum
informatikusainak
munkaközössége. (-I)
Mély
együttérzésünket
és
részvétünket
fejezzük
ki
osztálytársunk,
FazakasGyőrffy
Pálma
ÉDESAPJA
elvesztése okozta fájdalmában.
Az
osztálytársak
és
az
osztályfőnök. (-I)

miatt

érzett

fájdalmukban.

Emlékét megőrizzük, vigasztalódást

kívánunk.

Napközi

Otthon

A

6-os

Szivárvány

csoportja és az óvó nénik.
(1904-I)

Őszinte

részvétünket

együttérzésünket

fejezzük

és

ki

Kádár Katalin kolléganőnknek

szeretett FÉRJE elvesztéséért.
A

Maros

Megyei

munkaközössége. (sz-I)

Mélyen

együtt

Tanács

érzünk

kol-

léganőnkkel, Kádár Katalinnal
szeretett
okozta

FÉRJE

mély

elvesztése

fájdalmában.

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Kollégái a Maros
Megyei

Tanács

Gazdasági

Igazgatóságáról. (1910-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága szerettünk,
KENTELKI ÉVA temetésén részt
vettek

és

fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család. (sz-I)
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A marosvásárhelyi E.ON Servicii
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2017. június 30-án 10 órától
nyilvános árverést szervez
a szolgálat Marosvásárhely, Pandúrok útja 42. szám alatti székhelyén a következő, a Delgaz Grid
Rt. tulajdonát képező ingatlanok eladására:
– Szászbogács község, Fő út szám nélkül, Maros megye: 3.596 négyzetméter terület és 306
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 111.000 lej.
– Erdőszentgyörgy, Stadion utca 2. szám, Maros megye: 4.377 négyzetméter terület és 1.156
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 1.250.000 lej.
– Mezősámsond 139/A, Maros megye: 4.170 négyzetméter terület és 272 négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 213.000 lej.
– Medgyes, Virgil Madgearu utca 4A szám, Szeben megye: 209 négyzetméter terület és 110
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 103.518 lej.
– Zsidve, Egyesülés utca 45. szám: 360 négyzetméteres tulajdon. A 744 négyzetméteres terület
haszonbérbe van adva. Kikiáltási ár 265.680 lej.
Az eladási árakra nem számolnak fel héát.
A liciten való részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a.
Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetekben megtalálhatók, amelyek a
mihaela.simion@eon-romania.ro e-mail-címen igényelhetők.
Bővebb felvilágosítás a 0365/423-753-as telefonszámon.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A vILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott
SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A vILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A vILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A vILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19010-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz.
Tel. 0740-490-325. (1815-I)
MAGÁNCÉG SZOBAFESTŐT és ÁCSOT alkalmaz. Tel. 0742664-124. (18941-I)

A BeautyForyou kozmetikai termékeket forgalmazó cég TERÜLETI
KÉPVISELŐT
alkalmaz.
Jelentkezni
a
loxanoffice@gmail.com e-mail-címen lehet. Tel.: 0722-242-844.
(19039-I)

ÉPÍTŐIPARI CÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (19046-I)

A MAROSvÁSÁRHELyI REPÜLŐTÉR versenyvizsgával alkalmaz MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI AUDITORT (egy állás), BELSŐ
KÖNYVVIZSGÁLÓT (auditor, egy állás) és egy JOGTANÁCSOST. Részletek a 0265/328-888-as telefonszámon, vagy a
www.aeroportultransilvania.ro weboldalon. (-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

A MUREş INSOLvENCy SPRL, az újraszerveződés alatt álló
adós Foraj SoNde rt. csődbiztosa nyilvános árverést szervez
F100, F125 és F200 típusú fúróberendezés – 444.461 kg – ócskavasként történő értékesítésére.
Kikiáltási ár 341.215 lej + héa, vagyis 0,767 lej/kg.
A nyilvános árverésre június 29-én 14 órától kerül sor a csődbiztos székházában, és július 7-én 13 órától megismétlik hetente
péntekenként, a javak értékesítéséig. Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi személyek, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási
ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat 24 órával az árverés
kezdete előtt.
Bővebb felvilágosítás a csődbiztos 0265/269-700, 0745-146-096,
vagy az adós 0736-444-657-es telefonszámán.

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült;
Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian Nagyváradon
összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás
tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett
minőségügyi szakmai tapasztalat.
Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),
Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben
a productie@surubtrade.ro címen.
További információ a 0745-043-920 telefonszámon.

