
Minden egység vér
számít!
Jelentősen csökkent tavaly a Maros-
vásárhelyi Regionális Vértranszfúziós
Központot felkereső véradók száma,
az előző évekhez viszonyítva mintegy
négyezer egység vérrel kevesebbet
gyűjtöttek be. 
____________5.
Valódi példaképek
Június elején mutatták be Marosvá-
sárhelyen Kádár Annamária Valódi
példaképek című, legújabb kötetét,
amely 13 közismert, kortárs magyar
személyiség példaértékű életútját ele-
veníti fel, olyanokét, akik különböző
területeken világszintű szakmai sikere-
ket értek el. 
____________6.
Cukorbetegeket
felkaroló egyesületek
találkoztak
A Maros Megyei Cukorbeteg Gyere-
kek és Fiatalok Egyesülete (ASCO-
TID) volt az egyik szervezője annak a
szakmai találkozónak, amelyet június
4–6. között Vâlcea megyében tartot-
tak, és amelyen az ország különböző
részeiről a cukorbetegeket felkaroló
egyesületek képviselői vettek részt. 
____________7.

Érdekes előadások Caligula korától a bukovinai székelyeken
át az erdélyi hagyományőrzésig, miközben a római kori
Egyiptomról is tanulhatunk – az idei csűrszínházi évadról tar-
tottak sajtótájékoztatót szerda délelőtt a marosvásárhelyi
Spectrum Színház előcsarnokában. A jelenlévőket Szélyes 
Ferenc színművész, a Csűrszínház alapítója üdvözölte. El-
mondta: a tavalyi, meghiúsult évadot követően idén önerő-
ből ugyan és szűkített formában, a pályázati elmaradások
miatt picit átgondolva, de megtartják a mikházi eseményso-
rozatot barátaikkal és a partnerintézményekkel – a Spect-
rum Színházzal, a Maros Művészegyüttessel, a Maros Megyei

Múzeummal, a Bekecs Néptáncegyüttessel, valamint a buda-
pesti Hagyományok Házával – közösen.

– A csűrszínházi program június 26-án, szombaton este 7 órától kez-
dődik Székely János Caligula helytartója című drámájának előadásával.
A produkciót a Csűrszínház Egyesület, a Spectrum Színház, a csíksze-
redai Pro Cultura Alapítvány és a Maros Művészegyüttes viszi színre.
Az előadást eredetileg 2006-ban mutatták be a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban, és nekem régi álmom volt újra színre vinni valamikor. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Kaáli Nagy Botond

Járvány és reform

Drasztikusan csökkent az oltási kedv Romániában. Olyannyira,
hogy a megrendelt 7 millió koronavírus elleni vakcinából 4 és fél mil-
lió leszállítását felfüggesztették. A napi százezerre becsült beoltott sze-
mély helyett ott tartunk, hogy csupán 40 ezer körül mozog átlagban a
napi beoltottak száma. A júniusi célkitűzés, 5 millió beoltott személy
nem teljesült, és ha a trend marad, akkor a szeptemberi cél sem fog.
A készleten levő vakcinák érvényessége közben lejárhat, így immár
várhatóan kereskedni fogunk az oltóanyaggal, olyan országoknak ad-
hatja el vagy adományozhatja Románia, ahol – eltérően a hazai hely-
zettől – a kereslet nagyobb, mint a kínálat. Elkezdték az oltóközpontok
bezárását, ezek helyett mozgó oltópontok járják majd a vidéket, egy
szerdai hír szerint az önkormányzatoknak a szervezésbe való bevonása
nélkül történhet majd a falun élők beoltása. 

A hatóságok a 4. koronavírusjárvány-hullámmal riogatnak, az in-
diai delta vírusvariáns terjedésével, amelyről azt tudják, hogy sokkal
ragályosabb a brit változatnál is, és ez válhat itthon is meghatározóvá.
Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltáskampány vezetője szerint a
mozgó oltóegységek egy hónapon belül az ország mind a 2800 közsé-
gébe el kell jussanak. Kérdéses, hogy kit tudnak meggyőzni, hiszen az,
aki be akarta oltatni magát, a községekben rendelő, az oltásprogramba
feliratkozott családorvosoknál is megtehette. A roma lakosság nagy

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

A római Egyiptomtól a bukovinai székelyekig

Kezdődik a csűrszínházi évad



Nemzetközi fesztiváldíjas 
az Eufónia pedagóguskórus

Színes palettát felölelő kórusrepertoárral nevezett be a
marosvásárhelyi Eufónia pedagóguskórus a XVI. Szófiai
Nemzetközi Művészeti Fesztiválra. Az idei fesztivál egy tel-
jes hónapot ölelt fel, melynek programpontjait online tér-
ben szervezték meg. A XXI. században a békéért című
rendezvényre lengyel, brazil, bolgár, norvég, kenyai, orosz
és sok más nemzetiségű kórus nevezett be. A nemzetközi
szakmai zsűri II. helyezéssel tüntette ki a pedagóguskórust
és karnagyát, dr. Strausz Imre-Istvánt.

Frissen végzettek jelentkezését
várja a munkaerő-elhelyezési
ügynökség

A Maros Megyei Munkaerő-elhelyezési Ügynökség idén is
várja a 2021-ben végzett fiatalok jelentkezését, hogy nyil-
vántartásba vegyék őket, és ezáltal részesüljenek az
ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból, annak érdeké-
ben, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. A
Maros megyei végzősök az ügynökség marosvásárhelyi,
marosludasi, szászrégeni, segesvári, szovátai és dicső-
szentmártoni irodáiban adhatják le iratcsomójukat, attól
függően, hogy hova szól a személyazonossági igazolvá-
nyuk. A szükséges iratok listája megtalálható az ügynök-
ség honlapján. A nyilvántartásba vett fiatalok ingyenes
tanácsadásban, szakmai tájékoztatásban és továbbkép-
zésekben, valamint pénzbeni segélyben részesülhetnek,
munkaerő-közvetítésre is számíthatnak. 

Szülőföldön magyarul
Meghirdették a 2020/2021-es tanév Szülőföldön magyarul
pályázati programját. A támogatás összege az egyetemi
hallgatók számára megváltozott, ezentúl ők is 22.400 fo-
rintot kapnak, ugyanannyit, mint az oktatás-nevelési támo-
gatást igénylők. Tekintettel a tanév végének közelségére,
mindenkit arra ösztönöznek, hogy mihamarabb vegye át
az igazolást a tanintézményektől. Az adatlapok letölthetők
a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról, az igazolást és
mellékleteket csatolva máris beküldhető az igénylés. Ha-
táridő: szeptember 30. (a postai bélyegző dátuma).

A Kamaszok előadása
A Kamaszok ifjúsági színtársulat Hoppá! című előadását
június 18-án, pénteken 19.30-tól és 20-án, vasárnap
18.30-tól lehet megtekinteni a marosvásárhelyi vár Kapu-
bástyájában. A gyermekszínész csapat az alábbi, négy je-
lenetben mutatkozik meg: Kicsi Pötty, Csigabiga bosszúja,
Kísértet és Nagy Pötty. Fellépnek: Dénes Hannah, Farkas
Zsuzsa, Fekete Ákos, Kovács D. Nóra, Kovásznai Noémi,
Kusztos Dániel, Máthé Zsófi, Neagoi Éva, Tóth Árpád.
Rendező: Kozsik József színművész. A Kamaszok az or-
szágos diákszínjátszó fesztivál legjobb előadásának nyer-
tese. Az előadáson előzetes bejelentkezéssel lehet részt
venni, tel.: 0726-221-504.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Emlékműsor Sütő András 
születésének 94. évfordulója 
alkalmából
Sütő András születésének 94. évfordulója alkalmából a
Slam Poetry Marosvásárhely június 17-én emlékműsort
ad elő. Emlékezzünk együtt a Pusztakamaráson született
író életére és munkásságára. Találkozzunk személyesen
június 17-én a Közegben, vagy kövessék az élő közvetí-
tést a Facebookon. Az esemény szervezője a Maros me-
gyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET), közreműködött a
Maros megyei RMDSZ, a Líraigény és a Slam Poetry Ma-
rosvásárhely – írják felhívásukban.

Hazatérés – a Liviu Rebreanu 
Társulat bemutatója
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Tár-
sulata 2020-2021-es évadjának utolsó kistermi bemuta-
tója Laurenţiu Blaga Hazatérés című színműve nyomán
készült előadás, amelyre június 18-án, pénteken 19.30-tól
kerül sor a színház Kistermében. A darab rendezője és

díszlettervezője Adi Iclenzan, a díszlettervező asszisz-
tense Adrian Matei. Jegyek a Nemzeti Színház nagytermi
jegypénztárában válthatók (nyitvatartás hétfőtől péntekig
12–19 óra között, tel. 0365-806-865), a helyszínen elő-
adás előtt egy órával, valamint online, a http:teatrunatio-
nal.biletmaster.ro honlapon. A színház Kultúrpalotában
működő jegyirodája zárva.

Helyi termékek vására
Június 18-án, pénteken 8 és 19 óra között újra megszer-
vezik a helyi termékek vásárát a Petry Látványműhely és
Múzeum udvarán. A vásárlók házi készítésű élelmiszerek,
italok, szörpök, kézműves termékek gazdag választékából
válogathatnak.

Tájfutó verseny gyermekeknek
Június 21-én, hétfőn délelőtt 10 órától az Orienter klubbal
közösen tájfutó versenyt szerveznek iskolásoknak a ma-
rosvásárhelyi állatkert mellett, mintegy 80 résztvevővel. Az
esemény a Tájfutás az iskolában, a Bethlen Gábor Alap
által finanszírozott projekt része, amelyet 2019-ben indí-
tottak el, és öt iskola, mintegy 12 osztályközösség vett
részt benne.

Ma LAURA és ALIDA, 
holnap ARNOLD
és LEVENTE napja.
ARNOLD: a germán Arnwald
névből származik, amelynek
elemei sas és uralkodó jelenté-
sűek.
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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 9-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Tavaly a járvány teljesen eltörölte a fesztiválsze-
zont, és az eddigi hírek alapján idén is elmarad-
nak a nagy tömegrendezvények. Az elmúlt
hónapban sorra kerültek át a fesztiválok 2022-re.
Idén nem lesz Tusványos, nem lesz Vibe, és elma-
rad az Electric Castle is. Bár utóbbi két fesztivál
szervezői arra gondoltak, hogy valamilyen rend-
hagyó formában, betartva a járvány megfékezé-
sére szolgáló intézkedéseket, szerveznek kisebb
fesztiválokat, így az Electric Castle-nek lesz egy
háromnapos bonchidai és egy hatnapos kolozs-
vári kiadása, illetve a Vibe fesztivál szervezői is
készülnek valamire szeptemberben.

Azonban idén van egy kakukktojás a fesztiválok sorá-
ban: az Untold. A rendezvény szervezői ragaszkodnak
ahhoz, hogy az előző években megszokott formában tartsák
meg az eseményt, szeptember 9. és 12. között. A hír miatt,
aki szeretne az említett időszakra lakást bérelni a kincses
városban, akár tízszeres árra is számíthat az amúgy sem
alacsony kolozsvári bérekhez viszonyítva. Az Untold ház-
táján már voltak komoly viták, hiszen az esemény főszer-
vezője, Edi Chereji nem értett egyet azzal, hogy

megszervezték a csíksomlyói búcsút, miközben a tömeg-
rendezvényeket nem engedélyezik. A főszervező nemtet-
szését egy Facebook-bejegyzésben fejezte ki, viszont egy
olyan képpel illusztrálta a nyeregben összegyűlt tömeget,
ami nem az idén készült. Nem tudni, hogy pusztán véletle-
nül vagy szándékosan. Az Untold fesztivál főszervezője re-
ménykedik abban, hogy a kora őszi dátumon meg tudják
tartani a fesztivált, méghozzá létszámkorlátozás nélkül. El-
lenben kikötés, hogy csak olyan személyek vehetnek részt
a rendezvényen, akik megkapták a koronavírus elleni oltást.
A főszervező május végén a Digi24 hírtelevíziónak adott
interjújában azt említette, hogy a célközönségük 
50-60%-a már biztosan be van oltva, így számukra nem je-
lent veszélyt a fesztiválon való részvétel. A szervezők jú-
nius 7-én hivatalosan is bejelentették, hogy idén lesz
Untold fesztivál. Az már egy másik kérdés, hogy a célkö-
zönségnek mennyire lesz pénze a tízszeres áron megkapa-
rintható kolozsvári albérletekre, illetve hány embernek lesz
bátorsága részt venni egy több ezer fős tömegrendezvé-
nyen. Összességében azért meglepő, hogy van olyan romá-
niai fesztiválóriás, amelynek szervezői ki tudták harcolni
azt, hogy idén se maradjon el az esemény, továbbá az sem
mindennapi, hogy az eseménynek helyszínt adó város pol-
gármestere, jelen esetben Emil Boc, kampányol a fesztivál
mellett.

A legnagyobb port kavaró 2021-es fesztivál
Végül lesz idén Untold?

RENDEZVÉNY

Untold fesztivál (archív) Forrás: Az Untold hivatalos Facebook-oldala

Nagy-Bodó Szilárd



Amennyiben a koronavírus-világjárvány nem vesz
új, váratlan fordulatot, Magyarország június 24-től
visszaállítja belső schengeni határain a normális át-
járást – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter Magyarország pozsonyi nagykö-
vetségén szerdán.

A magyar diplomácia vezetője a Szövetség néven egyesülni
készülő három felvidéki párt – a Magyar Közösség Pártja
(MKP), a Híd és az Összefogás – elnökeivel tartott sajtótájé-
koztatóján beszélt erről.

„Ez azért jó, mert a Magyarország és Szlovákia közti 36 ha-
tárátkelő közül jelenleg csak 19 működik, és ha sikerül vég-
rehajtani ezt a döntést, akkor végre minden határkeresztező
úton lehet majd közlekedni a két ország között” – fejtette ki
Szijjártó Péter. Hozzátette: a világjárvány még inkább rámu-
tatott az egymásrautaltságra, és ezért terveik közt szerepel az
is, hogy már hamarosan lehetővé teszik, hogy a Magyaror-
szággal határos megyékben, régiókban élők Magyarországon
is felvehessék a koronavírus elleni oltást.

Utóbbival összefüggésben azt mondta: Magyarországon
Európa leggyorsabb és legeredményesebb oltási kampánya
zajlott le, a felnőtt lakosság jóval több, mint 60 százaléka be
van oltva, és ezért újabb és újabb lépéseket lehet tenni a nor-
mális élet felé. „Mi már inkább többé, mint kevésbé vagyunk
biztonságban” – mutatott rá Szijjártó Péter.

A külügyminiszter beszélt a felvidéki magyar politikai ér-

dekképviselet egységesítési folyamatáról is, amely az MKP, a
Híd és az Összefogás elnökeivel szerdán folytatott egyezteté-
sének egyik témája volt. „Örülünk annak, hogy a felvidéki ma-
gyarokat képviselő pártok egymásra találtak, és szurkolunk
nekik, hogy ez az erőegyesítés sikeresen végbemenjen” – je-
lentette ki Szijjártó Péter. Aláhúzta: ennek a folyamatnak a
végrehajtása kizárólag a három párton és vezetőiken múlik.

