
Április 14-én, vasárnap 11 órától várha-
tóan ismét nagy számban jönnek el a
Maros-parti komphoz azok, akik felka-
rolják a Marosvásárhelyi Rádió és a
város több médiaintézményének az Er-
délyi Magyar Televízió, a Rádió GaGa, a
Népújság, valamint a Punctul.ro szer-
kesztőségével közösen idén is megszer-
vezett Együtt kitakarítjuk jelmondatú
rendezvényét. A tavaly bebizonyoso-
dott: akik ott voltak, jó munkát végez-
tek. Ám sajnos nem tartott egy évig. 

A gyülekező az idén a kompnál lesz, majd a
komp fölötti partszakaszt veszik célba a csapa-
tok, amelyeket a már megszokott módon, kesz-
tyűkkel és szemeteszsákokkal szerelnek fel. Az
idén is számos partner és közintézmény támo-
gatja az akciót, többek között az ADI Ecolect,
a Bioeel, a Gedeon Richter gyógyszergyár, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Maros Mű-
vészegyüttes mindkét társulata, a Maros
Megyei Tanfelügyelőség, a Papirusz, a
Játszma.ro cégek, továbbá az Outdorexperi-
ence, amely kajakokat bocsát a szervezők ren-
delkezésére, a Muresrunners, a horgászok, a

Maros Megyei Speciális Hegyi- és Barlangi-
mentő-szolgálat teljes felszereléssel, a Horea
Katasztrófavédelmi Felügyelőség, az Aquaserv
Rt., valamint környezetvédelmi szervezetek. Az
RMDSZ  nőszervezetének tagjai az idén is zsí-
ros kenyérrel és teával várják majd a résztvevő-
ket. Nagyon sok magánszemély is hozzájárul az
akcióhoz. Volt olyan is, aki saját tehergépkocsi-
ját ajánlotta fel, és a szervezők reménye szerint
a helyszínen – ahogy az előző években is –
sokan nemcsak puszta jelenlétükkel segítenek. 

Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió 
magyar szerkesztőségének vezetője, az akció 

Segítség 
a rászorulóknak
Jótékonysági programok, intézmények
sorát hozta létre az évek folyamán a
marosvásárhelyi Lazarenum Alapít-
vány.
____________5.
Sajtkülönleges-
ségek bivalytejből
Sokan ismerik már Marosvásárhelyen
is a székelydályai kézműves bivaly-
sajtokat, hiszen készítőjük, Fülöp 
Szabolcs már több mint három éve ál-
landó résztvevője a Petry Látványmű-
hely és Múzeum udvarán havonta
megszervezett helyi termékek vásárá-
nak.  
____________7.
A génekben is 
nyomot hagy 
a szegénység
A kutatás szerint a DNS-metiláció
játszhat ebben fontos szerepet. „Más-
részt a fejlődés során megtapasztaltak
testet öltenek a genomban, szó szerint
formálják szerkezetét és funkcióit”. 
____________8.

„Erkölcsi” 
kártérítés 

Veszélyes precedenst teremthet a Vaslui Me-
gyei Törvényszék minapi döntése, amely 1000
lej erkölcsi kártérítés kifizetésére ítélt egy rend-
őrt, aki lopás közben tetten ért egy tolvajt. A bű-
nöző azt állította, hogy ártott az imázsának.
Ugyanis a rendőr, miután a segítségért kiáltó
elárusítónő segítségére sietett, és lopás közben
tetten érte a bűnözőt, a nadrágszíjával kötözte
meg, lefényképezte és gyalogosan kísérte be az
őrsre. A tolvaj 100 ezer euró erölcsi kártérítést
követelt imázsrombolás címén. A „bölcs” tör-
vényszék pedig helyt adott a panasznak, csupán
a kártérítési összeget csökkentette le ezer lejre,
amit a rendőrnek kell kifizetnie.

Egyébként az eset nem csupán hazai specifi-
kum. Hasonló aberrációkkal máshol is talál-
kozhatunk. Például Amerikában, a demokrácia
fellegvárában, „a politikai korrektség jegyé-
ben” született bírósági döntés értelmében egy
muzulmán nőnek a kaliforniai Long Beach 

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Mózes Edith

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Közös ügyünk a természetvédelem 

Együtt kitakarítjuk 
Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 

A munkAnAp, 
ne feledjék 

időben megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 
0742-828-647. 



Befejezték annak az épületnek az
átalakítását Magyarón, ahol fogászati
rendelőt nyitnának. 

A polgármesteri hivatal 50.000
eurós támogatásra pályázott egy kor-
szerű fogászati szék és a bútorzat
megvásárlására. A pályázatot több
multinacionális cég írta ki, falufej-
lesztési projekteket finanszíroznak.
Remény van arra, hogy megnyerik,
ugyanis fogászati rendelő felszerelé-
sére nem sokan pályáztak. 

Ezt követően versenytárgyalás
útján kiválasztják az orvost. Magya-
rón mindig volt fogászati rendelés,
csak az utóbbi időben a körülmények
nem feleltek meg a korszerű elvárá-
soknak, ezért is kellett felújítani az
épületet és a berendezést. 

Mivel az épület az önkormányzat
tulajdona, rájuk hárult az ügyintézés.

Hátramaradt még a tereprendezés.
Nemcsak a rendelő környékén,
hanem a településen más közintézmé-

nyek (öregotthon stb.) előtt is az 
idén parkolóhelyeket alakítanak ki.
(v.gy.) 

Új helyszínen a marosvásárhelyi
passió

Április 14-én, virágvasárnap 17 órakor a marosvásárhelyi
Imádság Háza szervezésében új helyszínen, a Rózsák tere
42. szám alatti nyári színpadon mutatják be Jézus szenve-
déstörténetét. A szabadtéri misztériumjátékot hatodik alka-
lommal tekinthetik meg az érdeklődők a megyeszékhelyen.

Felvételi tájékoztató 
A Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján közzétett ütem-
terv szerint az általános iskolák nyolcadik osztályosai május
15–24. között kapják meg a középiskolai felvételi szabály-
zatát, illetve a 2019–20-as tanévben induló kilencedik osz-
tályok listáját tartalmazó tájékoztatót. Ugyanebben az
időben továbbítja a megyei tanfelügyelőség az iskolákhoz
az országos képességvizsga iratkozási központjainak, il-
letve az egyes központokhoz tartozó tanintézeteknek a
jegyzékét.

Búzásbesenyőben az Agrárkaraván 
Április 15-én, hétfőn 15 órától a Maros megyei RMDSZ által
a Pro Economica Alapítvánnyal, a Székely Gazdaszerve-
zetek Egyesületével, valamint a Maros megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanáccsal (MIET) közösen szervezett Agrárka-
raván résztvevői a búzásbesenyői kultúrotthonban találkoz-
nak az érdeklődőkkel; a napirenden levő mezőgazdasági
támogatásokról, pályázatokról tudhatók meg első kézből in-
formációk. Jelen lesznek: a Maros megyei RMDSZ, a me-
gyei tanács, a Pro Economica Alapítvány, a MIET elnöke, a
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA), az AFIR, a Székely Gazdaszervezetek Egye-
sülete, a falugazdász-hálózat képviselői, akik a szakterüle-
tükkel kapcsolatos aktuális kérdésekről tájékoztatják a gaz-
dákat. 

Posztolj az utcán! – verselő villám-
csődület

Posztolj az utcán! felhívással szervez villámcsődületet a
szovátai ifjúsági szervezet a város önkormányzatának tá-
mogatásával április 11-én, ma délután 5 órától a Szováta
központjában levő „placcon”. A szervezet ezáltal csatlakozik
ahhoz a 12 országban már működő Posztolj az utcán! című
kezdeményezéshez, amelynek célja kivinni a költeménye-
ket a virtuális térből az utcára. A magyar költészet napja al-
kalmából szervezett villámcsődület résztvevői kinyomtatva
vigyék a helyszínre, és olvassák vagy szavalják el kedvenc
versüket, majd függesszék ki az erre az alkalomra kihelye-
zett táblára. Az eseményhez csatlakoztak a szovátai iskola
magyar szakos tanárai és diákjai is. A nagy klasszikusok al-
kotásai mellett kortárs szerzők izgalmas művei is elhang-
zanak, megzenésített költemények is felcsendülnek, és
közös versmondás is lesz.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma LeÓ és sZAnisZLÓ,
holnap GYuLA napja.
GYuLA: bolgár-török eredetű
méltóságnévből lett régi ma-
gyar személynév, amelyhez
később a Julius személynév
magyar megfelelése is kapcso-
lódott.

11., csütörtök
A Nap kel 

6 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 4 perckor. 
Az év 101. napja, 

hátravan 264 nap.
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Megyei hírek

Rendkívüli Kotta a Kór-Társakkal
A magyar költészet napja alkalmából a Yorick Stúdió és a
Marosvásárhelyi Rádió április 13-án, szombaton 18 órától
a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába zenés-verses kultúr-
aközi párbeszédre hívja az érdeklődőket. A soron követ-
kező Kotta rendkívüli kiadásán a Kór-Társak zenekar
koncertezik. Szabó T. Anna-, Matei Vişniec-, Demény
Péter-, Monica Mihaela Pop-, Pálfi Ervin-, Kovács András
Ferenc-, Victor Ioan Frunză-, Székely Csaba- és Lauren-
ţiu Blaga-versek kerülnek bemutatásra Cári Tibor megze-
nésítésében, Sânziana Tarta és Sebestyén Aba
előadásában, egy 13 tagú zenekar kíséretében.

Szimfonikus hangverseny
Szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene ked-
velőit április 11-én, ma 19 órára a marosvásárhelyi Kultúr-
palota nagytermébe. Vezényel Yu An Chang tajvani
karmester, hegedűn játszik Bujor Prelipcean és Şerban
Mereuţă. Műsoron: Mendelssohn-Bartholdy-, Mozart-,
Csajkovszkij-művek. A hangversenyre a 24-es számú
hangversenybérletek érvényesek.

Sebestyén-Spielmann Mihály 
előadása
Sebestyén-Spielmann Mihály művelődéstörténész tart
előadást április 12-én, pénteken 17 órától a Maros Me-
gyei Múzeum várbeli épületének nagytermében Marosvá-
sárhelyi zsidók a századfordulón címmel, a helyi zsidó
közösség fénykorának tekinthető első világháború előtti
évtizedek fejleményeit és személyiségeit méltatva. Az
esemény a Marosvásárhely műemléki topográfiája prog-
ram és a Maros Megyei Múzeum által a műemléki világ-
nap alkalmából szervezett kétnapos rendezvénysorozat
része. Részletes program a topográfiaprojekt Facebook-
oldalán és honlapján.

Képzőművészeti kiállítás
A Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének meghí-
vására állít ki Marosvásárhelyen, az Egyesülés (Unirea)

galériában a Szatmári Képzőművészek Egyesületének
egy csoportja. A megnyitót április 13-án, szombaton dél-
előtt 11 órakor tartják. Az ünnepséget a marosvásárhelyi
Művészeti Szaklíceum zene szakos tanárnőinek előadása
színesíti, Darabont Horváth Éva gitáron, Vass Edit fuvo-
lán játszik. A kiállítás április 26-ig látogatható. 

Az Eufónia pedagóguskórus 
a Kultúrpalotában
Április 15-én, hétfőn 19 órától a Kultúrpalota nagytermé-
ben az Eufónia pedagóguskórus hangversenyezik. A
hangverseny egyfajta zenei utazás lesz a barokk zenétől
a kortárs kórusmuzsikáig. Olyan szerzők művei szólalnak
meg, akik alkotásaikkal fontos helyet töltenek be a kórus-
irodalomban. Szólisták: Szederjesi Teodóra, Bajkó Edina
Klára, Rózsa Sára. Zongorán közreműködik: László Cris-
tina. Ütőhangszerek: Asztalos Zsolt, karnagy, szervező:
Strausz Imre István.

Sissi – kiállítás 
és könyvbemutató
A Maros Megyei Múzeum és a Lector Kiadó szervezésé-
ben kettős rendezvényre, a Letter Poem – Sissi című kiál-
lítás megnyitójára és Pavel Susara Sissi című könyvének
bemutatójára kerül sor április 18-án, csütörtökön 18.30
órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében. A ki-
állítást Pavel Susara nyitja meg, a kötetet pedig a Sissi
című elbeszélő költeményt magyar nyelvre fordító 
Demény Péter mutatja be. A könyv illusztrációi Mircea 
Bochiş küldeményművészeti akciója nyomán születtek.

Húsvéti hangverseny
A nagyhéten G. B. Pergolesi Stabat Mater és Csíky
Csaba Ómagyar Mária-siralom című műveit mutatja be a
marosvásárhelyi Vártemplom Musica Humana női kama-
rakórusa. A Bolyai téri unitárius templomban szerdán 17
órakor, a minoriták templomában csütörtökön 18.30 óra-
kor szólalnak meg a művek. Közreműködnek: Strausz
Imre István (zongora), Keresztesi Tekla alt, Szekeres
Judit és Kopacz Csilla szoprán. Karnagy: Csíky Csaba.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor (archív) 

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

Fogorvost keresnek Magyaróra

2017-ben tetőt cserél-
tek a Magyaró községhez
tartozó fickói iskolán, ta-
valy elvégezték a belső
felújítást, nyílászárókat
szereltek, az idén folytat-
ják a külső munkálatokat.
Erre 25.000 lejt különítet-
tek el a költségvetésben.
Fickón szeretnék parkosí-
tani a játszótér előtti teret,
amelyet a falu szabadidő-
központjává alakítanának
át, hiszen ennek a szom-
szédságában vannak a
sportpályák is. Tisztázták
a terület tulajdonjogát,
így nekifoghatnak a mun-
kálatoknak. (v.gy.)
Fotó: Nagy Tibor (archív) 

Folytatják a fickói iskola felújítását 
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Alkotmányellenes 
a járműelkobzás

Alkotmányellenesnek minősítette kedden Románia
alkotmánybírósága az erdőrendészeti kihágások jár-
műelkobzással történő szankcionálására vonatkozó
törvényt. A taláros testület megvizsgálta az erdőren-
dészeti kihágások megállapítására és szankcioná-
lására vonatkozó 2010/171-es törvény 19.
cikkelyének azon bekezdését, melynek értelmében
elkobozható az a jármű, amellyel törvényes kísérő-
levél nélküli farakományt szállítottak. Az alkotmány-
bíróság közölte az Agerpres hírügynökséggel, hogy
a tanácskozás után egyöntetűen helyt adott az em-
lített jogszabály ellen emelt alkotmányossági kifo-
gásnak.

