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Újabb iskolákban lesz meleg ebéd

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!

Találkoztak
és emlékeztek
a mezőmadarasi
Szekeresek

Szombaton a Pro Ruris Egyesület
vendégházában találkoztak a különböző ágakból származó rokonok határon innen és túlról. Össze- és
kibogozták a szálakat a falakra kiterített, közel ezernégyszáz nevet tartalmazó, Szekeres Sándor által
összeállított családfán.

____________2.
Csekme István,
a tanár és
a szolgálattevő

A 110 éve született történészre, tanárra, egyházközségi tisztséget betöltő személyiségre emlékezett
családja, volt tanítványai, ismerősök
és érdeklődők szeptember 6-án a marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány Bolyai téri közösségi
központjában.

Idén háromszáz iskola tanulója láthatná hasznát, de már most késésben van az alkalmazás

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

A Meleg ebéd nevű országos kezdeményezést 2016-ban indította a
Miniszteri rendelet született arról, hogy megnövelik azon
tanintézmények számát, ahol meleg ebédet kapnak a diákok. kormány, és először ötven tanintézményre vonatkozott. Ezt 2020-ban
Maros megyében ez öt új iskolát jelent. Pillanatnyilag azon- újabb száz iskolával bővítették, a nyáron pedig a százötvenes szám
megkétszerezéséről döntött a tanügyminisztérium: ebben a tanévben
ban csak elméleti fázisban van az elképzelés.
Gligor Róbert László

(Folytatás a 4. oldalon)

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek

antireflexes lencse rendelése esetén.

____________5.
Több pénzt kapnak
az erdőtulajdonosok
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén szeptember 13-án megszavazott, Az új erdészeti stratégia
2030-ig című jelentés újdonságokat
hoz az erdészeti ágazat számára.

____________10.

Ösztöndíj vagy ingázási pénz?
Antalfi Imola
Hosszú távú, fenntartható, méltányos és igazságos ösztöndíjrendszerre van szükség Romániában a közoktatásban. Szakszerű elemzéseken alapuló, precíz, átlátható rendszerre, amelyben minden
érintett – diák, hatóság, önkormányzat, iskola – pontosan tudja,
hogy milyen kritériumrendszer jogosítja fel a támogatásra, ki és
mikor utalja a pénzt. Nem pedig minden évben sebtében elkészített,
az éppen kormányon levő politikai párt(ok)nak az elképzeléseit tükröző fércmunkák kellenek, mint amilyen a korábbi ösztöndíjrendszer
is volt, vagy amit éppen a napokban fogadott el a kormány.
Arról a szociálisnak nevezett ösztöndíjról van szó, amit az előző
iskolai évben a vidékről a városi líceumokba ingázó diákoknak kellett volna kifizetnie a kormánynak (sok helyen még mindig nem kapták meg a támogatást). Vidéken ugyanis nincsenek líceumok, a
diákok számára viszont kötelező az oktatás, tehát valamely líceumba
járniuk kell. Gyakorlatilag a szállításukat volt hivatott fedezni a 200
lej értékű, szociális ösztöndíj néven ismert támogatás. Valaki beleakadt a szociális kifejezésbe, és kisütötte, hogy a vidékre (alapvetően
a peremfalvakba) kiköltözött gazdagék gyerekei a szegények rovására nem kaphatnak szociális ösztöndíjat, vagyis elesnek a 200 lejes
támogatástól. Vagy hogy a falutáblától fél kilométerre lakó diák nehogy már annyit utazzon, mint a felszegi, és egyformán kapjon támogatást a mellesleg falun belül ugyanakkora értékű buszjegyre
(Folytatás a 3. oldalon)
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Találkoztak és emlékeztek a mezőmadarasi Szekeresek
15., csütörtök
A Nap kel
7 órakor,
lenyugszik
19 óra 35 perckor.
Az év 258. napja,
hátravan 107 nap.

Ma ENIKŐ és MELITTA, holnap EDIT napja.
EDIT: germán eredetű. Elemeinek jelentése: birtok, örökség,
vagyon +harc.
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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, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Szeptember 10–11-én tartotta a mezőmadarasi keres Gergely nemeslevelét és a családi címert. Szekeres
Szekeres család soros találkozóját az ősi fészek- Gerő az általuk renovált kastélyokról értekezett.
Vasárnap a református templomban tartott istentiszteleten
ben, Mezőmadarason.

Az első találkozót 2007. október 27-én szervezték annak
emlékére, hogy akkor 400 éve, 1607. október 29-én, Kolozsváron kiállított oklevelével Rákóczi Zsigmond, Erdély
fejedelme mezőmadarasi Szekeres Gergelyt és utódait nemesi rangra emelte, címert adományozott számukra, és jószágaikat mentesítette az adóteher alól. A több országból
érkezett több mint száz résztvevő akkor elhatározta, hogy
ötévente megszervezik a családi találkozót. És Szekeres
Szabolcs főszervezésével, Szabó Izolda hathatós segítségével 2012-ben több mint százharminc, 2017-ben közel
nyolcvan és ezúttal félszáz résztvevővel megtartották.
Szombaton a Pro Ruris Egyesület vendégházában találkoztak a különböző ágakból származó rokonok határon
innen és túlról. Össze- és kibogozták a szálakat a falakra
kiterített, közel ezernégyszáz nevet tartalmazó, Szekeres
Sándor által összeállított családfán. Szekeres Attila István
heraldikus családtörténeti előadást tartott, bemutatva Sze-

nt. Ötvös József hirdetett igét, megemlékezve a Szekeres
család több évszázados helytállásáról is. Ezt követően a
templomkertben néhai t. Szekeres István (1924–1999) református lelkipásztorra emlékeztek az első találkozó alkalmával, 2007-ben állított emlékkopjájánál. Fia, Szekeres
Attila István az ötödik parancsolatot idézve – „Tiszteld
atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a
melyet az Úr a te Istened ád tenéked” – hangsúlyozta, hogy
tisztelnünk kell őseinket, mindenkit, akinek létünket köszönhetjük, múltunkat, hogy a jövőbe tekintve a mában élhessünk. A rokonát az ember nem választja, ez vérségi
köteléket jelent, tette hozzá. Az 1951 és 1974 között Mezőmadarason szolgált Szekeres Istvánra a 93 éves Nagy
Géza bácsi és nt. Ötvös József emlékezett, áldást mondott
t. Szabó Andor helybeli lelkész, majd megkoszorúzták az
emlékjelet.
Madarasi István

Megyei hírek
Képekbe zárt pillanatok
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) és a Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezésében Képekbe zárt pillanatok címmel nyílik fotókiállítás
szeptember 15-én, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A tárlat a MÚRE idén megalakult
sajtófotó és videó-újságíró szakosztályának bemutatkozó
tárlata. Ez alkalommal mutatják be azt az emlékalbumot
is, amely a MÚRE megalakulásának 30+1-es évfordulóján,
2021-ben Gyergyószárhegyen készült fényképeket tartalmazza. Fotók: Huszár Szilamér (Sepsiszentgyörgy). A kiállítást megnyitja Szűcs László, a MÚRE elnöke, a fotókat
Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja a közönség figyelmébe. Kiállítanak: Barabási Attila Csaba, Halmágyi Zsolt,
Huszár Szilamér, Karácsonyi Zsigmond, Kátai Edit, Klárik
Loránd, Petke László, Pongrácz Panni, Székedi Ferenc,
Szekeres Attila, Vajda György, Veres Katalin.

Előadás a magyar dráma napja
alkalmából
Szeptember 21. a magyar dráma napja, ez alkalommal a
Spectrum Színház a Kincses Elemér Függöny című drámájából készült előadással tiszteleg e nap előtt szeptember 21-én, szerdán délelőtt 10 és este 7 órakor. Rendezte:
Kincses Elemér, készült: P. Kincses Emese regénye alapján. Szereplők: Czikó Juliánna, Szász Anna, Márton
Emőke-Katinka, Pál Hunor. Díszlet és jelmez: Takács
Tímea. Fény- és hangtechnika: Incze Róbert.

Október végéig látogatható a tárlat
A Kultúrpalota második emeletén, a művészeti osztály kiállítótereiben lévő, a Párhuzamos központok: Kolozsvár és
Marosvásárhely (1920–1990) című tárlat látogatási ideje
október 30-ig meghosszabbodott – közölte a Maros Megyei Múzeum művészeti osztálya. A tárlat az 1920–1990
közötti romániai magyar művészet olyan jeles alkotóit vonultatja fel, akik kiemelkedő helyet foglaltak el a két legfontosabb belső-erdélyi központ, Kolozsvár és
Marosvásárhely képzőművészeti életében.

Zenei odüsszeia Szászrégenben
Szeptember 22-én, csütörtökön este 7 órai kezdettel Zenei
odüsszeia címmel kerül sor Corina Răducanu és Eugen
Dumitrescu zongorakoncertjére. A műsoron Ligeti György
összes zongoraműve szerepel. Szűcs-Blănaru Amália muzikológus Egy zseni odüsszeája címmel bemutatja Ligeti
György életpályáját. Az előadásnak a szászrégeni Eugen
Nicoară művelődési ház ad otthont. A belépés ingyenes.

Szászrégenben
a Háromszék Táncegyüttes
Szeptember 28-án, szerdán Szászrégenben lép fel a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes. Átöltözés című
néptánc-színház előadásuknak az Eugen Nicoară művelődési ház ad otthont este 7 órai kezdettel. Egy belépő ára:
felnőtteknek 25 lej, diákoknak 15 lei. Helyfoglalás a 0757109-450 és a 0740-515-617 telefonszámokon, vagy munkanapokon 9 és 17 óra között a művelődési házban.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

A találkozó résztvevőinek csoportja

Fotó: Szász Szabolcs

Adománygyűjtés Marosvásárhelyen a kárpátaljai magyarok
megsegítésére
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a Szabadi úti református egyházközség adománygyűjtést szervez a pusztító háború által sújtott kárpátaljai
Szernye település lakóinak megsegítésére.
„Fogadj örökbe egy kárpátaljai falut!” címmel indít jótékonysági akciót az EMNT Maros megyei szervezete és a
marosvásárhelyi Szabadi úti református egyházközség.
A kezdeményezés célja az Ukrajnában dúló háború kárpátaljai károsultjainak megsegítése, mely során tartós élelmiszert, valamint tisztító- és tisztálkodószereket gyűjtenek
a Beregszász mellett található, többségében magyarok által
lakott Szernye falu lakóinak.
A települést az elmúlt időszakban fokozottan is sújtotta
a több mint fél éve dúló háború, valamint az Ukrajnán belül
tapasztalható belső migráció, így Béres László szernyei református lelkész közreműködésével most az erdélyi magyarok is hozzájárulhatnak kárpátaljai testvéreik
megsegítéséhez.
Szeptember 25-én, a vásárhelyi, Szabadi úti református
templomban de.11-kor igét hirdet Béres László szernyei református lelkész, Kárpátaljáról. Az igehirdetést Kárpátalja

RENDEZVÉNYEK

jelene és jövője témával egy beszélgetés követi, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A meghívást Barócz Huba tiszteletes és Tőkés András
megyei EMNT-elnök kezdeményezte az ottani magyarság
megsegítése céljából.
biciklis kirándulás az Urmánczy fedeles hídhoz. Kiemelt
rendezvény a Vizi Imre-koncert, amely délután fél 6-kor
kezdődik.

