
Az elmúlt évben is szóvá tettük lapunk hasábjain, hogy a
véglegesítő vizsgán (hogy egyszerűbben említsük a megha-
tározatlan idejű pedagógusi állások betöltésére kiírt vizsgát)
a zenetanárok számára megfogalmazott tételek magyar for-
dításában félreérthető, helytelen kifejezések fordultak elő.
Ez azért sajnálatos, mert nem lehet minőségi választ elvárni
hibásan, helytelenül megfogalmazott kérdésekre. Azt hittük,
hogy az idei vizsgára helyreáll a rend, de nem így történt. 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zeneintézetének tanári kara
az idén is levéllel fordult szerkesztőségünkhöz:

»Az egyetem előtti oktatásban a meghatározatlan időre szóló zeneta-
nári állások betöltésére szervezett írásbeli versenyvizsgák évről évre
visszatérő problémája: a tételek magyar nyelvű fordítása. Ezek megol-
dása két okból is szívügyünk. Először, mert nem tisztességes, ha a szár-
nyaikat bontogató, korábban általunk is formált ifjú tanárjelöltek már
kezdettől fogva akadályozva vannak abban, hogy megszerzett tudásukat
felmutatva elinduljanak, érvényesüljenek a pályán. Másodszor, mert 

Augusztus 20. –
Színház tér
Cseh Gábor szerint az idei Szent Ist-
ván-napi ünnep és az új kenyér ün-
nepe másabb lesz, mint az eddigiek,
mert ebben az évben első alkalommal
színpad lesz felállítva…____________3.

Progresszív halandzsa
Igen rövid idő is elég gyökeres fordulatokhoz, ha a politikai

zavaros víz olyan hőfokon forr, mint amilyen kánikula szakadt a
nyakunkba ezekben a napokban. Hétfőn a nagyfiúk és lányok még
arról tanácskoztak, hogy bevonják-e a kormányzásba a szocde-
mek volt miniszterelnökének új pártjába átvándorolt régi harcos-
társakat, aztán, midőn kiderült, hogy az összeborulás még nem
időszerű, a tékozló fiú órákon belül el is kezdte fennhangon szidni
régi csapatát.

Az egyik közösségi médiaplatformon közzétett üzenetéből ki-
derül, nem csak itt lent, az adófizetők szintjén látszik, hogy a dol-
gok rossz irányba tartanak, ennek tudatában vannak egyes
politikusok is. Az egykori kormányfő már egyenesen válságot em-
leget, párhuzamba állítva a mostani történéseket az évezred első
tizedének végén lezajlott eseményekkel. Persze nagyvonalúan el-
hallgatja, hogy akkoriban ő maga is két vállal tolta a szakadék
felé az ország szekerét a korabeli koalíciós kormányt árnyékból
támogató szociáldemokraták ifitagozatának vezéreként.

És azt sem sokat taglalja, hogy ha akkora a baj – amit más je-
lekből is sejteni –, mi vonzotta oly nagyon a kormányrúd felé.
Csak sejthetjük, hogy a segíteni akarás, mert megoldást is kínál
a romló helyzetre, de csak olyat, ami semmit nem segítene ér-
demben a bajokon. Ez, a szerinte üdvözítő út a progresszív jöve-
delem és tulajdon utáni adózás bevezetése lenne. Vagyis, akinek
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Olvasóink 
figyelmébe!

Hirdetési irodánk nyitvatartása,
a Mária-napi ünnep miatt, a követ-
kezőképpen módosul:

NYITVA: augusztus 14.,
szerda: 8–16 óra között 

ZÁRVA: augusztus 15., 16.,
17., csütörtök, péntek, szombat  

NYITVA: augusztus 18., va-
sárnap 10.30–14.30 óra között 

Felhívjuk kedves olvasóink fi-
gyelmét, hogy Színes Világ és
Múzsa mellékleteink az augusztus
15-i, csütörtöki lapszámban jelen-
nek meg, amit előfizetőink a hétfői
újsággal együtt augusztus 19-én,
hétfőn kapnak kézhez a kézbesítői
szabadnapok miatt. 

A programváltozás miatt szíves
elnézésüket kérjük. 

Köszönjük hűségüket. 
Érdeklődni a 0742-828-647-es

telefonszámon lehet. 

Dilemmák a zenetanárok versenyvizsgáin

Fordítók felelőssége



Szent István király ünnepére
hangolódva a hét végén Ákos-
falván kerül sor a tizenkilence-
dik községi napok rendezvé-
nyére. 

Az eddigieknél változatosabb prog-
ramot ígérő szervezők már hétfőn ne-
kiláttak a tényleges előkészületeknek,
az események fő helyszínének szá-
mító sport- és szabadidőközpont be-
rendezésének, felállították a hatalmas
rendezvénysátort, amely még a játszó-
teret is tető alá vonta, igyekeznek min-
dennek és mindenkinek helyet találni,
és ígérik, hogy a terület sarkában
folyó építkezés nem fogja zavarni az
esemény menetét.

Megkeresésünkre Osváth Csaba
polgármester elmondta: tudatában
vannak, hogy Szent István napja körül
nehéz rendezvényt szervezni, mert sok
helyen ünnepelnek ilyenkor, idén
hosszú hétvége is lesz a közszférában,
de bíznak abban, hogy az időjárás
kedvező lesz, és a jó program sokakat
csábít majd a hét végére a községbe.
Velük ünnepelnek a külföldi barátok,
tizenegy testvértelepülés küldöttsége
érkezik Magyarországról, Felvidékről
és Belgiumból, illetve a Konstanca
megyei Ojtuz településről, ahol ma is
magyar csángók élnek. A rendez-
vényre egy közel 25 ezer eurós euró-
pai pályázatot nyertek, de a helyi
tanács és további támogatók is gon-

doskodnak az anyagi háttér előterem-
téséről.

A rendezvénysorozatot pénteken 18
órakor nyitják meg a polgármesteri hi-
vatal előtti téren, ahol fúvószenekar,
lovasok és népviseletbe öltözött gye-
rekek vonulnak fel. Ez alkalomból szó
esik a község fejlesztési programjai-
ról, sikerekről és sikertelenségekről,
köszöntik az ötven éve egy párt alkotó
házastársakat és a századik életévét
betöltött Szabados Annát is. Ugyanak-
kor emlékplakettet és elismerő okle-
velet nyújtanak át Farkas Eleknek,
Krizsán Istvánnak, Fábián Andrásnak,
Jakab Csabának és André Mónikának.
Ezt követően átvonulnak a szabadidő-
központba, ahol kiállítás nyílik az 
önkormányzat által meghirdetett fotó-
pályázatra beérkezett munkákból, to-
vábbá Kentelki Gábor és Demeter
Magdaléna festményeiből, Orbán Irén
faliszőnyegeiből és Ferenczy Adél le-
vendulatermékeiből. Szombaton és
vasárnap kulturális programok (nép-
tánc, nóta, operett, zenekarok), sport-
rendezvények, lovas és szabadfogású
birkózó bemutatók zajlanak, találkoz-
nak a térség önkéntes tűzoltói, a köz-
ség falvai, a testvértelepülések pedig
családbarát sütés-főzést, igazi ízkaval-
kádot ígérnek. Szombaton 11 órától az
ákosfalvi katolikus templomban Szent
István-napi búcsús szentmisét tarta-
nak. Mindhárom este szabadtéri konc-
ertekre is várják a nézőket a színpad
elé.

Az ákosfalvi községi napok elma-
radhatatlan része és egyik fénypontja
a vasárnap esti Marosszék Szépe szép-
ségverseny, amelyet idén hatodik al-
kalommal tartanak meg. A magukat
megméretni kívánó lányok, hölgyek
augusztus 1-jéig jelentkezhettek, a ti-
zenhárom személyből tíz állhat kö-
zönség elé, ők Marosvásárhelyről,
Erdőszentgyörgyről, Ákosfalváról,
Harasztkerékről, Nyárádszeredából,
Jeddről és Fintaházáról érkeztek –
tudtuk meg Tóth Zsuzsannától, akit a
községbeli György Renáta Tünde is
segít a munkájában, hiszen nagy a ta-
pasztalata ezen a téren, számos ha-
sonló versenyen szerepelt. A héten a
kiválasztott lányok intenzív próbákon
vesznek részt, tanulják a koreográfiát,
színpadi mozgást, de az önbizalmukat
is erősíti a két hölgy, mert vasárnap
nappali, estélyi és fürdőruhában kell
felvonulniuk a közönség előtt. Mind-
annyiukat – az önkormányzat és a tá-
mogatók jóvoltából – értékes díjak,
ajándékok várják majd, és természete-
sen választanak szépségkirálynőt, első
és második udvarhölgyet, Miss Biki-
nit és közönségdíjat is átnyújtanak. A
megmérettetésre jelentkező lányok
fényképe az önkormányzat közösségi
oldalán tekinthető meg, kedd reggeltől
vasárnap déli 12 óráig lehet kedvelést
küldeni a fotókra. Aki a legtöbb sza-
vazatot kapja (figyelem: csak az ezen
az oldalon leadott lájkok számíta-
nak!), az viszi el a közönségdíjat.

Jogi tanácsadás
Augusztus 14-én, ma délután 4 órakor szerkesztőségünk
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A Telefonos Szeretetszolgálat 
ingyenes tábora

A Telefonos Szeretetszolgálat 11. alkalommal hívja ingye-
nes táborba azokat a 6 és 12 év közötti marosvásárhelyi
és kolozsvári gyermekeket, akik egész nyáron egyetlen tá-
borba sem jutottak el. Az ötnapos, színes és tartalmas
programra augusztus 21–25. között kerül sor Szalárdon.
Jelentkezési határidő augusztus 18., vasárnap. Bővebb
információk a Telefonos Szeretetszolgálat 0741-555-555-
ös telefonszámán kérhetők.

Unitárius találkozó 
Augusztus 24-én, szombaton Magyarzsákodon kerül sor
a Marosi Unitárius Egyházkör IX. köri találkozójára. A ta-
lálkozó de. 11 órától istentisztelettel kezdődik. Szolgálatot
végez Fazakas Lajos Levente bözödi unitárius lelkész, köri
közügyigazgató. Istentisztelet után az erdőszentgyörgyi
Százfonat néptáncegyüttes előadása következik Tőkés
Lóránt csókfalva-erdőszentgyörgyi unitárius lelkész irányí-
tásával. Népdalokat énekel Varró-Bodoczi Ilona szentge-
ricei tiszteletes asszony. A magyarzsákodi fiatalok rövid
színpadi jelenetet adnak elő. Solymosi Zsolt lelkész, a ko-
lozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója
keleti utazásáról tart vetített képes előadást. A köri talál-
kozóra az egyházkör híveit és minden érdeklődőt szere-
tettel hívnak és várnak. Marosvásárhelyről autóbusz indul
24-én, szombaton reggel Magyarzsákodra, feliratkozni a
marosvásárhelyi unitárius templomok lelkészi hivatalaiban
lehet.

Rövid terápiás program 
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26-a és szeptember
6-a között kéthetes rövid terápiás programot szervez szen-
vedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azoknak
a személyeknek a jelentkezését várják, akik változtatni
szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőség által
terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózd, Terápiás Ott-
hon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Bartha
Évánál lehet a 0740-056-691-es telefonszámon.

Tárlat a Bolyai téren
A Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termé-
ben naponta 9–13 óra között látogatható Nagy Olga fali-
szőnyeg- és a csittszentiváni Bandi Dezső faragókör
kiállítása.

Ünnepi istentisztelet Székelycsókán
Az Ákosfalva községhez tartozó Székelycsókára várják az
elszármazottakat az augusztus 18-án, vasárnap 13 órakor
kezdődő istentiszteletre. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Ma MARCELL, 
holnap MÁRIA napja.
MÁRIA: a héber Mirjam
görög és latin bibliafordítások-
ban módosult alakja. Jelentése
ismeretlen.

14., péntek
A Nap kel 

6 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 34 perckor. 
Az év 226. napja, 

hátravan 139 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. augusztus 13.
1 EUR 4,7270
1 USD 4,2173

100 HUF 1,4578
1 g ARANY 207,4267

IDŐJÁRÁS
Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 330C
min. 140C

Megyei hírek

Istentisztelet és kiállítás
Augusztus 18-án, vasárnap, közelgő nemzeti 
ünnepünk alkalmával ünnepi istentiszteletre kerül 
sor a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban
de. 10 órai kezdettel. Istentisztelet után a templom 
Bözödi György termében Szilágyi Szabolcs, 
a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének 
alelnöke állítja ki és mutatja be nagy sikerű könyve, 

a Magyar feltalálók felhasználásával készült vándorkiállí-
tását.

Vendégelőadásokon 
a Szent Cecília Együttes
A marosszentgyörgyi Szent Cecília Együttes augusztus
14-én 19 órától a békéscsabai római katolikus templom-
ban, 15-én 15 órakor a bátaszéki városi könyvtárban, 20-
án 16 órakor a salomvári művelődési házban Baricz Lajos
megzenésített verseit adja elő Simon Kinga kántornő ve-
zetésével. A szerző felolvas verseiből.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Ákosfalva is ünnepre készül

A községi napok egyik látványossága és érdekessége a szépségverseny Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Gligor Róbert László



– Számunkra nagyon fontos ez az
ünnep, hiszen Szent István a magyar
állam megteremtője, és a magyar állami-
ság ezeréves folytonosságának az emlék-
napja augusztus 20. Azt is mondhatjuk,
hogy a legrégibb magyar ünnepünk, ami
1771-től nemzeti ünnep – mondta sajtó-
tájékoztatója bevezetőjében Cseh Gábor,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) Maros megyei elnöke, a hagyo-
mányos marosvásárhelyi augusztus 20-i
ünnepségek főszervezője. 

Az elnök szerint az idei Szent István-
napi ünnep és az új kenyér ünnepe má-
sabb lesz, mint az eddigiek, mert ebben
az évben első alkalommal színpad lesz
felállítva, szent helyen, a Barátok temp-
loma helyén, és az idén is ki lesz állítva
a magyar korona és a magyar koronázási
ékszerek másai, néhai Szabó Albert kép-
zőművész alkotásai. Cseh Gábor külön
köszönetet mondott a családnak, hogy a
rendelkezésükre bocsátotta ezeket az al-
kotásokat. 

