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Ahol fontos a helyi érték

Községi napok Mezőpanitban

Természetes
gyógymódok

Kánikulai napokon, amikor a város levegője – amiből körülbelül 90.000 literrel lélegezünk be naponta – egyre
elviselhetetlenebb, s már-már nehezére
esik levegőt venni annak, aki valamilyen légúti bántalomban szenved, vagy
állandóan fáradtnak érzi magát a terhelés, a stressz miatt, nos mindazoknak
nagyon jót tesz egy sóbányai kúra.

____________5.
Citerák
bűvöletében

Idén is megszervezték a Mezőpaniti Községi Napokat, igen
változatos kínálattal. A rendezvény minden korosztályt és
községbeli érdeklődőt próbált megszólítani, a helyi termelőktől a népi kultúra kedvelőiig, a huszároktól a csillagászat
iránt érdeklődőkig. Ezenkívül kiállításra és filmvetítésre is
sor került, valamennyi rendezvényt érdeklődés övezte. A
községi napokról, a közösséget összekovácsoló rendezvényről és ennek hozadékáról Bodó Előd Barnával, Mezőpanit polgármesterével beszélgettünk.

Mezey Sarolta

Fotó: Deák János

– 2019-ben a községi napok megszervezése bizonytalanná vált. Ennek
oka, hogy nagyon sok fejlesztés zajlik a községben: útfelújítások, vízvezetés, iskolák, kultúrotthonok javítása, és így tovább, melyekhez biztosítanunk kell az önrészt. Idén ezért támogatókat kerestünk, és így
sikerült tető alá hozni a háromnapos rendezvényt. A tudományok népszerűsítése érdekében múlt pénteken szabadtéri csillagászati előadást tartott Sikó Dezső, Mezőpanitból elszármazott fizikus. A szabadtéri
filmvetítésen – mint minden évben – magyar vonatkozású alkotást nézhettek meg a mezőpanitiak, idén a Honfoglalás került sorra. Szombaton
a polgármesteri hivatal dísztermében megnyitottuk Bálint Zsigmond
(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

Civilben a villanyszerelés mestere, keresett és fontos foglalkozása során felvonókat javít a megyeközpontban. A
jeddi Nagy János második élete a
néptánc, hiszen a táncháznak keretet
biztosító Folk Center alapítói közé tartozik. Van egy harmadik élete is, ami a
citerák bűvöletében telik. Kicsi műhelyében mívesen kimunkált, szépen
zengő citerákat készít.

____________6.
Hangulatváltozás
a kutyáknál

A kutyás gazdák nyári szabadságolásának egyik fő kérdése, hogy kedvencükkel vagy nélküle nyaraljanak-e. Aki
rövid időre sem akar megválni kedvencétől, kereshet olyan kutyabarát nyaralóhelyeket, ahol állat kíséretében is
szállást foglalhat.

____________7.

Kontrasztok

Miközben a technika fénysebességgel fejlődik a világban, nagy
cégek audio zoom funkciójú telefonokat készülnek piacra dobni
a szeptemberi berlini vásáron, közelítési funkcióval ellátott hightech kontaktlencsét fejlesztenek ki, lézerirányított robotokat működtetnek, 3D technikával készült szerveket ültetnek be stb., mi
éppen olyan szerencsétlen ország lennénk, hogy – miközben szórjuk az eurómilliókat különféle haszontalan beruházásokra –, egy
nagy pontosságú helymeghatározó rendszert sem tudunk megvásárolni? A fejlett mobil helymeghatározó rendszert ugyanis pár
százezer euróért be lehet szerezni, arról nem beszélve, hogy az
Európai Bizottság is megköveteli ennek gyakorlatba ültetését. A
szóban forgó rendszer 50 méteres pontossággal képes a telefonkészülék helyének azonosítására, ami fontos lehet a mobiltelefonnal segítséget kérő emberek megtalálásában. Érdekes, hogy
miközben egyenrangú bánásmódot akarunk az unión belül, az
uniós követelmények teljesítését már lazábban kezeljük. A 112-es
segélyhívó szolgálat vezetője bejelentette, kötelező beszerezni ezt
a rendszert. Arra azért kíváncsiak vagyunk, eddig miért nem tették? Lehet, hogy a caracali tragédia nem következik be, ha a hatóságok komolyan veszik a polgárok védelmét. És a polgárok
védelméhez tartozik a biztonságuk mellett az egészségük, ezért elfogadhatatlan, hogy heteken át üzemképtelen az egészségbiztosítási
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 10 perckor,
lenyugszik
20 óra 44 perckor.
Az év 220. napja,
hátravan 145 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma LÁSZLÓ,
holnap EMŐD napja.
EMŐD: régi magyar személynév, a régi emik (szopik) ige
származékának az emő (szopó)
szónak a -d kicsinyítőképzős
alakja. Jelentése: kis csecsemő.
Más vélemények szerint a jelentése anyácskád, és csak a
hangalakja miatt lett férfinév.

Meleg idő

Hőmérséklet:
max. 350C
min. 170C

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2019. augusztus 7.

1 EUR

4,7309

1 USD

4.,2308

1 g ARANY

202,1739

100 HUF

1,4546

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Zöldségpiac szombatonként
az ócskapiacon

Augusztus 10-től minden szombati napon 7–15 óra között
zöldségpiac várja a vásárlókat a marosvásárhelyi ócskapiac helyén, a Călăraşilor utca 107. szám alatt, ahol kizárólag Maros megyei termelők értékesíthetik majd
idénytermékeiket, zöldségeket és gyümölcsöket – derül ki
a marosvásárhelyi Piackezelő Kft. közleményéből.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26. – szeptember 6.
között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azoknak a
személyeknek a jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségük által
terhelt életmódjukon. Helyszín: a magyarózdi terápiás otthon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Bartha
Évától a 0740-056-691-es telefonszámon lehet.

A színházi világ (is) otthonukká vált

Új évad előtt a Maros Művészegyüttes

Öt bemutatójával, magyarországi turnéival és
manchesteri vendégszereplésével eddigi leggazdagabb évadát zárta júniusban a Maros Művészegyüttes. Egy hónap pihenő után augusztus
elejétől újra beindult az élet a társulatnál, 4-én
Gyulán, az Erdélyi hét című minifesztiválon a Tündöklő Jeromossal léptek közönség elé a magyar
tagozat táncosai. A vendégszereplésről, valamint
a nyár végi, őszi újdonságokról Barabási Attila Csaba,
a művészegyüttes igazgatója tájékoztatott.

Nagy Székely Ildikó

– A gyulai fesztivál egy szakmai fórum, nem úgy kell
elképzelni, mint a nagyközönségnek szóló rendezvényeket.
A Spectrum Színházzal és a Kisvárdai Várszínházzal közös
produkciónkkal a vár melletti tószínpadon elnyertük a műértő közönség tetszését. A budapesti Nemzeti Színház felkérésére az elkövetkezőkben a magyar fővárosban is
bemutatjuk az előadást, illetve két további anyaországi fellépésünk is lesz. Bár táncszínházi produkcióink eddig is
voltak, a színház világa számunkra egy teljesen új közeg,
amiben – a visszajelzések szerint – megtaláltuk a helyünket.
– Hol látható az elkövetkezőkben a Maros Művészegyüttes?
– Augusztus 17-én és 25-én két folklórműsort, az Újraélt
figurák és a Ha te tudnád, amit én című produkciót visszük
el Szovátára, 18-án Marosfelfaluban lesz előadásunk. A
Vásárhelyi Forgatagra a 31-ei folknappal készülünk, emellett több más programpontban, például a verbunkverseny
megszervezésében partnerként veszünk részt. Ami az őszi
terveket illeti, új kibédi és sóvidéki forrásanyaggal ismerkedünk, Lőrincz Lajos korondi születésű táncmester, koreográfus emlékére szeretnénk egy előadást létrehozni. Az
erdélyi magyar hivatásos néptáncegyüttesek találkozóját –
amelynek tavaly a házigazdái voltunk – idén Csíkszeredában tartják, valószínűleg a Kányádi-emlékműsorral veszünk részt az együttléten, novemberben pedig egy
kolozsvári fellépésünk is lesz.
Korszerűbb technika, új népviseletek
– Megújult a társulat műszaki felszereltsége, és új népviseleti darabokkal is gazdagodtak.

Szejkefürdői unitárius találkozó

A vallásszabadság 451. évfordulója alkalmából augusztus
10-én 11 órától szervezik meg Szejkefürdőn a hagyományos unitárius találkozót. A rendezvény istentisztelettel kezdődik, szolgál Csáki Levente kobátfalvi lelkész, az Unitárius
Lelkészek Országos Szövetségének titkára, ezt követi az
úrvacsorai ágenda, szolgál Vida Rozália alsóboldogfalvi lelkész. A résztvevők megkoszorúzzák Orbán Balázs sírját,
majd fellép a csekefalvi és énlaki asszonyok kórusa, valamint a Firtosi Tündérek. Szaval Bálint Magdolna.

Hagyományőrző tábor Gegesen

Az Educational Reborn – EDUR Egyesület augusztus 19–
24. között hagyományőrző tábort szervez 8–17 évesek számára Gegesen. A programban egyebek mellett néptánc- és
népdaloktatás, íjászat, hagyományos ételek elkészítése,
kézműves-foglalkozás és a falumúzeum meglátogatása is
szerepel, illetve tábortűz is lesz. A táborozókat a gegesi református egyházközség vendégházában szállásolják el.
Bővebb tájékoztatás az egyesület Facebook-oldalán.

A mikházi szabadegyetem
programjából

A hét végén, augusztus 9–11. között tartja első szabadegyetemét Mikházán a Hagyományok Háza. Öt helyszínen
– Csűrszínház, sátor, kultúrotthon, kántorlak és óvoda –
több mint félszáz program várja az érdeklődőket. 9-én, pénteken 18 órakor a Barozda együttes Kájoni János és a népzene című koncertje hallgatható meg a mikházi ferences
templomban, 20.30 órakor a Barozda együttes, a Heveder,
a Lelkes zenekar és az Öves együttes Generációk című
közös koncertjére kerül sor a Csűrszínházban. 10-én,
szombaton 19.15 órai kezdettel a Kodály Zoltán gyermekés ifjúsági kar hangversenyének ad otthont a ferences
templom, 20.30 órakor Kincses Marosszék címmel a Székely Mezőség, a Maros- és a Nyárádmente hagyományőrzőinek előadását lehet meghallgatni. Közreműködik a
Maros Művészegyüttes zenekara és Kásler Magda. Szerkesztő: Fazakas János. A rendezvényekre jegyek a helyszínen válthatók, a teljes árú jegy 15 lejbe, a gyermek, diákés nyugdíjas jegy 10 lejbe kerül.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

– A tavaly bejegyzett Pro Folk Egyesülettel a magyar
Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, a Bethlen
Gábor Alap, illetve a Csoóri Sándor Alap programon keresztül nyertünk pályázatot, így sikerült új tájegységek viseletével felújítani a ruhatárunkat és korszerűsíteni a
technikai berendezést. Egyebek mellett új hangfalak, mikrofonok, modernebb fénytechnika segíti az elkövetkezőkben az élményszerű produkciók megszületését.
Ugyanakkor a manchesteri turnénk is pályázati pénzből valósult meg.
Elköltöztek a próbatermek és az iroda
– A Maros Művészegyüttes előadásai továbbra is a kövesdombi székhelyen kerülnek közönség elé, és a jegypénztár helye sem változik, a magyar társulat próbáit azonban
az Arany János utca 2. szám alatti impozáns épületben
(fotó) tartják, és mostantól itt zajlik az irodai munka is.
Mi tette szükségessé, és hogyan valósult meg a költözés?
– Az utóbbi években népesedett a tánckar, így gyakorlatilag kinőttük a magyar társulat próbáinak otthont adó
korábbi helyszínt, a református egyház tulajdonában levő
Forradalom utcai Makariásházat. Szerettünk volna sokkal
jobb körülményeket biztosítani a társulati munkához, és
az Arany János utcai helyszín
a célnak tökéletesen megfelelt.
Az, hogy ebben a tágas, többszintes épületben folytathatjuk
a munkát, természetesen a
Maros Megyei Tanácsnak köszönhető.
Beszélgetésünk végén az intézményvezető arról is említést tett, hogy a budapesti
Magyar Táncművészeti Főiskola ősztől Marosvásárhelyen
indít új tagozatot. A hivatásos
táncosoknak szóló főiskolai
képzésre augusztus 22–23-án
lesz a felvételi, az eseményre
visszatérünk.