V. európai kulturális örökség napja
Kutyfalvi kastélynap
az Urmánczy-kastélyban
Szeptember 17-én, szombaton III. alkalommal tartanak
Vasárnap, szeptember 18-án a maroshévízi Urmánczykastélyban is kastélynapot tartanak V. európai kulturális
örökség napja címmel. Szervező a Positive Transylvania Egyesület. A kastélyban ez alkalommal kiállítják a
felújítási terveket, és egy beszélgetés is lesz ebben a
témában. A legkisebb látogatók örömére a Boldog Herceg című bábjátékot adja elő a Kolozsvári Bábjátszótér
és a S’artR Művészeti Közösség, emellett bábkészítő
alkotóműhely és számos kaland, interaktív játék várja a
gyermekeket a kastély körül. A helyi gasztronómia is a
kulturális örökség része, ennek népszerűsítése is fontos
célja az egyesületnek, ezért egy édesség is készül majd
a helyszínen, majd 14 órakor bemutatják a 100 gyergyószéki recept, több mint 100 gyergyószéki háziasszony
című szakácskönyvet. A marosvásárhelyi Gemma Book
Café egy kis könyvesboltot is elvisz a kastélynapra, illetve képzőművészeti kiállítás is szerepel a programban, a látogatók Nosztalgia címmel tekinthetnek meg
egy válogatást a néhai grafikus Molnár Dénes és gyermekei, Molnár D. Dénes és Molnár Krisztina munkáiból.
A kastélynap során lesznek vezetett séták a jelen lévő
szakértők és tulajdonosok részvételével, valamint egy

Kutyfalván kastélynapot az AntePortum és a Pro Castellum Degenfeld egyesületek szervezésében. Az egynapos eseményen a kerekasztal-beszélgetések,
előadások és kiállítások mellett a legifjabbakat az EduKastély interaktív játékai és a Székely Legendárium
rajzfilmjei várják, illetve, ha kedvező az időjárás, focizni
is lehet majd az udvaron, valamint különböző kézműves
foglalkozások is lesznek, ki lehet majd próbálni többek
között a nemezelést. Emellett interaktív kastélyfelfedezésre is lehetőség adódik, egyénileg, családostul és
csapatban egyaránt. Előzetes bejelentkezés alapján vezetett sétákon lehet majd részt venni a kastélyban, valamint szekeres falutúrákra is benevezhetnek az
érdeklődők, társasjátéktér, valamint chill zone is vár
majd a szombati nap folyamán. Az előadások és interakív programok mellett a zene és a tánc kedvelői is találnak kedvükre valót, a kutyfalvi kastély nagytermében
kora délután klasszikus zenei koncertre kerül sor, a kastélynap záróprogramjaként, 18 órától pedig moldvai
táncházra. Az oktatással is egybekötött táncház alatt az
Öves együttes fog muzsikálni.
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Románia is belépett abba az eljárásba, amelyet Ukrajna
indított Oroszország ellen a Nemzetközi Bíróságon
Románia is belépett abba az eljárásba, amelyet Ukrajna indított február 26-án Oroszország ellen a
hágai Nemzetközi Bíróságon (ICJ), az 1948. évi
ENSZ-egyezmény népirtással kapcsolatos rendelkezéseinek értelmezése és alkalmazása érdekében –
közölte kedden a bukaresti külügyminisztérium
(MAE).

A Nemzetközi Bíróság alapokmányának 63. cikke szerinti
beavatkozási nyilatkozatot Románia hágai nagykövetsége
nyújtotta be, az eljárásban pedig Bogdan Aurescu külügyminiszter fogja Romániát képviselni.
A MAE közleménye felidézte: Aurescu az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságának tagja, a Bukaresti Egyetem jogi karának nemzetközi jogot oktató professzora, aki korábban is
képviselte már Romániát az ICJ előtt a 2009-ben lezárult fekete-tengeri román–ukrán határvitában. Románia azért lépett
be az Ukrajna és Oroszország közötti eljárásba, mert meggyőződése, hogy a nemzetközi jognak és igazságszolgáltatásnak
– kiemelten az ENSZ legfőbb igazságszolgáltatási szervének,
a Nemzetközi Bíróságnak – alapvető szerepet kell játszania a
béke fenntartásában és helyreállításában.

A MAE felidézte, hogy az ukrán külügyminiszter április
22-i bukaresti látogatása során arra kérte Aurescut, hogy Bukarest csatlakozzon az Ukrajna által Oroszország ellen kezdeményezett eljáráshoz.
Ukrajna február 26-án benyújtott kérelmében arra hivatkozott, hogy az Oroszországi Föderáció hamis vádak alapján katonai inváziót folytat Ukrajna ellen, amivel szerinte súlyosan
és széleskörűen megsérti az emberi jogokat és a nemzetközi
humanitárius jogot.
Eddig Litvánia, Lettország, Új-Zéland, az Egyesült Királyság, Németország, az Egyesült Államok és Svédország jelezte,
hogy beavatkozott az eljárásba – mutat rá a román külügyminisztérium.
A MAE háttérinformációi szerint, ha egy eljárásban értelmezési vita van a peres felek között egy olyan nemzetközi
egyezményről, amelyben más országok is érintettek, az ICJ
értesíti az adott egyezmény aláíróit, hogy beavatkozhatnak az
eljárásba, és kifejthetik álláspontjukat a vitatott előírások értelmezéséről. Ezzel a lehetőséggel élt Románia, amely 1950ben ratifikálta a népirtás bűntettének megelőzéséről és
megbüntetéséről szóló ENSZ-egyezményt. (MTI)

A kormány kitiltaná az orosz antivírusprogramokat
a közintézményekből
Törvénytervezetet fogadott el a Románia kormánya
szerdán a központi és helyi közigazgatás informatikai rendszereinek védelméről, ennek értelmében
megtiltanák az orosz gyártmányú vagy Oroszország
ellenőrzése alatt álló cégek által gyártott antivírusprogramok használatát.

Nicolae Ciucă miniszterelnök a kormányülés elején kifejtette: az utóbbi időben számos közintézmény vált kibertámadások célpontjává. Szerinte az orosz fejlesztésű
antivírusszoftverek veszélyforrást jelentenek az ukrajnai háború által előidézett helyzetben, ezért a kormány a most elfogadott törvénytervezetben megóvja ezektől az állami
informatikai rendszereket.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint a kormányülésen Sebastian Burduja kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős miniszter ismertette a tervezetet. Tájékoztatása
szerint a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül
az oroszországi vagy az Oroszország ellenőrzése alatt álló
cégek vírusvédelmi termékeit és szolgáltatásait lekapcsolják
a központi és helyi hatóságok, illetve intézmények informatikai hálózatáról és számítógépes rendszereiről.
Burduja elmondta: a törvénytervezet szerint a továbbiakban
tilos lesz Romániában az oroszországi vagy az Oroszország
ellenőrzése alatt álló cégek vírusvédelmi termékeinek és szolgáltatásainak a beszerzése. A jogszabály előírásainak megsértése 50 000 és 200 000 lej közötti bírsággal sújtható. (MTI)

Von der Leyen: Az uniós szankciók megmaradnak
Az Európai Unió szankciói érvényben maradnak, az EU továbbra is határozottan fel fog
lépni Oroszországgal szemben,
„ebből nem engedünk” – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az unió
helyzetét értékelő éves beszédében szerdán.

Ursula von der Leyen az Európai
Parlament strasbourgi plenáris ülésén
azt mondta, az uniós szankciók következtében az orosz pénzügyi rendszer
az életéért küzd, az orosz ipar térdre
esett.
„Az ukrajnai orosz háború a jövőnk
ellen indított háború. Ukrajnában a tekintélyelvűség áll szemben a demokráciával.
Legmélyebb
meggyőződésem, hogy a bátorság és
a szolidaritás Vlagyimir Putyin orosz
elnök bukásához és Európa győzelméhez vezet majd” – fogalmazott az
uniós bizottság elnöke, majd hozzátette: az EU szolidaritása Ukrajnával megingathatatlan, „hoszszú távra készülünk”. Szavai szerint Ukrajna újjáépítéséhez
rendkívüli erőforrásokra lesz szükség. Ez az erőfeszítés valószínűleg több száz milliárd dollárba fog kerülni – mondta. Az
EU százmillió euróval fogja támogatni az ukrán iskolák rehabilitációját – jelentette ki.
Az Európai Bizottság elnöke közölte: az EU Ukrajna számára is biztosítani szeretné az unió egységes piacához való
zökkenőmentes hozzáférést. Tájékoztatása szerint Kijevbe
utazik, hogy ennek részleteit megvitassa Volodimir Zelenszkij
ukrán elnökkel. Ukrajnát be kell vonni az uniós roamingdíjmentes mobilhálózatba is – tette hozzá.
Von der Leyen közölte, az uniós bizottság felső határ megszabását javasolja az áramot alacsony költségek mellett előállító vállalatok extraprofitjának megadóztatására. Az ebből
származó bevétel akár 140 milliárd eurót hozhat az uniós államoknak. A profitot meg kell osztani, és azokhoz kell eljuttatni, akiknek arra a legnagyobb szükségük van – mondta.
Szavai szerint számos nagy olaj-, gáz- és szénipari vállalat
szintén hatalmas nyereségre tesz szert. Nekik is ki kell venniük
a részüket a terhekből, azaz hozzájárulást kell fizetniük a válság csökkentése érdekében. Az ársapkákról folytatott egyeztetéseket is beleértve ezek mind jelenleg kidolgozás alatt álló
vészhelyzeti és ideiglenes intézkedések – mondta, majd bejelentette: kezdeményezni fogja a villamosenergia-piac „mélyreható” reformját is.
A bizottsági elnök arról is tájékoztatott, hogy a testület új
európai hidrogénbank létrehozásán dolgozik. A bank a hidrogénvásárlásokhoz nyújtott garanciákat fogja támogatni, és há-
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Ország – világ
Mérföldkő-problémák
Nicolae Ciucă kormányfő szerdán kijelentette, hogy
nem sikerült megvalósítani az országos helyreállítási
terv (PNRR) harmadik negyedévre kiszabott összes
céljait és mérföldköveit, és figyelmeztette minisztereit, hogy a szeptember 21-ei kormányülésig ezeket
mind meg kell oldaniuk. Hozzátette, tudja, hogy vannak olyan aspektusok, amelyekről egyeztetni kell az
Európai Bizottsággal, a pénteki online kormányülésen az EB-vel egyeztetett és megvitatott mérföldköveket és célokat fogják jóváhagyni. (Agerpres)

Nyomasztó időfaktor
Több tényező is befolyásolja a betétdíjas rendszer
bevezetését Romániában, a legnyomasztóbb közülük az időfaktor – jelentette ki egy szerdai konferencián Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter. A
tárcavezető emlékeztetett arra, hogy egy tavaly elfogadott kormányrendelet értelmében idén október
elsejétől mindhárom csomagolástípusra bevezetnék
a betétdíjas rendszert az összes faluban, városban
és üzletben. Vagyis ettől a dátumtól a gyártóknak és
a viszonteladóknak kötelességük lesz begyűjteni és
újrahasznosítani a műanyag palackokat, az üvegeket és az alumíniumdobozokat. „Európában egyetlen ország sem vezette be a betétdíjas rendszert két
évnél rövidebb idő alatt (…). Nincs olyan ország,
amely különböző okokból ne halasztotta volna el a
bevezetését, és ezek az országok még csak nem is
hasonlíthatók Romániához, sem méretben, sem a
csomagolóanyagok számában” – mondta a miniszter. Hozzátette: ennek ellenére a határidőt tarthatónak véli, mert a betétdíjas rendszer bevezetésével
komoly, fizetőképes vállalatot bízott meg a kormány,
amelyben az államnak 20 százalékos részesedése
van. A kormányrendelet értelmében a fogyasztóknak
egységesen 50 bani betétdíjat kell fizetniük, amikor
olyan terméket vásárolnak, ami elsődleges csomagolóanyagba van csomagolva. Ezt az összeget maradéktalanul visszakapják, amikor az üzleteknél
leadják a visszaváltható csomagolást. (Agerpres)

Adójóváírással támogatnák
a vállalatokat
Adójóváírással támogatná az energiaügyi sürgősségi rendelethez benyújtott módosító indítványában
a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) a
hazai vállalatokat. A párt szerdai közleménye szerint
a parlamentbe beterjesztett tervezetük több tízezer
munkahely megmentéséhez járulna hozzá. Az USR
emlékeztetett arra, hogy az energiapiacot szabályozó sürgősségi rendelet lehetetlen helyzetbe
hozza a nagyobb vállalatokat, mert kénytelenek teljes áron kifizetni az energiafogyasztásukat. Az USR
képviselője, Cristina Prună szerint jelenlegi formájában a sürgősségi rendelet a munkahelyek megszűnése mellett még nagyobb inflációhoz vezetne.
Szerinte több százezerre tehető azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek számára a kormány nem
szabott meg ársapkát. Az USR ezeken a cégeken
kíván segíteni a 2022 januárjához viszonyított energiadrágulás 50 százalékának megfelelő adójóváírás
bevezetésével. „Senkit sem szabad magára hagyni,
minden munkahely számít” – idézte a politikust a
párt közleménye. Az energiapiacot szabályozó sürgősségi rendeletet első házként a szenátus vitatja
meg. (Agerpres)