A külügyminiszter elmondta: a magyar külpolitikának min-
dig fókuszában állt, hogy jó viszonyt alakítson ki a szomszé-
dos országokkal, és az, aki megnézi a tizenegy-két évvel
ezelőtti helyzetet, látni fogja, hogy milyen komoly erőfeszí-
téseket kellett tenni annak érdekében, hogy most el lehessen
mondani, Magyarország és Szlovákia kapcsolata soha nem
volt olyan jó, mint most. „Ebben a fejlődésben hatalmas sze-
repet játszott az a tény, hogy amióta mi kormányzunk Magyar-
országon, azóta a szlovák miniszterelnökök egyre inkább
erőforrásként, és nem konfliktusforrásként tekintenek a felvi-
déki magyarságra” – mutatott rá Szijjártó Péter.

A külügyminiszter újságírói kérdésre elmondta: a magyar–
szlovák viszonylatban meglévő érzékeny kérdések megoldá-
sához közös sikertörténetek kellenek. Hozzátette: ilyen
lehetséges sikertörténetként tekintenek az új infrastrukturális
összeköttetések megteremtésére. Ezek sorában sok van folya-
matban, és az idén is lesz olyan, amely befejeződik, ilyen pél-
dául, hogy a harmadik negyedévben elkészül a Miskolc és
Kassa közötti autópálya. (MTI)

része is elutasítja a vakcinát. Így aztán ki kell majd ta-
lálni olyan típusú adok-kapok vakcinakampányt, mint a
miccshús az oltásért. 

Miközben az újabb, őszi, negyedik hullámról folyik a
vita, közeledik a szünidő és a parlamenti vakáció, szinte
észrevétlen marad olyan fontos, az egészségügyet érintő
jogszabálytervezetek vitája, amelyek az egészségügyi
rendszer reformját célozzák. Egyik legfontosabb az a
kormányhatározat-tervezet, amely 10 százalékkal nö-
velné meg a magánkórházak által az állami egészségbiz-
tosító házzal leszerződhető kórházi ágyak számát. Az
állami ellátórendszer szűkülésével párhuzamosan az
egészségügyi magánszektor több közpénzhez jutna, mi-
közben a biztosítottak így is alaposan megfizetik a privát
egészségügyi szolgáltatásokat. Ahelyett, hogy az állam
a saját ellátórendszerét erősítené, eszközberuházásokkal,
ingatlankorszerűsítéssel, a szolgáltatások finanszírozási
módjának átgondolásával, humánerőforrás-stratégiával,
amelynek fontos elemei lennének a teljesítmény és a ha-
tékonyság, ismét a versenyszférát hozza helyzetbe. Nem
teszi mellé azonban a magán egészségbiztosítási rend-
szert, a szolgáltatási csomagok befizetés függvényében
történő átcsoportosítását. Úgyhogy marad a szinte min-
den jár minden biztosítottnak, de mégsem, mert továbbra
is alulfinanszírozott a rendszer. 

Elutasították 
a CNA tevékenységi jelentését

Elutasította a parlament kedden az Országos Audi-
ovizuális Tanács (CNA) 2020. évi tevékenységi je-
lentését. A jelentést 35 törvényhozó támogatta
szavazatával, 240-en ellene voksoltak. Ludovic
Orban, a képviselőház elnöke a szavazást követően
bejelentette, hogy ezzel a CNA elnökének mandá-
tuma automatikusan véget ér. Korábban a szenátus
és a képviselőház kulturális bizottsága is a tevékeny-
ségi jelentés elutasítását javasolta. Ugyanakkor a
költségvetési bizottságok negatívan véleményezték
a CNA 2020-as költségvetés-végrehajtási kimutatá-
sát. Iulian Bulai, a képviselőház kulturális bizottsá-
gának elnöke közölte, a CNA tevékenységi
jelentésének parlament általi elutasítása az intéz-
mény elnökének, Monica Gubernatnak a tisztségből
való felmentését vonja maga után. A következő na-
pokban javaslatokat várnak a CNA-tól az új elnök
személyére. (Agerpres)

16.411 esetben jegyeztek 
mellékhatást

Az oltáskampány kezdetétől június 14-éig összesen
16.411 esetben jegyeztek mellékhatást Romániában
a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a
Johnson&Johnson oltásának beadását követően –
tájékoztatott kedden Valeriu Gheorghiţă. Az oltás-
kampány koordinátora szerint ez azt jelenti, hogy
1000 beadott dózisra 1,9 mellékhatás jut, tekintve,
hogy Romániában több mint 4,5 millió személyt ol-
tottak be, több mint 4,2 milliót mindkét dózissal. A
Pfizer-BioNTech vakcinája esetében 1000 oltásra
1,2 mellékhatás jut, a Moderna esetében 2,8, az Ast-
raZeneca esetében 7,4, a Johnson&Johnsonéban
0,9, mondta el Gheorghiţă. Gheorghiţă arra is kitért,
hogy a 60 és 69 év közötti korosztálynál a legmaga-
sabb – megközelítőleg 36%-os – az átoltottság,
majd a 70 és 79 év közötti korosztály következik
33,75%-os és az 50 és 59 év közötti 33,25%-os át-
oltottsággal. (Agerpres)

Méltányos nyugdíjakat
Kelemen Hunor kormányfőhelyettes szerint a nyug-
díj összege nem haladhatja meg a nettó fizetés
75%-át, és azok a jelenlegi nyugdíjak, amelyek meg-
haladják a fizetés összegét, nem méltányosak. Ke-
lemen kifejtette, hogy azokat a szakmai
kategóriákat, amelyek bizonyos korlátozásokkal jár-
nak (mint például a bírák, polgármesterek, parla-
menti képviselők, rendőrök, katonák), a
járulékfizetési elven túl további pontokkal lehet kom-
penzálni a nyugdíj kiszámításakor, de erről az állam-
nak döntést kell hoznia. „Vannak nyugdíjak, amelyek
magasabbak, mint a bruttó fizetés, ezért 30-40-
50.000 lejig jutunk havonta, és ez nem igazságos.
(…) A nettó fizetés legfeljebb 75%-a lehet a nyugdíj.
(…) Így csinálják a németek, így csinálják a franciák.
70 és 75% között, egyesek elmennek 76-77%-ig.
Sok országban így különböztetik meg és jutalmaz-
zák ezeket a szakmai kategóriákat. Mi kerüljük ezt
a témát” – mondta a miniszterelnök-helyettes. Kele-
men arra is emlékeztetett, hogy a koalíción belül
munkacsoportot hoztak létre e nyugdíjkategóriák
kérdésének vizsgálatára. (Agerpres)

Ország – világ

Járvány és reform
(Folytatás az 1. oldalról)
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belső schengeni határain a normális átjárást

Az oktatási minisztérium büdzséjében 100 millió lej van el-
különítve a tanulók ingázására. A szerdai kormányülésen meg-
vitatásra kerülő rendelet egyik új eleme az, hogy az iskolától 50
kilométernél távolabb lakó tanulók ingázási költségeit is meg-
térítik – jelentette be szerdán Sorin Cîmpeanu, a szaktárca ve-
zetője. A miniszter elmondta, a tanulók ingázási költségeinek
megtérítését lehetővé tevő jogszabálytervezet három elemet tar-

talmaz. Ezek közül egyik arra vonatkozik, hogy az első három
kilométerre nem 10, hanem 30 lejt juttatnak az ingázónak. Egy
másik újítás arra vonatkozik, hogy az iskolától 50 kilométernél
távolabb lakó tanulók ingázási költségeit is megtérítik. A har-
madik újítás értelmében az oktatási minisztérium a megyei tan-
felügyelőségeken és az iskolákon keresztül megelőlegezi a
pénzt a tanulóknak – mondta Cîmpeanu. (Agerpres)

Ingázási pénz a tanulóknak

Jóváhagyták a DIICOT volt vezetőjének nyugdíjazási kérelmét

Minden családnak van története.
Vagy inkább történetei, ezzel nyeri el le-
gitimációját – kifutóját – a történelem-
hez. A nagy, egykor politikai-
gazdasági-társadalmi élet és nyüzs-
gás/pangás-szellemi élet formájú törté-
nelemhez. Egyszerűbben szólva: belépő
a történelembe, létjogosultságunk a
mindenféle múlthoz.

A családtörténetek öröklődnek.
Nemzedékről nemzedékre, nagyapáról
unokára sokkal inkább, mint apáról
fiúra. Az apák valahogy nem mesélnek
sokat, el vannak foglalva napi bajokkal
(„baj van elég”, mondaná Árpi, az
aranykezű ezermesterünk – vaj nincs
elég, teszi hozzá az okos, előrelátó, csa-
ládját örök életűnek szerető háziasz-
szony, aki leszokott a zsírral főzésről
dietetikai és esztétikai okokból), az
apák kint küzdenek az élet csatakos te-
rein, csatazajtól hangos irodákban, mű-
helyekben, boltokban és boltívek alatt,
ezért aztán meg sem hallják, amikor a
gyerek azt kéri esténként, lefekvés előtt:
apa mesélj valamit, hogy volt az, ami-
kor te kicsi voltál. Az apák sohasem
voltak kicsik – tisztelet a kivételnek –,
az apák mindig nagyok voltak, erősek
és védelmezők, a kivételektől eltekintve
– családjukért bármire képesek voltak.
Példakép lenni, háborúba menni, min-
den reggel biciklire ülni, és elkarikázni
a kenyérkeresőbe, italboltba menni,
vagy világgá szakadni Amerikába, ösz-
szekeresni a házra/földre/üzletre valót,
egy másikhoz szegődni. Típusa válo-
gatja, alkati kérdés. Késztetés, amelyet
elhallgattat vagy követ a férfi/a nő. És
marad a nagyapa és nagyanya, aki a

családi történetekből elárul valamics-
két – mondana többet is, de már nincs,
aki meghallgassa, kiröpültek a fészek-
ből az apáknak és anyáknak való uno-
kák, kinőnek, elszemtelenednek,
sietnek, unják, délibábok, csalóka ba-
rátok/szerelmek után futnak; várni kell
a dédunokára – az talán még meghall-
gatja a vének csevelyét.

És ahol nincsenek nagyszülők, ahol
nem beszélnek azonos nyelvet a nagy-
szülők és az unokák, ahol egy-két
óceán, nem csupán a korkülönbség vá-
lasztja el a mesélni szándékozót a meg-
ismerésre vágyó nemzedéktől? Ahol
soha nem hangzik el mese, ahol csak
rövid, odavetett mondatok vannak, és
emlékeztetés a kötelességre, sietés, a
mással telefonálás kilométerei? Roha-
nás, lerázás, ahol a pillanatnyi élv
uralg?

Van, ahol a szülő mesél, olykor a sze-
rencsésebbje könyvet is ad a gyerek ke-
zébe, teleírt füzetet, régi naptár üres
lapjait megtöltő ákombákomokat: ezt
írta egyik felmenőm. Léteznek családi
emlékiratok, különösen a háborút, lá-
gereket megjárt nemzedék után marad-
tak efféle értékes irományok. Elvben
mindeniket ki kellene adni, mert mind-
egyik egyéni, egyedi élettapasztalatot,
keserűséget, bölcsességet, régi poros-
piros örömöket, találkozásokat és vesz-
teségeket, olyan híreket tartalmaz,
amelyeket más nem foglalt írásba. For-
rások saját múltunkhoz.

A családi történetek majdnem min-
dig mulatságos vagy hősies, szomorú
vagy szerencsés esetekről, szenvedé-
sekről szólnak, tele ismerős és ismeret-
len nevekkel, rokonokkal,
unokatestvérekkel és helyszínekkel, éte-
lekkel és mulatságokkal, hadifogság-
gal, elárvulásokkal, özvegyüléssel,
születésekkel, kudarcokkal és soha meg
nem valósult vágyakozásokkal. Jöhet-
nek utazások, kivándorlások, államosí-
tások, vagyonvesztések, házkutatások,
letartóztatások, álomtörténetek, beteg-
ségek, kórházak, temetők, falvak, váro-
sok, utcák, lebontott házak, árvíz
sodorta tavaszok, iskolák, tanárok, ta-
nítók.

A családi történetek értékét akkor
mérhetjük fel, amikor utódaink kérdé-
seire kimerítő (?) választ tudunk nyúj-
tani. Amikor meg tudjuk mondani, hol
született dédapánk, melyik évben, hol
lakott Toldalagon, Unokán, Faragóban
vagy Fickón a család, és hol szolgált
dédanyátok annál a rendes zsidó csa-
ládnál (melyenek nevét már csak ő
tudta), akiket aztán elvittek, és soha
nem jöttek vissza, csak egy női ima-
könyvet őriz a család, amit az utolsó
pillanatban mentett ki nagyanyátok,
mielőtt jöttek volna a csendőrök fellel-
tározni a házat; a lapokon ismeretlen
betűk, na, olvasható egy magyar szö-
vegoszlop is a lap szélén, de elöl be
vannak jegyezve nevek és évszámok,
amik semmit sem jelentenek senkinek,
pedig mennyi kiváló családi történet
veszett el örökre. Nyomtalanul. És
végül beadjuk a múzemba, könyvtárba,
hátha valakit még érdekel…

Fanyar családtörténetek – vigasztalásul

Jóváhagyta kedden a Legfelsőbb Igazságszolgálta-
tási Tanács (CSM) ügyészi osztálya a Szervezett Bű-
nözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) volt
vezetőjének nyugdíjazási kérelmét. Giorgiana Hosu,
a DIICOT volt vezetője néhány hónap múlva lesz 49
éves.

A CSM ügyészi osztálya 2021. július elsejei hatállyal hagyta
jóvá Hosu nyugdíjazási kérelmét, amely ezt követően az ál-
lamfő asztalára került.

Giorgiana Hosu 2020 szeptemberében mondott le a DIICOT
vezető tisztségéről, miután férjét, Dan Hosu egykori rendőrt
három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bukaresti tör-

vényszék a Carpatica Asig biztosítótársasággal kapcsolatos per-
ben, informatikai rendszerhez való törvénytelen hozzáférésre
történő felbujtás és nem nyilvános információk felhasználására
való felbujtás miatt. 2020. augusztus 4-én Hosu részben vissza-
vonta az augusztus 10-i dosszié lezárására vonatkozó döntést,
és a volt csendőrparancsnokok elleni büntetőeljárás újraindítását
rendelte el. Döntését azonban a bírák hatályon kívül helyezték.