Marosvécsi találkozó

Augusztus 9–10-én, pénteken és szombaton kerül sor
a helikoni leszármazottak találkozójára Marosvécsen. A
Helikon–Kemény János Alapítvány idei rendezvényének
is a Kemény-kastély ad otthont. Az összejövetel kiemelt
témája A helikoni íróparlament mártírjai. Erről az augusztus 9-én, pénteken 16.30 órakor sorra kerülő konferencián értekezik a négy meghívott előadó: Albu Balogh
Andrea (Nagyvárad), Filep Tamás Gusztáv (Budapest),
Veres Emese Gyöngyvér (Budapest) és Gidó Attila (Kolozsvár). Dolgozataikban Karácsony Benő, Lakatos
Imre, Járosi Andor és Ligeti Ernő alakját, életútját mutatják fel. A 15 órakor kezdődő pénteki megnyilvánulások megnyitójaként a kastély udvarán H. Szabó Gyula,
az alapítvány elnöke mond köszöntőt, majd a Cantuale
együttes énekel. 16 órakor a Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Központja és annak vezetője,
Szebeni Zsuzsa rendezésében Benedek Elek-emlékkiál-

lítás nyílik. A 160 éve született, 90 esztendeje elhunyt
íróról Szabó Zsolt szerkesztő beszél. Az emlékkonferenciát követően Bancsi Edina fiatal zenészt hallhatják, ismerhetik meg a jelenlevők. Szombaton 10 órától a
kastélyparkban folytatódik a megemlékezés. Kemény
János és családja, valamint az Erdélyi Helikon körének
érdemeit H. Szabó Gyula, Ördög Ferenc marosvécsi polgármester, Benkő Mihály lelkész és Lisztóczky László
méltatja. A helybeli iskolások erre az alkalomra külön
műsorral készültek, majd koszorúzás zárja a kültéri rendezvényt. 11.30-kor a vécsi tánccsoport lép dobogóra,
12 órakor a Védőőrizet című filmet vetítik. 13 órakor
könyvbemutatón viszik közönség elé báró Kemény Jánosné Augusta Paton és báró Bornemissza Elemérné
Szilvássy Karola emlékiratait. A köteteket Szebeni Zsuzsa ismerteti. 14 órától a helikoni írók leszármazottainak
beszélgetése zárja a találkozót.
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Beiktatták a moldvai egyházmegye új római katolikus püspökét

A csángók magyar misében reménykednek

Jászvásáron (Iaşi) kedden beiktatták tisztségébe Iosif Păuleţ
püspököt, az 1884-ben alapított
Jászvásári Római Katolikus Egyházmegye hetedik vezetőjét. A
magyarul még beszélő moldvai
csángók azt remélik, hogy az új
püspök nyitottabb lesz elődjénél a
magyar nyelvű misék bevezetése
ügyében.

A Szentszék július 6-án közölte, hogy
a nyugdíjba vonuló Petru Gherghel püspök helyét Iosif Păuleţ veszi át az egyházmegye élén. Iosif Păuleţ a Neamţ
megyei Tamásfalván született 1954. október 17-én. Jakab Antal gyulafehérvári
püspök szentelte pappá Jászvásáron
1979-ben. Püspöki kinevezése előtt Suceaván szolgált bukovinai főesperesként.
Beiktatási ceremóniáját a leköszönő püspök, Petru Gherghel vezette. Az eseményen jelen voltak az erdélyi és partiumi
magyar többségű egyházmegyék vezetői
is.
Nyisztor Tinka néprajzkutató, a moldvai magyar nyelvű misék bevezetéséért
évtizedek óta küzdő pusztinai Szent István Egyesület elnöke az MTI-nek el-

mondta: azt remélik, hogy az új püspök
meghallgatja kérésüket, és engedélyezi
a heti egy magyar nyelvű misét azokban
a csángó falvakban, ahol igény van erre.
Nyisztor Tinka megjegyezte: ezzel a gondolattal vett részt a püspök beiktatásán,
és ezért fog kihallgatást kérni az ősz folyamán az egyházmegye új vezetőjétől.
A Szent István Egyesület elnöke – aki
a közelmúltban mondott le a Moldvai
Csángómagyarok
Szövetsége
(MCSMSZ) egyházi ügyekben illetékes
alelnöki tisztségéről – kijelentette: korántsem oldotta meg a moldvai csángók
magyar misézésének a kérdését az a havi
egy mise, amelyet Petru Gherghel püspök Bákóban engedélyezett Ferenc pápa
júniusi romániai látogatása előtt.
Nyisztor Tinka úgy vélte: az új püspök
ugyanolyan vidékről származik, ahol a
római katolikus vallásúak rég elvesztették a magyar anyanyelvüket, a papoknak
egy új generációjához tartozik, ezért
kedvező viszonyulásra számítanak részéről. Hozzátette: az is bizakodásra ad
okot, hogy a püspök Bukovinában, egy
olyan régió főespereseként szolgált,
mely egykor az Osztrák-Magyar Monar-

chia részeként soknemzetiségű térség
volt, és ennek maradványaként a többnyelvűséggel a jelenben is találkozhatott.
A magyar nyelv valamely nyelvjárását
még őrző moldvai csángók csaknem harminc éve küzdenek a magyar misék engedélyezéséért. Nyisztor Tinka korábban
az MTI-nek elmondta: készül közzétenni
azt a két kötetet kitevő levelezést, amelyet a különböző egyházi elöljárókkal
folytatott ez ügyben. Petru Gherghel
püspök – aki 1978 óta vezette az egyházmegyét – korábban kijelentette: csak
akkor engedélyezi a magyar misét, ha
megbizonyosodik róla, hogy a hívek legkevesebb két százaléka nem érti a román
nyelvet. Később arra hivatkozva utasította el a magyar misét, hogy a csángó
nyelv nem magyar nyelv.
A jászvásári püspökséghez tartozó
nyolc moldvai megyében – a püspökség
honlapján közölt adatok szerint – 206
ezer római katolikus hívet tartanak számon. Magyar kutatók 30-40 ezerre becsülik
azoknak
a
moldvai
katolikusoknak a számát, akik beszélik a
magyar nyelv valamely nyelvjárását.
(MTI)

Újabb skóciai függetlenségi népszavazást terveznek

A brit Munkáspárt egyik magas rangú politikusa sze- függetlenségi népszavazás kiírásának jogszabályi előkészítése.
rint kormányra kerülésük esetén nem akadályoznák A referendum kiírásához azonban a brit kormány hozzájárumeg a Skócia függetlenségéről tartandó újabb nép- lása is szükséges.
Ian Murray, a több mint 30 éve munkáspárti Edinburgh
szavazást.

John McDonnell az edinburghi Fringe fesztiválon beszélt
erről szerdai tudósítások szerint. A parlamenti ellenzék legfőbb
erejét alkotó Labour árnyékkormányának pénzügyminiszterjelöltje azt mondta, a népszavazással kapcsolatos döntéseket
a skóciai parlamentre bíznák.
A politikus az LBC rádiónak is beszélt az újabb népszavazás
lehetőségéről. „A skóciai parlamentre és a skótokra kell bízni
a döntést. Majd ők eldöntik, akarnak-e újabb referendumot.
Mi nem akadályoznánk, hagynánk, hogy a skótok döntsenek.
Ez a demokrácia” – fogalmazott, de elismerte, hogy a párton
belül vannak más vélemények is.
John McDonnell kijelentései ellentmondanak a Munkáspárt
skóciai vezetője álláspontjának. Richard Leonard korábban kijelentette, hogy kormányra kerülésük esetén nem adnának lehetőséget az edinburghi parlamentnek az újabb népszavazásra.
A skót kormány május végén terjesztette be a helyi parlamentben a törvénycsomagot, amelynek célja az újabb skóciai

South választókerület parlamenti képviselője elítélte John
McDonnell szavait, Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, a
Skócia elszakadására törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetője viszont üdvözölte John McDonnell álláspontját.
A skót miniszterelnök többször is azt mondta, hogy még a
következő skóciai parlamenti választások előtt, vagyis 2021ig ismét népszavazást kell tartani a skót függetlenségről, ha
Skóciát – ahol a túlnyomó többség az EU-ban maradásra voksolt – akarata ellenére kiléptetik az Európai Unióból. A politikus a The Guardian című brit lap keddi számában megjelent
interjújában hozzátette, 2020 második felét tartaná megfelelő
időpontnak.
A legfrissebb felmérések szerint a skótok többsége, 52 százaléka a függetlenségre szavazna az újabb népszavazáson, és
47 százalékuk támogatja, 45 százalékuk pedig ellenzi, hogy
Nicola Sturgeon terveinek megfelelően két éven belül újabb
referendumot tartsanak. (MTI)