Ösztöndíj vagy ingázási pénz?
Forrás: Ursula von der Leyen Twitter-oldala

rommilliárd euró áll majd rendelkezésére ahhoz, hogy előmozdítsa a hidrogénpiac kiépítését.
A megemelkedett energiaárakkal kapcsolatban azt mondta:
a kifizethetetlen rezsiszámlákat a fogyasztók küldjék Moszkvába, „hogy azokat fizessék ki ők”.
Az unió bővítésével kapcsolatban Von der Leyen azt
mondta: a Nyugat-Balkán, Ukrajna, Moldova és Grúzia az európai család részét képezik, jövőjük az unióban van, és az unió
nem teljes nélkülük.
Közölte továbbá, az Európai Bizottság „kötelessége és legnemesebb feladata” a jogállamiság védelme. Az unió költségvetését a testület meg fogja védeni a jogállamisághoz kötődő
úgynevezett feltételességi mechanizmuson keresztül. „Biztosíthatom önöket afelől”, hogy az uniós bizottság továbbra is
ragaszkodni fog a bírói függetlenséghez. Szavai szerint az EU
továbbá a korrupció visszaszorítására összpontosít. „Fel kell
számolnunk a korrupciót az unión belül” – fogalmazott az
uniós bizottság elnöke, majd hozzátette: jövőre a testület intézkedéseket fog előterjeszteni az uniós korrupcióellenes jogszabályi keret frissítésére.
Beszédében a migrációval kapcsolatban azt mondta, az Európai Unió külső határaink hatékony ellenőrzésére van szükség az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása mellett.
„Olyan Európát akarok, amely méltósággal és tisztelettel
kezeli a migrációt. Olyan Európát akarok, ahol minden tagállam felelősséget vállal a mindannyiunkat érintő kihívásokért.
Olyan Európát akarok, amely minden tagállammal szolidáris”
– tette hozzá Ursula von der Leyen. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)
(mindegy, melyik megállóban ül fel, ugyanannyit fizet,
feltéve, hogy a sofőr jegyet is szakít…). Persze ilyen logika mentén a helyi adózási rendszert is nyugodtan meg
lehetne reformálni.
A közfelháborodás nyomán az oktatási tárca képviselője sietett biztosítani a lakosságot arról, hogy minden
gyerek számára, aki nem a lakóhelyén jár iskolába, az
állami költségvetésből fedezik a lakóhely és az iskola közötti szállítási költségeket. De hogy melyik hatóság bonyolítja le a buszjegyek kifizetését, nem tudni. Tegnap
már kissé árnyaltabb hírek érkeztek: bérletekben, illetve
valamiféle átalányban, hozzávetőleges összegben gondolkodnak az illetékesek, és hozzáteszik, ha a bérlet értéke az átalányt meghaladja, a támogatás 50 százalékkal
növelhető. És ezt szállítási (ingázási) támogatásnak hívnák, bár ugyanazt a szerepet tölti majd be elméletileg,
mint a tavalyi 200 lejes szociális ösztöndíj. Csak kicsit
bonyolultabb lesz a jogosultság megállapítása, mint
egyébként minden más ösztöndíj esetében.
Az iskola elkezdődött, a kérvényeket, az ahhoz csatolandó iratok összegyűjtését csak most kezdik el az iskolákban minden ösztöndíjtípusra. Mire ebből kifizetés
lesz, jócskán letelik a félév, a gyerekeknek viszont kötelező iskolába menni. Ismét a szülők kell hónapokon át
kitegyék az utazási pénzt, ami minimum napi 15 lej egy
diák esetében. Ismét lemaradt a kormány a tanévre való
felkészülésben, mint ahogy lemaradt a fűtéspótlék feltételrendszerének kidolgozásában és annyi minden egyébben. És ez évről évre változatlanul így van.
Elmondhatjuk, hogy van valamiféle állandóság a trehányságban is.
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Újabb iskolákban lesz meleg ebéd

eddig még egyetlen tanévben sem
kezdődött el szeptembertől az ebédosztás, tavaly csak márciustól kaptak ennivalót a tanév végéig, így
sohasem tudták a hatást egy teljes
tanéven át mérni. Tény, hogy községszinten nem vészes az iskolai lemorzsolódás, a programnak is
köszönhetően valamelyest javult a
helyzet az utóbbi években, de csak
megfelelő mérés alapján tudnának
konkrét következtetést levonni.

Készülnek, de várnak

tanintézmények 2018 óta részesei a
programnak. Mivel nincs iskolai étkezde, és a négy település kilenc
épületében lehetetlen volna ezt
megoldani, a gyerekek szendvicset
és gyümölcsöt kaptak naponta, így
nem kellett az órarendet módosítani, hogy ebédszünet is legyen, az
élelmet szünetben fogyasztják el a
diákok – tudtuk meg Kedei Előd
igazgatótól. Ez folytatódik idén is,
amikor 620 diáknak jut ennivaló. A
bökkenő csak az, hogy nem lehet
tudni, mikor. Ugyanis a program alkalmazási utasításai még nem jelentek meg, így nem lehet kiírni a
közbeszerzést. Ha ebben a pillanatban meg is jelenne, legalább másfél
hónapot venne igénybe a közbeszerzés és a szerződéskötés, így leghamarabb csak október végén,
november elején kaphatnának ennivalót a diákok.
Mivel a program célja többek között az iskolai lemorzsolódás megakadályozása, rákérdeztünk arra,
Nem rosszak a tapasztalatok, hogy milyen hatással van erre a téde…
nyezőre. Kedei Előd szerint van haA búzásbesenyői Dósa Dániel tása, de nem látványos. Pontos
Általános Iskola és a hozzá tartozó adatokat nem tud közölni, mivel

A programba újonnan bekerültek
véleményére is kíváncsiak voltunk,
hogyan látják ezt a kezdeményezést. Józsa Gabriella ákosfalvi
igazgatónő egyelőre nem tudott
konkrétumokkal szolgálni, mivel
még nem ismerik az alkalmazási útmutatót, és csak a kiírás függvényében tudják eldönteni, mi lesz a
megoldás. Községszinten 506 diákot érint majd a program. Osváth
Csaba polgármester is arra vár,
hogy megjelenjen az alkalmazási
előírás, hogy az önkormányzat
megszervezhesse a közbeszerzési
eljárást. Az új iskolaépületben van
étkezde, de egyelőre nincs anyagi
keret, hogy az önkormányzat vagy
az iskola külön személyzetet alkalmazzon erre a programra. Ezért valószínűleg a kiszállítás (catering)

(Folytatás az 1. oldalról)
háromszáz iskolában juthatnak
meleg ebédhez vagy élelmiszercsomaghoz naponta a diákok. A rendelet értelmében az eddigi tízről
tizenöt lejre nőtt egy adag élelem
felső árhatára, ami magában foglalja az ennivalót, a csomagolást, a
kiszállítást, esetleg a raktározást is.
A kezdeti 35 millió lejes keretöszszeg helyett idén 345 millió lejt fordítanának erre. Eddig a 150
iskolából országszinten 12 volt magyar vagy vegyes tannyelvű, idén
ehhez még 20 olyan tanintézmény
csatlakozott, ahol magyarul vagy
magyarul is oktatnak. Maros megyében eddig Héjjasfalva, Kerelőszentpál és Marosfelfalu vett részt
benne, az új listán újabb öt közigazgatási egység szerepel: Nyárádszereda, Mezőbánd és Ákosfalva
magyar vagy kétnyelvű, Petele és
Ratosnya román tannyelvű oktatással rendelkezik.

Nem terveztem el, dehogyis szándékoztam
ilyet alkotni, valahogy mégis úgy sikeredett,
hogy csupa, a napi beszédtémákhoz kapcsolódó ötlet terített le ma reggel. (Nem titok,
ezek a jegyzetek szerda hajnalban születnek,
még magukon viselik az éjszaka és az álmok,
az álmot hozó nitrátok zepán nyomait.)
Mindjárt itt van a kolozsvári egyetem. Az
idén tölti be a százötvenedik életévét, tanévét. Volt magyar királyi és román királyi,
majd újra magyar királyi – király nélkül, és
újra királyi három rövid első mihályi évig,
meg névtelen, lett népi demokratikus és szocialista, jelenleg az európai és a bolognai
tudásmártás receptje szerint főzik benne a
hallgatókat mesterré, tanárrá, tudóssá, kutatóvá, doktorandusszá és doktorrá, na meg
világcsavargóvá. Tanítottak benne magyarul
és románul, kizárólagosan, váltakozva és
párhuzamosan. Volt már ez az egyetem Ferencjóska és Ferdinánd, aztán Bolyai és
Babeş, majd a két név nem minden tragédia
nélkül összevonódott. (Imádom ezt a személytelen megfogalmazását a cselekménynek, amikor ki van zárva belőle/el van
mázolva nyelvtanilag és büntetőjogilag minden felelősség.) És most itt áll 150 évesen
frissen, fiatalosan, mágnesként vonzza magához az értelmiségivé válni akarók, szándékozók ezreit.
Magam is ezen az egyetemen végeztem

Fotó: Gligor Róbert László

Egyetem és királyság
több mint fél századdal ezelőtt, amikor hivatalosan a Ferenc József-i évtizedekről nem
esett szó egy zárójeles említésen kívül. És érdekes módon, midőn már a Teleki-könyvtárban dolgoztam (1972–1989 közötti
szakaszára gondolok), a
tiltott könyvek listáján
mindvégig ott szerepelt
az Erdély magyar egyeteme, teljes címén Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc
József Tudományegyetem története, melyet
Bisztray Gyula, Szabó T. Attila és Tamás
Lajos történészek szerkesztettek 1940–1941ben, és a Bolyai egyetem vaskos kiadványa,
mely az akkori romániai magyar, román és
német tudományosság tisztelgése volt a 80
éves Kelemen Lajos előtt (Kelemen Lajosemlékkönyv, 1957). Ebből az egyetemből
nőtt ki, szakasztották ki végeredményben a
mi orvosi egyetemünket, amelynek „elpaladézása” ugyanahhoz az emléktörlési aktushoz tartozik, mint annyi más az erdélyi
közelmúlt megítélésében az államrezon
szempontjából. (Ide illik, sőt a szöveg is
megkívánja a sejtető, sorok közé süllyesztő
három pontot.)
Más. Mi más is lehetne, mint II. Erzsébet

mellett döntenek – mondta a községvezető, aki reméli, hogy a meleg
ebéd serkenteni fogja az iskolába
járást, s a szülők buzdítani fogják a
gyerekeiket, hogy iskolába járjanak.
Nyárádszeredában az önkormányzat udvarán, a volt bentlakás
épületében van étkezde, ahol egyszerre 80 diák foglalhat helyet, de
az osztálytermekben is elfogyasztható az ebéd, ha az megfelelően van
csomagolva és kiszállítva. Viszont
a napi több mint 800 adag kiosztását az iskola valószínűleg nem
tudná megszervezni, ezért ezt közbeszerzési eljárással cateringszolgáltató cégre bízzák – mondta el
lapunknak Tóth Sándor polgármester. Helyben is van két ilyen engedélyezett vállalkozás, de máshonnan
is jelentkezhet bárki, a lényeg, hogy
időben és melegen tudják adni az
ebédet a diákoknak. Szeredában is
várják az alkalmazási módszertant,
amely előírja, hogy mennyi az ára az
alapanyagnak, a csomagolásnak, a
kiszállításnak, mire mennyi költhető. Ezt követően az összeget bele
kell foglalni az önkormányzat költségvetésébe, és utána folytathatják
le a közbeszerzési eljárást. Ez hetekig eltart, ha az alkalmazási előírások késve jelennek meg, az
ebédosztás kezdete igencsak kitolódhat – tette hozzá az elöljáró.

halála és a végre trónra kerülő III. Károly
dossziéja. Az öreg királyné abban az évben
ment férjhez, amikor én születtem, és tulajdonképpen ezt az egy királynőt ismertük Albion trónján, pedig nem is vagyunk brit
alattvalók. Volt idő,
amikor
szerettem
volna, de aztán öcsémmel együtt csak megtekintettük a Towerben a
királynő kincseit, fegyver- és pancélgyűjteményét, galériáit, ellátogattunk Windsorba,
Hampton Courtbe, de kiüzent az udvarmester, hogy E nem ér rá per momentán, jöjjünk
vissza 25 év múlva. Jöttünk, de akkor sem
volt szerencsénk.
Sőt abban sem volt szerencsénk, hogy láthattuk volna a tegnapi, a hosszú felkészülési
idővel megajándékozott trónörökös Károlyt
Zalánpatakán, Háromszéken, pedig oda járt
nyaralni, felfrissülni, puliszkát cérnával szeletelni és szalonnát falatozni, verbunkos
tánclépéseket tanulni, székelyek közé elvonulni, ui. Balmoralnál is nyugalmasabb
helynek tekintette. A nép, az istenadta nép
szerette, büszke volt a windsori ház fiára, a
község elöljárói óhatatlanul a világ szenzációhajhász sajtójának lettek kiszolgáltatva,

reflektorfényben kapáltak, dehogyis sütkéreztek, s válaszolgattak. Mondják, Zalánpatakán az angolul tanulók száma messze
meghaladta az országos átlagot.
Na most már, nekünk két kérdésünk is
lenne ezzel kapcsolatosan. Persze csak így
magunk között: Visszajön-e Károly király,
angol király fakó lován vagy különrepülőgépén koronázottan is eme kies erdélyi tájra?
Vagy az éppen hatalmon tétovázó kormányzópárt kijelöl számára egy sokkal többségibb nyaralóövezetet Neamţ, Buzău vagy
Olt, Vlaşca, Ilfov, Constanţa megyékben
egyszerre és külön-külön?
A másik kérdés protokolláris és időhöz kötött. Vajon kap-é meghívást a londoni westminsteri temetési szertartásra, koronázásra
az említett háromszéki falu népének képviselője, a székely tanyasi kis ház gondnoka, a
Rhédey család ma élő leszármazottai, Károly ükükrokonai? Ott lehetnek-é a menetben, részt vehetnek-é a toron és a koronázást
követő eszem-iszom-dínom-dánomon? Felkérhetik Kamillát egy táncra?
Bár nekem sokkal jobban tetszett Diána,
aki szép volt, elegáns, hódító. Igaz, nem fejezte be az iskolát. Így aztán be sem juthatott
volna a fentebb említett kolozsvári egyetemre. (Bár volt példa az ellenkezőjére is az
elmúlt 150 év alatt.)
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