Már 195-en haltak meg influenza
miatt 

Kedden 195-re emelkedett az influenza következté-
ben meghalt páciensek száma – tájékoztatott az Or-
szágos Közegészségügyi Intézet Fertőző
Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos
Központja. Legutóbb egy 84 éves Kolozs megyei
férfi, valamint egy 83 éves Iaşi megyei nő halt meg
a grippé következtében. Mindkettőjük esetében A tí-
pusú influenzát diagnosztizáltak, de más betegsé-
gekben is szenvedtek. Egyikük sem volt beoltva
influenza ellen. (Agerpres) 

Múlt hónapban 0,49%-kal nőttek 
az élelmiszerárak

Márciusban 26,33%-kal nőtt az év kezdetéhez ké-
pest a burgonya ára. Drágultak a zöldségek és zöld-
ségeket tartalmazó konzervek is – derül ki az
Országos Statisztikai Intézet (INS) kedden közzétett
adataiból. Az INS számadatai szerint márciusban a
krumpli 26,33%-kal, a zöldségek és zöldségkonzer-
vek 20,6%-kal, a déli gyümölcsök 10,28%-kal drá-
gultak az év eleje óta. A tojás ára ugyanakkor 5,22
százalékkal csökkent. Összességében márciusban
0,49%-kal nőttek az élelmiszerárak az előző hónap-
hoz, és 3,08%-kal a tavalyi év decemberéhez ké-
pest. A nem élelmiszeripari cikkek közül a cigaretta
és a dohánytermékek drágultak meg a leginkább
(februárhoz képest 1,55 százalékkal, tavaly decem-
berhez képest 4,22 százalékkal), illetve az üzem-
anyagok (1,13%-kal februárhoz és 3,82%-kal tavaly
decemberhez viszonyítva). A román jegybank febru-
árban 3%-ra növelte az idei inflációra vonatkozó elő-
rejelzését, jövő év végéig pedig 3,1 százalékos
inflációt jósol. (Agerpres)

városa 85 ezer dollár kártérítést fizetett azért, mert fej-
kendőjét úgymond erőszakkal távolították el. A nőt kisebb
lopás miatt körözték, és letartóztatásakor a fogdai sza-
bályoknak megfelelően megkérték, vegye le a fejkendőjét.
A nő pert indított a Long Beach-i rendőrkapitányság
ellen, arra hivatkozva, hogy „törvényes joga” fejkendőt
viselni, és mivel ezt levetették vele, „meztelennek érezte
magát”. Ugyancsak az USA-ban egy idős hölgy azért ka-
pott csaknem hárommillió dolláros fájdalomdíjat, mert
egy gyorsétteremben a kávéval leforrázta magát. De egy
tolvajnak is megítéltek pár tízezer dollárt, mert áthaj-
tottak a kezén azzal az autóval, amelynek éppen a dísz-
tárcsáit akarta lefeszíteni. Annak a betörőnek pedig, aki
a kapu hibája miatt beszorult egy garázsba, és nyolc
napig kutyatápon kényszerült élni, félmillió dollár ütötte
a markát. Egy bútorbolti vásárló is kapott majdnem
nyolcszázezer dollárt, mert átesett az üzletben szalad-
gáló (saját) gyermekén. 

Közelebbi szomszédainknál is születtek hasonló bírói
ítéletek. Húszmillió forintot vághatott zsebre például az
a férfi, akit emberölés miatt több mint három évig tar-
tottak előzetes letartóztatásban, majd jogerősen felmen-
tettek a vád alól. Egy rendőr viszont „csak” hat hónapot
ült jogtalanul, és tízmilliót vehetett fel, mert a bíróság
figyelembe vette, hogy olyan bűnözőkkel zárták össze,
akiket korábban maga juttatott rács mögé. 

Visszatérve a vászlói rendőr és a tolvaj esetére: ve-
szedelmes precedenst teremthet az ügy, hiszen az amúgy
is ijesztően megnőtt bűncselekmények száma tovább
emelkedhet, és az említett ítélettől vérszemet kapott bű-
nözők ezentúl kártérítést követelhetnek az áldozattól
vagy – mint ebben az esetben is – a munkáját becsülettel
végző rendőrtől.

„Erkölcsi” kártérítés
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Kvórumhiány miatt másodszorra
is elhalasztotta szerdán a szená-
tus plénuma az ellenzéki alakula-
tok által Tudorel Toader
igazságügyi miniszter ellen be-
nyújtott egyszerű indítvány vitá-
ját, illetve az ezzel kapcsolatos
szavazást. 

A tárcavezető jelen volt szerdán az
ülésteremben, és több mint 15 percen át
várt a szenátorokra, de csak 44-en gyűltek
össze a döntéshozatalhoz szükséges leg-
alább 69 helyett, így az ülést nem tartották
meg. Az egyszerű indítvány vitájára jövő

hétfőn kerül sor – jelentette be Claudiu
Manda szociáldemokrata párti szenátor. 

Az igazságszolgáltatás biztos áldozat
Toader kezében című dokumentum vitá-
ját eredetileg hétfőn kellett volna meg-
tartani, a parlamenti frakciók vezetői
azonban azt javasolták, hogy halasszák
szerdára, és a plénum ezt el is fogadta. A
döntés hátterében az állt, hogy több sze-
nátor külföldön tartózkodott, ugyanak-
kor az érintett Tudorel Toader sem tudott
volna részt venni az ülésen. 

Az igazságügyi miniszter elleni egy-
szerű indítványt a Nemzeti Liberális Párt

(PNL) és a Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) nyújtotta be. A doku-
mentum aláírói többek között azt kérik a
tárcavezetőtől, hogy ne avatkozzon be az
igazságszolgáltatás munkájába, hagyjon
fel a büntetőjog és az igazságügyi törvé-
nyek „ártalmas módosításaival”, illetve
támogassa a bírák és ügyészek törvény-
telenségeinek kivizsgálásával foglalkozó
különleges ügyosztály felszámolására
irányuló PNL-javaslatot. 

Szerdán a szenátus házbizottsági ülé-
sét is elhalasztották, szintén kvórumhi-
ány miatt, akárcsak hétfőn.

Ismét elhalasztották a Toader elleni indítvány vitáját

Izsák Balázs szerint a román
állam egyes intézményei az
utóbbi években folyamatosan
provokálják a székelységet, és
„építgetik az úgynevezett székely
terrorizmust”.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnöke egy szerdai sepsiszentgyörgyi
sajtótájékoztatón beszélt erről, arra
utalva, hogy a terrorizmus miatt elítélt
székely fiatalok, Beke István és Szőcs
Zoltán ügyében kedden az utolsó romá-
niai jogorvoslati lehetőség sem vezetett
a két elítélt kiszabadulásához.

Az SZNT elnöke a román állam pro-
vokációiként tett említést a Dan Tănasa
blogger és az általa vezetett Méltóságért
Európában Polgári Egyesület (ADEC)
székelyföldi magyar intézményvezetők
elleni feljelentéseiről, és a magyar veze-
tőket a magyar jelképek használata
miatt, valamint magyar feliratok miatt
elmarasztaló bírósági ítéletekről. Kije-
lentette: tudatosan felépített intézményi
provokációról van szó, melyért a felelős-
ség a román államot terheli.

Hozzátette: az SZNT következetesen
kitart amellett, hogy békés eszközökkel,
jogi, demokratikus úton erősítse Székely-
földet. „A székelység a jog népe” – hang-
súlyozta az SZNT elnöke, kijelentve,
hogy székely terrorizmus nem létezik, ez
a román állami provokáció része,
amelyre a székelységnek a jog és a de-
mokrácia eszközével kell válaszolnia.

Izsák Balázs a sajtótájékoztató után az
MTI kérdésére telefonon elmondta: a
Beke István és Szőcs Zoltán elleni vád-
irat a szervezett bűnözés és terrorizmus
elleni romániai ügyészség (DIICOT)
magyarellenes uszító propagandája.
Nyilvánvalónak tartotta, hogy az egész
Beke–Szőcs-ügy is a magyar közösség
megfélemlítésére és ingerlésére irányul.

Az MTI kérdésére „a kívülálló szá-
mára is nyilvánvalónak” találta, hogy
Dan Tănasa mögött egy intézmény áll,
amelyet a román mély állam működtet.
Különben nem lenne megmagyarázható,
hogy ha egy színmagyar kis székelyföldi
faluban megjelenik egy magyar felirat,
azt a magyarellenességéről elhíresült

blogger azonnal tudja. Az intézményi
háttérnek tulajdonította azt is, hogy a
blogger és egyesülete többnyire sikere-
sen pereskedik a magyar intézményve-
zetők ellen.

Az ADEC által indított eljárás nyo-
mán a bíróság nemrég a román közösség
hátrányos megkülönböztetése miatt rótt
ki jogerős ítéletben bírságot Gyergyóre-
mete polgármesterére, mert a 99,2 szá-
zalékban magyarok által lakott község
ingyenesen szórt havilapja csak magya-
rul jelenik meg. Ugyancsak az ADEC
keresete nyomán született hétfőn jogerős
ítélet arról, hogy Korond polgármesteré-
nek több mint 456 ezer lej bírságot kell
fizetnie. A bíróság egy jogerős bírósági
ítélet végrehajtásának az elmulasztása-
ként értelmezte, hogy a polgármester –
az ADEC korábbi keresete nyomán ki-
mondott ítélet következtében – eltün-
tette ugyan a korondi községháza
homlokzatáról a Primăria – Községháza
feliratot, de helyette a Casa comunală –
Községháza feliratot festette fel ugyan-
oda.

A román állam egyes intézményei 
folyamatosan provokálják a székelységet

Az Európai Unió felkészült minden
forgatókönyvre, és nem tart attól
sem, ha az Egyesült Királyság
megállapodás nélkül hagyja el az
uniót – jelentette ki Margarítisz
Szkínász, az Európai Bizottság
(EB) szóvivője a brüsszeli testület
déli sajtótájékoztatóján, szerdán.

Szkínasz újságírói kérdésre vála-
szolva hangsúlyozta: zavart fog okozni,
ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül
hagyja el az Európai Uniót.

„Nem ez a kívánt forgatókönyv, min-
den eszközzel el kell kerülni, de az unió
teljes mértékben felkészült rá” – fogal-
mazott.

Mint elmondta, a szerda esti uniós
csúcstalálkozó résztvevőinek kezében
van a lehetőség, hogy eldöntsék, miként
válaszolnak Theresa May brit miniszter-
elnök levelére, amelyben a Brexit június
30-ig terjedő halasztását kezdeményezte.

Az uniós tagállamok vezetői rendkí-
vüli értekezletet tartanak, amelynek
egyetlen napirendi pontja az Egyesült
Királyság kiválási folyamata, a tagság
megszűnési határidejének esetleges új-
bóli elhalasztása lesz.

A brit kormány a múlt héten június
30-ig terjedő hosszabbítást kért, míg Do-
nald Tusk, az Európai Tanács elnöke
diplomáciai források szerint rugalmas,
akár egy évig tartó halasztást javasolhat

a kiválás határidejére. A jelenlegi jogi
helyzet szerint ha elutasítják May indo-
kait a további halasztásra, akkor az
Egyesült Királyság pénteken megállapo-
dás nélkül, szabályozatlan módon távo-
zik az Európai Unióból.
Gyakorlati iránymutatások 
rendezetlen kiválás esetére

Az Európai Bizottság a tartózkodási
jogról, a társadalombiztosítási jogosult-
ságról, az adatvédelemről, a gyógysze-
rekről és orvostechnikai eszközökről, a
rendőrségi és igazságügyi együttműkö-
désről szóló, valamint a halászatot érintő
gyakorlati iránymutatást adott ki a tag-
államoknak arra az esetre, ha az Egye-
sült Királyság megállapodás nélkül
hagyná el az Európai Uniót – jelentette
be a brüsszeli bizottság szerdán.

Az iránymutatások célja biztosítani az
uniós és nemzeti rendkívüli intézkedé-
sek zökkenőmentes gyakorlati végrehaj-
tását, amennyiben az Egyesült Királyság
április 12-én vagy későbbi időpontban
megállapodás nélkül lép ki az unióból.

A szöveg egyebek mellett rögzíti,
hogy az unióban jogszerűen tartózkodó
brit állampolgárok a kilépést követően is
jogszerűen maradhatnak az EU-tagor-
szágban. Az EU a kölcsönösség alapján
ugyanilyen megközelítést vár az Egye-
sült Királyságtól – tette hozzá a brüsszeli
közlemény.

Leszögezték, a bel- és igazságügy te-
rületén az együttműködésnek a nemzet-
közi és nemzeti jogon alapuló –
alternatív – keretekre és együttműködési
mechanizmusokra kell épülnie.

Azt is közölték, hogy a felkészülési
intézkedéseknek köszönhetően az Egye-
sült Királyság kilépése miatt érintett
gyógyszerek zöme várhatóan megfelel
majd az uniós jogszabályoknak a kilépés
után is. Lehetséges azonban, hogy egyes
gyógyszerek és orvostechnikai eszközök
megfeleltetését nem sikerül időben 
biztosítani, ezért egyes termékek tekin-
tetében fennáll a hiányhelyzet kocká-
zata. Ennek elkerülése érdekében az
uniós bizottság együtt fog működni 
az Európai Gyógyszerügynökséggel
(EMA) és a nemzeti gyógyszerészeti ha-
tóságokkal az esetleges problémák keze-
lése érdekében.

Megállapodás nélküli kilépés esetén
nem lépnek életbe átmeneti rendelkezé-
sek, attól az időponttól kezdődően az
unió egyetlen, tagországaira vonatkozó
jogszabálya sem alkalmazható többé az
Egyesült Királyságra. London és az unió
kapcsolatait a nemzetközi közjog –
egyebek között a Kereskedelmi Világ-
szervezet szabályai – szabályozzák
majd. A brit állampolgároknak az Euró-
pai Unió határain ellenőrzésen kell átes-
niük – tették hozzá.

Az EU nem tart a megállapodás nélküli Brexittől

Márciusban 3 százalékra emelke-
dett az éves szintű infláció Cseh-
országban, 2012 októbere óta ez
a legnagyobb növekedés – kö-
zölte a Cseh Statisztikai Hivatal
szerdán. 

Februárban az éves szintű infláció 2,7
százalékot tett ki. Az importtermékek
árai éves összehasonlításban 3,3 száza-
lékkal, az exporttermékeké pedig 3,4
százalékkal voltak magasabbak február-
ban. 

Márciusban leginkább néhány élelmi-
szertermék, a villanyáram és az üzem-
anyagok drágultak. A burgonya például
75 százalékkal került többe, mint egy
éve. A sütőipari termékek 3,3 százalék-
kal, a vaj 8,6 százalékkal drágult. Ol-
csóbb volt viszont a tojás, a gyümölcs és
a cukor. Az áram 11,9 százalékkal drá-
gult, a fűtés és a meleg víz pedig 4,5 szá-
zalékkal. 

„A márciusi drágulást a legnagyobb
mértékben a lakhatási költségek és a

szolgáltatások árának emelkedése befo-
lyásolta” – mutatott rá a statisztikai hi-
vatal. A lakbérek 3,6 százalékkal, a
vízdíjak 2,6 százalékkal emelkedtek,
míg a gáz ára két százalékkal volt maga-
sabb. Fontos tényező, hogy drágultak a
szeszes italok és a dohányáru is, a pénz-
ügyi szolgáltatások pedig 4,8 százalék-
kal voltak magasabbak, mint egy éve.
Havi összehasonlításban márciusban 0,2
százalékkal voltak magasabbak az árak,
mint februárban.

Márciusban 3 százalékra emelkedett az infláció Csehországban
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A munkába „tekerő” marosvásár-
helyieket kávé és péksütemény
várja ezekben a napokban reggel
7 és 9 óra között a város külön-
böző pontjain. 

Mint lapunkban korábban is hírt ad-
tunk róla, a Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány szervezte biciklisreggeli hétfőn
az 1918. December 1. út és a Ştefan cel
Mare utca kereszteződésénél, kedden a
Mărăşeşti (Zrínyi) és a Köztársaság tér,
szerdán a Dózsa György utca és az
1848. út (Kövesdomb) közötti útkeresz-
teződésnél zajlott. 

Gál Sándor főszervezőt, a Maros-
széki Közösségi Alapítvány ügyvezető
igazgatóját a péntekig tartó akció első
három napjának tapasztalatairól kérdez-
tük.

– Napi 30–50 biciklist sikerült meg-
állítanunk. Hétfőn és szerdán jóval töb-
ben voltak, mint kedden, ez is
bizonyítja, hogy a Tudor negyedi, vala-
mint a Dózsa György utca és a Köves-
domb közötti övezet mennyire
forgalmas a reggeli órákban. Azt tapasz-
taltuk, hogy az útkereszteződéseknél 7

és 8 között „bedugul” a forgalom, mi
több, a Ştefan cel Mare és az 1918. Dec-
ember 1. út kereszteződésénél a zsúfolt-
ság miatt sok kerékpáros a járdán halad.
Ugyanakkor egyre többen választják
közlekedési eszközként a rollert, a gyer-
mekek és fiatalok mellett néhány hajtá-
nyos felnőttet is láttunk. Az alternatív
közlekedési formákat kedvelő marosvá-
sárhelyiek népes tábora egyértelművé
teszi, hogy nagy szükség lenne bicikli-
sávokra.

– Mennyire felelt meg a közlekedés-
biztonsági szabályoknak a járgányok
felszereltsége?

