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Svájcból érkezett az adomány

Új számítógépek a Bolyainak

Ember és állat
együttélése,
harmóniája

Nem lehet szőnyeg alá söpörni egy
kategória azon jogos igényét, hogy
olyan parkokat jelöljenek ki számukra,
ahol a házi kedvenc biztonságban
szaladgálhat póráz nélkül is, a tulajdonos pedig felügyel rá, ugyanakkor, természetesen, felelősséggel tartozik
környezete tisztán tartásáért, és civilizált kutyatartóként összegyűjti az állati
ürüléket.

____________5.
Üzenet Bajáról

Vásárhely számos testvérvárosa közül
Baján adták a kezembe a Bajai Honpolgár című honismereti és kulturális
havilapot, melynek összevont nyári
száma teljes egészében Vásárhelyről
szól. A bajaiak csodálkozva lapozgatták, számomra meg egy ismert-rég ismert album nyílt fel.

____________6.
Amire rááll
a gyűjtő szeme

A fémek iránti, gyermekkorom óta
tartó vonzódásom miatt nagy-nagy kíváncsisággal érkeztem hétfőn este dr.
Madaras Sándor idegsebész főorvos
kiállítására, ahol nem remélt meglepetések értek.

a Bolyai Kollégium Alapítvány közvetítésével.
Az utóbbi két hónapban ez már a második
svájci adomány. Nemrég egy egész számítógépparkkal bővült a Bolyai líceum infrastruktúrája,
a számítógépek mellett óriáskivetítők és 120
szék is az iskola birtokába került – tudtuk meg
Nagy Székely Ildikó
Szathmáry Zsolttól.
A Bolyai Kollégium Alapítvány illetékese azt
Az ajándék Svájcból, egy ott élő bolyais
öregdiák, Lukács Ottó közbenjárására érkezett, is elmondta, hogy a szervezet az elkövetkezőkTizenhét számítógéppel gazdagodott
tegnap a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
fizikalaboratóriuma. A részletekről
Szathmáry Zsolt, a Bolyai Kollégium Alapítvány képviselője tájékoztatott.

Fotó: Nagy Tibor

ben tovább támogatja a tanintézetben zajló oktatás minőségének emelését, ugyanakkor – mint
ismeretes – szívügyük a bolyais sportpálya felújítása. Ezt a célt szolgálja a Vásárhelyi Forgatag részeként szombaton megrendezésre kerülő
Bolyai-olimpia, amelynek során sportversenyekre és bemutatókra, kerekasztal-beszélgetésekre, illetve a Fuss egy kört a Bolyaiért! nevű
(Folytatás a 2. oldalon)

Zajlik a pótérettségi

Írásbelik hete

Nagy Székely Ildikó
Ezen a héten zajlik a pótérettségi diákpróbálóbb
része, az írásbeli vizsgák sorozata. A megmérettetésre
országos szinten 39.435 fiatal iratkozott be, többségük – 24.690 – idén végezte középiskolai tanulmányait.
A Maros megyei pótérettségizőkről Camelia
Irimie-Mateit, a megyei tanfelügyelőség szóvivőjét
kérdeztük.
Megyénkben összesen 1194 diák jelentkezett pótérettségire, vizsgáztatásuk a marosvásárhelyi Transilvania Gazdasági Kollégiumban, a Gheorghe Şincai
szakközépiskolában, a szászrégeni Lucian Blaga és a
dicsőszentmártoni szakközépiskolában zajlik. A diákoknak csak elmaradt, illetve sikertelen vizsgáikat
kell letenniük.
A hétfői első megmérettetésre, a román írásbelire
746-an jelentkeztek, közülük 610-en vettek részt a
vizsgán, 136-an hiányoztak. Csalási kísérlet miatt
egyetlen diákot tettek ki a vizsgáról, az illető a szászrégeni tanintézetben próbált segédanyaghoz folyamodni.
A keddi anyanyelvvizsgára 136 diák iratkozott be,
29-en nem jelentek meg. Ezen a megmérettetésen egy
diák sem követett el szabálysértést. Tegnap a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból bizonyíthatták tudásukat a pótérettségizők. 668 jelentkezőből 506-an jelentek meg a vizsgateremben – tájékoztatott a megyei
tanfelügyelőség szóvivője.
Ma a választott tantárgyból vizsgáznak a diákok,
ezt követően pedig péntektől jövő hét csütörtökéig,
azaz augusztus 25–31. között a szóbeli vizsgák zajlanak. Az ideiglenes eredményeket szeptember elsején, a fellebbezések utáni végső vizsgajegyeket 6-án
függesztik ki.

____________7.
Emlékező alkotók
– erdélyi életutak

Kedei Zoltán Vár-lak-beli műtermében
találkozhattunk augusztus 18-án
ismét. Ötvös József vártemplomi lelkész-esperes, az Új Kezdet című református kiadvány felelős
szerkesztője, közíró és Kiss Székely
Zoltán költő-tanár, közíró voltak a vendégeink.

____________9.

Nem nyugszanak

Benedek István
Ezúttal a pénzügyi felügyelet adott ki egy cáfoló
közleményt, miszerint nem akarják bántani a kötelező
magánnyugdíjalapokat. Gazdasági hírportálokon terjedt el nem sokkal korábban a hír, hogy a kormány
mégiscsak arra törekszik, hogy kezet tegyen ezek vagyonára. Mert jobbra nem képes.
A gazdasági média egy találkozóról kapott hírt,
ahol a pénzügyi felügyelet mellett egyéb hatóságokkal
is tárgyalt az a pénzügyminiszter, aki még a parlamenti meghallgatása napján szólta el magát, hogy államosítaná ezeket az alapokat. Névtelen forrásokból
derült ki, hogy most ezekbe az alapokba a társadalombiztosítási járulékból befolyó összeget kurtítanák
meg. Így is el lehet lehetetleníteni a működésüket,
aztán magyar vagy lengyel példára jöhet a felszámolás. Hogy komolyan törik ezen a fejüket illetékesék,
arra az a bizonyíték, hogy a névtelen forrásokból kiszivárgó információkra órákon belül érkezett a cáfolat.
Semmi kétség, hogy a kormány szívesen kezet tenne
az alapokban felhalmozódott több mint 35 milliárd
lejre, mert a tengernyi ígéretet nehéz betartani. Pillanatnyilag konkrétan nem sok pénzt látna a dologból, mert az alapok beruházásai túlnyomórészt
államkötvényekben vannak, tehát legjobb esetben az
államadósság csökkenne egy ilyen lépéssel, hogy
aztán lehessen újabb hiteleket felvenni kenyérre a cirkusz mellé az ezzel jól tartható választóknak.
A szakértelemből eddig nem sokat villantó pénzügyér, ahol teheti, szapulja is az alapkezelőket,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 31 perckor,
lenyugszik
20 óra 17 perckor.
Az év 236. napja,
hátravan 129 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma BERTALAN, holnap
LAJOS és PATRÍCIA napja.
LAJOS: ófrancia eredetű, germán közvetítéssel hozzánk érkezett név, jelentése: hírnév +
háború.
PATRÍCIA: latin eredetű, jelentése: római nemesnek született hölgy.

Napos idő
Hőmérséklet:

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2017. augusztus 23.

1 EUR
1 USD

max. 240C
min. 80C

100 HUF

1 g ARANY

4,5873
3,8951
1,5118

161,1407

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

Nyárádkarácson Községi Napok

Augusztus 26–27-én, szombaton és vasárnap a csibai iskola udvarán községi napokat tartanak. Szombaton 16
órától a helyi fiatal tehetségek bemutatkozása, futballmérkőzés és könnyűzene szórakoztatja a jelenlévőket. Vasárnap 11 órától szabadtéri istentisztelet lesz, melynek
keretében az újbúzazsenge ünnepe alkalmával úrvacsoraosztásra is sor kerül. Ezt követően keresztény ifjúsági zene,
12.30 órától köszöntések, ebéd, 15 órától a község néptánccsoportjai lépnek fel: a Somvirág és Kalangya, majd Ábrám
Tibor és népi zenekara játszik. 17 órától a Csillagfény néptánccsoport, 18 órától változatos stílusú zenével a PenthaChord együttes szórakoztatja az egybegyűlteket, 19 órától
Szilágyi Sándor és Miklós Szilvia, befejezésként pedig
Csabcsu Jr. és Betty popzenéjére szórakozhatnak a jelenlévők. Szeretettel várnak mindenkit – áll a Ferenczi György
polgármester kézjegyével ellátott meghívóban.

Ötvenévesek találkozója
Magyarsároson

Augusztus 27-én megrendezésre kerül a magyarsárosi 50
évesek kortárstalálkozója, melyre szeretettel várják az egykori tanárokat, lelkioktatókat és minden 50 éves kortársat.
A szervezők által szerkesztőségünkhöz eljuttatott program
szerint 8.30 órai kezdettel találkozó a templomnál, 9 órakor
osztályfőnöki óra az iskolában, 11 órakor istentisztelet,
13.30 órakor ünnepi ebéd lesz a Stejaru vendéglőben.

Futóbiciklik óvodáknak

A Marosszéki Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet futóbiciklik és kellékek beszerzésére. Jelentkezhet minden
marosvásárhelyi székhelyű óvoda vagy szervezet, valamint olyan alapítványok, amelyek egy bizonyos óvoda működését támogatják. A pályázat leadási határideje
augusztus 30. További információkért Gál Sándor ügyvezető igazgatóval kell felvenni a kapcsolatot a
galsandor@fcmures.org e-mail-címen vagy a 0747-865096-os mobilszámon.

Sajtmustra a gazdanapon

Szeptember 2–3-án a mikházi Csűrszínházban hatodik alkalommal szervezi meg a nemzetközi gazdanapot a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete.
A szakmai és kulturális rendezvényeken, népművészeti,
kézműves-, mezőgazdasági gépek kiállításán és állatmustrán kívül az idei gazdanap különlegessége, hogy először
rendeznek sajtversenyt, amelyre legkésőbb augusztus 29ig lehet jelentkezni az RMGE Maros székházában legtöbb
háromféle sajttal.

AWAKE fesztivál a Teleki-kastélyban

Szeptember 1–3. között a gernyeszegi Teleki-kastélyban
rendezik az AWAKE fesztivált, mely azt tűzte ki céljául, hogy
a lehető legváltozatosabb élményeket nyújtsa közönsége
számára. Nemcsak a zenére koncentrálnak, hanem a művészetek és a természet harmóniájára is hangsúlyt fektetnek, így a Teleki-birtokon lesznek installációk, filmvetítések,
interaktív színjátékok, spoken word poetry ülések. A program alakulását az érdeklődők a www.awakefestival.ro internetes elérhetőségen követhetik. Jegyek a www.eventim.ro
oldalon rendelhetők.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Svájcból érkezett az adomány

(Folytatás az 1. oldalról)
adománygyűjtő akcióra is sor kerül. A beszélgetéseken
egykori és mai élsportolók vesznek részt, 16 órától Veres
Amarilla magyarországi kerekes székes vívó paralimpikonnal találkozhatnak az érdeklődők. A sportpályára fordítják

idén a „forgatagos” karkötők értékesítéséből begyűlt pénzt
is. Szathmáry Zsolttól megtudtuk, hogy a tervezett 50 ezer
eurónak eddig majdnem a fele gyűlt össze, és reményeik
szerint az első alkalommal megrendezésre kerülő bolyais
sportnap után a hiányzó összeg is meglesz.

Kisebb tereket „kozmetikáznak” Szovátán

– Sajátos ez a mi városunk, nincs
főtere, de reméljük, idővel az is
lesz: kisebb tereink vannak, amelyeket a lakosság rendelkezésére
kell bocsátani – mondta Fülöp
László Zsolt, Szováta polgármestere.

Mózes Edith

A kisebb terek egyike az úgynevezett
placc, a Penny üzletház előtti körforgalom mellett. Ezt a tavaly újrakövezték,
rendbe tették, az idén megérkeztek a
„bútorok”: padok, szemeteskosarak, virágcserepek, és még egy kis csobogót is
sikerült felállítani.
Ugyanakkor a tömbház oldalát is felfrissítették a földszinten működő szövetkezettel karöltve. Ezt a városvezető szerint mind a
lakosság, mind a vendégek pozitívan értékelik.
– Ehhez hasonló terek még vannak a városban, olyanok,
amelyek mellett napirenden elmegyünk, de sajnos, nem
vesszük észre őket. A tömbházak között vannak olyan zöldövezetek, amelyeket garázsok vesznek körül, eléggé elhagyatottak és elhanyagoltak; az a tapasztalat, hogy a rendezett
környezet rendes embereket vonz, az elhanyagolt, rendezetlen pedig elhanyagoltakat. Ezeket a területeket is sorra veszszük és kissé „kikozmetikázzuk” – ígérte Fülöp László.
A lakónegyedekkel kapcsolatosan két terv készült, tudtuk meg. Van két központi kazánházuk, amelyek régebb a

két nagy negyednek – Eminescu és Petőfi – a fűtését biztosították. Mivel a rendszerváltást követő években a központi fűtés megszűnt, üresen állnak.
A kazánházak egyikében az önkormányzat az idősek
nappali központját szeretné kialakítani, a másikban pedig
egy multifunkcionális tornatermet.
„Annak ellenére, hogy Szovátán van sportcsarnok, nagy
igény van a kisebb termekre, amelyekben zumba, kangoo
tánc zajlana, illetve babatornának is helyet adhatna. Ezek
a tervek készen vannak, és remélem, ha hamarabb nem, de
jövő ilyenkorra bár az egyik elkészül” – mondta el lapunknak a városvezető.

