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Stroke-központ Marosvásárhelyen

Gyors mentőöv a gutaütéses betegeknek

A várba és környékére költözne a
Vásárhelyi Forgatag

A rendezvény jellegéhez méltó helyszínre, a marosvásárhelyi várba, valamint a Vár sétányra költöztetnék az
augusztus utolsó hetében zajló Vásárhelyi Forgatagot – jelentették be szándékukat tegnapi sajtótájékoztatójukon
az immár hetedik alkalommal sorra
kerülő rendezvény szervezői.

____________4.
A teremtés
csodájának
megtapasztalása

A bábszínházkedvelő aprónép mindig
örömmel látja viszont a színpadon a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház fiatal művészét, Bonczidai Dezsőt, aki a tőle megszokott
ösztönös humorral, valamint azáltal,
ahogyan teljes lényével „belebújik a
bábok bőrébe”, igencsak belopta
magát a gyerekek szívébe.

Nyolc megye hárommillió lakosa számára biztosítja a gyors és eredményes
beavatkozás lehetőségét a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház
újonnan
felavatott
strokekiválóságközpontja, amely az orvosi
műszerek gyártásában világelső céggel
való együttműködés eredményeként
jött létre.

Bodolai Gyöngyi

A marosvásárhelyi az első és egyelőre az
egyedüli stroke-kiválóságközpont Romániában,
ahol az orvosok az automatizált gyorsprogrammal két perc alatt meg tudják állapítani, hogy
milyen kezelésre van szüksége a gutaütéses
(agyvérzéses) betegnek. A program 30 másodperc alatt dolgozza fel az agyról készült felvételeket, és állapítja meg a már véglegesen sérült
vagy a bénultság állapotában levő agyterületeket, és azt is, hogy személyre szabottan melyik
az optimális kezelés – hangsúlyozta dr. Lucian

Fotó: Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház

Mărginean főorvos, a sürgősségi kórház intervencionális radiológiai központjának irányítója.
Nem mindegy ugyanis, hogy a betegnek vérzéses vagy érelzáródásos stroke-ja van. Ez utóbbi
esetében a vérrögnek az agyi érből a combütőéren keresztül történő eltávolításával kezelhető
a beteg.
Nagyon fontos, hogy a beteg négy és fél órán
belül kórházba kerüljön, miután az agyvérzés
(stroke) tüneteit észleli: szédülés, az egyensúly
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________5.
A sok kávé
az eddig véltnél
kevésbé ártalmas
a szívre

Az eddig véltnél kevésbé ártalmas a
szívre és az érrendszerre, nem teszi
rugalmatlanná az artériákat a kávézás, akár napi 25 kávé elfogyasztása
sem, brit kutatók szerint.

____________6.

Cigaretta nélkül

Nagy port vert fel szerdán az a bejelentés, miszerint a parlament elé kerül az eddigi legszigorúbb dohányzásellenes törvénytervezet. Az európai parlamenti választásokon látványos
előretörést elért USR egészségügyi vonatkozású törvénytervezettel
dobbant: eszerint tilos lenne a dohánytermékek reklámozása, ingyenes osztogatása, és nem utolsósorban betiltaná, hogy a dohánytermékeket gyártó cégek különböző rendezvényeket
szponzorálhassanak. A kezdeményező, az egészségügyi szakbizottság alelnöke szerint a civil társadalom nyomására készült a
tervezet, a cél pedig a betegségmegelőzés.
Arra hivatkozik, hogy elsősorban a kiskorúak körében kell viszszaszorítani a dohányzást, hiszen a statisztikai adatok riasztóak:
Románia a negyedik helyen áll azon európai országok között,
amelyekben felmérték, hogy a 13 évesek hetente milyen gyakran
dohányoznak. A 13 és 15 év közötti gyerekek 34 százaléka már cigarettázott legalább egyszer életében, a 15–16 éves korosztályban
az arány már 51,7 százalékos, és több mint 10 százalékuk 8-9 évesen kóstolta meg az első szál cigit. Az életkor növekedésével a dohányzás gyakorisága és a dohányzók aránya növekszik. Az
Egészségügyi Világszervezet és az Európai Bizottság jelentései
számszerűsítik a jelenséget: közel félmillió 10–18 év közötti romániai kiskorú legalább egyszer már dohányzott. És akkor még
nem beszéltünk a passzív dohányosok nagy számáról, bár az
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 11 perckor.
Az év 157. napja,
hátravan 208 nap.

Ma NORBERT, CINTIA,
holnap RÓBERT napja.
RÓBERT: germán eredetű, jelentése: fényes hírnév.

IDŐJÁRÁS

Esős idő

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 130C

Megyei hírek

Bűnözésmegelőzés hete

A partnerség jegyében

A héten felvilágosító kampány keretében szerveznek tematikus találkozókat diákoknak és osztanak szórólapokat, melyekkel a lakosság
figyelmét is szeretnék a megelőzésre irányítani.

Szer Pálosy Piroska
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 5.

1 EUR

4,7295

100 HUF

1,4708

1 USD

1 g ARANY

4,1937
180,2361

Ma érkezik a zarándokvonat

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt és a MINTA marosvásárhelyi és Maros megyei szervezete június 6-án, ma fogadja a szerelvényt és a
zarándokokat. A Boldogasszony zarándokvonat Szombathelyről indult útnak a csíksomlyói búcsúra tartó zarándokokkal. A tervek szerint a vonat ma 18.40-kor érkezik a
marosvásárhelyi nagyállomásra, ahol ünnepi fogadóbizottság üdvözli a zarándokokat, majd a rövid ünnepség és
közös éneklés után Oláh Dénes főesperes áldásával 19 óra
5 perckor indul tovább a szerelvény. Az érdeklődőket 18
órára várják a szervezők a marosvásárhelyi nagyállomásra.

Lezajlott a román szóbeli

A rendőrség XV. alkalommal szervezi meg június 3–7.
között az országos bűnözésmegelőzési hetet, amellyel a cél
a diákok és felnőttek felvilágosítása. A Maros Megyei
Rendőr-felügyelőségen tartott sajtótájékoztatón ismertették
az e heti tevékenységeket. Mint elhangzott, tanügyi intézmények, civil szervezetek, önkéntesek és támogatók bevonásával a megyeszékhelyen és a megye több településén
naponta más-más területtel foglalkozva szerveznek bűnözésmegelőzést célzó tevékenységeket, melyek célja tudatosítani a lakosság körében a megelőzés fontosságát annak
érdekében, hogy ne kerüljenek a csalók, szélhámosok csapdájába, illetve ne essenek betörők áldozatául. Kedden délelőtt szórólapokat osztottak, 17 órától a családon belüli
erőszak jelenségéről beszélgettek, június 5-én, szerdán a
kiskorú bűnözés és az emberkereskedelem áldozatává válás
volt a téma. Diákok találkozhattak elítéltekkel, akik megosztották történetüket a fiatalkorúakkal. Csütörtökön a vagyon ellen elkövetett bűncselekményekről, pénteken pedig
a közúti biztonságról, a gyalogosok kötelességeiről tartanak
előadásokat és gyakorlati bemutatókat. A tematikus nap keretében a kerékpárosoknak kedveskedő reggelizős akcióra
is sor kerül. A Színház téren pedig a közlekedési balesetek
gyakoriságára, azok elkerülésére figyelmeztetnek, és újra
felállítják az ütközésszimulátort.
Amint a sajtótájékoztatón elhangzott, a magunk, a gyermekeink, javaink megvédése érdekében mindannyian hozzájárulhatunk a kellemetlenségek és balesetek
megelőzéséhez. Az a kevés, amit az egyének megtehetnek,

sok mindent megváltoztathat. Ezért arra figyelmeztetnek,
hogy mindenekelőtt a saját testi épségük és javaik megóvása végett kell óvintézkedéseket tenni. A gyermekeket
arra kell nevelni, hogy legyenek elővigyázatosak. Fontos a
rendőrség munkájának a segítése, ezért amint valaki bűneset vagy baleset áldozata, esetleg szemtanúja lesz, azonnal
értesíteni kell a rendőrséget, és minél több adatot szolgáltatva segíteni a kivizsgálást. „Minden alkalommal elhangzanak az elégedetlenségre utaló kijelentések, mindannyian
változtatásra vágyunk, de úgy gondoljuk, hogy másnak kell
ezt helyettünk megtennie. Szeretnénk változtatni a dolgokon, de a kényelmesebb utat, a közönség szerepét választva. Ha ekként gondolkodunk, csekély az esély a
változtatásra, mivel ez mindannyiunktól indul, ezért csak
közösen lehet tenni” – hangzott el. A megelőzési akció tevékenységeit nagyon sok partnerintézmény és magánszemély is támogatja. A családon belüli erőszak elleni
küzdelem nagyköveteként volt jelen a sajtótájékoztatón a
helyi népszerű előadóművész, Vizi Imre, aki dalok révén
próbál a maga során a rendőrség felvilágosító akcióiba bekapcsolódni. A rendőrség felkérésére a családon belüli erőszak elleni fellépését a Iubiţi şi gata!/Szeressetek és kész!
című dalával képviseli az országos kampányban, de újabb
szerzemények vannak kilátásban, melyekkel nevelő szándékkal a kisebbeket szeretné megszólítani. Mint elmondta,
a kiskorúak kerékpáros közlekedése, a gyalogátjárón való
átkelése és minden olyan jellegű szabálytalanság foglalkoztatja, amely veszélybe sodorja a gyermekek testi épségét, illetve a közúti forgalomban részt vevőket. Reméli,
hogy sikerül megtalálnia azt a stílust, amely a mai gyermekekhez közel áll, és megérinti őket, ezáltal pedig dallam
kíséretében oktatni számukra a KRESZ alapszabályait, elvileg azokat a szülői intéseket, amelyek elcsépelt szövegként mindennap elhangozhatnak, ennek ellenére a
gyakorlatban nem alkalmazzák azokat.

Hétfőn és kedden román nyelvi ismereteikről adhattak számot az érettségizők. Maros megyében 2958 diák iratkozott
be a román szóbelire, közülük első nap 2113-an, második
nap 816-an vizsgáztak. Az érettségi első szóbelijéről 29
diák maradt távol, egy diákot pedig, mivel megszólalt a mobiltelefonja, kizártak a vizsgáról – tájékoztatott a megyei
tanfelügyelőség szóvivője. Szerdán és csütörtökön (ma)
anyanyelvből szóbeliznek a diákok, a vizsgára megyénkben
987-en iratkoztak be.

Euró 200 – közzétették
a jogosultak névsorát

A Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján közzétették az
Euró 200 című számítógép-vásárlást ösztönző program keretében 200 eurós értékjegyre jogosultak névsorát. A program haszonélvezői azok a diákok és egyetemisták, akiknek
családjában az egy főre eső bruttó jövedelem nem haladja
meg a 250 lejt. Az értékjegyeket július 22. – augusztus 9.
között kapják meg a jogosultak.

IV. Kakasvész Nyárádszentsimonban

Június 8-án, szombaton negyedik alkalommal szervezik
meg Nyárádszentsimonban a Kakasvész nevű íjászversenyt. A délelőtt 9 órakor kezdődő rendezvény programjában kézművesvásár, gulyásfőző verseny, történelmi
előadás, hintózás és számos gyermekfoglalkozás is szerepel, ugyanakkor megnyílik a Legendárium csapatának a
székelyföldi tatárjáráshoz fűződő legendákat bemutató kiállítása. Az íjászversenyre az esemény Facebook-oldalán
lehet feliratkozni.

Nyári foglalkozások az állatkertben

A marosvásárhelyi állatkert az Állati jó találkozások program
keretében nyári oktatási tevékenységekre keres olyan 10–
14 év közötti diákokat, akik szeretnek az állatok közelében
lenni. A résztvevők különböző állatfajokról tanulnak, és
„meglepetéseket” készítenek az állatkert lakóinak. A program a nyári vakációban zajlik 10 és 13 óra között a következő napokon: július 4., 18., augusztus 1., 22., szeptember
5. A szervezők naponta legtöbb 12 gyermeket tudnak fogadni. Jelentkezni június 10–14. között reggel 7-től 9 óráig
lehet, kapcsolattartó Halmágyi Ildikó, telefonszám: 0746799-057. A jelentkezésnél pontosítani kell a választott egy
vagy legtöbb két napot, valamint a diák és a szülők/gyámok
adatait. A jelentkezés csak akkor számít érvényesnek,
amennyiben az érintettek eljuttatják az állatkertbe a kitöltött
és aláírt beleegyező nyilatkozatot.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Gyermeknap Gyulakután

(Fotó: Siguranţa Mureşenilor)

Műsorajánló csütörtökön az Erdély TV-ben: Pszichotrillák és Mérlegen

A 20 órai Pszichotrillák a késői gyerekvállalás témáját boncolgatja. A műsorban Kádár Annamária pszichológussal Badics Petra beszélget, majd a 21.30-kor
kezdődő Mérlegen vendége Péter Ferenc, a Maros Me-

RENDEZVÉNYEK

Szépcsaládos találkozó
Marosszentgyörgyön

Június 7-én, pénteken délután 5 órakor találkozóra várják
a marosszentgyörgyi római katolikus plébánián háromvagy többgyermekes családokat. A vidám együttlét este 7
órakor gyerekmisével zárul.

Álom – népi musical
Marosvásárhelyen

gyei Tanács elnöke, akit Jakab Orsolya műsorvezető
az EP-választások eredményeiről, valamint a megyei
tanácselnökök közvetlen megválasztási módjáról kérdez.

zsánna, a Maros Művészegyüttes táncosa, Nagy
László, a Nemzeti Színház állandó meghívottja – és a
Napsugár együttes táncosainak közreműködésével látható. Koreográfus Füzesi Albert, a gyermekek táncait
Papp Zsuzsánna néptáncos koreografálta. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes jegypénztáránál kaphatók.