– Ezúttal nem végeztünk műszaki el-
lenőrzést, és a biciklisszokásokat fel-
mérő kérdőívezés is elmaradt, helyette
kötetlenül beszélgettünk a kávézó, fala-
tozó kerékpárosokkal. Azt azonban
megfigyeltük, hogy a többségük odafi-
gyel a biztonságos közlekedés szabálya-
ira, a kerékpárokon volt lámpa,
fényvisszaverő. 

Ma a Rózsák tere és a Forradalom
utca, pénteken a Mátyás király tér és a
Kossuth utca kereszteződésénél töltőd-
hetnek fel energiával 7 és 9 óra között a
reggeli úti céljaik felé két keréken
igyekvő marosvásárhelyiek.

Biciklis reggeli Marosvásárhelyen
Két keréken a csúcsforgalomban

Nemrégiben egy bölcs, olyan
nagy szakállú, mint amilyenek a
Harry Potter kétszáztizenkettedik
folyamában folyvást előfordulnak,
azt tanácsolta nekünk, hogy a reg-
geli-déli-éjféli kávézásaink attól
lesznek még élvezetesebbek, ha
gyakran cseréljük csészéinket, fin-
dzsáinkat, füles és süket csuprain-
kat. Nem akartam szemberöhögni,
de ezt mi már megléptük húsz-hu-
szonöt év alatt többször is. Amióta
csészenagyhatalom lettünk. Van-
nak ábrás kerámiáink kemény cse-
répből, alkalmi csészék, különféle
aktuális, nem minden politikától
mentes esemény kapcsán kiadot-
tak. Aztán vannak klasszikus fehér
falúak, meg hőre érzékenyek, ame-
lyekbe a beletöltött meleg folyadék
– esetünkben kávé, tea és tejcsi –
hatására füles edénykénk kül-
hámja színt vált, kimutatja a bele-
táplált kaméleon természetét. A
nagyhatalmi pozíció betöltéséhez
szükségesek finom mívű porcelán-
csészék, rizsszemes kínai, meg sár-
kányos-fuzsijamás japcsi holmik,
aztán szuvenír csanakok Párizs-
ból, a Niagara vízesemény környé-

kéről, brazil hegyi feszületes és
török félholdas, erdogányos, erdő-
szentgyörgyi vagány és mátra-
szentkereszti papagájos.
Pléhcsupraink is voltak, de azok a
régi paraszti múltra emlékeztettek,
és a kollektivizálás befejezésekor,
1959-ben, ha jól emlékszem, anyu-
kám kidobta. Most egy könyvküldő
klub révén visszacsempésződött a
szekrényünkbe, zöld színű, és rá
van írva hamisítatlan eredetiség-
gel és szellemhumorosan: Erős
kávét kérek, egész éjszaka olvas-
tam! De jó nekije, mondom, nem
fáradt el a szeme, nem koppant le,
biztos valami nagyon izgit olva-
sott.

Ámbátor ugyanaz a bölcs azt is
mondhatta volna: Változtass a ká-
védon, hiszen ma már az áruházak
polcain legalább tízféle őrlemény
és szemes-pörkölt található. De
nem mondta, mert a bölcs hall-
gatni is tud.

A vátesz tanácsát követve, és
persze kiterjesztve illetékességét,
mi gyakran változtatjuk az olvasott
könyveink formáját, alakját, tartal-
mát, vastagságát és műfaját, be-

szerzésének forrásvidékét. Sőt, ma
már az anyagát is. Nem a porce-
lán-, alumínium-, ezüstfólia-, pa-
pirusz- vagy pergamentkönyvekre
célzok, azokat a történelem mind
már muzeálissá avította, hanem a
most divatos e-könyvekre utalok,
amelyek zsebben is elférnek, köny-

nyen állítható a betűméretük,
egyetlen, nagyobb mobiltelefon
nagyságú kütyüben több száz
könyv teljes szövege fér el, és ol-
vasható repülőn és repülőtéren, víz
alatti búvárharangban, törvény-
széki tárgyalóterem előtt a dögle-
tes szagú folyosón, míg az ember
arra vár, hogy az igazságügy kiiz-
zadja magából a szocdem zűrza-
vart, és felmentse a mindenki által
bűnösnek talált miniszteriális ma-
tadorokat. Olvasunk otthon, ágy-
ban, asztalnál, ebéd közben
(helyett, mellett), az Etelközben és
a Pintyiközben, mikor hol akad
egy kis időnk. 

Követjük a változást a divatban,
az időjáráshoz alkalmazkodunk, a
turkálóktól a szuperdrága butiko-
kig minden áruldát felkeresünk,
hogy ruhatárunk változatos és szí-
nes legyen, az ízlés határain belül,
olykor annak külterületeire ragad-
tatva magunkat. A. szereti a rózsa-
színt. Én még az eperhab
formájában sem. Ennek kapcsán
lakásunk lassan ugyanolyan turká-
lószerű berendezkedés foglya lesz,
és akkor eljön valaki, aki független
szokásainktól és rögzült ideáink-
tól, és avatott kézzel kidob renge-
teg fölösleges holmit. Rendszerint
akkor, amikor mi nem tartózko-
dunk a szép hazában, de a függet-
len ítész felkérésünkre házőrzői
feladatokat lát el. Nem kérjük,
hogy rendet teremtsen – mi is ren-
delkezünk azzal az erénnyel, amit
József Attila „gyönyörű képessé-
günk”-nek nevez –, ő azonban ké-
retlenül is teszi a dolgát, mert nem
tudja tétlenül nézni életformánk el-
vadulását, mozdulatlanságát, hal-
mazatát. Hazaérkezve izgalmas
társasjátékot játszunk: keresgé-
lünk, kutatunk, szokott dolgainkat
szeretnénk újra elővenni, hasz-
nálni. Hasztalan. 

A fűszerek másutt dekkolnak, a
szegek és szerszámok – már
amennyire olykor szükség van egy
nagyobb javításokra képtelen ház-
tartásban – eltűntek, hetek, hóna-
pok múlva kerülnek elő
valahonnan, mesés rejtekhelyek-
ről, váratlanul és vigyorogva. Ám-
bátor rendelkezünk mobiltelcsivel,
azon is megkérdezhetnénk, hová
tetted, kedves barátunk, a négy-
színváltós lemosható micellás sör-
nyitót, mert nagyobb társaság
kedvéért üveges sört vettünk, nem
dobozos pattintóst. De nem kérdez-
zük, mert játékos elmék vagyunk,
imádjuk a változatos feladványo-
kat és rejtélykibogozásokat.

Szóval, ha nem vetted volna
észre, ó nyájas bloglakó, a válto-
zás dicséretét zengtem, mert nél-
küle életünk elsivárosodik, a
Száhel övezetbe kerül, és megölne
az unalom. A változás mindenre
vonatkozik. Fejben, szívben, elvek-
ben, tájakban egyaránt javallt. A
következetesség, az ortodoxia nem
mindig a boldogság forrása. Oly-
kor a depresszió előjátéka. De a
kockázatokról és mellékhatásokról
kérdezze meg orvosát, patikusát,
pszichiáterét és olykor a sebváltót
is. 

Empirikusan a változás fontosságáról

kezdeményezője lapunknak elmondta, intézmé-
nyének közszolgálati feladata van, ami azt jelenti,
hogy nemcsak mint médiaintézmény vesznek
részt a közösségi életben, hanem érzékenyen rea-
gálnak és tesznek a közügyekért. Ilyen a hulladék-
gazdálkodás is, és nem véletlenül került
napirendre a vitaműsorban, amiről sikerült a nyil-
vánosság előtt is nagyon pontos diagnózist készí-
teni. 

Van előrelépés ezen a téren, hiszen ha csak a
megtakarítandó környezetről beszélünk, örömmel
tapasztalhatjuk, hogy a Marosszentgyörgyi Pol-
gármesteri Hivatal szelektív gyűjtőedényeket, til-
tótáblákat helyezett ki, a község is eltakarította a
nagyobb hulladékkupacokat, és jó volt hallani,
hogy hamarosan működőképes lesz a regionális
hulladékgazdálkodási rendszer. Van még tenni-
való a környezettudatos gondolkodás fejlesztése,
az oktatás, a nevelés terén, és ennek része ez az
akció is. Ezért kezdeményezte a tavaly a rádió,
más szervezetekkel közösen, hogy diákokat 
is bevonjanak, hiszen fotó-, képzőművészeti kiál-
lítást is meghirdettek. Az idén is lesz a gokartpá-
lyánál gyerekfoglalkozás, a kisebbeknek
mesedélelőtt.

Rákóczi Kinga, a Marosvásárhelyi Rádió mun-
katársa, a kiegészítő oktató-nevelő programfele-
lőse elmondta, hogy a rádió az idén is több
környezetvédelmi pályázatot hirdetett meg, ennek
„gyümölcsét” láthatják majd a takarításban részt
vevők. 

Az elemi iskolások A természet segélykiáltása

című rajzpályázatra jelentkezhettek. A munkákat
április 12-ig kell beküldeni a Marosvásárhelyi Rá-
dióhoz. A pályamunkákat háromtagú zsűri bírálja
majd el, és ezek közül a  három legjobbat díjaz-
zák. A nyereményeket a jatszma.ro ajánlotta fel.
Az általános iskolásoknak reklám- és szórólapok-
ból földgömböt kell készíteniük. Ehhez pillepa-
lackot, szívószálat vagy más újrahasznosítható
hulladékot kellett használni. A beküldési határidő
szintén április 12. volt. Ez esetben is a legjobb
három alkotást díjazzák, ezúttal a Papirus bolt jó-
voltából. A középiskolásoknak pillepalackból ke-
rékpárt kell készíteniük. 

Még egy érdekes felhívással álltak elő a VIBE
fesztivált szervezők: aki a helyszínen készít egy
fotót a hulladékkupacról, majd a kitakarított he-
lyéről, és bemutatja a VIBE-osoknak, 20%-os
kedvezménnyel válthat jegyet a fesztiválra, illetve
az Easy Rider cég egy évre szóló kerékpárszervi-
zelést ajánlott fel. Az eseményről az idén is hiva-
talos fotódokumentumot készít a Pixel Art Stúdió. 

Szász Attila elmondta, rossz idő esetén is meg-
tartják az akciót. Tisztában vannak azzal, hogy vi-
rágvasárnap lesz, a dátumot hosszas egyeztetés
után választották ki, ugyanis tulajdonképpen az
akciót április 22-e, a Föld napja alkalmából szer-
vezik, de az idén az ortodox és a protestáns, illetve
katolikus húsvétot is figyelembe kellett venni, és
mindenképpen szeretnék, hogy a turistaszezon,
azaz május elseje előtt takarítsák meg a Maros-
partot. Remélik, hogy az idén is sokan eljönnek,
és jelét adják annak, hogy civilizáltabb, tisztább
környezetben szeretnének élni. 

Együtt kitakarítjuk

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Jótékonysági programok, in-
tézmények sorát hozta létre
az évek folyamán a marosvá-
sárhelyi Lazarenum Alapít-
vány. Az idősotthon és a Lidia
gyermekotthon üzemeltetése
mellett rendszeresen támo-
gatnak mintegy másfél száz
nehéz helyzetű nagycsaládot,
a hármasfalusi Otthonte-
remtő programjuk révén
olyan emberek feje fölé került
fedél, akik életük adott szaka-
szában kilátástalan hely-
zetben voltak, netán huzamo-
sabb ideig otthon nélkül,
gyakran kiskorú gyermekeik-
kel együtt. A több mint két
évtizedes múltra visszate-
kintő utcagyerek-misszió ré-
szeként működő Pici Ház
pedig kolduló kiskorúaknak
jelent mentsvárat. 

A nagycsaládosokat több mint
két évtizede segítik, jelenleg a
megye különböző pontjain élő,
mintegy 150 családnak biztosítanak
rendszeresen élelem-, ruha-, alka-
lomadtán pénzsegélyt. Teszik mind-
ezt a külföldi, többek között
holland, svájci jótevőiknek köszön-
hetően. 

– Nagyon sokan segítettek az
évek során – teszi szóvá Fülöp
Ilona tiszteletes asszony, a Lazare-
num Alapítvány vezetője, miközben
sorolja a külföldi jótevőket, akiknek
köszönhetően ezek a programok
létre tudtak jönni, meg tudtak ma-
radni, és az alapítvány ott segít,
ahol a legnagyobb szükség van 
rá. 
Otthon a rászorulóknak

Az Otthonteremtő program kere-
tében Hármasfaluban hat parasztház
megvásárlásával és felújításával le-
hetőséget teremtettek olyan csalá-
dok elszállásolására, akik
adósságaik, anyagi nehézségeik
miatt hajléktalanokká váltak gyere-
keikkel együtt. Ugyanakkor elindí-
tották a háttérgazdálkodást,
fóliaházakkal. Érdeklődésemre,
hogy hogyan született meg a hár-
masfalusi Otthonteremtő program
ötlete, Fülöp Ilona elmondta, segít-
ségért folyamodott hozzájuk egy
férfi, aki a feleségével és kisfiával
együtt a Nagyhegyszőlőben lakott.
Kiderült, értelmes ember volt, elvé-
gezte az építészeti technikumot, ki-
váló rajztehetséggel áldotta meg a
Fennvaló, de pokoli szegénységben
éltek az ital miatt. Feleségével alko-
holisták voltak. Mire terápiával si-
került leszokniuk a káros
szenvedélyről, mind egészségileg,
mind anyagilag teljesen tönkremen-
tek. A domboldalban vájtak maguk-
nak egy ágy formájú vackot, és ott
altatták a hatéves gyereket, ott húz-
ták ki a telet. 

– Jártak nálunk segítséget kérni,
a hollandokkal ki is mentünk hoz-

zájuk, és megmutattam, hogy mi-
lyen körülmények között élnek. Ez
egybeesett azzal, hogy egy vállal-
kozó megvásárolt a banktól hat,
adósoktól elkobzott házat. Mi ettől
a vállalkozótól vettük meg, a hol-
landok fizették ki a hat házat kertes-
tül. Oda menekítettük be a családot
a domboldalról, majd utólag más,
nehéz helyzetben lévő családokat is
– magyarázta a tiszteletes asszony.
Ezt követően megkereste egy lel-
kész, és jelezte, hogy van egy vak
férfi, az utakon hányódik, nem tud-
nának-e segíteni rajta. Egy másik,
tompai család ki kellett költözzön
az ingatlanból, ahol laktak, mivel
azt visszakapta a tulajdonosa, így az
ötgyerekes család is az egyik hár-
masfalusi házban talált menedéket.
Szép lassan mindenik ház benépe-
sült. Egyik nagyobb háznak kiépí-
tették a tetőterét, fürdőszobákat
alakítottak ki, így negyven férőhe-
lyes szálláslehetőség adott a hely-
színen. A többi házzal sok gond
adódott az évek során, folyamato-
san újítani, javítani kellett, amibe
holland fiatalok is bekapcsolódtak.
Jelenleg öt épület van, a hatodikat
lebontották, mivel nagyon tönkre-
ment.

Az alapítvány épített két fóliahá-
zat, és nemrég újabb kettőre kaptak
pénzt, a négy fóliaházban pedig sok
mindent megtermelhetnek maguk-
nak a házak lakói. Az alapítvány ve-
zetője elismerte, az elképzelés az
volt, hogy a házak körüli területen
gazdálkodjanak a bennük lakó csa-
ládok, viszont előfordult, hogy az
egészségi állapotuk nem tette lehe-
tővé, vagy pedig nem értettek
hozzá. De vannak pozitív példák is,
például az egyik házaspár épített
egy disznóólat, állatot fognak tar-
tani. – Igazából ez egy kapaszkodó
számukra, hogy az életkedvüket ne
veszítsék el, mert a szegénység
megtöri az emberben a reményt,
úgy érzi, nem érdemes felkelni,
nincs kilátás arra, hogy holnap jobb
lesz – jegyezte meg. 