Igazmódi történetek

Ezek a hírek nem vásárhelyi lapokban
jelentek meg több mint kilencven éve,
tehát a múlt század húszas éveiben, de
városunk lakóiról szólnak. Helyi tudósítók kürtölték világgá. És ismerve az emberi kíváncsiság természetrajzát és
izgalomra vágyását, bizonyosan kilencszáznál több lájkot kaptak volna a Facebookon, ha már lett volna akkoriban
ilyen mütyür-kütyü kommunikáció.
Mindjárt azt is hozzá kell tennünk,
hogy a szereplőket nem homályosították
el és ki – írásban, névvel jelentek meg a
róluk szóló információk, nem lacafacáztak. Egyesek azóta – minő változó az
ember sorsa! – szobrot kaptak, mások
halálos ítéletet, fegyházbüntetést, betegséget, de mindenkit belepett a feledés jótékony porfelhője és rozsdája, a
szobrot a nemes penész és a mitikus homály.
Emil Dandea, volt liberális polgármester és parlamenti képviselő felpofozta az újonnan alkalmazott sofőrét,
Iuliu Pocát, mert szerinte nem eléggé
udvariasan kérte a fizetésemelését. Poca
viszont a következő szavakat vágta munkaadója fejéhez: „Mit képzel? Engem is
verni fog, mint a parasztokat meg a
magyarokat? Én többszörösen fizettem
vissza mind az elmaradt fizetést, mind
a kapott ütleget.” Könnyű testi sértés és
életveszélyes fenyegetés címén mindketten feljelentést tettek. (1928. november
12.) E kedélyes Ludas Matyi-s jelenet
nem szegte kedvét a nagy nemzetvédőnek, hiszen egy gépkocsivezető felpofozása nem volt akadálya a politikus
úriemberségének, az igazságszolgáltatás pedig tette kötelességét, mint ma is
honunkban.
Más: Megkezdődött Ion Diaconescu,
a felsőkereskedelmi iskola volt igazga-

tójának bűnpere, akit másfél évvel ezelőtt felfüggesztettek állásából, mert
egymillió lejt sikkasztott az intézet pénztárából. Diaconescu ellen bűnügyi eljárás indult, de nem lehetett a bíróság elé
állítani, ui. időközben Bazarcicban (ma
Bulgária) működött tanárként. Végre sikerült előállítani, ám a tárgyalást el kellett napolni, mert a beidézett tanúk közül
hatan nem jelentek meg. (1929. február
13.) A per tisztára mosta bizonyára az
igazgató úr böcsületét, igaz, többé Vásárhelyen nem üdvözölhették levett kalappal osztatlan hívei a Ferdinánd
királyra átnevezett főtéren.

Egyéb. Az ügyvédi kamara beléletéből: A marosvásárhelyi járásbíróságon
– egy váltóper tárgyalása során – Pirpu
Ioan, az alperes ügyvédje és dr. Chilf
Zoltán, a felperes ügyvédje között heves
szóváltás alakult ki. Pirpu kijelentette,
hogy „minden zsidó gazember”, erre
Chilf erélyesen rendreutasította az alperes ügyvédjét. Pirpu válaszul tettlegesen
bántalmazta Chilf Zoltánt, ő felragadott
egy széket, és a bíróság folyosóján is üldözte a gátlástalan antiszemita ügyvédet, akit csak ügyvéd kartársai mentettek
meg a súlyosabb következményektől.
(1929. december 6.) A törvényszéki élet
zajlása csupa móka volt, elhihetik nekik.
Valamivel szelídebb: Bíró József
banktisztviselőt, akit azzal vádolnak,
hogy kirabolta az Agrárbank pincéjében
elhelyezett páncéltermet (valójában elsikkasztotta a bank pénzét, mintegy kétmillió lejt), védőügyvédje, dr. Nagy

József kérésére szabadlábra helyezték.
A törvényszék első fokon három évre
ítélte. Bíró perújítást kért, a bíróság
pedig elrendelte másodfokon a kiegészítő vizsgálatot ügyében. (Addig
ugyanis a Kolozsváron letartóztatott
pénzimádó és bűntársa már egy évet töltött vizsgálati fogságban.) (1929. március 22.)
Végezetül egy kis szövevény ugyanazon év február-március havából: Az
Ítélőtábla vádtanácsa döntést hozott a
Cukorgyár Rt. igazgatóságának ügyében. A tábla elrendelte Ionescu könyvszakértő felesége és Stelescu cukorgyári
titkár szabadlábra helyezését, míg Keleti Péter volt főigazgató, Kramer jelenlegi igazgató, Stamate vezérinspektor,
Ionescu könyvszakértő továbbra is fogságban maradnak (március 5.). A cukorgyárban leleplezett adócsalási
panama miatt Cristian Simionescu liberális volt államtitkárnak le kellett mondania
(március
20.).
A
Pénzügyminisztérium felfüggesztette állásából. Felfüggesztését az ügyészség
indítványozta. A vád bűnrészesség, ui.
bár tudomása volt a cukorgyárban
folyó csalásól és sikkasztásról már
1927-ben, aminek részese volt Nic. Stamate ellenőr is, ennek ellenére elsülylyesztette a Stamate ellen benyújtott
bizonyítékokat (március 22.). Megjelent a bíróság előtt Cr. Simionescu volt
pénzügyi államtitkár, hogy a vizsgálóbíró előtt tegyen vallomást a panama pénzügyminisztériumot érintő
részleteiről.
Ilyen ma már elő sem fordulhatna...
ugyanis nincs már cukorgyár, a nagy
kapitalista ipari fordulat lebontatta és
helyét sóval hintette be. Nem cukorral!

Ország – világ
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Iohannis Amerikába megy

Augusztus 20-án a Fehér Házban fogadja Klaus Iohannis államfőt Donald Trump, az USA elnöke – közölte kedden az Amerikai Egyesült Államok elnöki
hivatala. A két államfő az Amerikai Egyesült Államokat és Romániát érintő közös biztonsági kihívások
megfelelő kezeléséről, az energiaügyi partnerség,
valamint a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítéséről fog tárgyalni. A látogatás abból a szempontból is jelentős, hogy Románia idén ünnepli a
kommunista rezsim megdőlésének harmincadik, a
NATO-hoz való csatlakozásának pedig tizenötödik
évfordulóját. Iohannisnak elnöki mandátuma alatt ez
lesz a második látogatása az USA elnökénél. Első
alkalommal 2017 júniusában tett eleget Trump meghívásának. (Agerpres)

Politikai szövetség

Politikai szövetséget köt a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Victor Ponta vezette
Pro Románia párt, jelentette be szerdán Călin Popescu-Tăriceanu ALDE-elnök, rámutatva, hogy a két
alakulatnak közös parlamenti frakciója lesz. A két
párt munkacsoportjai a napokban összeülnek, hogy
kidolgozzák a szövetség politikai projektjét és az
együttműködési megállapodást – írta Tăriceanu Facebook-bejegyzésében. (Agerpres)

Újabb bizonyítékok

Valószínűleg emberi csontokat találtak a Caracal
melletti erdőben. Gheorghe Dincă azt állítja, hogy
oda vitte Luiza Melencu testének maradványait – tájékoztatott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) keddi közleménye.
Eszerint a helyszínen talált hamu átszitálása után
csont- és fogmaradványokat találtak, amelyek a törvényszéki orvosok szerint nagy valószínűséggel emberi eredetűek. Az ügyészek több személyt
kihallgattak, és a gyanúsított és hivatalból kijelölt
ügyvédje jelenlétében átnézték a Gheorghe Dincă
házában talált elektronikus memóriaegységek tartalmát. (Agerpres)

Hurghadába a nagyszebeni
repülőtérről

A nagyszebeni nemzetközi repülőtér és egy utazási
iroda új célpontot jelentett be szerdán: a télen hetente charterjáratot indítanak az egyiptomi Hurghadába. A járatok a 2019. december – 2020. január
időszakban heti egyszer, vasárnaponként teszik
meg az utat oda-vissza. (Mediafax)

Nőtt a nettó átlagbér

Júniusban 3.142 lejre nőtt az országos nettó átlagbér, ez 41 lejjel több (+1,3%) mint egy hónappal korábban – közölte szerdán az Országos Statisztikai
Intézet (INS). A legjobban a kőolaj-feldolgozásban,
leggyengébben a konfekcióiparban fizettek. A bruttó
átlagbér 5.127 lej volt júniusban, 49 lejjel több, mint
2019 májusában. Az állami szektorban vakációs
csekkeket adtak, így nőtt a nettó átlagbér az előző
hónaphoz képest. Az oktatásban 7,2 %-kal, a közigazgatásban 3,5%-kal, az egészségügyben 2,3%kal kerestek többet az alkalmazottak az előző
hónaphoz képest. (Agerpres)

Kontrasztok
(Folytatás az 1. oldalról)

kártyák számítógépes rendszere. Másfél hónap elteltével, tegnap nagy dicsőség lehetett bejelenteni, hogy
most már működik. És az is nagy „teljesítmény”, hogy
a rendszer szervizelésére csak most fognak szerződést
kötni. Mintha csak látnánk: licit, óvás, időhúzás, üzemkiesés… Végül csak oda lyukadunk ki, hogy a politikum
a hibás, és igazat kell adnunk azoknak, akik azt állítják,
a baj forrása az, hogy Romániában a döntéshozói funkciókat nem a feladatnak megfelelő emberek foglalják el.
A jogszabályokon ugyanis lehet javítani, de csak akkor,
ha a felelős állami döntéshozói pozíciókat szakmailag jól
felkészült emberek töltik be, nem pedig érdekcsoportokat
kiszolgáló, politikai alapon kinevezett opportunisták.
A caracali tragédiára visszatérve, azt mondhatjuk,
eső után köpönyeg, de azt is, hogy jobb későn, mint
soha: tegnap a katasztrófavédelemért felelő dr. Raed
Arafat javaslatára megalakult bizottság tárgyalt arról,
hogy hogyan lehetne performanssá tenni a 112-es segélyszolgálat működését, megfelelő képzést biztosítani
a hívásokat kezelő alkalmazottaknak. (Ide beleérthetnék
például a tolmácsszolgáltatások igénybevételét is, mely
azoknak segíthet, akik nem beszélik az ország nyelvét.)
Remélhetőleg nem marad minden csak papíron…
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Ahol fontos a helyi érték

(Folytatás az 1. oldalról)
fotóművésszel az Ember és föld
című fotótárlatot, melyet az Erdélyi
Magyarokért Közhasznú Alapítvány ajánlott fel. Ez a kiállítás augusztus
közepéig
még
megtekinthető.
Bemutatkoztak a helyi termelők
– Nagyon jó ötlet, hogy a községi
napokon felvonultatják a helyi termelőket, így nemcsak népszerűsítik
őket és termékeiket, hanem bemutatják a helyi gazdasági potenciált
is.
– Huszonhat helyi és környékbeli
termelő hozta el termékeit a vásárra,
ami az esős idő ellenére is sikeres
volt. Fontos számunkra a helyi értékek népszerűsítése, és úgy tűnik,
egyre többen vannak, akik tudatosan helyi termékeket vásárolnak.
Voltak kézműves termékek, levendulakészítmények, illatpárnák, kozmetikumok, ékszerek, többféle
dísztárgy. Ezenkívül sok élelmiszerterméket, zöldségeket, mézet, gyüdzsemeket
mölcsszörpöket,
állítottak ki. Mezőmadarasról, a
szomszéd községből, egy termelő
fokhagymatermékekkel jelentkezett. Ott volt a község legnagyobb
élelmiszergyártója, a Therezia tejfeldolgozó, továbbá a marosvásárhelyi Petry húsfeldolgozó is, ismert
és kedvelt termékeivel. Aztán voltak sütemények, speciális natúr ter-

mékek, amelyekkel az egészséges
táplálkozást népszerűsítették.
Néptánc, népdal és gyermekjáték
– Köztudomású, hogy Mezőpanit
hagyományőrző települése a Székely Mezőségnek, most is nagy
hangsúlyt fektettek a népi jellegű
rendezvényekre, a néptáncra, a népzenére. Miért tartják fontosnak a
gyermekek, fiatalok ez irányú nevelését?
– Ismerni kell a múltat, és abból
jövőt építeni. Ez a szemlélet a hagyományok megélésében igen emberközeli módon valósul meg,
ráadásul gyönyörű és felemelő
érzés látni, hogy a népviselet milyen jól mutat a gyerekeken, a népdalok milyen szépen hangzanak
tiszta hangjukon. Ők is közösségi
élményként élik meg ezt, szükséges
megmutatnunk számukra, hogy sok
pozitív élményt nyújthat a hagyományok megélése. Szombaton a
Monográfia Alapítvány és a Kádár
Márton Általános Iskola szervezésében került sor a székely mezőségi
népdal-, néptánc- és gyermekjátékfesztiválra, melyen 14 Maros megyei tánccsoport vett részt.
Huszártalálkozó, nagykorúsítás
és koncertek
– Érdekes és látványos volt a huszártalálkozó. Erre hány hagyományőrző csoport jelentkezett?