Kopjafát adományoztak Csákvárnak

A múlt hét végén kopjafát állítottak a makfalviak Csák- egy tizennégy fős küldöttség vitte és állította fel a nemzeti
váron. Az erdőszentgyörgyi Szabó György mester munkáját ünnep alkalmából az anyaországban.
A csoport szombaton részt vett a közeli
Gyöngyöshalászon az új kenyér ünnepén, vasárnap pedig közösen vettek úrvacsorát a csákváriakkal, ugyanis a két település református
gyülekezetei is testvéri kapcsolatot tartanak
fenn. Ezt követően a városi ünnepi rendezvényeken vettek részt, amelynek keretében leleplezték és megszentelték a kopjafát. Az oszlop
székely keresztet, napot, holdat, földet és buzogányt hordoz magán, ez utóbbit mint az erő és
összetartozás jelképét. Az oszlop alsó részére
sokatmondóan azt vésték rá: „Minden magyar
felelős minden magyarért”.
A két település a tavalyi Székely majálison
írt alá testvértelepülési szerződést Makfalván,
a küküllőmentiek azóta most látogattak először
Csákvárra, a barátság és összetartozás jeléül
ajándékozták a kopjafát a városnak, amely az
őt megillető helyen, a település központi részén került felállításra – tudtuk meg Vass Imre
Tizennégy fős küldöttség vitte a kopjafát Csákvárra. Fotó: facebook.com
makfalvi polgármestertől. (gligor)

RENDEZVÉNYEK

Ügyes kezek hete
Nyárádszentbenedeken

Augusztus 25-éig várják az érdeklődőket Nyárádszentbenedeken az elemi iskolában gyerekek, ifjak és hölgyek számára szervezett nyári kézművestáborba. A
háromnapos foglalkoztatást kis ünnepséggel zárják holnap, pénteken, gyöngyfűzés, papírmunkák, ostorfonás,
kwilling szerepel a programban. Bővebb felvilágosítással a 0751-344-120-as telefonszámon Nám Emese tanítónő szolgál.

Üstnyi szeretet a Ligetben

A Telefonos Szeretetszolgálat karitatív kezdeményezése Üstnyi szeretet elnevezéssel ma kezdődik és
vasárnapig tart a Ligetben a Vásárhelyi Forgatag
keretében. A cél 2.000 üveg szilvalekvár elkészí-

tése, amit élelmiszercsomagokban juttatnak majd
el a rászorulóknak. A helyszínen adományokat fogadnak a lekvár elkészítéséhez, a gyermektáboroztatáshoz, illetve a Szeretetszolgálat működéséhez.

Játszani várják a gyerekeket

Augusztusban minden hétfőn 11–14 óra között a Forradalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatt 6-12 éves gyerekeket
várnak
játszódélelőttökre.
A
Játéktár
foglalkozásaira jelentkezni kell, mivel a helyek száma
korlátozott. A foglalkozás ingyenes, a résztvevők szüleinek a Játéktárra szánt adományait köszönettel fogadják.
A Játéktárat az RMDSZ Nőszervezet marosvásárhelyi
szervezete és a Divers által működtetett Női Akadémia
hozta létre azzal a céllal, hogy készségeket és személyiséget fejlesztő játékokat biztosítsanak a közösség
gyermekei számára. Októbertől a játékok kikölcsönözhetők.
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Kizárnák az államfőt
a főügyészek kinevezési eljárásából

A kormány kizárná az államfőt a legfőbb ügyész és meg. Azt ígérte, hamarosan nyilvánosságra hozza, hány hibás
a főügyészek kinevezési eljárásából – derült ki az döntés született, és ezek következtében hány személynek hány
igazságszolgáltatás működését szabályozó törvé- évet kellett jogtalanul fogdában vagy börtönben töltenie.
Az indítvány 30 éves alsó korhatárt vezet be a bírói és ügyények módosítási javaslatából.

A törvénymódosítási csomagot Tudorel Toader igazságügyi
miniszter ismertette szerdán. Eddig az ügyészség vezetőit az
államfő nevezte ki, a módosítás szerint az igazságügyi miniszter javaslatára a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) nevezné ki
őket. Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta, változást jelentene az is, hogy a CSM ügyészségi részlegének kell meghoznia a döntést a kinevezésekről. A legfőbb ügyész mellett a
korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés elleni vádhatóság vezetőinek kinevezését érintené a változás.
Hozzátette: a legfelsőbb bíróság elnökét továbbra is az államfő nevezi ki, de a jelöltet a CSM bírói részlege javasolja.
Az ügyészségi vezetők mandátumát három évről négy évre
bővítik. Toader hangsúlyozta, hogy a jelenleg mandátumukat
töltő ügyészségi vezetőket a módosítás nem érinti, az új szabályok csak a következő kinevezésekkor lesznek érvényesek,
ha a parlament is elfogadja a törvénymódosítást.
Az indítvány felelősségre vonhatóvá tenné a munkájuk
során hibát elkövető bírákat és ügyészeket. A miniszter hangsúlyozta, eddig a jogszabály feltételes módban fogalmazott,
hogy az állam eljárást indíthat a hibákat elkövetők felelősségre
vonása érdekében, de – mint mondta – ez soha nem történt

szi pálya elkezdéséhez, illetve lehetővé teszi a bíráknak, hogy
ügyészekké váljanak, illetve az ügyészeknek is, hogy bírákká
váljanak. Eddig nem volt lehetséges ez a szakmai váltás.
A javasolt változások közé tartozik, hogy a CSM keretében
működő igazságügyi felügyeletet áthelyezik az igazságügyi
minisztériumhoz. Javasolták még, hogy az ügyészek és a bírák
elleni büntetőjogi eljárásokat a legfőbb ügyészségnek egy erre
a célra létrehozandó külön részlege vizsgálja. Jelenleg a legfőbb ügyészség, vagy annak részlegei, a korrupcióellenes és
a szervezett bűnözés elleni vádhatóság illetékes lefolytatni
ezeket a vizsgálatokat.
A tervezetet a kormánynak is el kell még fogadnia, majd
ezt követően kerül várhatóan a parlament elé.
Ludovic Orban, az ellenzék fő erejét képező Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke élesen bírálta a kormány javaslatát.
Úgy vélte, hogy a módosító indítvány megsemmisítheti a bírói
hatalom függetlenségét és megkérdőjelezi a román demokráciát. Orban szerint a javaslat a szociálliberális kormánykoalíció „igazságszolgáltatás elleni merényletkísérlete”, aminek
célja az igazságszolgáltatás pártellenőrzés alá vonása.
(MTI)

Uniós bizottság: az Európai Unióban nincs helye
a szélsőségességnek

Az Európai Unióban nincs helye a szélsőségességnek, az
intoleranciának és a zsarnokságnak – jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke és Vera Jourova,
az Európai Unió jogérvényesülésért, fogyasztóvédelemért és
a nemek közötti egyenlőségért felelős biztosa a totalitárius és
önkényuralmi rendszerek áldozatainak európai emléknapja alkalmából kiadott közös nyilatkozatában szerdán.
Hangsúlyozták, hogy az Európai Unió mind a kontinensen,
mind világszerte kiáll a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelméért, valamint elutasítja az önkényuralmi
rendszerek alapját képző ideológiákat.
Emlékeztettek arra, hogy 1939. augusztus 23-án a náci Németország és a Szovjetunió aláírta a Molotov-Ribbentrop-paktumot, amely a kontinens közelmúltbeli történetében „az
egyik legsötétebb időszak kezdetét jelezte”. A totalitárius rezsimek Európa-szerte korlátozták az emberek szabadságát,
megsértették jogaikat, így milliók váltak az ideológiák áldozatává – emelték ki.
„Az Európai Unió alapjait olyan közös értékek alkotják,
mint az emberi méltóság, az alapvető emberi jogok, a jogállamiság elve, valamint a visszautasítása a szélsőséges nacionalizmusnak, az idegengyűlöletnek és általában a gyűlöletnek.

Ugyanakkor ezeket a jogokat és szabadságokat soha nem szabad maguktól értetődőnek tekintenünk. Nap mint nap meg kell
értük harcolnunk” – fogalmaztak.
Arra hívták fel a figyelmet, hogy az európai közbeszédben
még mindig jelen van a szélsőségesség, a nacionalizmus, az
idegengyűlölet és a gyűlölet. Mint írták, az áldozatok emlékét
úgy tudjuk megőrizni, ha gondoskodunk arról, hogy ezek az
ideológiák határozott visszautasítást váltsanak ki.
A Molotov-Ribbentrop-paktumot 1939. augusztus 23-án,
közvetlenül a második világháború kitörése előtt írta alá
Moszkvában Vjacseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztos
és Joachim von Ribbentrop német külügyminiszter. Az egész
világot megdöbbentő megnemtámadási szerződésnek titkos
záradéka is volt, amely német és szovjet érdekszférákra osztotta fel Kelet-Európát.
Az Európai Parlament 2009 áprilisában állásfoglalásban javasolta az emléknap megtartását. Az Európai Unió igazságügyi miniszterei 2011. június 10-én, a magyar EU-elnökség
alatti utolsó ülésükön lengyel, magyar és litván kezdeményezésre közös állásfoglalásban emlékeztek meg első alkalommal
a totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények áldozatairól. (MTI)

Leváltották az amerikai 7. flotta parancsnokát

A baleset után az amerikai haditengerészet átmenetileg felLeváltották az amerikai haditengerészet 7. flottájának parancsnokát, Joseph Aucoin altengernagyot – függesztette tevékenységét világszerte, és John Richardson
admirális, a haditengerészet műveleti főparancsnoka átfogó
jelentette kedden este az amerikai média.

A The Wall Street Journal című lap és a CBS televízió értesüléseit az altengernagy leváltásáról várhatóan szerdán erősíti meg a Pentagon hivatalosan is.
Aucoin altengernagy a japán Jokoszukában állomásozó 7.
flotta háromcsillagos parancsnoka. Felmentésének oka a lapértesülések szerint feletteseinek megrendült bizalma, miután
a közelmúltban a flotta négy hajójának volt komoly balesete.
Legutóbb hétfőre virradóra történt baleset: a John McCain
hadihajó egy libériai zászló alatt hajózó, de görög tulajdonú,
nyersolajat szállító tartályhajóval ütközött össze Szingapúr
partjainál, a Malakka-szoros közelében. A balesetnek halálos
áldozatai is voltak.

és mélyreható vizsgálatot rendelt el a haditengerészet egészénél. A vizsgálat során hétfőn még felmerült az is, hogy az
amerikai hadihajó esetleg kibertámadás áldozata lett, de kedden Scott Swift, a haditengerészet egyik magas rangú parancsnoka a CBS televízió tudósítójának adott interjújában
leszögezte: nincs jele a kibertámadásnak, a vizsgálatok egyelőre arra utalnak, hogy a baleset hanyagság miatt következett
be.
A John McCain ügyében indított vizsgálat a közelmúltban
történt valamennyi balesetre kiterjed. Legutóbb júniusban,
Japán partjai közelében ütközött egy amerikai torpedóromboló
egy Fülöp-szigeteki kereskedelmi hajóval. (MTI)

Hamis tanúvallomás miatt büntetőjogi eljárás indult
Lech Walesa ellen, az ügy a Szolidaritás független
szakszervezet egyik alapítója, későbbi lengyel államfő által tagadott ügynökmúlttal függ össze – közölték kedden a lengyel Nemzeti Emlékezet
Intézete (IPN) honlapján.

gyel főügyészhelyettes is, kedden úgy nyilatkozott a közszolgálati hírtelevíziónak (TVPInfo), hogy Walesa vallomásait
egyrészt annak alapján találták hamisnak, hogy a krakkói Jan
Sehn Igazságügyi Szakértői Intézet 235 lapnyi írásszakértői
véleménye tavasszal egyértelműen Walesának tulajdonította
a tavaly előkerült dokumentumokon szereplő kézírást. Az
ügyészek emellett több tanú vallomására is támaszkodtak –
mondta Pozorski.
Walesa 1992-ben a PAP hírügynökségnek adott egyik nyilatkozatban beismerte ügynökmúltját, azóta viszont mindig tagadta ezt. A hamis tanúvallomás Lengyelországban három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Az IPN közlésére kedden Lech Walesa irodájának igazgatója, Adam Dominski reagált, azt mondván a PAP hírügynökségnek: „amíg nincs bizonyíték, Lech Walesa kiáll eddigi
álláspontja mellett”. Dominski szerint a Sehn intézet véleménye nem tekinthető bizonyítéknak.
Az igazgató utalt arra, hogy Walesa ügyvédje saját grafológiai jelentést készíttetett a Varsói Egyetem kriminológiai
tanszékén dolgozó szakértőkkel, ez kétségbe vonta a tekintélyes krakkói intézet megállapításait.
Az IPN korábban lehetetlennek minősítette, hogy a Walesa
megbízásából dolgozó szakértők szabályos grafológiai vizsgálatot készíthettek volna, mivel nem rendelkeztek az eredeti,
jelenleg az IPN-ben őrzött iratokkal. (MTI)

Büntetőjogi eljárás indult Lech Walesa ellen

Az IPN ügyészi tagozata tavaly februárban Walesa kezdeményezésére indított nyomozást, mely során megvizsgálták,
hogy a kommunista lengyel belbiztonsági szolgálat (SB) tisztviselői anyagi haszonszerzés céljából meghamisították-e a
Nobel-díjas munkásvezér együttműködését bizonyító, 2016
elején megtalált dokumentumokat.
Az IPN kedden közölte: a Walesa által kezdeményezett eljárást június végén megsemmisítették, mert az intézet ügyészei
arra jutottak, hogy az 1970 és 1976 közötti időszakból származó több mint 50 dokumentum, köztük Walesa együttműködési nyilatkozata az SB-vel és az általa aláírt bevételi nyugták
nem hamisítványok. Június 29-én ugyanakkor az IPN nyomozást indított azzal összefüggésben, hogy Walesa azt állította,
az őt terhelő iratokat – köztük az SB-nek írt jelentéseket – nem
ő készítette, és nem is írta alá.
A büntetőügyi eljárás más peres ügyekre is vonatkozik,
olyanokra, amelyekben Walesa tanúként azt állította, hogy
nem működött együtt az SB-vel – közölte az IPN. Az IPN
ügyészi tagozatának elnöke, Andrzej Pozorski, aki egyben len-
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Szeptemberben befejeződik
az iskolák ellenőrzése

Liviu Pop oktatási miniszter kijelentette, hogy szeptember 4. és 8. között befejezik az iskolák állapotának ellenőrzését. „Az engedélyek jóváhagyása
folyamatban van. Az iskolákat két csoportra osztották, vannak, amelyek 2006 előtt, valamint azok, amelyek 2006 után épültek, vagy fel voltak újítva. Egy
pontos felmérés lesz a kezünkben szeptember 4. és
8. között, amikor is minden iskolai intézmény vezetője értesíti az Oktatási Minisztériumot az oktatási
egység engedélyének a beszerzése ügyében” – nyilatkozta Liviu Pop. (Agerpres)