Ha kell, élelmet adnak, ha kell, 
a gyógyszert vásárolják meg

A nagycsaládosokat felkaroló
programjuk kapcsán Fülöp Ilona el-
mondta, 150 család szerepel a jegy-
zékükön, amelyeknek rendszeresen
juttatnak elsősorban élelmiszer-, de
ruhasegélyt is, illetve ha különlege-
sebb kiadásaik vannak, abban is
próbálnak – a lehetőségek függvé-
nyében – segíteni. Egy holland ala-
pítvány évente támogatja őket egy
bizonyos összeggel, azt osztják-
szorozzák úgy, hogy élelmet bizto-
sítsanak nekik, ha bajban vannak,
vagy éppen nem tudják kifizetni a
villanyszámlát, vagy nincsen pénz
gyógyszerre, akkor besegít az ala-
pítvány. De arra is volt példa, hogy
sokgyerekes családnak tehenet vá-
sároltak, hogy biztosítva legyen a
tej a gyerekeknek. 

A lelkipásztorok ismerik az ala-
pítvány segítő tevékenységét, és jel-
zik, ha a településen, ahol
szolgálnak, tudomásuk van olyan
családról, amely mélyszegénység-
ben él. 

És ilyenből sajnos akad bőven,
Fülöp Ilona szerint megdöbbentő,
hogy milyen nyomorban él sok ma-
gyar család, például a Mezőségen.
De nemcsak ott, a megye minden
szegletében akadnak olyanok, akik
a társadalom peremére szorulva
egyik napról a másikra tengetik
életüket. 

A támogatottjaik között volt ti-
zenegy gyermekes család Nyárád-
magyaróson, egy tizenkét gyermekes
Udvarfalván. Szabédon szintén egy
nagy család került rendkívül nehéz
helyzetbe; a Samarita fiatalok segít-
ségével felújították, bővítették a há-
zukat, mert egy szobában laktak a
hat gyerekkel. Körtvélyfáján egy
édesanya otthagyta a családot, az
apa nem tudott róluk gondoskodni,
így hat gyereket behoztak a maros-
vásárhelyi Lidia otthonba. Fülöp
Ilona megjegyezte, megdöbbentő
volt számára, amikor egy alkalom-
mal, a családnál tett látogatáskor, a
tízéves kislány a legkisebbik testvé-
rével a karján kavargatta az ételt a
tűzhelyen, emellett takarított, ud-
vart sepert. Már gyermekként óriási
teher és felelősség nehezedett rá. 
Utcagyerek-misszió 

Mostoha sorsú gyerekeknek je-
lent ideig-óráig mentsvárat immár
23 éve a marosvásárhelyi Rákóczi
lépcső szomszédságában lévő Pici
Ház, amelyet Fülöp Ilona működtet
külföldi jótevők támogatásával. Ide
olyan kiskorúak járnak, akik a ku-
kákban kotorásznak ételmaradékért,
egy-egy használhatóbb ruhadara-
bért, pillepalackokat gyűjtenek,
vagy éppen kéregetnek. 1996-ban
vásárolták meg az ingatlant svájci
és hollandiai szervezetek segítségé-
vel, és indították el az utcagyerek-
missziós szolgálatot. 

– A kilencvenes évek elején
szinte minden útkereszteződésben
gyerekek kéregettek. Behívtuk egy
szendvicsre, teára őket, imádkoz-
tunk velük, és felajánlottuk, hogy
segítünk rajtuk, ha jönnek. Kezdet-
ben előfordult, hogy a szülők eluta-
sításába ütköztünk, mivel az a
szemlélet uralkodott, hogy a gyerek

pénzt kell keressen, azonnal el is
vették tőlük az összekoldult pénzt.
Viszont idővel változott a helyzet,
utólag már sokan kérték, hogy jö-
hessenek – emlékezett a kezdetekre
Fülöp Ilona. 

Mint mondta, kapcsolat-
ban állnak a tanítónőkkel, és ők ja-
vasolnak gyerekeket, olyanokat,
akik tényleg segítségre szorulnak.
Habár volt időszak, amikor húsz
fölött volt a Pici Házba járó kisko-
rúak száma, jelenleg kilenccel fog-
lalkozik egy pedagógus. Iskola után
bemennek, ebédet kapnak, és tanul
velük a szakember, segít a házi fel-
adat megoldásában. A gyerekek a
város különböző iskoláiba járnak,
és nagyon sok pozitív visszajelzés
érkezik a tanintézetektől velük kap-
csolatosan, hiszen a Pici Házban
néhány órára feledésbe merül az
otthoni nyomor, a káromkodás he-
lyett Isten szava, a környezetükben
mindennapinak számító durvaság
helyett törődés, odafigyelés és a egy
tányér meleg étel várja őket iskola
után. 
Amikor nincs mit megteríteni…

Míg a legtöbb gyereknek a nyári
vakáció tengerparti üdülésről, kü-
lönféle táborokról szól, a Lazare-
num Alapítvány által felkarolt
családokban nevelkedő kiskorúak
álmodni sem mernek erről. Hogy
előttük is valamelyest kinyíljon a
világ, és élményekkel gazdagodhas-
sanak, az alapítvány táborokat szer-
vez számukra. A tábori programba
városlátogatást is beleszőnek, ami-
kor megismertetik a gyerekekkel a
marosvásárhelyi köztéri szobrok
történetét, elviszik őket színházba,
strandra, ami óriási élmény szá-
mukra, hiszen a településükön átfo-
lyó patakon kívül máshol nem volt
alkalmuk fürdőzni. 

Emellett a táborban próbálják
megtanítani őket az alapvető higié-
niai, illemtani szabályokra, háztar-
tási teendőkre – például hogyan kell
asztalt teríteni, helyesen étkezni –,
amit otthon nincsen lehetőségük el-
sajátítani. 

– Biztattam őket, hogy majd 
otthon is úgy járjanak el, ahogy 
itt tanulták, mire sokan vallot-
ták be, hogy otthon nincs asztal,
sem abrosz, sem tányér, a fazékból
esznek – tette hozzá a tiszteletes
asszony.
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szerkesztette: menyhárt borbála

Menyhárt Borbála

Mélyszegénységben élő nagycsaládosokat, utcagyerekeket
karolnak fel

Segítség a rászorulóknak

Fülöp Ilona

Készülnek az élelmiszercsomagok a nagycsaládosoknak Fotó: archív
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A kardántengely muzsikája (2.)
A világtörténelmi középkor véget ért,

azonban a társadalom életmódja nem sokat
változott. Járványok, betegségek, különböző
balesetek és fertőzések tizedelték az emberi-
séget. Az egészséges életmód érdekében Car-
dano nem győzi hangsúlyozni a különböző
testmozgások fontosságát és a táplálkozásra
való odafigyelést. Néhány élelmiszer fo-
gyasztását – köztük a bort – csak mértékkel
ajánlja. Az olajra is felhívja a figyelmet, mert
az túl tápláló, ugyanakkor mára már viccnek
számító megjegyzést is fűz hozzá, miszerint
ez „jellegében a csillagok alkotóelemeinek
felel meg, mivel hasonlóképpen gyúlékony”.

Cardano számára szerencsétlenségnek szá-
mított a játékszenvedély. Pénzszerzés céljá-
ból merült bele a kockajátékba. Ő sokat nem
nyert ugyan, de a matematika igen, mert ezzel
sokat tanulmányozta a valószínűség-számí-
tást. És ha már a matematikánál tartunk,
ugyancsak Cardano közli a harmadfokú
egyenlet megoldásának képletét. Bár nem az
övé a megoldás – és ezt meg is említi műve-
iben –, mégis róla nevezték el, mert ő közölte
elsőnek az 1545-ben megjelent Ars Magna
című könyvében. Ma Cardano-képletnek ne-
vezik a Tartagliától származó megoldást.

1521-ben már orvosi doktorátust szerzett.
Apja akarata ellenére orvos akart lenni. Ez
volt a célja vagy a küldetése. Életrajzában
vallja, hogy „ha ugyanis az embernek nincs
szilárdan kitűzött célja az életben, szükség-
képpen sok mindent kipróbál, és különféle
vargabetűket tesz majd”. Az „aranyélet” re-
ceptjét is megfogalmazta: „Reggelente elő-
adást tartottam (a páviai egyetemen), ezután
egy árnyékos úton kisétáltam a városfalon kí-
vülre, bereggeliztem, utána meg muzsikálgat-
tam, majd horgászni mentem a várostól kissé
távolabb fekvő ligetek és erdők környékére”.
A zenélés a mindennapi rutinjához tartozott,
bár nem említi túl gyakran.

Cardano életében nagyon fontos szerepet
töltöttek be az álmok. Úgy vélte, hogy az

álom egy kommunikációs forma az
élete irányítójával. Így sikerült, hogy
megálmodta saját házasságát is. Egy
álomszép kertben sétált, ahol éppen
akkor virágzott minden, lágy szellő
lengedezett. A kert kapuja nyitva volt.
Egyszer csak megpillantott egy fehér
ruhás lányt. Nyomban beleszeretett,
megölelte, megcsókolta, s boldogok
voltak. Igen ám, de mire föleszméltek
a nagy gyönyörűségből, becsukták a
kert kapuját! Mindenképp szép álom
lehetett... Aztán néhány nap múlva egy
lánnyal találkozott az úton, és csoda-
mód egymásba szerettek. Házasság lett
a találkozás vége.

A tudóssá fejlődött Cardano sokat
tudott a zenéről. Igyekezett is az elmé-
letet gyerekei nevelésében valóra vál-
tani, ám valami mégis áthúzta a
számításokat. Mintha átok ült volna a
nevelésen, mert a családot sorozatos
tragédiák érték. A tudós szentül hitte,
hogy nem a nevelési elvekkel van
gond, hanem megátkozták. Abban a
korban talán még jobban hitték az
átkot, mint a tiszta tudományos ténye-
ket. Cardano nagyobbik fia megmérgezte a
feleségét, ezért gyilkosságért lefejezték. 
A kisebbik fiú a család szégyene lett, több-
ször kirabolta az apját, úgyhogy őt törvény-
szék előtt ki kellett tagadnia. A lánya pedig –
halmozva a gyönyöröket – szifiliszben 
halt meg. Cardano felesége pedig nem bírta
idegileg a megpróbáltatásokat, és öngyilkos
lett.

Hírnevét nem kapcsolatainak, hanem ké-
pességeinek köszönhette. Cardano a maga
korában egyedinek számított, mert egyetemi
kurzusait jegyzet nélkül adta elő, míg kollé-
gái jegyzeteiket olvasták fel. Emiatt számta-
lan bírálat is érte, de Cardano mindig padlóra
küldte vitapartnereit. „Ahhoz szoktam, hogy
a középszert – a kisstílűséget nem is említve
– megvessem.” Bizonyára fájhatott ez a meg-
jegyzés azoknak, akik azért támadták, mert
emlékezetből tanított.

Különleges képességei sorából kiemeli,
hogy egyszerre két dologra is tudott figyelni.
Ezt a képességét bizonyára a zenélésnek kö-
szönhette, mert zenélés közben tanulja meg
az ember egyszerre hallani a szólamokat, s
közben mégis külön is értelmezni őket.
Amúgy nem egyedülálló Cardanónak e ké-
pessége, mert Glenn Gould zongoristáról me-
sélik, hogy a vendéglőben, ha körülötte négy
asztalnál folyt a társalgás, ő mind a négyet
meg tudta figyelni úgy, hogy arra is emléke-
zett, mi hol hangzott el. A figyelem ilyen fokú
megosztása leginkább sok zenéléssel érhető
el.

Cardano körül szinte állandóan valamilyen
botrány keringett. Érdekes módon mindig el-
lenségei szították a feszültséget. A helyzet
néha annyira elmérgesedett, hogy el akarták
tenni láb alól. Szerencséjére a tudós magától
rájött, hogy merényletet akarnak elkövetni el-

lene, és elkerülte a bajt. Egyik ilyen történet-
ből megtudhatjuk, hogy két szolgálógyerek
tevékenykedett körülötte, akiket a tudós töb-
bek között zenére is tanított. A gyilkosságot
előkészítők úgy akarták elpusztítani a tudóst,
hogy elkéreztették a fiúkat egy zenés temp-
lomi előadásra, és míg azok a templomban
énekeltek, a bérgyilkosok véghezvitték volna
a gaztettet. A terv meghiúsult, az ellenségek
gyűlölködése tovább fokozódott. Erre egy
mestervágással válaszolt a tudós: „csak azok
érdemlik meg, hogy szembeszálljunk velük,
akik nyíltan állnak ki ellenünk”.

Gyakran megtörtént, hogy sunyi módon
szövetkeztek ellene, sőt rágalmakat fogal-
maztak meg, csak hogy elmozdítsák állásá-
ból. Egyik barátját használták fel álhírek
keltésére. Azzal vádolták meg Cardanót,
hogy megrontotta a két fiút, akik neki 
szolgáltak. A professzor zseniális módon tag-
lózta le rosszakaróit: „Mindig úgy éreztem,
hogy a hálátlanság emberrel, sőt állattal
szemben is aljasság”. A barát csak ekkor 
eszmélt fel, hogy mit tett – Cardano elnézte
neki a tévedését. Egy másik ellenféllel 
már nem volt ennyire elnéző. „Egy jogász-
nak, aki pedig hallgatóim alacsony számával
hozakodott elő, azt feleltem, hogy egyes 
diákok a jelenlétükkel szereznek nagyobb di-
csőséget a tanáruknak, mások meg a távollé-
tükkel”. 

Az emberi hiúságot és lustaságot is ironi-
kusan hangoztatta egyik előadásán. „Ó, hány
ember heverészik itt körülöttünk is – persze
nem a tiszteletre méltó hallgatóságot értem
rajta –, aki, ha csak azt a két órát, amelyet na-
ponta fésülködéssel és szépítkezéssel tölt, a
tudományokra fordítaná, legföljebb két-
három év alatt egyetemi tanárságig vihetné!”
Mintha a tanuláshoz való mai hozzáállásról
beszélne, annyira ismerős ez a gondolat...
Aztán később még odaszúr a kisstílű társada-
lomnak, hogy „a komoly ember sajátossága,
hogy mindjárt a lényeget ragadja meg. Ehhez
pedig sok olvasásra van szükség.” Kár, hogy
ma kevesen olvasnak sokat!

(Folytatása következik)

Új világi érzékeink, avagy „vissza a természethez”

Szilágyi Mihály

A világunk, amely jelenünket meghatá-
rozza, jelentősen eltér a korábbitól. Minden
homlokegyenest más, mint az eddigi, s az
ember érzékelése is alkalmazkodott hozzá,
alakult vele együtt. A modern technika, a mű-
anyagok tömkelege, a mindennapi stressz, a
média állandó manipulatív hatása, az elekt-
romos táblagépek, a világháló átvette az irá-
nyítást érzékelésünk fölött. Joggal
mondhatjuk, hogy függünk ezektől. Elzártak
a természettől, és egy más világot teremtettek
nekünk, amelyben mást kell érzékelnünk, s
ennek következtében nyugodtan kimondhat-
juk, hogy elérzéktelenedtünk. 

Számos tudós számol be arról, hogy az
emberiség egy része mennyire közömbös
minden iránt. Vágyai felfokozódtak, égig
érnek, s minél több adatik meg, annál több
kellene.

Vegyük sorra konkrétan: képi világunkat
a sok vizuális inger teljesen átalakította. A té-
vécsatornákon nonstop pörögnek a filmek, a
tudományos adások, szórakoztató műsorok,
a reklámok, a szirupos sorozatok, s hosszú
órákra leláncolnak a készülékek elé. Felmérte
már valaki, hogy 24 órából mennyit tölt a
tévé előtt vagy a világhálón, és mennyit a ter-
mészetben? Ha végére járunk, kiderül, az
eredmény szomorú és elgondolkodtató, annál
is inkább, mert az adások nagy része romboló
hatást gyakorol a lelkünkre, s ez különösképp
a fiatalokon mutatkozik meg. A nagy inger-
hullámok, a rengeteg információ robbanás-
szerűen ellep, és gyors átállást követel. Az
idősebb generáció már nem tud lépést tartani
ezzel, de a fiatalok nagyszerűen átállnak.
Mindenről rövid idő alatt tudomást vesznek,
és átalakulnak, de úgy, hogy érzelmi téren el-
fásulnak. A sok vizuális inger eltávolította
őket az olvasástól. Ha egy regényt megnéz-
hetnek, már nem kell elolvasni, de minek is,
hisz sok időbe telik. Így viszont eltompul a
képzelőerejük, elsallangosodik a kifejezés-
módjuk, beszédkészségük, fantáziaviláguk,
kreativitásuk. Minden, amit a szemünkkel ér-
zékelünk, megváltoztatja a látásmódunkat.