2019 októberétől a DIICOT ügyvivő vezetője volt, miután a
korábbi vezető, Felix Bănilă lemondott a Caracalban történt
gyilkosságok kapcsán folyó nyomozást ért bírálatok miatt. 
Giorgiana Hosu a DIICOT helyettes főügyésze volt akkor, ami-
kor az intézményt Alina Bica vezette. (Agerpres)



A régi vásárhelyi szereposztásból
négyen vagyunk benne, két új, fiatal
kollégával. Nagy István is bekerült,
így három új taggal egészült ki a
társaság. Többünk számára is az
egyik legszebb élményt jelentette ez
az előadás. Amikor a Nemzetiben
abbahagytuk, már bennem volt a
gondolat, hogy hátha egyszer sike-
rül újra leporolni és színre vinni.
Senkit sem kellett győzködni, hogy
fellépjen benne, számomra ez a
világ legszebb magyar szövege.
Székely János méltatlanul elfeledett
és mellőzött író, sokkal több drámá-
ját kellene játszani. Örök érvényű
darabokról van szó, hiszen a hata-
lom és ember viszonya mindig léte-
zett. Igyekeztünk nem csak a
politikai vetületét kihangsúlyozni,
hanem az erkölcsi oldalát is mélyen
boncolgatjuk. Ősszel újult erővel
játsszuk a Spectrumban. Itt lesz tö-
kéletes az előadás, Mikházán a né-
zőtéren adjuk elő, zárt színpadtérrel,
mert van benne vetítés, ami Mihol-
csa Gyula munkája.

Kincses Elemér, az előadás ren-
dezője elárulta, a 2006-oshoz viszo-
nyítva ez sokkal durvább, szenve-
délyesebb, politizálóbb előadás. 

– A magyar irodalom egyik leg-
ragyogóbb drámájáról van szó. Na-

gyon örvendtem, amikor felkértek,
azóta is boldog házasságban élek
ezzel a csodálatos szöveggel. Ren-
deztem vagy 160 előadást, és ez a
mostani hibátlan szereposztás, a
hangvétel nagyon közel áll ahhoz,
amit megálmodtam. A darab fan-
tasztikus, olyan igazságok hangza-
nak el benne, amelyek ma fájóbbak,
kétségbeejtőbbek, mint 2006-ban.
Amit első pillanatban kértem – és
maradéktalanul megcsinálták –,
hogy ne legyen egy beszélgetéses
előadás. Két nagyszerű színésznek
az életre-halálra szóló vitája folyik,
mert a világban ma már sajnos nem
beszélgetnek, hanem ordítanak. Na-
gyon izgalmas két hónapnyi próba-
folyamat volt, Mikházán a
nyilvános főpróbát tartjuk, a pre-
mier szeptemberben lesz a Spect-
rum Színházban. Györffy András
színművész hozzátette: – Most csak
átfogalmaztuk ezt az előadást, nem
volt nagyon nehéz munka. Az alap
ugyanaz maradt: egy nemzet meg-
mentése a templomon keresztül,
mert a templom a „nép szellemi lak-
helye”. 15 évvel ezelőtt is nagyon
aktuális volt a mű, most még idő-
szerűbb: segélykiáltás olyanok felé,
akik nem akarják meghallani. Tatai
Sándor szerint viszont nagyon sok-
ban eltér az előzőtől: 

– Jóval nagyobb hangsúlyt kapott
a hétköznapi ember pragmatikus at-
titűdje, ilyen szempontból kezeljük
ezeket a gyönyörű sorokat. Az elő-
adás rendkívül kiélezett, nem be-
szélő, hanem vitázó, amelyben
mindenki kiteszi a belsejét. Nyíl-
tabb, kevésbé szoborszerű, ezért
jóval több élet van benne: itt min-
dennek ára és tétje van. 

Benedek Botond színművész szá-
mára nagy élmény és megtisztelte-
tés, hogy bevették a csapatba. 

– Feloldott volt a próbafolyamat,
hamar befogadtak. Szándékosan
nem néztem meg az előző előadást,
hogy friss legyen az élmény. Na-
gyon intenzív a produkció, valóban
a különböző világok összecsapó-
dása jelenik meg benne, ami igen
jellemző a mostani valóságra is. A
mi generációnkból kikopott az a
bölcsesség, ami a Székely János
szövegeiben benne van – vissza
kéne hozni egymás meghallását.

Az előadásra a 0744-985-742-es
telefonszámon lehet jegyet foglalni,
a jegyek ára 20 és 25 lej.

Június 27-én, vasárnap este 8-tól
a Bekecs Néptáncegyüttes játssza a
Keresztúton című előadását, amely-
nek a bemutatója a múlt hónapban
volt Csíkszeredában. A nagyszerű
táncelőadás a bukovinai székelyek-

ről szól. Ez esetben is telefonon
(0746-856-310) lehet jegyet fog-
lalni, a jegy ára 20 lej. A darab ren-
dező-koreográfusa Tőkés Csaba
Zsolt, zenei szerkesztője Pál István
Szalonna. 

A következő csűrszínházi elő-
adásra július 3-án kerül sor, a pro-
dukció címe Tündérkert Erdélyben.
Rendezője, szerkesztője Török
Viola. A budapesti Hagyományok
Háza, az Erdélyi Hagyományok
Háza Alapítvány, a Spectrum Szín-
ház, a Maros Művészegyüttes és a
Csűrszínház produkciója. Koreog-
ráfusa Varga János, szereplői között
van Szarvas József Kossuth-díjas
színművész, Berecz András regélő,
a Kodály Zoltán gyermekkórus, Pál
István Szalonna és zenekara, vala-
mint a Boróka néptáncegyüttes.
Amint azt Török Viola elmondta, a
Tündérkert egy Magyarországon in-
duló kezdeményezés volt. 

– Kovács Gyula gazdász indította
el abból a célból, hogy honosítsuk
vissza a Kárpát-medence őshonos
gyümölcsfáit. Döbbenetes számok-
ról van szó, egy kincsről, amiről tu-
dunk, de nem beszélünk, miközben
hagyjuk tönkremenni, nem őrizzük
eléggé. Erre reagált Szarvas József
színművész, aki vidéken megalapí-
totta a saját pajtaszínházát, ami ha-
sonlít a Csűrszínházhoz. A
pajtaszínház visszhangzott a csűr-
színházi hagyományainkkal, misze-
rint a vidék igényei szerint is
teremtsünk kultúrát. A műsor arról
szól, hogy továbbgondoljuk ezt a
gondolatot, hogy a gyümölcsfák
visszateremtésével a kultúra vissza-
teremtését is szorgalmazzuk. Szar-
vas József továbbgondolását is
nyomon követhetjük, de az előadás-
ban megjelennek azok a költemé-
nyek is, amelyek pontosan erről
szólnak – például a gyümölcsfák
szimbolikus voltáról. Fellép a szo-
vátai Tündérkert program által lét-
rehozott Magyar Örökség díjas
Marosszéki Kodály Zoltán Gyer-
mek- és Ifjúsági Kar, a Maros Mű-
vészegyüttes mellett Pál István
Szalonna zenekara is jó hangulatot
teremt, Berecz András mesével je-

lenik meg az előadásban, amelyben
fellépnek továbbá a Boróka nép-
táncegyüttes táncosai és a Spectrum
Színház színészei. Az előadást jú-
lius 2-án a marosvásárhelyi várban
mutatják be, szabadtéren, a produk-
cióra a 0744-301-875-ös telefonszá-
mon lehet jegyet foglalni.

Augusztus 7-én a Csűrszínház
udvarán és a falu több helyszínén
zajlik a hagyományos római napi
rendezvénysorozat. Pánczél Szila-
mér régész, a Maros Megyei Mú-
zeum munkatársa elárulta, hogy az
immár kilencedik fesztivál kiemelt
tematikája egy véletlenszerű, de
szenzációs lelet kapcsán a római
kori Egyiptom lesz azzal a kulturá-
lis sokszínűséggel, ami a birodalmat
jellemezte. 

– Az egység, ami itt állomáso-
zott, keletről került Erdélybe, mi
pedig megpróbáljuk a Római Biro-
dalom változatosságát bemutatni.
Több helyszínen zajlik a fesztivál,
amelynek központja ezúttal is a
Csűrszínház udvara. A további hely-
színek között van a ferences kolos-
tor udvara és a templom, a
limeskutató központ bázisa és a ré-
gészeti park. A zilahi, gyulafehér-
vári és marosvásárhelyi római
hagyományőrzők már jelezték,
hogy részt tudnak venni. Mikháza
népszerű helyszín, a Múzeumok Éj-
szakája alkalmából több mint 360
ember fordult meg a településen.

Augusztus 8-án a budapesti Ha-
gyományok Háza lesz a vendég,
ekkor körülbelül százan érkeznek
Mikházára.

Barabási Csaba, a Maros Mű-
vészegyüttes igazgatója zárszóként
hozzátette: – Az összefogás 
jegyében született meg a rendezvény-
sorozat, a művészegyüttes háttér- 
intézményként van jelen, számos
esetben részt vállalunk, még a taka-
rításban is. Általában infrastruktúra
szempontjából tudunk részt vál-
lalni, de az együttes kilépett a ha-
gyományos medréből, megérett
arra, hogy más jellegű produkció-
kat létrehozzon, illetve részt ve-
gyen azokban fő- vagy
háttérszereplőként is.

Kétszeri halasztás után szep-
temberben avatnának szobrot
és emlékművet Szentgericén.
Az előkészületek javában zaj-
lanak, de még mindig vannak
kérdőjelek.

Jakab Elek történész, levéltáros,
jogász és szabadságharcos tisztele-
tére mellszobrot, míg az 1848–49-
es szabadságharcban és
forradalomban részt vett 58 szent-
gericei hazafinak emlékfalat szen-
telnek az idén az unitárius
egyházközség telkén kialakítandó
emlékparkban Szentgericén. Az ün-
nepséget még a tavalyra tervezték,
de a járvány miatt kétszer kellett át-
ütemezni mindent, így végül idén
szeptember 25-ére, az őszi hálaadás
ünnepére időzítették, s bár a felada-
tok nagyobb részén már túljutottak,
még számos tennivaló és megvála-
szolatlan kérdés szerepel a határidő-
naplóban. Az előkészületek
jelenlegi helyzetéről Varró-Bodoczi
Barna unitárius lelkipásztort kér-
deztük.
Keményen dolgoznak

Az unitárius gyülekezet egy, az
egyházközség tulajdonában álló te-
rületet, az egykori művelődési ott-
hon helyét ajánlotta fel emlékhely
kialakítására a faluközpontban. A
tavaly novemberben megépült egy
új kerítés alapja, így nemrég hozzá-
láttak az emlékpark kialakításához.
Ehhez hathatós támogatást, munka-

gépeket, emberi erőforrást és több
teherautónyi földet biztosított a Ge-
iger cég és a településhez kötődő
Csongvay Attila vezérigazgató,
hogy a talajszintet magasabbra
emeljék. A tereprendezés után
negyven díszfát is elültettek a na-
pokban, és néhány napon belül hoz-
zálátnak a szobor és emlékfal
alapzatának megásásához és meg-
öntéséhez. A talapzatot, illetve falat
kőből fogják építeni, a szükséges
alapanyagot Máréfalváról rendelték
meg, míg a felállítandó három már-
ványtáblát Nyárádtőn készítik el.
Az ősszel megépült alapra még fel
kell szerelni a deszkakerítést, az
építkezés befejeztével pedig járdá-
kat kell építeni és elvégezni a füve-

sítést – sorolja a teendőket a lelkész.
Közben elkészült a székelyudvarhe-
lyi Lázár Imre mester öntödéjében
Jakab Elek mellszobra, illetve az
emlékfalakra kerülő két huszárdom-
bormű. A helyszínen már látvány-
terv mutatja, milyen lesz a köztér.
Elkel még a segítség

Hatalmasra rúg a terv megvalósí-
tásának költsége, és ehhez egyelőre
még nincsenek meg a szükséges
anyagi források. Eddig csak a ma-
gyar kormánytól kaptak támogatást
másfél millió forint értékben a
Bethlen Gábor Alap révén, a
többit a gyülekezet erőforrásai-
ból fedezték. A szobortalapzat
és az emlékfalak megépítéséhez
szükséges vulkanikus kő köb-
métere több száz lejre rúg, az
emléktáblák feliratozása is több
mint másfél ezer lej. A kő és az
építkezés értéke meghaladja
majd az eddig elvégzett összes
munkálat ellenértékét. Ezért
nyújtottak be pályázatot a ma-
gyar főkonzulátus emlékhelyek
kialakítására kiírt felhívására, de
onnan még nem érkezett válasz.
Ezért az egyházközség minden-
kitől szívesen elfogad hozzájá-
rulást, ezt pedig értéktárgyak
megvásárlása révén lehet meg-
tenni: egy Jakab Elek-em-
lékérme 100, egy kőjegy 25
lejbe kerül. Az önkormányzat is
ígért anyagi támogatást, és azt
is, hogy az emlékpark megvilá-
gítása érdekében reflektort fog

rászerelni a közvilágítási hálózatra,
és amint a faluban kiépül a térfi-
gyelő rendszer, a teret is kamera
fogja vigyázni. 
Apró részletekig kidolgozva

Már elkezdték az ünnepség elő-
készítését, műsorterven, meghívó-
kon dolgoznak, az már szinte
biztos, hogy hagyományőrző hu-
szárcsapat is jelen lesz az avatón,
sőt rezesbandára is gondoltak –
részletezte az elképzeléseket a lel-
kész. Meghívják az ünnepségre a
magyar kormány részéről Potápi
Árpád János nemzetpolitikai állam-
titkárt, jelen lesznek az unitárius
egyház elöljárói, a püspök, teológiai
tanárok és a főlevéltáros, akit elő-
adás megtartására kértek fel, de
meghívják a községi önkormányzat

és az RMDSZ képviselőit is. A gyü-
lekezet minden ellenkezés nélkül
feláldozta területét az emlékpark
létrehozására, és kiveszi a részét az
előkészületekből is, ha szükség van,
kétkezi önkéntes munkával járul
hozzá, mások emlékérmét, kőjegyet
vásárolnak, ugyanakkor ezek széle-
sebb körben való értékesítésére a
Marosvásárhelyre elszármazott
szentgericeieket is felkérték. A
munka oroszlánrésze azonban a lel-
készre és a két gondnokra hárul,
Sánta-Boros József a projekt meg-
valósításából, Paizs Ernő a vasmun-
kálatokból veszi ki a részét. A
rigmányi református lelkész, Buksa
Ferenc pedig felajánlotta, hogy in-
gyenesen elkészíti az avatásig
Jakab Elek családfáját.

Befejezték a tér kialakítását, következik a szobortalapzat és az emlékfal megépítése 
Fotó: A szentgericei unitárius egyházközség közösségi oldala
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Fotó: Nagy Tibor

Szeptemberben tartanák az avatást
Jól haladnak az előkészületekkel

Kezdődik a csűrszínházi évad

(Folytatás az 1. oldalról)

Gligor Róbert László

A szobor és a huszárok domborműve elké-
szült, a nyáron a helyükre is kerülnek 



Jelentősen csökkent tavaly a
Marosvásárhelyi Regionális
Vértranszfúziós Központot
felkereső véradók száma, az
előző évekhez viszonyítva
mintegy négyezer egység vér-
rel kevesebbet gyűjtöttek be.
A járvány a kórházak tevé-
kenységére is rányomta a bé-
lyegét, nagyon sok sebészeti
beavatkozást elhalasztottak,
emiatt az igény csökkent va-
lamelyest, azonban most, a
járványhelyzet enyhülésével,
az egészségügyi intézmények
kezdenek visszatérni a meg-
szokott kerékvágásba, ismét
nagyobb vérmennyiségre lesz
szükség, ezért arra kérik az
egészséges személyeket,
menjenek vért adni, mert fon-
tos, hogy a sebészeti beavat-
kozásokhoz szükséges készlet
biztosítva legyen. A június 
14-i véradók világnapja alkal-
mával Marinela Lazărral, a vért-
ranszfúziós központ szóvi-
vőjével beszélgettünk.