Havazott Máramaros megyében

A Máramaros megyei Nagy-Pietrosz csúcson havazott keddről szerdára virradóra, a hóréteg vastagsága eléri a három centimétert. A hó látszik Borsa
városából is, ahol alig néhány nap leforgása alatt 30
Celsius-fokot esett a hőmérséklet. Sorin Timiş, Borsa
polgármestere szerdán a Mediafax tudósítójának elmondta, nem emlékszik, hogy valaha is lehavazott
volna már augusztusban. (Mediafax)

Lehet szavazni a centenáriumi
arculat kiválasztására

Közönségszavazást hirdetett a kulturális minisztérium Erdély és Románia egyesülése 2018-as centenáriuma arculatának a kiválasztására. A tárca az
egyesülés centenáriumának 13 arculattervét tette
közzé az interneten szerdán azzal a felhívással,
hogy a honlap látogatói is vegyenek részt az arculat
kiválasztásában. A minisztérium és a reklámszakma
szervezeteinek a közös felhívására három reklámügynökség készített és ajánlott fel ingyenesen öszszesen 13 arculattervet. Ezek megtekinthetők a
http://centenar.cultura.ro/logo honlapon, ahol vasárnap estig szavazni is lehet rájuk. A 13 arculati tervet
egy szakmai zsűri már kedden értékelte. A nyertes
arculat kiválasztásánál a szakmai zsűri által megítélt
pontszám 75 százalékban, az internetes közönségszavazás eredménye pedig 25 százalékban számít.
(MTI)

Büntetett előéletű imám
radikalizált

Büntetett előéletű volt a barcelonai és cambrilsi merényleteket elkövető terrorsejt radikalizálásával vádolt Abdelbak esz-Szatti imám, ki is akarták utasítani
az országból, de egy bíróság ezt meghiúsította – írta
szerdán az El Mundo című spanyol napilap. Az imámot 2012-ben négyéves börtönbüntetésre ítélték kábítószer-kereskedelem miatt, de két évre rá
feltételesen szabadlábra helyezték. A kelet-spanyolországi castellóni tartomány hatóságai ki akarták utasítani az országból, és öt évre meg akarták tiltani,
hogy beutazhasson, de az imám ügyvédei fellebbeztek, és egy bíró érvénytelenítette a kiutasításról szóló
döntést, mert nem találta őt közveszélyesnek. Legfrissebb hírek szerint a katalán rendőrség robbanómellény és pokolgép készítéséhez szükséges
anyagokat talált annak az alcanari háznak a pincéjében, ahol egy detonációban többedmagával meghalt az imám. (MTI)

Nem nyugszanak

(Folytatás az 1. oldalról)
érthetően, mert az előbb említett példáknál is látható
volt, hogy ahol ilyen államosításra készülnek, ott először
lincshangulatot kell teremteni.
Az pedig ordas hazugság, hogy mindez a mostani és
a leendő nyugdíjasok érdekében zajlana. Ha a kormányzat tényleg a szívén viselné a nyugdíjak kérdését, akkor
nem a privát alapokat kellene rugdossa, amelyek a működésük eddigi kilenc éve alatt közel 7 milliárd lejes
hasznot termeltek, amit az országban is ruháztak be.
Hanem egyensúlyba kellene hozni az állami nyugdíjkasszát, amelyik évek óta komoly veszteségben van. A
járulékok arányával játszadozni ebben az ügyben nem
több szépségtapasznál, mert ha minden járulék az állami kasszába menne, annak az sem lenne elég, mivel
jóval több a haszonélvezője a befizetőknél. És közben
több mint hárommillió aktív korú munkavállaló dolgozik
külföldön, nyilván, az ottani nyugdíjkasszákat gazdagítva. Ha lett volna a mindenkori kormányoknak ahhoz
való eszük, hogy ezeknek az embereknek itthon teremtsenek jól fizetett munkahelyeket, okos gazdaságpolitikával, komoly beruházók idevonzásával és itt is tartásával,
akkor nemcsak az állami nyugdíjkassza vinné jól, és
lenne még talán nyereséges is, hanem az életszínvonalunk is legalább a visegrádi országoké felett lehetne. De
amikor csak arra elég az ész, hogy hétmillió leendő
nyugdíjas privát alapokba félretett pénzét próbálják ellopni, akkor még hosszú évekre kibéreljük az uniós tagországok sereghajtójának dicstelen címét.
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Csütörtöki
Forgatag-ajánló

Csütörtöktől újabb programokkal gazdagodik a Forgatag idei kínálata. Elkezdődnek
a városnéző séták, a Sportforgatag is megnyitja kapuit, a
Civil sarok keretében beszélgetésre kerül sor a szenvedélybetegségekről,
illetve
színházi és zenei eseményekre is várják a közönséget.

Délelőtt 11 órától Győrfi Zalán
középkori sétára hívja az érdeklődőket. Indulás a főtéri virágórától. A
Szóforgatag keretében 17 órától
Gidó Attila előadására is sor kerül a
zsinagógában Észak-erdélyi holokauszt-túlélők címmel.
Dartsbajnoksággal „ugrunk fejest” a Sportforgatagba, mely 15
órakor kezdődik (Cuza Vodă utca
36. szám). A játékra a helyszínen
lehet benevezni. Szükség lesz forgatagos karkötőre is.
A Civil sarok egy, a szenvedélybetegségekről szóló beszélgetéssel
nyitja meg kapuit a G. Caféban
(Cuza Vodă utca 33.). A
Diakónia Keresztény Alapítvány
célja ezzel a beszélgetéssel egy
olyan interaktív eszmecsere elindítása, mely elgondolkoztatja a
résztvevőket. A beszélgetést Szőcs
Rajmond pszichopedagógus irányítja.
A Teleki Tékában folytatódnak a
magyar nyelvű vezetett séták és a
gyerekfoglalkozások. Délután 4
órától kerekasztal-beszélgetésre
kerül sor Kitörési pontok: munkaerőpiaci igények és oktatás címmel,
melynek meghívottjai dr. Vadvári
Tibor mestertanár, dékánhelyettes,
Zalaegerszeg alpolgármestere, dr.
Dávid László egyetemi tanár, rektor (Sapientia EMTE), dr. Kolozsváry Zoltán egyetemi tanár, a
Plasmaterm Rt. ügyvezető igazgatója, valamint Molnár Gábor vállalkozó,
AAges
Kft.
A
beszélgetést Fülöp Loránd vezeti.
Este a Tékában 10 órától László
József Human places című dokumentumfilmjét tekinthetik meg az
érdeklődők, amely a marosvásárhelyi emberek hétköznapjaiba
enged betekintést. A filmet követően beszélgetésre is lehetőség
nyílik.

A Forradalom utcai Borudvarban
a borkóstolók mellett két OTP panelbeszélgetésen is rész vehetünk.
14:30-tól kezdődik a Game changers, melynek meghívottjai Gál
Sándor, a Marosszéki Közösségi
Alapítvány ügyvezető igazgatója,
György Eszter, a Delikates Couture
designere, illetve Balázsi-Pál Ágnes
a Kreatív Kolozsvártól, A PONT
Csoport ügyvezető igazgatója. A beszélgetést Kicsid Attila, a Pénzcsinálók.ro szerkesztője moderálja.
15:30-kor A pénz és a művészet
kapcsolata című beszélgetésre is érdemes ellátogatni. Ennek meghívottjai: Maki Ferenc, a Fox In the
BOX vállalat vezetője, tulajdonosa,
Markó Béla költő, fordító, szerkesztő, valamint Székely Sebestyén
György, a kolozsvári Quadro Galéria vállalat vezetője, tulajdonosa,
moderátor Kelemen Attila, az OTP
Bank Románia marketingigazgatója. A Borudvar programjait Sárdi
Tamás, majd a BobFolk koncertje
zárja.
Csütörtökön három színházi
előadás közül lehet választani. 18
órától az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban A gyertya könnye címűt
tekinthetik meg, mely Sütő András születésének 90. évfordulója
alkalmából született. Az író műveiből összeállított előadást Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina
szereplésével láthatják. 20 órától
a Liselotte és a május lesz látható
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében, melyet Harsányi Zsolt rendezett, 21.30-tól
pedig az Antonymus Venetus utcai
táncszínházi előadással szórakoztatják a közönséget a Színház
téren.
Természetesen a koncertek sem
maradhatnak ki a kínálatból. 18
órától a hagyományos keresztény
zenei együttesek koncertjére kerül
sor a Kultúrpalotában Égjen a láng
– Megújulva! címmel. Fellép a
szászcsávási ifjúsági zenekar, a
Gordonka együttes, a Sófár együttes, áhítatot tart Mezei Sándor református lelkész.
20 órától a Koszika & The Hotshots koncertje lesz a Teleki Tékában.

Párhuzamos kudarcok

Az európai középkor folyamán a
kontinens keleti felének legfontosabb kérdése a török betolakodók,
hódítók kiűzése volt. Ennek rendelték alá uralkodók, országok, politikai, vallási és hadi vezetők végső
soron cselekedeteiket, gondolataikat, miközben sok mindent át is vettek a hódítóktól, a török kávétól, a
fürdőtől a luxuslustaságon át a
baksisig.
Ezalatt a kontinens másik fele
valami egészen mást csinált, gazdagodott, kereskedett, építkezett,
gótikát és reneszánszot gyöngyözött ki, háborúzott egymással, keresztények feszültek keresztényeknek, új vallások születtek, melyek elindultak világhódító útjukra,
könyveket írtak és egyetemeket alapítottak, ahová elvárták a kelet-európaiakat is. Emezek pedig jöttek
is kisebb-nagyobb csapatokban,
megszakításokkal, ámulva, irigykedve. Igyekeztek minél többet hazavinni fejben és könyvben,
módszerben és szorgalomban, ál-

dozatban és szellemi, fizikai teljesítményben. Tárgyakban, stílusban.
A keletieken sok múlott, mit is
valósítottak meg abból, amit hozadékként cipeltek úttalan utakon, átmentettek a legkülönfélébb szellemi
és fizikai vámokat átvészelve. Mégiscsak hazaérkeztek, munkába álltak, tanítottak, gyógyítottak,
igazságot osztottak, könyveket,
krónikát írtak, uralkodóknak tanácsoltak, építgettek, országot igazgattak. Lelkeket gyógyítottak,
boldogítottak. A hódítók és a behódoltság ellen képeztek szellemi
tőkét, tartalékot, ami aztán tényleges ellenállássá változott. A hódítók kiűzésének gondolata mind
több ember lelkébe fészkelte be
magát.
Ahhoz, hogy e célt megvalósíthassák, pénzre, paripára, fegyverre
volt szükség. Szó szerint. Önerőből
ezt nem tudták megszerezni, felépíteni, kivitelezni. A jó szándék kevés
volt. Ma ezt így mondanánk: nem
volt hozzá elegendő forrásuk. Igye-

Panaszt emelnek a dinamós szurkolók miatt

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tesz a bukaresti
Dinamo szurkolóinak magatartása miatt – írja az RMDSZ
által az Agerpres hírügynökségnek kedden eljuttatott
közleményben.

„Hétfőn, augusztus 21-én került
sor a Sepsi OSK háromszéki első
ligás labdarúgócsapat és a fővárosi
Dinamo közötti meccsre. A mérkőzés alatt az ellenfél csapat szurkolói
a már több alkalommal elhangzott,
ismert magyarellenes rigmust skandálták: »ki az országból a magyarokkal!« Az RMDSZ által alapított
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
teljes mértékben elítéli a sport területén felmerülő magyarellenes uszí-

tásokat, és aggasztónak tartja ezt a
fajta szélsőséges törekvést” – írja a
közlemény.
A dokumentum szerint Románia
és Erdély egyesülésének jövő évi
centenáriumára készülve, a sportban előforduló effajta etnikailag
diszkriminatív megnyilvánulások
most különösen érzékenyen érintik
a magyar kisebbséget, amikor a
legfontosabb elvárás az lenne, hogy
a nemzeti közösségek vegyék figyelembe a kisebbségek szempontjait, valamint a magyar emberek is
érezhessék, hogy az országnak teljes jogú polgárjai.
„Azt gondolom, a sportnak a
fair-play játékmódról kell szólnia,
ezért minden olyan kisebbségelle-

nes cselekedet esetén megtesszük a
kellő jogi lépéseket, amelyek félelmet keltenek a magyar közösségen
belül” – idézi a közlemény Benkő
Erikát, a Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat elnökét.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a mérkőzésen történt magyarellenes megnyilvánulások kapcsán
feljelentést tesz az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, valamint írásbeli felszólítással fordul a
Román Labdarúgó-szövetséghez,
hogy vizsgálja ki a mérkőzés során
történteket, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy többé ne forduljon elő
hasonló eset – tájékoztat a közlemény. (Agerpres)

Vádemelés
a futballközvetítések ügyében

A vádhatóság szerint az RCS és RDS 3,1 millió euVádat emeltek a Digi cégcsoport több jelenlegi és volt vezetője ellen egy korrupciós róval megvesztegette Dumitru Dragomirt, a Román
ügyben, amelyben a telekommunikációs vál- Hivatásos Labdarúgó Liga volt elnökét, hogy a liga
részesítse előnyben a sportközvetítési jogok megszerlalatot megvesztegetéssel gyanúsítják.

A Romániában, Magyarországon, Spanyolországban és Olaszországban távközlési és médiaszolgáltatásokat biztosító vállalat vezérigazgatója, Serghei
Bulgac is a vádlottak között van – derült ki a korrupcióellenes ügyészség keddi közleményéből.
Bulgacot – aki a csoport romániai vállalatának, az
RCS és RDS-nek is a vezérigazgatója – pénzmosással
gyanúsítják egy televíziós sportközvetítési jog megvásárlásával kapcsolatos ügyben. Az ügyészek vádat
emeltek Ioan Bendei, az RCS és RDS egy másik volt
vezetője ellen, valamint a romániai vállalat ellen is
megvesztegetés és pénzmosás vádjával.

zésében. A román labdarúgó-bajnokság 2008 és 2011
közötti három idényét az RCS és RDS vásárolta meg
101 millió euróért. A vádhatóság szerint Dragomir a
pályázathirdetés előtt 3,5 millió euró kenőpénzt kért,
amiből 3,1 millió eurót meg is kapott egy vállalat
révén, amelyet a ligaelnök és a fia irányított. Az ügyészek szerint a felek fiktív társulási szerződéseket kötöttek, hogy leplezzék a megvesztegetést.
A Digi korábban közölte, hogy a volt és jelenlegi vezetőségi tagok korrektül, törvényesen jártak el, és úgy
vélték, a bűnügyi vizsgálat nem fogja jelentős mértékben befolyásolni a vállalat tevékenységét. (MTI)

ASF: nincs szó a nyugdíjrendszer második
pillérének módosításáról

A Pénzügyi Felügyelet (ASF) szerdán közölte, tek a magánnyugdíjalapok, az éves bővülési ütem
nincs szó a nyugdíjrendszer második pillére 30,67 százalékos” – tájékoztat a Pénzügyi Feljelenlegi működési mechanizmusának a mó- ügyelet.
A közlemény kitér arra is, hogy a piac felügyelőjedosításáról.