Elmondta, hogy egyben az új kenyér
ünnepe is, mert a hagyományok szerint
Szent István napján sütötték  az új búzá-
ból az új kenyeret, amely az ünnepi asz-
tal ékessége volt, az életet és az otthont
szimbolizálta. 

Az óriáskenyereket, akárcsak a ko-
rábbi években, idén is az Eldi pékség ké-
szíti, amit megköszönt az Eldi
pékségnek és Kabai Csabának, a cég
marketingigazgatójának, akinek szív-
ügye ez a rendezvény. 

Az egyik fellépő és műsorvezető Ki-
lyén Ilka színművész lesz. Fellép még
Szabó Előd, a Titán együttes frontem-
bere, Sorbán Enikő népdalénekes, a Ho-
moród mente pacsirtája, Boros Emese
énekes és Fülöp Csongor zenész, a Csil-
lagfény néptáncegyüttes, valamint a me-
zőcsávási fúvószenekar.

Ünnepi köszöntőt Sándor Krisztina,
az EMNT ügyvezető elnöke mond, il-
letve Magyarország csíkszeredai konzu-
látusának a képviselője.

Az új kenyeret a magyar törté-
nelmi egyházak képviselői, Oláh Dénes
római katolikus főesperes, Czirmai
Csaba Levente református esperes, Nagy
László unitárius lelkész és Papp Noémi
evangélikus lelkész áldja és szenteli
meg. 

A rendezvényre augusztus 20-án, 
kedden 19 órakor kerül sor a Színház
téren.

van képe fejleszteni magát, hogy többet kereshessen,
vagy van pofája vállalkozni, ami ebben az országban a
sötétben tartott emberek millióinak átveréséből élő po-
litikusok szemében felér egy merénylettel, arról ará-
nyaiban is magasabb adót kellene lehúzni. Mintha az
azonos adókulcs mellett a nagyobb keresetűek nem fizet-
nének amúgy is nagyobb nettó összeget az állam szá-
mukra is ugyanolyan csapnivaló szolgáltatásaiért.
Doktorunk számokkal nem nagyon fárasztja a követőit,
így nem derül ki, hogy a gazdagok megkopasztása meny-
nyivel segítené ki az államkasszát. Mert ez az üzengetés
nem is arról szól, hogy lenne egy életképes intézkedés-
csomag a tarsolyában, ez csupán a régi csapata klasszi-
kus szavazótáborának a magához csalogatását célzó
halandzsa. Pontosan beleillik az utóbbi három évtized
kurzusába, ami arról szólt, hogy ebben az országban
nem a tisztességes munkából egzisztenciát felépíteni
szándékozóknak, hanem a fogalom legrosszabb értelmé-
ben élelmeseknek áll a zászló. Azért néz ki ez az ország
így, amilyennek látjuk, és azért ülhetnek a közélet leg-
fontosabb bársonyszékeiben olyan szakmai hátterű ve-
zetők, akikre egy rendesen működő országban a veszett
fejsze nyelének őrzését sem bíznák rá. Ennél csak az a
rosszabb, hogy a leváltásukra sem látszik életképesnek
tűnő alternatíva.

Kánikula és viharos idő
Kánikula és jelentős lehűlés váltogatja egymást a
következő két hétben, csapadékra leginkább au-
gusztus 14-e és 17-e között, valamint augusztus 20-
a után számíthatunk – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat  által kiadott, az augusztus
12-e és 25-e közötti időszakra vonatkozó előrejel-
zésből. Erdélyben az első két nap kánikula lesz, 35
Celsius-fok körüli nappali csúcshőmérséklettel, majd
erőteljes lehűlés következik, 17-én sehol nem lesz
25 Celsius-foknál melegebb. Augusztus 18-a és 20-
a között napról napra melegebb lesz, a hőmérő hi-
ganyszála ismét 30 Celsius-fok fölé emelkedik, majd
újabb lehűlés következik. Az éjszakai legalacso-
nyabb hőmérsékleti értékek a nappaliaknak megfe-
lelően változnak: a kezdeti 16 Celsius-fokról 12-re
csökkennek, majd augusztus 20. körül 14 Celsius-
fokra nőnek, 21-e után pedig ismét csökkenni kez-
denek.  A hegyvidéken péntekre 16 Celsius-fok köré
esnek vissza a nappali maximumok, 20-án ismét 21
fok lesz, és ez nagyjából változatlan marad a perió-
dus végéig. (Agerpres)

Többe kerülhet a vezetés 
közbeni telefonozás

Október közepétől szigorúbban fogják büntetni Ro-
mániában az okostelefonok és hasonló készülékek
használatát autóvezetés közben, az erről szóló ren-
deletet hétfői ülésén fogadta el a kormány. A közle-
kedési törvényt módosító, két hónap múlva életbe
lépő kormányrendelet értelmében 870-1160 lej kö-
zötti pénzbírságra és négy büntetőpontra számíthat
az a járművezető, aki kezét kép, hang vagy írott 
szöveg rögzítésére, illetve visszaadására alkalmas
készülékre teszi, miközben járműve mozgásban
van. Amennyiben az okostelefon vagy más hasonló
készülék használata más kihágással társul, az elkö-
vetőnek 30 napra felfüggesztik a jogosítványát.
(MTI)

Másfél ezer turista ragadt 
egy görög szigeten

Nagyjából 1500 turista – köztük romániaiak – ragadt
több napra a görög Szamothraké-szigeten, miután
elromlott a komp, ami kapcsolatot teremt a sziget és
Görögország többi része között – számol be a
Voria.gr hírportál. A hír felháborodást és pánikot kel-
tett a turisták körében, akik nem tudták elhagyni a
szigetet. A hatóságok megengedték egyes turisták-
nak, hogy a helyi közigazgatásnak helyet adó épü-
letekben szálljanak meg, mások sátorban laknak a
kikötő közelében. (Mediafax)

Elköltöztettek 
egy hárombocsos anyamedvét

Elköltöztették a zernyesti rezervátumba az anya-
medvét és három bocsát, amelyek lejártak a turisták
közé a Szent Anna-tóhoz. A műveletet jóváhagyta a
környezetvédelmi minisztérium. A zernyesti létesít-
mény képviselői arról tájékoztattak, hogy a medvék
költöztetéséről a környezetvédelmi tárca döntött, mi-
után a nagyvadak mindennap lementek a turisták
közé a Szent Anna-tóhoz. „Egy tragédia vagy lelö-
vésük elkerülése érdekében az erdészet vezetője
kért segítséget a rezervátumba történő elköltözteté-
sük érdekében” – közölték a zernyesti létesítmény
képviselői. (Mediafax)

Ország – világ

Mózes Edith

Augusztus 20. – Színház tér
Szeretettel várják Marosvásárhely magyarságát

Progresszív halandzsa
(Folytatás az 1. oldalról)

Szombaton kezdődnek a Kolozsvári Magyar Napok
Szombaton kezdődik és kilenc
napon át biztosít kulturális él-
ményt és kikapcsolódást a kolozs-
váriak, valamint a városba
látogatók számára a Kolozsvári
Magyar Napok rendezvénysoro-
zata.

A szervezők a Kolozsváron kedden
tartott sajtótájékoztatójukon elmondták:
133 helyszínen mintegy 630 program
várja az érdeklődőket. A programok kö-
zött a magyarnapok.ro honlapon vagy a
Kolozsvári Magyar Napok telefonos al-
kalmazáson keresztül lehet böngészni.

Gergely Balázs főszervező felidézte:
a kilenc évvel ezelőtt szervezett első ma-
gyar napok előtt a kolozsvári magyarság
közérzete rossz volt amiatt, hogy nem si-
került megakadályozniuk a Fő tér felvo-
nulási térré való átalakítását. A
Kolozsvári Magyar Napok szervezőcsa-
pata azonban lehetőséget látott a kopárrá
változtatott, lekövezett, tömegrendezvé-
nyek befogadására alkalmassá vált tér-
ben, és azt tűzte ki célul, hogy elsőként
foglalja azt el. Kijelentette: a Kolozsvári
Magyar Napok programsorozat azóta

mintául szolgált megannyi erdélyi ve-
gyes lakosságú város magyar közössé-
gének. Hozzátette: a tizedik magyar
napokon kiállítással tekintenek vissza a
korábbi évek kolozsvári és más városok-
ban szervezett magyar napjaira.

A programok közül kiemelte a ma-
gyar Állami Népi Együttes kimondottan
erre az alkalomra készített előadását,
melyet a vasárnapi nyitógála keretében
nézhet meg a közönség, és a Magyar Ál-
lami Operaház Szerelmi bájital című
szabadtéri előadását. Szabó Lilla prog-
ramigazgató elmondta: a fesztivál külön-
böző helyszínein mintegy száz
gyermekprogrammal, ötven filmvetítés-
sel, 25 tárlatmegnyitóval, városnéző sé-
tákkal, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház miniévadával, futó- és sakkver-
sennyel várják az érdeklődőket. A kiál-
lítások közül a Kolozsváron született
Korniss Péter fotográfus Változások
című kiállítását, valamint a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum Ady-emlékkiállítását
emelte ki. Szabó Lilla elmondta: a ren-
dezvény minden napján pódiumbeszél-
getésen idézik a 30 évvel ezelőtti

rendszerváltást. Két szoboravatóra is sor
kerül a magyar napok keretében: a Ma-
gyar Unitárius Egyház Dávid Ferenc
egyházalapítónak, a Művészeti Múzeum
pedig alapítójának, Ditrói Ervinnek állít
szobrot.

A magyar napok keretében hétfőtől
lesznek előadások a Fő téri nagyszínpa-
don, és szerdától alakul fesztiválutcává
a Farkas utca. Idén is a magyar napok
rendezvénysorozatába illeszkedik a
Szent István-napi néptánctalálkozó, a
Mimesis kortárs művészeti fesztivál.

Gergely Balázs elmondta, soha nem
volt olyan jó a szervezők és a polgár-
mesteri hivatal közötti együttműködés,
mint az idén. Oláh Emese, Kolozsvár al-
polgármestere megjegyezte: míg a ki-
lenc éve rendezett első magyar napok
szimbolikus, 3000 lejes támogatást ka-
pott a várostól, mára az önkormányzati
finanszírozás elérte az 530 ezer lejt. Az
alpolgármester azt is elmondta, hogy
idén a fesztivál idején sűrűbben fognak
járni és este egy órával tovább közleked-
nek a legfontosabb vonalakon az autó-
buszok és a villamosok. (MTI) 

Olvasom, hogy az augusztus 10-i bu-
karesti tüntetés kijelölt területére a fut-
ballmeccseken használt beléptető-
rendszert alkalmazta a hatóság, hogy
így akadályozza meg a veszélyes anya-
gok, eszközök bevitelét, bevetését. Na,
hiszen! Mintha nem látnánk, mi történik
a stadionokban! Elég a Craiova – Bu-
dapesti Honvéd összecsapás minősíthe-
tetlen történéseire gondolnunk.
Hanggránát, öngyújtó, füstbomba! Az
ilyenek hogy kerülnek a lelátóra a „szi-
gorú” ellenőrzés dacára? Csakis úgy,
ha elnéző a karhatalom. Vagy azért,
mert részrehajló, vagy, mert a bunyó, a
botrány jól jön neki. Romániában mind-
két hatalmi hozzáállás tetten érhető,
pláne, ha a kisebbség, a magyarok ká-
rára, bőrére megy a buli. Ha a futbal-
listák nem is remekelnek, a fut-
ballhuligánok csapata remekül teljesít.
Kellő irányítással különösen. A mostani
tiltakozás Bukarestben és más városok-
ban az egy évvel ezelőtti véres tünte-
tésre emlékeztetett, amikor a csendőrök,
kommandósok nagyon keményen, kímé-
letlenül léptek fel, sok békés embert is
bántalmazva. A randalírozó futball-
drukkerek, a dinamósok, steauások (?),

akik az akkori beavatkozásokra ürügyet
adtak, aránylag szárazon megúszták.
Utóbb is tapasztalhattuk, az úzvölgyi
eseményeken például, hogy milyen ha-
tásos tud lenni a rabló-pandúr, tolvaj-
zsandár összjáték, ha a hatalom érdeke
éppen ezt kívánja. Ilyenkor nyoma vész
minden lehetséges tettesnek, mit sem ér
az azonosításra bármely cáfolhatatlan
bizonyíték, videó- vagy hangfelvétel.
Még a nemzetközi közvéleményt is sike-
rül megtéveszteni. Ebben tökélyre vitte
ténykedéseit az ország. Pedig nem is
banánköztársaság. Olykor annál rosz-
szabb, de most ne hasonlítgassunk. A
téma kínálta az apropót. Ugyanis ötven
éve, 1969 júliusában zajlott az a bizo-
nyos közép-amerikai futballháború,
amely akkoriban megdöbbentette a ci-
vilizált világot. Százórás vagy ötnapos
háborúnak is nevezték. El Salvador és
Honduras között robbant ki, az volt a
tét, hogy a két labdarúgó-válogatott
közül melyik juthat ki a világbajnok-
ságra. Ebből keletkezett az ellentét, rob-
bantak ki az összetűzések, majd maga a
fegyveres összecsapás, a háború, de
nyilván ennek az egésznek ennél komo-
lyabb és összetettebb okai voltak, poli-

tikai, gazdasági, egyéb alapvető érde-
kek húzódtak a háttérben. Könyvek, fil-
mek, tanulmányok elemezték utólag a
történteket. Tény, hogy az emberek nem-
zeti érzelmeit könnyű felkorbácsolni,
főleg, ha olyan szenvedélyekről van szó,
mint a labdarúgás. Vagy öt-hatezer ha-
lott, tízezernél több sebesült lett a vég-
eredmény. Nem jó az ilyesmivel
játszani! Ma sem. Európának ezen a tá-
jain sem. És mégis lépten-nyomon ki-
játsszák a magyar kártyát. Már javában
zajlanak az új idény labdarúgó-bajnok-
ságainak összecsapásai. Ahol egy kis
magyar vonatkozású hivatkozással
lehet hőbörögni, azt holtbiztosan meg is
teszik. Magyargyalázó feliratokkal,
transzparensekkel, rigmusokkal. A leg-
ritkábban követte büntetés az ilyen
megnyilvánulásokat. A szurkolók meg-
fékezhetetlenek, nézzük el nekik, hang-
zik az igazolódás ilyenkor. Ne nézzük el!
De elsősorban azt ne feledje senki, hogy
a lelátók amúgy is felfokozott hangulata
akkor igazán veszélyes, ha „a politikai
őrület és a hatalom a maga erőszak-
szervezetével meg is lovagolja”, rá is
épül erre. Egyébként: Ria-ria-mizéria!
Ez is egy felkapott biztatás lehetne a
honi stadionokban, sajnos talán még
nagyon sokáig. (N.M.K.)