Évadzáró lecke- és nevelőhangverseny

Június 7-én, pénteken 13 órakor évadzáró lecke- és nevelőhangversenyre
várják a Kultúrpalota közönségét.
A Művészkuckó Egyesület szervezésében a Maros MűTéma:
Fiatal
tehetségeink
hangversenyszínpadon. Közrevészegyüttes marosvásárhelyi, kövesdombi székházában
működik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
június 10-én, hétfőn 19 órakor az Álom című népi musicalt mutatják be. A gyermeki mesevilágot megjelenítő zenekara. Szólisták: Nagy Krisztina – zongora, Szaniszló
produkció szerzője, díszlet- és jelmeztervezője Korpos Attila – zongora, Domahidi Sára – hegedű, Dávid Gergely
– hegedű, Bitai Attila – harsona, Todoran Iulia Teodora –
Kamilla. Az Álom a Vox Angelica gyermekkórus előhegedű, Makkai Márton – klarinét. Műsoron: C. Saintadásában, neves vendégművészek – Bokor Barna
Saëns-, Lalo-, Sachse-, Vitali-, Kozeluh-művek.
színművész, Bonczidai Dezső bábszínész, Papp Zsu-
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Dunai hajóbaleset
– hajódaru fogja kiemelni a roncsot

A Duna magas vízállása miatt szerdán csak Újpestig
ment a Clark Ádám hajódaru. Várhatóan még csütörtökön sem próbálják meg kiemelni a múlt heti
hajóbalesetben elsüllyedt roncsot – erről számoltak
be az M1 aktuális csatorna tudósítói a szerdai, déli
Híradóban.

A Clark Ádám hajódaru fedélzetéről bejelentkezve az egyik
tudósító azt mondta, várhatóan délután 4 óra körül érkeznek
meg az újpesti dokkhoz, ahol le is horgonyoznak, mert még
mindig elég magas a Duna vízállása, így nem tudnák megközelíteni a baleset helyszínét.
A másik riporter a Margit hídtól bejelentkezve, a műszaki
mentés vezetőjére hivatkozva azt mondta, a búvárok szerdán
már nem merülnek, mert a napra kitűzött feladatokat elvégez-

ték. A következő feladat a Hableány teljes stabilizálása lesz,
hogy a sodrásban ne mozduljon el a hajóroncs. A szakemberek
a helyszínen azt mondták, szerdán már semmiképpen nem
fogják kiemelni a hajóroncsot, de várhatóan csütörtökön sem.
Felidézték, hogy szerdán délelőtt egy újabb holttestet emeltek ki a hajóroncsnál a búvárok, így hivatalosan is 13-ra emelkedett a múlt szerdai dunai hajóbaleset áldozatainak száma.
Múlt hét szerda este, nem sokkal 9 óra után a Margit hídnál
a Viking szállodahajóval ütközött a jóval kisebb, dél-koreai
turistákat szállító Hableány turistahajó, amely másodpercek
alatt elsüllyedt. Hét embert kimentettek, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Azóta több újabb utas holttestét találták meg, 15 embert
még keresnek. (MTI)

Ország – világ
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Június 4-től fizetik
a termelői támogatást

Június 4-étől folyósítja a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) a növénytermesztőknek szánt termelői támogatást a 2018-as
mezőgazdasági évre. Erre a kategóriára 82.334.250
euró keretösszeget hagytak jóvá. A következőképpen számolták ki a támogatást: egy hektár lucernáért
95 eurót, a szójáért 206, a hüvelyesekért (bab, zöldborsó) 84, a gyapotért 87, a rizsért 660, a burgonyavetőmagért 1.900, a komlóért 517, a cukorrépáért
825, a paradicsomért 1.715, az uborkáért 530, az
üvegházakban és fóliasátrakban termelt zöldségekért 7.600, a feldolgozásra szánt gyümölcsökért
(szilva, alma, cseresznye, meggy stb.) 181, a tavaszi
burgonyáért 1000 eurót fizetnek ki hektáronként. A
végleges törlesztési határidő 2019. június 30-a. Az
euró átszámolási értékét 4,6638 lejben határozta
meg az Európai Központi Bank, ez az árfolyam volt
érvényes 2018. szeptember 28-án.

Törvény a kiegészítő nyugdíjra
való jogosultságról

A képviselőház szerdán elfogadott egy törvénytervezetet a munkavállalók tagállamok közötti mobilitásának növelésére vonatkozó minimális követelményekről, a kiegészítőnyugdíj-jogosultság megszerzésének és megőrzésének javítása végett. A
jogszabály előírja a 2014. április 16-i, 2014/50-es európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését a
nemzeti jogrendszerbe, és célja a munkavállalóknak
az Európai Unió tagállamai közötti szabad mozgását
gátló tényezők felszámolása, a foglalkoztatási jogviszonyhoz köthető kiegészítőnyugdíj-jogosultságok
megszerzésére és megőrzésére szolgáló rendszer
javítása révén. A képviselőház a döntéshozó testület, a törvénytervezetet a szenátus már elfogadta
március 18-ai ülésén. (Agerpres)

Növekedési pályán
a wellnesspiac

Esélyegyenlőség kérdőjelek között

A Clark Ádám hajódaru Vácnál

A cím látszólagos komolysága ellenére mégsem lesz vegytiszta szociológiai vagy politizáló eszmefuttatás. Már
csak azért sem, mert nem áll szándékában a Csütörtöki kimenők írójának.
Egy magyarországi internetes lapban
olvastam azt a kifejezést, hogy „ragadós plafon”, amely plasztikus kifejezőerejével engem is megragadott. Akkor
használja a szak- és elitpublicisztika,
mikor arról beszél, hogy a magas jövedelműek – a plafont nyaldosó fizetéssel
vagy járadékkal rendelkezők – gyermekei szinte minden esetben hasonló állásban, társadalmi helyzetben fogják
továbbvinni a családi vállalkozást, hagyományt, pozíciót, vagy minden esélyük megvan arra, hogy ne szakadjanak
le (el) az atyai-anyai kiváló-kiváltságos
plafon közeli helyzettől (-ből). Magyarán: gazdag és sikeres emberek utódai
maguk is gazdagok és sikeresek lesznek, minden adott a zökkenőmentes
folytatáshoz. (Ellenpélda persze bőven
akad.)
A másik oldalon, teszem hozzá, nem
mintha az előző kifejezést nem tartanám alkalmasnak, odaillőnek a hazai
állapotokra és elitkörökre (vörös és
fehér, ill. liberál-konzervatív bárókra),
beszélnünk kell a ragadós, ragacsos
padlóról vagy pincehelyzetről is,
ugyanis a rossz körülmények között
élők gyermekei mára maguk is rossz
(borús) előrejelzések között startolnak,
és minden esélyük megvan, hogy ott is
maradjanak életük folyamán. A szabadverseny közepette, a meghirdetett, de a
gyakorlatban szigorú szabálytalanságok közepette (zavarosan) működő
egyenlő esélyek uralma alatt. Vagyis
egyszerűbben szólva: a szegény (esély-
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telen) ember gyermeke szegény (kis
esélyű) marad. Hacsak…
Nos, itt van a kutya elföldelve. (Miért
a kutya? Nem tudom.) Első helyen a
legtöbb ember a tanulást említi mint kiragadó lehetőséget. Egy sokdiplomás
ember még magasra ívelhet. (Nem inti
őt Ikarosz példája.) Ez volt évszázadok
óta az emberiség kitörési útvonala. A
tanulás végén az emberfiát mesés állá-

sok és prespektívák várják, csábtáncot
lejtenek előtte, Odüsszeuszként kell lekötöznie magát, hogy oda ne
rohanjon/tipegjen, ahogyan a ’60-as
években pestiesen mondák. Ám erre a
kiábrándult realista azt mormolja, ui.
veszedelmesen terjedt az új évezred elején a hervasztó (mondhatnám brexites)
ideológia: minek repeszteni, gürizni,
biflázni, nézz rá a mai újgazdagokra,
kiskrőzusokra, semmi tanulással, bunkó
manírokkal és tudatlanul is milyen
menők lettek, és ekkor előveszik a becali/mészároslőrinci típusú gátlástalanok névsorát. Holott a felhozott
alappélda éppen a kitörésről, a szédületes társadalmi, pénzügyi, korrupciós
és erkölcstelenségi mobilitásról regél.
A másik út a becstelenségé, amelynek ugyancsak számtalan példája sorolható fel a történelemből, és amelynek
követésétől minden lehetséges fórum a
bölcsődétől a bíróságig óva int.
Volnának még lehetőségek, de a
szorgalmas munkára a taxisofőrök – a
nép hangja és kivonata – többsége azt
válaszolja, mikor búcsúzáskor azt mon-

dom, váljanak gazdag emberré (Guizot-val: enrichessez vous), hogy munkából, bármilyen szorgalmasan és
kitartóan izzadsz, veszkődsz, megtollasodni nem lehet. Ők tudják. Valószínűleg próbálták itthon és főleg külföldön.
Lakásra, autóra, vállalkozáshoz alaptőkére gyűjtöttek. Olyiknak persze bejött. Befutott. Lásd a környékbeli
dombokon a kilátást szűkítő villázmányokat.
Szó volt már a mobilitásról. A szocializmus egyes időszakaiban nagy volt a
társadalmi mobilitás. A szegény ember
gyerekét – származás, osztályprotekció,
előnybiztosítás révén – felvették magasabb iskolákba, szinte belökték az egyetemek padjai közé, majd a gyors
főnökülés lehetőségét nemcsak felvillantották előtte, hanem bele is ültették
az ilyen-olyan rangú bársonyos Thonet-székbe. Valljuk be, soha annyi kisember
(munkás,
kispolgár,
szegényparaszt) gyermeke nem tanulhatott, nem törhetett ki osztályhelyzetéből – hogy végre egy marxista terminus
technicust is bevessek –, mint azokban
az időkben. P. o. a romániai magyar értelmiség – ma már többnyire nyugdíjaskorú tagjai – ezekben az időkben léptek
az esélyek tágasabb mezejére, és lettek
a szellem munkásai, érvényesültek, holott apjuk még korábban (a háború
előtt) legfeljebb csak álmodozhatott
ilyen jövőről. Akár elhiszed, akár nem
fogadod el, magyar vonatkozásban az
egészséges nemzeti középosztályt (Teleki Pálék és a népi írók elképzeléseit)
éppenséggel a komcsik valósították
meg a maguk sajátos módján. Persze
nem így nevezték, és tagadták a modell
eredetét. Ahogyan a plagizálók szokták.

A romániai gyógy- és wellnessturizmus és üzleti forgalma 2018-ban 314 millió euró körül alakult – jelentették be az ágazat képviselői egy szakmai
rendezvényen. 2018-ban 1,8 millió turista 288 millió
eurót költött gyógykezelésekre a romániai gyógyüdülőkben. Egy gyógyüdülés ára 797 lej/fő volt. A piac
megérezte ugyanakkor az üdülési csekkek pozitív
hatását. Eközben, ami a relaxációt illeti, ebbe
780.000 ember több mint 25,9 millió eurót fektetett
be – a wellnesspiac növekedési pályán van. 2018ban a spa üzletág nagyjából 10 százalékkal nőtt az
előző esztendőhöz képest, elérve a 24,4 millió
eurót – ami 2016-hoz viszonyítva 16,2 százalékos
gyarapodást mutat. Ebből az összegből 8,8 millió
euró relaxációs spa kezelésekből származik –
ebben nincsenek benne a fogyást eredményező
kezelések, a cellulitisz elleni masszázsok vagy más
beautyterápiák.

Cigaretta nélkül

(Folytatás az 1. oldalról)
ő védelmükben nagy lépés volt, hogy néhány évvel ezelőtt sikerült jogszabályt elfogadtatni a dohányzóhelyek
kijelöléséről Romániában.
Az országos közegészségügyi stratégia szerint a dohányzás jelentős kockázati tényező az egészségre nézve,
az elhalálozások 14,38 százaléka, illetve az egészségesen letölthető életévek 13,37 százalékának elvesztése a
dohányzással hozható összefüggésbe.
A szóban forgó törvénykezdeményezés azért is érdekes, mert megtiltaná, hogy a dohánygyártók különféle
rendezvényeket támogassanak (az csak már hab a tortán, hogy sajtóhírek szerint maga a kezdeményező is részesült ilyen támogatásban külföldi tapasztalatcserén),
ezzel pedig a jelentős befolyással bíró gazdasági körök
érdekeit sértené. Nem hiába ellenezte ezt még az év elején mind az akkori miniszterelnök, Mihai Tudose, mind
a PSD időközben börtönbe került elnöke, Liviu Dragnea. Másik szempont, hogy valamilyen módon az egészségbiztosítási járulékba is belefoglalnák a
dohánytermékeket és a dohányzást. A kérdés tehát az,
hogy a döntéshozók miként szavaznak majd erről a korábbinál sokkal szigorúbb törvénytervezetről: sikerül-e
olyan európai országok példáját követni, mint Írország,
Franciaország, Szlovénia, Spanyolország, Lengyelország, Anglia?
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Stroke-központ
Marosvásárhelyen

(Folytatás az 1. oldalról)
elvesztése, az arc és a test egyik felének zsibbadása, memória- és beszédzavar, kettős látás. A tünetek
jelentkezésekor azonnal tárcsázni
kell a 112-es sürgősségi hívószámot, hogy a beteget minél rövidebb
időn belül az új kiválóságközpontba
szállítsák, és a gyors diagnózis
meghatározása után elkezdődjön a
beavatkozás.
– Nem csak életeket tudunk
menteni a központ által, ha időben
érkezik a beteg, lehetővé tesszük
a gyógyulást, hogy visszatérhessen dolgozni, és ne váljon kiszolgáltatottá – mondta dr. Raed
Arafat, a belügyminisztérium államtitkára.
A stroke-kiválóságközpont révén
Marosvásárhely felkerül az európai,
sőt a világszínvonalú kórházak so-

rába – nyilatkozta dr. Puiac Claudiu, a sürgősségi kórház menedzsere, hogy a nagy szavak se
hiányozzanak a nyitórendezvényről.
A marosvásárhelyi stroke-kiválóságközpont június folyamán tudományos tanácskozást szervez,
amelyen az intervencionális neuroradiológia legjelesebb képviselői
vesznek részt: Jacques Moret professzor, az ágazat atyja és Laurent
Spelle professzor, akik megosztják
tapasztalataikat a résztvevőkkel.
Hadd tegyük hozzá az elhangzottakhoz, hogy az európai intervencionális neuroradiológia Genfben
dolgozó és több egyetemen is oktató neves professzora, a marosvásárhelyi születésű dr. Kulcsár Zsolt
a MOGYE-n kezdte orvosi tanulmányait.