Az elmúlt évek tapasztalata alap-
ján Romániában még mindig az a
tendencia, hogy az emberek akkor
adnak vért, ha közeli hozzátartozó-
juk sebészeti beavatkozásra szorul.
A járványtól függetlenül, már annak
kitörése előtt, az utóbbi években az
országban igencsak megcsappant a
véradási kedv, ráadásul a nyári hó-
napokban az átlagosnál is keveseb-
ben jelentkeznek véradásra. Hogy
ilyenkor is biztosítva legyenek a
kórházakban a sebészeti beavatko-
zásokhoz a vérkészítmények, a Ma-
rosvásárhelyi Vértranszfúziós
Központ munkatársai ilyenkor töb-
bet jártak terepre, a minisztérium
által évekkel ezelőtt vásárolt mozgó
vérközponttal a megye különböző
helyszínein szerveztek véradó akci-
ókat, így igyekeztek pótolni a hi-
ányzó vérkészletet. A
járványhelyzetben azonban a
mozgó vérközpontot nem használ-
hatják, illetve – a fertőzésveszélytől
tartva – a véradók is kevesebben
vannak. 

Marinela Lazăr szerint a véradás
volt az egyik terület, amelyet rend-
kívül hátrányosan érintett a járvány-
helyzet, drasztikusan csökkent a

donorok száma. Az előző évekhez
viszonyítva tavaly négyezer egység
vérrel kevesebbet gyűjtöttek be. Át-
lagban napi 65 donorra van szük-
ség, hogy biztosítva legyen a
kórházak számára a készlet, a jár-
vány idején azonban a napi átlag
45-re csökkent. És nemcsak Maros-
vásárhelyen, hanem országszerte is. 

Ezt a hiányt némileg ellensú-
lyozta, hogy a kórházi tevékeny-
ségre is rányomta a bélyegét a
járvány, egészségügyi intézménye-
ket kellett Covid-kórházakká alakí-
tani, és számos sebészeti
beavatkozást halasztottak el. Az év
első felében kezdtek helyreállni a
dolgok, némileg nőtt a véradásra je-
lentkezők száma.

Idén tavasszal az egyetemisták,
valamint az egyházak, a híveiket
mozgósítva, próbáltak besegíteni.
Remélhetőleg a csoportos véradá-
sok is gyakoribbak lesznek. A ta-
valy a vérkészlet megcsappa-
násához az is hozzájárult, hogy a
nagyvállalatok alkalmazottai sok
esetben otthonról dolgoztak, ugyan-
akkor a mozgó vérközponttal tere-
pen, szervezetten nem gyűjthetnek
vért, ugyanis a busznak, mivel zárt,
szűk felület, nem engedélyezik a
használatát. Marinela Lazăr azon-
ban hangsúlyozta, ha vannak cso-
portok, amelyek vért adnának,
mindig szívesen fogadják őket, csu-
pán arra kérik, időben jelezzék
szándékukat a vértranszfúziós köz-
pontban, hogy a biztonsági előírá-
sokat betartva megszervezhessék

az akciót. Erre a hónapra például
már egy gyár bejelentette, hogy az
alkalmazottai tömegesen adnának
vért, illetve az egyetemisták ligája
is folyamatosan kezdeményez vér-
adást. Az Untold fesztivál szerve-
zői is rendszeres támogatóik, már
tavaly augusztusban felajánlották,
hogy az idei fesztiválra szóló ingye-
nes, illetve kedvezményes jegyek-
kel ösztönöznék véradásra a
lakosságot.

Hogy pótolják a vérmennyiséget,
a vértranszfúziós központban az
utóbbi hónapokban időnként szom-
batonként is fogadták a véradókat,

hogy azok is elmehessenek, akik-
nek hétköznapon erre nincs lehető-
ségük. Nem túl sokan, de voltak,
akik kihasználták a lehetőséget. Ér-
deklődésünkre, hogy előfordult-e,
hogy nem tudták biztosítani a szük-
séges vért az egyes beavatkozások-
hoz, a sajtószóvivő nemmel
válaszolt, mint mondta, regionális
központ lévén, szükség esetén a
Hargita, Kovászna, Szeben és Besz-
terce megyei vérközpontok is segí-
tenek, mivel ott kisebbek a
kórházak, kevesebb a beavatkozás.
Brassó megye elsősorban a fővárost
segíti ezen a téren. Nagyon sok pá-
ciens érkezik Marosvásárhelyre
más megyékből különféle sebészeti
beavatkozásokra, és ezekhez is biz-
tosítani kell vért. Viszont amennyi-
ben hiányzik egy bizonyos vértípus,
amire az illető személynek szük-
sége van, az előírások lehetővé te-
szik, hogy felvegyék a kapcsolatot
a megyével, ahol a páciens lakik, és
onnan kérjenek segítséget.

Ezért fontos, hogy az emberek-
ben tudatosuljon, mekkora jelentő-
sége van a gesztusuknak, hiszen
életeket menthetnek meg vele. A
450 ml-es egység vérből, amit le-
vesznek a véradáskor, három kom-
ponenst választanak szét, tehát egy
donor három betegen segíthet. 

A véradás teljesen biztonságos, a
központban odafigyelnek a távol-
ságtartásra vonatkozó előírások be-
tartására, a bejáratnál minden

véradó kezet fertőtlenít, megmérik
a testhőmérsékletét, új maszkot kap,
egyszer használatos papucsot húz a
lábbelijére. A járványügyi szabá-
lyok betartása mellett egy kérdőívet
is ki kell tölteniük a véradóknak,
amelyben az egészségi állapotukról,
illetve arról kell nyilatkozniuk,
hogy az utóbbi időben volt-e kap-
csolatuk koronavírussal fertőzött
személlyel. A véradásra nem kell te-
lefonon előre bejelentkezni.

Amellett, hogy gesztusával életet
ment, a donor szempontjából szá-
mos előnnyel jár a véradás, ugyanis
a központban elvégzik a vérminta

vizsgálatát, tehát egy átfogó vérké-
pet kap kézhez, ami az egészségi ál-
lapotát tükrözi. Amennyiben fény
derül valamiféle betegségre, értesí-
tik róla, és felkérik, hogy jelenjen
meg ismét a vérközpontban, hogy
megismételhessék a vizsgálatot. A
véradóknak ugyanakkor hét étke-
zési utalvány jár, valamint egy hó-
napig 50 százalékos kedvezmény
egy vonalra a helyi tömegközleke-
dési eszközökön, illetve szabadnap
a véradás napjára.

Két véradás között legalább két
hónapnak kell eltelnie, a férfiak
évente ötször, a nők legfeljebb
négyszer adhatnak vért. Nem adhat-
nak vért számos krónikus betegség-
ben szenvedők, sem pedig azok,
akiket magas vérnyomással kezel-
nek. Az alacsony vérnyomás szin-
tén kizáró ok. Akik műtéten estek
át, a beavatkozás után hónapokig
nem lehetnek donorok. Akik kiteto-
váltatták magukat vagy piercinget
lövettek a testükbe, a beavatkozást
követően hat hónapig vannak a til-
tólistán. A nők terhesség alatt, szü-
lés után, illetve azután sem, amíg
anyatejjel táplálják a gyereküket,
valamint a menstruációs ciklus ide-
jén sem jelentkezhetnek véradásra.
Az alsó testsúlyhatár jelenleg a nők
esetében 50 kiló, a férfiak 56 kg fö-
lött adhatnak vért. Kizárólag 18
éven felüliek válhatnak donorrá, a
felső korhatár 60 év. Ha az egész-
ségi állapota engedi, 60 év fölött is

adhat vért valaki, viszont a 62–65
év közöttiek csak évente háromszor.
Oltás után várni kell, 
amíg vért adhatunk

Mivel zajlik a koronavírus elleni
oltási kampány, jó, ha az emberek
tudják, hogy az oltás után egy ideig
várni kell, amíg véradásra jelent-
kezhetnek, a Pfizer és Moderna
vakcinák esetében az első, illetve a
második adag után is el kell telnie 7
napnak, az AstraZeneca, valamint
Johnson & Johnson vakcinák eseté-
ben 28 nap elteltével válhat valaki
donorrá – tudtuk meg a szóvivőtől. 
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Menyhárt Borbála

Fotó: Facebook 

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A járványhelyzetben jelentősen csökkent a véradók száma
Minden egység vér számít!

Fotó: archív

Fotó: archív



Egy jól működő társadalom alapja és
sikere a nők és férfiak közötti egyen-
jogú szerepelosztáson áll vagy bukik,
hiszen a két nem együttes erővel
képes teljeset alkotni – fogalmazó-
dott meg végkövetkeztetésként a szé-
kelyföldi nők közéleti műhelyének
június 10-i kiadásán.

A beszélgetés során dr. Gergely Orsolya
szociológus, egyetemi oktató (Sapientia
EMTE) és Ájgel Ágnes, az RMDSZ három-
széki nőszervezetének elnöke vázolta fel,
hogy miként alkalmazzák a gyakorlatban a
női kvótát a Székelyföldön. A Benkő Erika,
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője
és dr. Kondor Ágota egyetemi tanár által ve-
zetett online műhely a nők közéleti szerep-
vállalására, az RMDSZ nőszervezete által
elfogadott és promovált kvóta eredményeire
hívta fel a figyelmet. Nőnek való vidék? – tet-
ték fel a kérdést.

A téma szakértője, főként a társadalmi
nemi szerepeket, egyenlő(tlen)ségeket kutató
Gergely Orsolya, a Sapientia EMTE Csíksze-
redai Kara Társadalomtudományi Tanszéké-

nek egyetemi adjunktusa konkrét példákkal
világított rá a kvóta világszintű alkalmazá-
sára. Romániával ellentétben például Finnor-
szágban, Dániában, Svédországban már
évtizedekkel ezelőtt elkezdődött a nemek kö-
zötti szerep kiegyenlítése, és mára természe-
tesként kezeli azt az ottani társadalom.
„Székelyföld tradicionális elveken alapszik,
de nem kell félni a változástól. A kvóta lé-
nyege csupán, hogy egyenlítse ki a nagy kü-
lönbözőségeket az élet bármely területén, a
politikától az orvostudományig. A nők új
színt visznek a közéletbe, a közösségekbe.
Fontosak a példaképek, a jó minták, szükség
van az inspiráló nőkre, akik sok munkával és
szakértelemmel megalapozva példát mutat-
nak. A hétköznapi történetek nagy erővel bír-
nak.” Hozzátette, ne legyen a karrier
szitokszó, és ne legyen kettős mérce, hiszen
a közösségeket csak a szakmájukat szerető
nők és férfiak vihetik előre.

Kovászna megyében nyolc éve alakult
meg az RMDSZ háromszéki nőszervezete,
mely ma már 18 tagszervezetet számlál, és
évente több mint száz értékes programot szer-

vez a helyi közösségeknek. Az RMDSZ alap-
szabályzatába foglalt női kvóta a romániai
politikai pártok között egyedülálló. Célja,
hogy segítse az egyensúly megteremtését a
szövetség döntéshozatali testületeiben. Ájgel
Ágnes, az RMDSZ háromszéki nőszerveze-
tének elnöke kiemelte: „Olyan egészséges vi-
lágban szeretnénk élni, amelyet az egyensúly
jellemez. Ebben az egészben pedig ott ül a nő
is az asztalnál, ahol a döntések születnek. Ro-
mániában az RMDSZ az első (és máig az
egyetlen) párt, amely egyrészt belső, szerve-
zeti női kvótákat szabott, ami azt jelenti, hogy
a helyi választmányokban minden harmadik
tag nő, megyei, területi, országos testületek-
ben pedig 15% a nőszervezeti küldöttek
aránya.”

Az előírások hatására a tavalyi önkor-
mányzati választásokon 16 megyében 911
női jelöltje volt a szövetségnek – ebből tízen
polgármesteri tisztségre, 38-an megyei taná-
csosi tagságra pályáztak. Az RMDSZ listáin
összesen 372 nő nyert el helyi és megyei ta-
nácsosi, valamint polgármesteri tisztséget, ez
az arány 25,25 százalékos növekedést jelent
a korábbi évekhez képest. Háromszéken is
emelkedett a nők aránya az önkormányzatok-
ban, 9 százalékról 13 százalékra, ami sokévi
munkának köszönhető, de sok még a tenni-
való. „A kvóta addig kell, amíg a probléma
megoldódik, és természetes lesz a nők ará-
nyos képviselete a döntéshozásban. Ahol a
női képviselők aránya eléri a kritikus töme-
get, ott a politikai kultúra is javul. A nőknek
szükségük van a támogató közösségre, arra,
hogy egyenlő legyen a nemek közötti mérce.
Természetesen nem várjuk ezt karba tett kéz-
zel, hiszen folyamatosan mentorprogramokat
szervezünk a képzésére” – fogalmazott Ájgel
Ágnes. 

Románia kormányának van, ahová fejlőd-
nie ebben a tekintetben. Benkő Erika, a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője az Eu-
rópa Tanács parlamenti közgyűlésének volt
póttagjaként rengeteg tapasztalatot szerzett.
Mint mondta, az Európa Tanácsnál van egy
harmincszázalékos kvóta, amit egyre intenzí-
vebben próbál minden delegáció esetében ér-
vényesíteni. Idén például minden nemzeti

delegációt felszólítottak ennek alkalmazá-
sára. „Az Európa Tanácsnál tapasztaltam meg
azt, hogy mennyivel másabb a hangulat ott,
ahol a nők és a férfiak nagyjából fele-fele
arányban képviseltetik magukat a bizottság-
ban, ebben a közegben egyáltalán nem szo-
katlan a női vezetők jelenléte, sőt. Amikor a
nemek aránya kiegyensúlyozott egy politikai
testületben, akkor már szó sincs a nemek
harcáról, ilyenkor a nem egyáltalán nem szá-
mít, viszont azokban a politikai testületek-
ben, ahol a nők nagyon alulreprezentáltak,
mindig van egy feszélyezettségi és kényel-
metlenségi faktor. Az Európa Tanács-i ta-
pasztalat olyan tekintetben volt hasznos
számomra, hogy hozzászoktam a gondolat-
hoz, hogy vannak nagyon kompetens női ve-
zetők. Rendkívül jó mintákat láttam ebben a
testületben, és egy idő után ennek a hiánya
kimondottan feltűnt itthon, pontosabban a
román politikában.”