A nyolcadikosok jól teljesítettek

– Első ízben szervezték meg a
mezőpaniti huszártoborzót és -találkozót, ahol számos erdélyi huszárcsapat képviseltette magát.
Lovas felvonulás is volt a községben. Örömhír számunkra, hogy a
paniti huszárok – Bodó Benjámin
őrnagy irányításával – és önkéntesek önzetlen munkája révén kiépült
a mezőpaniti lovaspálya, mely ilyen
és ehhez hasonló táboroknak a jövőben is helyet tud adni. Vasárnap
a toborzóban részt vevő huszárok
jelenlétében megkoszorúztuk II.
Rákóczi Ferenc fejedelem félalakos
szobrát a polgármesteri hivatal
előtti parkban.
– Vasárnap ünnepi istentiszteletre került sor, ezt követően nagykorúsítási ünnepség volt.
– Igen, délután szabadtéri istentisztelet volt a rendezvény fő helyszínén, melyet a hagyományos
nagykorúsítás követett. Az idén hatvan felnőttkorba lépő fiatalt ajándékoztunk meg.
– A falunapokon divatosak a szórakoztató könnyűzenei koncertek.
Panitban is több együttes lépett fel,
köztük a Titán. Milyen szempont

Gyenge érettségi eredmények Erdőszentgyörgyön

Gyengén szerepeltek az erdőszentgyörgyi középiskola diákjai az idei érettségin. Ezzel
szemben
az
Erdőszentgyörgyre járó nyolcadik osztályos diákok nagy része, 86
százalékuk sikeres kisérettségit tud maga mögött. Az intézmény igazgatója szerint az
utóbbi évek tapasztalata az,
hogy a jól tanuló diákok nagy
része elsősorban a megyeközpontban folytatja középiskolai tanulmányait.

Menyhárt Borbála

Léta Áron, az erdőszentgyörgyi
iskolaközpont igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, sajnos a diákjaik nagyon gyengén szerepeltek
az érettségin, az idei huszonnégy
végzős közül mindössze kettőnek
sikerült a vizsgája. A legtöbb diák
román nyelv és irodalomból bukott
el. Sajnos köztudott, hogy nemcsak
Hargita és Kovászna megye magyar
diákjai küzdenek a románnyelv-tanulással, hanem Maros megye magyarlakta vidékein is, hiszen az
iskola falain kívül nem igazán van
lehetőségük gyakorolni a nyelvet,
és ez hátrányukra válik.
Az igazgató szerint az előző
években valamivel jobb volt az át-

menési arány, átlagban a diákjaik
20-26 százalékának sikerült az
érettségije. Az igazgató rámutatott,
próbálnak mindent megtenni annak
érdekében, hogy felkészítsék a diákokat az érettségire, illetve elmélyítsék a románnyelv-tudásukat,
nemrég egy, a technológiai líceumoknak szóló projektet nyertek,
amelynek keretében különórákat
tartottak a diákoknak az érettségi
tantárgyakból, illetve román tannyelvű iskolákkal vették fel a kapcsolatot diákcsere végett. Ez a
program tavaly indult el, viszont,
mint mondta, a diákok tudásának a
megalapozását jóval korábban kell
elkezdeni.
– Az én meglátásom – és a kollégáim is ezen a véleményen vannak
–, hogy azért ilyen gyengék az eredmények, mivel eleve nagyon
gyenge jegyekkel érkeznek hozzánk a diákok. Őket feltornázni legalább 5-6-os átlagra, anélkül hogy
meglegyenek az alapismereteik, nagyon nehéz. Az élelmezés-turizmus
osztályokban ez a helyzet. A nyolcadik osztályig hozzánk járó diákok
közül a jobb tanulók elmennek Marosvásárhelyre, a Bolyaiba, az
Elektromarosba, újabban a katolikus iskolába, vagy pedig Segesvárra. Idén ősztől kevesebben
tanulnak tovább máshol, két osztály

végzett, és hatan mennek el – tájékoztatott az igazgató.
Egy líceumi és két szakképző
osztály indul
Mint megtudtuk, ősszel a vezetőtanács döntése értelmében a magyar
tagozaton egy elméleti és két szakképző osztály indul. A líceum természettudomány osztályába eddig 18-an
iratkoztak be. A két szakképző osztály
közül az egyik élelmezés-turizmus,
ahol a vendéglátóiparba képeznek
munkásokat. Egyelőre erre a szakra
10-en iratkoztak be. Ezenkívül indul
ősszel egy kétprofilú osztály is, asztalos és esztétika szakon. Az asztalos
szakra 5-en vannak beiratkozva, a leendő szépségipari dolgozókat képező esztétikára pedig 14-en.
Az igazgató elmondta: van egy
bizottság, amely minden évben kérdőíves felmérést végez a környékbeli iskolákban, ennek alapján
döntik el, hogy milyen profilú osztályokat indítanak a következő tanévben. Szívesen indítanának
matematika-informatika vagy társadalomtudomány osztályokat is, viszont a környékbeli gyerekek
körében nem mutatkozik igény
ezek iránt.
– Sajnos felkészültség szempontjából elég gyengék a diákok, akik
hozzánk jönnek. Az iskolának az
imázsa nagyon sokat romlott 2008

szerint hívják meg ezeket az együtteseket?
– Idén a legfontosabb szempont
az volt, hogy kizárólag erdélyieket
hívjunk, hiszen a fesztiválokon sok
a külföldi előadó, a helyi együtteseknek kevesebb tér marad. A koncertektől kezdve a néptáncelőadásokon át a humorig színvonalas előadásokat láthattunk meghívott előadóinktól. Van Erdélyben is
sok ilyen értékünk, miért ne adnánk
nekik lehetőséget?
Népszerű volt a lovasíjász-bemutató
– Milyen volt a lovasíjász-bemutató? Volt-e érdeklődés?
– Talán ezen a bemutatón voltak
a legtöbben, nagy az érdeklődés az
ősi magyar technikák és szellemiség iránt. Pászka Lehel lovas íjász
bemutatója után koncertek következtek, végül tűzijáték zárta a rendezvénysorozatot.
– A rendezvényre buszok indultak
a község falvaiból. Volt-e igény a járatokra?
– A Bálint Trans felajánlotta,
hogy ingyenesen biztosítja az utaztatást a község öt falujából, hogy
minden érdeklődő ellátogathasson a

óta. Ennek ellenére jól felszerelt
szaktantermeink vannak. A Bethlen
Gábor Alapnál nyert finanszírozás
révén berendeztünk egy asztalosműhelyt az iskolában, az erdőszentgyörgyi alapítvány adományként
idén is befektetéseket eszközölt, felszereléseket vásároltak. Emellett az
esztétika tanműhely 2008 óta működik, az élelmezés-turizmus műhely pedig 2004 óta – tette hozzá.
Kérdésünkre, hogy együttműködnek-e a helyi cégekkel a diákok
szakmai gyakorlata terén, az igazgató elmondta, több példa is van a
sikeres együttműködésre,
Az egyik helyi, bútorgyártásra
szakosodott cég szívesen fogadja a
diákjaikat, akiket a szakmai gyakorlat lejárta után alkalmaznának is, de
sajnos a fiatalok nagy része inkább
külföldön próbál szerencsét, nagyobb bér reményében. Az élelme-

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Péter Ferenc Facebook-oldala

rendezvényre. Ezeket a járatokat
sokan igénybe vették.
Értékes rendezvény kevesebb
pénzből
– Egy ilyen rendezvény nagyon
sok szervezési munkát igényel. A főszervező a polgármesteri hivatal
volt. Hogyan értékeli, milyen hozadéka van ezeknek a nagyszabású és
költséges rendezvényeknek?
– A támogatók sok anyagi terhet
levettek az önkormányzatról, de a
hivatal alkalmazottai is kitettek magukért, és az önkéntesekkel, civil
szervezetekkel, a Pro Pambus Ifjúsági Egyesülettel, a Mezőpaniti
Gazdák Egyesületével, a Monográfia Alapítvánnyal igazi csapatmunkában
dolgozva
ismét
megmutatták: tudunk tartalmas, értékes rendezvényeket szervezni kevesebb pénzből is.
Igazi, közösségi élmény volt. Ezúton is tisztelettel köszönöm minden községbeli lakos nevében.
Ugyanakkor minden támogatónak
szeretnénk megköszönni a hozzájárulást, hiszen ily módon is közösségünk épülését szolgálták – mondta
a polgármester.

zés-turizmus szakos diákok közül
sokan helyi üzletekben, valamint
szakácsként, felszolgálóként dolgoznak egy helyi, valamint egy
makfalvi étteremben.
Az esztétika szakos fiatalok
szinte mindenike a szakterületen
dolgozik, többen a városban nyitottak saját céget.
A nyolcadikosok jól szerepeltek
Érdeklődésünkre, hogy a nyolcadik osztályosok miként szerepeltek
az országos képességfelmérő vizsgán, Léta Áron jó hírekkel szolgált,
tanulóik 86 százalékának sikerült a
kisérettségije. Az igazgató szerint
ez annak is köszönhető, hogy
Novák Csaba Zoltán és Császár Károly Zsolt szenátori irodája, illetve
az RMDSZ Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervezett
a vizsgatantárgyakból a nyolcadikos diákoknak.
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Akár 20 évvel is kitolható
a menopauza kezdete

Simon Fishel a The Guardian című lapban azt nyilatEgy úttörő brit beavatkozás elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek je- kozta, hogy az eljárásnak rengeteg haszna lehet.
„Ez az első projekt a világon, amely egészséges nők
lenthet segítséget.