Leválthatják Petre Daea
mezőgazdasági
és vidékfejlesztési minisztert

Nem hivatalos források szerint a PSD új országos vezetősége azt tervezi, hogy leváltják Petre Daea mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztert, Dragnea egyik bizalmi emberét. Paul Stănescu, a PSD nemrég
megválasztott ügyvezető elnöke szerint Petre Daea az utóbbi időben nem
teljesítette a párt kormányprogramját, a rács mögé került elnök támogatásával volt elfoglalva. A párt egyik gyűlésén elemzik majd a tárcavezető
tevékenységét, és döntenek elmozdításáról – jelentette ki az ügyvezető
elnök. Helyét Alexandru Stănescu, a pártvezér testvére foglalná el, aki jelenleg a képviselőház mezőgazdasági bizottságának elnöke. Daea június
4-én részt vett Bukarestben az Európai Unió mezőgazdasági minisztereinek informális ülésén, amelyen jelen volt Phil Hogan mezőgazdasági és
vidékfejlesztési biztos is. A minisztérium illetékesei szerint „butaság lenne
leváltani a tárcavezetőt, hiszen ő az egyik legkedveltebb PSD-s miniszter”. A tárcavezető sorsa a héten dől el.

Új, méltóbb helyszínt szemeltek ki

A szeretet és az összefogás hidakat épít

Trianonra emlékeztek

Június 4-ére az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete megemlékezést szervezett Marosvásárhelyen, a Bolyai
téri unitárius templomban. A megemlékezést
követően koszorút helyeztek el a templom
udvarán található összetartozás fájánál.

Mózes Edith

A rendezvényen Nagy László unitárius lelkész
mondott imát és áldást. Mint mondta, évről évre öszszegyűlnek megemlékezni az elmúlt időkről és mindazokról, akik a nehézségek ellenére tettek
nemzetükért. „Azért vagyunk itt a templomban, hogy
hitünk mellé cselekedetet tegyünk. Ne csak mondjuk,
hogy szeretjük a nemzetünket, de tegyünk is a megmaradásáért” – hangsúlyozta.
Az összetartozás mi magunk vagyunk
A megemlékezésen Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusát dr. Flender Gyöngyi konzul képviselte. Beszédében kiemelte: a nemzet szabadon vállalt
sorsközösség. Jelenti a közös nyelvet, a közös kultúrát, a közös múltat. De jelenti a szeretetet, a ragaszkodást, a hűséget, az elkötelezettséget minden olyan
ügy iránt, ami a jelenben fontos, ami egy adott magyar közösség élhető jövőjére van kihatással. Kijelentette: a nemzeti összefogás azt jelenti, hogy a
küzdelmet vállaljuk, az akadályokat közös erővel leküzdjük. Mert a nemzet egy nagy
közös vállalkozás is, ránk váró feladat a jelenben és a jövőben egyaránt. Ebben a küzdelemben – a
nemzeti összetartozásra vonatkozó
törvénnyel összhangban – a magyar kormány továbbra is elkötelezett, és lehetőségeihez mérten
mindent megtesz az ügy érdekében. „A mai alkalommal ismét
eszünkbe jut az a számtalanszor
megtalált és elfeledett felismerés,
hogy a nemzeti összetartozást mi
hozzuk létre, mi tartjuk fenn, mert
valójában az összetartozás mi magunk vagyunk” – zárta beszédét
Flender Gyöngyi konzul.

Emlékezni jöttünk…
A mai napon a magyarság történelmének leggyászosabb eseményére, Trianonra, az 1920. június 4-én,
éppen 99 éve aláírt békediktátumra emlékezünk –
hangsúlyozta beszédében Cseh Gábor –, amikor feldarabolták Magyarországot, magyarok millióit kényszerítették megalázó kisebbségi sorsba. A szónok
felidézte a trianoni diktátum következményeit, a két
világháború közötti időszakot, illetve az azt követő
újabb európai békerendszert, ami megerősítette Magyarország szétdarabolását.
Mindezek ellenére hitre buzdította a hallgatóságot,
és arra, hogy soha ne adják fel gyökereiket. „A balsors
ugyan megtépett bennünket, de pozitívan és hittel kell
előretekintenünk, bízva magunkban és megmaradásunk jövőjében. Mi, magyarok soha nem adhatjuk fel
a gyökereinket. Mert ha a gyökereket elvágjuk, hagyjuk elvágni, akkor minden odavész.
Tegyük hát félre a haragot és a gyűlöletet, amely
sorompókat, határokat, szögesdrótokat állít ország és
ország, nemzet és nemzet, polgár és polgár közé.
Ezzel szemben a szeretet és az összefogás hidakat
épít. Nemcsak műszaki, hanem lelki értelemben is” –
mondta egyebek között az EMNT megyei elnöke.
A megemlékezésen, amely a himnuszokkal és koszorúzással ért véget, fellépett a Kistemplom Evangélium vegyes kara, illetve a Bolyai Farkas Líceum
zeneköre. Műsorvezető Kányádi Orsolya volt.

A várba és környékére költözne a Vásárhelyi Forgatag

A rendezvény jellegéhez méltó helyszínre, a marosvásárhelyi várba, valamint a Vár sétányra költöztetnék az
augusztus utolsó hetében zajló Vásárhelyi Forgatagot – jelentették be
szándékukat szerdai sajtótájékoztatójukon az immár hetedik alkalommal
sorra kerülő rendezvény szervezői.

Menyhárt Borbála
Portik Vilmos főszervező elmondta, az
egyik legfontosabb döntés, amit minél előbb
véglegesíteni szeretnének, az az, hogy a Ligetből egy, a rendezvény jellegéhez méltó
helyszínre, a marosvásárhelyi várba, illetve a
Vár sétányra költöztessék a Forgatagot.
Ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal képviselőivel, Makkai Gergely alpolgármesterrel, valamint Claudiu Maiorral, a
polgármester tanácsadójával, és az eddigi
egyeztetések konstruktívak voltak. Ugyanakkor az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetét
is arra kérték, támogassa szándékukat, hogy
méltó helyszínre költözhessen a magyar közösség körében oly népszerű rendezvény.
Portik Vilmos szerint számos infrastrukturális
feltétel van, amelyeket a helyszín kapcsán figyelembe kell venni, ugyanakkor megoldást
kell keresni többek között arra is, hogy az
esetleges költözés esetén ne adódjanak majd
fennakadások a közlekedésben, valamint ne
zavarják a környéken lakókat. Mint mondta,
egyelőre konkrét megállapodás nem született
a hivatallal, ellenben a főszervező reméli,
hogy az elkövetkező két hét folyamán erre
sor kerül, ugyanis úgy vélik, az a tisztességes,
ha a partnereikkel, az egyes programok szervezőivel időben tudják közölni az alapvető
információkat.
A koncertek iránt volt
a legnagyobb az érdeklődés
A tegnapi sajtótájékoztatón egy online kérdőíves felmérés eredményeiről is beszámol-

tak a szervezők, amely révén a marosvásárhelyi magyar lakosság Forgataggal kapcsolatos visszajelzéseit próbálták összegezni. Az
online kérdőívre mintegy kilencszáz személy
válaszolt, elsősorban a 21-35 év közötti korosztályhoz tartozók. Portik Vilmos hangsúlyozta, a felmérés nyomán trendeket szerettek
volna megismerni, információkat szerezni a
Forgatag programjainak a megítéléséről. A
válaszadók mintegy 30 százaléka állította azt,
hogy eddig mindenik Forgatagon részt vett,
ugyanennyien azt, hogy három alkalommal
kapcsolódtak be az egyes programpontokba,
és szintén egyharmaduk válaszolta azt, hogy
eddig csak egy alkalommal látogatott el a
Forgatagra, vagy egyáltalán nem fordult még
meg a rendezvényen. A kérdésre, hogy mely

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

programok vonzották leginkább, a válaszadók mintegy 78 százaléka a koncerteket jelölte meg. A második helyre került a
kézművesvásár, a harmadikra a borudvar, a
negyedikre pedig a családi és gyerekprogramok – ismertette a felmérés eredményeit a főszervező.
Nemcsak bor-, sörudvar is lesz
A már véglegesített programokról Molnár
Imola programfelelős számolt be, mint
mondta, remélhetőleg sikerül a várba költöztetni a rendezvényt, hiszen a vár már önmagában egy olyan miliő, aminek sajátos
hangulata van. Újdonság idén, hogy Csicsergő udvar névre keresztelték a családi és
gyerekprogramokat, és arra törekednek
majd, hogy ezen a helyszínen pihenésre és

Fotó: Mózes Edith

szórakozásra egyaránt alkalmas környezetet
alakítsanak ki az odalátogató családok számára.
Az is újdonság, hogy a népszerű borudvar
mellett idén sörudvarral bővül a Forgatag
helyszíneinek a sora. A Sörház utcai Jazz &
Blues Klub udvarán kézműves söröket lehet
majd megkóstolni, de klubkoncertek és gyerekprogramok is várják majd a „forgatagozókat”.
Bár idén a színházi jellegű előadások főszerepet kapnak, koncertekből sem lesz
hiány. Elhangzott, hogy végre megvalósul
egy régi próbálkozás, az együttműködés a
marosvásárhelyi Állami Filharmóniával,
amelynek eredményeképpen a Forgatagon
pénteken este színvonalas koncerttel örvendeztetik meg a közönséget. Nem egy klasszikus értelemben vett komolyzenei előadásra
kell gondolni, hanem népszerű, közismert
művek hangzanak majd el helyi, közkedvelt
művészek közreműködésével – ígérik a szervezők. A szombati napon a Kerekes Band és
Keresztes Ildikó, vasárnap este pedig a Neoton Família sztárjai szabadtéri koncertjén
szórakozhatnak a marosvásárhelyiek. Portik
Vilmos megjegyezte, a Neoton Família már
járt a Forgatagon, és az eddigi legnagyobb tömeget sikerült megmozgatnia. Mint mondta,
régóta próbálkoztak Demjén Ferencet elhozni
a rendezvényre, idén úgy tűnt, sikerül is, ellenben egészségi okok miatt ez mégsem fog
megvalósulni.
Bár a Forgatag első mozzanataként a
Szféra már augusztus 23-án megkezdődik, a
rendezvényt hivatalosan 26-án, hétfőn a
Nemzeti Színházban nyitja meg a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes (volt Honvéd Táncegyüttes) előadása. Ugyancsak aznap a Magyar Állami Opera Donizetti Szerelmi bájital
című szabadtéri operett-előadását tekinthetik
meg az érdeklődők a várban. Csütörtökön,
29-én a vásárhelyi származású Szilágyi Enikő
sanzonestje színesíti majd a Forgatag programját. Portik Vilmos hozzátette, dolgoznak
azon, hogy további színházi előadásokkal örvendeztessék meg a marosvásárhelyi közönséget,
viszont
egyelőre
konkrét
megállapodások nem születtek, így ezekről
majd utólag fognak beszámolni.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Bábművészet:

A teremtés csodájának megtapasztalása

A bábszínházkedvelő aprónép
mindig örömmel látja viszont
a színpadon a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
fiatal
művészét,
Bonczidai Dezsőt, aki a tőle
megszokott ösztönös humorral, valamint azáltal, ahogyan
teljes lényével „belebújik a
bábok bőrébe”, igencsak belopta magát a gyerekek szívébe.

Menyhárt Borbála

Állatkert, Évszakok, A téli tücsök
meséi, Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz, a Volt egyszer egy… csak néhány azon előadások közül,
amelyekben a közönség legutóbb
láthatta a tehetséges bábszínészt, akinek a vásári bábjáték is igen közel áll
a szívéhez. Az Ariel bábszínház évfordulós ünnepségének hetében,
amikor számos színvonalas helyi és
vendég bábelőadásra várják a kisebb-nagyobb gyerekeket, a bábművészet
iránti
szenvedélyéről,
személyes sikereiről faggattuk.
– Hogyan került kapcsolatba a
bábokkal, mi vezette a bábszínészi
pálya felé? Volt-e esetleg gyermekként olyan, bábszínházzal kapcsolatos élménye, aminek esetleg
meghatározó szerepe volt ebben?
– Inkább úgy gondolom, hogy a
színházművészet egésze fogta meg
a képzeletemet. Az, ahogyan elképzeli egy fiatal a színházat, kicsit idealizálva, már szinte romantikus
magaslatokba emelve a vándortársulatok változatos életét. Első színházi élményeimet a temesvári Csiky
Gergely Színház társulatának köszönhetem. Általános iskolásként
láthattam tőlük A szépség és a szörnyeteg című gyerekelőadást, amivel
ellátogattak városunkba. Talán az
élet egyik ajándéka, hogy pont
ennek a színháznak a színpadán volt
az első bemutatóm, majd a bábos
pályafutásom első évei. A bábokkal
mégis a Magyar Televízió gyermekműsoraiban találkoztam először, és
akkor láttam Kemény Henrik vásári
előadását is, amit a mai napig csodálattal nézek meg.
– Sokan hangoztatják, hogy inkább a színészet felé kacsingatnak,

mivel azon a pályán jobban meg
tudják mutatni a tehetségüket, mint
a „bábok mögé bújva”. Mitől lesz
valaki jó bábszínész?
– Mindenkiben munkálkodik a
siker utáni vágy, ez hatványozottan
érvényes a színészekre és a bábszínészekre. A színészek saját testükkel dolgoznak, így az emberek az
utcán hamarabb megismerik őket. A
bábszínészet nagyfokú alázatot követel a színésztől, nem rejtőzködést
a báb mögé, hanem azt az alapállapotot, hogy itt a bábra összpontosítjuk minden energiánkat. Ez sok
esetben nehéz mind fizikailag, mind
pszichikailag. A bábművészet másfajta élményeket és sikereket nyújt,
a teremtés csodájának megtapasztalása. És ha valóban sikerül életre
kelteni a „holt anyagot”, azt az öszszecsapódó apró kezek megjutalmazzák. Másrészt, elcsépelt, de
sajnos a bábművészet még mindig
„csak” gyerekelőadás, csak gyerekeknek szól. Lovassy Cseh Tamás
nagyon találóan fogalmazta meg,
hogy az emberek életük két meghatározó szakaszában járnak bábszínházba: amikor őket viszik, majd
amikor már ők visznek másokat.
Köztes periódus nincs, a kritikusok
ritkán írnak bábelőadásokról, azok
is inkább fesztiválbeszámolók. Erdélyben is nagyon jó bábszínészek
vannak, színvonalas előadások születnek évről évre, csak kevesen tudnak róla.