De ez csak az egyik érzékszervünk, mely a
lelkünk tükre. 

A hallásunk is nagyon átalakult, főleg a
modernnek mondott, durva zenei hatásokra,
ahol a zajok felfokozódtak, a kellemes dallam
kárára (nem a szimfonikus zenére gondolok).
A ritmus és a nagy intenzitás uralkodik. A ku-
tatók megállapították: a rockzenét hallgatók,
a metálosok, a gyakran koncertre látogatók
pár év alatt halláskárosultak lesznek (vagy
már most azok). Ám környezetünkben is fel-
erősödtek a zajok, mindent felhangosítanak,
hangosabban zajlik az élet, kezdve az utcai
közlekedéstől az üzemi gépek kattogásáig, az
iskolákban mérhetetlen a lárma szintje, a
sportrendezvényeken ordít a közönség, mi
pedig már hangosabban beszélünk a megen-
gedettnél, a rendezvényeken pedig túlordibál-
juk egymást, s akkor is alig halljuk, mit mond
a másik. Szántai János író Ordítáliának ne-
vezi a jelenkort. Persze ezt is megszoktuk
már, és észre sem vesszük, mitől fáradunk,
mitől vagyunk idegesek. Nem fogjuk fel,
hogy a nagy zaj, ami körülvesz, stresszfak-
tornak számít. A csend, amely feltöltődést je-
lentene, pár percnyire sincs jelen a
mindennapjainkban. 

De mi történt az ízlelésünkkel? Hát az is
átalakult. A számos műízesítő az élelmisze-
rekben, a színezékek (melyek figyelemfelkel-
tők), aromák, ízfokozók tönkretették az
ízérzékelésünket. Az édes-sós íz keveréke a
csipszekben, a rágcsákban, a cukros üdítőita-
lok, ipari késztermékek függőkké tesznek. A
felfokozott ízvilág hatására nyelvünk töb
mint 300 ízlelőbimbója már nem érzékeli a
természetes ízeket, mert megszokta a fino-
mabbat, melyet mesterségesen állítanak elő.
Az üdítők sem arra szolgálnak, hogy oltsák a
szomjat, hanem hogy minél többet igyunk be-
lőlük (víz helyett). A gyermekek ezeket sze-
retik, ezeket szokták meg, s természetes
élelmiszert alig fogyasztanak, legfennebb
hétvégén, a családdal. Amit eszel, az vagy,
tartja egy indiai mondás. Ha ezt figyelembe
vesszük, elmondhatjuk, hogy táposok va-
gyunk, műemberek lettünk. Érdekes megfi-
gyelni a tévében a kulináris adásokat
hétvégeken. Állandóan valami különlegeset

főznek, s azt sugallják, hogy zabálni s ezt él-
vezni – ez az élet igazi értelme. A torta már
nem is torta formájú, hanem Miki egér
agyondíszített mesepalotája, vagy Barbie
baba, vagy sportpálya, vagy egy női mell
(amibe bele kell harapni, de láttam extrémeb-
bet is), vagy egy állat, ékszeresdoboz... mert
kell az újabb inger, mert az egyszerű hiába
finom, már nem menő, de ide sorolhatók az
agyoncicomázott virágcsokrok is, ahol pár
szál virág mellett egy halom kellék fokozza
a hatást, és többe kerül a csomagolás, mint
maga a virág. A szakemberek kimutatták,
hogy az ingerek felfokozása minden érzéke-
lés esetében eltolja az ingerküszöb határát.

És végül, de nem utolsósorban, naponta ta-
pasztalható, hogy mennyire elburjánzott a ne-
miség, hogy mennyire aláásta az erkölcsöt s a
szép érzelmeket a média, a divat, a piac, a ne-
velés hiányában, s szomorú, amit nap mint
nap látunk, hogy a fiatalok áldozatul esnek a
szexipar állandó reklámkampányának. Te-
gyük fel a kérdést: miért halljuk szinte min-
dennap a tévében, hogy uralkodik a nemi
erőszak szinte minden élet- és munkaterüle-
ten? Mert erre dolgozik rá a divat őrült szak-

embereivel. Dívik a szenzuális testrészek
megnagyobbítása, eldeformálása, vastag,
húsos ajkak, szilikonmellek, popsik, mert a
természetes már nem trendi, mert ilyen a női
divat, erre dolgoznak rá a reklámok a mezte-
lenség felfokozásával, amire már az iskolás
gyerekek is felfigyelnek, sőt csak ez köti le a
figyelmüket, mert az iskolákban sem foglal-
koznak az egészséges szexuális neveléssel, s
ezeket a médiából jövő negatív hatásokat, ár-
talmakat sem dolgozzák fel velük. Megmoso-
lyogtató, hogy míg a régieknél szégyen volt a
tetoválás (csak a börtöntöltelékek és katonák
karján volt felfedezhető), addig ma nagy divat
lett nemcsak egy kis jelet, hanem egy egész
testrészt (méregdrágán) agyontetováltatni.
Anyaországi ismerősöm mesélte, lánya „tet-
kót” kért szülinapi ajándékként. Még sok
olyan káros, modern társadalmi jelenségről le-
hetne beszélni, mely lelkünket átalakítja, el-
deformálja, s kiforgat emberi mivoltunkból.
Ha nem vigyázunk, s nem motivál eléggé a
sok negatívum, ha nem fogjuk fel, hogy az
egyetlen járható út a „vissza a természethez”
akkor degenerált világunk degenerált emberei
leszünk.  

Bogdán Emese

Jacob Balde: Köszvény elleni védekezés – címlap



Sokan ismerik már Marosvásárhelyen
is a székelydályai kézműves bivaly-
sajtokat, hiszen készítőjük, Fülöp 
Szabolcs már több mint három éve ál-
landó résztvevője a Petry Látványmű-
hely és Múzeum udvarán havonta
megszervezett helyi termékek vásá-
rának. A református lelkész a család-
jával gazdálkodik, saját bivalyaik
tejéből készítenek számos sajtkülön-
legességet. Az április 5-i sajtmustrán
natúr és ízesített lágy sajtokkal,
krémsajttal, különféle fűszerezésű
félkemény sajtokkal és joghurttal
várta a vásárlókat. A finomságokon
kívül a termelő egy különleges prog-
rammal is készült, a helyszínen készí-
tett ízletes tejszínt, valamint
ordakrémet. 

Immár hetedik éve foglalkozik sajtkészí-
téssel a székelydályai Fülöp család. A múlt
heti marosvásárhelyi sajtmustrán Fülöp Sza-
bolcs elmondta, igazából a felesége a mester,
folyamatosan továbbképzéseken vesz részt,
akárcsak a többi termelő, akik tagjai a Szé-
kelyföldi Kézműves Sajtkészítők Egyesüle-
tének. – Ez magyarországi, svájci és ausztriai
tanulmányutakat jelent, hiszen ezen a téren a
fejlődés és a továbbképzés folyamatos. Én
nemrég egy egri sajtmesternél jártam, ahol a
kemény és fehér penészes érlelt lágy sajtok
készítésének a fortélyaiba nyertem betekin-
tést – jegyezte meg a termelő. 

Megtudtuk, hogy a székelydályai gazda-
ságban csak bivalytejből, és kizárólag a saját
állataiknak a tejéből készítenek sajtot, 13 fe-
jősállatuk van, jelenleg hattól nyerik a feldol-
gozandó tejet. Igyekeznek, hogy az összes
sajttípus szerepeljen a kínálatukban, vannak
„pasta filata” típusú sajtok, a havi vásáron
igen nagy a keletje a mozzarellának, készíte-
nek emellett többféle ízesítésű krémsajtot,
lágy sajtokat, gomolyát, félkemény sajtokat
diós, füstölt tökmagos, bazsalikomos-petre-
zselymes, fokhagymás, csilis ízesítéssel. A
bivalytej minden téren különbözik a tehéntej-
től, eleve más az összetétele – jegyzi meg
Szabolcs. – Az emberek általában tudják,
hogy a bivalytej zsírosabb, de nemcsak a zsír
több benne, hanem a teljes szárazanyagtarta-
lom is. A bivalytejben mért zsírszázalék a
duplája a tehéntejének, és mindig a zsír hor-
dozza az ízeknek a telítettségét, ezért a bi-

valytejből készült sajtok mindig intenzívebb
ízűek. De eleve a tej is más ízű, nagyobb a
laktóztartalma, és ettől édesebbnek érzi az
ember. Ugyanakkor a különbséget az is
hozza, hogy mást eszik az állat, azaz más tí-
pusú füveket részesít előnyben – magyarázta
a termelő.  

Fülöp Szabolcs kizárólag a Petry vásáron
értékesíti a termékeit. Mint mondta, az utóbbi
időben egyre több turistacsoport fordul meg
náluk a gazdaságban, a faluban van egy
nyolcszáz éves műemlék templom, és sokak-
nak élmény, ha látnak egy-egy bivalycsordát
legelni, vagy végignézhetnek egy fejést, majd
sajtkóstolással egybekötött kis programon ve-
hetnek részt. Ugyanakkor van egy bukaresti,
magyar tulajdonban lévő vendéglő, amely
rendszeresen vásárol tőlük sajtot. 

Boltokban nem találhatók meg a termé-
keik, nem is próbáltak kiépíteni ilyen jellegű
együttműködést, mivel úgy gondolják, az üz-
letekben, ahol a polcon egymás mellett tíz
kézműves sajt sorakozik, nem
látszanak az értékek, másrészt
nincsen olyan kapacitásuk,
hogy a boltok által elvárt
mennyiséget biztosítani tud-
ják. Ugyanakkor úgy érzik, a
nagyobb mennyiség a minő-
ség rovására menne. – Ezt a
minőséget ebben a léptékben
lehet tartani – állítja a ter-
melő, aki családjával általá-
ban napi 40-50 liter tejet
dolgoz fel, és 100-200 liter
fölé semmiképpen nem men-
nének. 

Érdeklődésünkre, hogy ter-
vezi-e a gazdaság fejlesztését
esetleg pályázati úton, a ter-

melő elmondta, lévén, hogy főállásban lelki-
pásztor, egy bizonyos ponton túl már nem sze-
retnének tovább bővülni. Nagy volumenű
európai uniós, nyolcvan-százezer eurós pályá-
zatokba nem szeretnének belevágni, egyrészt,
mivel rendkívül bürokratikus a folyamat,
másrészt pedig egy olyan pályára kényszerí-
tené, amit nem szeretnének bevállalni. 

A vásárlók kedvencei kapcsán megtudtuk,
hogy a bivalytej hallatán mindenkinek a moz-
zarella jut eszébe, ezért ez a termék igen nép-
szerű, ellenben lágy sajtból sem tud annyit
hozni, hogy el ne fogyjon. Ugyanakkor a vaj,
a félkemény ízesített sajtok iránt is nagy a ke-
reslet. 

A képzéseken tanultak nyomán rendszere-
sen jelennek meg újabb és újabb termékeik,
az ordakrém is ilyen, amit a múlt heti sajt-
mustrán készített el. – A feleségem egyik spe-
cialitása egy francia típusú morbie sajt, ez
egy franciaországi út hozadéka – fűzte hozzá
Szabolcs.

Fotó: Nagy Tibor
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Menyhárt Borbála

Húsvéti finomságok
Hagyományos és újabb fogások

A legtöbb családnál általában meg-
vannak a jól bevált ünnepi fogások,
amelyek nem hiányozhatnak az asz-
talról. Ám biztos vagyok benne, sokan
vannak olyanok is, akik szívesen újí-
tanak, és a hagyományos fogások
mellett valami különlegesebb finom-
ság is helyet kap az asztalon. Az aláb-
biakban, remélem, olyan receptekkel
tudok szolgálni, amelyek között min-
denki talál számára valót, akár a
klasszikus ízekre vágyik, akár ki sze-
retne törni a megszokott bűvkörből.
Jó főzőcskézést, áldott húsvétot kívá-
nok! 

Kolbászos és spenótos töltött tojás

Hozzávalók (4-5 személyre): 10 keményre
főtt tojás, 15 dkg füstölt, nyers kolbász, 15
dkg spenót, só, bors, pirospaprika, 1 cikk fok-
hagyma, görög joghurt, petrezselyemzöld.

Elkészítése: a spenótot megmossuk, sós
vízben 1-2 percig főzzük, majd leszűrjük, jól
kinyomkodjuk, késsel összeaprítjuk, és hagy-
juk kihűlni. A tojásokat meghámozzuk, majd
felét hosszában, felét pedig keresztben ketté-
vágjuk. A tojássárgáját kikaparjuk, villával
összetörjük, feléhez hozzáadjuk a szétnyom-
kodott kolbászt, a másik feléhez pedig a ki-
hűlt spenótot. A kolbászoshoz adunk egy
csapott teáskanál pirospaprikát, annyi joghur-

tot, hogy jó krémes masszát kapjunk, sóval
és borssal ízesítjük. A spenótoshoz adjuk az
áttört fokhagymát, joghurtot, amennyi szük-
séges, és szintén sózzuk-borsozzuk. Ha sze-
retnénk, botmixerrel össze is turmixolhatjuk,
így intenzívebb lesz a zöld színe. A krémeket
külön-külön csillagcsöves nyomózsákba
tesszük, és megtöltjük velük a tojásfehérjé-
ket. Paprikával díszítjük, esetleg majonézbe
vagy tartármártásba is beleállíthatjuk a tojá-
sokat. 

Megjegyzés:  ha valaki idegenkedik a nyers
kolbásztól, természetesen sült vagy főtt kol-
básszal is készítheti. 
Tavaszias savanyú bárányleves 

Hozzávalók (4-5 személyre): 40-50 dkg
húsosabb báránycsont, 1 nagy csokor új-
hagyma, 8 dkg rizs, 2 tojássárgája, 2 dl kor-
pacibere, 2-3 szál lestyán, néhány szelet piros
húsú paprika, só, esetleg citromlé.

Elkészítése: a húst hideg vízben főni tesz-
szük, majd miután fölforrt, lehabozzuk, meg-
sózzuk, és közepes lángon, fedő alatt
majdnem puhára főzzük. Ezalatt fölforraljuk
a korpaciberét, és feldaraboljuk az újhagy-
mát. A karikára vágott újhagymát zöldjével
együtt a leveshez adjuk, beledobjuk a meg-
mosott rizst is, majd az egészet puhára főz-
zük. A tojássárgáját simára keverjük a
kicsinként adagolt ciberével, a leveshez önt-
jük, és jól összeforrósítjuk, de nem forraljuk
fel. Megszórjuk finomra aprított lestyánnal,

nagyon kicsi darabokra vágott piros húsú
paprikával, ha szükséges, utánasózunk, cit-
romlével savanyítjuk.

Tipp: korpacibere helyett citromlével is sa-
vanyítható. 
Báránysült krumplival

Hozzávalók (4 személyre): kb. 1,5 kg cson-
tos bárányhús feldarabolva (comb, esetleg
nyak); a fűszerkeverékhez: 1-1 teáskanál ko-
riandermag, római kömény, fekete és zöld
bors, 1/2 - 1/2 teáskanál kurkuma, pirospap-
rika és csilipehely, 2 szegfűszeg, 2 teáskanál
só; továbbá: olívaolaj, kb. 80 dkg krumpli,
petrezselyemzöld.

Elkészítése: a bárányhúst megtisztítjuk a
fölösleges zsiradéktól és hártyáktól, majd ala-
posan bedörzsöljük a mozsárban összetört,
majd összekavart fűszerekkel. Hőálló tálba
tesszük, letakarjuk, és hagyjuk pácolódni leg-
alább 1-2 órát, de akár egy éjszakán át is áll-
hat hideg helyen. Sütés előtt a húst
meglocsoljuk olívaolajjal, mellé/közé pedig
meghámozott és kb. 1/2 cm-es karikákra vá-
gott krumplit teszünk. A felkarikázott krump-
lit előzőleg egy tálban megszórjuk a maradék
fűszerkeverékkel és meglocsoljuk olívaolaj-
jal. Lefedve 180 fokos sütőbe toljuk kb. 60-
70 percre, majd ellenőrizzük, és ha elkészült,
fedő nélkül a tetejét szép pirosra sütjük. Ha
még nincs kész, visszafedjük, és tovább süt-
jük, amíg elkészül. Vöröskáposzta-salátával
vagy bármilyen más salátával, illetve sava-
nyúsággal kínáljuk. 