Az intézmény azt követően adott ki közleményt a
témában, hogy olyan sajtóinformációk jelentek meg,
amelyek szerint a nyugdíjrendszer második pilléréhez,
vagyis a kötelező magánnyugdíjalaphoz való hozzájárulás mértéke a jelenlegi 5,1 százalékról 2,5 százalékra csökken.
„A második pillér szilárd, pozitív hozamot generál a hozzájárulók számára. 2017 júniusában a
magánnyugdíjalapok hozama 4,91 százalékos
volt. 2017. június 30-án 36,06 milliárd lejt kezelkeztek szövetséget kötni, ligákba
szerveződni, barátokat, támogatókat keresni, kihasználni a nagyhatalmak között húzódó ellentéteket
is. Olykor sikerült is, de legalább
három századnak kellett eltelnie az
iszlám hódítók megjelenésétől
addig, míg a kiűző/felszabadító/újrahódító hadjáratok sikeresek let-

tek. Előtte, tudjuk, a keresztes
hadjáratok kudarcba fulladtak, a
pápa vezetésével megkötött nagy
szövetkezések a résztvevők egyenetlenkedésén buktak meg, a keletnyugati ellentétek és a vallási
torzsalkodások felemésztették a
nemes szándékokat.
A mai állapotokkal szemben,
amikor a dzsihád pont olyan közszóvá vált az európaiak ajkán, mint
mondjuk a facebook vagy az elektronika, akkoriban leginkább a hadfiak jöttek Európa ellen egy
telhetetlen, terjeszkedésen alapuló
gazdasági rendszer következmé-

ként az ASF képviselői rendszeresen egyeztetnek a
pénzügyminisztérium és más intézmények, köztük a
szabályozott entitások illetékeseivel, és meghatározott
időszakonként kiértékelik az általuk felügyelt piac
működését. Közölték, nincs szó a nyugdíjrendszer második pillére jelenlegi működési mechanizmusának a
módosításáról.
„Az ASF-nek nincs joga a magánnyugdíjrendszer
szabályozására vonatkozó törvényt kezdeményezni”
– jegyzi meg még a közlemény. (Mediafax)

nyeként, melynek eleme a hódítás
és a rablás volt, a más népek munkájának kizsákmányolása (harács,
portai adó, tímárföldek, korrupció
minden szinten stb.). Ezen nyugodott a szultánok hatalma. Manapság azonban a köznép kerekedett
fel, és jön szüntelen arról a vidékről, amelyet az iszlám egykor meghódított,
és
ott
tartósan
berendezkedett. Európa meggyőződhetett, hogy az iszlám csöppet
sem békés hit. Alaptételei között
van a szent háború kötelessége a
hitetlenek ellen.
Egykor ennek ellenére türelmes
volt az alattvalókkal szemben itt,
Európában, mintha titokban meghajolt volna, s elismerte volna szellemi
fölényét,
fejlettségét,
kultúrájának jövőkép-orientáltságát.
Manapság türelmetlen, vérengző. Arról beszél, hogy visszafizeti az európaiaknak a kölcsönt.
Mit is? Ja, a sokoldalú kultúra terjesztését, megbosszulja a demokráciát, az egyéni szabadságjogokat,
a liberalizmust, a nők egyenjogúsítását, a gondolat szabadságát, a ci-

vilizációt, amelynek gyümölcseiből
maguk is majszoltak, édességeiből
bőven nyalakodtak.
A kőolajzsarolás nem jött be, a
repülőgépek felrobbantása ma már
szinte lehetetlen a szigorú ellenőrzések miatt. Marad a terror, amíg
Európa rá nem ébred, hogy csakis
az összefogás és az ellencsapás
segít. A szánalom mit sem ér, a segíteni akarás és honosítás, az aszszimiláció és az integráció az
ideszületett huszonévesek között –
fiúk vagy lányok, ennek nincs jelentősége, holott a nő státusa mit
sem változott Mohamed mennybemenetele óta – zátonyra futott.
Az európaiak gyermekvállalása
messze alatta marad az érkezőkének, az itt élő mecsetjárókéhoz viszonyítva. Akik eddig nem viseltek,
azok is burkát s fezt öltenek Párizsban és Stockholmban. És akkor
számunkra mi marad? A múlt
nagyságát és egykori sikereit szembeszegezni az iszlamizáció véres
terrorjával? Ez sajnos nem sokra
elég. Nem véd meg a La Ramblán
száguldozó, tömegbe hajtó járművektől.
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Magyar kutatók új térképe
a betegségek kapcsolatairól

Négy magyar kutatócsoport
összefogásával, egy hatalmas egészségügyi adatbázis
elemzésével új, olykor meglepő kapcsolatokat mutattak
ki ismert betegségek megjelenése között a kutatók.

Kóros elhízás, depresszió és cukorbetegség, migrén és irritábilis
bél szindróma – a most közzétett
térkép sokat segíthet a komplex
betegségek biológiai hátterének
megértésében, de hozzájárulhat a
precíziós medicina és személyre
szabott orvoslás fejlődéséhez is –
olvasható a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) közleményében.
Mint írják, közismert jelenség,
hogy egyes betegségekhez gyakrabban társulnak más kórképek,
mint az önmagukban várható
lenne. A depresszió például gyakran fordul elő fájdalomhoz köthető
betegségekkel, például a migrénnel. Ezeknek az úgynevezett komorbiditásoknak a tanulmányozása rávilágíthat a betegségek
közös biológiai eredetére, vagy az
azokat kiváltó közös környezeti
hatásokra is.
A hagyományos elemzések viszont általában csak két betegség
kapcsolatát elemzik, figyelmen
kívül hagyva, hogy ezt a kapcsolatot esetleg egy harmadik betegség,
vagy ahhoz társuló genetikai vagy
molekuláris eltérés okozza.
A Semmelweis Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia és a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóinak most
megjelent közös tanulmánya éppen
az ilyen, összetettebb kapcsolatok
feltárásával foglalkozik. A PLOS
Computational Biology folyóirat-

ban ismertetett kutatás egyik legfontosabb célja az volt, hogy feltárják a kórképek egymásra
hatásának teljes rendszerét – szakmai nyelven multimorbiditási térképét –, minden információt
felhasználva a lakosság körében
gyakran előforduló betegségekről.
A négy kutatócsoport közül kettő a
Nemzeti Agykutatási Programban
(NAP) dolgozik.
A kutatók egy hatalmas méretű
egészségügyi adatbázis statisztikai
elemzésével készítették el multimorbiditási térképüket, amely
egyebek mellett a depresszió esetén a már ismert pszichiátriai komorbiditásokat (például szorongás,
stressz, idegösszeomlás és szülés
utáni depresszió) is megmutatja.
Érdekes eredmény, hogy a kóros
elhízás egy kivételesen erős, közvetlen kapcsolatot mutatott a depresszióval, és szemben az eddigi
véleményekkel, a kóros elhízás
közvetítette a kapcsolatot a depresszió és több metabolikus, valamint szív- és érrendszeri betegség
között, mint például a magas koleszterinszint, cukorbetegség és
magas vérnyomás. További fontos
eredmény, hogy a migrén közvetlen kapcsolatot mutatott az irritábilis bél szindrómával (utóbbiban a
betegek görcsös hasi fájdalommal,
hasmenéssel vagy székrekedéssel
és egyéb emésztési problémákkal
küzdenek).
A vizsgálatok számos betegség
esetén igazolták a korábban már
kimutatott közvetlen kapcsolatot –
így például a gyomorégés, más
néven refluxbetegség közvetlen
kapcsolatban van az elhízással és a
depresszióval is, továbbá hason-

lóan erős és közvetlen kapcsolata
van számos más betegséggel, például a magas koleszterin- szinttel,
vagy a helicobacter – egy gyakori
gyomor-bélrendszeri kórokozó
okozta – fertőzéssel is.
Korábbi kutatások eredményeinek felhasználásával azt is sikerült
igazolni, hogy a betegségek között
most kimutatott kapcsolatrendszer
a korábbi betegség-betegség hálózatokhoz képest sokkal erősebb
összefüggést mutat a már feltárt biológiai háttérismeretekkel, így például a betegségek közös genetikai
faktoraival és közös molekuláris
útvonalaival.
A kutatócsoport tagjai a UK Biobank nevű adatbázis 117 ezer
résztvevőjének közel 250 különböző betegségre vonatkozó adatait
használták fel, és két statisztikai
módszert ötvöztek az elemzés
során. Eredményük azért is számíthat visszhangra, mert a korábbi
ilyen jellegű kutatásoknál leginkább a biztosítótársaságok által
szolgáltatott, és emiatt torzításokat
tartalmazó adatbázisokat alkalmaztak. A UK Biobank adatbázisa
viszont sokkal részletesebb, sokszorosan ellenőrzött, ezért pontosabb, valós egészségügyi adatokat
tartalmaz.
A nagyszabású adatelemzésben
részt vevő tudományos műhelyek
között van az MTA-SE Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai
Kutatócsoport, a NAP-A-SE Új
Antidepresszáns Gyógyszercélpont Kutatócsoport, az MTA-SENAP B Genetikai Agyi Migrén
Kutatócsoport, valamint a BME
Méréstechnikai és Információs
Rendszerek Tanszék. (MTI)

Ember és állat együttélése, harmóniája

A több mint mint tízezer éve
tartó ember és kutya közötti
barátság az idők során egyre
szorosabb kapcsolattá tökéletesedett. A kutyatartás a felelősség
mellett
anyagi
kiadással, lemondásokkal is
jár, de ennek jogát nem lehet
elvenni attól, aki tudatosan
ezt felvállalja, és számára
esetleg épp egy háziállat –
kutya, macska, tengerimalac
vagy madarak – társasága
jelenti a kötődést, a kapcsolatot.

Szer Pálosy Piroska

A hivatalosságoknak és a polgároknak a házi kedvencekhez való
viszonyulása országonként és városonként eltérő. Kutyákat a világ
minden részén tartanak, igaz, eltérő
körülmények között, illetve különböző céllal. Svédországi tanulmányútjáról hazatérve a lányom
mondta, hogy legszívesebben abban
az országban élne. Miért? A számtalan pozitívum mellett első helyen
a kutyatartók jogait említette. „Képzeld, termetes kutyával is bemehet
a gazdi bármelyik áruházba, és nyugodtan sétálgatnak a pultok között
vagy beülnek egy étterembe, ami

ott természetes, míg bennünket a
városnapok alkalmával a ligetbe
sem engednek be nyolckilós kutyusunkkal, amely a markukat nyújtó
koldusoknál ezerszer tisztább.”
Míg egyes nyugati államokban
természetes az áruházban bevásárló
kutyás gazdi, vagy étteremben az
asztal alatt elterülő és türelmesen
várakozó eb, mifelénk egyelőre ez

elképzelhetetlennek számít, akárcsak a jól eltervezett kutyaparkok
létesítése. Jelentéktelen azon kutyafuttatók száma az országban és megyeszékhelyünkön,
ahol
a
kutyatartók civilizált körülmények
között hancúrozhatnának állataikkal. Lapunk hasábjain nemegyszer
szóvá tettük a kutyafuttatók hiányát,
a meglévők silányságát, a kutyafut-

Visszautak

Nem tartom magam nagy háziasszonynak, de augusztus vége számomra is az eltevések időszaka.
Vonatfüttyöt, átzakatolt órákat, távoli tájak ébredését, a tenger első,
semmihez sem hasonlítható érintését, ismeretlenül is a magaménak
érzett utcákat, épületeket főzök magamban emlékké, és rakosgatok
fel a képzeletbeli polcra. Olyan
magasra, ahova rajtam kívül csak
a hozzám közel állók érnek fel.
Ha felcímkézném az őszi estéken
kibontandó tartalékokat, azt
írnám rájuk: izgalom, fény, szabadság. De nem címkézgetek, így
őrzöm meg az eredeti színeket, illatokat.
Ha őszinte vagyok magamhoz,
beismerem, hogy sohasem éreztem igazán könnyűnek az elindulást. A legjobban várt utazás előtt
is visszatartott egy pillanatra az
otthon biztonsága, a sokat emlegetett komfortzóna, valami rejtett
aggodalom. Mintha attól tartottam
volna mindig, hogy eltűnik mögöttem az út, és nem lesz mód a visszatérésre a nyaralás napjai után. De
ez az érzés tényleg csak egy pillanatig tart, mint amikor a csúszda

tatók létesítéséről szóló helyi tanácsi határozatot, amelyet egykor elfogadtak ugyan, de azóta sem
történt előrelépés, porosodik, akárcsak a többi feledésre ítélt tanácsi
határozat. Pedig közvetlen környezetünkben is egyre többen választják a kutyák társaságát, így erről is
kellene beszélni, de ideálisabb
volna cselekedni.
Nem lehet szőnyeg alá söpörni
egy kategória azon jogos igényét,
hogy olyan parkokat jelöljenek ki számukra, ahol a
házi kedvenc biztonságban
szaladgálhat póráz nélkül
is, a tulajdonos pedig felügyel rá, ugyanakkor, természetesen, felelősséggel tartozik környezete
tisztán tartásáért, és civilizált kutyatartóként összegyűjti az állati ürüléket.
Azzal pedig végképp nem
lehet egyetérteni, hogy
megyeszékhelyünkön a
közterületen lévő parkokból kitiltják a szabadtéri
tömegrendezvényekre kutyájukkal érkezőket, ezáltal ugyanis hátrányos
megkülönböztetésben részesítik az állattartó adófizető polgárokat.
Németországban – a
többi európai országokkal
összehasonlítva – a kutya-
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tetejére érve el kell engednie magát
a sebesség élményére vágyónak
(mondjuk, ez nekem sohasem ment,
de ez már egy másik történet). Idegen tájra érve gyorsan hullnak le
rólam a védőrétegek, egyre önfeledtebben adom át magam az
újnak, a megismételhetetlennek. A
hazaindulás ideje rendszerint
akkor jön el, amikor már teljesen
magamba szívtam az idegen világ
minden hangulatát. Ezért jelent
újabb lélekbukfencet a visszaút, az
elszakadás mindattól, ami befogadott, részévé tett, részemmé vált.
Augusztus végén valahogy mégis
könnyebb véghezvinni ezt a feladatot. Akkor már arcomon érzem az
ősz balzsamát, ami leginkább egy
sok éve láthatatlan, öreg kéz körvonalait rajzolja elém. Takarót rám simító, vajas kenyeret kenő kéz
mosolyát. Az otthon jóságát. Ezért
szeretem mégis a nyárvégi visszautakat. Meg a polcért is, amit jó
megrakni színes, illatos dobozkákkal. Kagylókba rejtett tengerzúgással, üvegnyi homokkal, fényképekről
kacagó tekintetekkel és mindazzal,
aminek nincs tárgyi kifejeződése. A
szabadság ingyen és nagylelkűen
szórt, elveszíthetetlen fénycseppjeivel.