– Pszichopedagógiát is végzett.
Szükséges-e egy bábszínésznek ez a
plusz ahhoz, hogy közelebb tudjon
kerülni az apró nézőkhöz?
– Elvégeztem a pszichopedagógiai modult, ez nálunk szükséges
ahhoz, hogy taníthassunk.
– Van-e kedvenc bábfigurája?
– Talán Vitéz László.
– Igen közel áll önhöz a vásári
bábjáték. És mintha a közönség is
mindenhol igen nagy szeretettel fogadná ezeket a produkciókat... Honnan a szenvedély e műfaj iránt?
– Elsősorban a kihívás az, ami
vonz, ugyanis ez a játékforma populáris, kilép a kőszínház keretei
közül. Műfaji elvárás, hogy a bábokat virtuóz módon kezelje a bábos,
ami azt jelenti, hogy egyszerre több
bábot mozgatunk, a játék során
nincs szünet, csend, a szereplők állandóan akcióban vannak. Emellett
az improvizációnak, a rögtönzésnek
kiemelt szerepe van, állandóan figyelni kell és gyorsan reagálni.
– Hallottam már gyereket felkiáltani, amikor meglátja önt az utcán,
hogy „Anya, ott a vicces bábszínész
bácsi!” Bonczidai Dezső magánem-

berként is vicces, vagy csak a bábok
bőrébe bújva?
– Szeretném azt hinni, hogy igen,
bár erről a kollégáimat kellene megkérdezni.
– Manapság divat, hogy kísérleteznek, a bábelőadásokra is
egyre kevésbé jellemző, hogy a
bábok uralják a színpadot, alternatív megoldásokkal rukkolnak
elő. Hogyan viszonyulnak ehhez a
gyerekek, vevők-e ezekre az újításokra?
– Mint minden művészetet, a
bábművészetet is folyamatos fejlődés, útkeresés, megújulás jellemzi.
Az új irányzatok, anyagok, szokatlan vagy eltérő szemléletmódok
hozzájárulnak a változásokhoz,

szerzőt, hogy írjanak egy-egy darabot egy adott témáról, nálunk például az atkáról. Jön három rendező,
kap egy csapatot, és három nap alatt
megrendezi a darabot. Intenzív, versenyfutás az idővel, de ezt minden
bábos ki kell egyszer próbálja.
A bukaresti fesztiválon Szabó
Dániel kollégámmal léptünk fel a
Puppet Slammel, ez is egy új koncepció nálunk. Összegyűlnek a bábosok, és rövid jeleneteket adnak
elő, nincs meghívott zsűri, mindenki szavazhat, hogy melyik tetszett a legjobban. Baráti hangulat,
segítőkészség, tapasztalatcsere jellemzi, most is voltunk egy hasonló
rendezvényen Karácsonykőn. Egy
hagyományos vásári előadást mu-

ettől nem szabad és nem kell elzárkózni. A határait feszegetve tud
csak fejlődni, a határainkat feszegetve tudunk mi is fejlődni. A hagyományos előadási formák ettől
nem szenvednek kárt, hiszen csak
erős alapokra lehet újat építeni. A
legfontosabb, hogy az előadások
formanyelve következetes legyen,
és dekódolható a néző számára. A
báb pedig ne csak jelzésértékű legyen, mert nincs kiábrándítóbb
annál, mint amikor a bábot nem
rendeltetésszerűen használják.
– Több díjat is nyert, néhány
évvel ezelőtt Békéscsabán a legizgalmasabb
karakterszínésznek
járót, idén februárban pedig Bukarestben is elismerték a munkáját...
– Mindkét díjra nagyon büszke
vagyok, és mindkét alkalom rendhagyó volt. Úgy vélem, hogy ezek
az elismerések még inkább arra sarkallnak, hogy folyamatosan fejlődjek
és
képezzem
magam.
Magyarországon évek óta megszervezik a bábos drámaíró versenyt,
nagyon izgalmas, felkérnek három

tattunk be. Az eddigi tapasztalataimat és kutatásomat a témában
próbáltam beépíteni ebbe az előadásba. Talán ez az oka, hogy nagyon örültem a sikernek.
– A bábszínészeten kívül számos
tevékenységben vesz részt, színjátszó kört vezet, drámatanfolyamot
tart, fogyatékkal élő gyerekekkel is
foglalkozott. Milyen indíttatás van
ezeknek a hátterében?
– Elsősorban én is feszegetem a
határaimat. Szeretek új kihívásokkal szembesülni, amelyek által a
személyiségem fejlődik, a színészi
tapasztalatom gyarapodik. A tanítás
mindig kétirányú. Az, ahogyan sokszor reagálnak az új impulzusokra,
engem is motivál. A folyamatos elfoglaltság nem engedi meg, hogy
elkényelmesedjem. A színészre az a
legnagyobb veszély, ha nem játszhat. Számomra fontos, hogy minél
sokrétűbb tapasztalatokat szerezzek, és ezt csak úgy tudom megvalósítani, ha aktív vagyok a
választott művészet minél tágabb
körében.
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A festmény mögötti muzsikus (2.)

Szilágyi Mihály

Marsilio Ficino 1433. okt. 19-e és 1499.
okt. 1-je között élt – közel 66 évet. A számok
– 33-66-99 – kísértetiesen egybecsengenek a
reneszánsz számmisztikával, és tény, hogy
nagyon ritka az olyan 66 éves tudós, aki enynyit adott a világnak.
Ficino a reneszánsz egyik szülőjének is tekinthető. Tudós papként hivatásának érezte
az ókori görög-római szerzők műveinek latinra fordítását. A teológiai írások mellett
mélyrehatóan tanulmányozta és le is fordította Platón és Pitagorasz műveit is. Ekkor
érte igazi meglepetés a tudóst, mert olyasmiket olvasott a zenéről, amiket addig sose hallott.
Gyakran mondják, hogy a legtöbb fontos
megállapítást már az ókorban megfogalmazták. Orfeusz legendája, Platón zenével kapcsolatos vitái, valamint a matematikus
Pitagorasz zenei-matematikai mérései akkora
hatást gyakoroltak Ficinóra, hogy elkezdett
zenével is foglalkozni. Humanista tudósként
arra törekedett, hogy a teológiát összeegyeztesse a tudományos-misztikus világszemlélettel.
Orfeusz legendája különösen kiemeli a
zene lélekmozgató hatását. A mítosz szerint

Misztikus ábrázolás Ficino zeneelméletéből

Orfeusz szerelmét, Euridikét egy kígyó marta
meg. A hitves meghalt, és lekerült az alvilág
birodalmába. Orfeusz nem nyugodott bele a
veszteségbe, hanem lantjával elindult az alvilág felé. Játékától még az alvilág lényei is
meghatódtak, könnyeket hullattak, végül
megengedték, hogy Euridiké visszatérjen az
életbe. Orfeuszt azonban kemény próbatétel
elé állították, mert csak akkor volt szabad hátratekintenie, amikor kijutottak az alvilágból.
A lantos kételkedett, és hátranézett, de ezzel
végképp elveszítette kedvesét. Ficino teológusként jól ismerte Szodoma pusztulásának
történetéből azt az epizódot, amikor Lót felesége a tiltás ellenére hátratekintett, és sóbálvánnyá vált (I. Móz. 19.). Az
Újszövetségből pedig Jézus figyelmeztetett:
„Valaki az eke szarvára veti a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára” (Lukács 9. 62.). E három különböző forrás mind
a kételkedésről szól, és a kétségek az okai a
sikertelenségeknek. Ficino úgy értelmezte
Orfeusz legendáját, hogy a zene valóban csodákra képes, de ha kételkedünk ebben a hatásban, már csak annak a szemlélői lehetünk,
amit elveszítettünk.
Az orfeuszi mítoszt Platón szinte megerősíti, amikor gyakorlatias tanácsokkal arra figyelmeztet, hogy a zene kitűnő lélek- és
emberformáló nevelési eszköz. Tehát a zene
akkora hatással van az
életünkre, hogy egy állam
sikere is azon múlik,
mennyire tekintik fontosnak a zenetanítást.
A mitológia és a platóni
tanok mellett a pitagorászi
zenematematika végképp
meggyőzte Ficinót. Bár
Pitagorasz matematikailag
írta le a hangmagasság és
a húrok viszonyát, a zene
matematikával való összefüggése tovább erősítette
Ficino zenébe vetett hitét.
A középkor tudományos világában még nem
volt éles határ a mágia és
a tudományok között. Ficino négy pilléren nyugvó
rendszert képzelt el a világban. Az asztrológia, a
talizmánok mágikus ereje,
a gyógynövények hatása
és a zene inspirálta filozofikus gondolkodását. A
csillagok a jövő útját rejtették magukban, a talizmánok az ember által is
befolyásolható szerencsét
jelentették, a gyógynövények a testi egészséget
szolgálták, míg a zene a
lélek orvossága volt.
E gondolatmenet egyenes utat mutatott a zeneterápia felé. Azt ma már
nehéz lenne megállapítani,
hogy Ficino mikor tanult
meg hangszeren játszani,
de tény, hogy a líra, a

A sok kávé az eddig véltnél
kevésbé ártalmas a szívre

Az eddig véltnél kevésbé ártalmas a szívre és az érrendszerre, nem teszi rugalmatlanná az artériákat a kávézás, akár napi 25 kávé
elfogyasztása sem, brit kutatók szerint.

A londoni Queen Mary Egyetem
kardiológusai a Brit Kardiológiai
Társaság éves manchesteri konferenciáján mutatták be több mint
nyolcezer ember bevonásával készült új tanulmányukat.
Ez cáfolta a korábbi tanulmányokat arról, hogy a kávézás növeli az
artériák merevségét. A kutatók szerint ellentmondóak a korábbi feltételezések
arról,
hogy
a
kávéfogyasztás az artériák rugalmatlanságához vezet, mivel azok
kis számú résztvevő bevonásával

készültek – olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.
A tanulmány készítői három csoportra osztották a résztvevőket. Az
elsőbe tartoztak azok, akik napi egynél kevesebb kávét, a másodikba a
napi egy-három, a harmadikba a háromnál több kávét fogyasztók kerültek. Kizárták azokat, akik napi
25-nél több kávét fogyasztottak, de
nem találtak összefüggést az artériák nagyobb mértékű merevsége és
az ilyen nagy mennyiségű kávé fogyasztása között, amikor összehasonlították adataikat azokkal, akik
napi egynél kevesebb kávét ittak.
Eredményeiket még olyan tényezők sem módosították, mint a résztvevő kora, neme, magassága, súlya,
az, hogy dohányzott-e vagy fo-
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Ficino zeneterápia-elképzelése

hárfa vagy a lant valamelyikén vagy mindegyiken tudott zenélni. A hangszert a lélek kifejezőeszközének tekintette. Középkori
viszonylatban rendkívül jó elképzelése volt a
lélekgyógyászatról. Az ember vágyai jelentették a lélek motorját, és a lelket a csillagok,
a talizmánok és a zene befolyásolta. Mielőtt
a csillagokról való elképzelésről bármi roszszat mondanánk, és legyintenénk rájuk, vegyük
figyelembe,
hogy
Ficino
teológuselméjében elevenen élt a világ teremtésének bibliai leírása, melyben azt olvassuk,
hogy „legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói
ünnepeknek, napoknak és esztendőknek” (I.
Móz. 1. 14.). Tehát a csillagok a naptárszerepük mellett jelek mutatói – erről szólnak a
horoszkópok.
Ficino maga úgy képzelte el a zeneterápiát,
hogy hangszeren improvizált. Ennek az elvnek az volt az alapja, hogy a lélekállapot
meghatározza a hangulatot, a hangulatot
pedig kifejezzük a hangszer által. Ehhez természetesen olyan zenei tudás kellene, hogy
az improvizáló személy tévedések nélkül
tudja megszólaltatni zenei gondolatait egy
hangszeren. Az elméletet megfordítva, Ficino abban hitt, hogy hangszerével amolyan
terápiát képes végezni, mert olyan harmóniákat játszik, amelyek felüdítik a páciens lelkét. Ficino zenéje egyszerűnek mondható,
mert szöveggel együtt megszólaltatva, a szöveg hangulatának fokozására használta a
zenét. Nem virtuóz játéktechnikai mutatványokra törekedett, hanem hangulatok tolmácsolására.
A platóni hagyományban a létezésnek két
dimenziója van: a látható és a láthatatlan. A
csillagok a látható, a zene a láthatatlan világgal való kommunikációt jelenti. A két világ
közötti összekötő kapocs a zene. Ebben a
zenei kozmoszban az emberi lélek, az isteni
intelligencia és a bolygók mozgása összefüggő egységet alkot. Később ezt az összefonódást Boethius a musica mundana, musica
humana és musica instrumentalis kifejezé-

gyasztott-e alkoholt, milyen étrenden élt, és volt-e magas vérnyomása.
„A kávé világméretű népszerűsége ellenére különböző jelentések
eltántoríthatják az embereket a kávézás élvezetétől. Bár nem tudjuk
bizonyítani az általános kapcsolatot, tanulmányunk azt jelzi, hogy a
kávé nem ártalmas az artériákra,
ahogyan korábbi tanulmányok felvetették. Bár tanulmányukban voltak olyanok is, akik napi 25 kávét
ittak, az átlagos fogyasztó napi 5
kávét ivott. Ezeket az embereket
szeretnénk tanulmányozni közelebbről jövőbeni munkánkban,
hogy segítsünk megállapítani a kávéfogyasztás biztonságos mennyiségét” – mondta Kenneth Fung, a
kutatás egyik készítője. (MTI)