Erről jut eszembe
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tulajdonképpen mi, jelenlegi tanárok is az
oktatásügyet képviseljük, így ennek tekinté-
lye, hírneve, mely ilyen alkalmakkor jelen-
tősen csorbul, nem közömbös nekünk. 

Bár a tételekhez is lehetne megjegyzéseket
fűzni (mennyire reprezentatív az az anyag
vagy részlet, amit számonkérnek tőlük),
most csak a fordítás minőségét kommen-
tálva, röviden elmondhatjuk, hogy a román
szöveg szó szerinti fordítása sajnos oda ve-
zetett, hogy a tartalom, a szöveg értelme is
sérült, és bizonyos helyeken érthetetlenné
vált a vizsgázó számára. De azt sem hagy-
hatjuk szó nélkül, hogy ha egyetemet végzett
fiataloktól, sőt az érettségiző diákoktól is el-
várjuk, hogy helyesen fogalmazzanak ma-
gyarul, akkor a vizsgákon közzétett szöveg
is meg kellene feleljen ennek az igénynek.
Talán nem kell magyarázni, hogy a szó sze-
rinti fordítás gyakran nem fedi az eredeti tar-
talmat. A két nyelv alapos ismerete mellett a
zenei szakterületen való jártasság és némi bá-
torság is kell ahhoz, hogy a nyelvnek meg-
felelő sajátos szófordulatokat, mondatszer-
kezetet használva, a kérdés eredeti értelmét
továbbítsuk a vizsgázó felé. Ez most megint
nem sikerült. A szöveg néha nevetséges, da-
rabos. Olyan mondatok születtek, melyekkel
soha semmilyen zenei szakírásban nem talál-
kozhatnánk, ott ugyanis elfogadhatatlanok.
Továbbá sajnálatos tévedés, hogy az egyik
utolsó tételnél hol magyarul, hol románul
van pár szó, valójában – furcsa keveréket
eredményezve – félig készült el csak a fordí-
tás. 

Lehetne még elemezni: elszomorító, hogy
majdnem minden mondat, bekezdés, felso-
rolás tartalmaz valamilyen szakmai értelem-
ben vett félreértést, fogalmazás- és stílusbeli
kivetnivalót, sőt még ismétlődő helyesírási
hibát is. Így nem létezik „Brandemburgia 1-
es hangverseny”, „Est” a székelyeknél, to-
vábbá a szimfónia és a sinfonia két

különböző fogalom stb. Cinikus mondat az
egyes tételeket követő megjegyzés: Az érté-
kelésnél figyelembe veszik a logikus felépítést
és a szaknyelv használatát, míg a vizsgatéte-
lek megfogalmazásában például a kettőspon-
tok után következő szempontok felsorolása
még véletlenül sem logikus a szöveg folya-
matosságát, a nyelv helyességét, a fogalma-
zást tekintve. De talán ennyi is elég ahhoz,
amiért mindezt szóvá tesszük. A cél nem a
kritika, hanem meggyőző érvelés amellett,
hogy szükség van a minőségi fordításra. S ha
már van magyar nyelvű zenei felsőoktatás,
miért nem veszik igénybe ilyenkor tanügyön
belül a szakmai segítséget? Mi ezt a közre-
működést Marosvásárhelyről, a Művészeti
Egyetem Zeneintézetéből az ügy fontosságá-
nak tudatában és megoldásának érdekében
önzetlenül, szívesen felajánljuk.« 

A levél nyomán megkerestük a Közokta-
tási Minisztérium kisebbségi államtitkársá-
gát, ahonnan az országos értékelő- és
javítóbizottsághoz irányítottak. 

Érdeklődésünkre Nyárádi Zsuzsa tanácsos
elmondta, hogy a tavalyi bírálat eljutott hoz-
zájuk. Ezért az idei vizsga megszervezésekor
Maros megyét bízták meg, hogy valamennyi
tantárgyból magyarra fordítsák a tételeket.
Hogy a zenei tételekkel ne legyen gond, a
Művészeti Egyetemről is kértek képviselőt,
akinek a kilétét nem fedhetik fel.

Kérdésünkre a Művészeti Egyetem Zene-
intézetének magyar anyanyelvű tanári közös-
ségétől azt a választ kaptuk, hogy közülük
nem vett részt senki a fordítóbizottságban. 

Mivel nincsen szándékunkban nyomozó
munkát folytatni, bár jó lenne tudni, hogy kik
azok a magyar tagozaton oktató zenetanárok,
akik csak ilyen mértékben ismerik a zenei
szaknyelvet, és ennek ellenére vállalkoztak
a fordításra, azzal zárjuk ezt az írást, hogy re-
mélhetőleg jövőre csak sikerül pontos ma-
gyar fordításban jobb kérdésekkel felmérni a
vizsgázó tanárok felkészültségét. 

Fordítók felelőssége

(Folytatás az 1. oldalról)
Fotó: Nagy Tibor

Kedden délelőtt a marosvásárhelyi
Sörházban sajtótájékoztatót tartot-
tak az Erdélyi Pálinka Lovagrend ve-
zetői. Többek között elmondták,
hogy a Forgatagon ismét jelen lesz-
nek, ugyanis a negyedik alkalommal
szervezik meg az erdélyi pálinka- és
párlatversenyt. Természetesen szó
esett a pálinka készítéséről és forgal-
mazásáról is. 

Barabási Attila-Csaba, aki ezúttal nem a
Maros Művészegyüttes igazgatójaként volt
jelen, hanem a rend tagjaként, elmondta,
hogy szervezetük elsősorban a kulturált pá-
linkafogyasztást szeretné népszerűsíteni,
ezért fogtak össze azok a pálinkakészítők,
akik szeretnék reklámozni, forgalmazni mi-
nőségi és szavatolt termékeiket. A Forgatag
is egy olyan alkalom, ahol a nagyközönség-
gel ismertethetik termékeiket és népszerűsít-
hetik a szervezetüket. Júliusban volt a rend
közgyűlése, Antalfi Zoltánt újraválasztották
elnöknek. A sajtótájékoztatón levő elnök –
folytatva a gondolatot – elmondta: szerveze-
tük három megyét: Maros, Hargita és Ko-
vászna termelőit, előállítóit fogja össze, de
célkitűzéseik között szerepel a gyümölcster-
mesztőkkel és más mezőgazdasági, illetve
szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás
is. Sikerült elérniük azt, hogy a határon túli
magyar szervezetekkel, rendekkel is felve-
gyék a kapcsolatot. 2018-ban kilenc alka-
lommal vettek részt Kárpát-medencei
pálinkamustrán, amelyekre a tagok által ké-
szített termékekből vittek mintákat. Termé-
szetesen minden találkozás alkalom a
tapasztalatcserére is. Azért képviseltetik ma-
gukat a Vásárhelyi Forgatagon, mert itt is le-
hetőség van a bemutatkozásra. Mi több,
tavaly mintegy 300 mintát hoztak el a meg-
mérettetésre, nemcsak a tagok, hanem más
hazai és határon túli termelők is, így remé-
lik, hogy az idén akár 400-500 mintát is hoz-
nak majd. Újságírói kérdésre megtudtuk,
hogy a tagok számára nem teremtenek ver-
senyhelyzetet azok, akik törvénytelenül

főzik a pálinkát. Akik soraikba álltak, mind
szavatolt minőségű termékek előállításával,
forgalmazásával foglalkoznak, és „a fo-
gyasztók eldöntik”, hogy melyik a jó pá-
linka. Fontos a népszerűsítés, ezért
igyekeznek termékeiket eljuttatni vendéglá-
tóipari, turisztikai egységekbe. Megtudtuk
azt is, hogy októbertől havonta a Beat ven-
déglőben pálinkabemutatót tartanak, és
hosszú távon azt is tervezik, pálinkaházat
nyitnak a megyeszékhelyen. 

Somogyi Csaba a pálinka- és párlatver-
seny elbírálásának rejtélyeibe vezette be a
jelenlevőket. Elmondta, mit vesznek figye-
lembe a zsűri tagjai, és miként érik el a min-
ták besorolásával a bronz, ezüst és arany
kategorizálást. A minősített termék ára ma-
gasabb ugyan, de garantált az ízvilága és
mindaz, ami egy jó pálinkára jellemző –
mondták, majd kérdésre azt is megtudtuk,
hogy a pálinka ára attól is függ, hogy miből
készül, hiszen van olyan gyümölcs, amely-
hez könnyebben, nagyobb tételben jutnak
hozzá a készítők, a különleges ízű málna-,
áfonya- és más hasonló pálinka litere elér-
heti a 100-150 lejt is. 

A Forgatag szervezői várják azokat, akik
beneveznének a negyedik erdélyi pálinka- és
párlatversenyre. 

A mintákat augusztus 27-ig – naponta 10
– 13 óra között – kell eljuttatni a Forgatag
szervezői irodájába (Marosvásárhely, Bucegi
utca 14. szám, telefon 0365-732-829). Fél
liter pálinkával kell benevezni, és fel kell
tüntetni a termelő nevét, elérhetőségét, a pá-
linka származási helyét, fajtáját (milyen gyü-
mölcsből készült), alkoholfokát, évjáratát, és
természetesen mellékeljenek néhány sort az
előállítóról is.  

Az érdeklődők további információt 
Gáspár Botond projektfelelőstől kaphatnak 
a 0742-609-260-as telefonszámon vagy a
gaspar.botond@gmail.com e-mail-címen. 

Az érdeklődőket pedig mind a lovagrend
tagjai, mind a Forgatag szervezői várják a
verseny helyszínén. (vajda) 

Az Erdélyi Pálinka Lovagrend 
jelen lesz a Forgatagon 

Amikor ismeretlenül, egyetlen sza-
vamra tárul fel előttem közel hét és
fél évtized története, és a kincsek,

keservek megosztása után még a kérésemet
teljesítő köszöni meg az együttlétet, akarat-
lanul is belém villan a kérdés: honnan ennyi
alázat és bizakodó jóság? Mekkora erő kell
ahhoz, hogy valaki egy feldolgozhatatlan tra-
gédia után megőrizze azt a tisztaságot, amit
sokszor a legkisebb megpróbáltatás alatt is
hajlamos levetkőzni a lélek?

Az ősz hajú, nyílt tekintetű asszony egy
péntek délután állított meg az utcán. 

– Nem tetszik kérni? – nyújtott felém egy
kötés illatos mentát. Kértem, de a két lejért
kínált gyógynövény mellé egy élettörténetet
is szerettem volna. Pár perc múlva már egy
közeli vendéglő árnyékos teraszán ültünk.
Beszélgetőtársam pillanatig tétovázott csak,
aztán születési éve után teljes nevét is el-
árulta: Hajdú Ilus, özvegy Szabó Károlyné
nagyernyei lakos, ismerőseinek, barátainak
Ica. 

Nemsokára a múlt század derekán jártunk,
egy korán félárván maradt szovátai lány vi-
lágában, aki nem volt még tízéves, amikor
megtanult háztartást vezetni, és serdülőkorá-
ban már mások otthonáért is felelt.

– Édesapám kilencéves koromban meg-

halt, anyám egyedül maradt velem és a test-
véremmel. Akkoriban kezdtem kicsinként
megtanulni a házimunkát. 15 éves koromtól
már családoknál dolgoztam, mostam, főztem,
takarítottam. Először Csegzi Kálmán kultúr-
igazgatóék fogadtak fel, velük ötven éven át
tartottam a kapcsolatot. Udvarias, művelt
emberek háztartását ve-
zettem, jegyzőkét, taná-
rokét, orvosokét. 

– Mi maradt meg a
leginkább ebből az idő-
ből? 

– Az, ahogy mosófazékkal hordom a patak-
ról a vizet, a harmadik szomszédtól pedig a
kútvizet. Csegziéknél egy öttagú családra
mostam, főztem. Mindig szépen bántak
velem, soha meg nem bántottak.

– Mikor került Nagyernyébe?  
– 23 évesen, amikor férjhez mentem. 1968-

ban volt az esküvőm, 1972-ben született meg
a nagyobbik, 1978-ban a kisebbik fiam, a
kettő között pedig, 1974-ben a lányom. 

– A későbbiekben is járt még családokhoz
dolgozni?

– Igen, csak akkor már Marosvásárhelyre.

Öt évvel ezelőtt még dolgoztam. Kéthetente
mentem egy-egy helyre takarítani, vasalni,
rendbe tettem a szobákat, lemostam az ajtó-
kat, ablakokat, kiporoltam a szőnyegeket.
Igaz, ez utóbbit az egészségi állapotom miatt
már nem bírtam egyedül, a háziak segítettek.
2014-ben meg kellett műteni a forgómat,

akkor hagytam abba a
munkát. Otthon van egy
kicsi veteményesem,
most már csak azt ren-
dezgetem. Saját hasz-

nálatra termesztek zöldséget, eladni csak
mentát szoktam, abból ugyanis nagyon sok
van.

Majdnem egy órája beszélgettünk, amikor
a 74 esztendő legnehezebb időszaka is előjött
az emlékek közül. 

– 1995-ben egy szabálytalanul közlekedő
szebeni sofőr elütötte a férjemet. Egy ka-
nyarban történt, ott voltam mellette. Láttam,
hogy rögtön elcsavarodik a szája, de nem
múlt ki azonnal. Négy hónapig küzdött az
életért, azt is mondták a kórházban, hogy egy
ilyen baleset után általában feleannyi idő
alatt vagy elmegy az ember, vagy felépül. Az

uramnak erős volt a szíve, az tartotta meg
ilyen sokáig. 

– A sofőrt felelősségre vonták?
– Hat évig húzódott a törvényszéki eljárás,

a költségeket persze én fizettem. Kártérítés-
ként egy aragázkályha és két kenyér árának
megfelelő összeget állapítottak meg. A továb-
biakban végrehajtót kellett volna fogadnom,
ezt nem tettem, így végül egy banit sem kap-
tam. A pénz persze mit sem enyhített volna a
fájdalmamon. Annak a sofőrnek a mai napig
tudom a nevét, előttem van az arca. Ha üzen-
hetnék neki valamit, csak annyit mondanék,
hogy szégyellje magát.