Epres virágkosárkák
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg liszt, 5 dkg

mandulaliszt vagy darált mandula, 18 dkg vaj
vagy 15 dkg disznózsír, 10 dkg cukor, fél
mokkáskanálnyi só, 1 tojássárgája; a krém-
hez: 20-25 dkg krémes tehéntúró vagy mas-
carpone, 1 dl habtejszín, 5-10 dkg porcukor,
1 vaníliarúd; továbbá: kb. 15 szem eper, eset-
leg valamilyen zöld levelek.

Elkészítése: a kosárkákhoz a lisztet és a
mandulát tálba mérjük, hozzáadjuk a sót,
majd összemorzsoljuk a hideg zsiradékkal.
Végül hozzáadjuk a cukrot meg a tojássárgá-
ját, gyorsan gombóccá gyúrjuk, fóliába cso-
magoljuk, és fél–1 órára hűtőbe tesszük
dermedni. Ezután kissé átgyúrjuk, és sütőpa-
pírral leterített deszkán 2-3 mm vékonyra
nyújtjuk. Kosárformáink méretétől függően
kiszaggatjuk, a tésztakorongokkal kibéleljük
a formákat, a formákat pedig tepsire helyez-
zük, és 180 fokra előmelegített sütőben 8-10
perc alatt megsütjük. Ezután kivesszük, és
rácsra téve hagyjuk kihűlni. A krémhez a hab-
tejszínt keményre verjük 1 evőkanál porcu-
korral, a túrót pedig habosra kavarjuk az
ízlésünk szerinti cukorral és a vaníliarúd ki-
kapart magjaival. A túrót lazítjuk a tejszín-
habbal, majd a krémet csillagcsöves
habzsákba töltjük, és megtöltjük vele a kosár-
kákat. Az epret jól megmossuk, hagyjuk
megszikkadni, majd vékonyan felszeleteljük,
és sziromszerűen a kosárkákra helyezzük. Ha
van, zöld levelekkel is díszíthetjük. 

Megjegyzés: ha készen vásárolt, bolti ko-
sárkákat használunk, akár az utolsó pillanat-
ban is összeállítható a finom, szemet
gyönyörködtető sütemény. A locsolók biztos,
hogy ezt fogják elvenni először a tálcáról. 

Sajtkülönlegességek bivalytejből

Sütő Edith Magdolna 
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Jean de La Bruyère, XVII.
századi francia író egyik

szentenciáját idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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A génekben is nyomot hagy a szegénység az ame-
rikai Északnyugati Egyetem kutatása szerint, amely-
nek eredményei megváltoztatják a génekről alkotott
azon elképzelést, miszerint azok az emberi test fo-
gantatáskor rögzült, állandósult jellemzőit hordozzák
magukban. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a tár-
sadalmi-gazdasági státus erőteljesen befolyásolja az
ember egészségét és betegségeit, a társadalmi egyen-
lőtlenség pedig mindenütt jelen lévő stresszfaktor az
emberi populációra. Az alacsony képzettség és jöve-
delem megjósolhatóan együtt jár a szívbetegségek, a
cukorbetegség, többféle rákbetegség és a fertőző be-
tegségek kialakulása kockázatának növekedésével.
Továbbá az alacsony társadalmi-gazdasági státus
kapcsolatba hozható olyan fiziológiai folyamatokkal,
amelyek hozzájárulnak a betegségek, például króni-
kus gyulladások, inzulinrezisztencia és a kortizol-
diszreguláció kialakulásához – olvasható a
ScienceDaily tudományos-ismeretterjesztő portálon.
Az amerikai kutatók bizonyítékot találtak arra, hogy
a szegénység beágyazódik a genomba. Felfedezték,
hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státus össze-

függésben áll a DNS-metilációval – a DNS kémiai
módosulásával – több mint 1500 génben, több mint
2500 helyen. Más szóval a szegénység az örökítő-
anyag génjeinek mintegy tíz százalékában nyomot
hagy. Thomas McDade, a tanulmány vezető szerzője
szerint ez két okból is fontos felismerés.

„Egyrészt régóta tudjuk, hogy a társadalmi-gazda-
sági státus az egészség fontos meghatározója, de nem
ismertek azok az alapmechanizmusok, amelyek se-
gítségével testünk »emlékszik« a szegénység élmé-
nyére” – mondta McDade, az Északnyugati Egyetem
antropológusa. A kutatás szerint a DNS-metiláció
játszhat ebben fontos szerepet. „Másrészt a fejlődés
során megtapasztaltak testet öltenek a genomban, szó
szerint formálják szerkezetét és funkcióit” – mondta
McDade. McDade elmondta, meglepődött azon,
hogy ilyen sok a kapcsolat a társadalmi-gazdasági
státus és a DNS-metiláció között, ilyen nagyszámú
génben. „Ez a mintázat felhívja a figyelmet egy po-
tenciális mechanizmusra, mely által a szegénységnek
hosszan tartó hatása lehet fiziológiai rendszerek és
folyamatok széles körére” – emelte ki.

A génekben is nyomot hagy a szegénység

Mintegy 1,4 millióval több szót
hallanak ötéves korukig azok a gye-
rekek, akiknek szülei naponta öt
könyvet is elolvasnak nekik, mint
azok, akiknek szülei soha nem ol-
vasnak mesét – állapították meg az
Ohiói Egyetem kutatói.

Ez a több mint „egymilliós szósza-
kadék” kulcsfontosságú a gyerekek
szókincsének és olvasási készségé-
nek fejlődése szempontjából. Azok a
gyerekek, akiknek csak napi egyet-
len könyvet olvasnak, mintegy 290
ezerrel több szót hallanak ötéves ko-
rukra, mint azok, akiknek szülei,
gondozói nem olvasnak rendszeresen
nekik – derült ki a Journal of Deve-
lopmental and Behavioral Pediatrics
című folyóirat online kiadásában
közzétett tanulmányból.

„A szókincsből több szóval meg-
ismerkedő gyerekek jobban fel lesz-
nek készülve arra, hogy ezeket a
szavakat nyomtatásban lássák, ami-
kor iskolába kerülnek. Ezeknek a
gyereknek az olvasási készsége
gyorsabban és könnyebben fejlődik”
– magyarázta Jessica Logan adjunk-
tus, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatás gondolata abból a ko-
rábbi tanulmányból fakadt, amely
kimutatta, hogy az amerikai gyere-
kek egynegyedének soha nem olvas-
tak mesét, másik egynegyedüknek
nagyon ritkán, hetente egyszer, két-
szer.

A kutatók együttműködtek a co-
lumbusi városi könyvtárral, amely-
nek munkatársai azonosították a 100
legkedveltebb gyermekkönyvet ki-

csinyek és iskoláskor előttiek köré-
ben. A kutatók a két korcsoportból
kiválasztottak 30-30 könyvet, és
egyszerűen megszámolták, hány szó
van bennük. A leporellók átlagosan
140 szót tartalmaztak, a gyerekké-
peskönyvek 228-at.

Ebből számolták ki, hogy mek-
kora szókinccsel ismerkedhetnek
meg a gyerekek születésüktől ötéves
korukig, feltételezve, hogy háromé-
ves korig leporellókat olvasnak
nekik, utána képeskönyveket, és
minden meséléskor egy könyvet ol-
vasnak el nekik szüleik.

Számításaik szerint azok a gyere-
kek, akiknek nem olvasnak szüleik,
4662 szót ismernek meg, a heti egy-
két alkalommal mesét hallgatók
63.570-et, a heti 3-5 alkalommal
mesét hallgatók 169.520, a naponta
olvasásban részesülők 296.660-at és
1.483.300 szót azok, akiknek na-
ponta ötször olvasnak.

„Ez nem a mindennapos kommu-
nikációról szól. Azok a szavak, ame-
lyeket a könyvekből ismernek meg,
jóval összetettebb, bonyolult szavak,
mint azok, amelyeket a szülőkkel
beszélgetve megismernek” – ma-
gyarázta a kutató. Egy gyermek-
könyv szólhat az antarktiszi
pingvinekről, olyan szavakat és fo-
galmakat ismertet meg velük, ame-
lyek nem jönnek elő a mindennapos
beszélgetésben. És ezek a szavak
különösen fontosak lehetnek az ol-
vasás megtanulásában” – idézte Lo-
gant a Science Daily tudományos
honlap.

Másfél milliós „szószakadék” 
a mesét hallgató és nem 
hallgató gyerekek között



2019. április 11., csütörtök _______________________________________________ spORT  ______________________________________________________ nÉpÚJsÁG 9

Hat volt 1. ligás játékossal felálló ellenféltől 
kapott ki az MSE

Újabb vereséget könyvelt el a
Marosvásárhelyi MSE, amely a lab-
darúgó 3. liga hétközi fordulójában
Kolozsváron, a helyi Sănătatea csa-
patával szemben 3-0-ra maradt alul
kedden. Az MSE kispadján új edző
foglalt helyet, az ASA egykori
aranycsapatának tagja, Hajnal
Gyula, és a mérkőzésről elmond-
ható pozitívum, hogy ezúttal leg-
alább nem adtak könnyű
ajándékokat az ellenfélnek a me-
gyeszékhelyi csapat labdarúgói,
mint az előző mérkőzéseken,
ugyanakkor az is bizakodásra adhat
okot, hogy több jó helyzetet is ki-
alakítottak a kolozsvári kapunál. 

A volt 1. ligás játékosok egész
sorát felvonultató Sănătatea már a
második percben nagyon közel állt
a gólhoz, amikor Lupu csak centi-
méterekkel csavart mellé egy 25
méteres szabadrúgást. A Rigmányi
kapuját fenyegető rohamok a 15.
percben értek be, amikor Tilincă
elől az ötösön belül tisztáztak a
védők, de a szögletből beívelt lab-
dát a CFR színeiben bajnoki cím-
mel büszkélkedő Ionuţ Rada a
hálóba fejelte (1-0). Az MSE a 29.
percben egyenlíthetett volna, Petriş
fejese azonban az oldalhálóban el-
akadt – ez volt a marosvásárhelyiek
legnagyobb lehetősége a gólszer-
zésre. Három perccel később Ciupe
felfedezte, hogy Rigmányi távolabb
áll a kapujától, de a félpályáról ívelt
labdája nem találta el a kaput, míg
a 36. percben Dan Roman hat mé-
terről melléküldte.

A házigazdákat alighanem ag-
gasztotta, hogy csak egygólos
előnyt tudtak kialakítani az első já-
tékrészben, így a második félidőben
még inkább rákapcsoltak. Az 51.
percben Dan Roman be is talált, a
játékvezető azonban lest ítélt, né-
hány másodpercel később pedig
Ducát blokkolták a marosvásárhelyi
védők a kaputerület szélén. Az 53.
percben Rigmányi óriási reflexszel
védte Gáspár közeli lövését. A 61.
percben azonban már tehetetlennek
bizonyult Lupunak a tizenhatos bal
sarkáról, szbadrúgásból a rövid sa-
rokba csavart lövésénél (2-0). Két

perccel később Rigmányi ismét
blokkolta az egyedül kapura törő
Ţîrleát, a 71. percben a leshatárról
kiugró Dan Roman viszont laposan
megszerezte csapata harmadik gól-
ját (3-0). Az MSE a záró percekben
teremtett veszélyt a házigazda kapu
előtt, feljegyezhettük Ungur kevés-
sel mellé zúgó 35 méteres szabad-

rúgását, Deteşan helyzetét, aki a 82.
percben nem tudta átvenni a labdát
jó pozícióban, vagy Ungur újabb lö-
vését, amelyet Papp hárított a 88.
percben.

A bajnokság gyors ütemben foly-
tatódik, az MSE a Tordai Arieşult
fogadja pénteken 17 órától, Nyárád-
szeredában.

Bálint Zsombor

A 3. liga v. csoportjának rangsora

1. Lénárdfalva             22       18       1 3 69-19 55
2. Csíkszereda             22       16       4 2 56-14 52
3. Nagybánya              22       12       7 3 39-15 43
4. Sănătatea                 22       12       4 6 33-19 40
5. Barcarozsnyó          22       12       4 6 26-20 40
6. CFR II                     22       10       6 6 43-32 36
7. Avântul                    22       9         6 7 31-25 33
8. Torda                       22       9         5 8 28-27 32
9. Beszterce                 22       8         5 9 27-30 29
10. Dés                        22       6         8 8 31-31 26
11. Szászhermány       22       6         7 9 27-28 25
12. Tasnád                   22       6         6 10 34-42 24
13. Székelyudvarhely  22       6         4 12 25-36 22
14. MSE                      22       4         3 15 18-59 15
15. Medgyes II            22       3         3 16 23-50 12
16. Radnót                   22       2         1 19 19-82 7

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 22. forduló: Kolozsvári Sănătatea – MSE 3-0 
(1-0)

Szamosfalva, Victoria-stadion. Vezette: Székely Zoltán (Nagybánya) – Daniel
Lar (Nagybánya), Cristian Mureşan (Kapnikbánya). Ellenőr: Cosmin Danciu (Vaj-
dahunyad), Hompóth Dezső (Székelyudvarhely).

Gólszerzők: Rada (15.), Lupu (61.), Dan Roman (71.).
Sárga lap: Lupu (27.), Tilincă (88.), Ciupe (90+2.), illetve V. Bucur (18.), Rigmányi

(58.), Aldea (60.).
Sănătatea: papp – porumb (46. Ducă), Rada (75. Szőlősi), Ţîrlea, paul Cr. (68.

Dan Matei), Creţ, Ciupe, Lupu, Tilincă, Gáspár, Roman Dan (72. D. Bucur). 
MSE: Rigmányi – Balázs Szabolcs, V. Bucur, Ungur, Török Szabolcs (65. Balla),

Aldea, Török Dávid (67. Fülöp), Moldován (71. Deteşan), petriş (56. Dudás), Sánta, Ruja. 

Eredményjelző

* 2. liga, 29. forduló: Bukaresti Daco-Getica – Kolozsvári Universitatea 2-6, Aca-
demica Clinceni – CS Baloteşti 4-0, Temesvári ACS poli – Bukaresti Metaloglobus
0-0. Az élcsoport: 1. Academica Clinceni 67 pont/29 mérkőzés, 2. Kolozsvári U
60/29, 3. Chindia Târgovişte 60/28.

* 3. liga, I. csoport, 22. forduló: CSM paşcani – Radóci Bucovina 2-2, Ştiinţa
Miroslava – FC Botoşani II 2-0. Az állás: 1. Bodzavásári Gloria 56 pont, 2. Galaci
Suporter Club Oţelul 46, 3. Radóci Bucovina 41, ...10. Kézdivásárhelyi KSE 20.

* 3. liga, V. csoport, 22. forduló: Csíkszeredai FK – Tordai Sticla Arieşul 1-0,
Kolozsvári Sănătatea – Marosvásárhelyi MSE 3-0, Szászrégeni Avântul – Besztercei
Gloria 1-2, Barcarozsnyói Olimpic Cetate - Nagybányai Minaur 1-0, Tasnádi Unirea
– Dési Unirea 1-2, Szászhermányi AFC – Székelyudvarhelyi FC 2-0,  Medgyesi Gaz
Metan II – Radnóti SK 3-3, Lénárdfalvi Comunal – Kolozsvári CFR 3-1. 

Szászrégen: kis pénz, kis foci

Az V. csoport középmezőnyé-
ben tanyázó két együttes mérhette
össze játéktudását Szászrégenben
a 3. ligás labdarúgó-bajnokság hét-
közi, 22.fordulójában.