A családi és közösségi emlékezet tükrében

Csekme István, a tanár és a szolgálattevő

tevékenykedett. Három fiút nevelt fel, akik
közül Csekme Ferenc fél évszázadon át volt
református lelkész, több mint húsz évig esperes Gernyeszegen. Az első világháború környéki eseményekről fontos feljegyzéseket
készített, amelyeket sikerült úgy elrejtenie,
hogy „az illetékesek” nem találták meg. A
gyűjteményből kiderül, hogy támogatta a magára maradt családokat, az árvákat, nemzetiségüktől függetlenül, és mindenkit, aki
segítségre szorult. Első feleségétől hét, majd
annak halála után a másodiktól öt gyermeke
született. A testvérek közül Csekme István
volt a legkisebb, aki kellemes, szép gyermekkort töltött Gernyeszegen.

emlékére. Ugyanakkor szívén viselte a Bernády Györgyné által adományozott könyvtár
sorsát, amelynek használatára, gondozására
és megőrzésére szabályzatot dolgozott ki.
Gondnoki munkáját a református temető kuratóriumának tagjaként folytatta. Előmozdította a temető útjainak javítását, a legrégebbi
sírhelyek felkutatását, egy múzeumi terület
kijelölését, ahol helyet és leltári számot kaptak a régi síremlékek, majd az egész temető
területének felparcellázása következett. A továbbiakban elkészítette a temető monográfiáját, amely fekete-fehér fotókkal és a
sírkövek feliratát közlő fejezetben kalligrafikus kézírással 1994-ben jelent meg – mondta
Csáky Károly. A továbbiakban bevallotta,
hogy ez a könyv és a szerző lányának az orvossírokról megjelent kötete késztette őt is a
temetőben elhantolt protestáns lelkészek sírhelyét felkutató és dokumentáló munkára, és
könyvébe az egykori teológus, a lelkipásztori
egyéniségű és szinte lelkipásztori munkát

A továbbiakban Csáky Károly nyugalmazott református lelkész – aki 1949-től tanult
az éppen megszüntetett Református Kollégium utódjában – emlékezett volt történelemtanárára, a későbbi egyházközségi tisztséget
betöltő presbiterre, gondnokra és a református temető felelős funkcióját betöltő mindenesére. Csekme István történelem- és
földrajztanár a megváltozott új, ismeretlen világban, ahol nagyon sokat jelentett egy bizalmas kapcsolat, érkezett az iskolába, és
néhány kollégájával együtt az egykori Református Kollégium szellemiségét, az igazi tanári egyenes tartást, a bátorságot képviselte.
„Ha kollégáival kénytelenek voltak az új elvárásoknak eleget tenni, régi mentalitásuk,
egyéniségük kisugárzott megjelenésükből,
magatartásukból. És mi ezt éreztük. Felnéztünk rájuk. Csekme Istvántól többet tanultunk, mint amit az akkori történelemtankönyv
előírt” – hangzott el a méltatásban.
Majd dr. Tőkés Béla professzor
Négymenetes spirális erőtér című könyvéből
idézett. „Maradandók voltak Csekme Pista
bácsi órái. Nagy tudású, szigorú és mindemellett igen kedélyes, jó humorú tanár
volt… A tanár úr nagyon szerette a rendet és
a rendszerességet… A feleltetéseket is élveztük. Érdekes információk kerültek felszínre,
melyekre tanulás közben nem is gondoltunk,
mint az antik görögök viselt dolgai… vagy a
háborúk vallási és gazdasági hátterei… Amikor már csak pár perc volt hátra az óra végéig, a tanár úr felállt az asztal mellől, zsebre
dugta mind a két kezét, és bejelentette: fiúk,
továbbmegyünk, az anyag nagy. Ezután fantasztikus tömörséggel elmondta a következő
lecke lényegét.”
Tanári hivatását egyházi szolgálata követte. Az 1970-es években a vártemplomi
gyülekezet gondnoka volt. „Nem tisztségviselő, hanem tisztséget betöltő szolgálattevő.”
1989-ben ismét presbiterként egyike volt
azoknak, akik a déli harangszó bevezetését
szorgalmazták a nagy történelmi esemény

végző Csekme István sírhelye is bekerült. A
folytatás viszont már a fiatalok feladata – fogalmazott a nyugalmazott lelkész, aki fontosnak tartja, hogy az ősök tisztelete, az
elődeinkre való emlékezés és a síremlékek
által közvetített üzenet történelmi bizonyítékként írásban is fennmaradjon.
Az elhangzottakat Kiss Zsuzsánna egészítette ki azzal, hogy a református temetőről
szóló album elkészítésében Csekme Istvánnak két fontos munkatársa volt, Kovács
György vegyész, aki a kiváló fotókat készítette, és Horváth Ödön szobrász. Csak hárman együtt tudták a már-már láthatatlanná
kopott régi sírfeliratokat megeleveníteni, és
Horváth Ödön munkájának köszönhető a régi
sírkövek feliratának kézzel írt megjelentetése.
Az estről az ünnepelt egyéniségéhez híven
a humor sem maradt el. Először a dédunoka
olvasott fel a Nevetőkönyvből egy anekdotát,
majd Mátéfi-Takács László unoka.
Visszaemlékezésében Ötvös József nyugalmazott vártemplomi lelkipásztor kiemelte,
hogy a két világháború közötti időszakban
mennyire fontos volt az erdélyi magyar papés kántortanító-gyermekek művelődésközvetítő szerepe, köztük a Csekme Istváné is. Beszélt az édesapa, Csekme Ferenc református
esperes szolgálatának fontosságáról Gernyeszeg életében, aki az első világháborúban
harcoló katonák levelét összegyűjtötte, füzetbe ragasztotta, és megtartotta kordokumentumként. Végül szólt arról is, hogy
milyen nagy becsben tartja Csekme Istvánnak a református temetőről szóló könyvét. A
továbbiakban kiemelte, hogy az erdélyi művelődéstörténet nagy adóssága temetőink
krónikája, hiszen a 24. óra után vagyunk. Már
alig lehet olvasni a neveket a zsidó temetőkben, és nem sokkal jobb a szász temetők állapota sem. Sajnos a református temetőkben
is vannak olyan sírok, amelyeket már alig
lehet megtalálni, mert benőtte őket az erdő.
Ezért lenne nagyon fontos az apadó magyar

A 110 éve született történészre, tanárra, egyházközségi tisztséget betöltő
személyiségre emlékezett családja, volt tanítványai, ismerősök és érdeklődők
szeptember 6-án a marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány Bolyai téri
közösségi központjában. A felkért előadók a családtagok mellett arra biztatták a közönséget is, hogy aki valamilyen emléket fel tud idézni az ünnepeltről,
ossza meg az egybegyűltekkel.

Bodolai Gyöngyi
Amint a rendezvényt vezető dr. Kiss
Zsuzsánna irodalomtörténész elmondta,
nagyapja azt vallotta, hogy egy közösséghez
tartozni munkát, felelősséget, boldogságot és
derűt jelent, és mind ő, mind a család többi
tagja ezt tartotta szem előtt, nem az élet negatív dolgairól szóló panaszokat.
Csekme István, aki 1912-ben a gernyeszegi
református lelkész tizenkettedik fiaként született, diákként a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban tanult, majd Kolozsváron
járt egyetemre, előbb a történelem-földrajz
szakot, majd a református teológiát is elvégezte. Két éven át a Nagyenyedi Református
Kollégiumban, majd a csombordi gazdaságiszőlészeti iskolában kezdte a tanári pályát, tíz
éven át a marosvásárhelyi kereskedelmi iskolában, 1950–54 között a volt Református
Kollégiumban, majd a 4-es számú leánylíceumban tanított nyugdíjazásáig. A fő hangsúlyt a jellemnevelésre fordítva, és bármiféle
megkülönböztetést mellőzve vívta ki tanítványai elismerését és tiszteletét.
Mivel a volt diákként felkért előadó, Sebestyén-Spielmann Mihály betegség miatt
nem lehetett jelen, Élőszó helyett című írását
az egyik dédunoka, Csekme András olvasta
fel.
„Csekme Pista bácsi”, aki 1958-tól kezdődően volt három vagy négy éven át a szerző
történelemtanára az Unirea-Egyesülés iskolában, a korkülönbség ellenére bensőséges viszonyt
tudott
teremteni
diákjaival.
Úriemberként lépett be az osztályba zakóban,
vasalt nadrágban, nyakkendővel, és érces
hangjával rögtön magára irányította a figyelmet. Előadásában úgy tudta felidézni régmúlt
idők eseményeit, legendáit, bölcsességeit,
mintha maga is járt volna az ókor híres helyszínein, és Palesztináról szólva a Názáretiről
sem feledkezett meg. Régimódi volt „a szó
nemes értelmében, mint a sokéves aszúbor”.
Egy régi magyar iskolavilág bizonyosságát,
szellemét közvetítette, amely „áttört/átszivárgott forradalmakon és diktatúrákon keresztül,
nyilatkozatok, törvények és sűrű átszervezések dacára is, máig hordozhatóan”. Szerette
egykori iskoláját, a Református Kollégiumot,
amelybe pár tanévnyire tanárként is visszatérhetett, amíg a tanügyi reformok, rendelkezések nem parancsolták máshova. Tanítani
akart és tudott „méltóságteljes, tudásközpontú és a közvetlenséget tanárosan, racionálisan adagoló személyiségként” – hangzott el
Spielmann Mihály méltatásában, akinek
könyvespolcán Csekme István emlékét naponta idézi a református temető „nagyjairól
és apró polgárairól” szóló képes album,
amelynek sajtó alá rendezésében maga is segédkezett. Volt tanárának víg kedélyét bizonyítja az iskolai életről szóló adoma- és
diákdalgyűjteménye, mára már dokumentumként.
A család történetéről, amely Háromszékre,
Zabolára vezethető vissza az 1614-es esztendőig, s amit mostanában lelkesen kutat az
egyik Csekme dédunoka, valamint a Csekme
név eredetéről Kiss Zsuzsánna számolt be. A
nagyapa nagyapja, Csekme Tamás Nagyenyeden tanult, majd bányatisztként a verespataki
bányában dolgozott. Ott érte az 1848–49-es
forradalom, és a környéken zajló események
idején egy román asszony rejtegette több
napon át egy kemencében. Miután ily módon
sikerült megmenekülnie, gyalogosan hazatért
Zabolára, ahol gazdálkodott, majd tanítóként
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falvakban lévő temetők „feldolgozása” is,
mert több száz éves történelmünket rejtik, különösen az 1948 előtti időkét, amikor az
anyakönyveket elvették a parókiáktól – hangsúlyozta.
A következőkben az ünnepelt lánya,
dr. Csekme Márta nyugalmazott családorvos
emlékezett arra, hogy mekkora örömet, lelki
gazdagságot jelentett ilyen apa mellett, ilyen
családban felnőni. Bár Csekme István fiúgyermeket is szeretett volna, három lánya
született, akiket nagy szeretettel vett körül, és
vágyakozását az egymást követő három fiúunoka teljesítette be, no meg a negyedik, egy
kislány. A rendszeres imádság, az illemszabályok betartása, az olvasni és írni tanulás, az
éneklés szeretete mellett a ház körüli teendők
elvégzését is tudni kellett a Csekme családban. Az apa gondoskodott arról is, hogy saját
gyermekeinek a vizsgán ne jelentsen előnyt
a tanítványának lenni – hallottuk lányának
vallomásában.
Kiss Zsuzsánna biztatására többen megszólaltak a közönség soraiból, felelevenítve
az ünnepelttel kapcsolatos emlékeiket.
Madaras Ildikó, a volt tanártárs lánya az
enyedi és csombordi emlékekről szóló derűs
beszélgetések emlékét idézte.
Nagy Miklós Kund a közéletben nagy lendülettel, jó kedéllyel, magával ragadó energiával tevékenykedő Csekme István alakjára
emlékezett, aki a református temetőről szóló
könyvével felkeltette az érdeklődést a temetők iránt, de tudott könyvet írni a vidámságról,
diákéletről,
diákszokásokról,
diákdalokról is. Szóvá tette azt is, hogy megszűnőben van az a szokás, hogy a családban
történeteket meséljenek, ami véleménye szerint a közemlékezetet szegényíti.
A diákdalos könyv is megérdemelné az újrakiadást, hisz a kollégiumi diákélet érdekes
momentumairól szól, egykori tanárokról, a
diákok által tett igazságról érdekes szokásokkal, szókészlettel, jellemrajzokkal – jegyezte
meg Kiss Zsuzsánna.
Nemcsak tanára, osztályfőnöke is volt a 2es számú fiúlíceummá átkeresztelt református kollégiumban dr. Jakab Sámuel
tiszteletbeli egyetemi tanárnak, akadémikusnak Csekme István. A 44 diákból álló rakoncátlan fiúosztályt határozott fellépésével,
tiszteletet parancsoló magatartásával sikerült
megszelídítenie. Mindig állva, tömören, lényegretörően adta elő a történelmet, úgy,
hogy érdekes, tartalmas legyen, de se magának, se diákjainak ne okozzon bajt. Osztályfőnökként is kiváló volt, hiszen a népes
közösségben nem fordult elő fegyelmi probléma. Segítőkészségét a volt tanítvány is
megtapasztalta, akit származása miatt kitettek
a bentlakásból, de Csekme István gondoskodott arról, hogy ingyenszállást és kosztot kapjon kisebb diákok oktatásáért.
Fiúunokája, Kiss István a kamaszkori kalandok szigorú számbavételét említette, és elmondta, hogy többek között azért is hálás
nagyapjának, mert megtanította bort készíteni, ami közösségteremtő cselekvéssé vált,
és minden évben egyszer összetereli a családot.
Mátéfi-Takács Péter elmondta, hogy harmadik fiúunokaként az olvasás szeretete mellett a zene iránti érdeklődést is neki
köszönheti, a családi összejöveteleken népdalokat énekeltek, ennek hatására alapította
meg a Tűzvarázs együttest, amely népdalokat
és régi dalokat játszik – tette hozzá.
Végül a nagy meglepetés egy hangfelvétel
volt, amelyen Csifó János faggatja a 82. évét
betöltött nyugdíjas tanárt, és Csekme István
részletesen elmondja életét, ami egyébként a
hozzászólásokból addigra már kirajzolódott.
De az élőszó ereje, a részletek mégis másképpen hatottak, ahogy szerénysége is, hiszen
már kezdetben kifejtette, hogy nem szeretné
magát reklámozni. Ugyanakkor határozottan
kijelentette, hogy mindennap készen áll,
hogy vége legyen az életének, mert ez a természet törvénye és rendje. Beszélt a református temető történetéről, és beszámolt a
temetőről szóló kötetek keletkezéséről és tartalmáról, kiemelte munkatársai közreműködését.
Érdemes lenne hasonló alkalmakat teremteni, hogy szóban is fel lehessen idézni,
ápolni olyan személyiségek emlékét, akik közösségi emberekként váltak ismertté Marosvásárhelyen – zárta a rendezvényt Kiss
Zsuzsánna, aki bátyjának, azaz a Csekme-ház
borának kóstolójára hívta meg a közönséget.
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Ilyenkor szeptemberben…
Ahogy idősödik az ember, egyre inkább feltörnek a múlt emlékei.
Ilyenkor szeptemberben, iskolakezdés idején főleg az iskolához kötődő
emlékek kerülnek elő. Emlékezünk
kedves tanárainkra, egykori osztálytársainkra, vidám vagy kellemetlen
történések is eszünkbe jutnak. Most
éppen két legendás tanár, a Farkas
házaspár alakja bukkan fel a régmúltból, akik maradandó nyomot
hagytak a székelykeresztúri oktatás
történetében.