Az idős asszony egész lényén látszott, hogy
újra lepergette magában a történteket. Nehéz
volt ezek után megszólalni, másról beszélni,
neki mégis sikerült. Két fiúunokájáról és a
hetedikes kislányról mesélt, akinek ragyogó
esze van, matek- és történelemversenyeken is
remekel. Aztán lassan elköszöntünk.

– Csókolom – mondta távozáskor az idős
asszony. Restelltem, hogy ennyire megtisztel
– éppen úgy, ahogy végigdolgozott évtizedein
át mindenkit –, és én is ugyanígy válaszoltam.
Beszélgetőtársam elnevette magát, aztán
szorgos léptekkel indult tovább a busz-
megálló felé a táskájában illatozó menta-
csokrokkal.

Tisztaság és mentaillat
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Immár 11. éve, idén is ingye-
nes táborozást biztosít a 
Telefonos Szeretetszolgálat
azoknak a gyerekeknek, akik-
nek a vakációban nem volt le-
hetőségük elutazni, nyaralni
menni. Kezdeményezésüket
ez évben is sok jó szándékú
személy karolta fel, és  nem-
csak tehetősek, vállalkozók
vállalják egy-egy gyerek tá-
boroztatásának a költségeit,
hanem kisnyugdíjasok is, akik
esetenként félve kérdezik
meg: nem gond, ha két rész-
letben fizetik ki a felkínált
összeget? 

Augusztus 21–25. között ötnapos
táborba visz a Telefonos Szeretet-
szolgálat Szalárdra húsz marosvá-
sárhelyi, valamint húsz kolozsvári
gyereket. Az ingyenes táborba au-
gusztus 18-áig jelentkezhetnek
olyan marosvásárhelyi, illetve ko-
lozsvári 6-12 év közötti gyerekek,
akik a nyár folyamán nem voltak
sehol nyaralni, táborozni. 

A gyerekek ötnapos táborozta-
tása – utazás, szállás, étkezés – fe-
jenként 300 lejbe kerül. Erre indított
gyűjtést a szeretetszolgálat, bárki
felvállalhatja egy-egy gyerek tábo-
roztatásának a költségét. Sajó Nor-
berttől, a Telefonos Szeretet-
szolgálat vezetőjétől megtudtuk,
hogy jelenleg még három gyerek tá-
boroztatási költségei lefedetlenek.
Tavaly is volt többlet, azaz több fel-
ajánlás érkezett, mint ahány gyerek,
és azt tanszerekre, a táborhelyen
szükséges eszközök vásárlására for-
dították, hiszen a szálláson, szállí-
táson és étkeztetésen felül egyéb
költségek is felmerülnek, a kézmű-
veskedéshez szükséges kellékektől
a tollasütőkig évről évre pótolni kell
a tevékenységekhez szükséges esz-
közöket.

Nemcsak az üzletember, 
a kisnyugdíjas is ad

Sajó Norbert hangsúlyozta, min-
den évben megérinti őket is az,
hogy kik adományoznak a gyerekek
táboroztatására. Nagyon sok olyan
személy vizsgázik emberségből és
önzetlenségből jelesre, akik kis
nyugdíjból egyik napról a másikra
élnek.  – Felhívott egy özvegyen
maradt asszony, aznap hunyt el a
férje, és az volt az első kérdése,
hogy támogathatja-e egy gyerek tá-
boroztatását. Ugyancsak telefonon
keresett meg egy bukaresti román
hölgy, aki egy multinacionális cég-
nél dolgozik a fővárosban. Mint
mondta, a Facebookon látta a felhí-
vásunkat, és mivel a kollégái éppen
születésnapi ajándékra gyűjtöttek
neki, arra kérte őket, ne vegyenek
ajándékot, hanem a pénzt kaphassa
meg, mert van egy tábor, amit tá-
mogatna. Két gyerekre való össze-
get utalt át nekünk. Ugyanakkor
bejött hozzánk egy pedagógus,
mondván, hogy a szülői közösség
meg szerette volna őt ajándékozni,
és arra kérte őket, hogy inkább ösz-
szepótolva juttassanak el egy-két
gyereket a táborba. Ez a pedagógus

elárulta,  hogy volt olyan tábor,
amibe gyerekként úgy mehetett el,
hogy kedvezményt adtak a szülei-
nek, és ezt ő nem felejtette el. Úgy
érzi, most rajta a sor, hogy segítsen. 

Volt alkalom, hogy nyugdíjas ke-
resett meg, hogy szeretné felvállalni
egy gyerek táboroztatásának a költ-
ségeit, de csak 150 lejt tud abban a
pillanatban arra szánni, a következő
nyugdíjkor adná a többit, ha lehet-
séges.  

Olyan jó ezeket a példákat látni!
Kissé talán mindenki visszaemlék-
szik a gyerekkori éveire, és bizo-
nyára mindannyiunk családjában
voltak, vannak nehézségek, ame-
lyek miatt egyik-másik nyár úgy-

mond kissé szürke marad. Ezt
színezzük mi ki. 

Néhol nem élelemben, hanem
odafigyelésben van hiány

Több mint egy évtizeddel ezelőtt
négy gyerekkel kezdték, és fokoza-
tosan eljutottak oda, hogy negyven-
nek biztosítanak felejthetetlen nyári
élményeket. Érdeklődésünkre, hogy
milyen közegből érkeznek a táboro-
zók, Sajó Norbert rámutatott, úgy
látják, hogy a szegény gyerek foga-
lom átértelmeződött, és sokkal
komplexebbé vált, mintsem hogy
úgy hirdessék: szegény gyerekek-
nek szóló ingyenes tábor. 

– Érdekes világot élünk, ahol
megtörténhet az is, hogy egy amúgy
jól szituált vagy stabil anyagi körül-
mények között élő családnál is el-
marad a nyári táborozás, nyaralás,
mivel beüt egy váratlan esemény,
műtét, haláleset, válás. Ezért na-
gyon szerencsésnek találjuk a Nem
voltál sehol egész nyáron? Tábo-
rozz velünk! felhívást. 

Azt tapasztaljuk, hogy egyre job-
ban igénylik a gyerekek az egymás-
sal töltött minőségi időt. Számunkra
a kihívás nem az volt, hogy miként
tesszük egyre gazdagabbá a progra-
mot, hanem az, hogy mennyire tu-
dunk időt hagyni önmagukra,
egymásra. Az előző években töre-
kedtünk arra, hogy program progra-
mot érjen, különböző élményekben
részesítsük őket, mozgás, áhítatok,
kézműves tevékenységek, játékok
révén. Tavaly volt egy izgalmas
próbálkozásunk, hívtunk egy trénert
az OTP bank részéről, aki a gyere-
keknek pénzügyi előadást tartott,
mesélt nekik arról, hogy mi a pénz,
hogyan szerzik meg a szülők, mire

megy el, hogyan lehet félretenni,
spórolni. A szakember  konkrét 
példákat is felhozott, például hogy
a tábort miként tudtuk megszer-
vezni. 

Azt láttuk, hogy a gyerekeknek
interakciókra van elsősorban szük-
ségük, és kevesebb kötött prog-
ramra. Idén teljesen újszerű
dologgal készülünk, elkísér minket
egy gyermekpszichológus, akinek
az lesz a feladata, hogy a tábor ideje
alatt elérhető helyen legyen, egy
babzsákkal kialakított kis térben,
ahová bármikor oda lehessen
menni, és el lehessen vele beszél-
getni. 

Bár a gyerekek nagy része nehéz
anyagi körülmények közül érkezik,
azt látjuk, hogy a legnagyobb prob-
léma az, hogy lelkileg sérültek, va-
lamiféle otthoni, fel nem dolgozott
terhet hordoznak magukkal. Ez a
néhány nap kiváló alkalom arra,
hogy kissé felszabadítsuk őket
olyan terhek alól, amelyek nem il-
letik őket. 

Bár vége az ebédnek, ők csak
ülnek és esznek...

– Vannak olyan gyerekek, akik
nem ettek nyílt tűzön sütött szalon-
nát, nem vonatoztak, nem kóstoltak
házi kenyeret. És sajnos minden
évben van néhány gyerek, akik, bár
már rég vége az ebédnek, ők még
mindig ülnek és esznek... Nagyon
sokrétűek otthon a problémák, attól
kezdve, hogy nincsen elég élelem,
egészen odáig, hogy sírva jön egy
kislány, mivel őt a tábor alatt egyet-
len este sem hívta az anyukája, és
már nagyon hiányzik neki... Sok
családban rossz a pénzbeosztás,
széthúz a család, a gyerekek nem
előre vannak helyezve a családban,
hanem valahol hátul kullognak –
számolt be a szomorú valóságról
Sajó Norbert. 

Esti mese az ágy szélén
A szervező rámutatott, minden

évben megfogalmaznak egy alap-
vető, de pozitív gondolatot, és aköré
épülnek az énekek, áhítatok, tevé-
kenységek. Idén az, hogy Értékes
vagy! – azt szeretnék, ha a csapból
is ez a gondolat folyna. – Viszünk
meséskönyveket, és úgy döntöt-
tünk, hogy esténként a csinnadratta
helyett le fogunk ülni az ágyak szé-
lére és mesét olvasunk a gyerekek-
nek. Sok családban ez is hiányzik,
ami megint azt jelenti, hogy „sze-
gény gyerek”, bár a mai világban
abban mérik a szegénységet, hogy
van mit ennetek, van autótok.

Saját táborhelyet vásároltak
Beszélgetésünk során Sajó Nor-

bert örömhírrel is szolgált, régi
álmuk vált valóra: sikerült egy saját
táborhelyet vásárolniuk Bedében,
festői környezetben, mindössze 25
perc távolságra a megyeközponttól.
A 14 ezer eurós telek vásárlása ado-
mányokból történik, tizennégy 
közéleti személyiség támogatná
ebben a Telefonos Szeretetszolgála-
tot ezer-ezer euróval. Tizenketten –
köztük orvos, lelkész, mérnök, szí-
nész, tanár, üzletember, séf, spor-
toló és informatikus – már
felvállalták ezt. 

A hatezer négyzetméteres terület-
nek, amire már előleget is adtak,
kettős rendeltetést szánnának, egy-
részt táborhelyként szolgálna, jövő-
ben már itt szerveznének sátortábort
a gyerekeknek, majd évente foko-
zatosan építkeznének: egyszer fila-
góriát, majd szálláshelyet. 

– Az elkövetkező tíz évben azt
szeretnénk, hogy ne más tábor-
helyre fordítsunk pénzt, hanem a
sajátunkba fektessünk – tette hozzá
Sajó Norbert. Mint mondta, számos
ötletük van, a gyógynövénytábortól
az almatáborig. A bedei telken gyü-
mölcsfák vannak, így el szeretné-
nek menni gyerekekkel almát
szedni, almalevet facsarni, elhívni
egy nénit a faluból, hogy süssön
almás lepényt a gyerekekkel együtt.
Meg lehetne hívni egy biológust,
aki ismertetné az alma fontosságát,
egy festőművészt, aki a gyerekek-
kel almákat festene, legyen egy hét,
ami az almáról szól. 

Ugyanakkor azt szeretnék, hogy
gyerekek táboroztatása mellett a tel-
ken létrehozzanak egy erdélyi nép-
főiskolát, ahol lehetőség adódna a
felnőttek képzésére is, arra, hogy az
emberek értelmére is próbáljanak
hatni, ne csak tárgyi javakkal, élel-
miszerekkel segítsék őket. 

– Megfogalmazódott bennünk,
hogy az elmúlt tíz évben úgymond
elmaterializálódott ez a szolgálat,
tehát kérték a rászorulók a cukrot,
olajat, ruhát, játékot, és mi vittük.
De azt látjuk, hogy vannak vissza-
térő emberek, akiknek az élethely-
zete évek múltán sem javul, és ez
számunkra egy felkiáltójel. Hiszen
segítséget kér, mi megadjuk, de ő
visszahív egy hét, egy hónap, egy
év múlva, és újra kér. Azt látjuk,
hogy a szegénység összefonódik a
tudatlansággal. Ezért küldetésünk
kell legyen, hogy a gondolkodásra
is hassunk. Ezt képzések révén lát-
juk leginkább megvalósíthatónak.
Akár pénzügyi képzések útján, de
hasznos lehetne, ha különböző terü-
letekről érkező előadókat hallgat-
hatnának meg, például onkológus
véleményét a földek agyonműtrá-
gyázásáról. 

Negyven gyereket táboroztat a Telefonos Szeretetszolgálat
Kiszínezik a szürke nyarakat 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála
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A szabad gyökök azok a mole-
kulák, amelyek nagy reakciókész-
ségük folytán megtámadják,
elpusztítják vagy károsítják testünk
sejtjeit. A szabad gyökök által oko-
zott sejtkárosodás az öregedés leg-
főbb oka. A környezeti mérgek és
az anyagcsere folyamán, a táplálék
elégetése, feldolgozása közben, a
felszabaduló energia mellett szabad
gyökök, vagyis destruktív moleku-
larészecskék képződnek.