A találkozó rajtján inkább a
házigazdák kezdeményeztek, ám
mindez csupán távoli, ámde pon-
tatlan lövéseket eredményezett:
Covaciu (8.), Fl. Pop (15.), vala-
mint Murar (21.) kísérletei rendre
célt tévesztettek. Az első említésre
érdemleges Avântul-gólszerzési le-
hetőség a 26. percig váratott ma-
gára: ekkor Bugnar remek
ütemben ugratta ki Truţát, a szász-
régeniek csapatkapitánya kicse-
lezte a kapust, ám már nem érte el
a labdát, így a „pöttyös” elhagyta
a játékteret. Az eléggé jól adogató,
ám ritkán veszélyeztető ven-
dégcsapat a 39. percben megsze-
rezte a vezetést: a fiatal Laczkó
Szilveszter óriási bakiját kihasz-
nálva Minta elhúzott a jobb olda-
lon, betört a büntetőterületre,
pontos passzát a tapasztalt Stoianof
9-10 méterről higgadtan Bucin há-
lójába továbbította (0-1). Laczkó-
nak ez a tévedése sokba került, a
második játékrészt ti. már csak a
kispadról nézhette.

A 49. percben Covaciu bal ol-
dali szabadrúgása nem okozott kü-
lönösebb gondot Mureşan
kapuvédőnek. Akárcsak a mérkő-
zés első félidejében, a szászrége-
niek teljesítménye nagyon
vérszegény volt, a labdabirtoklás-
nak, valamint a pálya széltében
történő adogatójátéknak nem volt

semmiféle hatékonysága. A Gloria
Curtuiuş, Stoianof, valamint Nalaţi
jelenlétével emlékeztetett az egy-
kori ütőképes 1. ligás gárdára.
A 71. percben a nagyon aktív Ale-
xandru Cilean (aki tíz évvel ezelőtt
az Avântul színeiben fontos gólo-
kat lőtt) 25 méteres lövése jócskán
elkerülte a bal kapufát. A 75. perc-
ben Stavilă kecsegtető pozícióból
fölélőtt, majd alig két perc eltelté-
vel a beszterceiek kétgólosra nö-
velték előnyüket az
eredményjelzőn: ekkor Băldean
mintegy 13 méteres, jól eltalált,
védhetetlen lövéssel bevette Bucin
kapuját (0-2). A 79. percben a ha-
zaiaknak sikerült lefaragniuk a hát-
rányukból: egy Stavilă ellen
elkövetett szabálytalanságot köve-
tően a kolozsvári sípmester habo-
zás nélkül büntetőt ítélt, ezt Murar
egy erős, a bal alsó sarokba küldött
lövéssel értékesítette (1-2). A haj-
rában az Avântul eléggé elszántan
támadott, s a 90+1. percben na-
gyon közel került az egyenlítő gól
megszerzéséhez: Murar 23 méter-
ről végzett szabadrúgáslövést, de a
labda elkerülte a jobb kapufát. Ez
alatt az idő alatt, a vendégek szer-
vezetten védekeztek, a hajrában in-
telligens labdabirtoklással sikerült
megőrizniük az egygólos előnyü-
ket.

A szászrégeniek ismételten
gyenge teljesítményt nyújtottak
pályaválasztókként, s maga az a
tény, hogy a visszavágóban Răz-
van Dan legénysége több pontot
szerzett idegenben, mint otthon,
sok mindent elárul a csapat jelen-
legi formájáról...

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 22. forduló: Szászrégeni Avântul – Besztercei
Gloria 1-2 (0-1)

Szászrégen, Avântul-pálya, napsütéses idő, mintegy 350 néző. Vezette:
Dragoş Lunca (Kolozsvár) – Kopriva Tamás, Kopriva Zsolt (mindketten Szat-
márnémeti). Ellenőr: Foof Ervin (Sepsiszentgyörgy), Daniel Ciocănea
(Nagyszeben).

Gólszerzők: Murar (79 – büntetőből), illetve Stoianof (39.), Băldean (77.).
Szászrégeni Avântul: Bucin – Bugnar, pop, Merdariu, Ad. Luca, Chirilă, Co-

vaciu, Truţa, Murar, Bujor (62. Stavilă), Laczkó (46. L. Moldovan).
Besztercei Gloria: Mureşan – Hasnaş, Bucur, Lőrincz, Minta (46. Cilean),

Nalaţi, Rus, B. Moldovan (65. Mester), Băldean, Stoianof, Curtuiuş. 

Szabó Antal-Lóránd

Bajnokok Ligája: a Tottenham 
legyőzte a Manchester Cityt, 

kétgólos előnyben a Liverpool
Kisebb meglepetésre a Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb hely-

zetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol negyeddöntőjének visszavá-
góját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A londoniak
sikerének örömét beárnyékolta sztárjátékosuk, Harry Kane sérülése,
amelynek következtében akár az is előfordulhat, hogy a szezon hátralévő
részét kénytelen lesz kihagyni. A Hotspur angol válogatott középcsatára
a második félidő elején a pálya közepén, a jobb oldalvonalnál csapott
össze egy labdáért Fabian Delphfel, aki elrúgta a labdát, majd Kane láb-
fejére lépett, a támadó bokája pedig aláfordult.

A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Por-
tót. Részletesebb beszámolóval hétfői lapszámunkban jelentkezünk.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések:
* Tottenham Hotspur (angol) – Manchester City (angol) 1-0 (0-0)
Gólszerző: Szon (78.).
* FC Liverpool (angol) – FC Porto (portugál) 2-0 (2-0)
Gólszerzők: Keita (5.), Firmino (26.). 
A visszavágókat jövő szerdán rendezik.

Kane sérülésének pillanata. Fotó: iNews

Európai focikörkép
* Angol Premier Liga, 33. forduló: Everton – Arsenal 1-0, Bourne-

mouth – Burnley 1-3, Manchester City – Cardiff 2-0, Watford – Fulham
4-1, Huddersfield – Leicester 1-4, Wolverhampton – Manchester United
2-1, Chelsea – West Ham United 2-0, Southampton – Liverpool 1-3. Az
élcsoport: 1. Liverpool 82 pont/33 mérkőzés, 2. Manchester City 80/32,
3. Chelsea 66/33.

* Spanyol La Liga, 30. forduló: Athletic Bilbao – Levante 3-2, Eibar
– Rayo Vallecano 2-1, Leganés – Valladolid 1-0, Sevilla – Alavés 2-0,
Real Sociedad – Betis 2-1, Huesca – Celta Vigo 3-3, Valencia – Real
Madrid 2-1; 31. forduló: Alavés – Leganés 1-1, Betis – Villarreal 2-1,
Celta Vigo – Real Sociedad 3-1, Rayo Vallecano – Valencia 2-0, Getafe
– Athletic Bilbao 1-0, FC Barcelona – Atlético Madrid 2-0, Real Madrid
– Eibar 2-1, Girona – Espanyol 1-2, Levante – Huesca 2-2, Valladolid –
Sevilla 0-2. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 73 pont, 2. Atlético Madrid
62, 3. Real Madrid 60.

* Olasz Serie A, 30. forduló: Atalanta – Bologna 4-1, Sassuolo – Chi-
evo 4-0, AS Roma – Fiorentina 2-2, Genoa – Inter 0-4, SPAL – Lazio 
1-0, Empoli – Napoli 2-1, Frosinone – Parma 3-2, Torino – Sampdoria
2-1; 31. forduló: Inter – Atalanta 0-0, Bologna – Chievo 3-0, Udinese –
Empoli 3-2, Fiorentina – Frosinone 0-1, Napoli – Genoa 1-1, Juventus –
AC Milan 2-1, Sampdoria – AS Roma 0-1, Lazio – Sassuolo 2-2, Cagliari
– SPAL 2-1, Parma – Torino 0-0. Az élcsoport: 1. Juventus 84 pont, 2.
Napoli 64, 3. Inter 57.

* Német Bundesliga, 28. forduló: Augsburg – Hoffenheim 0-4, Bayern
München – Borussia Dortmund 5-0, Bayer Leverkusen – Lipcsei RB 
2-4, Schalke 04 – Eintracht Frankfurt 1-2, Mönchengladbach – Brémai
Werder 1-1, Wolfsburg – Hannover 96 3-1, Mainz – Freiburg 5-0, Hertha
BSC – Fortuna Düsseldorf 1-2, VfB Stuttgart – FC Nürnberg 1-1. Az él-
csoport: 1. Bayern München 64 pont, 2. Borussia Dortmund 63, 3. Lip-
csei RB 55.

* Francia Ligue 1, 30. forduló: Montpellier HSC – Guingamp 2-0,
Strasbourg – Reims 4-0; 31. forduló: Amiens SC – St. Etienne 2-2, An-
gers – Stade Rennes 3-3, Bordeaux – Olympique Marseille 2-0, Guin-
gamp – AS Monaco 1-1, Lyon – Dijon 1-3, Nice – Montpellier HSC 1-0,
Nimes – Caen 2-0, Paris St. Germain – Strasbourg 2-2, Reims – Lille
1-1, Toulouse – Nantes 1-0. Az élcsoport: 1. Paris St. Germain 81 pont,
2. Lille 61, 3. Lyon 56.

Megyei 
labdarúgó-bajnoki 

eredmények
* 4. liga, 13. forduló: Magyaró –

Mezőrücs 4-0, Kerelő – Marosvá-
sárhelyi MSE II 2-0, Küküllő-
dombó – Kerelőszentpál 4-1,
Görgénysóakna – Radnót II 1-3,
Gernyeszeg – Mezőceked 1-4. Az
élcsoport: 1. Magyaró 30 pont, 2.
Radnót II 26, 3. Mezőrücs 22.

* 5. liga, Északi csoport, 10. for-
duló: Szászrégeni Înfrăţirea –
Köhér 5-0, Galambod – Mezőki-
rályfalva 5-2, Tuzson – Marosfel-
falu 0-3 (játék nélkül), Alsóidecs –
Lövér 6-1. Az élcsoport: 1. Alsó-
idecs 17 pont, 2. Szászrégeni Înfră-
ţirea 16 (42-16), 3. Nyárádremete
16 (21-17).

* 5. liga, Déli csoport, 10. for-
duló: Harasztkerék – Mezőtóhát
5-0, Marosludas II – Hadrév 3-1,
Magyarsáros – Mezőméhes 5-2. Az
élcsoport: 1. Harasztkerék 24 pont,
2. Balavásár 21, 3. Magyarsáros 18.

* 6. liga, 13. forduló: Egrestő –
Küküllőszéplak 1-0, Hármasfalu –
Csíkfalva 1-4, Nyárádgálfalva –
Csittszentiván 2-1, Sáromberke –
Kibéd 5-0, Somosd – Mezőpanit
2-1, Jedd – Székelybere 4-0. Az él-
csoport: 1. Csíkfalva 33 pont, 2. So-
mosd 31, 3. Nyárádgálfalva 30.
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A Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) május 11-én, a hagyo-
mányos makfalvi székely ma-
jálison szeretné elindítani a
nemzeti régiókról szóló euró-
pai polgári kezdeményezése
aláírásgyűjtését. Erről Izsák
Balázs SZNT-elnök beszélt
szerdán azon a sepsiszent-
györgyi sajtótájékoztatón,
amelyet Csomortányi István-
nal, az Erdélyi Magyar Nép-
párt (EMNP) márciusban
megválasztott elnökével tar-
tottak.

Izsák Balázs felidézte: az Euró-
pai Unió bírósága március 7-én
semmisítette meg az európai polgári
kezdeményezésük bejegyzését el-
utasító európai bizottsági (EB) ha-
tározatot, és az EB-nek két hónap
áll rendelkezésére, hogy megoldja
az így kialakult helyzetet. Hozzá-
tette: arra számít, hogy a bizottság
május hetedike előtt bejegyzi a kez-
deményezést, ami azt is jelenti,
hogy elkezdődhet az egymillió eu-
rópai aláírás összegyűjtése.

Izsák Balázs elmondta: a polgári
kezdeményezésnek zöld utat nyitó
luxembourgi bírósági ítélet kihirde-
tése előtt Mezei Jánossal, a Magyar
Polgári Párt (MPP) elnökével és
Kelemen Hunorral, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnökével is tárgyalt, és
utóbbitól nagyon fontos tájékozta-
tást kapott a szövetség által kezde-
ményezett Minority SafePack

aláírásgyűjtése tapasztalatairól.
Hozzátette: az SZNT mindent meg
fog tenni azért, hogy felkészülten
találja az aláírásgyűjtést lehetővé
tevő brüsszeli bejelentés.

Izsák Balázs elmondta, a Mino-
rity SafePack európai polgári kez-
deményezéstől eltérően a nemzeti
régiókról szóló polgári kezdemé-
nyezés nemcsak etnikumokról,
hanem területről is szól. Leghama-
rabb azokból az országokból várnak
aláírásokat, amelyekben az elmúlt
ötven évben etnoregionalista moz-
galmak alakultak ki. Hangsúlyozta:
olyan területekre gondolnak, ahol
egy ott élő nép kultúrája jelöli ki a
régiót, és a régió és a nép érdekei
egybeesnek. „Székelyföld ilyen te-
rület” – jelentette ki az elnök.

Csomortányi István kijelentette:
az EMNP teljes apparátusával beáll
az aláírásgyűjtésbe, és nemzetközi
kapcsolatait is mozgósítja a kezde-
ményezés sikere érdekében. Hozzá-
tette: a néppárt az Európai Szabad
Szövetség (EFA) tagja, és az EFA
legutóbbi vezetőségi ülésén nép-
párti kezdeményezésre már határo-
zat született arról, hogy a
pártszövetség ajánlja tagszervezete-
inek a polgári kezdeményezés tá-
mogatását. Csomortányi hozzátette:
a Partiumi Autonómiatanács (PAT)
alelnöki tisztségét is betölti, és ér-
zékeli, hogy a kezdeményezés a
Partium magyar többségű tömbje
számára és Kalotaszeg számára is
fontos lehet. Azt is hozzátette: ez a

kezdeményezés nemcsak elvekről,
hanem kohéziós alapok lehívási le-
hetőségéről, tehát pénzről is szól.

Az EMNP elnöke azért is fontos-
nak tartotta a nemzeti régiókról
szóló kezdeményezést, mert az a
Minority SafePack után újra napi-
rendre tűzi az Európai Unióban a
nemzeti közösségek ügyét, és ezzel
állandósítja a nyomást a kisebbségi
kérdést elkendőzni kívánó kormá-
nyokon. A nemzeti régiókra vonat-
kozó európai polgári kezdemé-
nyezés beterjesztői azt javasolták,
hogy az EU kohéziós politikájában
kezelje kiemelt figyelemmel azokat
a régiókat, amelyeket nemzeti, etni-
kai, kulturális, vallási, nyelvi sajá-
tosságok különböztetnek meg az
őket körülvevő régióktól.

Az Európai Bizottság 2013 júli-
usában úgy ítélte meg, hogy a java-
solt szabályozás nyilvánvalóan nem
tartozik az EU hatáskörébe, ezért
nem jegyezte be a kezdeményezést.
A bizottság elutasító határozatát az
SZNT elnöke és külügyi megbí-
zottja, Izsák Balázs és Dabis Attila
támadta meg az EU luxembourgi
bíróságán. A perbe Románia, Szlo-
vákia és Görögország az EB olda-
lán, Magyarország pedig a
kezdeményezők oldalán avatkozott
be. A 2016 májusában kimondott el-
sőfokú ítélet még az EB-nek kedve-
zett, de a fellebbezés nyomán a
bíróság 2019. március 7-én meg-
semmisítette a bejegyzést elutasító
EB-határozatot. (MTI)

Az SZNT a makfalvi székely majálison indítaná
a nemzeti régiókra vonatkozó polgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtését

EU-támogatással újul meg 
a Székelytámadt vár

Az Európai Unió támogatásá-
val újul meg a székelyudvar-
helyi Székelytámadt vár –
közölte kedden honlapján a
város polgármesteri hivatala.

A város központjában álló
romos vár felújításáról szóló szer-
ződést hétfőn írta alá Gálfi Árpád
polgármester. A beruházás összér-
téke 21,46 millió lej, amelyből a
városnak mindössze kétszázalékos
önrészt kell biztosítania.