Farkas Jenőné szül. Péter Margit és Farkas Jenő 1948 őszén kerültek Marosvásárhelyről Székelykeresztúrra, amit az akkori
hatalom büntetésnek szánt.
Farkas Jenő előbb teológiai tanulmányokat végzett, megszerezte Kolozsváron a református lelkészi és vallástanári diplomát,
két évig a franciaországi Montpellier-ben,
egyet pedig a svájci Bázelben tanult ösztöndíjjal. A felekezeti iskolák megszűnése előtt
(1948) vallást és francia nyelvet oktatott,
előbb Brassóban, majd Marosvásárhelyen.
Az ifjúság keresztény értékrend szerinti nevelésében nagy szerepet játszott, amit az új
hatalom nem nézett jó szemmel, ezért kellett eltávolítani Marosvásárhelyről.
Péter Margit kiváló gimnáziumi tanulmányi eredményei és érettségi vizsgája után
Kolozsváron román-francia-latin szakos tanári diplomát szerzett. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári híres Regina Maria
leánygimnáziumban végezte, román nyelven, legjobb tanulóként. Ez némi magyarázatra szorul. A trianoni diktátum után a
köztisztviselőknek fel kellett esküdniük az
új román alkotmányra. Péter Margit édesapja, aki vármegyei levéltáros volt, megtagadta az esküt, ezért kitették az állásából.
Édesanyja postatisztviselő volt, és csak úgy
maradhatott meg a munkahelyén, ha egyik
gyermekük román nyelven folytatja tanulmányait. Így került Péter Margit Kolozsvárra. Habár román gimnáziumot végzett,

tökéletesen beszélt és írt magyar nyelven,
és jól ismerte a magyar irodalmat. Mivel
francia nemzetiségű egyetemi tanároknál államvizsgáztak, nagyon jól kellett ismerniük
a francia nyelvet, ezért egy évet Franciaországban töltött, mindenes volt egy hétgyermekes családnál, s közben bejárt a
Sorbonne-ra előadásokat hallgatni.
Székelykeresztúron előbb a tanítóképzőben, majd annak megszűnése után az Orbán
Balázs unitárius gimnáziumban tanított
román és latin nyelvet. Farkas Jenő az
Orbán Balázs gimnáziumban magyar és
francia nyelvet oktatott, miután megszerezte
egyetemi diplomáit.
Mindketten nagy műveltségű, kitűnő felkészültséggel rendelkező tanárok voltak,
akiktől sokat lehetett tanulni.
Margit néni rengeteget dolgozott azért,
hogy a „bükkfanyelvű” székely fiúk valamennyire beszéljék a román nyelvet. Diákjai nagyon szerették türelméért, nagy
tudásáért.
Jenci bácsit imádták a diákjai, ideje nagy
részét velük töltötte, szervezte a művelődési
életet, színdarabokat rendezett, amelyekkel
bejárták a környező falvakat. Vidéki látogatásai alkalmával, diákjaival együtt, egy
rendkívül értékes folklórgyűjteményt állított
össze, amelyet később két volt tanítványa
könyv alakban is megjelentetett. Sokszor a
vasárnapok is „rámentek” ezekre a foglalkozásokra. Jenci bácsi mesélte el, hogy egy
alkalommal Margit néni fel is háborodott,
és kijelentette, hogy férjénél csak a „diákőfelsége” számít, nem pedig a család.
Több lehetőségük lett volna visszatérni
Marosvásárhelyre, de annyira megszerették
Székelykeresztúrt, hogy életük végéig ott
maradtak.
Az már csak természetes, hogy mindhárom gyermekük a pedagógusi pályát választotta,
neves
tanárok
lettek
Marosvásárhelyen, Segesváron, és a legkisebb elismert egyetemi oktató Budapesten.
(L.M. és F.M.)

Ésszel és szívvel

Bodolai Gyöngyi
Bár az utólagos számbavételből kimaradt, volt, akinek a Tündökletes világ
című kamaraszínházi előadás tetszett
a legjobban az idei Vásárhelyi Forgatag művelődési rendezvényeinek gazdag kínálatából.

Tamási Áronnak a Szülőföldem, valamint a
Bölcső és bagoly című műveiből készült összeállítás első változta a Farkaslakán szervezett
múlt évi emlékünnepségen hangzott el. Azóta
csiszolódott és aratott osztatlan sikert a májusi
vásárhelyi bemutatón, a marosvécsi Helikon
napokon, és a Forgatag után már a svédországi
közönség szívébe is belopta magát.
Szavalóestjei után Kilyén Ilka színművésznő ésszel és szívvel nyúl jelenkori irodalmunknak a fanyalgók által túlságosan
korán felejtésre kárhoztatott prózai műveihez. Sütő András Anyám könnyű álmot ígér
című regényéből készült sikeres műsora után
Tamási Áron szülőföld iránti ragaszkodását,
a tündökletes fénybe esztétizált, valójában
nehézségekkel teli, de a nehézségeket elviselhetővé tévő humorban oldott gyermekkori
világot villantja fel az előadás.

Gyümölcsoltványok és rózsafélék
Szigeti Botond
A nyár vége elhozza a gyümölcsnemesítők és gyümölcsfaiskolások számára a legnagyobb és legfontosabb munkálatot: az alanyok oltását.

A tavasszal elültetett alanyokon, amelyek megerősödtek és
alkalmasak a nemes szem befogadására, ebben az időszakban
végzik el a szemzést, hasonlóképpen a rózsa- és a gyümölcsoltványoknál.
Ezt a munkát legalább három ember kell hogy végezze. Az
első halad előre a sorban, gyomtalanít, előkészíti az alanyokat,
lehajtja, hogy a szemző problémamentesen tudjon haladni.
Az előkészítő munkást követi a szemző, aki az alanyba helyezi a nemes szemet. A szemző után megy a kötöző, aki a szemek rögzítésért felel. A szemzés roppant kényes és bonyolult
művelet, mégis, aki több évtizede végzi, egyszerű csuklómozdulatokkal, szinte játszva dolgozik.
A művelet úgy kezdődik, hogy a gyökérnyaki részt megtisztítják egy tiszta törlővel, majd az oltóbicska segítségével egy
„T” alakú bemetszést ejtenek, amit kinyitnak, és belehelyezik
a nemes szemet. Ez első hangzásra nem bonyolult, viszont nagyon sok szempontot kell figyelembe venni.

Nem mindegy, az ember melyik feléről közelíti meg az alanyokat, és az is fontos, hogy a vágás, amit ejtünk, két mozdulatból álljon. A másik fontos művelet a nemes szem
előkészítése.
Ezt is egy mozdulattal kell levágni, nem szabad se mélyre,
se túl sekélyre vágni.
Fontos, hogy a nemes szem csak az oltókés pengéjével érintkezzen. Ha hozzáérünk, esetleg egy kis por kerül a metszlap
felületére, akkor nem lesz sikeres a szemzés.
A szemzést követő harmadik héten meg tudjuk nézni, sikeres-e a művelet. Ha lebontjuk a kötözést, és látjuk, hogy a szem
„megfogózott”, azaz kalluszosodott, szép zöld és duzzadt, azt
jelenti, sikeres volt a szemzés, ha viszont úgy látjuk, hogy a
szem nem fejlődött, elszáradt, akkor ajánlatos újraszemezni a
másik oldalról.
Számomra meghatározó élmény volt látni, miként végzik el
ezt a fontos munkálatot. Köszönöm Kis Szabolcsnak, hogy
mindent aprólékosan elmagyarázott, és bemutatta tordatúri
gyümölcsfaiskoláját.
Ne feledjék, kertészkedni a kiskertben és a tömbházban is
fontos és szükséges!

Kilyén Ilka partnere ezúttal is lánya, Ritziu
Ilka-Krisztina, akivel remek összhangban játszanak, ösztönösen értik és érzik egymást,
akár prózai szöveget mondanak, akár szép
udvarhelyszéki népdalokat énekelnek. Előadásukban – Tamási szavait használva – „melegség, vidám csillanás, de valami
mozdulatlan szomorkás felhő” is bujkál.
Hogy sikerült megérinteni a közönséget,
valamit felébreszteni, megmozgatni sokakban, azt a közösségi médiában küldött üzenetek
jelzik.
Név
nélkül
idézünk
befejezésképpen ezekből: Nagyon jó volt ott
lenni, Tamásival, veletek! Nagyszerű produkciót láttunk! Nagyon színvonalas, emlékezetes előadás! Nagyon jó páros vagytok, jók
voltatok együtt, teljes harmóniában! Krisztina érett és hiteles alakítást nyújtott, természetesen az édesanyja is. Nagyon boldog és
büszke édesanya lehettél a színpadon. Köszönet az előadásért. És sorolhatnám tovább.
Az előadás rendezője Kincses Elemér. Következő fellépésük helyszíne a Tamási Áron
Közalapítvány meghívására szeptember 27én Budapesten, a Pesti Vigadóban lesz. Értő
közönséget, sikeres előadást kívánunk!
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A divatos ékszerek, övek és kesztyűk rendkívül nőiesek, sőt érzékiek is, ugyanakután folytassuk a szintén kiegészítő- kor nagyon jól találnak a miniruhákhoz és
nek számító, viszont mellőzhetetlen szoknyákhoz a hideg időszakban is.
Elmondhatjuk, hogy rég nem voltak divarészével a ruhatárnak: a lábbelivel.