A gyors kémiai reakciók hatá-
sára a sejt és környezete megválto-
zik, oxidálódik, s  ez rossz irányba
befolyásolja működését. A reakci-
óra kész oxigénatom  sejtek millióit
pusztítja el, s a nem megfelelő sejt-
osztódás miatt daganatos sejtbur-
jánzás, illetve megbetegedés alakul-
hat ki.  A szabad gyökök
elpusztítják az élő sejteket, megtá-
madják a kollagént, mely a szö-
vetek rugalmasságáért felel, meg-
gyorsítva így a szervezet öregedé-
sét. Ha túl sok szabad gyök
keletkezik, és a szervezet védeke-
zése nem elég intenzív,  nagy haté-
konyságú antioxidánsok bevitelére
van szükség. A szabad gyökök rom-
bolásának sajnálatos következmé-
nye a bőr, az idegek és szerveink
gyors elöregedése és a lelassult, 
elöregedett, rugalmatlan sejtek
gyors megbetegedése. Rosszabb
esetben érelmeszesedés, szívbeteg-
ségek, trombózis, agyvérzés, szür-
kehályog, immunzavar, ízületi

gyulladás, Alzheimer-kór, dagana-
tos megbetegedések fordulhatnak
elő. Mindez elkerülhető, ha kellő
mennyiségben juttatunk szerveze-
tünkbe olyan vitaminokat és ásvá-
nyi anyagokat, amelyek antioxidáns
hatásúak. Életkorunk előrehaladtá-
val szervezetünk egyre kevesebb
saját védekező enzimet képes előál-
lítani, ezért nagyon fontos a foko-
zott oxigénbevitel.  Ezenfelül a
szabad gyökök elleni harcot előse-
gítheti az is, ha természetes mérsé-
kelt diétával könnyítjük meg
szervezetünk anyagcsere-folyama-
tait. Ez azt jelenti, hogy a táplálék-
kal bevitt, nehezen feldolgozható és
méreganyagokat tartalmazó ré-
szecskéktől megkíméljük a szerve-
zetünket. Friss vitamin és enzimdús
élelmiszerek fogyasztása ajánlott.
A legfontosabb antioxidánsaink az 
A-, C-, E-vitaminok és a szelén. Az
élvezeti cikkek (nikotin, alkohol,
koffein) sejtromboló-öregítő hatá-
súak. Meggátolják több vitamin fel-
szívódását, és roncsolják a bőr
szöveteit.  A kutatók kiszámították,
hogy testsejtjeinket naponta kb. 
tízezerszer támadják meg szabad
gyökök. Ha nincs kellő védelem, el
is pusztíthatják őket, és a pusztulás
láncreakcióként még további sejt-
pusztítást idéz elő. Érdemes tehát az
antioxidánsok teljes arzenálját be-
vetni ellenük. Sokszor megszűnnek
a régóta tartó panaszok, betegségek
az antioxidánsok használatának di-
rekt következményeként. A szabad
gyökök által megrongált testsejteket

szerencsére anyagcserénk képes 
újraépíteni, sérült sejtháztartásunk-
nak  elsősorban kollagénre, foszfor-
anyagokra és kiváló minőségű
fehérjékre van   szüksége, a sejt-
magnak pedig nukleinsavra. Ezeket
a fehérjeanyagokat a legkiválóbb
minőségű élelmiszerekből nyerhet-
jük. A nukleinsavakat, melyek az
örökítőanyagokat is hordozzák, a
csírákban, a sarjhajtásokban és a
magvakban találjuk meg. A kutatók
megállapították, hogy az öregedést
sejtjeink elfajulása okozza. Testünk
sok millió sejtből áll, ezek élettar-
tama megközelítőleg két év. Mielőtt
elpusztulna egy sejt, reprodukáló-
dik, de az egymást követő sejtújjá-
születések során a sejt valamilyen
változáson megy át, és egyre többet

veszít életerejéből. A legújabb kuta-
tási eredmények  igazolják, hogy az
elfajuló sejtek megfiatalíthatók, ha
őket közvetlenül tápláló anyagokat
juttatunk be a szervezetbe. Tehát ha
segítünk abban, hogy a nukleinsa-
vak jól el legyenek látva, visszaad-
hatjuk szervezetünk fiatalságát.
Íme, a természetes táplálékok, me-
lyek nukleinsavban gazdagok:
szója, spárga, spenót, búzacsíra, bú-
zakorpa, növényi csírák, zabpehely,
hagyma, gomba, hal, csirkemáj.
Bíró Ica fitneszedző, jógaoktató,
életmód-tanácsadó szerint  ,,Aki jól
akarja érezni magát fizikailag, és jól
szeretne kinézni, az a testmozgás, a
mentális tréning, a megfelelő diéta
mellett az étrend-kiegészítőket, a
vitaminok  pótlását is be kell építse

mindennapi étrendjébe, mivel ezek
együttesen adják meg az optimális
életfunkciók lehetőségét”. A fitove-
gyületek a növényekben természe-
tesen előforduló molekulák. Nem
vitaminok, nem ásványi  anyagok,
nem étkezési rostok, hanem bioló-
giailag aktív vegyületek, melyek az
emberi szervezetre fiziológiai hatást
gyakorolnak. A fitovegyületek for-
rásai a gyümölcsök, zöldségek, va-
lamint egyéb kultúr- és
gyógynövények, az emberi szerve-
zetben antioxidáns, antivirális, an-
tibakteriális hatást váltanak ki.
Fokozzák az immunrendszer haté-
konyságát és a májsejtekben az en-
zimek működését, így a szervezet
hamarabb megszabadul a méreg-
anyagoktól. Csökkentik a vérnyo-
mást és a vérrögképződés
kockázatát, szabályozzák a hormo-
nok működését. A fitovegyületek
antioxidáns tulajdonságai olyan
erősek, hogy teljesen semlegesítik a
szabad gyökök sejtkárosodást
okozó hatásait. A gyulladás csök-
kentésében is jelentős szerepet ját-
szanak. Jó tudni, hogy az almában
és a vöröshagymában található
kvercetinvegyületek enyhíteni tud-
ják a légzőrendszer allergiás reak-
cióit, de hatékonyak az
izomfájdalmak és ízületi gyulladá-
sok mérséklésében is. A citrusfélék-
ben, hajdinában előforduló
heszperidin és rutin a legerősebb
antioxidánsok közé tartoznak. A
szőlőmagkivonatban, a szójában,
vörösborban, szederben a növények
színeit nagyban meghatározó karo-
tinoidok szintén fontos immunvédő
anyagok. 

Szabad gyökök, antioxidánsok, fitovegyületek

Amikor kiejtjük a verbunk szót,
egy kissé magyarabbnak érezzük
magunkat. Bár a tánc neve osztrák
eredetű, mégis magyarnak számít.
Ennek az ellentmondásosságnak a
hátterét a történelemben kell keres-
nünk. Az 1600-as évek végén oszt-
rák segítséggel felszabadul
Magyarország a 150 éves török ura-
lom alól. Ennek a segítségnek azon-
ban ára volt, mert hamarosan arra
eszmélt a magyarság, hogy az oszt-
rák az úr az országban. Az osztrák
hadseregben – és egész Európában
– divatos volt a toborzás, amit né-
metül a Werbungnak neveztek. Ez a
szó magyarosodott verbunkra. Kez-
detben a zenés-táncos hadba csalo-
gatás valóságos átverésnek
bizonyult. Fel is lázadtak ez ellen
Magyarországon, mert a katonának
befogott legényeket messze idegen
országok csatatereire vitték – oszt-
rák érdekek érvényesítése céljából.
Nem véletlen, hogy 1703-ban már
elkezdődött a Rákóczi-féle szabad-
ságharc-sorozat. A szatmári békekö-
tés után (1711) fejlődésnek indult
egy tudatos nemzeti törekvés, amely
során előtérbe kerültek a nemzeti
különlegességek. A verbunk sajátos
nemzeti tánccá vált, és a szabadság-
vágy szimbóluma lett.

A verbunkos zene nyilván úgy
válhatott igazán magyarrá, hogy
voltak magyar művelői. Mivel a ma-
gyar világi zenekultúra a hosszú há-
borúskodások miatt nagyrészt
kimerült a népzenében, időnek kel-
lett eltelnie, míg felbukkantak ma-
gyar zeneszerzők. A verbunkos zene
művelése vezetett a magyar műzene
kialakulásához, mert a verbunkos
zenét szerző komponisták igyekez-
tek magyar jelleget adni ennek a ze-
nének.

Sok névtelen zenész között akadt
olyan is, akinek a nevét megemlíti a
magyar zenetörténet. Ami érdekes,
hogy éppen egy jogász volt az egyik
ilyen zeneszerző.

Lavotta Jánosról keveset írnak a

zenekönyvekben, pedig megérde-
melne egy hosszabb fejezetet. 1764-
ben született Pusztafödémesen, a
mai Szlovákia területén. Édesapja
hivatalnok volt Pozsonyban, és fiát
is arra ösztönözte, hogy a biztos
megélhetés érdekében tanulja ki a
jogtudományok csínját-bínját. A fiú
szót fogadott, és jogásznak tanult. A
jog mellett azonban elkezdett mu-
zsikálni.

Lavotta nem elégedett meg az
amatőr szintű ismeretekkel, hanem
mélyen beleásta magát a zeneelmé-
letbe és a zeneszerzésbe is. Úgy
akart igazi hazafi lenni, hogy a mű-
ködését, szerkezetét is érteni akarta
a zenei nyelvnek, melyen igazán
magyarul akart megszólalni. Meg-
érezte, hogy csak úgy lehet nemzetet
erősíteni, hogy közben kultúrát kell
teremteni.

Zenetanároktól tanult, hogy álmát
valóra válthassa. Gyerekkora óta
csodálta a híres Esterházy-zenekart,
és ő is tagja szeretett volna lenni
ennek a nagyszerű társaságnak.
Igyekezett kapcsolatba kerülni Es-
terházy Miklós herceggel, de nem
járt sikerrel, pedig nem volt már
kezdő muzsikus. Bécsben rövid
ideig hivatalnokoskodott, és közben
zenét is tanult. Valóságos hegedűvir-
tuózzá fejlődött. Bécsi tartózkodása
idején a császári muzsikusok társa-
ságában II. József császár előtt is
muzsikált. A császár pedig külön
felfigyelt a magyar hegedűsre,

annak lenyűgöző játékára. Meg is
kapta a dicséretet az egyik kollégá-
jától, aki megveregette a vállát, és
odasúgta Lavottának: „Az úrban fe-
lette kár az, hogy magyar.” Ez a
mondat meghatározta további zenei
gondolkodását. Nem csoda, hogy
nem időzött soká a császárváros-
ban… Álmát azonban nem adta fel.
Tovább tanult, hogy saját zenei útján
járhasson. 1786-ban feladta a her-
ceggel való találkozás lehetőségét,
és Pestre ment tovább folytatni jogi
tanulmányait.

Pesten már hangversenyeken is
bemutatkozott, sőt saját szerzemé-
nyeit is megosztotta hallgatóival.
Könnyen  berobbant a pesti zenei
életbe, mert hegedűs hírneve meg-
előzte érkezését.

A 22 éves fiatalember érzékeny
lélekkel nyúlt a húrokhoz, a muzsi-
kához és az élethez. Szilágyi Sán-
dor, életrajzírója tanulságosan jegyzi
meg, hogy „ha a hangya-emberek
által írt életrajzot olvassuk, kétség-
telenül arra a megállapításra jutunk,
hogy ők a világegyetem legfélelme-
tesebb teremtményei. Nemcsak
azért, mert hősükről mindent és
ezenkívül még valamit is tudnak,
hanem mert mindent el is monda-
nak, cél, szempont és szükség nél-
kül, s mindjárt ítélkeznek is, igen
magas morális paripáról (némelyik-
nek a morál valósággal vesszőpari-
pája) kikutatják hősük legel-
rejtettebb hibáját, kegyetlenül bele-
néznek összes titkaiba – csak éppen
a lelkükbe nem néznek bele. Igaz,
hogy ez nehezebb is...” Lavotta ma-
gyar lélekkel szólaltatta meg a húro-
kat.

Tehetségét jól példázza az az eset,
amikor angol tudósok szálltak meg
Pesten a Hét Elector nevű fogadó-
ban, és a fogadóstól érdeklődtek a
város nevezetességeiről. A szál-
lásadó felhívta a tudósok figyelmét
Lavottára: „Van, Lord uraim, itt Pes-
ten egy remek kezű ifjú muzsikus az
universitás tanulói között! Annak
hegedülését – mondhatom – csudál-
kozással teljes elragadtatásig lehet

hallgatni és méltó betölteni Angliát
is annak hírével!”. Aztán az angol
urak meg is hallgatták a fiatal mű-
vészt, és jó pénzért megvásárolták
tőle az ócska hegedűjét, gondolván,
a hangszerrel magukkal vihetik a tu-
dást is…

Lavotta János tisztában volt saját
tehetségével és művészi értékével.
Jól tudta, hogy előadói hírneve csak
addig tart, míg valaki le nem taszítja
a csodálat színpadáról. Hogy 
neve fennmaradjon, komponálni
kezdett.

Jogi tanulmányai befejeztével hi-
vatalnok lett a pesti kancelláriánál.
Ekkor, talán 1791-ben történt egy
érdekes eset. Lavotta és egyik hiva-
talnok kollégája egymás tudta nél-
kül beleszerettek egy sörárus
leányba. A kollégának eszébe jutott,
hogy éjjelizenét kellene adni a lány-
nak. A bonyodalom ott kezdődött,
hogy Lavottát kérte fel muzsikálni.
Lavotta kölcsönkérte főnökének,
báró Orczy László alkincstárnoknak
a híres cremonai hegedűjét. Bár ne
tette volna, mert még a szerenád
előtt összekapott kollégájával, és
hirtelen haragra lobbanva úgy főbe
kólintotta a szerelmes legényt a he-
gedűvel, hogy a hangszer pozdor-
jává törött. Hogy hogyan intézte el
e költséges megnyilvánulását főnö-
kével, arról nem szól a krónika.

Lavotta János pedagógusként is
megállta a helyét. Ezt használta ki
egy magáról túl nagyokat állító ura-
ság. Történt ugyanis, hogy egyszer
Lavotta egy csinos ház előtt sétált.
Bentről muzsikaszó hallatszott. A fi-
atalemberben feltámadt a kíváncsi-
ság, hogy ki gyötri bent a hangszert.
Bekopogott a házhoz, és egyenesen
az uraság elé lépett. Az megtisztel-
tetésnek vette, hogy hegedűjátéká-
nak hallatára valaki bekopog hozzá.
Beszélgetni kezdtek, és a kisnemes
faggatni kezdte Lavottát, hogy ért-e
valamit a hegedüléshez. Az ifjú tré-
fára vette a dolgot, és azt állította
magáról, hogy erdélyi cigány, és egy
kicsit hegedül is. Az uraság hen-
cegni akart:

– Ismeri-e Lavottát?
– Hogyne – felelte Lavotta –, jól

ismerem.

– Na, látja, ő volt Pozsonyban az
én tanítóm – büszkélkedett a nemes
úr. De hát muzsikáljon maga is
nekem valamit, vajda uram... Mi is
a becsületes neve?

– Attova Laze.
– Hm... – dörmögött a házigazda

a furcsa névre –, s aztán odanyúj-
totta hegedűjét Lavottának. A fiatal-
ember nyikorgatott valami melódiát
a hegedűn, aztán eltávozott. A törté-
net azonban nem ért véget, mert La-
votta elmesélte barátainak, hogy járt
a beképzelt úrral. Nem is telt el sok
idő, amikor egy vacsora alkalmával
a társaságban megjelent a muzsikáló
kisnemes. Lavottáék nyomban felis-
merték. Egy Somsics nevű móka-
mester nyomban megkörnyékezte a
nagyotmondót.