sekkel jellemezte – vagyis a világmindenség,
az emberi lélek és a hangszerek hangja egymásnak üzenő, egymásra ható egység.
Érdekes módon ez az elvontnak, misztikusnak és homályosnak látszó filozófia a
zenei gyakorlat terén hozott fontos újításokat.
A reneszánsz kor zeneelméleti szakemberei
számára nagy kérdést jelentett, hogyan lehetne leutánozni a szférák (bolygók) zenéjét,
milyen matematikai arányok (hangközök),
milyen harmóniák kellenének ahhoz, hogy a
musica instrumentalis kapcsolatot teremtsen
a musica mundana és a musica humana között – vagyis hogyan hangolják a hangszereket annak érdekében, hogy az hiteles
rezgéseket közvetítsen a világegyetem és az
ember között.
A musica practica (gyakorlati zene) egy
újabb kulcsfontosságú zenei jelenséget, a
hangolást kezdte tanulmányozni és vitatni. A
hagyományos pitagoraszi hangolás még az
egyházi-népi hangsorok hangközviszonyait
használta (minden hangsornak sajátos hangolása volt, ezért beszélt Platón a hangsorok
különböző hatásairól). Ficino nyomán felmerült a tökéletes konszonáns tiszta kvart és
kvint hangközök tökéletlen konszonáns tercekkel és szextettekkel való keverésének ötlete. Ez az elv gyakorlatilag kijelölte a
későbbi kiegyenlített (temperált) hangolás
útját. Végül a kiegyenlített hangolást a barokk idején Johann Sebastian Bach és Andreas Werckmeister közösen dolgozták ki.
Ezzel az eljárással megoldottak egy kényes
zenei problémát – a moduláció, vagyis a
hangnemek közötti átmenetek kérdését.
Bach bizonyításképp megírta Wohltemperiertes Klavier (A jól hangolt zongora) című
sorozatát. A temperált hangolást természetesen sok bírálat érte és éri amiatt, hogy egyes
hangközöket kissé elhangoltak a kiegyenlített hangzás érdekében. Filozófiai szemmel
talán a sors fintora, hogy Ficino az ókori tökéletesség elvét kívánta feléleszteni, és
ennek hatására a tökéletes hangolásból egy
hajszálnyival ugyan, de kevésbé tökéletes
hangolás keletkezett.
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Finomságok pünkösdre

Sütő Edith

Brokkolis hústekercsek

Hozzávalók (4-6 személyre): 8-10 nagy szelet sertéskaraj,
só, bors, pirospaprika, fokhagymapor, 25 dkg brokkoli, 1 kis
csokor petrezselyemzöld, 1 piros húsú kaliforniai paprika, 5
dkg vaj, 2 evőkanál liszt, 2,5 dl tej, őrölt szerecsendió; továbbá: liszt, tojás, zsemlemorzsa, bő olaj.
Elkészítése: A karajszeleteket vékonyra verjük, majd megszórjuk a tetszés szerinti fűszerekkel. A brokkolit sós vízben
6-7 perc alatt megfőzzük, majd leszűrjük, és hagyjuk kihűlni.
A vajból, lisztből és tejből fehér mártást készítünk, majd belekeverjük a villával összetört brokkolit és az apróra vágott
petrezselyemzöldet. Megsózzuk, borsozzuk, és szerecsendióval ízesítjük, illetve a paprikát felcsíkozzuk. Végül a hússzeleteken elosztjuk a brokkolikrémet, elkenjük rajtuk,
ráhelyezünk 2-2 vékony csík paprikát, és szorosan föltekerjük. Lisztbe, ízesített felvert tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, végül pedig forró olajban szép pirosra sütjük.
Megjegyzés: Célszerű az összeset előre bepanírozni, hogy
sütéskor gyorsabban menjen a munka. Tálaláskor a tekercseket rézsútosan kettévágjuk. Önmagában vagy bármilyen
hideg salátával fogyasztható.
Csirketorta
Hozzávalók: 80 dkg csirke- vagy pulykamell, fűszerek
ízlés szerint, 12-15 szelet bacon (szalonna, császárhús), 25
dkg sajt, 5+2 tojás, petrezselyemzöld, pici olaj.

Elkészítése: A csirkemellet felszeleteljük vagy ujjnyi vastag csíkokra vágjuk. Megszórjuk a tetszés szerinti fűszerekkel, és félretesszük, amíg a többi hozzávalót előkészítjük. A
sajtot lereszeljük, a petrezselyemzöldet felaprítjuk. Szilikonos kalács- vagy őzgerincformát vékonyan kiolajozunk, majd
kirakjuk baconszeletekkel úgy, hogy lehetőleg az oldalára is
jusson. Ezután belefektetjük a csirkemell felét úgy, hogy a
hússzeleteket nem nyomjuk le, hanem közöttük hézagokat
hagyunk, megszórjuk petrezselyemzölddel, majd óvatosan
ráöntjük az 5 tojást. Megszórjuk a sajt 2/3-ával, majd ráhelyezzük a többi húst, ismét megszórjuk petrezselyemzölddel,
és befejezzük a maradék sajttal. Ezután a 2 tojást felverjük,
megízesítjük, és a sajt tetejére öntjük. A lelógó baconszeleteket visszahajtjuk, a formát 180 fokra előmelegített sütőbe
toljuk, és kb. 1 óra alatt megsütjük. Ha szeretnénk, a végén
szépen rá is piríthatunk.
Megjegyzés: A képen úgy készült a recept, hogy a baconszeleteket a „torta” belsejébe helyeztem, de sokkal jobb, ha
kibéleljük vele a formát, mert biztosabb, hogy nem ragad bele
a kifolyó tojás-sajt.
Finom kalács
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg fehérliszt, 1/2 mokkáskanál só, 5 g szárított élesztő, 3 evőkanál cukor, 2 tasak vaníliás
cukor, 3 tojássárgája, 7 dkg olvasztott vaj vagy olaj, 2,5-2,7
dl tej, 1 citrom reszelt héja;
a töltelékhez: 10 dkg porcukor, 10 dkg őrölt dió, 10 dkg
összetördelt tej- vagy étcsokoládé, 10 dkg mazsola, 3 evőkanál kakaópor;
a tetejére: 1 tojássárgája, 3 evőkanál tej.
Elkészítése: A lisztet tálba mérjük, hozzáadjuk a sót, az
élesztőt, a citromhéjat meg a cukrokat, majd a közepébe mélyedést készítünk, és abba tesszük bele a tojássárgáját, illetve
a meglangyosított tej kb. felét. Kézzel elkezdjük összedolgozni, majd felváltva adagoljuk a maradék tejet meg az olvasztott vajat. Lehet, hogy a tejből egy nagyon kevés
megmarad, ez függ a
tojások méretétől és a
liszt milyenségétől. A
tésztát alaposan megdagasztjuk, majd vékonyan
kiolajozott
tálban duplájára kelesztjük. Ha van kenyérsütő
gépünk,
mindent az üstjébe pakolunk, és kétszer

176 országot vizsgáltak

Európában harmadikok a kiskorú
anyák arányát illetően

A 176 vizsgált ország között Románia
az 51. helyen áll a gyermekek helyzetét illetően – derül ki a Save the Children
gyerekvédelmi
szervezet
gyermeknap alkalmából napvilágot
látott jelentéséből. Országunkban
igen aggasztó a helyzet a kiskorú
anyák, a tizennyolc éven aluliak között köttetett házasságok, valamint
az oktatáshoz való hiányos hozzáférés miatt – derül ki Mentsétek Meg a
Gyermekeket szervezet lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Menyhárt Borbála

A nemzetközi gyermeknap alkalmából a
Save the Children gyerekvédelmi szervezet
idén is kiadta jelentését, melyet 176 ország
vizsgálatával készítettek el. Ebből kiderül,
hogy Szingapúrban, Svédországban, Finnországban, Norvégiában és Szlovéniában a legjobb a gyerekek helyzete, a sort pedig
Nigéria, Csád és a Közép-afrikai Köztársaság
zárja. Románia – a tavalyhoz képest három
helyet javítva – az 51. a listán, de így is kritikusan áll, ha olyan szempontokat veszünk figyelembe, mint a kiskorú anyák száma vagy
az oktatáshoz való hozzáférés. Ezzel egyébként olyan országok mellett sorakozunk fel,
mint Tunézia, Omán vagy Kazahsztán.
A jelentés 176 országban vizsgál olyan tényezőket, mint az elhalálozási ráta az 5 évnél
kisebb gyerekek körében, az alultápláltság
által veszélyeztetett kiskorúak aránya, az is-

koláskorú gyerekek oktatáshoz való hozzáférésének a hiánya, valamint az anyává vált, illetve házastársi vagy élettársi kapcsolatban
élő kiskorúak helyzete.
A közlemény szerint, bár az elmúlt években Romániában csökkent az 5 éven aluli
gyerekek elhalálozási aránya, minden ezer
szülésre 7,8 elhalálozás jut, viszont ez szinte
kétszerese az európai uniós átlagnak, ahol 4,1
százalékról szólnak a statisztikák. Az Országos Statisztikai Intézet adatai értelmében
2000-ben 5202 ötévesnél fiatalabb gyerek
vesztette életét Romániában, 2017-re pedig
1639-re csökkent ez a szám. Sajnos a mindennapok tapasztalata azt mutatja, hogy főként vidéken gyakran nem elérhető vagy nem
megfelelő az egészségügyi ellátás, számos
háztartásban nincsen ivóvíz, a gyerekek táplálása nem megfelelő, a szülők sok esetben
nem rendelkeznek még az alapvető ismeretekkel sem egy újszülött vagy kisgyerek biztonságos ellátását illetően.
A csecsemők elhalálozási aránya tekintetében is észlelhető a csökkenő tendencia, hiszen
míg 2011-ben minden ezer szülésre 10,1 elhalálozás jutott, 2017-ben 6,7-re csökkent az
arány. Ennek ellenére ez a szám még így is
szinte kétszerese az európai átlagnak, ami 3,6.
A jelentés szerint Romániában továbbra is
aggasztó, hogy igen magas azoknak a lányoknak a száma, akik 15–19 éves korukban
adnak életet gyermeküknek. Minden ezer kiskorúból mintegy 33 válik idő előtt anyává.
Európai viszonylatban csupán Bulgáriában és
Grúziában rosszabbak az arányok ezen a
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megdagasztatjuk. A folytatás ugyanaz. A töltelék hozzávalóit
egy tálkában alaposan összeforgatjuk. Amikor a tészta megkelt, enyhén lisztezett felületen finoman átdolgozzuk, majd
egy nagy téglalappá nyújtjuk kisujjnyi vastagon. Rászórjuk
a tölteléket, kézzel elegyengetjük úgy, hogy az egyik hoszszanti szélén kb. 5 cm-nyit üresen hagyunk, majd lazán feltekerjük. Ha rúdként szeretnénk sütni, kalácssütő tepsibe
tesszük át, ha esetleg koszorúformában, akkor kuglófformába
vagy sima kerek tortaformába helyezzük. Hagyjuk kelni kb.
20 percig, majd lekenjük a tejjel elkevert tojássárgájával, és
200 fokra előmelegített sütőben sütjük 15-20 percig, majd a
hőmérsékletet 170 fokra mérsékelve sütjük további 10-15
percig.
Csokoládés-joghurtos szelet

Hozzávalók a piskótához: 5 tojás, 5 evőkanál víz, 5 evőkanál cukor, 2 evőkanál kakaópor, 8 evőkanál liszt, 1 csipet
só, 1 mokkáskanál sütőpor;
a fehér réteghez: 1 tasak tejszínízű pudingpor, 3,5 dl tej, 3
evőkanál cukor, 25 dkg mascarpone, 2,5 dl görög joghurt, 2
dl tejszín, 15 g zselatinpor, 2 evőkanál víz;
a csokoládés réteghez: 1 tasak csokoládéízű pudingpor, 10
dkg étcsokoládé, 3,5 dl tej, 3 evőkanál cukor, 25 dkg mascarpone, 4 dl tejszín, 15 g zselatinpor, 2 evőkanál víz.
Elkészítése: A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét kissé felverjük a sóval, majd kanalanként hozzáadjuk először a vizet,
majd a cukrot, és kemény habbá verjük. Ekkor belekeverjük
a sárgáját, majd a kakaóval és sütőporral összeszitált lisztet,
és sütőpapírral bélelt kb. 25x35 cm-es tepsibe simítjuk. 180
fokos sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük (tűpróba).
A krémekhez a pudingporból a cukorból és tejből különkülön sűrű pépet főzünk. A csokoládés pudingba azon forrón
belekeverjük az összetördelt csokoládét, és simára keverjük.
Hagyjuk mindkettőt kihűlni. Ezután a zselatinadagokat
külön-külön beáztatjuk a megadott vízmennyiségbe, illetve
a tejszínadagokat is külön-külön felverjük. A tejszínes pudingot elkeverjük a mascarponéval, hozzáadjuk a joghurtot, és
jól eldolgozzuk. A felolvasztott zselatint elkeverjük 2-3 evőkanál tejszínhabbal, majd a mascarponés krémhez öntjük, és
jól eldolgozzuk. Végül belekeverjük a maradék tejszínhabot,
és hidegre tesszük, hogy egy kicsit dermedjen. A csokoládés
pudinggal is hasonlóan járunk el. Végül, amikor a krémek
már nem folynak, a piskótára kenjük a fehér krémet, majd rásimítjuk a csokoládésat, és villával csíkosra formázzuk a tetejét. Visszatesszük a hűtőbe a teljes dermedésig, majd
szeletelve kínáljuk.