Casoni Szálasi Ibolya
Lassan itt az ősz, és közeledik a tél, ezért
tekintsük át ezúttal azt, hogy milyen lábbelik
lesznek divatosak a hideg évszakban.
Idén az avantgárd lábbeliktől, az extravagáns lakkcsizmáktól a magas sarkú cipőkön
és csillogó díszekkel ékesített lábbeliken át a
kényelmes cipőkig minden divatos lesz.
Közös jellemzőjük az elegancia mellett az,
hogy megfelelnek a hidegben.
Először is elmondhatjuk, hogy a HEGYES
ORRÚ cipők, csizmák ismét divatosak lesznek. Ez az elem plusznőiességet kölcsönöz
akkor is, ha színes, metallizált vagy éppenséggel nagyon díszes a lábbeli.
Az egyik legtermészetesebb irányzat a
2000-es évek divatjára emlékeztető elemekkel készített lábbeli, pl. a diszkócsillogású, a
kényelmes darabok, a virágdíszes és átlátszó
változatok is.
A második jelszó idén a KÉNYELEM, így
bárki talál nemcsak elegáns, hanem kényelmes cipőket is. Ilyenek a kívül-belül műbundával díszített, könnyű, kényelmes
lábbelicsodák.
Ha azt gondolnánk, hogy a GLADIÁTOR
stílusú lábbelik főleg nyárra valók, tévedünk,
mivel idén – igaz, meglehetősen extravagáns
formában – csizmákat is terveztek ilyen stílusban, melyekben, ha szélesebbek a pántjaik, vagy zoknikkal kombinált változatúak,
biztosan nem fogunk fázni.
A SZŰK SZÁRÚ és NAGYON MAGAS
sarkú csizmák nemcsak divatosak, hanem

tosak a LAKKcipők és csizmák, idén viszont
ismét a trendben vannak, és nem is akármilyen formában, hanem a ’60-as évek stílusából ihletett darabok, amelyek nemcsak
fekete, hanem piros, ezüstös és irizáló színhatásban is divatosak.
Az iskoláslánycipőnek is nevezett OXFORDCIPŐK (lapos talpú, fűzős, betétes,
klasszikus formájú lábbelik) fényes bőrből
készülnek, vagy különböző stílusúak, a legmeglepőbb részei az idei divatirányzatnak.
A leglaposabb sarkú lábbelikkel kontrasztban most a LEGMAGASABB SARKÚ
cipők is divatosak, viszont ezúttal a magas
sarkot a magasított talpak még jobban magasítják, egy terjedelmes, kreatív esztétikát
eredményezve, mely megérdemel egy esélyt.
Ha pár éve még a SPORTCIPŐ csak sportolásra volt alkalmas, mára már valóságos divatirányzatot képez a sokféle, különlegesen
megtervezett, sportcipőre emlékeztető változat.
A ’70-es éveket idéző WESTERN stílusú
csizmák sem jelentenek újdonságot. Egy
cowboy stílusú csizma kényelmes viselet miniszoknyával vagy bő szárú farmerrel is.
Idén több divatház is szükségét érezte,
hogy felhívja a figyelmet a BOKÁKRA,
ezért olyan lábbeliket terveztek, melyeket a
boka táján gyöngysorokkal, láncokkal, masnikkal vagy virágfüzérekkel díszítettek.
Ami a cipősarkokat illeti, a jelszó a FANTÁZIA, ezért érdekes, újszerűen megépített
formájú cipősarkokat találunk, mint a faragott, az egyedi és sportos beütésű változatok.

Az eldobott állatok megmentői
Marosvásárhelyen három éve alakult
meg a Save&Smile Állatmentő Egyesület, önkéntesei azóta is fáradhatatlanul próbálják szebbé tenni a
gazdátlanná vált állatok életét. Komolyságukat és szakértelmüket mi
sem bizonyítja jobban, hogy a helyi
állatrendőrség is őket kéri fel a beavatkozásoknál, és a megmentett állatok sorsát is rájuk bízza. Végzik ezt
a munkát ingyen, saját pénzforrásaikból, de meddig lehet bizonytalanul
érkező adományokból fennmaradni?

Szer Pálosy Piroska
Annak ellenére, hogy fontos szerepet töltenek be a sérült, beteg, elhagyott kutyák és
cicák életének a megmentésében, az állatvédelmi törvények alkalmazásának ismertetésében, eddig sem helyi, sem megyei szintű
finanszírozásban nem részesültek. Pedig nélkülük talán még több volna az erdők mellett,
bokrok között, útszélen vagy lakótelepeken
gazdájára váró kóbor állat, illetve a járművek
okozta baleset. Facebook közösségi oldalukon sokszor fordulnak kétségbeesetten az állatbarátokhoz
anyagi
támogatásért,
esetenként a kétszázhoz közelítő mentett állatnak még a mindennapi eledel beszerzése is
anyagi nehézséget jelent. Mivel nincs saját
menhelyük, ideiglenes befogadókat keresnek
az eldobott vagy rossz körülmények között
élő állatoknak mindaddig, míg megfelelő
örökbefogadó gazdát nem találnak számukra.
A különböző területeken dolgozó tizenegy

Yvonne egy éve

önkéntes közös jellemzője az állatok szeretete, az empátia, a segítőkészség és a lemondás. Annak ellenére, hogy évente többször is
szerveznek sterilizálási akciókat vidéken,
még mindig rendkívül sok az eldobott állat.
Legutóbbi bejegyzésükben Szászrégen mellett magára hagyott tizennégy kiskutya fotóját
osztották meg.
Yvonne kutyus csontsoványan és rendkívül rossz egészségi állapotban a dedrádszéplaki erdő mellett, az úttesten várta a végzetét,
amikor megmentették, és az egyesület gondjaira bízták. Már több mint egy éve gondozzák, az eltelt időben szép és hálás állattá vált.
A hasonló történetek sorát folytatni lehetne.
Érthetetlen, hogy azok a gazdák, akik képesek sorsukra hagyni az alig megszületett
apróságokat, miért nem viszik el állataikat az
egyesület által évente többször kezdeményezett ingyenes sterilizálási akciókra. Valóságos Eldobott kutyakölykök
pszichikai terrornak teszik ki az egyesület önkénteseit, akik nem tudnak közömbösek ma- tyák és macskák örökbefogadásának elősegíradni, a magatehetetlen apróságok mellett tése, tájékoztatás és nevelés az állatvédelmi
törvények és a sterilizálási kötelezettség heelmenni.
lyes alkalmazására. Fontos volna egy saját
A szeptemberi ennivalóra gyűjtenek
menhely, ahol a sérült állatokat kezeljék és
Roşca Ancuţa Noela, az egyesület elnöke gondozhassák, míg szerető gazdát nem találkérdésünkre elmondta, hogy a körülmények- nak számukra. Az örökbeadás során szerzőtől, az évszaktól, a sürgősségi esetektől füg- désben szögezik le a feltételeket. Sikerült
getlenül az elmúlt három év alatt a adományokból egy mentőautót beszerezni,
gondozásukban lévő kutyák száma 160-170 azt a terepen való sterilizálásnál használják.
körüli. Bár nagyon különböző területeken
A folyamatos elhagyások miatt jelenleg
dolgoznak, ebben a Maros megyei nonprofit 221 kutya van a gondozásukban, sajnos az
szervezetben egyesítették erőiket és szakmai örökbefogadások száma csökkent, és az adotapasztalataikat. Küldetésük a kétségbeejtő mányok szórványosak. Így hónapról hónapra
helyzetbe került állatok megmentése, ingye- a gondozásukban lévő állatoknak naponta
nes ivartalanítási kampányok szervezése, ku-

Yvonne most

Fotó: Az állatmentő egyesület FB-oldala

legalább egyszer enniük kell. Egy egyszerű
számítással illusztrálták a havi költségeiket:
200 kutya x 0,5 kg száraztáp x 30 nap = 3000
kg száraztáp. Bármennyire is próbálnak takarékoskodni, az új áremelésekkel egy 20 kgos zsák 110 lejbe kerül, így 150 zsák ára
16.500 lej. A tápot pedig minden hónap elején meg kell szerezniük, emellett vannak az
állatorvosi kezelésekkel, szállítással és elszállásolással járó kiadások. Szeretnének egy
olyan menhelyet létesíteni, ahol idős és fogyatékkal élő kutyák lelnének otthonra, vagy
olyanok számára biztosítanának szállást és ellátást, amelyeket valamilyen okból nem fogadhatnak örökbe.
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Malária elleni új vakcina

Az Oxfordi Egyetem tudósai által a
malária ellen kifejlesztett új vakcina komoly reményekkel kecsegtet: a kutatócsoport arra számít,
hogy jövőre bevezethetik a kísérletek alapján a halálos betegséggel
szemben akár 80 százalékos védelmet nyújtó oltóanyagot – számolt
be róla a BBC News csütörtökön.

melte: úgy vélik, hogy az általuk kifejlesztett malária elleni vakcinának vannak a
legjobb eredményei az adatok alapján.
A kutatócsoport a következő hetekben
indítja el a vakcina engedélyeztetési folyamatát, a végső döntés azonban egy nagyobb létszámú klinikai vizsgálat
eredményeitől függ. A 4800 gyerek bevonásával folyó tesztek eredményei még év
vége előtt várhatók.
A világ legnagyobb vakcinagyártója, az
indiai Serum Institute már felkészült az
évi több mint százmillió dózis gyártására.
Hill professzor hangsúlyozta: az R21
nevű vakcinát pár dollárból elő lehet állítani, és az oltóanyag jelentős változást
hozhat a malária elleni küzdelemben.
A malária évezredek óta az emberiség
egyik legsúlyosabb betegsége, amely

Az oltóanyag olcsó, és máris szerződést kötöttek az évi több mint százmillió
adag előállítására – közölték a kutatók.
A Malaria No More közhasznú szervezet úgy fogalmazott: az új vakcinával elért
eredmények azt jelentik, hogy „még a mi
életünkben” megszűnhet a malária miatti
gyermekhalálozás.
A hatékony vakcinák kifejlesztése több
mint egy évszázadot vett igénybe, mivel a
szúnyogok által terjesztett maláriaparazita
nehezen megfogható, folyamatosan
mozgó célpont, amely a szervezetben változó formát ölt, ami megnehezíti az immunizálást.
Az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) tavaly adott zöld utat az első vakcinának, afrikai felhasználásra. Azt az oltóanyagot a GSK gyógyszeripari óriás
fejlesztette ki. Az oxfordi kutatók szerint
azonban az ő vakcinájuk hatékonyabb, és
sokkal nagyobb léptékben állítható elő.
A Burkina Fasó-i Nanoróban 409 gyermek bevonásával lefolytatott klinikai tesztek eredményeit a Lancet Infectious
Diseases című folyóiratban publikálták. A
teszteredmények szerint három adag vakcina, majd egy évvel később egy emlékeztető oltás akár 80 százalékos védelmet
nyújthat a malária ellen.
Adrian Hill professzor, az egyetemen
működő Jenner Intézet igazgatója kie-
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IDÉZŐ SZÓ

SZOLMIZÁCIÓS HANG

I

KIEMELKEDÉS NÉLKÜL

uq

uq

CÉGFÉLE
(RÖV.)

NÉMET
AUTÓJEL

q

VÉGTELEN
SOR!

uq

uq

LÓBIZTATÓ
SZÓ

u

uq

OPUS (RÖV.)

LENGYEL
VÁROS

q

Ï

VAN RÁ
IDEJE

ZAMAT

q

SVÁJCI
VÁROS

u

OLASZ
SZERELEM

u

HUNOR
TESTVÉRE

SZÓTOLDALÉK

O

u

FONODAI
ESZKÖZ

q

Ê

FRANCIA
ARANY

PONTOK
SORA

SOKSZÍNŰ

TURKU
(FINN
VÁROS)
SVÉD NEVE

SZÁNDÉKOZÓ

LENTEBB

SPORTFOGADÁS

Ì

HOZZÁ TUD
JUTNI

TAPOS

uq

q

q

BALATON-P.
HELYSÉG

VALAMINÉL u

u

HOLLAND
ÉS OLASZ
AUTÓJEL

FÉMPÉNZ

q

FÉL TÍZ!

uq

ISME TARTALMA!

q

OLASZ
SZÍNÉSZ
(FRANCO)

BÉKÉS …
(SZÍNÉSZNŐ)

ÁLLÓVÍZ

q

SPORTFUTÁS
INDÍTÁS

u

q

CSOMAGOL

u

q

Ð

TÉVESEN
JEGYEZ

uq

uq

TEJTERMÉK

APÓS (NÉP.)

q

ÁSVÁNYI BENEDEK … FELTÉVE
FŰSZER
(MESÉS)
DISZNÓFI

u

MÚLIK

HOLT
NYELV

LISTÁRÓL
OLVAS

q

SZIGET
(OLASZ)

AKKOR
(FRANCIA)

Ê

q

FOSZTÓKÉPZŐ

q

A NYELŐCSŐ RÉSZE

AZ ARZÉN
NEM KÉTELÉS AZ URÁN
KEDIK
VEGYJELE

ÉLETÚT

q

ÁTKAROLÓ

u

Ð

A RUHA
IPAROSA

u

ESÉLYEKEN
TÖPRENG

NYUGAT
(RÖV.)