Az eljárást mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó brit szakemberek egy csoportja dolgozta ki. A tudósok szerint a beavatkozás rengeteg nő számára
kínálhat könnyebbséget olyan betegségek kezelésében, mint a változókorral járó szív- és érrendszeri gondok vagy a csontritkulás. Több millió nőnek pedig
azáltal javulhat az életminősége, hogy később tapasztalják meg a menopauzával járó gyakoribb tüneteket,
mint a rossz hangulat, a szorongás, az alvási nehézségek, a hőhullámok, az éjszakai izzadás és a csökkenő
nemi vágy.
A 7 ezer és 11 ezer font közötti eljárást 40 év feletti
nőknek kínálja a birminghami székhelyű ProFam cég,
amelyet Simon Fishel, a mesterséges megtermékenyítés
területének ismert kutatója állított fel más specialistákkal együtt.
Az eljárást, amelynek keretében kulcslyukműtéttel
petefészekszöveteket távolítanak el a nők szervezetéből
és fagyasztanak le, hogy aztán a menopauza kezdetével
visszaültessék a szervezetbe, eddig kilenc páciensen
próbálták ki. A szöveteket a csökkenő hormonszint növelése érdekében jellemzően bő vérellátású helyre ültetik vissza a testben, például a hónaljba.

petefészekszöveteit őrzi meg krioprezervációval pusztán
a változókor elhalasztására” – fogalmazott a vezető orvosok egyike, Yousri Afifi a The Times című lapnak.
Hasonló eljárást már alkalmaznak olyan lányok és
nők termékenységének megőrzésére, akik rákkezelés
előtt állnak. Nekik, ha a terápia után úgy döntenek, hogy
gyereket szeretnének, a petevezetékbe ültetik vissza a
lefagyasztott szöveteket.
Az, hogy a menopauza hány évvel tolható ki a beavatkozás révén, attól függ, hány éves a páciens a szövetvételkor. Egy 25 éves nőtől származó szövet akár 20
évvel is kitolhatja a változókor kezdetét a visszaültetés
után, egy 40 éves nőtől származó viszont lehet, hogy
csak öt évvel.
Richard Anderson, az Edinburghi Egyetem kutatója
a beavatkozással kapcsolatban azt mondta, „nem újdonság, hogy a lefagyasztás és a későbbi visszaültetés helyreállíthatja a hormonszinteket, de az kevésbé világos,
hogy ez biztonságos-e”.
A mesterséges megtermékenyítést viszont nagyban
segítheti Simon Fishel szerint: az eljárás révén elkerülhető a gyógyszerek alkalmazása a petefészkek stimulálására, és sokkal több petesejt lehet. (MTI)

Természetes gyógymódok

üdüléssel egybekötve kipróbálhatja.
Ha elfoglaltsága a városhoz köti, a
marosvásárhelyi Szabadság utca 32.
szám alatt, a vasúti átjáró szomszédságában működő kezelőközpontban levő sókamrát veheti
igénybe. Az emeletes épület alagsorában található helyiség, amelyet
parajdi sótéglákkal béleltek ki, s
padlózata is sóból van, a sóbányák
frissítő, gyógyító tulajdonságával
rendelkezik. A találmányért évekkel
korábban Roman Nelu Ştefan, a Salinele Roman kezelési központ meSós levegővel
Akinek van rá ideje és módja, Pa- nedzsere több feltalálói díjat,
rajdon és Tordán a nyár folyamán oklevelet kapott, hiszen a „mikro-

Kánikulai napokon, amikor a
város levegője – amiből körülbelül 90.000 literrel lélegezünk be naponta – egyre
elviselhetetlenebb, s már-már
nehezére esik levegőt venni
annak, aki valamilyen légúti
bántalomban szenved, vagy
állandóan fáradtnak érzi
magát a terhelés, a stressz
miatt, nos mindazoknak nagyon jót tesz egy sóbányai
kúra.

sóbánya” gyógyító hatását
a tüdőgyógyászok is elismerték. Három éve az
egészségbiztosítási pénztár
egy személynek havi tíz kezelést finanszíroz háziorvosi küldőpapír alapján,
amíg a cégnek az e célra
fordítható összegből tart.
Aki szeretné meghosszabbítani a kezelést, az ára
megfizethető. Az egyedüli
gond, hogy nem kínál azonnali eredményt, 15-18
napig folyamatosan napi
egy órát ott kell tölteni
ahhoz, hogy megmutatkozzanak a javulás tünetei.
Hogy mi a titka a sóbarlangoknak és az azok mintájára
készült
sókamráknak? Nos, a sótéglákkal, sósziklákkal kibélelt
helyiségekben
megváltozik a levegő öszszetétele, a negatív töltésű
ionok megkötik a pozitív
töltésű részecskéket, és
egyensúlyi helyzetet hoznak létre. A levegőben levő
só jótékonyan hat a szervezetre asztma, elhúzódó légcsőhurut,
orrdugulás,
szezonális allergiák, krónikus arc- és homloküreggyulladás, polip, gyakran
visszatérő mandulagyulladás, ízületi gyulladás, a
szaglóképesség elvesztése,
stressz, álmatlanság, horkolás, horkolással együtt járó
légzésmegszakadás, psoriasis esetén. A só által leadott negatív
töltésű ionok a légúti betegségekre
gyakorolt gyógyító hatás mellett a
reumás fájdalmakat, a magas vérnyomást is kedvezően befolyásolhatják. A helyiség mikroklímája az
ellazulást, a gyulladáscsökkentést
is elősegíti. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy annak érdemes a kezeléshez hozzákezdeni, eredményt
várni, akinek van türelme több
napon át az idejéből egy órát erre
szánni.
Reflexo- és fizikoterápiával
A központ egy másik természetes
gyógymódot is kínál a páciensek-
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Aaggasztóan növekedett
a gyógyszereknek ellenálló
HIV-megbetegedések száma

A HIV vírus gyógyszereknek
ellenálló fajtáját Afrikában,
Ázsiában és Amerikában mutatták ki – olvasható a Nature
című tudományos folyóirat
honlapján.

Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) felmérése szerint az elmúlt
négy évben Afrika, Ázsia és Amerika 12 országában átlépte az elfogadható
szintet
a
gyógyszer-rezisztencia a HIV vírus
kezelését biztosító két alapvető fontos gyógyszer – az efavirenz és a
nevirapin – esetében.
A HIV-vírusfertőzötteket általában antiretrovirális gyógyszerekkel
kezelik, ám a vírus képes mutálódni
gyógyszereknek ellenálló formába.
A WHO 2014 és 2018 között 18
országban végzett felmérést, és
vizsgálta a gyógyszer-rezisztencia
szintjét azon emberek esetében,
akiknél abban az időszakban kezdték meg a HIV vírus elleni kezelést.
12 országban a HIV-vírusfertőzött felnőttek több mint 10 százalé-

kánál alakult ki rezisztencia a két
gyógyszer esetében. Ezen küszöb
fölött már nem tartják biztonságosnak ugyanazon HIV-gyógyszerek
felírását a betegeknek, mivel a rezisztencia tovább növekedhet – olvasható a WHO jelentésében.
„Úgy vélem, átléptük ezt a vonalat” – mondta Massimo Ghidinelli,
a washingtoni Pánamerikai Egészségügyi Szervezet fertőzőbetegségspecialistája.
A vizsgált nők 12 százalékánál, a
férfiak 8 százalékánál mutatták ki a
HIV gyógyszereknek ellenálló fajtáját.
A jelentés szerint különösen aggasztó a Szaharától délre lévő térségben élő gyerekek körében a
gyógyszer-rezisztencia
magas
szintje. 2012 és 2018 között a térség kilenc országában az újonnan
diagnosztizált esetek mintegy felénél találták olyan HIV vírust,
amely rezisztens volt az efavirenzre, a nevirapinre vagy mindkettőre. (MTI)

nek, a reflexoterápiát, amelyről
Roman Remus terapeuta számolt be.
Köztudott, hogy a láb és a kéz a test
tükre, az ott található idegvégződések, úgynevezett reflexpontok kitapintásával és nyomásával a
betegségeket azonosítani és kezelni
lehet. Mindenkinek más a talpa, és
a reflexpontok ingerlésére, ami általában nem fájdalmas, mindenki
másképpen reagál. A fájdalmas
pontokból, valamint a beteg szervnek megfelelő pontban összegyűlt
bőr alatti kristálylerakódásokból fel
lehet térképezni, hogy melyik
szervvel van gond. Ezt a felmérést
végzik el, majd az azonosított problémák megbeszélése és kezelése következik a terapeuta ujjaival
gyakorolt nyomással, ami segít az

energiaáramlás helyreállításában és
a vérellátás javításában. A beteg
kora nem számít, a kezelés segíthet neurológiai, endokrinológiai,
szív- és érrendszeri, nőgyógyászati, urológiai, gyomor- és bélbetegségek, hátgerinc-fájdalmak,
izomrendszeri, bőrgyógyászati betegségek, szexuális zavarok gyógyításában. A kezelés során a
szervezet öngyógyító energiáit
szabadítják fel, amelyek lehetővé
teszik, hogy a gyógyulás folyamata beinduljon.
A központban fizioterápiai kezeléseket is végeznek: elektroterápiát,
ultrahang- és lézerterápiát, paraffinpakolást, pihentető és gyógymaszszázst, valamint személyre szabott
gyógytornát. (bodolai)
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A hozzáadott érték

Bodolai Gyöngyi

Legigazibb kedvence legendás népi hangszerünk, amelyről úgy tűnik, hogy lelkes
szervezőknek köszönhetően sikerül feltámasztani, és bővül azoknak a településeknek
a száma, ahol citerazenekarok működnek.
Kedvelt hangszerré válik a gyermekek körében is, akik már kisiskolásként is szívesen tanulnak meg játszani rajta. Bár sokan
abbahagyják, mégis van, aki egy életre megszereti a „zenélő dobozt”, amelyből pengetéssel és az ujjak játékával lehet előcsalni a
dallamot.
Jedden, Nagy János vezetésével folyamatosan működik egy csoport, amelynek tagjai
egy általa készített hangszert is kapnak addig,
amíg hűségesek maradnak a citerázáshoz.
2013 karácsonyán alakultak, az első csapatból még ketten citeráznak, és mellettük mindig újak jelentkeznek. A községközpont a
citerazenekarok négy találkozójának volt a
helyszíne, amelyeket a Fazakas Ildikó vezette
marosvásárhelyi Fagyöngy citeracsoporttal
közösen szerveztek. 2017-ben közel százan
citeráztak Jedden. A citeratáborokban is rendszeresen részt vesznek, Erdőcsinád után az
utóbbi két évben Szentegyháza látta vendégül
a zenélő fiatalokat.
A hangszer ősét a legenda szerint a honfoglaló magyarok hozták magukkal, de ez
nem bizonyítható. A szakemberek szerint az
ógörög monochordból fejlődött ki az európai
népeknél a 16. században, majd később feltételezhetően német nyelvterületről került át
a magyarba.
Az egyszerű húros hangszerek közé tartozó citera a 19. század végén, a 20. század
elején a magyar falvakban a házi mulatságok
kedvelt hangszere volt – olvasható a felvidéki
Borsi Ferenc A magyar asztali citera című
könyvében (CSEMADOK, 2010, Dunaszerdahely). Mivel a játéktechnikát viszonylag könynyen el lehetett sajátítani, minden ügyes falusi
ember, aki fúrni-faragni tudott, a vásárokban
látott citerák mintájára elkészítette a sajátját.
A magyar asztali citerát először a kiváló
természettudós és néprajzkutató, Herman
Ottó írta és rajzolta le 1898-ban. Az első citeradallamot és a játéktechnikát Kodály Zoltán jegyezte le 1907-ben, és neki köszönhető
a világ legrégebbi citerás hangzó dokumentuma, a nagyszalontai Bagos Lajos citerás kilenc daláról készített fonográffelvétel.