tartás imázsa igencsak pozitív. Igaz
ugyan, hogy kevesebb kutyát tartanak, mint mifelénk, de a német polgárok többsége állatszerető, a
család teljes jogú tagjaként kezelik
kedvenceiket, és kirándulásra, bevásárlásra egyaránt azok kíséretében mehetnek. A Kontakt
német–magyar városmagazin szerint Németországban általános vélemény, hogy aki kutyát tart, az jól
szituált, magabiztos és igényes. Általános vélekedés, hogy a német kutyatulajdonosoknak az átlagosnál
magasabb a jövedelmük, amit statisztikai adatok is igazolnak, és
nagy részük saját lakással vagy kertes házzal rendelkezik. Erre szükség
is van, mert a főbérlők nem szívesen engedélyezik háziállatok tartását. A kutyák, méretüktől és
fajtájuktól függetlenül, hűséges,
odaadó és szerető barátaik embertársaiknak. Mivel társaságkedvelők,
a kutyatartásról nem ajánlott elhamarkodott döntést hozni, ugyanakkor kiegyensúlyozott étrendre, sok
mozgásra és rendszeres orvosi ellenőrzésre van szükség ahhoz, hogy
egészségesek és barátságosak maradjanak.
Az elkövetkezőkben szakemberek tanácsait figyelembe véve megpróbáljuk
a
felelősségteljes
állattartás szépségeit és nehézségeit
körbejárni.
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Bajai Honpolgár és Gemenc – Az árterek világa

Üzenet Bajáról

Vásárhely számos testvérvárosa közül
Baján adták a kezembe a Bajai Honpolgár című honismereti és kulturális
havilapot, melynek összevont nyári
száma teljes egészében Vásárhelyről
szól. A bajaiak csodálkozva lapozgatták, számomra meg egy ismert-rég ismert album nyílt fel.

Balázs Ildikó

Úgy mutatkozhattam be, hogy kinyitottam,
és ide-oda böktem a képekre az ujjammal: itt
konfirmáltam, itt végeztem zongora tanszakot, itt érettségiztem. Érdekes volt olvasni
annak a lelkes kerékpározó csapatnak a történetét, mely 750 kilométeren tette meg a
Baja–Vásárhely útvonalat. Szerepelnek
benne Maros megyei kastélyok, portrék, családtörténet is, a vásárhelyi örményekről
külön írás szól.
Ám milyennek látja ezt a helyet egy ott
élő? Idén újabb film látható a mozikban e vidékről Gemenc – Az árterek világa címen,
melynek Barkuti Balázs volt az egyik fontos
közreműködője. Egyike azoknak, akiknek
Baja otthont adott, aki szenvedélyét követve
itt telepedett meg.
– Életútja Pécsett indult, majd Budapesten
szociális munkás volt. Hogy alakult ki a Gemenc iránti rajongása?
– Gyerekkoromban itt nyaraltam. Tízévesen egy telefonvezetéket követve az erdőbe
mentem, kíváncsi voltam, hova visz a drót a
Káposztás-Duna tavirózsái közt. Egy erdészházhoz jutottam, ahol egy erdész fogadott
azzal, hogy „Hát te hol jársz, ahol a madár
sem jár?” Szörppel kínált, majd hazaküldött.

A Vén-Duna

Gerlék, malacok voltak ott, az élmény megfogott. A Gemenc iránti rajongásom lassan
alakult ki, el kellett kanyarodnom tőle. 18
évesen Budapestre költöztem, de tíz év alatt
elegem lett Budapest lüktetéséből, abból,
ahogy az élet a munkahely és albérlet között
kattog. Akkor vettük át feleségemmel, Erős
Hajnalkával a Bárka vendégház működtetését,
mely csak nyáron, az év felében üzemel. Általában májusban árad a Duna, s ha a passaui
vízállásjelentés szerint árvíz várható, öt napunk van a földszintről felhordani a bútorokat
az első emeletre, mert tudjuk, bennünket is el
fog önteni az ár. Tíz év alatt öt árvizünk volt,
különösen az 2013-as volt embert próbáló.
– A ladikos túrán, a Vén-Duna homokzáto- A Barkuti család
nyain aranyszemcséket mostunk. Megmutatta
a tenyerén, milyenek a kis aranylemezek, hogyan lehet őket kiválasztani a homokszemcsék nökségi tagja vagyok. Önkéntes segítőként
gyerekeknek tartok ott foglalkozásokat. Naközül. Ez ma már nem megélhetés?
– Ha valaki most rászánná magát az arany- gyon izgalmas feladat, mivel a gyerekektől
mosásra, talán napi 3000 forintot keresne azonnali bizalmat kell nyernem, nehéz fevele. Így ma már nem népszerű ez a foglal- gyelmezni őket.
Ugyancsak Bátán van a Szent vér tempkozás. Nagyon sok arany van a Kárpát-medencében, a felvidéki bányavárosokban, loma, melyet az idők folyamán sokszor felKörmöcbányán, Selmecbányán. Az ottani he- gyújtottak. Lajos király a mohácsi csata előtt
gyekből származó aranylemezkék kopnak, ott szállt meg, s ott írta utolsó levelét. A hideg
darabolódnak, utaznak a folyóval, a Vág, futkos a hátamon, amikor felidézem leveléGaram, Ipoly most is sok aranyat szállít a Du- nek ezt a sorát: „Már látjuk a törökök tüzeit”.
– A bajai gabonakikötőben ma is rakodják
nába. Bán József volt az utolsó aranymosó a
az uszályokat, melyek úgy úsznak a Dunán hamúlt század elején, a
szigetközi Ásványrárón. Télen megélt
abból, amit nyáron
kimosott.
– Ahogy halad a
csónak a VénDunán, Balázs sorban megmutatja a
fák gyökerei között a
hódvárak bejáratait.
Megnevezi a csendes
folyóág partján álldogáló vízimadarakat: kis kócsagokat,
szürkegémeket, dolmányos varjakat.
Milyen titkokat rejt
az erdő?
– A gemenci erdő
zavartalan sűrűjében
még a ritka fekete
gólya is fészkel. Tőlünk délre fekszik
Csíptetett ponty
Báta, a Tolna meA pontyot fordítva, a hátán vágjuk fel, úgy, hogy a hasa alja
gyei 1700 lelkes maradjon egybe, nagy lepény alakú legyen. Áztassuk paradizsákfalu. Ott hoztuk csomos, fokhagymás, sós, köményes, citromos lében egy ideig.
létre a Bátai Fekete Aztán szorítsuk a halat két felhasított vastagabb karó közé. Ez
Gólya Házat egy tartja össze a lepényszerű halhúst sütés közben a szabad tűz ferégi iskola épületé- lett. A ponty zsírja csöpög, piroslik, barnállik, a füst is megjárja.
ben. Ez Európa Friss salátával tálaljuk. Ez a legjobb felhasználási módja a zsíegyetlen feketegó- ros pacnipontynak. Mutatós szabadtéri étel, de grillen is lehet
lya-múzeuma, az el- készíteni.

tosával összefogatva, mint háztetők, s ugyanúgy viszik a bácskai gabonát Budapestre,
Révkomáromba, mint Jókai Arany emberének
idejében. Mit tudhatunk erről a múltról?
– Az ökrös vontatás nehéz, kínos, nagy
odafigyelést igénylő tevékenység volt, kirendelték rá a jobbágyokat, a köztörvényes bűnözőket is. Olykor ráment az ökör, néha
emberéletet is követelt. A parton kivágták a
fákat, bokrokat, de a tönkök ott maradtak a
vízben, s ha a vontatott hajó ráment a tönkre,
léket kapott, kifolyt belőle a búza. Innen a
„tönkre megy” kifejezésünk. E történeteket
Rádi József gyűjtötte össze a kalocsai érseki
levéltárban, és megírta Kalocsán – Gemencről. A Kalocsai Érseki Uradalom erdő- és vízgazdálkodásának története (2012) című
könyvét. Olvashatunk benne hajdan volt árvizekről, régi korokról, perekről.
– A Vad Magyarország című film 2010-ben
készült, ugyancsak Barkuti Balázs közreműködésével. Idén újabb filmet láthatunk Erdélyben is a mozikban Gemenc – Az árterek
világa címmel, melynek gyártáskoordinátora,
társoperatőre volt. Ez egy természetfilm esetén mit jelent?
– Én vittem a döglött halakat – mondhatnám viccesen. Bizonyos jelenetek megszervezése, szcenírozása, felvétele volt a
feladatom. Az első Gemencről szóló természetfilmet Homoki Nagy István készítette,
Gyöngyvirágtól lombhullásig címen mutatták
be 1953-ban. A filmbeli vadőr minden reggel
elindul, őt kísérve megismerkedünk a gemenci erdő élővilágával. A Vad Magyarország (2010) volt a második, a mostani pedig
Gemenc – Az árterek világa, melyhez ötletekre volt szükség, hogy megkönnyítsem az
operatőr munkáját. Állatokról készült jelenetek láthatók benne, az erdő olykor drámai
élete, amikor a Duna elönti az erdőt, s a vaddisznók, szarvasok a földmagaslatokra menekülnek. Csigák, bogarak a fűszálakra
kapaszkodnak. Amikor pedig leapad a víz,
harcsa kínlódik a homokzátonyon, míg elviszi a víz – egy szippantókocsival szimuláltuk
a dagályt. Akváriumban víz alá süllyesztett
halat kap ki a ragadozó madár a vízből, vaddisznó kap ki lehulló makkot a pocsolyából.
– Van még ötlet? Miről lehetne még filmet
készíteni?
– Életekről, itteni emberek régi történeteiről. Mindig jönnek hírhozó emberek, tavaly
is járt itt egy idős úr, és azt kérdezte, megvane még a kisrezéti erdészház. Elmesélte, hogy
a nagyapja cseléd volt az erdészházban, és
gyerekkorában az „erdész úr” megengedte,
hogy ő és a nővére ott töltsék a nyarat. Egy
nap a halászok „árvizet kiáltottak”, ez volt az
akkori vízállásjelentés. A nagyapa összepakolt, s szekéren menekültek az erdész úrral,
de a gyerekeknek nem jutott hely a kocsin.
Mondták, hogy gyalogoljanak ki az erdőből.
Ez 15-20 km-t jelentett, közben elkezdődtek
a fokbetörések, a Duna lassan folydogált az
erdőbe, lábuk alatt víz csillogott, erek indultak, amelyeken átgyalogoltak. Most utoljára
szeretné végigjárni azt az utat, átérezni,
ahogy ötéves korában a torkában dobogott a
szíve, a végén a nővére a hátára vette, s lábuk
alatt egyre nőtt a víz…
– Barkuti Balázs nagyüzemi szakács, aki
20-30 főre főz, a vidék nemzetiségi ételeit is
elkészíti: a sokác köcsögös babot, szerb csevapcsicsát, bunyevác birkapörköltet. Van
kedvenc étele?
– A halászlé, kakaspörkölt, rántott hús,
lecsó, amit én főzök, s azóta megszerettem,
mert gyerekkoromban nem ettem meg. Szabadtűzi étel a csíptetett ponty, ami délvidéki
recept szerint készül, a kopácsi Al-Dunán tanultam. Szívesen közreadom az általam használt receptjét.
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Nyárvégi zakódivat

A zakó a modern nő ruhatárának elenged- stílusosak; a klasszikus, szmoking fazonú fekete dahetetlen kelléke, bármilyen öltözéket siker- rabok még mindig divatosak.
A szaténból, csipkéből, brokátból vagy éppen bundárel kiegészít, legyen az klasszikus, estélyi,
ból készült ESTÉLYI ZAKÓK kiegészítenek bármilyen
nappali vagy éppen sportos stílusú.