– Hallom, az úrnál valami cigány-
féle volt látogatóban.

– Igen, valami cigányvajda.
– Cigánymuzsikus! – legyintett a

kezével Somsics. – No, muzsikus
lesz itt is, csakhogy különb! Az urat
érdekelni fogja, ha ugyan érdekli
még hajdani tanítója, Lavotta!

– Ó, igen… hogyne… – dadogta
a vendég –, lelkemből érdekel és
szeretném viszontlátni.

Aztán a jelenlévők nagy üdvrival-
gása közepette belépett Lavotta a
hegedűjével. Ez a bizonyos Somsics
pedig felírta egy táblára: ATTOVA-
LAZE. A nemes úr kezdte kényel-
metlenül érezni magát. Somsics
pedig igyekezett megadni a kegye-
lemdöfést a nagyképű úrnak: rákér-
dezett, hogy tényleg a hegedűs
fiatalember volt a tanítója, mire az
igennel válaszolt. Erre Somsics a
táblát egy tükör felé fordította, és
arra kérte a nemes urat, hogy ol-
vassa el, mit lát. ATTOVALAZE a
tükörben EZ A LAVOTTA monda-
tot adta. Erre  Lavotta is megszólalt:
„Uram, az úr soha az én tanítvá-
nyom nem volt, következésképpen
vélem s az én muzsikai tanításom-
mal soha se dicsekedjék, mert én
hallván tegnap füleimmel az úr mu-
zsikai gyenge tehetségét és gusztu-
sát, felette szégyenleném a világ
előtt, ha oly boldogtalan tanítást
vesztegettem volna valamely tanít-
ványomra.”

Jogos verbunk (1.)
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Javában dúl a tök- és cukkiniszezon. Nemcsak a
boltokban és a piacokon találkozunk e zöldséggel,
hanem a kertek is ontják különféle formájú és
színű tökterméseiket, és bizonyára sokszor már azt
sem tudjuk, mit kezdjünk velük. Mert jó, hogy el-
készítjük egyszer majonézesen, egyszer meg kisüt-
jük tojásban, de ez túl kevés ahhoz, hogy fel tudjuk
használni a készleteinket. Az alábbiakban finom öt-
leteket adtunk arra, hogy mihez is kezdjünk a fel-
halmozódott tökkel vagy cukkinivel. 

Tök és padlizsán 
DuBarry-módra

Hozzávalók (3-4 személyre): 1-1 nagyjából egyforma mé-
retű, vastagságú tök és padlizsán, 1 kisebb fej karfiol, 5 evő-
kanál olaj, 2 púpozott evőkanál liszt, 5 dl tej, 1 dl tejföl, 2
egész tojás, 10-15 dkg sajt, só, zöld bors, szerecsendió, eset-
leg citromlé; olaj, zsemlemorzsa a kenéshez.

Elkészítése: A padlizsánt és a tököt jól megmossuk, és há-
mozatlanul kb. kisujjnyi vastag karikákra vágjuk. Külön
edénybe téve őket lesózzuk (a padlizsánt lehet valamivel job-
ban is). Vizet forralunk, enyhén megsózzuk, beledobjuk a ró-
zsáira szedett, megmosott karfiolt, és az újraforrástól
számított 3-5 percig hagyjuk főni. Ekkor leszűrjük, és azon-
nal hideg vízbe állítjuk. 

A padlizsánt szűrőbe tesszük át, és folyó víz alatt átmos-
suk, majd papírtörlőre rakosgatjuk ki. A tökről lerázogatjuk
a kiengedett sós levet, de azt nem kell lemosni. A karfiolt is
leszűrjük. Egy nagyobb hőálló tálat vagy tepsit kikenünk
olajjal, megszórjuk zsemlemorzsával, majd kirakjuk padli-
zsánkarikákkal. Minden padlizsánra helyezünk egy-egy tök-
karikát, és amíg a mártás elkészül, 200 fokos sütőben 15-20
perc alatt elősütjük. 

A mártáshoz felforrósítjuk az olajat, rászórjuk a lisztet, el-
kavarjuk, majd felöntjük 2-3 dl hideg tejjel, és simára kavar-
juk. Ekkor félrevesszük a lángról, egyenként hozzákeverjük
a tojásokat (a másodikat csak akkor, amikor az elsőt már jól
elkavartuk), majd felöntjük a maradék tejjel és a tejszínnel.
Néhány percig forraljuk, közben sózzuk, illetve ízesítjük dur-

vára tört zöld borssal és őrölt szerecsendióval, esetleg citrom-
lével, végül pedig belekeverjük a lereszelt sajtot, és jól eldol-
gozzuk benne. Kivesszük a sütőből a tökös-padlizsános tálat,
a karfiolrózsákat szétosztjuk a tökszeletek tetején, és az egé-
szet bevonjuk az elkészített mártással. 10-15 percre vissza-
toljuk a sütőbe, míg a mártás teteje szép aranysárgára nem
pirul. Önmagában vagy húsok mellé köretként is fogyaszt-
hatjuk.

Tökös lepény

Hozzávalók: 2 zsenge cukkini vagy tök, 6 nagy tojás, 2
kicsi hagyma, 2 paradicsom, 15-20 dkg sajt, 3-4 evőkanál
liszt, só, bors, kevés petrezselyemzöld, vaj, zsemlemorzsa.

Elkészítése: A tököt/cukkinit megmossuk, kettéhasítjuk,
majd lereszeljük a nagy lyukú reszelőn, és tálba tesszük. A
meghámozott hagymát finomra aprítjuk, a tökhöz adjuk,
majd kevés felforrósított zsiradékon együtt puhára dinsztel-
jük. Megsózzuk és megborsozzuk, majd hagyjuk kihűlni. Egy
másik edényben keményre verjük a tojásfehérjét, majd bele-
dolgozzuk a tojássárgáját, a lisztet, az aprított petrezselyem-
zöldet, végül pedig beleforgatjuk a kihűlt tököt és a reszelt
sajtot. Egy hőálló tálat jól megkenünk vajjal, megszórjuk
zsemlemorzsával, beleöntjük a tökös masszát, és elsimítjuk.
180 fokos sütőben 20-25 perc alatt megsütjük.

Megjegyzés: A receptben finomliszt helyett teljes kiőrlésűt
használtam. Ha szeretnénk, aprított kaprot használhatunk a
petrezselyemzöld helyett. Fokhagymás tejföllel kínáljuk. 

Sajtos tökfőzelék sült kolbásszal
Hozzávalók 4 személyre: 1-1,2 kg főzőtök, 2 hagyma, 5-6

cikk fokhagyma, 2 csapott evőkanál liszt, 2-3 dl tejszín, 25
dkg sajt, 8-12 szál vékony kolbász, olaj, esetleg kapor, só,
bors.

Elkészítése: A tököt, ha szeretnénk, meghámozzuk, ha
eléggé zsenge, nem muszáj hámozni. A nagy lyukú reszelőn
lereszeljük, a hagymát pedig finomra aprítjuk. Kevés olajon
megdinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a tököt, megsózzuk,

és saját levében, gyakran kavargatva megpároljuk. Ha szük-
séges, forró vizet öntünk kicsinként alá. Amikor a tök elké-
szült, és leve nagy része elpárolgott, hozzáadjuk a zúzott
fokhagymát, rászórjuk a lisztet, elkavarjuk, majd felöntjük a
tejszínnel, illetve vízzel hígítjuk, majd simára keverjük, és
jól kiforraljuk. Ízlés szerint utánasózunk, borssal ízesítjük.
Végül belekeverjük a lereszelt sajtot, addig kavarjuk, amíg
jól meg nem olvad, és tálaljuk az időközben kevés olajon pi-
rosra sütött kolbásszal. Aki szereti, aprított kaprot is tehet
bele.

Mentás-citromos töklekvár
Bár furcsának tűnhet, a végeredmény egy nagyon finom,

üde, savanykás ízű lekvár, amit mindenki szívesen fogyaszt.
Nagyon jó lehetőség felhasználni a túl sok vagy akár elvénült,
megkeményedett héjú tökpéldányokat is. 

Hozzávalók: 2 kg tökhús, 4 kezeletlen héjú citrom, 3-4
friss vagy szárított mentaszár, 80 dkg – 1 kg cukor, víz.

Elkészítése: A meghámozott és belsejétől megszabadított
tököt lereszeljük a nagy lyukú reszelőn, majd kb. 1 l vizet ön-
tünk alá, és főni tesszük egy olyan edényben, amit a sütőbe
is betehetünk. A citromokat jól megsikáljuk; egyet-kettőt hé-
jastól apró kockákra vágunk, a többit meghámozzuk, és csak
a húsát daraboljuk fel, majd mindkettőt a tökhöz adjuk. Addig
főzzük gyakran kavargatva, amíg forrni nem kezd, ekkor a
150-160 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és néha megka-
vargatva másfél-két órán át főzzük. Ekkor beletesszük az
ízlés szerinti cukrot, és további 30-40 percig főzzük. Óvato-
san kavargassuk, hogy az edény falára esetlegesen rásült da-
rabok ne kerüljenek bele a lekvárba. Miután megfőtt,
csírátlanított, száraz üvegekbe adagoljuk, racsavarjuk a ku-
pakot, néhány percre fejtetőre állítjuk őket, majd száraz-
dunsztban hagyjuk kihűlni. Mielőtt a lekvárt üvegekbe
tennénk, eltávolítjuk belőle a mentaágakat.  Felbontás után
az üvegeket hűtőszekrényben tároljuk, 1-2 hét alatt ajánlatos
elfogyasztani.

Megjegyzés: 2 citromot helyettesíthetünk 2-3 naranccsal
is, de a narancstól enyhébb lesz az aromája, citromot min-
denképpen használjunk hozzá. 

Tököljünk! 

Sütő Edith Magdolna

Képességeiket, erőforrásaikat
megmutatni vágyó gyermekek szá-
mára szervez konferenciát idén no-
vemberben Csíki Andrea
pszichológus. A Gyerekszívvel
című rendezvényen az óvodáskorú-
aktól a 18 éves fiatalokig bárki kö-
zönség elé léphet, aki személyes
történetét, tehetségét másokkal is
szívesen megosztaná. 

– Megkerülhetetlen a szokásos
kérdés: honnan az ötlet egy ilyen
konferencia megszervezésére?

– Klinikai és iskolai pszicholó-
gusként, illetve tanárként gyakran
tapasztalom, hogy jó képességű
gyermekeknek nincs lehetőségük a

bennük rejlő tehetséget érvényesí-
teni. Sok gyereket, illetve fiatalt
motiválni kellene a megmutatko-
zásban. Én ebben szeretnék segí-
teni, éppen ezért a konferencia
tematikája: Az én kreatív világom. 

– Milyen területeket fog majd át
a rendezvény?

– Szeretném, ha minél színesebb
lenne a kínálat, pár perces színházi
jelenet, szavalat, ének, pantomim is
helyet kapna benne. Mesemondók,
kis és nagyobb humoristák és ext-
rém sportolók, például hajtányosok,
gördeszkások jelentkezésére is szá-
mítok, egyéni és csoportos produk-
ciókat is várok. A konferencia
fontos részét képeznék a motivációs
kiselőadások, amelyek során a
gyermekek, fiatalok magukról,

erősségeikről mesélnek, vagy
egyéni küzdelmeiket osztják meg a
hallgatóságukkal, például azt, hogy
hogyan élik meg egy iskolai közös-
ség elutasító viselkedését, a „ciki-
zést”, el nem fogadást. Azoknak a
gyermekeknek, akikkel rendszere-
sen találkozom, beszéltem már erről
a kezdeményezésről, és valameny-
nyien kitörő lelkesedéssel fogadták.
Ez megerősített abban, hogy jó úton
járok. 

– Körvonalazódott-e már a for-
gatókönyv?

– Egy egész napos rendezvényt
képzeltem el, 4–5 perces fellépé-
sekkel. A konferencia idejére egy
vásárral egybekötött kiállítást is ter-
vezek, amelyen a gyermekek saját
termékeiket, kézimunkáikat, rajzai-

kat, festményeiket népszerűsíthetik
és értékesíthetik. Erre a program-
pontra máris kerültek jelentkezők,
origamizó, illetve barkácsoló kiállí-
tónk is lesz. A célom ez esetben is
saját erőforrásaik hasznosítására
ösztönözni a gyermekeket.

– A színpadi produkciókhoz visz-
szatérve, mennyire lesz versenyjel-
lege a rendezvénynek? 

– A kezdeményezés lényege,
hogy a résztvevők minél könnyeb-
ben felvállalják önmagukat, és egy-
mástól is tanuljanak, ez tehát nem
egy verseny, így nem is rangsorol-
juk az előadásokat. Egy kis füze-
tecskét is tervezek, amelyben a
fellépők bemutatkoznának, és meg-
osztanák a véleményüket arról, ho-
gyan látják a világot Szeretném, ha
ez a konferencia egy hosszabb fo-
lyamat első mozzanata lenne, és az
elkövetkezőkben évente megrende-
zésre kerülne. Ami a kiállítókat il-
leti, talán a mostani megmu-
tatkozási lehetőséggel egy későbbi
vállalkozás gondolatát is sikerül
elültetni bennük.

A Gyerekszívvel konferenciára
szeptember 30-ig lehet jelentkezni
Csíki Andrea pszichológusnál a
0751-207-926-os telefonszámon.

Konferencia a kreativitásról
Gyerekszívvel színpadon

Nagy Székely Ildikó
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Magyarok által kifejlesztett
új eljárás segíthet kimutatni
a Lyme-kórt – jelentették be
szerdán Budapesten, sajtótá-
jékoztatón.

Bózsik Béla Pál, a DualDur
nevű új módszert kidolgozó Lyme
Diagnostics Kft. tudományos igaz-
gatója elmondta, eddig az úgyne-
vezett szerológiai vizsgálatokat
alkalmazták a fertőzés kimutatá-
sára, amikor is a baktériumhoz kö-
tődő, a szervezetben termelődő
ellenanyag meglétét vizsgálják, ez
azonban nem mindig sikeres, mert
a szervezet néha képtelen ellen-
anyagot termelni.

A jelenleg klinikai vizsgálat
alatt álló morfológiai vizsgálat
során a vérmintából mikroszkóp
alatt mutatják ki közvetlenül a 
kórokozót, amelynek alakja jelleg-
zetes, így egyértelműen felismer-
hető – ismertette az igazgató.