– Szeretem a népzenét, a népi táncot –
mondja az ötvenes évei elején járó Nagy
János, aki igazi táncos alkat, nem meglepő,
hogy a népi tánc művelői és népszerűsítői
közé tartozik. Ezúttal citerás múltjáról kérdeztem.
– Gyermekkoromban volt a faluban néhány idős ember, akik szépen citeráztak.
Amikor kezdtek kihalni, úgy döntöttem, hogy
megpróbálom átvenni tőlük a „stafétabotot”.
Összejártam a környékbeli falvakat, majd a
Nyárádmentét, minden kocsma előtt megálltam, és érdeklődtem, hogy a faluban ki tud
citerázni, majd megkerestem őket, és szemügyre vettem a hangszerüket. Egyik sem volt
megfelelő fából készítve, házi barkácsciterák
voltak. Jó citerát a hangszerkészítő Kilyén
Domokosnál és Mezőbándon láttam. Nyárádköszvényesen ismertem meg egy asszonyt,
akinek a lánya Jeddre jött férjhez, az unokái
megtanultak citerázni, s amikor bemutatták a
nagymamának, hogy mit tudnak, ő is elővette
a régi hangszerét, és játszani kezdett. Újrahúroztam, beállítottam a citeráját, és ahogy elmondták, annyira belejött a játékba, hogy
disznóvágáskor gazdasszonyi szerepe helyett
végig citerázott.
Jedden gyermekkoromban még hallottam
Nyárádi Jóska bácsit játszani, halála után az
unokaöccse, aki tudta, hogy érdekelnek a citerák, nekem adta a hangszerét – mutatja a
megkopott régi darabot, amelynek hangnyílása, egy szívecske, feltételezhetően hajdani gazdájának a hangszerhez való
ragaszkodásáról árulkodik.
Az igazi meglepetés a szobában vár
ránk, ahol egymás mellett sorakoznak
szép kerek hasú citerák, amelyek dísze a
napszimbólumot ábrázoló hangrés. Látszik rajtuk, hogy több, különböző, gondosan válogatott fából készültek. A
prímciterák mellett van nagyobb testű
tenor- és basszus-, sőt egy dupla citera is.
A szekrény tetején egy nagybőgő pihen,
amit szintén Nagy János javított fel és rakott újra össze.
– Hogyan, mikor fogott a hangszerkészítésbe, milyen volt az első Nagy Jánoscitera?
– Tíz évvel ezelőtt készült el, egyszerű,
egyenes oldalú, hasáb alakú citera volt.
Mezőbánd környékén láttam hasonlókat,
és Laczkó Laci bácsinál találtam a faluban is, az azonban sajnos már nincsen
meg. Bányai Dániel, az ismert bándi
népművész ígért nekem egy citerát, de mivel
hiába vártam, hogy elkészítse, bánatomban
nekifogtam. Összejártam az asztalosokat,
hogy megfelelő faanyagot találjak, végül
egy régi szekrény oldalát használtam fel,
ami megközelítette a hangszerfenyő minőségét. A nyakat cseresznyefából készítettem.
Falubeli asztalossal, ifj. Böjthe Sándorral
„lenagyoltuk”, majd itthon összeragasztottam, és házi gyártmányú húrtartó szeggel
szereltem fel, ami nem volt menetes, egyszerűen csak beütöttem a fába. A későbbiekben zongoraszegeket vásároltam erre a
célra. Az egyik citera annyira jól sikerült,
hogy egy szászrégeni hangszerkészítő mester

Fotó: Nagy Tibor

Citerák bűvöletében

Civilben a villanyszerelés mestere, keresett és fontos foglalkozása során
felvonókat javít a megyeközpontban.
A jeddi Nagy János második élete a
néptánc, hiszen a táncháznak keretet
biztosító Folk Center alapítói közé tartozik. Van egy harmadik élete is, ami
a citerák bűvöletében telik. Kicsi műhelyében mívesen kimunkált, szépen
zengő citerákat készít. Negyedik életében a példásan rendben tartott
jeddi református közösség és templom „rendszergazdája”, ahogy a számítógépek korában az egyházközség
gondnokát nevezhetnénk.

annyi hangszernek való anyagot adott érte,
ami tíz citerának is elég volt. Amikor elkészültek, kiosztottam a helybéli gyermekeknek, és így alakult meg a jeddi citeracsoport.
Kezdetben én foglalkoztam velük, amíg a
„bacillust” sikerült átadni, aztán Bőr Hunyadi
Gyula kiváló brácsás népzenészt és oktatót
hívtam, aki hetente egyszer jött, és a játék
mellett zeneelméletet és kottaolvasást is tanított. A kottaolvasást és a játéktechnikát korábban én is tőle sajátítottam el, rendszeresen
jártam hozzá órára. Jedden húsz fiatal tanult

meg citerázni, jelenleg heten vannak a csoportban.
– Hány citerát készített az eltelt évtized
során?
– Körülbelül félszázat, mindenikbe beleírtam, hogy hányban és hol készült, de nem tartom számon pontosan, hogy mi lett velük.
– Említette a két ismert citerakészítő, Kilyén Domokos és Bányai Dániel nevét,
kért-e tanácsot tőlük?
– Mivel arra a következtetésre jutottam,
hogy a környéken az ő műhelyükből kerülnek
ki a legjobb citerák, jól megfigyeltem hangszereiket. Domi bácsi biztatott, hogy minél
többet kell készíteni, annál jobban rájön az
ember a titkára. Ez volt az ő receptje, és utólag igazat kell adnom neki, mert két tökéletesen egyforma citera nincsen, ez egy népi
hangszer, ami nem szabványok szerint készül.
– Gondolom, most már tisztában van a citerakészítés feltételeivel, elárulja-e, hogy melyek azok, vagy az a mester titka kell
maradjon?
– Én is csak azt mondhatom mindenkinek,
hogy hozzá kell fogni, és csinálni kell, mert
evés közben jön meg az ember étvágya. Amikor kezembe kerül egy darab fa, látom benne,
hogy a hangszer melyik részének lenne megfelelő. Ha nem pont ugyanolyan, mint az azelőtti, az sem gond, ugyanis a meglévő anyag
szerint alakítom a formát. A már említett régeni hegedűkészítő mestertől tanultam meg,
lestem el, hogyan kell kiválasztani, előkészíteni, megszárítani a faanyagot, milyen kell legyen az erezete…
Miközben betekintünk a műhelybe, ahol
több citerán is dolgozik, érdeklődésünkre elmondja, hogy melyik részéhez milyen fa
szükséges. – A nyak és tőke meg az oldalfejek tartják a szegeket, ezért keményfából
(juhar-, dió-, szilva-, körtefa) kell készüljenek, ezek közül a diófa nagyon bevált. A fedőlapot rezonáns hangszerfenyőből kell

kialakítani, a hangszer hátlapja lehet keményebb fából, hogy visszaverje a hangot. Ez
úgy működik, mint a hegedű vagy a nagybőgő, amelyek fedőlapja hangszerfenyő, az
oldala juharfa. A hangszerfenyőt Régen környéki hangszerkészítőktől szerzem be.
– Miért tért át a hasas citerákra?
– Szebben szólnak, mert nagyobb a dobozuk.
– Hogyan jellemezné a citera hangját?
– A hangszer érdekessége és egyben hátránya is, hogy nem lehet bármilyen hangnemben játszani rajta. Alaphangra kell hangolni,
majd utánaigazítva a kísérőhúrokat, bármilyen hangot meg lehet szólaltatni.
– Hány húrja lehet egy citerának?
– Lehet három, de láttam harminchúrosat
is. A játszóhúrokból általában négy plusz
három, illetve három plusz kettő szokott
lenni. A régebbi citerákon nem voltak félhangok, ezért csak régies stílusú dallamot lehetett játszani rajtuk, újabb stílusú dallam
esetében a félhangot odaénekelte az előadó.
– Mennyi idő alatt lehet elkészíteni egy
hangszert?
– Körülbelül harmincórai munkát vesz
igénybe addig, amíg megszólal, mivel nem
gépekkel, hanem kézi szerszámokkal dolgozom. Valójában több nap is szükséges, mert
vannak olyan műveletek, a ragasztások például, amikor várni kell. Faragasztót használok, ami kemény, a rezgést átadja, az enyv
alapúról azt tapasztaltam, hogy melegben
megpattanhat a ragasztás.
Lakkozáskor hegedűlakkot használok,
mert rugalmas kell legyen, hogy ne fogja le
a rezgést.
– Mennyiben hasonlít egymáshoz a Nagy
János-citerák hangja?
– A prím-, a tenor- vagy a basszusciterák
hangolása, alaphangja egyforma, de a hang
díszítése, zengése különböző, ami az anyagtól, a húrminőségtől és a mester hozzáadott
értékétől függ. Lehet különböző hangolású
citerákat készíteni, de akik egy csoportban
játszanak, azoknak a hangszerét ugyanarra az
alaphangra kell hangolni. A hangolást egy gitárhangolóval végzem, amely alaphangon beméri a rezgést, s annak alapján lehet pontosan
beállítani a hangszert.
A mester hozzáadott értékét illetően az elmondottakhoz hozzátehetjük, hogy a figyelmesen, pontosan, jól megválogatott anyag, a
hangszerkészítés alapszabályainak betartása,
az alapos, precíz, szép munka mellett a mester lelkéből, szeretetéből származik az a többlet, ami egyénivé teszi az általa készített
hangszereket.
– Milyen gyakran szokott citerázni, otthon
játszik, gyakorol-e egyedül?
– Az ágyam mellett mindig van egy-két citera, és meg-megpengetem őket, össze kell
hangolni, amíg beáll a hangjuk. Este lefekvés
előtt két-három héten át hangolom, aztán játszom rajtuk. A citerát be is kell játszani, nem
elég egyből elkészíteni. Ha beállt a hangja,
két-három hónap után még igazítok rajta egy
keveset, és azt követően már biztosan szépen
fog szólni.
Szeretném továbbadni, amit tudok. Bár
vannak már citeracsoportok, az utóbbi időben
a mezőpanitiakat biztatom, akiknél még van
régi citera a padláson, hogy tanulja meg valaki a hangszer készítését, abban szívesen segítek, ezt megígértem a polgármesternek is,
aki járt nálam – mondja Nagy János, s útban
hazafelé még sokáig halljuk a megszólaltatott
citerák szép, telt zengését.
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Textíliatípusok

Vajon tudjuk-e, hogy a zászlóanyagot molinónak nevezik,
a népi hímzéseket napvászonra készítik, a búvárruha
neoprénből készül, és a nyugágyvászon UV-álló változata
későbbre fakul ki?