Dr. Kondor Ágota mentálhigiénés szakem-
ber, a budapesti Károli Gáspár Református
Egyetem bölcsészkarának oktatója, sepsi-
szentgyörgyi önkormányzati képviselő meg-
látása szerint leginkább a nők képesek a
szociális érzékenységet igénylő kérdések
megoldására a politikában. A 20. században
a nők nagyarányú térnyerésének lehetünk
tanúi bizonyos szakterületeken, mint az ok-
tatás, orvostudomány vagy a művészetek.
Ugyanakkor az érdekképviselet a mai napig
nem áll arányban ezzel a törekvéssel. Nagyon
sokat elmond egy országról, a demokrácia mi-
nőségéről az, hogy a nők lakossági arányszáma
milyen mértékben találkozik a politika legfőbb
döntéshozó szervében és egyáltalán a közélet-
ben felmutatható arányszámukkal. „Azokban
az országokban, ahol több a női politikus, ke-
vesebb a korrupció, előnyére változik a politikai
vitakultúra, megnő a kompromisszumkészség,
a szolidaritás; a női képviselet aránya 28–30
százalék kellene legyen ahhoz, hogy a politikai
napirend megváltoztatásában a nők szemlélet-
módja megjelenjen” – zárta gondolatmenetét
Kondor Ágota.

Az RMDSZ háromszéki 
nőszervezetének sajtóirodája
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Nőnek való vidék?!

Június elején mutatták 
be Marosvásárhelyen Kádár 
Annamária Valódi példaképek
című, legújabb kötetét, amely
13 közismert, kortárs magyar
személyiség példaértékű élet-
útját eleveníti fel, olyanokét,
akik különböző területeken
világszintű szakmai sikereket
értek el. Az élettörténeteiket
a szerző meseként dolgozta
fel, így gyerekek és felnőttek
számára egyaránt élvezhe-
tőek és inspirálóak lehetnek.
A marosvásárhelyi vár udva-
rán tartott könyvbemutatón a
szerzővel, valamint Sebes-
tyén Aba színésszel, rendező-
vel, helyi példaképpel Csatlós
Tünde újságíró beszélgetett.

A könyv megírását kutatás előzte
meg, amelynek során a szerző Ger-
gely Orsolya szociológus segítségé-
vel fiatalok körében érdeklődött
arról, hogy kiket tekintenek példa-
képeknek, kikkel tudnak azonosulni
vagy éppen „ellenazonosulni”. A
válaszokból az derült ki, hogy a fi-
atalok ki vannak éhezve olyan pél-
daképekre, akikre a szakmai
sikereik mellett emberi értékeik
miatt is felnézhetnek, akiknek az
életútja követendő példaként szol-
gálhat számukra. Olyan példaké-
pekre, akiknek a siker nem egyik
napról a másikra az ölükbe poty-
tyant, hanem kőkeményen megdol-
goztak érte, és évek vagy akár
évtizedek kitartó munkájának ered-
ményeképpen váltak ismertté. 

Kádár Annamária elárulta, elő-
ször nemzetközi példákra gondolt,
aztán a szerkesztővel közösen úgy
döntöttek, hogy inkább magyarok-
ról szóljon a könyv. Arra töreked-
tek, hogy többféle területről

kerüljenek be példaképek, így van
köztük tudós, sportoló, fotós, szí-
nész, riporter, ferences rendi szerze-
tes, illetve olyan is, aki az üzleti
világban ért el kimagasló eredmé-
nyeket. A Valódi példaképek 13 kor-
társ magyar – Al Ghaoui Hesna,
Barabási Albert-László, Borbély
Alexandra, Böjte Csaba, Halácsy
Péter, Jentetics Kinga, L. Ritók
Nóra, Máté Bence, Michelisz Nor-
bert, Polgár Judit, Roska Botond,
Ürge-Vorsatz Diána és Vecsei H.
Miklós – élettörténetét dolgozza fel
mesés formában.

Miközben manapság a fiatalok
körében igen nagy teret hódítanak a
celebek, influenszerek, sokan őket
tartják példaképnek, Kádár Anna-
mária elismerte, a könyvben bemu-
tatott tizenhárom mesével a
tinédzsereknek is meg szerette
volna mutatni, hogy vannak más
életpályák is, amelyekből motivá-
ciót lehet meríteni, és levonni a kö-
vetkeztetést, hogy a válságos

élethelyzetekből is van kiút, kitar-
tással, szorgalommal az akadályok
legyőzhetők, és sokra vihetik az
életben. Amint a könyv címe is tük-
rözi, a benne bemutatott tizenhárom
személyiség azért valódi példakép,
mert nem egyik napról a másikra
váltak azzá, amivé, hanem hosszú
évek kemény munkája hozta meg
számukra a sikert, megküzdöttek a
külső, belső sárkányaikkal, és volt
egy céljuk, amihez foggal-köröm-
mel ragaszkodtak. Nem hiába
mondják, hogy a sikerhez a tehetség
csupán egy százalékban járul hozzá,
a többi 99 százalékot a befektetett
munka, a kitartás és a következetes-
ség teszi ki. 

A szerző először lineárisan épí-
tette fel a meséket, viszont újraol-
vasva ebben a formában kissé
unalmasnak találta, majd miközben
egy este a Vezércsel című sorozatot
nézte, annak hatására jött az ötlet,
hogy átírja őket in medias res for-
mába, azaz a dolgok közepébe

vágva, egy izgalmas mozzanattal
indulnak a történetek, hogy azonnal
megragadják az olvasó figyelmét,
majd az előzmények később, visz-
szapillantások során derülnek ki.
Rosszcsont gyerekből világhírű
tudós vagy természetfotós

Csatlós Tünde újságíró kérdé-
sére, hogy miként fogadták a felké-
rést az interjúalanyok, Kádár
Anamária elmondta, érdekesek vol-
tak a reakciók, volt, aki el volt ra-
gadtatva, hogy bekerül egy ilyen
könyvbe. Például Máté Bence ter-
mészetfotós úgy örült, mint egy kis-
gyerek, ha ezt az ő apukája
megtudja, nagyon büszke lesz,
mondta. Al Ghaoui Hesna megje-
gyezte: ha valaki odament volna
hozzá gyerekkorában, és azt
mondja a szégyenlős, saját magával
kapcsolatban kétségekkel teli kis-
lánynak, amilyen ő volt, hogy egy-
szer szerepelni fog egy
példaképekről szóló könyvben, biz-
tos, hogy nem hiszi el neki. Böjte
Csaba (Csaba testvér) már meg volt
szokva az interjúkkal, ő azonnal
kapható volt a beszélgetésre. A
szerző úgy érzi, talán a legnagyobb
nehézséget az jelentette, hogy min-
denik alanynak annyira zsúfolt az
élete, és nem volt egyszerű időpon-
tot egyeztetni, a kezdeti rábólintás
ugyanis nem jelentette azt, hogy
meg is van a történet, sokukkal
többször is beszélgetett. Viccesen
meg is jegyezte, hogy Michelisz
Norbert autóversenyzőt meg kellett
„fenyegesse” azzal, hogy ha nem
veszi fel végre a telefont, nem fog
bekerülni a könyvbe. Polgár Judit,
„az évszázad sakk-királynője”
három hónappal a beszélgetés előtt
mondta, hogy adott időpontban van
egy fél órája. Kádár Annamária
akkor éppen a családjával nyaralt,
így a medence szélére húzódott
félre, hogy beszéljen vele online.

A könyvben több példaképről ol-
vashatjuk, hogy gyerekként milyen
rosszcsont volt, rengeteg csínyte-
vésről számoltak be, és bizony ez
sok szülőt elgondolkodtat, hiszen
mi magunk is gyakran mondjuk a
gyerekeinknek, hogy olyan rossz

vagy, nem lesz belőled semmi. Köz-
ben meg itt vannak a könyvben fel-
sorakoztatott példaképek, akik
rosszcsontságuk ellenére világsike-
reket értek el.

Kádár Annamária szerint ez a
könyv megnyugtató lehet azoknak
a szülőknek, akik emiatt aggódnak
a gyerekeikért, hiszen bizonyíték
arra, hogy a tehetségnek, a kreati-
vitásnak van egy olyan oldala is,
hogy igenis merek nonkonformista
lenni, másoktól eltérően csele-
kedni. Mint mondta, ebből a szem-
pontból a kedvence Roska Botond
retinakutató története, hiszen ha
van bűnrossz gyerek a világon, az
ő volt, ma pedig látunk egy tudóst,
aki a saját bevallása szerint reggel
9-től éjjelig ül és gondolkodik,
tehát nem is képzelnénk el róla,
hogy háromévesen ellógott az
óvodából, beleesett a levesbe, és
jól megégette magát, illetve azzal
szórakoztak a testvérével, hogy
autók elé feküdtek, és amikor kö-
zeledett egy jármű, az utolsó pilla-
natban ugrottak fel. A szülei nem
voltak biztosak abban, hogy túléli
a gyerekkorát, hiszen oly gyakran
sérült meg, hogy szinte „kibérelt
helye” volt a Heim Pál Gyermek-
kórházban. 

A rosszcsontság mellett azonban
mindenik szereplőben van egy na-
gyon erős kitartás, közös jellemző-
jük, hogy a jég hátán is megélnek.
Erre jó példa Máté Bence termé-
szetfotós életútja, akiről tudni kell,
hogy bűnrossz gyerek volt, szinte
kicsapták az iskolából, a szülei
folyton azzal fenyegették, hogy ha
nem tanul, nem lesz belőle semmi.
Viszont már gyerekkorában meg-
találta a módját annak, hogy az
első fényképezőgépére pénzt
gyűjtsön: kertészkedett, majd a
zöldségeket eladta a konyhás né-
niknek; később nyúltenyésztéssel
is foglalkozott, a nyulakat szintén
jó áron adta el, a megtakarított
pénzéből tizenkét éves korában
vette meg élete első fényképező-
gépét – árult el néhány részletet a
könyvben szereplő példaképek
élettörténetéből a szerző.

Mesék közismert magyarokról, akiknek nem az ölébe hullt 
a siker, hanem kőkeményen megdolgoztak érte

Valódi példaképek

Fotó: Facebook (Kádár Annamária)
Menyhárt Borbála



A Maros Megyei Cukorbeteg
Gyerekek és Fiatalok Egyesülete
(ASCOTID) volt az egyik szerve-
zője annak a szakmai találkozónak,
amelyet június 4–6. között Vâlcea
megyében tartottak, és amelyen az
ország különböző részeiről a cukor-
betegeket felkaroló egyesületek
képviselői vettek részt. A cél az
volt, hogy azok, akik évek óta har-
colnak a diabéteszben szenvedők
jogaiért, megosszák tapasztalataikat

az újonnan induló egyesületekkel. 
A Maros Megyei Cukorbeteg Gye-
rekek és Fiatalok Egyesülete, a
Sports&Diabetes, valamint a Type 1
Dreamers által szervezett szakmai
találkozón az ország különböző ré-
szein tevékenykedő, cukorbetege-
ket felkaroló mintegy tíz egyesület
harminc képviselője vett részt, 
többek között Marosvásárhelyről,
Kolozsvárról, Konstancáról, Buka-
restből, Jászvásárról, Resicáról – tá-
jékoztatta lapunkat Rodica Molnar,
a cukorbeteg gyerekek és fiatalok

érdekeiért 15 éve munkál-
kodó ASCOTID vezetője.

A statisztikák szerint Ro-
mániában tízből egy sze-
mély érintett ebben a
betegségben, és a minden-
napok tapasztalata az, hogy
a cukorbetegek érdekeit
képviselő egyesületeknek
nagy a szerepük a pácien-
sek jogainak érvényesítésé-
ben, a kezelés folyto-
nosságának biztosításában,
a tájékoztatásban, a szakor-
vosokkal való kapcsolattar-
tás elősegítésében, valamint
abban, hogy lehetőséget te-
remtenek arra, hogy a bete-
gek egymást bátorítva,
egymás tapasztalataiból

okulva hatékonyabban ellenőrzés
alatt tartsák a betegséget.

A cukorbetegeknek, illetve azok-
nak a szülőknek, akiknek a gyere-
két diabétesszel diagnosztizálják,
nagy segítség az egyesület, ahol a
sorstársak támogatására számíthat-
nak.

Hasonló szakmai fórumra öt éve
nem került sor, az elmúlt évben a
járvány nem tette lehetővé, hogy
ezek az egyesületek személyesen is
tartsák a kapcsolatot egymással, il-
letve a tagjaikkal, emiatt igencsak
indokolt volt a találkozás. A három
nap alatt számos tanácskozásra,
workshopra került sor különböző
tematikákban, többek között a páci-
ensek érdekeit képviselő szerveze-
tek képviselői mellett orvosok,

ügyvédek járták körbe a diabétesz
különböző vetületeit. Szó esett a ne-
hézségekről, amelyekkel a krónikus
betegek szembesülnek az egészség-
ügyi rendszerben, az országos dia-
béteszprogramról, a cukorbetegek
kezelésében alkalmazott legújabb
és legkorszerűbb eljárásokról,
ugyanakkor a törvénykezésbeli, il-
letve adminisztrációs gondokról is,
amelyekkel a páciensek érdekeiért
harcoló egyesületek szembesülnek. 

Az újonnan alakult egyesületek
számára rendkívül fontos, hogy ta-
nuljanak azoktól, akiknek többéves
vagy akár több tíz éves tapasztala-
tuk van, hogy a hatóságok partner-
ként kezeljék őket, mivel csak így
tudják érdemben képviselni a tag-
jaik érdekeit.
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Eperdzsem
Egy kg gyümölcshöz hozzáad-

juk fél citromnak a levét (ha ki-
sebb, akkor egy egészét), 40 dkg
cukrot és 1 dl mézet. Odatesszük
főni. Kevés citromsót is adunk
hozzá, kb. 4 kg-hoz egy kis tasak-
kal. Körülbelül 50 perc főzés után,
amikor már puhák az eperszemek
(a gyümölcsöt ugyanis nem törjük
össze) kilogrammonként 1 tasak
gelfixet adunk hozzá (ha érett, édes
az eper, kevesebb is elég, kb. fél
tasak). A gelfixet mindig összeve-
gyítjük cukorral, így nem lesz cso-
mós a dzsem. Egy tasak gelfixhez
5-5 dkg cukrot vegyítünk. Amikor
hozzáadjuk, párat rottyintunk rajta,
miközben folytonosan kevergetjük.
Vigyázat, nem főzzük percekig,
mivel híggá válhat. Miután üve-
gekbe töltjük, felfordítjuk pár
percre, majd szárazdunsztba tesz-
szük, amíg ki nem hűl.
Almapürés bodzadzsem

130 darab bodzavirágot egy éj-
szakára beáztatunk annyi vízbe,
hogy jól ellepje. Másnap felforral-

juk, leszűrjük, és literenként a léhez 4 dl mézet, 20 dkg cukrot és 1 citrom kifacsart levét
adjuk. A mézet 55 dkg cukorral lehet helyettesíteni. Ehhez az adaghoz egy kg almát kockára
vágunk, leforrázunk, és botmixerrel kidolgozzuk. Az almapürét is hozzáadjuk a léhez, és kb.
50 percet együtt főzzük. Literenként egy púpozott evőkanál pektint (ha nincs, akkor gelfixet)
adunk hozzá, amit cukorral vegyítünk össze. A pektines cukorral csak rövid ideig forrjon.
Amikor készen van, üvegekbe töltjük, és mehet a szárazdunsztba. Körtepürével is készítet-
tem, úgy is kiváló lett.
Spenótos retekkrémleves

Fél kg spenótot leforrázunk, lecsepegtetjük. Egy lábasban 1 teáskanál vajat, 3 evőkanál
olajat felforrósítunk, 1 szál zöldhagymát felaprózunk, 6 darab retket hosszúkás csíkokra vá-
gunk, 4 cikk fokhagymát összezúzunk, 1 nagyobb krumplit meghámozunk, felkockázunk,
ezeket mind hozzáadjuk, sózzuk, borsozzuk, kevés vizet töltünk rá, hogy éppen csak ellepje.
Puhára párolunk mindent, majd hozzáadjuk a spenótot. Botmixerrel pürésítjük, és 2 dl tej-
színnel, apróra vágott kaporral éppen csak összerottyantjuk. Ezúttal csirkemellkockával kí-
náltam, amit sóztam, borsoztam, és olajon fehéredésig sütöttem.
Brokkolis puliszkafasírt

Egy kisebb fej brokkolit megmosunk, nagyobb gerezdekre szedjük, sós vízben kb. 5 perc
alatt megfőzzük, majd leszűrjük. Lágyabb puliszkát főzünk, kézi habverővel kevergetve, a
kívánt állagig. Langyosra hűtjük, a brokkolirózsákat apróra vágjuk, hozzákeverjük a pulisz-
kához, sózzuk, borsozzuk, 2 cikk zúzott fokhagymát, pici kurkumát adunk hozzá. Fasírtot
formázunk belőle, majd következik a panírozás a hagyományos liszt+tojás+prézlivel. Tef-
lonserpenyőben olajban vagy a lerben tepsiben is süthetjük. Ha az utóbbit választjuk, akkor
mindenképp kenjük be a tetejét egy kis olajjal. Ha megsült, a tetejére reszelt parmezánt, leg-
végül pedig egy kis pirospaprikát is szórhatunk. Zöldségsalátával nagyon ízletes.