Casoni Szálasi Ibolya divattervező

Nézzük meg a divattervezők kínálatát a 2017-es
nyári szezonra.
Az első helyen idén a RÁTETT ZSEBES
ZAKÓK állnak, melyek eredeti, stílusos megjelenést
biztosítanak viselőiknek azáltal, hogy ezúttal a zsebek nem csak a szokásos számban és helyen találhatók, hanem egyedi, különleges formáik, méretük és
elhelyezkedésük díszítőelemként hat.
Az immár klasszikusnak nevezhető ÁLLATMINTA minden szezonban egy új stílusban jelenik
meg, és most a zakókat is díszíti. A rövid, testhezálló
blézer mellett találunk túlméretezett darabokat, laza,
kardigánszerű példányokat, a japán kimonóra emlékeztető furcsa szabásúakat, ugyanakkor dzseki formájú állatmintás felsőket is.
Ismét divat a HOSSZÚ ZAKÓ is, mely csodálatosan mutat, és kitűnően társítható bármilyen ruhával, szoknyával vagy nadrággal.
A klasszikus szabású, hosszú zakók ezúttal lehetnek élénk színűek vagy akár mintásak is; a military
stílusúak is szokatlan színben, például mélykékben
készülnek fehér gombokkal; a szélein hímzett vagy
rátett mintákkal díszített zakók is divatosak; az
aszimmetrikusan és/vagy többféle színű anyagból
kombinált zakók különlegesek; a bőrből készültek

Erdély fémei

esti öltözéket. Ezek formája és hossza is változatos.
A közkedvelt TESTHEZÁLLÓ ZAKÓK kihangsúlyozzák a női test szépségét. Ezek a darabok kitűnően mutatnak ruhával, klasszikus nadrággal és
farmerrel társítva is. Éppen ezért minden hölgy ruhatárának elengedhetetlen kellékei.
A hímzett, a flitteres, a kockás vagy etno mintájú
divatújdonságnak számít, ugyanakkor találunk klaszszikus színűeket is, például fehért.
A BŐRZAKÓK divatosak továbbra is, viszont ezúttal a különlegesen szabott darabok szokatlan társításban jelennek meg a kifutókon.
Például ha egy rövid, átmenő, kigépelt, fehér
bőrdzsekire emlékeztető zakót egy ugyancsak fehér,
hosszú tüllszoknyával társítunk, különleges, könnyű,
habos hatást érünk el.
A különböző színű és anyagú – flitterekkel, tollakkal, gyöngyökkel, hímzésekkel – gazdagon DÍSZÍTETT ZAKÓK is nagyon divatosak.
A CIPZÁRAS ZAKÓK nagy része inkább dzsekire emlékeztet. Találunk esti viselethez valókat, de
leggyakoribbak a sportos külsőt kölcsönző darabok.
A RÖVID ZAKÓ nem csak a hosszú lábú hölgyek
kiváltsága. Mivel optikailag hosszítják a törzset és
lábat, mindenki számára jó választás.
A DUPLA SOROS ZAKÓK is ismét divatosak.
Sportos kinézetük ellenére mindenféle öltözékkel
társíthatók.
Az EREDETI STÍLUSÚ ZAKÓK a szokatlant, rendhagyót
kedvelő bátor hölgyek
kiváltságai.
Egy másik eredeti
forma a TÚLMÉRETEZETT ZAKÓ, mely
különleges
jelleget
kölcsönöz bármilyen
öltözetnek.
A melegszezon egy
másik különleges formái a gomb- vagy cipzármentes, praktikus
NYITOTT ZAKÓK.
Az UJJ NÉLKÜLI
ZAKÓK tulajdonképpen kölönleges szabású
mellényekre
emlékeztetnek, egyegy jól megválasztott
darab a sportos, a casual vagy akár az esti
öltözék kiegészítője is
lehet.

reiről, amelyek egy korábbi korszak
eredményei.
Mivel az elmúlt évek során különböző helyszíneken többféle
gyűjteményét láthattuk (festmények, keleti szőnyegek, írott falvészóltunk a régen oly értékes olaj- dők, néprajzi tárgyak, faliórák stb.),
tartó ónedényekről, és végül a azt kérdeztem Madaras doktortól,
gyűjtő saját készítésű ezüst éksze- hogy mit nem gyűjt. Amire érkezett
is a pontos válasz: porcelánt, érméket és babákat. A kiállítás-megnyitón
szenvedélyéről
szólva
elmondta: azt tanácsolták neki,
hogy egy tárgyból sohase legyen
ötnél több a tulajdonában, mert
akkor elkezdi gyűjteni, amit már
nem lehet abbahagyni. A gyűjtés
ösztönös szenvedéllyé vált, amelynek során a tárgyak becsempészték
magukat az életébe, miután felfedezte, hogy nemcsak használati,
hanem esztétikai értékük is van.
Gyermekkori emlékek is közrejátszottak ebben, a szomszédságukban
levő kovácsműhely, ahol lenyűgözte a vas megmunkálási folyamata, ami véleménye szerint felér
egy művészettel. Fiatalon saját
magát is kipróbálta, amikor egy ládára vaspántokat készített. „A vasnak külön világa van” –
hangsúlyozta, majd hozzátette,
hogy külföldi útjain elbűvölik a barokk és reneszánsz vasrácsok.
Bevallása szerint a kiállítás egy
hosszú önképző folyamatot tükröz,
hiszen utána kell olvasni, jól meg
kell nézni, hogy a vásárokban kiállított sok tárgy közül melyik képvisel értéket, hogy egy idő után már

Amire rááll a gyűjtő szeme

A fémek iránti, gyermekkorom óta tartó vonzódásom
miatt nagy-nagy kíváncsisággal érkeztem hétfőn este dr.
Madaras Sándor idegsebész főorvos kiállítására, ahol nem
remélt meglepetések értek.

Óriás vasszemekből álló vontatólánc, bilincs, mívesen, finoman kimunkált darabok, amelyek a
funkcionalitás mellett díszítőelemként is szerepeltek, különleges formájú zárak, amelyek mind
működőképesek, állatcsapdák, fejszék, bárdok, zsindelykészítő eszközök, vasalók, serpenyők és az
érdekesség kedvéért hajsütő vasak
(a női hiúság eredetéről sokat lehetne beszélni!) – sorolhatjuk a vasból készült tárgyakat, amelyek
hétfőtől a marosvásárhelyi vár B
épületében tekinthetők meg. A vastárgyak mellett rézből készült török
kávédarálók, gyertyatartók, csengők, kolompok, zörgők, kisebb és
nagyobb hordócsapok sorát láthatjuk, továbbá finomabb, mívesebb
ezüsttárgyakat is. Elrendezésükből
kiderül, hogy miképpen válhat díszítőelemmé a fenyőághoz hasonlóan egymás mellé rendezett
derelyevágók sora és az önmagukban is díszes dugóhúzók és üvegnyitók pannója. És még nem
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Alkoholos oldatok (spirituszok)
Gyógyír gímszarvas agancsából
(Spiritus cornu cervi)

Veress László
A segesvári gyógyszertári múzeumban olyan
gyógyszerkészítmények
neve is olvasható a kiállított folyadékedényeken,
amelyek nem tinktúrák, bár
alkoholos oldatok. Ezen
készítmények közös megnevezése SPIRITUS, mögötte a hatóanyag eredetére
vonatkozó növényi, állati
vagy ásványi anyag neve.
Hat darab ilyen edény van
kiállítva: Spiritus anisi,
Spiritus cochleariae, Spiritus juniperi, Spiritus menthae, Spiritus cornu cervi, Spiritus
nitri dulcis. Ezek közül az első négy
készítmény növényi eredetű, napjainkban is használatosak, és kettőről
már beszámoltunk. Az ötödik készítmény eredetileg állati eredetű volt,
később vegyi úton nyert anyaggal
helyettesítették, és az utolsónak említett gyógyhatású anyag ásványivegyi eredetű volt, ezeket ma már
csak elvétve alkalmazzák a nagyvilágban.
A Spiritus cornu cervi elnevezésű
készítmény Erdélyben minden valószínűség szerint a gímszarvas (latinul
Cervus elaphus) szarvából (agancsából) készült.
A gímszarvas régies megnevezése
rőtvad, a német rotwild (vörös vagy
rőt vad) magyar megfelelője. Egész
Európában, tehát Erdélyben is a legnagyobb testű kérődző vadfaj.
Előfordul még a Kaukázus térségében, Ázsia nyugati és középső
részeiben, Anatóliában, Észak-Afrikában és Dél-Amerikában is. Erdélyben az úgynevezett kelet-európai
(kárpáti) gímszarvas él. Húsa táplálékforrás, gyönyörű agancsáért
sokan vadásznak rá, s bár nem áll a
kihalás szélén, az állomány jelentősen csökkent, szükség van védelmi
intézkedésekre. Argentínában viszont kártékony állatnak minősítették!

ráálljon a gyűjtő szeme. Továbbá
azt is, hogy milyen „praktikákkal”
lehet a régi tárgyakhoz hozzáférni,
amelyekért, bevallása szerint, mindig tisztességes árat fizet.
A kiállítás ötletgazdája Jakab István volt, ő ajánlotta, hogy a tárlat
legyen a Forgatag része. Az elrendezés Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész esztétikai érzékét dicséri,
a plakát Vészi Tibor munkája –

A gímszarvas számos, esetenként
több ezer éves európai barlangfestményen és tárgyon szerepel, a hunmagyar mondakörben és a magyar
népi hagyományokban ismert mitikus állat. A monda szerinti Magor és
Hunor által üldözött csodaszarvas is
valószínűleg gímszarvas volt.
A télen szürkésbarna, nyáron vörhenyesbarna gímszarvasok bikái viselik az agancsot, amelyet minden
évben elhullajtanak, általában februárban, de újat növesztenek néhány
nappal később, és az új agancs növekedése száz napig is eltart, vagyis naponta 2-3 centimétert növekszik. Az
agancs csontképződmény, fejlődéséhez sok mész (kalciumvegyület)
szükséges, kezdetben háncs takarja.
A gímszarvas 10-15 kilogramm
agancsháncsot is termelhet, amelyet
a hagyományos orvoslók gyógyszerként használnak, Oroszországban bejegyzett orvosságot is készítenek belőle
Pantokrin néven több gyógyszer formájában is, különböző eredetű gyengeségek, fáradtság, alacsony vérnyomás,
impotencia kezelésére. Az agancsot
megőrölve, kis adagokban főleg
Kelet-Ázsiában használják.
Hazánkban az agancs szeszes kivonatát (spiritusz) a 19. század elejéig használták. A készítményt
(Folytatás a 8. oldalon)

hangsúlyozta Madaras doktor, aki
bevallotta, hogy fémgyűjteményének az egynegyedét állította ki, és
családjának is köszönetet mondott,
hogy elviseli gyűjtőszenvedélyét. A
tárgyakkal ugyanis, amelyeket az
évek során összegyűjtött, egy múzeumépületet be tudna rendezni, ha
valaki helyet adna a teljes kollekciónak, amelyben csak falvédőből
1600 van. (bodolai)
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Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor
Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött,
Őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az idén augusztus 23-tól szeptember
22-ig tartózkodik a Nap a Szűz jegyében.
Nekünk, Kronosz szekerén utazó földi
halandóknak azt jelzi, hogy megérkeztünk a nyár utolsó felvonásához. A születés, a kiteljesedés és az elmúlás minden
földlakónak potenciális lehetősége. Ha
„objektív lencsét” illesztünk szemüvegünkbe, megállapíthatjuk, hogy a középső fázis, a kiteljesedés nem feltétlenül
következik be, mert a halál angyala
kézen foghat bárkit, akinek sorsában nem
adatik meg az érés folyamata.
Ez évben elmondhatjuk, hogy szép
nyarunk volt. Hosszú, forró nyár. Zsörtölődhetnénk, hogy túl sok volt a kánikula,
de ne tegyük, mert aki panaszkodik, egy
olyan negatív örvénylést indukál, ami érzelmileg lehúzza. Egy bölcs, öreg szerzetes szerint a boldogsághoz vezető úton
az első aranyszabály az, hogy ne panaszkodjunk. A meleg, a sok fény megérleli a
gyümölcsöt, a zöldséget, a gabonát. A
földműves van mit betakarítson, a kereskedő megveszi, elszállítja, eladja, mi
pedig megvásároljuk és elfogyasztjuk.
A Szűz hava a betakarítás ideje a mezőgazdaságban. Az asztrológiát ezen a területen is alkalmazhatjuk. Őseink,
ükapáink, dédapáink, nagyszüleink még
birtokolták azt az őstudást, azokat a hagyományos időpontokat, amit illett alkalmazni a növénytermesztésben és
állattenyésztésben. A tapasztalati tudás
apáról fiúra szállt, nem kellett szakkönyveket bújni, kísérletezni. A természettel
összhangban élő ember a sors tanításait:
a nyereséget, a veszteséget, a hasznot és
a kárt, az egymásra utaltság fontosságát
javarészt az anyaföldtől kapta. Aztán vaA rejtvény fősoraiban
a kiváló főúri politikus
és író, Eötvös József báró
egyik szentenciáját
idézzük.
IDÉZET Ð
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RÁ VÁRNAK
BECKETTNÉL

u

q
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TEMPLOM...
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EGYEN!
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(ANGOL)
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AZ OLT
TESTVÉRE
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A RÁDIUM
VEGYJELE

235 GYERMEK!

NÉMET ÍRó
(THEODOR)

ESZTÉTIKUS
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(LA-MINOR)

q

u
LE

ANNYI MINT
(RöV.)

u

u

ANGYALRANG

TEJTERMÉK

q

VÁROS TOKAJ KöZEL.
SPANYOL
AUTóJEL

u

q

TöRMELÉKGÁT

u

uq

uq
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SHAKESPEARE LÉGI
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AZ ARANY
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APRóRA
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BETű

NEM VILÁGOS (NÉP.)

(SYLVIA)
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A GADOLÍNIUM VEGYJELE

ROHAMOZ
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SZOPRÁN
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FOLYóJA

ARRAFELE!

q

FUTóMADÁR

q

Ð
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KÉZI HOSSZMÉRTÉK

HÉBER KöSZöNÉS

ELŐTT
(LATIN)

ÉRCTARTALMú
KŐZET

q

uq

JAPÁN
DRÁMA

hevítéssel kiszárított, összevagdalt szarvasagancs desztillálásával állították elő. A Pozsonyi Taxa-ban (1745)
Spiritus Cornu Cervirectificatus, szarvasszarv néven szerepel. Különböző idegbetegségekben nyugtatóként, ezenkívül görcsoldóként és lázcsillapítóként használták,
belsőleg, 5-40 cseppet cukorra csepegtetve, magában
vagy Tinctura anodynával együtt. Külsőleg kenőcsökben,
gyakran kámforral együtt izzasztószerként és fájdalomcsillapítóként alkalmazták.
A 19. század elején-közepén a szarvasagancsot ammónium-karbonáttal helyettesítették, úgy, hogy a készítményhez csontból éteres párolással nyert olajat
vegyítettek, az így nyert készítmény neve nem változott
meg. Az ammónium-karbonát, más néven illékony só, repülősó, agancssó, pék ammóniája a közelmúltban még
jelen volt a konyhákban és a patikákban, ahol sokan megkérdik napjainkban is, hogy van-e. Sütőporként használták, néhány országban használják még ma is, a
kemencében elbomlik, a gáz halmazállapotú bomlástermékek, eltávozva, a tésztát likacsossá teszik. Az ammóniumkarbonát szeszes oldatát mint gyógyhatású készítményt a
légzőszervek hurutjánál, köptetőként használták.
Eredetileg ugyancsak szarvasagancs-kivonatból, később ammónium-karbonátból állították elő a segesvári
múzeumban látható Liquor cornu cervi succinatus nevű
készítményt is. Tartalmaz még borostyánkősavat (Acidum succinicum). A hatóanyagokat feketecseresznye-vízben oldották fel. Köhögéscsillapító, görcsoldó, nyugtató,
tífusz elleni készítményként használták.
A segesvári gyógyszertári múzeumban még két liquor
van az említetten kívül: Liquor terrae foliate tartari, amelyet lázcsillapítóként, hashajtóként és vizelethajtóként
használtak egykor, kálium-acetát-oldatot tartalmazott. A
Liquor ammoniae purae feliratos edényben ammóniaoldat volt, a légzésre és a szívre serkentő-izgató szerként
javallották. A liquor szó tágabb értelemben minden folyékony gyógyszerre vonatkozhatott, szűkebb értelemben
a sóoldatok, hígított savak, szeszes keverékek általános
neve.