téren. A 2017-es adatok szerint Romániában
2306 tizenöt évnél fiatalabb és 6848 tizenhat–
tizennyolc év közötti lány vált anyává. A kiskorúak házassága terén sem derűlátóbbak a
statisztikák, a 2018-as évre is vonatkozó adatok alapján a 15-19 év közötti fiatalok 6,7
százaléka kötött házasságot, annak ellenére,
hogy a törvény értelmében ezt nagykorúak tehetik meg, illetve a 16 éven felüliek különleges esetekben, és akkor is a szülők vagy
gyámok beleegyezésével.
Az oktatáshoz való hozzáférés hiánya szintén jelentős probléma az országban, az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a
2017–2018-as tanévben 287 ezer 7-17 év közötti gyerek nem járt iskolába. A 2016–2017es tanévben 26 ezer 1–8. osztályos és 19 ezer
középiskolás, illetve szakiskolás fiatal hagyta
abba a tanulmányait idő előtt.
Mindezek ellenére, a jelentés szerint, a

vizsgált országokban összességében véve történt javulás a gyerekek helyzetét illetően az
utóbbi két évtizedben: egészségesebben és
nagyobb biztonságban nőnek fel, oktatáshoz
és elegendő táplálékhoz jutnak, és kevésbé
vannak kitéve a gyerekmunkának vagy a
korai házasságnak.
A szervezet szerint 4,4 millióval kevesebb
gyerekkorban bekövetkező haláleset történik,
48 millióval kevesebb gyerek szenved hiányos táplálkozás okozta fejlődési zavartól, 94
millióval kevesebb gyerek dolgozik és 3 millióval csökkent a tinédzserterhességek száma.
A gyerekek helyzete a konfliktusos területeken a legrosszabb. 420 millió gyerek él ilyen
régióban, kétszer annyi, mint 1995-ben. A
konfliktusos országokban a legmagasabb a
gyerekkori halandóság, nagy a fejletlen gyerekek aránya, és növekszik azok száma, akik
nem járnak iskolába.
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A sebesség foglyai

Bogdán Emese

(Folytatás május 23-i lapszámunkból))
Visszatérve Paul Virilio eszmefuttatására,
sürgető követeléseire, ezek mégis dacba ütköznek, azokéba, akik az ellenálló valóságot
inkább a virtuális, semmire sem kötelező
semmiséggel helyettesítik. (Nemhiába ezek a
mai divatszavak: easy, light, quick.) Minél
kevesebb a valódi súrlódási felület, annál nagyobb a vélt örömnyereség. A sebesség kábítóan hat, mert az anyagtalanság érzetét kelti,
vallja az olasz költő, Giacomo Leopardi Zibaldone című művében. A végtelenség képzetéről beszélt, amit a ló sebes vágtatása
sugall, 1821-ben. Ha ma élne, vajon a gyorsulás misztikusa válna belőle? A valós idő ha-
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tártalansága hasonlóképpen vonzóan hat. A
sorsszerű csábítás vonzása ez, amint Virilio
figyelmeztet: „A valós idő technológiái elpusztítják a jelent azáltal, hogy egy kommunikatív máshol kedvéért elválasztják a jelent
a maga »itt és mostjától«, aminek nincs többé
köze a világ konkrét jelenlétéhez. Hétköznapi
példák erre: a számítógép bolondja este nem
képes megválni a gépétől, miközben a felesége várja, hogy végre beszélgessenek,
együtt legyenek.” Rávetítve Virilio megfigyeléseit az olasz utcáról a mi utcáinkra,
megmosolyogtató, amit gyakran látunk: magányos gyalogosok kiabálnak mobiltelefonjukba élénk karmozdulatok és mimika
kíséretében. Csupa ,,vándorló nomád, úton
vannak a kommunikatív másholban. Az in-

mindez a megosztott figyelemnek. A sebesség korában nehéz megőrizni az összpontosítás fókuszáltságát. Bizonyos mértékig
oldódik, és el kell fogadja az életlenséget. A
látványra épülő reklámok ügyesen húznak
hasznot ebből, míg a művészetek, főleg a
film, a videó és a színház esztétikai tőkét kovácsol belőle. Peter Kümmel így jellemzi
Frank Castorf rendezéseit: ,,Szédületes tempót diktálnak, a színpadi események egyszerre
több helyen zajlanak, a harsány képiség és
mozgásvilág igénybe veszi a legmodernebb
szokásokhoz alkalmazkodott látást is, illetve
hiszterizálja a nyugati mindennapok agresszív
reklámozását. Fokozás, erősítés, szalagcímmé
változtatás, feltűnés, ez a jelszó. Castorf látszólag pornográf színháza megmutatja, milyen nagy a veszély, hogy az egyén saját
tanulmányainak áldozatává válik. Körül van
véve nála hatalmasabb médiakísértetekkel,
melyek megbabonázzák. Az egyes ember a
piacok és az élettudományok szkennelt, pixelekre osztott, fragmentált, klónozott szolgája”.
Castorf színpadi alakjai kamerák, mozivásznak és monitorok között nem egymással kommunikálnak, hanem mediális előképekkel és
másolatokkal. A szemetet ünneplik, az ösztönök kiélését, a hűvös orgiát, miközben mindenki a végét járja, de ezt legbelül senki sem
érzi. Mintha ,,korunk általános gyanúját vinné
színre Castorf, hogy ez az úgynevezett belső
élet már nem is létezik. Olyan diagnózis ez,
mely kiélesíti hallásunkat, de a teljes igazságot nem fejezi ki.”
Meg kell említeni a nagy tehetségű, sikeres
Christoph Marthalert is, aki ellentétes értékekre alapozza munkáit: az empátiára, a megértésre, a lassúságra, az olvashatóságra, a
humorra. Marthaler „erotikus színházában”
nyoma sincs erőszaknak, nem állnak sorba a
média eszközei, nincs harsányság és tolakodás a kommunikális szemét körül. Nem hallunk lármás reklámokat, nem látjuk a csábítás
gyors gegjeit.

ternetkávézóban egymás mellett ülnek a képernyők előtt, és megigézve függesztik tekintetüket a villózásra. Egymásra se néznek.
Magányosságuk (autizmusuk?) tökéletes,
akár órákig chatelnének. Ez a kommunikáció
gyakran névtelenül (vagy álnéven) zajlik,
gyorsnak és lazának kell lenni, elektronikus
»small talk«, mely elég önmagának. Nem
több, mint egy szórakoztató buborék. Bármerre nézünk, az egyidejűség artistáit látjuk.
A villa a jobb oldalon, a mobiltelefon a balon,
és suttogva még néhány utasítást is adnak egy
néma jelenlévőnek gyaloglás vagy autóvezetés közben, üzleti tárgyalásokat folytatnak,
vagy kevergetik az ételt a serpenyőben, s
közben telefonálnak, zenét hallgatnak a rádióból, az éteren keresztül integetnek barátnőjüknek, szidják az anyukájukat… és
mindehhez még tévét is néznek. Köszönhető
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Csíkfalva nyerte a 6. ligát

Gligor Róbert László

Története során első alkalommal
nyert bajnoki címet Csíkfalva labdarúgócsapata, a Millenium SK.
A csíkfalvi csapat a Maros megyei labdarúgó 6. ligában egy fordulóval a kapuzárás előtt magasba
emelhette a trófeát. A címszerzés
nem volt könnyű, hiszen Nyárádgálfalva, Somosd és Jedd mindvégig a sarkában volt, de miután az
őszi idényben kiválóan teljesített
Orbán István gárdája, a tavaszi
idényben is tartani tudta az iramot,
és csupán egyetlen fordulóban esett
vissza a második helyre, egy hétre
(akkor is csak a gólkülönbséget
véve tekintetbe). A bajnoki hajrában
az ötpontos előnyben álló csíkfalviaknak Jedd vagy Somosd ellen
győzniük kellett, hogy megszerezzék a bajnoki címet, de Jedden – bár
kétszer is vezettek – csak döntetlent
tudtak elérni, így hazai pályán kötelező volt pontot szerezni, hogy
megőrizzék a hárompontosra zsugorodott előnyüket, s számításba
véve, hogy az utolsó fordulóban
mindkét csapat győzni fog kevésbé
jól szereplő ellenfeleivel szemben.
A mintegy 250 néző előtt zajló
kemény csatát a hazai csíkfalviak
kezdték jobban, Kovács első percbéli lövése kevéssel kerülte el a

1. Csíkfalva
2. Somosd
3. Nyárádgálfalva
4. Küküllőszéplak
5. Csittszentiván
6. Mezőpanit
7. Jedd
8. Sáromberke
9. Egrestő
10. Székelybere
11. Kibéd
12. Hármasfalu

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Ranglista
18
16
15
12
11
10
9
6
6
5
4
1

1
1
2
0
3
4
6
2
1
3
1
2

2
4
4
9
7
7
6
13
14
13
16
18

kaput, míg a 3. percben a vendégek
kapusa kiejtett egy lövésből érkező
labdát, Kovács pedig bekotorta (10). Ugyanő a következő percben is
közel állt a gólszerzéshez, de 10
méterrről a kapu fölé lőtt, majd a
vendégek találtak be, viszont Kapás
gólját leshelyzet miatt érvénytelenítette a játékvezető. Ezt kihasználva

Jegyzőkönyv

Maros megyei labdarúgó 6. liga, 21.
forduló: Csíkfalvi Millenium – Somosdi Csillag 4-2 (2-1)
Csíkfalvi sportbázis, mintegy 250
néző. Vezette: Preda Florentin, Belényesi Csaba, Raţiu Cristian. Ellenőr:
Sütő János (mindannyian Marosvásárhelyről).
Gólszerzők: Kovács (3., 71.), Novák
(9., 48.), illetve Sălăghie (37.), Suciu
(87.).
Sárga lap: Szabó, Gál, Csoma F.,
Kiss, illetve Nagy Zs., Szőcs.
Csíkfalva: Dávid – Kovács (84.
Aszalos), Szabó, Pap, Simon, Gál,
Csoma F., Fazakas, Vass (70. Kiss),
Novák (54. Márton), Csoma A. (74.
Veres).
Somosd: Nagy Zs. – Szőcs, Benedekfi, Henter, Suciu, Bodó (26.
Rozsnyai), Sălăghie, Kapás, Simon,
Kiss, Nagy Cs. (61. Szász).

Bajnoki mez és serleg

55
49
47
36
36
34
33
20
19
18
13
5

a hazaiak a 9.
percben ismét lecsaptak: Szabó Bajnokcsapat
szabadrúgását Novák fejelte a somosdi kapuba (2-0). Ez igencsak
megzavarta a vendégeket, közel negyedóráig nem jutottak helyzetbe,
majd Kiss távoli lövése szállt el a
léc fölött, Henter szabadrúgását
pedig a hazai kapus elcsípte
a léc alatt. Ezt a csíkfalviak
sem nézték válasz nélkül,
de előbb Kovács lövése gurult el a kapu mellett, majd
Csoma A. lövését hárította
Nagy Zs. A 37. percben a
vendégeknek sikerült betalálniuk a védők között beforduló Sălăghie révén, de
szünetig újabb említésre
méltó dolog nem történt.
A második játékrészt
egyértelműn a csíkfalviak
uralták, és már az újrakezdés után növelték előnyüket: Kovács szabadrúgását
Nagy Zs. hárította, de
Novák rálövése a hálóban
kötött ki (3-1). A somosdiak
nem hagyták annyiban a
dolgot, ám Kapás közelről a
léc fölé emelte a labdát,
Nagy Cs. találatát ismét érvénytelenítette az amúgy

Az 5. liga Északi csoportjának végeredménye

1. Nyárádremete
2. Köhér
3. Înfrăţirea
4. Alsóidecs
5. Lövér
6. Galambod
7. Marosfelfalu
8. Tuson
9. Mezőkirályfalva

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
9
9
9
8
6
3
3
2

2
4
2
2
3
4
3
2
2

Átvette Simona Halep a 2018-as év
világbajnokának járó trófeát

A női profi teniszezők világranglistájának harmadik helyén álló Simona Halep átvette kedd este egy
Párizsban megszervezett ceremónián
a 2018-as év világbajnokának járó
trófeát a Nemzetközi Teniszszövetségtől (ITF).
Az ITF decemberben jelentette be,
hogy Halepnek ítéli a világbajnoki
trófeát. A román lány ezt azzal érdemelte ki, hogy miután 2018-ban
megszerezte első Grand Slam-győzelmét, a WTA-világranglista élén
zárta az évet.
„Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy itt lehetek, nagyon megható. A
legszebb emlékeim vannak a tavalyi
versenyről, amikor a magasba emelhettem a trófeát, a kedvenc trófeámat, így örülök, hogy idén

89-25
78-35
86-31
74-39
65-39
60-34
46-31
37-65
41-80
33-66
27-111
13-93

visszajöttem, és jelenleg a negyeddöntőben játszom” – mondta Halep.
„Fontos volt számomra, hogy
megnyerjem az első Grand Slamcímet, mert korábban három döntőt
elvesztettem (…), most boldog vagyok, nyugodt vagyok, jól érzem
magam a pályán és azon kívül is” –
jelentette ki Simona Halep.
Halep a harmadik ITF-világbajnok román játékos, miután Florin
Mergea és Horia Tecău 2002-ben juniorként lett bajnok, és Tecău 2015ben párosban is elnyerte ezt a címet.
Férfi egyesben a szerb Novak
Djokovic lett a 2018-as világbajnok,
a párosok közül pedig a cseh Katerina Siniakova és Barbora Krejcikova, illetve az amerikai Mike Bryan
és Jack Sock kettőst díjazták.