Casoni Szálasi Ibolya
divattervező

A MOLINÓ százszázalékban pamutból készült, kiváló szakítószilárdsággal rendelkező törtfehér
nyersvászon. Strapabíró, kopásálló.
Hosszú élettartamának köszönhetően igen közkedvelt ruhaipari, dekorációs és reklámcélú alapanyag.
Használatos felsőruházatok – ingek,
blúzok – készítésére. Emellett kárpitosipari háttérszövetként is igen
kedvelt. Zászlókészítésre is ideális,
mivel könnyen nyomtatható rá fotó,
logó, felirat.
A
MUNKARUHAVÁSZON

lehet százszázalékban pamut és kevert szálas szövet is. Erős, nagyon
sűrű szövésű, strapabíró anyag. Sávolyos kötésű (barázdás). Munkaruhának,
babzsákfotelnek
is
használják.
A MUSZLIN százszázalékban
polietilén, nem gyűrődő, áttetsző,
finom esésű, lágy anyag. Vágni és

szakítani is lehet a szabásnál,
ugyanis száliránynak megfelelően
szakad. Felső, könnyű szoknyának,
dekorációnak is alkalmas. Van hernyóselyem változata is, mely viszont nagyon gyűrődik.
A MŰBŐR-TEXTILBŐR elne-

vezést gyakran összekeverik. A
műbőr tulajdonképpen „műanyagból készül”. Egy textilrétegre poliuretán vagy PVC-réteget visznek
fel. Van, hogy ezt a műanyag réteget csak egy fóliára viszik fel, és
szilárdulás után a fóliaréteget alulról eltávolítják. Ilyenkor hordozó
nélküli műbőrről beszélünk. A
műbőr előnye, hogy rendkívül tartós, a kopást is jobban bírja, mint a
textilbőr, de nem lélegzik, és például ülőgarnitúrán a bőrrel érintkezve tapad, és megizzadhatunk
rajta. A textilbőr valódi bőrreszelék,
amit felragasztanak és -préselnek
egy textil hordozórétegre. Előnye,
hogy szellőzik és természetes hatása, tapintása van. 10-20 év után az
intenzív használattól megtöredezhet
az ülőgarnitúrán.

A MŰSZŐRME nagyon magas mid anyag. Létezik nem elasztikus
és elasztikus változata.
A necc méteráru anyagot (a nem
elasztikus változatot) sportruházati
célra, bélésnek, betétnek, trikónak
használják, és meglepő módon van,
aki a túrógyártás során kicsepegtető
hálónak. Neccből készül az ún.
„öko” táska, vagyis a többször
használható, könnyű, jól mosható,
erős bevásárló/tároló szatyor.
Az elasztánt tartalmazó elasztiszáltakarójú szövet vagy kötött kus változatot főleg poliészter alapkelme. Nyersanyaga lehet gyapjú, anyagú ruhák és fürdőruhák
alpakka, poliészter, poliamid, visz- béleléséhez használják.
kóz. Sokféle alapanyag, gyártási
A NEOPRÉN egy napjainkban
mód, szálmagasság, felületi kidolgozás, szín és mintázat létezik, ami
nagy választékot tesz lehetővé. Kabátbélés, szőrmegallér vagy -kabát,
játékfigurák készíthetők belőle.
A NAPSZÖVET viszkóz alap-

anyagú, emiatt kellemesebb a viselése, ezért aztán szívesebben
használják felsőruházatnak, de
főleg hímzésre. Mivel a panamánál
jóval sűrűbb a szövése, nem a keresztszemes hímzés alapja, hanem
az autentikus népi hímzésekhez jó.
De fanatikusok használják keresztszemeshez is. Strapabíró anyag, viszont foszlósabb.
A NECC százszázalékban polia-

Ember és állat harmóniája

Hangulatváltozás a kutyáknál

Gyurkóvári Pisze boldogan nyaral a családdal

A kutyás gazdák nyári szabadságolásának egyik fő kérdése, hogy kedvencükkel vagy nélküle nyaraljanak-e.
Aki rövid időre sem akar megválni
kedvencétől, kereshet olyan kutyabarát nyaralóhelyeket, ahol állat kíséretében is szállást foglalhat. Azonban
megtörténhet, hogy ismerősére bízza
az állatot, ez pedig a gazdi hiánya
miatt kedvetlenné válik, és minden
igyekezet ellenére elutasítja a táplálékot, elvonul a befogadó családtól,
ami rendkívül kellemetlenül érinti a
gondoskodást
készségesen
vállalókat.

Szer Pálosy Piroska

A szakirodalom szerint nem létezik depresszió a kutyáknál, inkább viselkedési zavarként említik az emberi depresszióhoz hasonló
állapotot, ami általában lelki okokra vezethető vissza. A hirtelen hangulatváltozásról, a
tünetek kiváltó okáról és megszüntetéséről
kérdeztük dr. Pálosi Csabát, a Noé Bárkája
kisállatklinika vezetőjét.

Fotó: Székely Tímea

– Mi a teendő, ha a megőrzésre ránk bízott
kutya szemmel láthatóan szomorú, és napokig nem hajlandó enni sem?
– Nem minden kutya viseli jól a környezetváltozást. Ha van olyan ismerős, aki szívesen felügyel a társállatra, akkor az a
legjobb megoldás, ha otthonában maradhat,
mert nem kell idegen környezetet megszokjon, és az egyéni igényeit is jobban ki lehet
elégíteni. Amennyiben erre nincs lehetőség,
a kutyapanziók is alternatívát jelentenek, de
érdemes tájékozódni, hogy milyen előírásoknak kell megfelelni a bekerüléshez; a legfontosabb, hogy a féreghajtással és oltásokkal
napirenden legyen az állat.
–Mi válthatja ki a depressziónak tűnő viselkedést a kutyáknál?
– A depresszió nem csupán az emberek
népbetegsége, ugyanúgy kutyáknál is jelentkezhet. A kiváltó okok, tünetek és kezelési
módszerek az ő esetükben is hasonlóak az
emberekéhez. Depresszió alakulhat ki egy
gazdi vagy társkutya elvesztése miatt, de a
hirtelen környezetváltozás, megváltozott tartási körülmények, költözés, válás, bezártság,
magány, erőszakos bánásmód, akár egy új

egyre elterjedtebbé váló anyag.
Számos területen alkalmazzák,
azonban sokan még most sem tudják, hogy mi is pontosan, és miben
áll a kiválósága.
A neoprén vagy eredeti nevén
kloroprén a műanyagok egy fajtája,
egészen pontosan műkaucsuk alapú
műgumi. 1930-ban fejlesztette ki a
DuPont cég. A műkaucsuk a természetes kaucsukhoz hasonlóan vulkanizáláskor műgumivá válik, így
nagy sikerrel alkalmazzák a gumiabroncsgyártásban is. A kloroprén
előállítása acetilén segítségével történik, méghozzá sósavból. A kloroprén vagy neoprén nem véletlenül
vált kedvelt alapanyagává számos,
a mindennapok során is használatos
dolognak. Készítenek belőle búvárruhát, védőfóliát, de még hétköznapi ruhát is.
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A NEHÉZSELYEM százszáza-

lékban poliészter. Sűrű, kellemes tapintású, matt felületű, nehéz esésű
anyag. Ruhákat, köpenyeket, jelmezeket készítenek belőle. Nincs műszálas hatása, mert kellemes,
lágyabb tapintású, és nem fénylik,
mint a szatén. Vasalni egyáltalán
nem szükséges, mert szépen kirúgja
magát. Persze, ha évekig összegyűrve tárolják, lehetnek benne
gyűrődések. Beavatni nem szükséges, összemenni mosás után sem
fog. Varrni is könnyű, mert nem
csúszik el egymáson a két felület.
A NYUGÁGYVÁSZON kevert
szálas, pamutból vagy poliészterből
is készülhet. Nagyon nagy strapabíró képessége van. Készülhet UVálló, vízálló változatban is. Ha
vízálló, akkor egy vékony vízálló
réteg is kerül az anyag hátoldalára,
ami nem fogja átengedni a vizet.
Persze az UV-álló anyag sem lesz
éveken át tökéletesen színtartó, de
a szálak jobban ellenállnak a nap
káros hatásainak, mint a sima változatok.

állat vagy ember megjelenése a háztartásban mert ha dehidratálódik a szervezete, súlyos
is kiváltó ok lehet. Egy kutya meg tudja gyá- egészségkárosodást szenvedhet.
– Mit tegyen a kutyaszitter, ha minden
szolni az elveszített szeretett személyt, szenvedhet a változások okozta problémáktól és igyekezete ellenére étvágytalan a rá bízott
éppúgy ingadozhat a hangulata, akárcsak az kutya?
– Nagyon fontos, hogy depressziós állat
embernek. A különbség csak az, hogy az állatok nem tudják szavakkal kifejezni a sérel- esetében állandó vagy ideiglenes gazdiként
meiket, ezért a gazdiknak kell odafigyelniük, ugyanolyan empátiával, türelemmel és törőészrevenni és megérteni a bajt kiváltó okokat. déssel forduljanak a kutyához, mint egy emUgyanez igaz a boldog, kiegyensúlyozott ál- berhez. Sokkal több törődésre, játékra, sétára,
latokra, róluk is könnyű megállapítani az örö- jutalomfalatra van ilyenkor szükség, mint álmöt, elégedettséget, biztonságérzetet a talában. Ha teljesen elutasítja az ételt, próbálkozni lehet ínyencségekkel, például főtt
gazdájuk közelében.
csirkemellfalatkákkal vagy olyan táplálékkal,
– Milyen tünetekre kell figyelni?
– Csekély hangulatingadozás vagy levert- amit előbb-utóbb elfogad. Meg kell próbálni
ség ugyanúgy természetes a kutyák esetében változatos tevékenységekkel feldobni a házi
is, mint az embereknél. Azonban a tartósabb kedvencet, elvinni új helyekre, kutyák közé
szomorúság, passzivitás, érdektelenség, fára- szocializálódni, hogy minél több és változadékonyság súlyosabb problémákra is utalhat. tosabb új inger érje. Sokat kell simogatni,
Először is meg kell bizonyosodni arról, hogy közös programokat szervezni és éreztetni a
nem fizikai okai vannak a személyiségbeli szeretet. Az is segíthet, ha sikerül a megszovagy tevékenységbeli változásoknak. Ha a fi- kott sétáltatási helyeire elvinni a kedvetlen álzikai ok ki van zárva, valamilyen pszicholó- latot annak érdekében, hogy érzékelje,
előbb-utóbb visszaállhat a régi rend, és meggiai problémára lehet gyanakodni.
– Kölyök- vagy felnőttkutyákra jellemző a nyugszik.
környezetváltozás okozta kedvetlenség?
– A depressziós magatartás idősebb
kutyáknál jelentkezik, általában a lakásban élőknél, mivel esetükben a
gazdával rendkívül szoros kötődés alakul ki, sajátos szokásrend, új családhoz kerülve pedig szüksége van
két-három napra, míg megszokja a
változást. A depressziós magatartás
nem jellemző az udvaron tartott kutyákra, mivel azokat sokkal több külső
inger éri. Minden kutyánál eltérő tünetei lehetnek a depressziónak, a leggyakoribb az étvágycsökkenés, az
aktivitások iránti érdektelenség, elvonulás, a mancsok nyalogatása. A hangulatváltozásnak fizikai tünetei is
lehetnek, amelyek akár súlyosabb testi
megbetegedésekhez is vezethetnek,
mivel a kutyának legyengül a szervezete, ha nem eszik vagy iszik rendesen. Ha az ételt el is utasítja, arra
Fotó: Menyhárt Borbála.
figyelni kell, hogy vizet fogyasszon, Gazdiékra várva…
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Cselekvés Alapítvány:
a sziámi ikrek
állapota továbbra is
stabil

A fejüknél összenőtt bangladesi sziámi ikrek
végső szétválasztó műtétjét – az agyak és a
koponyák szétválasztását jelentő rizikós,
több mint 30 órás beavatkozást – a dakkai
központi katonai kórházban (CMH) hajtották
végre a 35 fős magyar orvos-egészségügyi
csapat vezetésével.