Hozzátette, a Lyme-fertőzés a
csípés után már akár négy órával
elindulhat a szervezetben, ezért
rendkívül fontos a kullancs mie-
lőbbi eltávolítása, a potrohot azon-
ban nem szabad megérinteni, mert
különben mi magunk préseljük be
a fertőző anyagot a szervezetbe.

Szintén fontosnak nevezte ma-
gának az állatnak a vizsgálatát,
amely Magyarországon még csak
egy magánintézményben lehetsé-
ges.

A Lyme-kór jellegzetes tünete
egyébként az ízületi gyulladás és
az agyidegek gyulladása – fűzte
hozzá az igazgató.

Bózsik András, a Lyme Diag-
nostics Kft. ügyvezető igazgatója
arról beszélt, hogy a morfológiai

módszert már 1986-ban elkezdték
fejleszteni, pénzhiány miatt azon-
ban a vizsgálatok lassan haladtak.

Az utóbbi években kapott támo-
gatásoknak és az Európai Uniótól
a közelmúltban elnyert 3,5 millió
eurós hozzájárulásnak köszönhe-
tően azonban felgyorsultak a kuta-
tások, így akár már egy év múlva
is piacra kerülhet az új módszer –
közölte az ügyvezető.

Elmondta azt is, hogy szeretnék
teljesen automatizálni a vérminták
vizsgálatát, hogy minél gyorsab-
ban elkészüljenek az eredmények.
Korábban a megfelelő laborered-
ményhez 50-60 perc is szükséges
volt, most manuális működés mel-
lett már 15–20 perc alatt megvan
az eredmény, amennyiben viszont
sikerült teljesen automatizálni a
mikroszkóp működését, 6-8 perc
alatt kimutatható a fertőzés – is-
mertette Bózsik András.

Felix Bubenheimer, az Európai
Bizottság magyarországi képvise-
letének sajtófőnöke elmondta, a

DualDur módszert az unió kutatási
és innovációs programja, a Hori-
zon 2020 támogatja, amely a tudo-
mányos szakértelmet a vállalkozói
szellemmel ötvöző, innovatív kis-
és közepes vállalkozásokat karolja
fel.

A Lyme-kór kullancs által oko-
zott betegség, amely, ha nem diag-
nosztizálják és kezelik időben,
elterjedhet az ízületekben, az ideg-
rendszerben és a szívben, súlyos és
tartós tüneteket okozva.

Megelőzése érdekében erdőben
vagy hosszú fűben érdemes a testet
lefedő ruhát, kalapot viselni, illetve
kullancsriasztót használni, testünk
felszínét pedig ellenőrizni, és ha
kell, eltávolítani az élősködőket.
Ritka esetekben a Lyme-kór akár
halálos is lehet. 

1985 és 2018 között kilenc ha-
lálesetet jelentettek, amelyet a
Lyme-kór által kiváltott szívgyul-
ladás okozott. Ez akkor következik
be, amikor a baktériumok bekerül-
nek a szívszövetbe.

új eljárás segíthet kimutatni a Lyme-kórt A véltnél legalább kétszer 
jobban növeli a rák kockázatát

az elhízás
A véltnél legalább kétszer jobban növeli a rák kockázatát a
túlsúly és az elhízás egy nemzetközi kutatócsoport új ered-
ményei szerint.

A tanulmányt, mely az International Journal of Epidemiology című
szaklapban jelent meg, az ENSZ Egészségügyi Világszervezetéhez tartozó
Nemzetközi Rákkutatási Hivatal (IARC) vezette, a Bristoli Orvostudo-
mányi Egyetem tudósai is részt vettek benne – írta a Medicalxpress.com.

A kutatócsoport az elhízással összefüggést mutató daganatok nyolc
gyakori típusának genetikai elemzését végezte el. A testtömegindex (BMI)
és a rákkockázat közötti összefüggést az úgynevezett genetikai mendeli
randomizáció technikájával hasonlították össze, amit még azzal a céllal
fejlesztettek ki évtizedekkel ezelőtt, hogy összetett genetikai variációk
ok-okozati viszonyait határozzák meg.

A túl nagy mennyiségű testzsírról már bizonyították, hogy fontos té-
nyező a rák kockázatában: a magas jövedelmű országokban az összes
rákos eset hat százaléka írható a számlájára a becslések szerint.

Az új elemzés eredményei azt mutatják, hogy a túlsúlynak és az elhí-
zásnak tulajdonítható ráktípusok aránya valójában jelentősen nagyobb
ennél.

Richard Martin, a Bristoli Orvostudományi Egyetem klinikai epide-
miológiai professzora a lapnak elmondta: az új elemzés rámutatott, a múlt-
ban alábecsülték a túlsúly hatását a rák kockázatára, a korábban véltnél
sokkal nagyobb szerepet játszik a daganat kialakulásában.

Bernard le Bovier 
de Fontenelle, XVII-XVIII.

századi francia író 
szentenciáját idézzük 
a rejtvény fősoraiban
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes 
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, 
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

PVC TERMOPÁNOK javítása,  vasajtók kilincs- és zárcseréje, re-
dőnyök, szalagfüggönyök, rolók szerelése. Tel. 0744-504-536.
(63717)

SZLOVÁKIAI PÉKSÉGBE MUNKATÁRSAKAT alkalmazunk. Jó
kereseti lehetőség! A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0753-102-290-
es telefonszámon. (21482)

IDŐSGONDOZÓI MUNKA AUSZTRIÁBAN! Tapasztalattal ren-
delkező, németül jól beszélő, komoly gondolkodású, KÉPZETT
ÁPOLÓKAT keresünk Ausztriába, négyhetes váltásba, hi-
vatalos, szervezett munkára. Tel. 00-43-6-812-056-7069; 
00-43-6-886-060-1054, 8-17 óra között lehet érdeklődni. E-mail-cím:
kovacsannamari1@hotmail.com (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT, ASZTALOSOKAT, FESTŐT. Tel. 0762-986-532.
(21471-I)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail:
jutkams@yahoo.com (5/3742-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare). Ajánlunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és
előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a
hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-
es telefonszámon. (63928-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe KASSZÁS-
NŐT és ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (63940)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUN-
KÁST és KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (63940)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-
624-809. (63940)

ALKALMAZOK AUTÓMOSÓKAT  és VULKANIZÁLÓKAT.
Szállást is ajánlok. Tel. 0742-686-459. (14/3881-I)

Az IMPERIAL WET csíkszeredai cég C+E jogosítvánnyal rendel-
kező GÉPKOCSIVEZETŐKET alkalmaz Németország területén való
fuvarozásra, kedvező fizetéssel, Euro 6 kamionokkal. Bővebb infor-
máció a 0740-699-527-es telefonszámon. (63941-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Marosvásárhelyen az alábbi helyeken lehet
parkolójegyet vásárolni

1. A Piac- és Ingatlankezelő Kft.-hez (Cuza Vodă utca 89. szám) tar-
tozó piacokon: 

– Cuza Vodă utcai napipiac – Cuza Vodă utca 89. szám 
– Kövesdombi napipiac  – Koós Ferenc utca 1/B
– Hadsereg téri piac – Hadseregtér 1/A
– November 7. negyedbeli napipiac (1989. December 22.) – Esthaj-

nalcsillag utca 35. szám  
– Gyémánt napipiac – Rodniciei utca 6. szám
– Dacia napipiac – Brassói utca 2/A
– Egyesülés negyedbeli napipiac – Szabadi út 74. szám 
2. Siletina Kft.
–  Európa kioszk – Dózsa György utca 243. szám, az European Re-

tail Park üzletkomplexum (Proges-Decathlon épület) szomszédságában 
–  Az 1848. úton levő kioszk – az 1848. út 61. szám alatti tömbház

mellett.
–  Tudor negyedi kioszk – az 1918. December 1. út 217. szám alatti

tömbház szomszédságában
–  Iuliu Hossu kioszk – a Panov autóbusz-megállóban, a park felől 
–  Rózsák téri kioszk – Rózsák tere 4. szám 
3. Ifjúsági szálloda – Nicolae Grigorescu utca 19. szám 
4. Locativ Rt. – Bartók Béla utca 2A 
5. Prodimpex Teolor Kft. – Orizont bár, a Vár sétány 12A szám alatt 
6. Marion Confexim Kft. – Köztársaság tér 14. szám 
7. Euroautosan Kft. – Bolyai Farkas utca 29. szám 
8. Auma Kft. – Bábolna utca 21. szám 
9. Szengeli F. Paul Francisc PFA 
– a Rózsák  tere 19. szám alatti kereskedelmi egység (a Telekom

melletti újságárúsító  kioszk) 
– Rózsák tere 19. szám, a Bartók Béla utca és a Rózsák tere sarkán 
– Rózsák tere 27. szám, a Rózsák tere és a Horea utca sarkán 
– Rózsák tere 38-41., a Sabion ékszerüzlet mellett 
– 1918. December 1. út 23. szám, a horgász-vadász üzlet mellett 

Gyergyói futballünnep 
marosvásárhelyi szemszögből

Minden év augusztus első
hétvégéjén a gyergyószent-
miklósi stadionban, majd
utána egy kisvendéglőben ün-
nepelnek azok, akik kötődnek
a helyi és a gyergyói futball-
hoz. 

Mint Márton Géza, a Gyergyó-
szentmiklósi Jövő hajdani labdarú-
gója, az esemény marosvásárhelyi
szervezője a Népújságnak el-
mondta: a program 9 órakor az
utánpótlás-korosztályok tornáival
indult, melyeken ezúttal a 2009-es,
2008-as és 2006-os születésűek ját-
szottak az eseményre érkező ven-
dégcsapatokkal. A Jövő kis
futballistái az FK Csíkszereda, a
Marosvásárhelyi MSE, a Székely-
udvarhelyi ISK, a Csíkszentsimoni
Szefite, a Gyergyószárhegyi Bás-
tya, a Gyergyóremetei Kereszthegy
és a Csíkszentdomokosi Garados
alakulataival találkoztak, a hivata-
los megnyitó 10 órakor volt – dísz-
beszédet tartott Nagy Zoltán,
Gyergyószentmiklós polgármestere
és Puskás István, a Gyergyói Jövő
elnöke – , majd 10.30-tól az öregfi-
úké volt a főszerep. A szokásos gá-
lameccsen a gyepre léptek azok a
volt játékosok, akik egykoron a
Jövő színeiben rúgták a bőrt, majd
a mérkőzés után közösen nosztalgi-
áztak a régi szép időkről. Előtte ki-
sétáltak a temetőbe, megkoszorúz-
ták az együttes egykori labdarúgói-
nak sírját, Portik Hegyi Kelemen
főesperes-plébános prédikációt tar-
tott, a marosvásárhelyi, Szegeden
élő egykori válogatott labdarúgó, a
82 éves Publik Antal szavalt. 

18 órakor a megyei bajnokság-
ban szereplő felnőttalakulat, a VSK
Gyergyó lépett pályára barátságos
mérkőzésen, ellenfele a Marosvá-
sárhelyi MSE volt. 

Az esemény főszervezői Ruzsa
Péter, Aurel Cerghizan, Buslig
Gyula és Ferenc Péter voltak.

Az idei 98. évi szakosztályün-
nepségen – amely egybeesett az ala-
kulat C osztályba való felkerü-
lésének 50. évfordulójával és B osz-
tályba való feljutásának 40. évfor-
dulójával – több Maros megyei
hajdani labdarúgó is részt vett –
Soós Zsigmond, Ruszi József, Már-
ton Géza, Surányi Béla, Alexandru
Cioloboc, Aszalos János, Vajna
Csaba és Kinda György –, akik egy-
koron jelest alkottak Gyergyószent-
miklóson is. 

Mikor kezdődött 
a Jövő fellendülése?

Az együttes 1969-ben került fel
először a C osztályba a marosvásár-
helyi Csiki Ferenc és Ioan Pătraşcu
edzősége alatt, a következő játéko-
sokkal: Szőcs László, Kertész Fe-
renc, Maksai Attila, Kemény Béla,
Veres Mihály, Farkas Csaba, Kéme-

nes Béla, Ioan Nicu, Málnási
Csaba, Ioan Fani, Paltán József,
Rövid György, György József és
Csergő József. 

Annak idején a katonaság kereté-
ben a szomszédos megyékből több
futballista került a gyergyószent-
miklósi csapathoz, így az évek
során Marosvásárhelyről 1972-
1974 között Publik Antal volt az út-
törő, aki akkor a gyergyóiak edzője
lett. Az ő kérésére idővel több ma-
rosvásárhelyi játékos került a Jövő
csapatához. 

Publik akkor úgy gondolta, hogy
az alakulat felkerülhet a B osz-
tályba, de a vezetőség ezt nem érté-
kelte kellőképpen, ugyanis
hiányoztak az anyagiak, ezért ő idő-
vel Sepsiszentgyörgyre ment edző-
nek. Publik után az 1974-1975-ös
évadban a néhai Csiki Ferenc, utána
1975-ben Fazakas József került az
alakulathoz, aki megszakításokkal
1978-ig ott edzősködött, majd Szé-
kelyudvarhelyre került, Bálint Fe-
renc lett az utódja. 
Mikor volt a csapat 
aranykora?

Fazakas hajdanán inkább a fizi-
kai felkészítésre, Bálint a játék egy-
behangolására fektette a hangsúlyt. 

Tulajdonképpen már Publik ki-
formálta az akkori csapatot minden
szempontból, így a ’70-es évek kö-
zepén az alakulat a marosvásárhelyi
labdarúgók segítségével is a 2-4.
hely egyikét foglalta el a C osztály-
ban. A vezetőség az 1978-1979-es
bajknoki idény során határozta el,
hogy támogatja a Jövőt, hogy fel-
jusson a B osztályba, mivel az őszi
évad végén másodikok lettek, 2
pontra voltak lemaradva a Sinaiától.
Aztán a tavaszi idényben a vissza-
térő Fazakassal feljutott a csapat a
B osztályba, de néhány forduló ere-
jéig 1978-ban a brassói Bálint Fe-
renc is edzte a csapatot.