Fotó: Romania Insider
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6
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51-31
50-29
63-25
58-31
40-34
49-49
17-54
14-44
23-68

35
31
29
29
27
22
12
11
8

mindkét fél által kritizált játékvezető, aztán a hazaiakon volt a sor,
de Pap üres helyzetből kapu fölé
lőtt, ám annál pontosabb volt Kovács a 71. percben: szabadrúgásból
a rosszul helyezkedő Nagy Zs. hálójába szúrta a pöttyöst, ezzel végképp bebiztosítva a győzelmet. A
hazaiak újabb gólt is szerezhettek
volna, ám Veres közelről a kapu
mellé gurított. A somosdiak sem
adták fel végképp, de Sălăghie kapu
fölé lőtt, ugyanígy Kiss is Henter
szabadrúgásából. A hazaiak az
egyedül maradt Aszalos révén hibáztak, amire válaszul a 87. percben
a vendégek szépítettek: Suciu 35
méteres szabadrúgásból a léc alá
küldte a labdát (4-2), de többre már
nem futotta, így az utolsó sípszó
után Csíkfalva örülhetett a bajnoki
címnek és emelhette magasba a serleget.
Orbán István edző elmondta:
azzal a céllal vágtak neki ennek a
bajnokságnak, hogy meg szeretnék
nyerni, ennek megfelelően álltak
pályára minden mérkőzésen. Az
őszi idényt döcögve kezdte a legénysége, mert két vereség is bekövetkezett, de a tavaszi sorozat

Fotó: Gligor Róbert László

Eredményjelző

* 4. liga, 21. forduló: Mezőrücs –
Mezőzáh 7-2, Küküllődombó – Görgénysóakna 3-7, Mezőceked – Magyaró 4-5, Radnót II – Gernyeszeg
10-2, Kerelőszentpál – Kerelő 2-7.
Az élcsoport: 1. Radnót II 45
pont/19 mérkőzés (88-40), 2. Magyaró 45/19 (71-34), 3. Görgénysóakna 37/18.
* 5. liga, Északi csoport, 18. (utolsó)
forduló: Marosfelfalu – Galambod
0-3, Köhér – Nyárádremete 2-1, Mezőkirályfalva – Szászrégeni Înfrăţirea 3-0, Lövér – Tuson 3-0 (játék
nélkül).
* 5. liga, Déli csoport, 18. (utolsó)
forduló: Mezőméhes – Harasztkerék
4-3, Mezőgerebenes – Balavásár 32, Mezőtóhát – Marosludas II 1-3.
* 6. liga, 21. forduló: Egrestő – Nyárádgálfalva 3-7, Székelybere – Hármasfalu 4-1, Küküllőszéplak –
Sáromberke 9-1, Csíkfalva – Somosd 4-2, Csittszentiván – Jedd 2-0,
Kibéd – Mezőpanit 1-6.

végére veretlenül érkeztek: nagyon
jól összeállt a keret, jó volt a csapatszellem, egyre jobban működött az
összjáték, és ez a szerzett és kapott
gólok különbségében (89Az 5. liga Déli csoportjának végeredménye
25) is megmutatkozik. Kö13 10
0
3
53-14
30
1. Harasztkerék
szönet jár a támogatásért az
2. Magyarsáros
13 9
2
2
51-21
29
önkormányzatnak és a ma3. Balavásár
14 8
1
5
46-27
25
gánszemélyeknek, de a
4. Marosludas II 14 7
1
6
29-26
22
szurkolóknak is, akik mind5. Mezőméhes
14 6
1
7
34-33
19
végig kitartottak a csapat
6. Mezőgerebenes 14 5
2
7
35-48
17
mellett, és a kiszállásokra is
7. Mezőtóhát
14 3
3
8
25-52
12
elkísérték, buzdították a legénységet.
8. Hadrév
14 1
2
11 19-71
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Nem tartanak kellemetlen meglepetéstől a magyarok

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a
házigazda azeri csapat nem okoz majd
meglepetést számukra a szombati Európa-bajnoki selejtezőn, amelynek végeredménye elsősorban a magyarok teljesítményén múlik majd Azerbajdzsánban.
Az olasz szakember arra számít, hogy
a vendéglátók Bakuban várhatóan támadó szellemben lépnek pályára, és nyomást akarnak majd gyakorolni rájuk. „A
játékosokon azt látom, hogy koncentráltak, motiváltak. A szükséges munkát elvégeztük, bízunk a sikerben” –
Kedden még Telkiben készült a magyar csapat
Fotó: MLSZ
nyilatkozta Marco Rossi.
A magyar csapat kedden még Telkiben edzett, a Vidi FC védője sérülését követően „még mindig
közös munkát változatlanul kénytelen volt kihagyni nincs csúcsformában”.
A magyar csapat ma (csütörtökön) délután utazik
Kádár Tamás és Bese Barnabás is. Mindkettejük sérülése megfelelő ütemben gyógyul, ám az együtt el Bakuba, ahol szombaton romániai idő szerint 19
gyakorlást a társakkal az orvosok egyelőre nem en- órától csap össze az azeri együttessel, három nappal
gedélyezték. Azt ugyanakkor korábban bejelentették, később pedig a Groupama Arénában fogadja Wales
hogy Fiola Attila kikerült a keretből, mert a MOL válogatottját.

Röviden

* A Mongólia – Brunei mérkőzéssel ma, 6-án megkezdődik a
2022-es katari labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata. Az
észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség csapatait tömörítő
CONCACAF-zónából
három, Ázsiából és Dél-Amerikából négy-négy, Afrikából öt, Európából 13 válogatott jut ki a
tornára, további két helyről interkontinentális pótselejtező dönt, a
rendező Katar pedig automatikusan tagja a mezőnynek. Európában
a kvalifikáció csak jövő szeptemberben kezdődik, és 2021 novem-

beréig tart. Az utolsó 32 csapatos
világbajnokságot 2022 novemberében és decemberében rendezik a
közel-keleti országban.
* Kovács István vezeti az
Eszékben (Osijek) rendezendő
horvát-walesi labdarúgó Európabajnoki selejtező mérkőzést,
amely szombaton 16 órakor kezdődik. A romániai futballbíró már
korábban feladatot kapott a nyáron
Olaszországban és San Marinóban
rendezendő ifjúsági Európa-bajnokságon is.
* Bogdan Andone lett a Bukaresti FCSB 1. ligás labdarúgócsapat vezetőedzője.
* A férfiak után a női labdarúgó

NB I-ben is a Ferencváros nyerte
a bajnoki aranyérmet, miután a
döntő második összecsapásán vendégként 3-0-ra legyőzte az MTK
Budapest együttesét. A budapesti
Üllői úti klub női labdarúgói 2015
és 2016 után harmadszor lettek
bajnokok.
* A magyar bajnok Ferencváros
kölcsönvette Olekszandr Zubkovot, a Sahtar Donyeck labdarúgóját. A 22 éves ballábas
középpályás a Sahtarral többek
között két ukrán bajnoki címet és
három ukrán kupagyőzelmet aratott, emellett hazája U18-as, U19es, U20-as és U21-es válogatottjában is szerepelt.
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összetartozás – énekben, együttlétben, adományozásban

Itthon és a Kárpát-medence
számos pontján emlékeztek
meg a nemzeti összetartozás
napjáról, az anyaországiak és
az elszakított nemzetrészek
számára egyaránt fontos volt
egy pillanatra ismét kezet
fogni egymással.

Gligor Róbert László

A 99 éve aláírt trianoni békeszerződésre emlékezve kedden ötezer
diák énekelte a magyar összetartozás himnuszát, a Kézfogás című
dalt Budapesten, a résztvevők közel
fele külhoni volt. Az Országház
előtti téren az anyaországiak mellett
erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai diákok hangja is felcsendült.
„Megmaradásunk
nagy

kérdése nem az, hogy milyen határköveket gördítenek elénk, hanem
hogy gyermekeinknek is magyar
jövőt tervezünk-e. Nemzetünk jövője ma sem nagyhatalmak, tőlünk
független erők, hanem a magyar
édesanyák és édesapák kezében
van. Amikor ezen az évfordulón
megállunk, akkor valójában nekik
mondunk köszönetet: azoknak a
szülőknek, nagyszülőknek, akik
minden körülmény ellenére úgy
döntöttek, hogy gyermeküket, unokájukat magyarként nevelik fel.
Akik átadták számunkra nemcsak
az anyanyelv kincseit, de azt a tudatot is, hogy tartozunk valahova: a
magyarság nagy családjába. A nemzeti összetartozás napján ezt a helytállást, ezt a példa nélküli egységet
ünnepeljük” – hangsúlyozta az ün-

A csíkfalvi iskola diákjai is az Országház előtt énekeltek
(fotó: facebook.com/Csíkfalvi Általános Iskola)

nepi eseményen Potápi Árpád
János, a kormány nemzetpolitikáért
felelős államtitkára.
A gyerekseregben ott volt húsz
csíkfalvi is, akik három pedagógus
kíséretében utaztak Magyarországra, ahol testvériskolájuk, a hódmezővásárhelyi Szent József
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola képviselőivel együtt énekeltek.
A két intézmény március óta hivatalosan is testvériskola, most pedig
ennek a kapcsolatnak és a Rákóczi
Szövetség által a nemzeti összetartozás napja alkalmából kiírt utazási
pályázatnak köszönhetően mehettek az anyaországba a nyárádmenti
gyermekek.
A Határtalanul program támogatásával Magyarországon tölthették
a magyar összetartozás napját a
nyárádszeredai Bocskai István középiskola diákjai is: a negyven diák
és négy kísérő tanár a mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskola
meghívására utazott oda hétfőn, viszonozni az ottani iskola két héttel
ezelőtti nyárádmenti látogatását. A
diákok a héten tartózkodnak a partneriskolában.
Ennél rendhagyóbb módon jelzi
az anyaország és Erdély kapcsolatát
a Bözödújfaluért Egyesület, amely
a napokban a budapesti Magyarság
Házában állított fel reklámfelületet,
amely a bözödújfalusi tónál épülő
Összetartozás templomát népszerűsíti. Az egyesület A szeretet erősebb
a pusztításnál jelszóval indított adománygyűjtési és népszerűsítő kampányt, hogy sokakhoz eljusson az
elpusztított küküllőmenti falu híre.
A nemzeti összetartozás napján nem
más, mint Keresztes Ildikó állt az
ügy mellé, arcát adva a kampány-

A nemzeti összetartozás napja
Marosszentgyörgyön

…példamutatóan sokat tesznek a magyarságtudat megőrzéséért

Valóságos rendezvénysorozattal ülték meg a nemzeti
összetartozás napját Marosszentgyörgyön, aminek megszervezésében
idén
is
jelentős szerepet játszott a
helyi önkormányzat, a magyar közösségek csoportja, az
RMDSZ, az egyházak és az iskola.

Kedden kora délután a Szent
György Általános Iskola diákjainak
egy része történelmi vetélkedőn vett
részt a művelődési otthonban, melyen 11 három-négy fős csapat mutatta meg tudását, felkészültségét.
Mire a vetélkedő véget ért, szállingózni kezdtek a kórusok, énekkarok
tagjai, akik közös énekléssel készítették fel lelkileg a jelenlévőket az
eseménysorozat következő mozzanatára, az ökumenikus istentiszteletre. Mialatt a tanárok kiértékelték
a vetélkedő csapatok tevékenységét, hangolt az egyesített Marosszentgyörgyi
Kórust
kísérő
citeracsapat, és kezdetét vette egy
koncertnek nem mondható, de színvonalas, a legnemesebb érzéseket
felszínre hozó énekáradat, amelynek hangulatát szavakban visszaadni lehetetlen. Ezt látni és hallani
kell – azért látni is, mert az élmény
azzal válik teljessé, ha a szívet-lelket elárasztó, megtöltő ének, zene
hangjai mellett a szemünk is töltekezik az énekesek és zenészek látványával, akiknek arcán már-már
természetfölötti áhítat és fény ragyogott. Nem műsor volt, igazi lélekáradás – mondhatnánk pünkösd
ünnepe előtt néhány nappal. Méltó
június 4-e üzenetéhez: összetartozunk, és nincs az a hatalom, amely
ezt elvehetné tőlünk, csak ha mi
magunk le nem mondunk róla.
Délután 5 órakor zsúfolásig megtelt a református templom, ahol
Becsky Eőrs lelkész köszöntötte az

egybegyűlteket, majd Kis János
Csaba unitárius lelkész osztotta
meg gondolatait.
– Engedjétek meg, hogy ne a
klasszikus prédikáció formaelemeinek segítségül hívásával szóljak
most hozzátok, hanem az én életemről, a mi életünkről beszéljek
egy keveset – kezdte igehirdesét.
– Gyermekkoromban még tudtam, hol a határ, hova verte le nagyapám a földünk határát jelző
cöveket olyan mélyre, hogy ne lehessen kiszedni. Vajon a mai nemzedéknek el tudjuk-e mondani, hol
a határ, hol volt a határ? – tette fel a
kérdést. Baricz Lajos római katolikus plébános beszédének központi
gondolata: minden magyar összetartozik minden magyarral. A marosszentgyörgyi pap, költő Nem,
nem soha című versében foglalta
össze június 4-ének ma is aktuális
üzenetét: soha nem szabad megengedni, hogy valaki, valami elválasszon bennünket egymástól.
Becsky Eőrs református lelkész
üzenetében az összefogás erejét
hangsúlyozta.
A lelkészek igehirdetése és az istentisztelet záróáldása után Sárándi
Tamás történész, a Maros Megyei
Múzeum munkatársa rövid előadásában Trianon előzményeiről és
következményeiről beszélt. Előadásában néhány, nem túlságosan ismert részletre is fény derült: a
monarchia a létéért küzdött az első
világháborúban, hogy igazából nem
voltak béketárgyalások, csak a feltételek közlése és annak elfogadása.
Gyakorlatilag Trianon már azelőtt,
jóval a háború befejezése előtt megszületett, de pozitív hozadéka is
van. Létrejött az erdélyi magyar
közösség, amely az elmúlt száz
évben szívósan küzdött fennmaradásáért, és előreláthatólag az elkövetkező száz évben is életképes

lesz. Ennek akár örülhetünk is – fejezte be előadását a történész.
A délutáni vetélkedő nyerteseinek díjazása előtt Sófalvi Sándor
Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere szólt a közösséghez. A
nemzeti identitás megőrzése, építése nem valaki ellen szól. Saját értékeink megőrzése nekünk fontos,
szükség van rá, hogy jól érezzük
magunkat szülőföldünkön, abban a
közösségben, amelyhez tartozunk.
Ezért mi is sokat tettünk és teszünk. Ezt úgy tudtuk tenni itt, Marosszentgyörgyön, hogy ebből nem
lett feszültség, vita. Akkor sem,
amikor községünkben kihelyeztük
a kétnyelvű utcatáblákat, pedig ez
más településeken még most is
problémát jelent.
Több községi utcát magyar személyiségekről neveztünk el, és
senkit nem zavart, hogy van Petőfi,
Márton Áron, Wesselényi, Máriaffi, Bányai János, Török János
vagy Mátyás király utcánk. Támogatjuk az egyházakat, a magyar
kulturális szervezeteket, csoportokat,
magyar
napokat, március
15-i megemlékezéseket is szervezünk, szabadtéren
is, és több mint
200 gyereket és
oktatóikat támogatjuk, hogy megtanulják a magyar
néptáncot. Nemrég Petőfi-szobrot
állítottunk a községközpontban,
idén emlékművet
szeretnénk állítani
a fekete március
marosszentgyör-