GÉPKOCSI

...CAPONE

ELÉGEDETLEN AZ EB

(Folytatás a 7. oldalról)
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MÁS NEVÉN
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Alkoholos oldatok
(spirituszok)
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uq

FRANCIA
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LOVAS
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Ez akkor is igaz, ha az egónk sűrűn tiltakozik ellene.
A racionális Szűz igyekszik hárítani
az érzelmeket és az irracionalitást. Ezért,
ha szerelmes lesz, teljesen elbizonytalanodik, mert olyan ingoványos terepre
kerül, amit lehetetlen átlátni, kiszámítani,
uralni.
A mai világ, a XXI. század, úgy tűnik,
kezd elcsúszni az irracionalitás felé. A
nemzetközi eseményeket szemlélve, nem
nehéz felismerni azt a káoszt, melybe
Európa lassan belesodródik. Az más kérdés, hogy a káoszteremtést indukáló és
manipuláló erők tudják, hogy mit akarnak. Bár alaptermészetem optimista, a
köd mögött felsejlő, fenyegető árnyak
igencsak megkérdőjelezik egy jó végkifejlet lehetőségét. Ilyenkor szoktam
mondani, hogy bárcsak ne lenne igazam!
Lassan valamiféle csodára lesz szükségünk. A Szentírás alapeszméje a hit, a remény és a szeretet. Ezt akkor sem szabad
feladnunk, ha egy nyersebb, fanatikusabb
hitrendszerű tömeg dörömböl a kapuinknál. Akkor sem, amikor a szeretetről papolnak, de nem élik, amikor beszélnek
róla, tartalmát kiüresítették. És a remény? Talán ez a legfontosabb, mert
enélkül emberségünk teljes pusztulásra
ítéltetik. A reményét veszített ember
semmi más, mint engedelmes és szomorú
rabszolga egy számító és gonosz intelligencia karmaiban.
Ha egy rendszer nem működik, azt
meg kell javítani. Ha nem lehet megjavítani, akkor meg kell szüntetni, és egy újat
létrehozni. Mert az ember magas intelligenciával felruházott, szellemi képességekkel megáldott, teremtésre hivatott
teremtmény. Még akkor is, ha néha nem
úgy tűnik.
Véleményüket, gondolataikat elküldhetik az asztros@yahoo.com e-mailcímre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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EL...
(GöRöGSPANYOL
FESTŐ)

...FALLACI, TERM. ÁLLAPOTú
OLASZ RIPORTER,
SEGÉDÍRóNŐ
SZAKÁCS

IDÉZET
1.

lami teljesen
megváltozott. A gépea
sítés,
műtrágyázás,
az öntözés, a
szövetkezetesítés, mely
a magántulajdon elrablásáról szólt,
a géntechnológiák bevezetése
és
még sorolhatnánk, valami fontosat elvett a földművestől. Talán
a lelkét mérgezték meg, a hagyományt irtották ki a gyomokkal együtt. Érdemes
lenne jó néhány dolgot újragondolni,
amíg nem késő. A Hold fázisai, az állatövi jegyekben elfoglalt helye jelzés arra,
hogy milyen munkafázist mikor lehet a
legmegfelelőbb időpontban elvégezni. És
ha van „jó időpont”, akkor van „rossz”
is, amit nem árt elkerülni.
A Szűz ember létezésének központi
kérdése a munka. Szorgalmas, megbízható, pontos, tökéletességre törekszik. A
legjobb alkalmazott. A munkaadók álma.
Számára az a legnagyobb dicséret, ha
megbízzák valamivel. Kiválóan analizál,
figyelme minden apró részletre kiterjed.
Észreveszi a hibát és meglátja más szemében a szálkát. Negatív megélések esetén kritizál, kötekedik. Törekszik az
egészséges életmódra, néha tisztaságmániás. Mindig töri valamiben a fejét,
szeret számolgatni. Mondhatjuk, hogy
kiszámított. Vagy számító. Nézőpont
kérdése. Tudjuk, hogy a számításba
olykor hiba csúszhat, főleg akkor, ha
megjelenik a sorsfaktor. Mert ami történik, az nem minden esetben rajtunk
múlik. Nekünk az lenne a dolgunk, hogy
hozzátegyük azt, ami tőlünk telik. Aztán
megtörténik az, amire szükségünk van.
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Augusztus 17-i rejtvényünk megfejtése: Majd itt bicsaklik félre, majd amott, / És kárba vesz sok oly becses robot...

u

TE ÉS Ő

u

2017. augusztus 24., csütörtök ______________________________________ KÖZÉLET– SPORT _________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Emlékező alkotók – erdélyi életutak

Doszlop Lídia
Kedei Zoltán Vár-lak-beli műtermében találkozhattunk augusztus
18-án ismét. Ötvös József vártemplomi lelkész-esperes, az Új Kezdet
című református kiadvány felelős
szerkesztője, közíró és Kiss Székely
Zoltán költő-tanár, közíró voltak a
vendégeink.
Ötvös József nemrég tartotta
utolsó istentiszteletét a Vártemplomban, formailag nyugdíjba vonult. De tud-e egy lelkész nyugdíjba
vonulni? A lelkész a hivatást elhivatásnak érzi, igent mond az isteni hívásra, jellemével, egész lényével,
cselekedeteivel, szavaival élete végéig jó pásztor módjára pásztorolja
híveit. Ez a hivatás nem szűnik meg
a papi palást levetésével. Ötvös József munkásságát népe és szűkebb
pátriája, az erdélyi magyarság szolgálatában töltötte. Tette ezt több
mint négy évtizeden át, lelkipásztorként, esperesként, missziói előadóként, és jelentős szerepet vállal
egyházi és közíróként. A FelsőMaros mente – Székelyföld-Mezőség találkozásánál született 1952.
augusztus 27-én, Pókában. „Ma a
Mezőség települései között sorolják
fel, amit gyermekkoromban nemigen tudtunk, de Wass Albert és Kallós Zoltán óta büszkén vállaljuk
mezőségi voltunkat.”
Földműves család gyermekeként
mindvégig a szülőföld és nemzete
elkötelezettje. Elemi iskoláit Pókában, a középiskolát a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban végezte. Ezek az évek
alakították jellemét, határozták meg
egész tevékenységét. Teológiai tanulmányait 1971–1976 között végezte Kolozsváron. Itt érett be a
szülőfalu, a család, a marosvásárhelyi iskolai évek ötvözetéből származó gyümölcs, mellyel útnak
indították Ötvös Józsefet. Gyümölcs, ajándék és hagyaték, ami a
tálentumok megsokszorozására kö-

telezte. „Lelkipásztori szolgálatom
helyei egy szép erdélyi életút nyomai” – vallja. Görgényszentimre,
Görgényüvegcsűr, Alsóidecs, Jedd
az akkor hozzá tartozó Marosagárd,
Kebele és Kebeleszentivány falvakkal, majd a marosvásárhelyi Cserealja egyházközség és 2002-től a
marosvásárhelyi Vártemplom –
ezek a gazdag életút állomásai. A
gyülekezeti tagok száma változó
volt, a görgényüvegcsűri néhány
oda férjezett református asszonytól
egészen a cserealji ezres létszámú
közösségig. Szívesen mesél a kezdetekről, lelkészként és családfőként egyaránt. Már házasságkötése
is egyfajta szálka lehetett a hatalom
szemében, hiszen feleségének édesapja ’56-os elítélt – Kacsó Tibor,
néhai Csiha Kálmán püspök, Páll
Lajos festőművész-költő, Dávid
Gyula irodalmár egykori rabtársa.
Régi történetek elevenednek meg,
huszonöt évi fogságra ítélt apósa és
társai kifogyhatatlan, keserű emlékei, melyeket fiatal lelkészként receptíven hallgatott. Hogyan lehetett
kibírni, hogyan lehetett együtt élni
a huszonöt év tudatával? „Úgy gondolták – mondja –, az eltelt huszonöt év alatt háromszor változott
a hatalom, így lesz talán a követke-

zőkben is, és valamelyik hatalom
csak kiszabadítja őket.” Gyermekei
névadásában is a tudatos belső ellenállás jelét fedezzük fel: Koppány
Bulcsú, Ajtony Atilla, Tétény
Álmos – ősmagyar nevek, melyek
szimbolisztikája mindnyájunk számára értelmezhető. Közíróként is
jelen van, Hétköznapok, ünnepnapok, emléknapok című kötete 2004ben jelenik meg Kolozsváron, ez
rádióban elhangzott beszédeinek,
publicisztikai írásainak gyűjteménye; 2011-ben pedig az Ahol még
magyarul szól a zsoltár címmel 33
református gyülekezetről szóló riportkötete. Ötvös József felelős
szerkesztőként jegyzi a Vártemplom egyházi folyóiratát. „Az Új
Kezdetet örököltem… rám testálódott… Azért merem dicsérni, mert
egy olyan űrt tölt ki, egy olyan sajátos kiadvány, melyet nem kell szégyellni. A 210. számnál tart a lap.
2000-ben alapította Adamovits Sándor és Fülöp G. Dénes… Voltak
hullámvölgyek, amikor nem tudtuk,
lesz-e folytatás, mert a lap ráfizetéses, húsz oldalon jelenik meg, száz,
fontosabb események alkalmával
kétszáz példányban. Egyházi lapról
lévén szó, a második oldalán a kezdetektől fogva egy-egy vers olvas-

Kétszer vezetett, kikapott az ASA

Bálint Zsombor

Elbukta az első igazán komoly vizsgát
a labdarúgó 2. ligában a marosvásárhelyi
ASA csapata. A 4. forduló keretében két
eddig százszázalékos csapat találkozott,
és a mérkőzés menete és eredménye igazolta az eddig történteket a bajnokságban. Az első három mérkőzésen a napnál
is világosabban látszott, hogy az ASA viszonylag könnyen rúg gólt a másodosztályú ellenfeleinek, de az is, hogy a
védelme hihetetlenül könnyen átjátszható, s miután Ilie az előző fordulóban
meggondolatlanul kiállíttatta magát, még
törékenyebb védekezésre lehetett számítani Temesváron. Továbbá az újonc Ripensia húszat rúgott három forduló alatt,
ami akkor is sok, ha az egyik ellenfél Suceava gyermekcsapata volt.
A Vörös Csárda negyedben lejátszott
találkozón Bálint László több hatalmas
lehetőséget hagyott ki, a kapufát is eltalálta, míg Candreának sikerült közelről
bekotornia egy kipattanó labdát, ám a

szünetig összeroppant a védelem. Újrakezdés után pedig hiába lőtt Sârbu távolról egy szép gólt, a Ripensia csatárai
négy perc alatt kétszer is csúfot űztek a
marosvásárhelyi védőkből. Először fordult elő ebben a bajnokságban, hogy hátrányba került az ASA, és nem tudott
megbirkózni a feladattal.
A következő fordulóban a marosvásárhelyi csapat szombaton 11 órától fogadja
a Sportul Snagov együttesét – bár ki
tudja, hogy valós-e ez az időpont, hisz a
klub kommunikációja összeomlott, miután a honlap, a Facebook-oldal, a Youtube-oldal és Instagram-oldal működtetője
bejelentette, hogy fizetés híján megszünteti a működését. Gyakorlatilag jelenleg az
ASA nem kommunikál a sajtóval és nyilvánossággal, így azt sem tudhatjuk például, hogy lesz-e jegyárusítás, vagy most
is ingyenes lesz a belépés. Sajnos a klub
jelenlegi menedzsere, Dinu Gheorghe
nem tanúsít érdeklődést eme hiányosság
iránt. Az utóbbi években a klub kapcsán
tapasztalt furcsaságok után azonban már
ez sem lep meg.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 4. forduló: Temesvári Ripensia-Marosvásárhelyi ASA
3-2 (1-1)
Vezették: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea) – Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Adrian Mărginean (Nagyenyed). Tartalék: Nagy Vladimir (Nagyenyed).
Ellenőrök: Vasile Marc (Kolozsvár), George Constantinescu (Slatina).
Ripensia: Gakosz – Popa, Vlădia, Hecsko, Toma, Dumiter, Bobină, Zaluschi (88. Stoi), Ungureanu (90+4. Nanu), Matiş, Mediop.
ASA: Fl. Iacob – Băjan, Ene, Candrea, Panait, Luka Mijoković (88. Petra), P.
Iacob, D. Muntean (62. Licu), A. Stoica, Sîrbu, Boiciuc (80. Petriş).
Gól: Popa (45+1.), Dumiter (55.), Matiş (59.), illetve Candrea (37.), Sârbu
(49.).
Sárga lap: Dumiter (22.), Toma (43.), Vlădia (45.), Mediop (52.), Ungureanu
(89.), illetve Boiciuc (40.), Ene (66.), P. Iacob (75.), Candrea (86.), Băjan
(90+2.), A. Stoica (90+3.)
A 4. forduló többi mérkőzését lapzárta után játszották.