Az ikrek állapota stabil, de szövődmények lehetségesek – tudatták.
Kiemelték, amellett, hogy a két hároméves kislánynak megteremtették a jobb élet lehetőségét, a lépések külön is tudományos jelentőséggel bírnak, mert
új kezelési lehetőségek előtt nyitják meg az utat.
Az alapítvány magyar orvoscsapatát 2017-ben 15
évnyi hazai és 7 évnyi missziós tevékenység után kérték fel az akkor másfél éves Rabeya és Rukaya szétválasztására.
A teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű „Operation Freedom”-nak (Szabadság hadművelet) elnevezett műtétsorozat első fázisában
2018-ban szintén Dakkában Hudák István vezetésével endovaszkuláris módszerrel szétválasztották a
közös agyi fő szállítóérszakaszt. A második – plasztikai sebészeti – fázis, amelynek során beültették és
fél évig fokozatosan tágították a speciális magyar tervezésű szövettágító implantátumrendszert, Budapesten Pataki Gergely vezetésével történt meg. A
műtétsorozat harmadik fázisa a végső szétválasztás
volt Csókay András vezetésével – olvasható a közleményben. (MTI)
Benedictus Spinoza
(eredetileg Baruch
d’Espinoza) hollandiai
filozófus észrevételét
idézzük a rejtvény
fősoraiban
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amikor felépült a Kendeffy-palota (a Bolyai tetőn), a Toldalagipalota vagy az Apolló-palota. Mindenik szép és ízléses, de a
Kultúrpalota – nevéhez méltóan – kiemelkedik valamennyi főtéri épület közül.
2009-ben, Kálvin János születésének 500. évfordulóján szerveztük meg az erdélyi református kollégiumok énekkarainak találkozóját Marosvásárhelyen. Az akkor frissen alakult
nagyenyedi református kollégiumi énekkar kéttucatnyi énekessel érkezett, és fellépésük előtt szerettek volna egy próbát tartani a helyszínen. Együtt vonultunk be a Kultúrpalota
nagytermébe, s amikor a karmester felállította őket a színpadra, az egyik kislány sírni kezdett. Fórika Éva zenetanárnő
rákérdezett:
– Miért sírsz, leányom? Erre a nagyenyedi kislány így válaszolt:
– Tanárnő, mi most olyan szép helyen énekelünk, hogy nekem
sírnom kell.
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Gyermekkorom idején szülőfalumban a legnagyobb épület
egy ízléses udvarház volt, szép díszfákkal beültetett parkban. A
kétszintes kúriát mi palotának mondtuk, mert a gyermekkori
mesék világában valamiképpen így jelent meg fantáziánkban a
palota. Csak éppen a torony hiányzott róla, ahol az erkélyen
kinézhetett volna álmaink királylánya. Azóta a palotaként csodált kúriát szégyenletesen lebontották, körülötte elpusztultak
az álmok, és az álmokkal együtt az élet is: juhok legelnek a haldokló díszfák árnyékában. Nosztalgiás szomorúságomban az
eltűnt pókai palota helyébe beépült a marosvásárhelyi Kultúrpalota.
A palota díszes épület vagy épületegyüttes, amely egykor az
arisztokrácia egyik fényűző jelképe volt, századokkal ezelőtt a
királyok és császárok palotákban laktak, s ezért én sem egyszerű hétköznapi emberként
lépek
be
a
Kultúrpalotába. E cikk
megírásakor utánanéztem,
hogy mi a különbség a palota s a kastély között.
Mint kiderült, vidéken ezeket a díszes épületeket inkább kastélynak nevezték,
városon a palota elnevezést használták. A szó
Róma egyik dombjára, a
Palatinusra utal, ahol a
római nemesek villái, palotái álltak. A középkorban
a fejedelmek részére várpalotákat építettek, később
a főurak is ilyeneket emeltek maguknak. Az újkor
hajnalán kezdtek városokban palotákat építeni maguknak a főurak, nemesi
családok vagy egyházi
méltóságok. Ez az európai
Fotó: Nagy Tibor
divat városunkat is elérte,
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Augusztus 1-jei rejtvényünk megfejtése: A szerelem és a szeretet között nagy a különbség: az első vak, a második szemes.
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Közlemény

Az Ingatlan- és Piackezelő Kft.

tudatja a marosvásárhelyi közpiacokat látogató polgárokkal, hogy 2019. AUGUSZTUS 10-TŐL
KEZDVE MindEn SzoMBaton 7 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT a Călăraşi utca 107. szám alatti
ÓCSKAPIAC területén ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSPIAC FOG MűKÖDNI, kizárólag Maros
megyei mezőgazdasági termelők részére, akik itt árulhatják idénytermékeiket.
Bővebb felvilágosítás a társaság Cuza Vodă utca 89. szám alatti székhelyén vagy a 0265-250-225-ös
telefonszámon.
A vezetőség
„Most az átkelőhely közeleg,
A vám is könnyebb lesz Veled,
Ott vársz, hol véget ér utam,
Szépségét köszönöm, Uram.”

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ I. osztályú, I. emeleti, 3 szobás

tömbházlakás a Rozmarinului utcában. A
lakás rendbe van téve, két éve volt

felújítva. Ára: 61.000 euró, alkudható. Tel.
0751-684-604. (3/3797)

ELADÓ 80 ár betelekelt régi erdő Ma-

rosvásárhely és Bodon határa körül.
Érdeklődni a 0740-061-148-as tele-

fonszámon. (sz.-I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy
a hűséges férj, jóságos édesapa, szerető nagyapa, após,
apatárs, rokon,
id. SZÖVÉRFFI ISTVÁN
nyugalmazott lelkipásztor
a Gyulafehérvári Református Egyházmegye volt számvevője
88. évében, 2019. augusztus 6-án hazatért Teremtőjéhez.
39 évi szolgálata alatt a szemlaki, siménfalvi
és marosnagylaki egyházközségekben
szolgálta élete Urát.
Temetése 2019. augusztus 8-án du. 3 órától lesz
a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (2/3817-I)

MINDENFÉLE

ELHALÁLOZÁS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

(sz.-I)

ELADÓ garázs a C.R. Vivu utcában, a
Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830. (-I)

VASTAG gyertyán tűzifa eladó. Tel. 0740832-007. (6/3679)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377347. (1/3790-I)

Tel.

214-586. (8/3655)

TETŐJAVÍTÁS – 20% kedvezmény a

munkadíjra –, festés, padlócsempe-

lerakás, szigetelés és egyéb munkák.

Tel. 0747-816-052. (7/3825)

„Köszönjük neked, Uram, hogy ő

a miénk volt, és az is marad, mert

aki szerettei szívében él, az nem
hal

meg,

csak

távol

van.”

(Szent Ágoston)

Fájó szívvel emlékezünk idős

SZOMBATFALVI CSABÁRA halá-

lának első évfordulóján. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Gyászoló

(16/3834-I)

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, vő, após, jó barát és rokon,
MÉLIK ATTILA BÉLA

hosszas szenvedés után csende-

sen megpihent. Temetése 2019.

augusztus 8-án 14 órakor lesz a

marosvásárhelyi katolikus te-

mető felső kápolnájától. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

A gyászoló család. (7/3810-I)

MEGEMLÉKEZÉS

lyen (Odrihei): 3 szoba-összkomfort,

gáz, villany, főút mentén. Érdeklődni

harmonikaajtókat.

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

ELADÓ családi ház Vámosudvarhe-

a 0740-061-148-as telefonszámon.

„…Én mindig veled vagyok.
Te fogod jobb kezemet,
tanácsoddal igazgatsz engem,
és azután befogadsz a dicsőségbe.”
(73. Zsolt. 23-24)

szerettei.

Szomorú szívvel tudatjuk az is-

merősökkel, hogy a szeretett férj,

apa, nagyapa, após, testvér,
sógor,

KEREKES ALEXANDRU,

az IMATEX villanyszerelője

2019. augusztus 6-án rövid, de

súlyos szenvedés után elhalálo-

zott. Temetése augusztus 9-én,

pénteken 15 órakor lesz a nagy-

kórház melletti temetőben, református szertartás szerint.

A gyászoló család. (20/3839-I)

A helyi tanács 2019. évi 93-as, a parkolás felügyeletére vonatkozó határozata értelmében augusztus 12-étől a Piackezelő Kft.
veszi át a parkolással kapcsolatos teendőket Marosvásárhelyen.
Bérleteket a Cuza Vodă utca 89. szám alatti napipiacon hétfőtől
csütörtökig 8–15 óra, pénteken 8-13.30 óra között lehet váltani.
Parkolójegyeket a városi piacok irodáiban, illetve a következő
helyeken lehet vásárolni:
– Locativ Rt., Bartók Béla utca 2A
– Administraţie şi Turism Kft., Grigorescu utca 19. szám
– Siletina-jegyirodák
– a Győzelem tér 19. szám alatti újságosstand (a Telekom mellett)
– vegyesbolt, a Bábolna utca 21. szám alatt
– Orizont bár, Vár sétány 12/A
– elektromossági szaküzlet, Köztársaság tér 14. szám
– másolóiroda, Bolyai utca 29. szám (a Bradului utcai sarkon)
Augusztus 12-től minden, parkolással kapcsolatos tudnivaló az
igazgatóság weboldalán található meg.
A parkolóőrök naponta fogják ellenőrizni a szabályok
betartását.
A vezetőség

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SZLOVÁKIAI PÉKSÉGBE MUNKATÁRSAKAT alkalmazunk.
Jó kereseti lehetőség! A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0753-102290-es telefonszámon. (21482)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM RECEPCIÓS HÖLGY
MUNKATÁRSAT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63919-I)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM PINCÉRNŐT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részletekért hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63934-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)
FONTOS TELEFONSzÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