Jó étvágyat kívánok!

Cukorbetegeket felkaroló
egyesületek találkoztak

Rózsa Enikő

Menyhárt Borbála



Kovács Mihály plébá-
nos még sok érdekességet
mesél el a harangokról.
Például elmondja, hogy
nagyon kevés régi magyar
harang maradt fenn. Mivel
Magyarország területe
gyakran háborúk színtere
volt, a legtöbb harangunk
ágyúként élte tovább az
életét, és csak nagyon rit-
kán történt meg, hogy
ágyúból ismét harangot
öntöttek.

A világ legnagyobb ha-
rangja Moszkvában talál-
ható, ma valódi
turistalátványosság. A Cár-
harang sajnos sohasem
szólalt meg. Valódi gigan-
tikus példány a maga ne-
mében. Az Anna cárnő
rendeletére készült, hat
méternél magasabb és szélesebb harang
„mindössze” kétszáz tonnával nyomja a szá-
mára készült alapzatot. Valószínűleg a hangja
is messze szállna, de már születésekor kicsor-
bult, és kitörött belőle egy 11 tonnás darab.
Az 1735-ben készült harangot csak 1836-ban
sikerült kiemelni az öntőgödörből – talán sze-
rencsére. Történt ugyanis, hogy Napóleon el-
bizakodottságában Oroszország ura szeretett
volna lenni, és seregeivel 1812-ben Moszk-

vában járt. Ő is találkozott a híres haranggal,
és arra gondolt, magával viszi az oroszok
büszkeségét. Arra viszont nem gondolt, hogy
meg sem tudják mozdítani, nemhogy elszál-
lítsák egész Franciaországig. A Cár-harang
ma a világörökség része.

Évszázadok alatt kialakult egy jól bevált
recept a harangok anyagát illetően: 78-79%
réz és 21-22% ón keveréke adja a legszebben
szóló harangok anyagát. Amikor háború vagy

egyéb események miatt elnémultak a haran-
gok, megtörtént, hogy vasúti síneket ütöttek
kalapáccsal harangok helyett. Így jött az ötlet,
hogy acélból is lehet harangot önteni, és még
gazdaságos is. Igen ám, de az is kiderült,
hogy az olcsóbb acélharang hangja is hirdeti
a minőségét: rövidebb ideig szól, és élettele-
nebb a réz-ón harangoknál. 

Külön érdekesség, hogy az alumínium-réz-
nikkel ötvözet mellett még üvegből is öntöt-
tek harangot, ami meglepően ellenálló és
szép hangzású volt.

A jó harang elkészítéséhez Kovács Mihály
szerint feltétlenül szükséges a zeneelmélet és
a zene gyakorlati ismerete. A hang fizikai tu-
lajdonságai szoros összefüggésben vannak a
hangszerrel és annak környezetével. A ha-
rangöntő először elmegy, és megvizsgálja a
tornyot, ahova a harangot rendelik. Pontos
mérések alapján megállapítja az építmény te-
herbírását és rezgésszámát. Ez a két tulajdon-
ság határozza meg a harang maximális
méretét, ugyanis figyelembe kell venni, mek-
kora méretű harang mozog a toronyban, mert
megtörténhet, hogy az erőteljes lengés káro-
sítja, akár le is dönti az épületet. A harang
hangja tehát részben a méretének a következ-
ménye, de itt vigyázni kell, hogy a hangszer
által kiadott hangok rezgésszáma ne közelítse
meg az épület rezgésszámát vagy annak több-
szörösét, mert ha véletlenül rezonancia kelet-
kezik, ismét életveszélyes helyzetek
állhatnak elő. A mérések után természetesen
a megrendelő anyagi helyzete dönt a folyta-
tást illetően.

Kovács plébános szerint a harang hason-
latos a hegedűhöz. A nem szakavatottak
csodálkozva kérdezik, hogy mi a különbség
egy tucathegedű és egy mesterpéldány kö-
zött – a hangzás adja a különbséget. „A
hang a harang lelke. Ez élteti.” A jó harang
két hangot szólaltat meg erőteljesen: az
alaphangot és a tercet. Ebből minden zene-
értő ember arra következtet, hogy kétféle
harang létezik: dúr- és mollharang. Mivel
méretes hangszerről beszélünk, az imént
említett felhang mellett megszólal még a
kvint és az oktáv is, a harangot tehát úgy
kell megszerkeszteni, hogy a diszharmoni-
kus (disszonáns, rosszul hangzó) hangok ki-
maradjanak.

Zeneelméleti kérdést fejteget a harangtu-
dós plébános, amikor arra figyelmeztet, hogy
három harang társítása esetén óvakodni kell
attól, hogy a három harang kvart-szext akkor-
dot szólaltasson meg, mert ez a hangzás „ön-
állósággal nem bírván, az érzékeny fület nem
elégíti ki”. Az összhangzattan tudománya le-
írja, hogy a kvart-szext akkordot mindig fel
kell oldani ahhoz, hogy elkerüljük a hiányér-
zet hatását.

Nem egyszerű feladat a fenti szempontokat
figyelembe véve, egy papíron gondosan meg-
tervezni a harangot. Még manapság is, a szá-
mítástechnika korában a legbiztosabb eljárás
a papír és a ceruza.

(Folytatjuk)
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Kovács Mihály 1960-ban

A harangzenész plébános (3.)
Szilágyi Mihály

Jean François Paul de
Gondi XVII. századi 
francia bíboros egyik 
szentenciáját idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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Június 10-i rejtvényünk megfejtése: Ahhoz valamennyien elég erősek vagyunk, hogy mások baját elviseljük. 

1

2

  

   
    

   
  

     
    

     
     

 
       

      
     

     
      
       

    
   

         
    

     
       

      
      
      

       
       

       

      
      
     

    
      

    
    

    
      

    
     

 
    
    

  
     

      
   
       

    
    

       
     

    
     

     
     
    

     
     
     

     
     

   

     
       

     
      

      
    

     
       

       
     

    
         

   
      

      
       

        
      

       
   

       
      

         
    

  
      

     
      
      

      
      

       
       

     
      

       
       

        
       

      
 

  
 

   

  
       
       
       
         

    
     

      
   

  
  

     
      

      
 

      
     

       
    

        
      

       
      

         
       
     

        
            
        

         
       

            
         

      
        

       

         
       

         
      

          
          

       
      

          
        

 
         

       
        

       
        

          
       

        
           

    
        

        
       

      
      
       

         
        

      
       

         
        

        
        

     
       

     

    
    

      
 

      

       

       
      

       
        

        
       

          
  

      
          

         
        

        
          

         
         

            
        

          
          

       
     

       
    

         
      
         

       
         

        
       

        
     

     

          

 

             
      



Befejeződött a labda-
rúgó-Európa-bajnokságon
a csoportkör első fordulója.
Utolsóként az F jelű kvar-
tett csapatai léptek pályára,
amelyet halálcsoportként is
emlegetnek, tekintve, hogy a címvédő Eu-
rópa-bajnok Portugália, a világbajnok Fran-
ciaország és az előző világbajnok Német-
ország tagja a teljesen esélytelennek tartott
Magyarország mellett.

És mintha már láttuk volna ezt a meccset
az idei Eb-n, amelyet Magyarország és Por-
tugália játszott. Több nagy esélyes találkozott
már kisebb csapattal, és valamennyi esetben
az esélyesek uralták végig a találkozót. Ezút-
tal sem volt másként. Csakhogy míg a ha-
sonló eredménnyel zárult belga–orosz és
olasz–török meccseken végig egyértelmű
volt a győztes kiléte, ez a meccs inkább a spa-
nyol–svéd meccs kimeneteléhez közelített. A
magyar csapat hosszú ideig tudta tartani
magát, amihez talán a telt házas Puskás Fe-
renc stadion is hozzájárult. Sőt, egy pillanatig
akár azt is gondolhatták a Rossi-gárda tagjai,
hogy vezetnek, miután Schön lövése a háló-
ban kötött ki, csakhogy a magyar csatár lesről
indult. Talán jobb lett volna, ha a partjelző
nem vár ki, hisz annyira nyilvánvaló volt a

les, hogy kár volt a videózásra várni,
mert így lélektani csapást mért a ma-
gyar csapatra. A 86. percben pedig
egy Willi Orbanon megpattanó labda
becsapta Gulácsit, s a kapott gól vég-
leg összezavarta a magyar védelmet.
Így Ronaldo még kétszer betalált.
Előbb a 89. percben büntetőből,
majd a 90+2. percben a védők mögé
kerüléssel, közelről küldte a hálóba.
Mekkora a különbség azonban 3-0 és
3-0 között!…

Az első forduló legnagyobb rang-
adóját és legjobban várt találkozóját
Münchenben játszották Németország
és Franciaország között. De nem ez
volt az Eb eddigi legjobb meccse. A
felek láthatóan megpróbáltak spó-
rolni az erejükkel, a legtöbbet kihozni a leg-
kevesebb erőfeszítéssel, egész addig, míg
Hummels olyan balszerencsésen piszkált bele
egy beadott labdába, hogy az a felső sarokba
vágódott. A hátrányba került németek így

kénytelenek voltak többet kezdeményezni, ám
a szervezetten védekező franciákon nem ta-
láltak fogást, akiknek az ellentámadásai élet-
veszélyesek voltak. Illetve ezen a meccsen
mutatkoztak meg a videóbíráskodás jelenlegi

rendszerének igazi korlátai, és nem Mbappé
és Benzema les címen érvénytelenített gólja-
ira gondolunk. Elég nyilvánvaló büntetők 
esetében sem figyelmeztették ugyanis a vi-
deószobából az ezeket elnéző bírót. 

Kezdés a halálcsoportban is

A világbajnoki címvédő francia válogatott 1-0-
ra legyőzte a társházigazda németeket az F csoport
második keddi összecsapásán a müncheni Allianz
Arénában. A találkozó egyetlen gólját Mats Hum-
mels szerezte, aki egy szerencsétlen mozdulat után
a saját kapujába talált be.

A mérkőzés kezdete előtt érdekes közjátéknak
lehettek szemtanúi a nézők, egy ejtőernyős – vél-
hetően a stadion tetejéről – a játéktérre ereszkedett,
ernyőjén az olajkitermelés ellen tiltakozó, valamint
a Greenpeace-felirattal. A biztonsági személyzet
azonnal a pálya szélére vezette ki a tüntetőt, aki ott
orvosi segítséget is kapott.

A meccs kezdési időpontját nem befolyásolta az
incidens, az első negyedóra ismerkedő játéka után
pedig a franciák pörgették meg valamelyest az ira-
mot, és – szerencsés körülmények között – egy ön-
góllal megszerezték a vezetést. A németeknek ezt
követően rövid idő alatt kétszer is kedvező helyről
volt lehetőségük szabadrúgásból veszélyeztetni,
Kroos azonban előbb a sorfalat találta el, aztán
kapu fölé lőtt. A félidő hajrájában fokozottabbnak
tűnt a német nyomás, a franciák át is engedték a
kezdeményezést, és egy-egy gyors ellentámadásból
próbáltak gólhelyzetbe kerülni.

Fordulás után mindkét kapu előtt alakultak ki
helyzetek, aztán a félidő feléhez közeledve
Mbappé villant, remek egyéni megoldásából gól is
született, ám a játékvezető les miatt érvénytelení-
tette a találatot. A németeknek láthatóan nehezükre
esett a felállt francia védelem feltörése, miközben
a másik oldalon ismét az eredmény megtartása, va-
lamint – Mbappé gyorsaságára alapozva – a tem-
pós ellentámadások vezetése alkotta a taktika
lényegét. Az egyik ellenakció végén Benzema ta-
lált a kapuba, de videóbírós ellenőrzés után, újfent
les okán, ezt a gólt sem adták meg.

Végül a francia sikerhez ezek a meg nem adott
találatok nem voltak szükségesek, mert bár a né-
metek egészen a lefújásig próbálkoztak, gólt nem
sikerült szerezniük.

Hummels öngóljával 
kikaptak 

a németek a franciáktól

A mai program
* 16.00 óra: Ukrajna – Észak-Macedónia (C csoport)
* 19.00 óra: Dánia – Belgium (B csoport)
* 22.00 óra: Hollandia – Ausztria (C csoport)
A mérkőzéseket az M4 Sport és a Pro TV közvetíti.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, F csoport, 1. for-
duló: Franciaország – Németország 1-0 (1-0)
München, Allianz Aréna, 14 ezer néző, vezette:
Carlos del Cerro (spanyol).
Gólszerző: Hummels (20., öngól).
Sárga lap: Kimmich (7.).
Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Kim-
pembe, Hernandez – Kanté – Pogba, Rabiot
(90+5. Dembélé) – Griezmann – Benzema (89.
Tolisso), Mbappé.
Németország: Neuer – Ginter (87. Can), Hum-
mels, Rüdiger – Kimmich, Gündogan, Kroos,
Gosens (88. Volland) – Havertz (74. Sané), Mül-
ler – Gnabry (73. Werner).

A magyar válogatott 3-0-ra kikapott a címvédő portugál csa-
pattól a labdarúgó-Európa-bajnokság F csoportjának keddi ösz-
szecsapásán, a Puskás Arénában. A magyar válogatott így
nyeretlen maradt Portugáliával szemben: négy döntetlen mellett
ez volt a tizedik veresége. Egyben elvesztette 11 találkozón át
tartó veretlenségét is. Cristiano Ronaldo pedig rekordot döntött
azzal, hogy ötödik Európa-bajnokságán lépett pályára.