Európa-liga

ható, nagyrészt vallásos versek, eleinte klasszikus magyar költőktől, de
helyüket átvették a kortárs, erdélyi
költők vallásos versei, például: Baricz Lajos, Nagy József Levente,
Fülöp Kálmán. Elmélkedések, prédikációk, történelmi vonatkozású
írások követik egymást, két évtized
marosvásárhelyi, vártemplomi élete
benne van… Amikor a kétszázadik
számot szerkesztettük, elkészítettem a lap bibliográfiáját – egy nagy
anyag –, és akkor döbbentem rá,
hogy a 15 év alatt csupán öt vers ismétlődött… Kétszáz prédikáció,
100 oldalnyi történelmi anyag, még
házigazdánkról, Kedei Zoltán festőművészről is van külön írás” – tárja
fel előttünk a lap „titkait”. Az Új
Kezdet Donáth-Nagy György műszaki szerkesztésében jelenik meg.
Ötvös József az Új Kezdet antológiát is örömmel látná nyomtatásban.
A másik vendég, Kiss Székely
Zoltán is e táj fia, 1951. január 3-án
született Marosvásárhelyen, és bár
1990-ben kitelepedett Magyarországra, otthonról gyakran jön haza
Erdélybe. Jól ismeri minden zegétzugát, hisz biológiatanár, botanikus
kutató. 1974-ben szerzett biológiatanári
oklevelet
Kolozsváron. Tanárként tevékenykedett
Szőkefalván, Marosvásárhelyen,
Gyermelyen, Budapesten és Szentendrén. Botanikai és tudománytörténeti
kutatómunkát
folytat,
emellett rendszeresen közöl szaktanulmányokat napi-, heti- és havilapokban,
többek
között
a
Népújságban is. Külső munkatársa
volt a Marosvásárhelyi Rádiónak.
„Civilben” a versírással szemezett
már fiatalon, a ’60-as évek elején. A
vers felé terelgették: keresztapja,
Paál Elek festőművész, Kapusi Ildikó, „bolyais” tanárnője, Cseke
Gábor, Lázár László szerkesztők,
Székely János, Lőrincz József költők. A kezdeti lelkesedést felváltja
egy hallgatási időszak. 1997-ben ért
meg benne újra az elhatározás,
hogy: „amit én akarok elmondani a
világról, azt csak én tudom elmon-
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dani úgy. Az igazmondás(oma)t
nem hagyhatom másra. Hiszem,
hogy az igazi vers menedék, menedék mások számára is. Bölöni Domokosnak köszönhetem, hogy erre
rádöbbentett. Nos, azóta írok újra
verseket”. 2008 óta közöl a Népújság Színes Világ mellékletében, a
székelyudvarhelyi A Versben, az Erdélyi Tollban, az Erdőszentgyörgyi
Figyelőben, a debreceni Tisztásban.
„Én jelenleg Magyarországon
élek, és itt is, ott is keresztre feszítik
a nyelvet, megpróbálunk ezzel a teherrel élni…” Nem véletlen, hogy
verseskötének címe Az anyanyelv
keresztje (2015-ben jelent meg, Turcsány Péter gondozásában). Allegorikus cím.
„Hallgattam évtizedeken át, felnőtt bennem a hallgatás. Ezt a saját
magam köré épített hallgatást tördelem versekbe…” Kiss Székely Zoltán „körülbástyázza” magát a nagy
elődök lírai útravalójával, ezt tapasztaljuk A természet kalendáriuma című népszerű sorozatában, és
ennek jegyében született az Áprily
Lajos tiszteletére írt versciklus,
vagy Bolyai János, József Attila,
Reményik Sándor emlékének megidézése. A szülőföld vonzásában
alkot, ez az érzelem végigkíséri líráját, néhol fájdalmas, másutt öniróniával
fűszerezve
szövi
lélekfonalát verseiben. „Megérkeztem megint. Itthon vagyok/ ebben a
kifosztott tájban.” (A Székely körvasúton 2014-ben) Erdélyi sorsközösséget vállal, vallomásszerűen
írja: „Sorsom a megmaradás, nem
tűnök el.” (Címerem)
A délután ünnepi fényét emelte a
találkozás elején Kilyén Ilka színművésznő előadásában Áprily
Lajos A Fejedelemhez című költeménye, majd Áprily Tetőn című,
Kós Károlynak ajánlott verse, és a
kései utód Tetődön – három emberöltő távolából Áprily Lajosnak
című lírai reflexiója.
Zárásként a költő felolvasta Csak
fehérbe öltözötten című költeményét, és könyvét dedikálta olvasóinak.

Ma kialakul a csoportkör mezőnye

Ma játsszák a kisebbik európai kupasorozat
A visszavágók párosításai (zárójelben az első
utolsó selejtezőkörének visszavágóit. Innen a
mérkőzések
eredménye):
nyertesek a csoportkörbe kerülnek a kiemeltek,
Videoton
–
Partizan Beograd (szerb) (0-0)
illetve a tegnapi lapzártánk után lejátszott BL-seRed
Bull
Salzburg
(osztrák) – Viitorul (3-1)
lejtezős rájátszások veszteseivel.
AC
Milan
(olasz)
–
Skendija
(macedón) (6-0)
Egy román és egy magyar csapat érdekelt még
Athletic
Bilbao
(spanyol)
–
Panathinaikosz
a visszavágón. Azonban a román bajnoki cím(görög) (3-2)
védő Viitorul az első körbeli hazai pályás 1-3-as
FK
Krasznodar
(orosz) – Crvena zvezda
vereség után nem sok esélyt őrzött meg a tovább(szerb)
(3-2)
jutásra az osztrák Red Bull Salzburggal szemben.
Sporting
Braga
(portugál)
– Hafnarfjördur
Sokkal kedvezőbb helyzetben van a székesfehér(izlandi)
(2-1)
vári Videoton FC, amely idegen pályán gól nélküli döntetlent ért el a szerb Partizan Beograd AEK Athén (görög) – FC Bruges (belga) (0-0)
ellen, most pedig pályaelőnyben várja a vissza- Hajduk Split (horvát) – Everton (angol) (0-2)
Austria Wien (osztrák) – Osijek (horvát) (2-1)
vágót.
Midtjylland
(dán) – Apollon Limassol (ciprusi)
A székesfehérvári klub honlapja emlékeztet,
(2-3)
2009 óta létezik az akkor megreformált és átneDinamo
Kijev
(ukrán)
– Marítimo (portugál)
vezett sorozatban a rájátszás, ezalatt 16 párharc(0-0)
ból 11-szer jutott a csoportkörbe az a csapat,
Fenerbahce (török) – Vardar Szkopje
amelyik az első meccsen idegenben gól nélküli
(macedón) (0-2)
döntetlent ért el. A múlt csütörtöki, belgrádi eredMarseille
(francia)
– Domzale (szlovén) (1-1)
mény és a statisztika mellett jó formájában is bízRosenborg
(norvég)
– Ajax (holland) (1-0)
hat a Videoton, amelyet az idényben
Maccabi
Tel-Aviv
(izraeli)
– Rheindorf Altach
tétmérkőzésen egyedül a Bordeaux tudott le(osztrák)
(1-0)
győzni. Az első mérkőzést követően a csapatkaZenit (orosz) – Utrecht (holland) (0-1)
pitány Juhász Roland úgy fogalmazott, saját
Olekszandrija
(ukrán) – BATE Boriszov
közönsége előtt bátrabb támadójátékot mutat
(fehérorosz)
(1-1)
majd az együttes. A sorozat korábbi hazai mérSeriff
Tiraspol
(moldovai)
– Legia Warszawa
kőzésein a Videoton a máltai Balzant 2-0-ra
(lengyel)
(1-1)
múlta felül, az észt Nömme Kaljuval 1-1-es dönSkënderbeu (albán) – Dinamo Zagreb
tetlent játszott, míg a francia Girondins Bor(horvát) (1-1)
deaux-t 1-0-ra verte, a győzelem ezúttal is
AEK
Larnaca
(ciprusi)
– Viktoria Plzen (cseh)
továbbjutást érne.
(1-3)
A honlap tájékoztatása szerint a találkozóra
Suduva (litván) – Ludogorec (bolgár) (0-2)
minden jegy elkelt, így telt házas stadionban
Östersund (svéd) – PAOK (görög) (1-3)
játszhat a Videoton.
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ADÁSVÉTEL
RATOSNYÁN kétszoba-konyhás,
fürdőszobás parasztház bebútorozva
eladó Maros-parti rendezett telekkel
(1100 m2). Autóval, vonattal egyaránt
könnyen megközelíthető. Tel. 0742224-789, irányár 19.000 euró. (3109-I)
ÁFÁS CÉG javak nélkül – tartozása
nincs az állam felé – eladó. Tel. 0036-205-840-842. (Hsz.-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (2952)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290. (2879)
ADOMÁNYOZOK régi zongorát
(140x160 cm), Brüder Mikula márka.
Tel. 0770-939-727, 0365/731-886.
(3227-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán PVCnyílászárókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (3171)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (3071)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3116)
KÉSZÍTÜNK tetőt fémcserépből, Lindab cserépből, fából teraszt, szigetelést, bármilyen kis javítást stb.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-639-258. (3180-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Te, aki mindig mellettünk álltál,
te, aki nem kértél, csak adtál,
öleljen át a csend és a szeretet,
elfelejteni téged sosem lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk
GÁLFI ÖDÖNRE halálának 6. évfordulóján. Fia, menye és két
unokája. (3179)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek osztálya/javak értékesítése

Marosvásárhely, Dózsa György u. 1–3. szám
Tel: 0265/250-982, 194-es mellék
Fax: 0265/261-093
E-mail: Ramona.Munteanu.MS@anaf.ro

Eladási közlemény

A 2007. évi 14-es kormányhatározat 9. cikkelye értelmében, amely az állam
magántulajdonába került javak eladásának módozatait és feltételeit szabályozza,
a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám, 5-ös iroda, földszint) 2017. szeptember 5-én 11.30 órai
kezdettel nyilvános árverésen (második árverés) értékesíti az alábbi ingóságot:
– Volkswagen Transporter személygépkocsi
Azonosító adatok:
–
Volkswagen
Transporter
személygépkocsi,
alvázszáma
WV2ZZZ70ZRH113442, 1896 köbcentis, 1994-es gyártású, dízel, zöld színű.
Kikiáltási ár: 6.525 lej. Az árverési lépték az ingóság árának 5%-a. A vásárlásban
érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (szeptember 4.) az intézmény
iktatójában sínes dossziéban nyújtsák be a következő iratokat: részvételi kérvény,
az indulási ár 10%-át kitevő részvételi garancia kifizetését igazoló irat (az
összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN
RO42TREZ4765005XXX000201, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását (esetenként), a román állampolgárságú román jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a
külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvû hitelesített fordítását,
a román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, a külföldi
magánszemélyek az útlevél vagy személyi igazolvány másolatát, az adóhivatal
igazolását, hogy az ajánlattevőnek nincsenek tartozásai. Bármely irat hiánya az
árverésről való kizáráshoz vezet. Az árverésre a fentebb közölt helyen és
időpontban kerül sor.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György utca
1–3. szám, javak értékesítése részleg, 5-ös iroda – vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, belső 194.
Dénes Irén,
Ramona Munteanu,
a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője
értékesítési részleg

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KORONKÁBA, LAKATOSMŰHELYBE hosszú távra alkalmazunk LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat augusztus 28-áig lehet benyújtani Koronka 395/S szám alatt. Tel. 0744617-582, 9-15.30 óra között. (19242)

MAROSVÁSÁRHELYI LAKÓTÁRSULÁS NYUGDÍJAS TAKARÍTÓNŐT keres. Érdeklődni a
0742-454-275-ös telefonszámon. (3226-I)

NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SEGÉDMUNKÁST keresünk,
férj-feleség is jelentkezhet. Önállóan dolgozó ASZTALOS SZAKMUNKÁST keresünk évi kb. 6 hónap
munkára, megegyezés alapján. Tel. 00-49-157-36-36-8521. (3242-I)

Nyugodjál békében, drága jólelkű

bátyám! Hiányzol!

Szomorúan emlékezünk augusztus

24-én GÁLFI ÖDÖNRE halálának 6.

évfordulóján.

Emlékét őrzi húga, sógora, fiai

és családja. (3183)

Szomorú nap nekünk az augusztus 24. Két éve, hogy távozott
szerettei köréből a drága édesanya, anyós, nagymama, dédmama, JÓZSA GIZELLA szül.
Szabó. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Fia, Kari és
családja. (3187-I)

Bennem él egy arc, egy rám mosolygó tekintet. Veled az élet
szép volt és vidám, de oly hirtelen jött a kegyetlen halál. Szívem
örök fájdalmával emlékezem rád.
Szomorú szívvel emlékezem az
elhunyt id. PÉCSI PÁLRA. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi bánatos
felesége. (3215)

Fájdalommal, megtört szívvel
emlékezünk augusztus 24-én
szeretett édesanyámra, az erdőszentgyörgyi születésű GAGYI
MARGITRA, az ILEFOR volt dolgozójára halálának 4. évfordulóján.
Nincsen többé, aki hazavárjon.
Akik szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Nyugodjon békében!
Csendes álma fölött őrködjön
szeretetünk. Bánatos leánya,
veje és unokája, Szabolcska.
(3231-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, jó édesanya,
nagymama, jó szomszéd,
KÁDÁR ERZSÉBET
szül. Keresztesi
életének 73. évében augusztus
23-án hirtelen elhunyt. Temetése
augusztus 25-én 14 órakor lesz a
maroskeresztúri református temetőben.
Búcsúzik tőle férje, fia, lánya és
unokái. (3240-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülve értesültünk, hogy
drága
jó
nagynénénk,
a
magyarói
születésű
DALI
ÁGNES hosszú betegség után
elhunyt. Emlékét szívünkben
tisztelettel
és
szeretettel
megőrizzük. Családjának vigasztalódást kívánunk. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Vitális Jenő és családja,
Berekméri Géza és családja,
Bereczky Sándor és családja.
(v.-I)
Szomorú szívvel búcsúzom
drága
jó
testvéremtől,
a
magyarói
születésű
DALI
ÁGNESTŐL. Isten nyugtassa
békében, emléke legyen áldott!
Őszinte
részvétem
és
együttérzésem fejezem ki családjának, és vigasztalódást
kívánok! Testvére, özv. Bereczky
Rozália. (v.-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Szentgyörgyi Éva főasszisztensnőnek
ÉDESANYJA
elhunyta alkalmából. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
A
meggyesfalvi
közösség nevében dr. Kovács
Emese és asszisztensnője,
Borbély Tünde Imola. (3222)
Szomorúan értesültünk kollégánk, dr. HARAI FERENC
elhunytáról. Becsületes élete
szolgálat volt. Családja és
betegei között osztotta meg
tudását, szeretetét. Nyugodjon
békében és az Örök Világosság
fényeskedjen neki! Őszintén
együtt érzünk a gyászoló
hozzátartozókkal,
osztozunk
fájdalmukban.
A
Marosvásárhelyen élő hajdani évfolyamtársak. (3221-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik dr. DOMOKOS LAJOS
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (3214-I)

2017. augusztus 24., csütörtök __________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY___________________________________________ NÉPÚJSÁG

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
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A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