TÉLI
CSAPADÉK

BANKBETÉT!

q

ÁSZOKHORDÓ
NYÍLÁSA

NÉMA NŐK!

N

VALAHOL HELYESLÉS
OTTHON
JUHVAN
ISTÁLLÓ

Alexandru Rafila szerint: júliusban „nehézkesen”
indult a jódtabletták kiosztása: alig 1231-en kértek rá
vényt családorvosuktól, ehhez képest augusztusban
„javult” a helyzet: több mint 214 ezer jogosult igényelte a tablettát.
„Ez egy észszerű, megelőző óvintézkedés. Senki
nem állítja, hogy nukleáris incidens fog bekövetkezni,
de ha mégis, akkor jó, ha kéznél vannak ezek a tabletták, amelyeket szigorúan csak a hatóságok felhívására, a megadott mennyiségben kell bevenni:
kisgyermek esetében felet, felnőttek esetében két tablettát” – magyarázta a miniszter.
Elismerte: a hétmillió 40 év alatti jogosulthoz képest a 200 ezer nem nagy szám, de a tendencia növekvő, és a minisztérium továbbra is mindenkit arra
biztat, hogy amikor valami dolga akad a családorvosnál, kérjen vényt a jódtablettákra is, és váltsa ki az ingyenes készítményt a programba bevont 2500
gyógyszertár valamelyikénél.
A szaktárca márciusban írt ki közbeszerzést a jódtablettákra, miután – az ukrán atomerőművek körüli
harcok és az atomfegyverek esetleges bevetésére utaló
moszkvai nyilatkozatok hírére – az emberek pánikszerűen felvásárolták a gyógyszertárak jódtabletta-készleteit.
A 65 milligrammos kálium-jodid tablettákhoz családorvosok által kiállítandó vény alapján, a kijelölt
gyógyszertárakban ingyenesen juthatnak hozzá a lakosok, de nyilatkozatot kell aláírniuk, hogy a tablettákat csak nukleáris incidens esetén, kizárólag a
hatóságok felszólítása alapján veszi be. Az egészségügyi minisztérium tájékoztató kampánya rámutatott:
a jódtabletta csak az első nyolc órában segíthet a légkörbe került radioaktív jód megkötésének megakadályozásában, megelőzésszerű alkalmazása tehát
értelmetlen és veszélyes is, mert pajzsmirigybetegséget okozhat. (MTI)

Fotó: Jim Gathany/Wikipedia

KELETI
SZENTKÉP

2.

főleg csecsemők és kisgyermekek halálát
okozza. A betegség manapság is több mint
400 ezer halálos áldozatot követel évente,
még a fekhelyekre szerelt szúnyoghálókkal, rovarölő szerekkel és gyógyszerekkel
elért eredmények ellenére is.
A BBC News cikke szerint a GSK által
gyártott, jelenleg engedélyezett vakcina
hasonlít az oxfordira. Mindkettő a parazita
életciklusának első szakaszát célozza
meg, megakadályozva, hogy eljusson a
májba és megvesse a lábát a szervezetben.
A vakcinák a maláriaparazita és a hepatitis B vírus fehérjéinek kombinációjából
épülnek fel, de az oxfordi változatban nagyobb arányban vannak maláriafehérjék.
A kutatók úgy vélik: ez segít az immunrendszernek abban, hogy a maláriára összpontosítson, ne hepatitisre. (MTI)

Maláriaszúnyog

BECÉZETT
ZSIGMOND

Augusztusban enyhén emelkedett az érdeklődés a nukleáris incidens esetére előkészített
harmincmillió
jódtabletta
iránt,
összességében azonban a jogosultak alig
több mint három százaléka váltotta ki a közpénzekből beszerzett készítményt.

BESZÉD
TÁRGYA

u

q

PARIPA

KILO (RÖV.)

LITER
(RÖV.)

q

q

u

L.N.J.

Szeptember 8-i rejtvényünk megfejtése: Csak akkor élvezed az életet, ha mindennap újra prédául ejted.
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Európa-liga: Monacóban szerepel ma a Ferencváros

A Monaco vendége lesz ma
este a labdarúgó-Európa-liga
főtáblás küzdelmeit a múlt
héten győzelemmel kezdő Ferencváros, amely története
során először mérkőzik meg
francia riválissal valamelyik
kontinentális kupasorozatban.

Az FTC múlt csütörtökön a találkozó nagyobb részében emberhátrányban futballozva 3-2-re nyert a
török bajnoki címvédő Trabzonspor
ellen a Groupama Arénában, s

mivel közben a Monaco 1-0-ra diadalmaskodott a szerb Crvena
zvezda otthonában, a magyar bajnok egyelőre vezeti a H csoportot.
A négyesben papíron a francia élvonalbeli bajnokságban jelenleg hetedik helyen álló hercegségbeli klub
képviseli a legnagyobb erőt, a transfermarkt.de adatai szerint az együttes keretének értéke 342 millió
euró. Ez több mint a duplája a 152
millióra taksált Trabzonsporénak,
és nagyságrendekkel nagyobb a
Crvena zvezda (54,7 millió euró),

valamint a Ferencváros (38,2 millió
euró) keretének becsült értékénél.
A fradi.hu összeállítása szerint az
európai kupaporondon eddig 42szer csaptak össze a két ország
együttesei, s ezeken öt döntetlen
mellett 19 francia, valamint 18 magyar siker született. Az FTC önállóan még soha nem mérkőzött meg
francia riválissal, igaz, 1978-ban a
Ferencváros–Vasas vegyes csapat
az Intertotó-kupában két meccset
játszott az Olympique Lyon ellen.
A francia bajnokság előző idé-

nyének bronzérmese korábban soha
nem találkozott még magyar csapattal, a mostani lesz az első ilyen öszszecsapása.
Az elmúlt hétvégén rendezett
bajnoki fordulókban mindkét együttes győzelemmel „melegített be” a
mai EL-csatára: az NB I-ben listavezető Ferencváros saját közönsége
előtt verte simán 3-0-ra a tabellán
mögötte második Kisvárdát, míg a
Monaco – szintén otthon – 2-1-es
sikert aratott az ötödik helyen álló
Olympique Lyon ellen.

Az FTC-ben ma este biztosan
nem léphet pályára eltiltás miatt a
Trabzonspor elleni mérkőzésen kiállított bosnyák Eldar Civic, a sérüléssel bajlódó Rasmus Thelander
bevetése pedig kérdéses. A hazaiaknál három hiányzóra lehet számítani, közülük a német Kevin
Volland lehet ismertebb név a magyar drukkerek számára.
A Monaco – Ferencváros EL-főtáblás összecsapás ma, csütörtökön
19.45 órakor kezdődik, a meccset
az M4 Sport élőben közvetíti.

Kolozsvári CFR 1907–Sivasspor
és FCSB–Anderlecht az Európakonferencialigában

A ferencvárosi játékosok az Európa-liga csoportkörének 1. fordulójában játszott Ferencváros – Trabzonspor (3-2) mérkőzés elején a budapesti Groupama Arénában. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A török Sivasspor lesz a Kolozsvári CFR 1907 vendége a labdarúgóEurópa-konferencialiga G csoportjának második fordulójában (19.45
óra, TV: Pro Arena). A román bajnok edzője, Dan Petrescu tőle szokatlan magabiztossággal azt nyilatkozta: nem tart az ellenféltől. „Tudják, hogy én mindig mindenkinek megadom a kellő tiszteletet, gyakran
fel is magasztalom riválisainkat. De nem félek a Sivassportól. Jó játékosai vannak, jelentős költségvetésből gazdálkodnak, de soha egyetlen
alakulatnak sem volt könnyű dolga velünk, amikor a mi pályánkon játszottunk“ – mondta.
A török együttes bukdácsolva kezdte országa bajnokságát, hat forduló után nyeretlen, a legutóbbi játéknapon, vasárnap 1-1-re játszott
hazai pályán az Istanbulsporral, és a ranglistán a 15. helyet foglalja el,
négy pontra az első kiesőtől. A Kolozsvári CFR 1907 javuló formát
mutat, legutóbb 2-0-ra nyert a felsőházi részvételre pályázó CSU Craiova ellen.
Az Európa-konferencialiga első fordulójában mindkét csapat 1-1-re
játszott: a Kolozsvári CFR 1907 1-1-re Pristinában, a Ballkani elleni
mérkőzésen a hajrában egyenlítve mentett pontot, a Sivasspor hazai
pályán a Slavia Prágával ikszelt. A négy csapat között így holtverseny
alakult ki, valamennyinek egyaránt 1 pontja van, és 1-1-es a gólkülönbsége.
Egy másik mérkőzésen az FCSB az Anderlechtet látja vendégül a B
csoport második fordulójában. A belgiumi csapat csak árnyéka egykori
önmagának, a jelenleg a Kolozsvári FCU-nál focizó Alex Chipciu, aki
korábban a brüsszeliek játékosa volt, azt mondta róluk, hogy mivel az
utóbbi időben több szerepet biztosítottak a fiatal labdarúgóknak, már
nem azt a játékerőt képviselik, amit korábban. A találkozó ma este 10
órakor kezdődik, és a Pro TV élőben közvetíti.

BL: Folytatódott a Barcelona negatív
müncheni sorozata
A Bayern München második félidei jó játékának köszönhetően
vendéglátóként 2-0-ra legyőzte
a Barcelonát a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, kedden.

Gólratörő játékkal kezdett mindkét fél, a nagyobb ziccerek a több
hibával játszó bajorok kapuja előtt
adódtak, előbb Manuel Neuer hibája nyomán, majd Robert Lewandowski jó helyezkedéséből. (Ez volt
egyébként a lengyel csatár első vendégszereplése korábbi sikerei helyszínén nyári átigazolása után.) A
fordulást követően változott a játék
képe. A német bajnoki címvédő
vette át a kezdeményezést, és a
helyzeteit korábban kihagyó Barcelonával ellentétben élt is a lehetőségeivel: szöglet után vezetést is
szerzett, majd alig négy percre rá

egy jól felépített támadásból másodszor is betalált. Így folytatódott a Barcelona negatív müncheni sorozata:
továbbra is nyeretlen itt a katalán
gárda, míg a Bayern fontos három
ponttal gazdagodott.

A hajrában szerzett góllal tett így a
legutóbb döntős Liverpool is, amely
házigazdaként a 89. percig 1-1-re állt
az Ajax ellen, ám kései találata győzelmet ért a Mersey-parti együttesnek.

Eredményjelző

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: Liverpool (angol) – Ajax Amsterdam (holland) 2-1 (1-1).
Az állás: 1. Ajax 3 pont/2 mérkőzés (5-2), 2. Napoli 3/1 (4-1), 3. Liverpool 3/2 (3-5), 4. Glasgow
Rangers 0/1.
* B csoport: FC Porto (portugál) – Club Brugge (belga) 0-4 (0-1), Bayer Leverkusen (német)
– Atlético Madrid (spanyol) 2-0 (0-0).
Az állás: 1. Club Brugge 6 pont, 2. Leverkusen 3 (2-1), 3. Atlético Madrid 3 (2-3), 4. Porto 0.
* C csoport: Bayern München (német) – FC Barcelona (spanyol) 2-0 (0-0), Viktoria Plzen
(cseh) – Internazionale (olasz) 0-2 (0-1).
Az állás: 1. Bayern München 6 pont, 2. Barcelona 3 (5-3), 3. Internazionale 3 (2-2),
4. Plzen 0.
* D csoport: Olympique Marseille (francia) – Eintracht Frankfurt (német) 0-1 (0-1), Sporting
Lisszabon (portugál) – Tottenham Hotspur (angol) 2-0 (0-0),
Az állás: 1. Sporting 6 pont, 2. Tottenham 3 (2-2), 3. Frankfurt 3 (1-3), 4. Marseille 0.

Idénykezdés az alacsonyabb osztályú
megyei bajnokságokban is
Megkezdődtek a legalacsonyabb szintű labdarúgó-bajnokságok is, a vegytiszta amatőr
foci. Ha a 4. liga második vonalában már az
előző idényben is szerepeltek, a 6. ligás csapatok két és fél év szünet után léptek ismét pályára. Amúgy nem a 6. ligában, hanem a
Románia-kupa ezen szintű kluboknak szervezett első selejtezőkörében. A mérkőzéseken néhány szokatlan eredmény is született.