Nem kellett sokáig várni a címvédő első helyzetére: Diogo
Jota az 5. percben ugyan rosszul vette át a labdát, amikor 30 mé-
terre a magyar kaputól megiramodott, ám három védő gyűrűjé-
ben így is tüzelni tudott, 18 méteres lövését Gulácsi szép
vetődéssel védte. A magyarok ezt követően rendezték soraikat,
és bár nem sokat volt náluk a labda, a portugálok bő húsz percig
nem tudtak gólhelyzetig eljutni. A 26. percben aztán a házigazda
játékosai könnyelmű, tizenhatos előtti labdaeladása után Ber-
nardo Silva került gólhelyzetbe, Willi Orbán azonban az utolsó
pillanatban bravúros becsúszással szerelni tudott a hazai kapu
előterében.

A játékrész második felében a magyarok előtt adódott pár ígé-
retes kontralehetőség és szabadrúgás, utóbbiak egyikéből – Sal-
lai beadása után – a csapatkapitány Szalai Ádám fejese révén
megszületett a hazaiak első, kaput eltaláló kísérlete.

A szünet előtti tíz percben beszorultak a saját 16-osuk elé a
sok labdát eladó magyarok. A 40. percben egy szép bal oldali
portugál akció végén ismét Jota próbálkozott, de fordulásból
megeresztett tízméteres lövését fogta Gulácsi. Három perccel
később viszont már ő is tehetetlen volt – a messziről, teljesen
egyedül berobbanó Ronaldo azonban öt méterről nem találta el
a kaput.

A fordulás után a rivális ott folytatta, ahol abbahagyta, egy
szöglet után Pepe fejesét kellett vetődve hárítania Gulácsinak.
Ezt követően, bár a portugálok továbbra is hatalmas fölényben
futballoztak, a szervezett magyar védelmen nem találtak rést,
így a nagy rohamok abbamaradtak. Amikor kiszabadult a szorí-
tásból a hazai csapat, akkor előbb Szalai, majd Sallai távoli lö-
vésével jelezte, hogy nem mondott le a támadásépítés
lehetőségéről. Gulácsi sokadik nagy védését – ezúttal Bruno Fer-
nandes távoli bombáját szedte ki a bal alsó sarokból – a közön-
ség a nevét skandálva jutalmazta.

Az utolsó húsz perc kezdetére sem tűnt fáradtnak fizi-
kálisan és mentálisan sem a magyar csapat, amely továbbra
is óriási elszántsággal és szervezettséggel küzdött jobb ké-
pességű ellenfelével szemben. Ráadásul amikor ritkán le-
hetősége nyílt, ígéretes kontrákat is vezetett, ezekből
azonban komoly helyzet végül nem alakult ki, mígnem

Schön jobb oldali kiugrása után védőjét kicselezve a rövid sa-
rokba lőtt, csakhogy lesről indult a magyar támadó. Portugália
ezt kegyetlenül kihasználta: egy megpattanó lövéssel vezetéshez
jutott, amitől megtört az addig majdnem kifogástalanul működő
magyar csapat és védelem. A címvédő a hátralévő néhány perc-
ben még kétszer betalált: az ötszörös aranylabdás Cristiano Ro-
naldo előbb büntetőből, majd egy gyönyörű akció végén volt
eredményes, így az Eb-örökrangsorban már egyedül áll az élen.

Magyarország szombaton a világbajnok franciákat fogadja,
majd jövő szerdán a németek vendége lesz Münchenben.

Háromgólos magyar vereség a címvédő Portugáliától

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnokság, F csoport, 1. forduló:
Portugália – Magyarország 3-0 (0-0)
Budapest, Puskás Aréna, 55.662 néző, vezette: Cüneyt
Cakir (török).
Gólszerzők: Guerreiro (84.), Ronaldo (87., 92., előbbit
11-esből).
Sárga lap: Rúben Dias (38.), illetve Nego (80.), Orbán
(86.).
Portugália: Rui Patrício – Semedo, Rúben Dias, Pepe,
Guerreiro – Danilo, William (81. Renato Sanches),
Bruno Fernandes (89. Joao Moutinho) – Ronaldo, Diogo
Jota (81. André Silva), Bernardo Silva (71. Rafa Silva).
Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Lov-
rencsics, Kleinheisler (78. Sigér), Nagy (88. Varga R.),
Schäfer (66. Nego), Fiola (88. Varga K.) – Szalai Á., Sal-
lai (78. Schön).

Mestermérleg
* Marco Rossi (Magyarország): „Szervezett futballt mutattunk
a címvédő ellen, így sokáig tartani tudtuk a gól nélküli döntet-
lent. A második félidőben még jobban is játszottunk, mint az
elsőben, a labdabirtoklásokból jobban meg tudtak indulni a ta-
nítványaim, akik ebben a periódusban ígéretes akciókat is ve-
zettek. A 84. percig nem kaptunk gólt, aztán viszont hármat is,
mert nem tudtuk megőrizni a tartásunkat. Lehet, hogy van há-
romgólnyi különbség a két csapat között, de ebben a formában
fáj, hogy a 84. percben még 0-0 volt. Sajnos nem jöttek be a
cseréim. Schäfer és Kleinheisler elfáradt, ezért hoztam le őket.
A fiúk mindent kiadtak magukból, amit csak tudtak, a 84. per-
cig úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettük volna, de ha úgy
futballoznánk, ahogy a közönség buzdít minket, akkor sokkal
több meccset nyernénk. Nagyon csalódott vagyok.”
* Fernando Santos (Portugália): „Végig jól játszottunk, a biz-
tonságra törekedő magyarokat védekezésre kényszerítettük,
és nem hagytuk, hogy birtokolják a labdát. Szünetben azt kér-
tem a játékosoktól, küzdjenek tovább szívvel-lélekkel, hogy
meg tudjuk törni az ellenfelet. Ennek ellenére a folytatás első
tíz-tizenöt percében volt egy kis üresjáratunk. Ahogy pörgött
az óra, egyre nehezebb dolgunk volt, nem volt könnyű meg-
szerezni az első gólt, de végül szép győzelemmel rajtoltunk.
Fantasztikus volt ismét telt házas stadionban futballozni, és
köszönöm annak a négyezer portugálnak a buzdítást, aki vál-
lalta az utat a magyar fővárosba.”

2021. június 17., csütörtök ______________________________________________ SPORT________________________________________________________ NÉPÚJSÁG 99

Magyar szurkolók a Magyarország – Portugália mérkőzés végén Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Bálint Zsombor

Sallai Roland (b) és a portugál Rúben Dias a Magyarország – Portugália mérkőzésen a
Puskás Arénában 2021. június 15-én Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



AFM: Közel 24.900 
magánszemély nyújtott be
eddig igénylést a roncsautó-

program keretében
Magánszemélyek közel 24.900 igénylést nyújtottak be a roncs-

autóprogram keretében, ez idáig 14.104 gépkocsit és 82 motorbi-
ciklit vásárolt a lakosság – tájékoztatott szerdán a környezetvédelmi
alap (AFM). A roncsautó plusz programban 4343 kérvényt regiszt-
ráltak magánszemélyek részéről, eddig 590 autót (358 százszáza-
lékosan elektromos meghajtású és 232 hibrid) vásároltak meg. 

A jogi személyek esetében 455 dossziét fogadtak el eddig 699
jármű vásárlására a roncsautóprogram keretében, és 64 járművet
vásároltak meg. Ugyanakkor elfogadtak 368 dossziét 621 környe-
zetkímélő (386 százszázalékosan elektromos meghajtású és 234
hibrid) gépjármű és egy elektromos motorbicikli beszerzésére a
roncsautó plusz program keretében. Ez idáig 115 autót (61.386
százszázalékosan elektromos meghajtású és 54 hibrid) vásároltak
meg. A listákat a www.afm.ro honlapon teszik közzé.

Az idei roncsautó- és roncsautó plusz program április 26-án in-
dult. Az eddigi 6500 lejről 7500 lejre nőtt a roncsautóprogram
klasszikus változatában megszerezhető voucherek értéke, és emel-
ték az ökobónuszt a hibrid autók, illetve azon járművek esetében,
amelyek szén-dioxid-kibocsátása nem haladja meg a 96 grammot
kilométerenként. A százszázalékosan elektromos meghajtású jár-
művek beszerzését idén is 45 ezer lejjel, a hibridek vásárlását 20
ezer lejjel támogatják. Ebben az évben motorkerékpárt is lehet vá-
sárolni a program keretében, a leadott régi jármű ellenében 5500
lej értékű vouchert kap a pályázó. (Agerpres)

Kifizetjük 
a diákok ösztöndíjait! 

Június 14-én, hétfőn Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala átutalta
az oktatási egységeknek az ösztöndíjakra szánható összeget, a városi ta-
nács márciusi határozata alapján. 

Az átutalt összegből a 2020–2021-es tanév első félévi ösztöndíjait fi-
zetik ki, kivéve a szociális ösztöndíjakat, amelyeket teljes egészében tör-
lesztenek. A 3.364.833 lejes keretösszegből 6433 tanuló részesül
ösztöndíjban Marosvásárhely 30 iskolájában. 

Idén négy típusú ösztöndíjban részesülnek a tanulók. Ezek: 
– 6317 érdemösztöndíj, havi 130 lej értékben,
– 14 teljesítményösztöndíj, havi 300 lej értékben,
– 5 tanulmányi ösztöndíj, havi 120 lej értékben,
– 97 szociális ösztöndíj, havi 100 lej értékben.
A második félévi ösztöndíjakat a költségvetés kiegészítését követően

utalják ki, ez a hónap végén kerül a helyi tanács asztalára. 
(A Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal bel- és külkapcsolati osz-

tályának sajtóközleménye)

Oltási maraton 
a Transilvania

Motor Ring 
pályán

Koronavírus elleni oltási maratont
szervez a Maros Megyei Prefektúra, a
Maros Megyei Tanács és a Maros Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság a
Transilvania Motor Ring pályán június
17–18-án. Az említett két napon mobil
oltóközponttal szállnak ki az autó- és
motorversenypályára, ahol
Johnson&Johnson típusú vakcinával
várják az érdeklődőket. Azt, aki beol-
tatja magát, egy hivatásos versenypi-
lóta elviszi egy körre a versenypályán.
Az eseményről sajtótájékoztatón szá-
molnak be a szervezők június 17-én 12
órakor a csergedi motorsportpályán.
Jelen lesz: Mara Togănel, Maros
megye prefektusa, Ovidiu Georgescu,
Maros Megye Tanácsának alelnöke,
dr. Iuliu Moldovan, a Maros Megyei
Közegészségügyi Igazgatóság veze-
tője, Norris Măgeanu, a Román Au-
tosport-szövetség elnöke, Alex Mirea
versenypilóta. 
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Egy lépéssel közelebb került a hatályba lé-
péshez a szaktárca által kidolgozott új tele-
püléstervezési, településrendészeti és
építkezési törvénykönyv – hívta fel a figyel-
met Cseke Attila közigazgatási miniszter. „Zöl-
debb, fejlődő településeket építünk, ahol
jobb élni. Ehhez egyszerűsíteni kell a telepü-
lésrendezés hatályos szabályait” – mondta el
az RMDSZ szakpolitikusa.

A jogszabálytervezet kidolgozása során a minisz-
térium azonosította a hatályos rendelkezések hiányos-
ságait, és megfogalmazta a szükséges reformokat. A
tervezetet a releváns szaktestületek és szaktervezetek
javaslataival egészítik ki annak érdekében, hogy egy
gyakorlatias, jól működő új szabályozás szülessen –
mutatott rá a miniszter.

Cseke Attila hozzátette: ebből a célból ülésezett
kedden a parlament két házának szakbizottságait, az
érintett minisztériumokat, az önkormányzatokat és a
szakszervezeteket tömörítő bizottság, amely a szak-
tárca javaslatait tárgyalta. Az ülésen a települések fő-
építészei, a helyi és megyei önkormányzatok, a

kataszteri hivatal, az Országos Építkezési Felügyelő-
ség, illetve a törvényhozás és a szaktárcák is javasla-
tokat fogalmaztak meg.

Mint ismeretes, a Fejlesztési, Közigazgatási és
Közmunkálatokért Felelős Minisztérium év elején be-
jelentette: új, egyszerűbb szabályozást dolgoz ki a te-
lepülésrendezésre a jelenlegi 21 hatályos törvény,
kormányrendelet, határozat és miniszteri rendelet he-
lyett. Az új törvénykönyv olyan reformokat tartalmaz,
amelyek felgyorsítják és egyszerűsítik az építkezési
engedélyek kibocsátásához szükséges folyamatokat,
egyértelműsítik a szakterminológiát, ugyanakkor di-
gitalizál. 

„A cél az, hogy az önkormányzatok hónapok és ne
évek alatt fogadjanak el egy általános településrende-
zési tervet, amely alapján a közberuházások és a ma-
gánépítkezés jóváhagyásának folyamata is
felgyorsulhat. Így egyszerűbb és észszerűbb szabá-
lyozások mellett fejlődhetnek a települések” – össze-
gezte Cseke Attila.

Az új törvénykönyv végleges formáját a parlament
elé bocsátja a szaktárca. (RMDSZ-tájékoztató)

RMDSZ: új alapokra helyezzük 
a településrendezést

Szavaztak a marosvásárhelyi liberálisok
Horaţiu Suciu szívsebész 

az új elnök
Kedden, június 15-én 135
szavazattal Horaţiu Suciu
kardiológusprofesszort vá-
lasztotta elnökévé a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) marosvá-
sárhelyi szervezete. Ellenfele,
Ervin Molnar parlamenti kép-
viselő 84 szavazatot kapott.

Sajtóhírek szerint Molnar meg-
próbálta megakadályozni, hogy né-
hány párttag részt vehessen a
tisztújító gyűlésen. 
Suciu transzparenciát ígér

A választásokat megelőzően Ho-
raţiu Suciu szívsebész professzor, a
marosvásárhelyi orvosi egyetem
szenátusának elnöke úgy nyilatko-
zott, azért indul a belső választáson,
mert úgy gondolja, transzparenciára
van szükség a politikai vezetésben,
illetve valós kommunikációra a
párton belül. 

A választások egyik érdekessége
volt, hogy mindkét jelölt listáján
fellelhető ugyanazon 12 személy
neve a politikai büró jövőbeli tagjai
között:

Alexandru György első alelnök
mind a Suciu, mind a Molnar csa-
patában, Sebastian Popovici alel-
nök Ervin Molnar csapatában és

bürótag a Horaţiu Suciu csapatá-
ban, David Bogdan Boar bürótag
mindkét jelölt listáján, akárcsak
Cosmin Stoica, Robert Victor Bar-
toş, Vasile Popşor, Lucian Adrian
Lupu, Emilia Meda Iacob, Mihai
Valentin Drăghici, Gheorghe Să-
mărghiţan vagy Nistor Antonia Le-
chinţan.

Sebastian Moldovan alelnök lett
volna, ha Molnar nyeri meg a vá-
lasztást, de a Suciu politikai büró-
jában is tagságot kap. (mózes) 

Frans Timmermans, az Európai Bizottság ügyvezető al-
elnöke kedden Harri Kiiskivel, az Azomureş vezérigazgató-
jával tárgyalt a Green Deal megállapodásnak az európai
mezőgazdasági műtrágyaiparra gyakorolt hatásairól.