Tatán minden évben teljessé válik az összetartozás jelképe

(fotó: tata.hu)

hoz, támogatva az Összetartozás
templomának építését. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, a
Magyarság Házában fényképet készíthet, és kiteheti a saját Facebook-oldalára
a
#aszeretet
azerősebb kettős keresztes jelszót
használva. A későbbiekben további hírességek is feltűnhetnek a
kampányban – közölte az egyesület.
Szováta küldöttsége az anyaországi Tata testvérvárosban ünnepelte az összetartozás napját,
vendéglátóik a vajdasági Magyarkanizsa és a felvidéki Szőgyén településeket is meghívták. A Nemzeti
Összetartozás terén lezajlott koszorúzás után a városházán folytatódott
az ünnepség, ahol Szováta képviseletében énekelt Tófalvi Edit és felszólalt Molnos Ferenc helyi
tanácsos, aki azt emelte ki, hogy a
két település közötti együttműködés

felemel az én határain túlra, és biztosítja a kiteljesedést. Az ünnepségen a Kézfogás című dal lejátszása
alatt ismét összeállt az a jelkép,
amelyet hat éve készített egy szőgyéni fafaragó: az öt elemből álló
kompozíció darabjai az anyaországot és az elszakított területeket jelképezik. A nemzeti összetartozás
napján mindenik terület elvesz
egy-egy elemet, azt hazaviszi,
majd a következő évben visszaviszi Tatára, ahol azon a napon ismét
teljessé lesz alkotás. Az alkalomra
készített ünnepi műsor első programjára már vasárnap sor került
Tatán, amikor a nyárádszeredai
Bekecs táncegyüttes az Ember az
embertelenségben című táncszínházi előadásával lépett fel. A produkciót két testvértelepülésen is
bemutatta a nyárádmenti csapat,
kedden Móron, szerdán Zalaegerszegen.

gyi áldozatainak emlékére, amivel
arra figyelmeztetnénk, hogy ilyen
szomorú eseménynek többé nem
szabad történnie. Az elődeink által
épített Máriaffi-kastélyt megmentettük a pusztulástól, nemsokára
kulturális központ lesz, és idén nekilátunk az új kultúrotthon építésének. Azt is eljártuk, hogy
Marosszentgyörgy címerében helyet kapjanak a székely szimbólumok. 2016-ban a bukaresti
falumúzeumban egyedüli magyar
csoportként a marosszentgyörgyiek
énekeltek és táncoltak székely ruhában. Ezek mind ahhoz járulnak
hozzá, hogy mindenki itthon érezze
magát, és szeretetben éljen felebarátja mellett – zárta beszédét a községi elöljáró.
Végre elérkezett a várva várt díjkiosztó ünnepség is. A vetélkedőn
mintegy 80 diák vett részt: köztük
egészen kicsik (előkészítősök és
első osztályosok), valamint általános iskolások. A Marosszentgyörgyi
Polgármesteri
Hivatal
jóvoltából a nyertesek oklevelet,
plakettet és könyvjutalmat vehettek
át. De a többi résztvevő sem ment
haza üres kézzel, mindenki emléklapot kapott, a kisebbek édesség-

csomagot, a nagyobbak pedig Marosszentgyörgy monográfiájával
lettek gazdagabbak. Muresán Kilyén Emma a vetélkedőt szervező és
lebonyolító kollégái nevében értékelte a versenyt. 1990 előtt el sem
lehetett képzelni, hogy az iskolában
a magyarság történetéről lehessen
tanulni, és vetélkedni is lehessen
ebben a témában – kezdte a kiértékelőt. Külön kiemelte az ötödikeseket, akik annak ellenére vállalták a
többlettanulást, hogy az ő tantárgyaik között még nem szerepel a
magyarságtörténet.
A díjosztás után a közösség tagjai
megkoszorúzták az első világháborúban elesett marosszentgyörgyiek
emlékére állított emléktáblát. A koszorút a település polgármestere és
alpolgármestere, Sófalvi Sándor
Szabolcs, valamint Birtalan István
helyezte el. Erre a koszorúra kötötte fel minden jelen lévő szervezet képviselője az azt jelképező
nemzeti színű szalagot, szám szerint 18-an.
A templomi ünnepség a magyar
és a székely himnusz eléneklésével
zárult. Ezt követően a templom udvarán bor és kalács mellett kötetlen
együttlétre került sor. (Sz.Sz.J.)
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Közlemény

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

A marosszentgyörgyiek
figyelmébe!

Az Aquaserv Rt. tájékoztatja a marosszentgyörgyi lakosokat, hogy befejezték az ivóvízhálózat-bekötések leltárba vételét. Ezért felkérik azokat a fogyasztókat,
akikkel még nem írtak alá átadási jegyzőkönyvet és még
nem látták el ólomzárral a fogyasztásmérő óráikat,
hogy június 14-ig jelenjenek meg a cég székhelyén szerződéskötésre.
Kiemeljük, hogy amennyiben nem jelennek meg, a
szerződés nélküli fogyasztóknak nem szolgáltatunk ivóvizet.
Köszönjük a megértést!
Az Aquaserv Rt.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE szervizébe kedves, kommunikatív RECEPCIÓST
keres. Követelmények: számítógép-felhasználói alapismeretek (Word,
Excel), román és magyar nyelv ismerete. Az önéletrajzokat kérjük emailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. (sz.-I)

FRISS NYUGDÍJAS vagy, azonban újabb kihívásokra vágysz? Ha
a válaszod igen, akkor várunk a Sörház csapatába, hogy te légy az új
SZAKÁCS/SZAKÁCSNŐ! Nálunk modern munkakörülmények között, családias környezetben dolgozhatsz, és biztos lehetsz benne,
hogy minőségi munkádat és kiváló hozzáállásodat megbecsülik. Ha
felelősségteljes személy vagy, és szeretsz csapatban dolgozni, várjuk
önéletrajzod a jazzdome@gmail.com e-mail-címre vagy jelentkezz a
0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)

ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKEZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén tapasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a
munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és teljesítménybónuszok; étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca 68. szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak telefonon a 0372-759-230-as számon. (63709)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja 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-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)

A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (volt Electromureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött autóalkatrészek elkészítésére, megmunkálására
és felszerelésére MUNKÁSOKAT
(műanyagfröccsöntés, bevonás fémréteggel, a műanyag darabok hegesztése és összeszerelése). Tapasztalat az iparban vagy magasnyomású műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.
Az önéletrajzok benyújthatók a részvénytársaság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a 0744390-767-es telefonszámon. (63736-I)
SOMOSTETŐ környéki családi ház kertjének karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között
a 0722-667-748-as telefonszámon. (63737-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT és SZENDVICSKÉSZÍTŐT.
Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET, SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT és SOFŐRÖKET 8
órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel.
0744-403-114. (21264)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63741-I)

Fájdalommal emlékezünk június

6-án a drága jó férjre, édesapára,

nagyapára,

ISTVÁNRA halálának 4. évfordu-

ADÁSVÉTEL

lóján. Felesége, lánya, fia, menye

és két unokája. Szívünkben ott

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, I. osztályú tömbházlakás a Rozmarinului ut-

van a te helyed örökre. Nyugodj
békében! Szeretteid. (1/2999)

cában. Tel. 0751-684-604. (4/2886-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (2924)
TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654. (2924)
ELADÓK: tárcsás kasza, dízelmotoros
betonkeverő. Tel. 0745-404-666. (3/2976)

ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754899-512. (6/2980)

ELADÓ Vármezőben 3 ár telek fa-

házzal a Hideg-súgó mellett. Tel.

0365/411-623, 0770-341-906. (2950-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (9/2834)

GYORSHITELEK. Tel. 0762-561052. (16/2864-I)

VÁSÁROLUNK

ócskavasat,

kivéve. Tel. 0747-816-052. (16/2991)

autót

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és

csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

VÁLLALOM régi cseréptető javítását,
lefolyók és csatornák készítését, festést,
padlócsempézést
polisztirénnel.
(15/2990)

Tel.

és

szigetelést

0747-816-052.

MEGEMLÉKEZÉS

kal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett testvér, nagybá-

csi, sógor, szomszéd és jó barát,
IGNÁT LÁSZLÓ

életének 56. évében, 2019. június

2-án tragikus hirtelenséggel el-

hunyt. Drága halottunk földi maradványait 2019. június 6-án 15

órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a marosszentgyörgyi katolikus

temető

ravatalozójából,

csendes!

Gyászoló szerettei. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagytata,
testvér, szomszéd, ismerős, a

marosbogáti születésű

SZABÓ JÁNOS GÉZA
vármezői lakos

életének 69. évében hirtelen eltáken 12 órakor helyezzük a marosszentgyörgyi

református

temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

Fájdalommal búcsúznak leányai:
Tündike és családja, Csilla és

családja, egyetlen unokája, Ro-

lika. (7/3020-I)

Akik

nak rá kegyelettel! Szerettei.
(sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szeret-

ték,

hogy

születésű

a

marosbogáti

SZABÓ JÁNOS GÉZA

tése június 7-én 12 órakor lesz a
marosszentgyörgyi református

emléke velünk marad.

Debrecenből. (8/3021-I)

Szomorú szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték, szerették,

hogy a drága testvér, nagybáMinden évben eljön a nap, ami a

szívünkben fájó emlék marad.

lünk. Isten nyugtassa békében!

Temetése 2019. június 7-én, pén-

teken 15 órakor lesz a maros-

szentgyörgyi

municípiumi

temetőben (az új kórház mögött).

A virrasztás a temető ravatalozó-

jában lesz június 6-án, csütörtö-

kön 17 órától.

Felesége, Olga. (3/3032-I)

Mély fájdalommal a szívünkben

veszünk búcsút szeretett édesapánktól és nagytatától,

VERES CAROLTÓL

aki 73 éves korában megszűnt

élni. Isten nyugtassa békében!

Fiai: Károly és Csaba családjuk-

kal. (3/3032-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten búcsúzunk ba-

rátunktól, IGNÁT LÁSZLÓTÓL,

és őszinte részvétünket fejezés Csabának.

Soha nem feledünk el, Laci!

Nyugodj

békében!

Marci,

Jenci, Tibi, Éva, Gabi és Meli.

(sz.-I)

SZABÓ JÁNOS GÉZA
vármezői lakos

69 éves korában hirtelen elhunyt.

det.

12 órakor kísérjük utolsó útjára a

ket, örökké őrizzük drága emléke-

Fájdalommal emlékezünk június

CSEGZI

BÉLÁRA halálának 13. évforduló-

ján. Bánatos szülei, testvére, Ist-

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Ignát Csaba barátunknak és
családjának,

és

mélyen

együttérzünk velük TESTVÉRE
elvesztése okozta fájdalmuk-

ban. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A Fejér család. (-I)

tyánk, a marosbogáti születésű

Hirtelen halálod megtörte szívün-

ván és családja. (3/3001)

VERES CAROL

69 éves korában váratlanul el-

ismerték és szerették, gondolja-

torboszlói

jem, a marosvásárhelyi

zük ki testvéreinek, Győzőnek

Gyászoló nővére éa családja

a

Mély fájdalommal és szomorú-

vozott szerettei köréből. Örök

nyugalomra június 7-én, pénte-

százada, 1994. június 8-án eltávo-

6-án

Emőke és családja. (1/3030-I)

unitárius szertartás szerint. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

temetőben. Szíved szeretetének

sorából.

békében!

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

hunyt. Szeretett halottunk teme-

ARANKA (Kicsi) egy negyed évélők

unokatestvéremtől. Nyugodjon

73 éves korában eltávozott közü-

kezünk arra, hogy SZALKAY
az

SZABÓ GÉZA

sággal tudatjuk, hogy drága fér-

vármezői lakos

Szomorúan és fájó szívvel emlé-

zott

Szomorúan búcsúzom

ELHALÁLOZÁS

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713. (2924)

(5/3018-I)

SZATHMÁRI

11

Szeretett halottunkat június 7-én
marosszentgyörgyi református

temetőbe. Emléke szívünkben

örökké megmarad.

Fájó szívvel búcsúzik tőle Ilona

és családja. (9/3022-I)

Megrendülten értesültünk a

régi jó barát, SZABÓ GÉZA

halálhíréről. Őszinte részvé-

tünk a gyászoló családnak.
Emléke legyen áldott, nyu-

galma csendes! Kálmán és
Mimi. (12/3026-I)
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A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.

Versenyvizsga köztisztviselői állásra

Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám Maros megye –, az
1999. évi 188-as törvény értelmében versenyvizsgát hirdet két megüresedett állás betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében, meghatározatlan időre:
• I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadói állás az urbanisztikai osztályon
• I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsadói állás az urbanisztikai osztályon
Részvételi feltételek:
– az újraközölt 1999. évi. 188-as törvény 54. cikkelye által előírtak

Sajátos részvételi feltételek:
I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadó:
– egyetemi végzettség licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával,
építészet,
urbanisztika vagy építőmérnöki szakirány
– legalább hét év gyakorlat a szakmában
I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsadó:
– egyetemi végzettség licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával
– szakmai tapasztalat nem szükséges.
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2019. július 8-án 10 órakor a Koronkai Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjút az írásbeli vizsga után legtöbb öt nappal tartják.
A beiratkozási iratcsomót a hivatal székhelyén jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében
való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152es telefonszámon, e-mail: corunca@cjmures.ro
Takács Szabolcs polgármester