A Jövő akkori felállítása a követ-
kező volt: Ioan Biriş, Szőcs László,
Vasile Soitoc – kapusok; György
Sándor, Farkas Csaba, Dezső
László (mindhárman ifik), Aurel
Cerghizan, Ruzsa Péter, Galaci
Tibor, Márton Géza, Vajna Csaba,
Balázs Béla, Bartha Ferenc, Puskás
József, Csergő Sándor, Székely
Béres László, Nagy Zsolt, Király
József, Pap István és Alexandru 
Cioloboc – mezőnyjátékosok. 

Közülük Balázst az AS Armata
akarta szerződtetni (ő azonban nem
ment), a gyergyói Farkas Csaba
Nagybányán és a Sportul Studenţesc
együttesében, a néhai Dezső László
Székelyudvarhelyen is játszott.

Szőcs, Dezső, Galaci, Balázs és
Király egy ideje már az égi pályá-
kon játszanak.
Hogy szerepelt 
a B osztályban a Jövő?

Az alakulat 1979–1982 között
volt a B osztályban.

,,Az első évadban, amikor én fo-

ciztam ott, a Jövő a 12. helyen vég-
zett. A legjobb helyezése az 1981–
1982-es idényben volt, amikor az 5.
helyen volt egy adott pillanatban. 

Idővel jó középszintű együttessé
vált, sok meglepetésmérkőzést ját-
szottunk, jól összeszokott csapatot
alkottunk, mindent kiadtunk ma-
gunkból a lelkes gyergyószentmik-
lósi közönség előtt, amely mindig
mellettünk volt” – értékelt Márton
Géza.

Márton azt is elmondta, hogy az
első B osztályos meccsen 0-0
arányban játszottak a Suceavával,
amelynek kiváló együttese volt az I.
szériában, de Jászvásárnak, Bákó-
nak, a romani Laminorulnak, a
konstancai Farulnak és Portulnak, a
brăilai Chimiának, a brassói Steagul
Roşunak, a Medgidiának is jó
együttese volt, így nehéz volt meg-
maradni akkor a B osztályban, de ez
sikerült a Jövőnek. 
Kik voltak a Maros megyeiek, 
akik Gyergyóban 
futballoztak?

,,Én 1975-ben a Lemnarulnál ját-
szó Ruzsa Péterrel, Vörös Jánossal,
Kiss Lajossal, a szovátai Bartha Fe-
renccel kerültem a Jövőhöz, de még
a B osztályos felkerülés előtt ott ját-
szott a marosvásárhelyi Soós Zsig-
mond (1973–1975), Máthé Attila
(1973–1975), Aszalos János (1973–
1975), Muntyán László (1976–
1978), Ruszi József (1976–1977),
Pap István (1976–1979), Király Jó-
zsef (1974–1979), Ioan Negrea
(1977–1978), továbbá a szovátai
Szőcs László kapus (1976-1980), a
kerelőszentpáli Ioan Biriş (1973–
1980) és Aurel Cerghizan. 

Egykoron még a csapat tagja volt
a segesvári Kinda György és Vajna
Csaba (1976–1981), a marosvásár-
helyi Tamás Emil kapus (1977–
1979) – aki az AS Armata
ificsapatától került a Jövőhöz, a vá-
sárhelyi Surányi Béla kapus (1974),
Horváth Imre és Alexandru Ciolo-
boc, a radnóti Kovács Mihály, a
szovátai Végh és Kurkó, a bátosi
Erős Károly, a szászrégeni Sorlea,
de ott játszott még a most Magyar-
országon, Budapesten élő Sipos
Árpád is, aki ott katonáskodott,
majd az AS Armatához került visz-
sza. 

Majd a B osztályba való felkerü-
lés után az erdőszentgyörgyi Szé-
kely Béres László (1979–1984), a
marosvásárhelyi Viitorultól Kalló
Géza (1979–1980), a Gaz Metantól
Eugen Bungărdean, Nyárádszeredá-
ból Kovács Tibor, az AS Armátától
Márton László (1981–1983) és 
George Ciorceri (1980–1983) került
a gyergyószentmiklósi együtteshez
– összegezett Márton Géza, aki
1981-ig játszott a Jövőnél, viszont
az Ilefornál 39 éves koráig kergette
a bőrt, sőt az utolsó, 1989–1991-es
bajnoki idényben a megyei bajnok-
ságban 15 gólt lőtt.

czimbalmos Ferenc-Attila
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ 80 ár betelekelt régi erdő Ma-
rosvásárhely és Bodon határa körül.
Érdeklődni a 0740-061-148-as tele-
fonszámon. (sz.-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4 db
500 négyzetméteres telek eladó ked-
vező áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3510-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-181-787.
(3/3861-I)

ELADÓ tűzifa, 140 lej. Tel. 0740-570-753,
0745-793-465. (4/3862)

ELADÓ tűzifa, 140 lej. Tel. 0758-290-241.
(4/3862)

KEMÉNY tűzifa eladó házhoz szállítva:
gyertyán, csere stb. Tel. 0754-899-512.
(1/3885)

ELADÓ kicsi, 120 cm3-es ATV
gyermeknek, jó állapotban, 350 euró. Tel.
0744-615-172. (5/3893)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kö-
vesdombon hosszú távra. Tel.
0365/410-620. (8/3850)

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdő-
övezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Inter-
neten megtekinthető: http://alexan-
dervendeghaz.hu (2101-I)

ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben (Fortuna). Tel. 0732-530-
502. (1/3673-I)

ELADÓ családi ház Vámosudvarhe-
lyen (Odrihei): 3 szoba-összkomfort,
gáz, villany, főút mentén. Érdeklődni
a 0740-061-148-as telefonszámon.
(sz.-I)

KIADÓ teljes berendezéssel ellátott 2
szobás tömbházlakás a November 7.
negyedben, a piaccal szemben, nem
dohányzó személy részére. Havi 200
euró. Tel. 0752-836-269, 0771-426-
477. (18/3666-I)

ELADÓ I. osztályú, II. emeleti, 2 szo-
bás tömbházlakás az orvosi egyetem
közelében. Ára: 58.900 euró, alkud-
ható. Tel. 0771-496-510. (6/3809-I)

KIADÓ 2 szoba egy 3 szobás lakás-
ban két diáklány részére a Tudor ne-
gyedben. Érdeklődni szeptember 1.
után a 0774-622-678, 0775-590-453-
as telefonszámokon. (1/3866-I) 

KIADÓ mindennel fölszerelt, föld-
szinti, 4 szobás lakrész a központban,
igényesnek. Tel. 0740-279-793.
(1/3887-I)

ELADÓ ház belsőséggel Küsmödön,
és erdő, kertek, földek, megfelelő bir-
toklevelekkel. Tel. 0729-788-977.
(4/3890-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21361-I)

TETŐJAVÍTÁS – 20% kedvemény a
munkadíjra –, festés, padlócsempe-
lerakás, szigetelés és egyéb munkák.
Tel. 0743-512-168. (7/3825)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/3460-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (sz.-I)

ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:
cserépforgatás, Lindab lemez, me-
szelés, festés (kaput), lambériafestés,
garázsfedés, szigetelés, dísz- köve-
zés. Nyugdíjasoknak 30%-os kedvez-
mény. Tel: 0757-118-636. (sz.-I)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-
készítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

MEGEMLÉKEZÉS

Augusztus 16-án tíz év telt el
attól a szomorú naptól, amikor 
BOIERU ILEANA asszony, a Ma-
rosszentgyörgyi Kutatóállomás
volt munkatársának szíve meg-
szűnt dobogni, egy nemes lélek
az égbe szállt, fájdalmat és pótol-
hatatlan űrt hagyva maga után.
Egy csodálatos feleség, anya és
nagymama távozott közülünk,
akinek emlékét lelkünkben
örökké őrizni fogjuk.
Isten nyugosztalja békében!
Fia, Nelu, menye, Ildikó, az uno-
kák: Viktor és Nóra. (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezem augusz-
tus 14-ére, amikor három éve el-
távozott a szeretett férj, a
mezőmadarasi születésű NAGY
MÁRTON vásárhelyi lakos, a
színház és a filharmónia volt dol-
gozója. Emlékét őrzi bánatos fe-
lesége, Sári. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(6/3824-I)

Az idő múlik, feledni nem lehet,
csak letörölni a hulló könnyeket.
Elvesztettük azt, akit annyira sze-
rettünk. Az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünk őrzi drága emlékét.
Fájó szívvel és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk augusz-
tus 16-án TÓTH IMRÉRE halálá-
nak 13. évfordulóján. Emlékét
őrzi két lánya, két veje, négy uno-
kája, két dédunokája. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
(1/3859)

Szomorú szívvel emlékezünk au-
gusztus 14-én KUTASI DÉNESRE
halálának 3. évfordulóján. Emlé-
két őrzi felesége, fia és családja.
Nyugodjon békében! (1/3898-I)

Elcsitult a szív, mely értünk dobo-
gott, pihen a kéz, mely értünk dol-
gozott. Szerető szíveddel oly sok
jót adtál, Isten kegyelméből meg-
váltást kaptál.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk augusztus 14-én
CSISZÉR KAROLINÁRA (Lotti)
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (3/3868)

A hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk augusztus 14-én 
ISZLAI KÁROLYRA halálának
harmadik évfordulóján. 
Szívünkben mindig ott élsz, lel-
künknek része vagy, sosem felejt
a gondolat. Örök álmod őrizze
béke és nyugalom. Gyászoló sze-
rettei. (13/3879-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága jó férj, édes-
apa, nagytata, após, testvér,
nagybácsi, sógor, jó barát, isme-
rős, szomszéd, a gyergyószent-
miklósi születésű marosvásár-
helyi lakos 

SALAMON ISTVÁN 
ny. mozdonyvezető 

szerető, beteg szíve életének 77.
évében hirtelen megszűnt do-
bogni.
Drága tatánk temetése augusz-
tus 14-én, szerdán 11 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben (alsó ká-
polna), római katolikus szertar-
tás szerint. Emléked szívünkben
örökre megmarad. Nyugodjál
csendesen!  

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa, a
somosdi születésű

SZIGETI KÁROLY
életének 76. évében elhunyt. Te-
metése augusztus 15-én 11 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett 
LAPSÁNSCHI LÁSZLÓ 

tatánktól, aki 82 éves korában
hirtelen eltávozott szerettei köré-
ből. 
Temetése 2019. augusztus 16-án
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emlékét
örökre szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és mélyen együtt érzünk
Nyulas Marikával szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Isten
nyugtassa békében! A Csalhó
utcai 18-as tömbház lakói.
(2/3888)

Megrendülten vettünk tudo-
mást Márton János kollégánk
szeretett ÉDESANYJA halálá-
ról. Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és együttérzünk Márton
János kollégánkkal szeretett
ÉDESANYJA elvesztése 
miatt érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk drága gyermekemre,
SZATMÁRI EDITH GABRIELLÁRA, aki
2018. augusztus 15-én Budapesten hir-
telen elhunyt, de a pora hazajött és itt
nyugszik örök álmot a vásárhelyi refor-
mátus családi sírboltban. Szerető szí-
veddel oly sok jót adtál, ha beteg volt
édesanyád, mindig hazajöttél és mel-
lette voltál. Drága emléked élni fog
örökké, az egész család mindig szeretni
fog, és gondol reád. 

Téged nagyon szerető édesanyád 
és az egész család. (8/3873)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel emlékezünk és emlé-
keztetünk id. VAJDA GYÖRGYRE
halálának 4. évfordulóján. 
Köszönjük a sorsnak, hogy a
miénk volt, és az is marad, mert aki
szerettei szívében tovább él, nem
halt meg, csak távol van. 
Emlékező családja. 

*
Úgy voltál jó,
Ahogy voltál,
Csak még lennél, 
Csak még volnál.
Álmodat őrizze béke és nyugalom! 
Emlékező felesége. (sz.-I)

ÁllÁSHIRDETÉS
A MEZŐcSÁVÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL – székhely: Maros megye,

Mezőcsávás, Fő út 365. szám – versenyvizsgát szervez egy TöBBFUNKcIóS
TRAKTOR- ÉS ISKOLABUSZ-VEZETŐI szerződésés állás betöltésére a 2014. évi

1027. számú kormányhatározattal módosított és kiegészített 2011. évi 286. számú
kormányhatározat előírásai alapján.

Követelmények:
- általános iskolai végzettség

- legalább három év szolgálati idő és 3 év gyakorlat B, c, D kategóriás vezetésben 
- pszichológusi véleményezés

- szakképzettség a traktoristaszakmában
- traktor és -gépészeti karbantartási ismeretek.

A versenyvizsga időponta:
- írásbeli vizsga: 2019. szeptember 2-án 12 órakor az intézmény székhelyén

- állásinterjú: 2019. szeptember 6-án 9 órakor az intézmény székhelyén
Az iratcsomók benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A szükséges iratok jegyzéke és a versenyvizsgára kiírt  állás leírása 
megtekinthető a Mezőcsávási Polgármesteri Hivatal székhelyén 

vagy a www.ceuasudecampie.ro honlapon, a Hirdetések rovatban. (63935)

FOCIKEDVELŐK FIGYELMÉBE! 
A NYÁRÁDSZEREDAI SPORTKLUB szeretettel várja edzéseire a 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 és 2014-ben született, focizni szerető gyerekeket. Szeptembertől a
Nyárádremete – Ákosfalva útvonalon biztosítjuk a gyerekek edzésekre szállítását a
klub autóival! Bővebb felvilágosítást a 0770-953-641-es telefonszámon kaphatnak
az érdeklődők. Az edzői stáb. (63942-I)  

ZARÁNDOKOLJUNK EGYüTT!
Zarándoklatok:

Augusztus 26-31. - Medjugorje (házaspárok útja, nem csak házaspároknak) 
Október 7-12. - Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8-12. - Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSó 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet 
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. 

Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon 
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a cariere címszónál. (sz.-I)

A GREEN öKOLóGIAI ALAPíTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába 
a 2019–2020-as tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és
gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (21399)
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A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára 

kölcsönöket nyújt 
kedvező feltételekkel 12 és 24 hónapos futamidőre.

Az érdeklődőket szívesen látjuk székhelyünkön, 
Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt, 
naponta 7–14 óra között. 

2019 EGYIPTOM / HURGHADA
Repülővel Marosvásárhelyről, 

minden illetékkel

7 éjszakás üdülés Hurghadában
2019. június 5. – szeptember 18., minden szerdán

521 euró/fő ártól, előfoglalási kedvezménnyel, 4*-os szálloda, 
all inclusive ellátással

20 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM_____________________________________________ 2019. augusztus 14., szerda