Az online megbeszélésen az Azomureş vezérigazgatója
két olyan témát vetett fel, amelyekről jelenleg Brüsszelben
is vita folyik: a gazdaság szénsemlegessé tétele és azok az
intézkedések, amelyeket meg kell hozniuk ez ügyben az eu-
rópai uniós országok műtrágyagyártóinak. 

Harri Kiiski, az Európai Műtrágyagyártók Szövetségének
Mezőgazdasági Bizottsága elnöke elmondta, hogy megvan-
nak az előfeltételei egy sajátos technológiai fejlesztésnek,
az elektromos áram alapú ammóniatermelésre való áttérés-
nek (a jelenlegi földgáz helyett).

A szén-dioxid-kibocsátás kiküszöbölése a tárolási folya-
matból szintén kihívást jelent az ipar számára. Egy új am-
mónia-előállítási folyamat kifejlesztése nemcsak a
zöldtrágya-előállítást teszi lehetővé, hanem a gazdaság más
ágazatait is fejleszteni fogja, például a hajózást vagy az ener-
getikai ágazatot. 

„Ez az átállás az ipari környezet szigorú elemzése után
lehetséges, a termelési kapacitás, illetve az egyes országok
sajátosságainak függvényében. Románia esetében például
jelenleg folyik az energetikai átállás a szénről a földgázra,
míg néhány nyugat-európai országban, amely kimerítette a
földgáz-erőforrásokat, már a hidrogénre való átállás zajlik.
Románia, más európai országokhoz hasonlóan, még nem áll
készen egy ilyen radikális átállásra, amely nagyon nagy
energetikai infrastrukturális beruházásokat igényel az állam
részéről. A téma egységes megközelítése az ipar egy része

versenyképességének csökkenéséhez vezetne” – nyilatkozta
Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója.

A műtrágyaipar szempontjából elengedhetetlenül szüksé-
ges, hogy a szén-dioxid-kibocsátás-csökkentés mechaniz-

musa (CBAM) és az európai emissziókereskedelmi rendszer
(ETS) új modellje a következő feltételek szerint legyen fel-
építve:

• Az ingyenes kvótákat 2030-ig fenn kell tartani, és a
CBAM keretében az ágazatoknak ingyenes kvótákat kell
biztosítani az ETS-ágazatokhoz hasonló alapon. A műtrá-
gyaágazatnak versenyképesnek kell maradnia az európai
agrár-élelmiszeripari értéklánc további támogatása érdeké-
ben.

• A CBAM alkalmazási hatályának nemcsak az ammónia-
és a salétromsav-alaptermékekre, hanem az összes nitrogén-
alapú műtrágyára ki kell terjednie, hogy elkerülhető legyen
a szabályoknak nem megfelelő termékek Európába történő
behozatala.

• Szükség van egy exportmechanizmus bevezetésére,
hogy a romániai műtrágyagyártók versenyképesek marad-
janak a világpiacon. Az európai műtrágyaipar jelentős hoz-
záadott értékű műtrágyaexporttal rendelkezik, és ezt a piacot
fenn kell tartani.

Az online megbeszélésen részt vettek Európa vezető
műtrágyagyárainak vezérigazgatói is, akik felhívták a figyel-
met arra, hogy felelős és kiszámítható szabályozási keretet
kell létrehozni a Green Deal megállapodás rendelkezéseinek
végrehajtása érdekében a vegyiparban, különösképpen a
műtrágyagyártás terén.

A modern technológiába történő beruházások folytatása
érdekében átlátható szabályozásra van szükség, hogy a
műtrágyatermelőknek távlatot biztosítson a fejlődéshez.

Az Azomureş sajtóirodája

prof. dr. Horaţiu Suciu 
Forrás: Facebook

A zöldmegállapodásról tárgyaltak

Harri Kiiski



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12172-I)

VÁSÁROLUNK új és használt
bakelitlemezeket. Tel. 0740-280-126.
(12194)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, Lindab lemezből tetőkészítést
és bármilyen munkát. Tel. 0754-553-856,
Jani. (12099)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal tető-
készítést bármilyen anyagból, mindenféle
kisebb javítást, cserépforgatást, ács-
munkát, festést, vakolást, bádo-
gosmunkát, régi épület lebontását,
szigetelést. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. A kiszállás ingyenes. Tel.
0736-270-341. (11688)

MEGEMLÉKEZÉS

Nyugszik a szív, mely értünk do-
bogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgo-
zott.
De te számunkra sosem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a csilla-
gok. 
Sok szeretettel emlékezünk és
emlékeztetünk a mezőfelei 
id. BARABÁSI KÁROLYRA halá-
lának 25. évfordulóján. Szerettei.
(12116)

Fájó szívvel emlékezünk 
LŐRINCZI BEÁTÁRA halálának
10. évfordulóján. Emléke szívünk-
ben él. Nyugodj békében! Édes-
anyja, testvére és Anyuci. (sz.-I)

Egy gyertyaszál most érted
égjen,
Ki fent vagy csillagok közt az
égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelen-
ből.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk június 17-én id.
BETHLENI VILMOSRA halálának
10. évfordulóján. 
Számunkra te sosem leszel ha-
lott, örökké élni fogsz, mint a csil-
lagok.
Emléked örökre szívünkbe zár-
tuk.
Nyugodjál békében! Szerettei.
(12139)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
rövid, de súlyos szenvedés után,
67 éves korában elhunyt

BARTIS MÁRTON LÁSZLÓ 
– ÖCSI

a Prodcomplex 
egykori mérnöke.

Temetése június 18-án, pénteken
13 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi (Márton Áron utcai) katolikus
temetőben.
Búcsúzik tőle felesége, fia,
leánya és azok családja, testvére
és családja. (12196-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a feled-
hetetlen, drága apától, gyermek-
től, testvértől, sógortól, szerető
rokontól, baráttól, 

MOLDOVÁN RÓBERTTŐL 
aki 2021. június 14-én, életének
66. évében rövid szenvedés után
örökre itthagyta szeretteit. 
E hó 20-án, vasárnap este 7 órá-
tól a Vili temetkezési vállalat
gyásztermében búcsúzik tőle
szerető családja és barátai, majd
ezt követően hamvait június 21-
én, hétfőn délután 3 órától a ma-
rosvásárhelyi katolikus temető-
ben, szűk családi körben helye-
zik örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben örökké
élni fog. 

Nyugodjon békében! (p.-I)

Fájdalmas, szomorú, megtört
szívvel tudatjuk, hogy a forrón
szeretett 

id. BIRTALAN ALBERT
életének 78. évében tragikus hir-
telenséggel 2021. június 16-án el-
hunyt. 
Temetése Marosvásárhelyen a
református temetőben lesz jú-
nius 18-án, pénteken 13 órától.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Isten fogadja kegyelmébe és
nyugtassa békében jó kollé-
gánk és jó barátunk lelkét! Jú-
nius 15-én elhunyt kollégánk,
VARGA SÁNDOR. Együttérző
szeretettel a gyászoló család
mellett állunk. Őszinte részvé-
tünk. A Gedeon Richter Româ-
nia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)

Az Ákosfalvi Polgármesteri
Hivatal munkaközössége és a
helyi tanács őszinte részvétét
és együttérzését fejezi ki 
Farkas Eleknek és családjá-
nak FELESÉGE elhalálozása
végett érzett fájdalmában.
(65727-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
kolléganőnknek, Török 
Ildikónak szeretett TESTVÉRE
elhunyta miatt érzett mély fáj-
dalmában. A Maros Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság közvetlen mun-
kaközössége. (-I)
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MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOSOKAT, ÁCSOKAT 15 eurós órabérrel. Tel.
0762-986-532. (22639-I)
SOFŐRT alkalmazunk B kategóriával 3,5 tonnás autóra 8 órás mun-
kaprogrammal. Érdeklődni hétköznap 9-17 óra között a 0746-108-
701-es telefonszámon. (p.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Csak az élet az, ami hamar elszalad,
de kedves, szép emléked örökké
megmarad.
„Szívetekből, tudom, hogy hiány-
zom, szeressétek egymást, össze-
tartsatok, hisz a lelketekben én is
veletek vagyok.”
Fájt nézni a szenvedésed, mégis
nehéz volt elengedni a kezed. 
Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amelyet reménykedve vi-
seltél magadban. 
A te szíved pihen, a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az
élők érzik.
Egy nap életed hirtelen véget ért. Bánatot hagyva ránk,
örökre elmentél.
Szívedben nem volt más: jóság és szeretet, soha nem halvá-
nyul szívünkben emléked. 
Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent, ahol ural-
kodik a hit, remény és szeretet. 
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké szere-
tünk és nem feledünk téged.
Szívünk fájdalmával emlékezünk június 17-én a legdrágább
feleségre, édesanyára és nagymamára, a csittszentiváni szü-
letésű 
SZÉKELY ANNÁRA (született Puskás) 
halálának második évfordulóján.
Emléked örökké megőrizzük. Bánatos, szerető férjed, Géza,
gyermekeid: Géza és Szabolcs, unokáid: Tamás, Gézuka és
Szende édesanyjukkal, Jolival, és Júlia. (12142)

Mikor gyászolsz, átérzed a fájó veszteséget,
a pusztulást, mely szívedbe mélyen beleégett.
Lelkedbe, mint dögkeselyű mar bele a bánat,

nem is tudtad, hogy van érzés, mely ennyire fájhat.
Ám szerettünk elvesztése gyötrőn tanulságos.

Ha megérted, értelmet nyer, s talán megnyugvást hoz.
Valójában az élete neked volt ajándék,

s nem az őrjítő fájdalom volt vele a szándék.

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anya-
társ, sógornő és rokon,

FARKAS HAJNAL
életének 64. évében, 2021. június 16-án, türelemmel viselt
szenvedés után elhunyt.
Utoló útjára pénteken, 2021. június 18-án 14 órakor kísérjük
a harasztkeréki temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Nincs oly nap, hogy ne gondolnék rád.
Látlak az égben, amely kéken borul rám.
Látlak a zöldben, bokrok, fák között,
Napfényes esőben szivárvány fölött.
Látlak az utcán emberek forgatagában,
Hallom lépteid vágyaim sikátorában.
Érzem illatod rózsákba oltva,
Törlöm könnyeim, sírodra borulva.
Oly kedves voltál szívünknek,
De egy nap elhívtak a fények.
Megmaradt a keserű bánat s a fájdalom,
S keserves könnycsepp csordul le arcomon.
Az emléked szívünkben él míg élünk,
Az emléked szívünkben él, el nem feledünk.
Tovább élsz, itt legbelül a szívünkben,
S ez elkísér egész életünkben.
De mért ilyen keserves az élet,
Miért kellett pont neked elmenned?
Szívünk gyászol s meghasad a fájdalomtól,
Nem tudunk szabadulni a fájó bánattól.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
FARKAS HAJNAL 

életének 64. évében elhunyt.
Búcsúzik tőle férje, Elek, fia, Szabi és családja. 

Szívünkben örökké élsz! (sz-I)

Az Expert Insolvenţă SPRL
a csődbe jutott ROWO RT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:

– árukészlet, amely a következőkből áll: késztermékek (székek,
csomagolt tűzifa stb.) és egyéb termékek (székminták). 

A javakat megtekinteni Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt
lehet, az Artemob International Kft.-nél. 

A javak kezdő eladási ára 112.000 lej, az ár nem tartalmazza a
héát. 

Az árverésre a cégfelszámoló székhelyén kerül sor június 29-én
11 órakor. 

Az ajánlattevőknek az árverés előtt 24 órával kell jelentkezniük
a cégfelszámolónál, és be kell nyújtaniuk a részvételi dossziét. A
feladatfüzet a cégfelszámoló székhelyén vásárolható meg.

Ha a javak nem kerülnek eladásra, az árverés megismétlődik jú-
lius 6-án, ugyanolyan feltételekkel.

Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az
alku előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót. 

Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon: 
tel.: 0354-405-232, 
fax: 0254-713-311,

mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

Rovarirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján június 17–18-án, illetve 22–
23-án rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és ma-
gánterületein (a magánházaknál). Rossz idő esetén az időpont
későbbre tolódhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a Bacillus
thuringiensis, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által enge-
délyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritá-
lónak (Xi) minősülnek. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.



Megjelent Henter Andrea Erzsébet ker-
tészmérnök Üzenetek Isten gyógyító kert-
jéből című gyógynövényeskötete.

ERDŐK, MEZŐK VADON ÉLŐ
GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEI  

Megrendelhető a www.garabontzia.eu
oldalon, vagy megvásárolható Marosvá-
sárhelyen, a Forradalom utca 4. szám
alatt. 

Nagyanyáink úgy tanították, hogy
minden növény, amire szükségünk van,
megterem a közvetlen környezetünkben,
Isten oda teremti számunkra. 

Erről ír dr. Csapó József is az 1775-
ben megjelent könyvében: „Mert
ugyanis a Füvek az egészséges testnek táplálására is szolgálnak,
avagy nem tetszik-é ki ezekből az Istennek Jósága...”

Hogy az otthonunk közelében olyan gyógynövények teremnek,
amelyekre szükségünk van, azt jómagam is sokszor tapasztaltam
már az elmúlt évek során. A kertemben ott nőtt szabadon a cicka-
fark, a pitypang, a tejoltó galaj, a pázsit pedig kakukkfűillatot
árasztott. Az elmúlt év tavaszán lenyűgözött a rengeteg gyermek-
láncfű látványa az utak mentén. Csodálatos aranymezők tűntek
fel, bármerre jártam. 

A növények sokasága a termésbóbitáknak köszönhető, amelyek
a növény kérésére apró szárnyakkal születtek, ahogy ezt Tompa
Mihály meséjében olvassuk. 

A bánatos pitypang, amelynek honvágya volt, mert távoli ország-
ból került erre a vidékre, arra kérte a virágok tündérét, hogy leg-
alább a gyerekei jussanak el az őshazába, ha már ő sohasem
láthatja többé a szeretett vidéket. 

Ezért a csodatevő erejű tündér a pitypang magvait apró szár-
nyakkal látta el, és amikor a bóbitákba belekap a szél, repíti őket
hegyen-völgyön át. 

Az égiek megteremtik számunkra, hogy az egészségünket segítő
növények minél elérhetőbbek legyenek. És mindig a megfelelő pil-
lanatban, csak figyelnünk kell rájuk. 

Akik kertes házban laknak, gyomnövényként a fűben vagy az
utak mellett fedezhetnek fel olyan gyógynövényt, amire épp szük-
ségük van, akik viszont panellakásban élnek, jó, ha odafigyelnek a
parkolóhelyek vagy a közeli zöldövezet vadon élő növényeire.
Ahogy a pitypangbóbita üzenni tud messzi földeken át, úgy üzen
Isten is nekünk a gyógyfüvek által. 

Ezért azt javaslom, figyeljünk oda a környezetünkben felbuk-
kanó növényekre, ugyanis megtörténhet, hogy pont nekünk hoznak
fontos üzenetet. 

Szeretettel a szerző
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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
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• 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

• 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 - 0265/929
• 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
• 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
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