A beruházás célja a teljes várfal
felújítása és megerősítése, a keleti
Hajdú-bástya újjáépítése, illetve a
várfalakon belüli terek, zöldöveze-
tek, járófelületek felújítása.

A tervek szerint a bástya Udvar-
hely új közösségi és kulturális köz-
pontjává válik, amelyben
kiállítóterek, filmvetítésre alkal-
mas terem, konferenciaterem és ki-
látó is helyet kap majd.

Megnyitják a vár régi, eredeti
bejáratát, a Fóris-bástya helyén
szabadtéri színpad, a Bánffy- és a

Telegdy-bástyánál pedig egy-egy
szabadtéri kiállítótér kap he-
lyet. A pályázat révén felújítják és
sétálóutcává alakítják a várfal dél-
keleti oldala mellett haladó Tó
utcát is.

A ma látható Székelytámadt
várat János Zsigmond fejedelem
építtette 1562-65 között, az ellene
fellázadt székelyek megfékezé-
sére, és így több évtizeden át a fe-
jedelmi elnyomó hatalom
támaszaként szolgált. 1599-ben a
várat – mint az elnyomás jelképét
– lerombolták a Vitéz Mihály vaj-
dához csatlakozó közszékelyek, de
rövid időn belül újraépítették. 

A vár a kuruc–labanc háborút is
megszenvedte, 1706-ban a kuru-
cok lerombolták, hogy ne kerüljön
az ellenség kezére, és ez után már
nem is építették vissza. 

A romos várat 1852-ben a Kor-
nis családtól vásárolta meg 
Székelyudvarhely elöljárósága.
(MTI)

A Facebook tájékoztatni fogja 
felhasználóit az adataik 

felhasználásáról
Módosította felhasználási
feltételeit a Facebook, és a
jövőben egyértelműen tájé-
koztatni fogja felhasználóit
az adataik felhasználásáról –
közölte az Európai Bizottság
kedden.

A brüsszeli testület üdvözölte a
lépést, amely közleménye szerint
az európai nyomásgyakorlásnak
köszönhető.

A közösségi oldal egyebek mel-
lett részletesen ismertetni fogja,
hogy milyen, felhasználói adato-
kon alapuló szolgáltatásokat érté-
kesít harmadik felek számára.
Világosan közzéteszi emellett azt
is, hogy a felhasználók hogyan
szüntethetik meg a profiljukat, il-
letve a fiókok milyen okokból tilt-
hatók le.

Mint írták, a vállalat a felhasz-
nálási feltételekben elmagyarázza
majd, hogy az ingyenes szolgálta-
tásokért cserébe hozzá kell járulni
az adatok megosztásához és a ke-
reskedelmi hirdetésekhez.

Ebből egyértelműen ki fog de-
rülni, hogy a Facebook üzleti mo-
dellje keretében célzott
reklámszolgáltatásokat értékesít a
kereskedőknek a felhasználók pro-
filjából származó adatok elemzé-
sével – mutattak rá.

„Ha a Facebook vissza akarja
nyerni a fogyasztók bizalmát az el-
múlt időszak botrányai után, akkor
nem szabad bonyolult jogi szak-
zsargon mögé bújnia azt illetően,
hogy miként keres milliárdokat az
emberek adatain” – mondta Vera
Jourová fogyasztóvédelemért fele-
lős uniós biztos.

Az amerikai cég legkésőbb jú-
nius végéig maradéktalanul eleget
fog tenni világszerte az általa vál-
lalt kötelezettségeknek, amit a bi-
zottság ellenőrizni fog.

Az Európai Bizottság és a tagál-
lamok fogyasztóvédelmi hatóságai
tavaly arra kértek a Facebookot,
hogy hozza összhangba felhaszná-
lási feltételeit az uniós joggal.
(MTI)

Izraeli választások 
Netanjahu már az ötödik kormányát szervezi 

Lavinaveszély a Csalhó-hegységben

Benjámin Netanjahu izraeli
miniszterelnök a kedden le-
zajlott választások tanúsága
szerint korrupciós ügyei elle-
nére képes volt maga mellett
mozgósítani a szavazók jelen-
tős részét, és az ellenzékénél
jelentősen nagyobb jobbol-
dali tömbbel várhatóan meg-
alakíthatja ötödik kormányát.

Az előre hozott választások egy-
ben bizalmi szavazást is jelentettek
a jobboldali Likud pártot vezető és
várhatóan három korrupciós ügyben
vádemeléssel szembenéző Benjá-
min Netanjahu mellett vagy ellen a
tizenhármas kereskedelmi tévécsa-
tornán megszólaló szakértők szerint.

A szavazatok mintegy 97 száza-
lékának megszámlálása után egyér-
telművé vált, hogy az izraeliek
jelentős része a kétes ügyek ellenére
a Likudra, illetve Netanjahura adta
voksát, miközben ellene is har-
mincöt „mandátumos”, nagyjából
ugyanakkora tábor szavazott, az
alig három hónappal korábban lét-
rejött Kék-fehér pártot támogatva.

A csakis Netanjahut kormányfő-
nek jelölő két ultraortodox párt, az
askenázi Egységes Tóra párt és a ke-
letieket tömörítő Sasz párt egyenként
nyolc-nyolc mandátumot szerezve
tizenháromról tizenhat képviselőre

növelte erejét a százhúsz tagú kne-
szetben (parlamentben).

Csökkent viszont az arab nemze-
tiség jelenléte a parlamentben. Míg
korábban egységbe tömörülve ti-
zenhárom helyet szereztek, a csaló-
dott arab lakosság nagy számban
távollétével tüntetett a választáso-
kon, és a külön induló két arab párt-
nak együtt is csak tíz képviselője
lesz. Ráadásul a végső eredmény-
nél, a katonák szavazatainak beszá-
mítása után az is megtörténhet,
hogy kisebbik pártjuk kiesik, és
csak hatan lesznek.

Meglepetésre bejutott öt mandá-
tummal Avigdor Liberman Izrael a
Hazánk (Jiszrael Béténu) nevű
pártja, és öt képviselővel hozta a pa-
pírformát a jobboldali egységpárt,
amelyben Netanjahu segédletével
három, telepeseket támogató kis
jobboldali párt szövetkezett, me-
lyek külön-külön kiestek volna.
Köztük található egy olyan párt is,
amely a rasszista, arabellenes Meir
Kahane tanait követi.

Az évtizedekig az országot ve-
zető, nagy múltú szociáldemokrata
Munkapárt történetének legsúlyo-
sabb vereségét szenvedte el. Hu-
szonnégyről ötfősre csökkent
képviselete a kneszetben, mert sza-
vazótáborának jelentős része Netan-

jahu megbuktatásának reményében
átpártolt az új Kék-fehér párthoz. A
baloldali liberális Merec párt a kü-
szöb közelében, de bejutott, és a ko-
rábbi évek tapasztalata alapján a
katonák később befutó szavazatai
megerősíthetik. Négy képviselőjük
lesz az eddigi öt helyett.

Sikerült elég szavazatot szereznie
Móse Kahlonnak centrista Mind-
annyian (Kulánu) nevű pártjával, de
négy mandátumával a jobboldali
tömb nagysága miatt várhatóan
nem játszik döntő szerepet, mert az
új felállásban Netanjahu nélküle is
össze tudja hozni a 61 képviselőből
álló többséget „természetes szövet-
ségeseivel”: a vallásos és a jobbol-
dali pártokkal, vagyis a jobboldali
szövetséggel és Libermannal.

Egyelőre nem jutott be, de a ka-
tonák szavazataival még bekerülhet
az Új Jobboldal (Hajamin Hahadas)
nevű, a telepeseket támogató új
jobboldali párt Naftali Bennet és
Ajelet Saked vezetésével. Ha helyet
cserélnek a kisebbik arab párttal, és
azok kiesése árán részesei lesznek a
parlamentnek, akkor Netanjahu na-
gyobb többséggel fog rendelkezni,
noha nélkülük is képes megalakí-
tani a csak jobboldali és vallásos
pártokból álló következő koalíció-
ját. (MTI)

Maximális a lavinaveszhély a
Csalhó-hegység északi lejtőin, nyi-
latkozta Raul Papalicef, a Neamţ
megyei hegyimentő szolgálat veze-
tője szerdán. Az alacsony hőmér-
sékletek miatt a hegyvidék magasan
fekvő részein a hóréteg rendkívül
vastag, és az utóbbi napokban már
legalább két lavina volt a környé-
ken, figyelmeztetett a hegyimentő.
„Mivel nagyon sokan kértek infor-

mációt a turistaösvények állapotá-
ról, hangsúlyozzuk, hogy a Durui-
toarea-vízesésen keresztül vezető
ösvényt kivéve minden más ösvény
járható, természetesen megfelelő
téli felszereléssel. Azoknak a túlzot-
tan tapasztalt turistáknak, akik kri-
tikával illetik a balesetek
megelőzésére tett intézkedéseinket,
és akik már elkezdték járni a fent
említett ösvényt, üzenjük, hogy az

elmúlt napokban legalább két lavina
söpört ott végig. Szerencsére senki
nem tartózkodott akkor azon a vidé-
ken” – szögezte le Raul Papalicef.
Figyelembe véve az áprilisi meteo-
rológiai előrejelzéseket, a hegyi-
mentők becslése szerint a Durău –
Duruitoarea-vízesés – Piciorul
Şchiop – Dochia menedékház kö-
zötti ösvény leghamarabb május 10.
körül lesz biztonságos. (Agerpres)



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1/1867-I)

MÉHCSALÁDOK eladók. Tel. 0749-317-
125. (4/2215)

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0754-615-527, 0746-981-288.
(1/2146-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/1722)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (10/2008-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)

VÁLLALOK idősgondozást. Tel. 0751-
173-229. (17/2198)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést Lindab lemezből, cserép-
ből, szigetelést, ácsmunkát és
bármilyen más munkát is 15% ked-
vezménnyel. Tel. 0748-669-239.
(1/2212-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Csillag volt, mert szívéből
szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Elment
tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké
ott marad.
Fájó szívvel emlékezünk
április 11-én a drága jó
édesanyára és nagymamára,
SZABÓ MÁRIÁRA szül. Bukur
halálának 2. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1/2181-I)

Az élet elmúlik, de az emlékek
élnek, „amíg élünk,
szívünkben őrizzük őket”!
Fájó szívvel emlékezünk az
ilencfalvi id. KAKASI
MIKLÓSRA halálának 28.
évfordulóján és KAKASI
TERÉZRE szül. Szász
halálának 2. évfordulóján.
Nyugodjanak békében!
Emléküket őrzik szeretteik.
(14/2185)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
apa, nagyapa, dédapa, após,
sógor, apatárs, rokon, szomszéd
és barát, 

PÁLL DÉNES 
a volt Electromureş 

szerszámgéplakatosa 
életének 78. évében, türelemmel
viselt, hosszas betegség után
csendesen megpihent. Földi
hamvait 2019. április 13-án,
szombaton 11 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (5/2156-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anyós, nagymama, dé-
dike, 

özv. SZILÁGYI IRÉN 
(volt Fodor, Breuer) 

szül. Szombathy 
a Prodcomplex volt dolgozója 

életének 88. évében, április 8-án,
súlyos szenvedés után megpi-
hent.
Temetése 2019. április 12-én 13
órakor lesz a református temető-
ben, református szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Végső búcsút vehetnek tőle a
Pax temetkezési vállalkozásnál.

A gyászoló család. (12/2224-I)
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Egy éve már, hogy örök álom zárta le
a szemed, 
azóta könnyek között emlegetjük a te
drága neved.
Búcsú nélkül mentél el egy végtelen
útra, 
melyről csak visszanézni lehet, de
visszajönni soha. 
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Egy gyertya érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, 
a bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk április 11-én sze-
rető édesanyánkra, a székelykáli SÜKÖSD BERTÁRA halálának
első évfordulóján.
Bánatos gyermekei: Nimród és neje, Timi, Szabolcs, Berci és
barátnője.

*
Hirtelen mentél el egy tavaszi napon, 
elköszönni sem tudtál, csak egy halk sóhaj volt, semmi más.
Azóta tiéd a csend, a végtelen nyugalom. 
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itthagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. 
Miénk a könny és a fájdalom.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk testvéremre, a szé-
kelykáli SÜKÖSD BERTÁRA halálának első évfordulóján.
Emlékedet őrzi bánatos testvéred, Gizella, férje, Nándi és gyer-
mekei: Nándi, Csilla, unokái: Bella, Zsombi. 

Nyugodj békében, nagynénénk! (15/2116-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A TORdAi CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21168)

A TORdAi vÁGÓHÍd alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-
644-026. (21168)

A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐ-
KET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21175)

A kOvÁCs pÉksÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz. Tel. 0741-215-
738. (21175)

ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számí-
tógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (63445-I)

ALkALmAZunk SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fe-
lelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)

A LAZARenum ALApÍTvÁnY IDŐSOTTHONÁBA munkatár-
sakat keresünk KONYHAI SZOLGÁLATRA. Tel. 0265/213-721.
(21172-I)

ALkALmAZunk egy RAKTÁROST és egy ÁRUKEZELŐT (RA-
KODÓMUNKÁS) palackozott italokat, üdítőt, vizet forgalmazó le-
rakathoz. Tel. 0728-169-805. (21180-I)

ALkALmAZOk ELADÓNŐT RUHÁSÜZLETBE. További infor-
máció a 0741-365-957-es telefonszámon. (2/2151-I)

mAGYARORsZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalma-
zunk betanított munkára. Kiemelkedő bérezés. A szállás ingyenes. Ér-
deklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21188)

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szomorú nap számunkra április 11.-e.
Immár harminc év telt el azóta, hogy ezen
a napon örökre eltávozott közülünk az al-
sóbölkényi születésű, majd később maros-
szentgyörgyi lakos, id. NAGY LAJOS, aki
az Electromureşben dolgozott sok éven át.
Csak az hal meg, akit elfelednek!
Emlékét szívünkben őrizzük. 
Szerettei. (10/2191)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból
és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt
van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270- 381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- 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 - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- 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.
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2019 TunÉZiA
Repülővel kolozsvárról, minden illetékkel

Üdülés: 
mahdia, monastir, sousse, 
port el kantaoui

2019. május 8. – október 6., 
minden szerdán

434 euró / fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 
4* szálloda, all inclusive ellátással

Kezdődik 
a Március 8.

utca kor-
szerűsítése

marosvásárhely polgármes-
teri Hivatala tájékoztatja a la-
kosságot, hogy április 15-én
elkezdődik a március 8. utca
korszerűsítése.

Azzal a kéréssel fordulunk a
gépkocsivezetőkhöz, hogy a
munkálatok ideje alatt közle-
kedjenek óvatosan az övezet-
ben, figyeljék a közúti
jelzőtáblákat, ne parkoljanak
ott, ne akadályozzák a munka-
gépeket a működésükben.

köszönjük a megértést, és
elnézést kérünk az okozott kel-
lemetlenségekért!

Racz Lucian 
ügyvezető igazgató

Leaszfaltozták 
a Burebista utcai garázsokhoz 

vezető bejáratot
Április 10-én a marosvásárhelyi egyesülés/unirii

lakónegyedbeli burebista utcában leaszfaltozták a garázsokhoz ve-
zető bejáratot. 

– Folytatjuk az aszfaltozást az unirii negyedben és a város más
övezeteiben is. A szükséges összeget a város helyi költségvetéséből
különítettük el.
A környéken
lakók elnézését
kérjük a mun-
kagépek által
okozott zajért –
mondta a pol-
gármester ta-
n á c s a d ó j a , 
Claudiu maior.

A bel- és 
külkapcsolati

osztály

A Siletina Impex Kft. – Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

– fő tevékenysége: személyszállítás – 
alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRöKET
Követelmények:

– d kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát 
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök

A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanú-
sítvány (attesztát) másolatával a cég marosvásárhely, béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig
10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat alkalmaz 

AUTÓMÉRNöKöT
Követelmények:

– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szak-
irány, szállítás, közúti járművek szak

– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:

– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek

A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával, eset-
leg ajánlásokkal a cég marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti szék-
helyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra között. 
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáér-
tését. bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es
telefonszámon.

A közszállítási társulás vezetősége