Eredmények:

* 4. liga (a megyei bajnokság másodosztálya), 1. forduló: Harasztkerék – Mezőzáh 1-0, Gernyeszeg – Mezőpagocsa 0-3, Gerendkeresztúr – Magyaró 2-5,
Mezőceked – Mezőgerebenes 1-1, Alsóidecs – Görgénysóakna 2-8, Hadrév
– Kerelőszentpál 4-2. Nyárádkarácson állt.
* Románia-kupa, megyei szakasz, 1. kör: Harangláb – Magyarsáros 7-4, Nyárádmagyarós – Nyárádgálfalva 0-3, Sáromberke – Jedd 3-5, Egrestő – Somosd 1-8, Cintos – Csittszentiván 3-4.

Európai focikörkép
* Spanyol La Liga, 5. forduló: Atlético Madrid – Celta Vigo
4-1, Betis – Villarreal 1-0, Espanyol – Sevilla 2-3, Cádiz – FC
Barcelona 0-4, Elche – Athletic Bilbao 1-4, Getafe – Real Sociedad 2-1, Girona – Valladolid 2-1, Rayo Vallecano – Valencia
2-1, Real Madrid – Mallorca 4-1, Almería – Osasuna 0-1. Az élcsoport: 1. Real Madrid 15 pont, 2. FC Barcelona 13, 3. Betis
12.
* Olasz Serie A, 1. forduló: Fiorentina – Cremonese 3-2, AC
Milan – Udinese 4-2, Hellas Verona – Napoli 2-5, Juventus –
Sassuolo 3-0, Lazio – Bologna 2-1, Sampdoria – Atalanta 0-2,
Spezia – Empoli 1-0, Monza – Torino 1-2, Lecce – Inter 1-2,
Salernitana – AS Roma 0-1; 2. forduló: AS Roma – Cremonese
1-0, Atalanta – AC Milan 1-1, Bologna – Hellas Verona 1-1, Empoli – Fiorentina 0-0, Torino – Lazio 0-0, Inter – Spezia 3-0,
Sampdoria – Juventus 0-0, Sassuolo – Lecce 1-0, Napoli –
Monza 4-0, Udinese – Salernitana 0-0; 3. forduló: Fiorentina –
Napoli 0-0, AC Milan – Bologna 2-0, Hellas Verona – Atalanta
0-1, Juventus – AS Roma 1-1, Lazio – Inter 3-1, Spezia – Sassuolo 2-2, Monza – Udinese 1-2, Cremonese – Torino 1-2, Lecce
– Empoli 1-1, Salernitana – Sampdoria 4-0; 4. forduló: AS
Roma – Monza 3-0, Atalanta – Torino 3-1, Bologna – Salernitana 1-1, Empoli – Hellas Verona 1-1, Inter – Cremonese 3-1,
Juventus – Spezia 2-0, Sampdoria – Lazio 1-1, Sassuolo – AC
Milan 0-0, Napoli – Lecce 1-1, Udinese – Fiorentina 1-0; 5. forduló: Fiorentina – Juventus 1-1, AC Milan – Inter 3-2, Torino –
Lecce 1-0, Hellas Verona – Sampdoria 2-1, Lazio – Napoli 1-2,
Spezia – Bologna 2-2, Monza – Atalanta 0-2, Udinese – AS
Roma 4-0, Cremonese – Sassuolo 0-0, Salernitana – Empoli
2-2. 6. forduló: Atalanta – Cremonese 1-1, Bologna – Fiorentina
2-1, Empoli – AS Roma 1-2, Inter – Torino 1-0, Juventus – Salernitana 2-2, Lazio – Hellas Verona 2-0, Sampdoria – AC Milan
1-2, Sassuolo – Udinese 1-3, Napoli – Spezia 1-0, Lecce –
Monza 1-1. Az élcsoport 1. Napoli 14 pont (13-4), 2. Atalanta
14 (10-3), 3. AC Milan 14 (12-6).
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Szavaztak az Európai Parlamentben

Több pénzt kapnak az erdőtulajdonosok

Közeledik a Marosvásárhelyi EKE által szervezett XVI. Teleki Teljesítménytúra, melynek kiindulópontja idén először a szovátai Outward
Bound Ifjúsági Központ lesz.
A szeptember 24-i versenyen a résztvevők a Görgényi-havasok vadregényes tájain próbálhatják ki erőnlétüket, teljesítőképességüket, gyalogolva, szaladva vagy akár tekerve, a következő távokon: gyalogos: 10,
25, 45 km, szaladó: 25, 45 km, kerékpáros: 35 km, illetve vezetett túrát
indítanak a 10 km-es útvonalon azoknak, akik csak túrázni szeretnének,
versenyzés nélkül. Aznap, szombaton reggel busz indul a Marosvásárhely–Szováta útvonalon, érdeklődni, feliratkozni erre Szilágyi Eszternél
lehet a 0749-071-453 telefonszámon.
Bővebb információk a túra honlapján (teleki.ekemvh.ro) és a Facebookoldalán (www.facebook.com/TelekiTrail) kaphatók.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén szeptember 13-án megszavazott,
Az új erdészeti stratégia
2030-ig című jelentés újdonságokat hoz az erdészeti ágazat számára.

Mózes Edith
Carmen Avram európai parlamenti képviselő, az S&D árnyékjelentéstevője több pénzt kért az
Európai Bizottságtól az állami
vagy magántulajdonban lévő erdőkre. Ezeknek a támogatásoknak
azokat a tulajdonosokat kell támogatniuk, akiknek erdei a biodiverzitási stratégia környezetvédelmi
célkitűzései által védelem vagy szigorú védelem alá kerülnek. Carmen Avram ugyanakkor felkérte az
Európai Bizottságot, hogy készítsen hatástanulmányt, mielőtt az új
erdős területeket bevonják a különleges védelmi rendszerbe.
Ez a támogatás létfontosságú,
mert Románia egyike annak a négy
tagállamnak, amelyek területén
még mindig vannak érintetlen
erdők – hívta fel a figyelmet Carmen Avram az Európai Parlament
plenáris ülésén.
Ugyanebben a jelentésben további lényeges kérések is szerepelnek a romániai erdészeti ágazat
számára:

Carmen Avram

– állami támogatás új erdős területek létesítéséhez és fenntartásához;
– az erdők fenntartható kiaknázásától függő vidéki hegyi közösségek pénzügyi támogatása;
– az agrárerdészet anyagi támogatása;
– zéró tolerancia az illegális erdőkivágásokkal szemben, és a kitermelt
faanyag
jobb
követhetősége.
***
Az új erdészeti stratégia 2030-ig
című jelentést szeptember 13-án
417 igen szavazattal szavazta meg
az Európai Parlament plenáris
ülése.
Az EU 2030-ig szóló új erdészeti stratégiája az Európai Zöld
Deal egyik kiemelt kezdeménye-

Fotó: carmenavram.ro

zése és az EU 2030-ig szóló biodiverzitási stratégiáján alapul. A stratégia hozzájárul az EU biológiai
sokféleségre vonatkozó céljainak
eléréséhez, valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
csökkentéséhez. Az üvegházhatás
csökkentését tervezi 2030-ra legalább 55%-kal, 2050-re pedig a klímasemlegesség elérését.
Elismeri az erdők központi és
többfunkciós szerepét, valamint az
erdészek és a teljes erdőalapú értéklánc hozzájárulását a fenntartható és klímasemleges fejlődés
megvalósításához 2050-re. Célja a
vidéki területek életben tartása –
olvasható egyebek mellett a Carmen Avram európai parlamenti
képviselő sajtóirodája által kiadott
közleményben.

A közös érdekek mentén épülnek tovább
a székely–katalán kapcsolatok
A szervezők meghívására a
Székely Nemzeti Tanács küldötteként Dabis Attila külügyi megbízott szeptember
11-én Barcelonában részt
vett a katalán nemzeti ünnepen megrendezett nagyszabású demonstráción, melyre
a 2017-es függetlenségi népszavazás ötödik évfordulóján
került sor.

A felvonuláson mintegy félmillió katalán, illetve törekvéseikben
őket támogató külföldi meghívott
emelte fel szavát Katalónia békés
önrendelkezési törekvései, a független Katalán köztársaság kivívása érdekében.
Az eseményt megelőző napon
Dabis Attila a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeménye-

A felvétel a barcelonai demonstráción készült

Tekerj, szaladj vagy gyalogolj
a Görgényi-havasokban!

zésről tárgyalt a demonstrációt szervező Katalán Nemzetgyűlés (Assemblea Nacional Catalana – ANC)
vezetőivel, Dolors Feliu elnökkel,
valamint Bàrbara Roviróval, a szervezet nemzetközi bizottságának koordinátorával. A felek alapvető
közös érdeknek tekintették, hogy a
polgári kezdeményezés nyomán az
EU jogszabályt alkosson a nemzeti
régiók védelmében. Hangsúlyozták,
hogy a kezdeményezés további sikere érdekében szükséges annak
tartalmát az uniós kohéziós politikába illeszteni olyan módon, hogy
az Európai Bizottság számára is
egyértelművé váljon: a jogalkotás
nyomán született szabályozás a gyakorlati problémák megoldása érdekében elengedhetetlen.
Az eseményen a Székely Nem-

zeti Tanács külügyi megbízottja a
katalán függetlenségi törekvések
több képviselőjével is találkozott,
Erika Casajoana Daunerttel, Katalónia brüsszeli állandó képviseletének helyettes vezetőjével, a Gábor
Áron-díj idei kitüntetettjével közösen pedig meglátogatta Carles
Puigdemont i Casamajó legitim katalán elnök, EP-képviselő barcelonai irodáját.
A felvonulás egyik fontos mozzanatában a főszervező ANC elnöke hangos ováció közepette
köszöntötte az eseményen részt
vevő népek és nemzetek képviselőit, így a magyar nemzetközösség
képviseletében a Székely Nemzeti
Tanácsot.
A Székely Nemzeti Tanács
sajtószolgálata

Tanácsülés az országos
helyreállítási terv (PNRR)
pályázatainak kapcsán
A helyi tanács a szeptember 14-i azonnali tanácsülésen döntött több
olyan projekt kiegészítéséről, amely az országos helyreállítási terv
(PNRR) részét képezi.
Az illetékes minisztérium a Soós Zoltán polgármester által előterjesztett
5 PNRR-projekt kiegészítését kérte, amelyet a helyi tanácsosok jóváhagytak.
A LOT I, II, VI. tömbházak épületeinek energetikai felújítására vonatkozó projektek, a Romulus Guga Általános Iskola energiahatékonysága
Marosvásárhelyen és a Gheorghe Marinescu Elméleti Líceum energiahatékonysága Marosvásárhelyen című pályázatok kiegészítésére volt szükség.
Az utolsó napirendi pontban megnevezték a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjét a Maros megyei oktatási intézmények megüresedett
igazgatói és igazgatóhelyettesi tisztségeinek betöltésére kiírt versenyvizsga-bizottságba.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleménye

Idén sem maradnak írók nélkül
az iskolák
Szeptember 16-án startol az Írók
az iskolában 2022-es évada,
amelyre szeptember és november
között kerül sor a marosvásárhelyi
Podium Egyesület szervezésében.
Az előző évekhez hasonlóan idén is
román és magyar anyanyelvű írók
és költők tartanak rendhagyó irodalomórákat marosvásárhelyi középiskolákban, azonban újdonságokra
is számítani lehet.
A projekt fő célja, hogy népszerűsítse a kortárs magyar és román
irodalmat a fiatal olvasóközönség
körében. Ennek érdekében román
és magyar írók és költők tartanak
rendhagyó irodalomórákat a partnertanintézményekben. Minden író
három osztálynak tart rendhagyó
irodalomórát egy iskolai nap leforgása alatt.
A projekt jövőbeli bővítése céljából idén egy újfajta tevékenységre
is sor kerül kísérleti jelleggel: Andrei Ruse író szinte egy teljes hétig
lesz vendég itt, és három napon át
szervez tevékenységeket a diákoknak, összesen kilenc osztállyal találkozik.
Összesen 30 osztály, öt líceum és
körülbelül 750-800 diák vesz részt
a projekt keretében szervezett eseményeken.
Az idei partnertanintézmények
között van a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum, az Unirea Főgimnázium, az Alexandru Papiu Ilarian
Főgimnázium és a Gheorghe Şincai
Műszaki Líceum.
Idén négy román és négy magyar
költő találkozik a fenti líceumok diákjaival. Az írók névsora: Mărcuţiu-Rácz Dóra, Horváth Benji,
Balázs Imre József, Kész Orsolya,
Andreea Pop, Al. Cistelecan, Andrei Ruse, Alexandra Felseghi.
Balázs Imre József (Székelyudvarhely, 1976) költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár. Líceumi
tanulmányait a csíkszeredai Tamási
Áron iskolában végezte, majd a

Babeş–Bolyai Tudományegyetem
hallgatója lett. 1998 óta tanít ugyanazon az egyetemen. Számos versesés esszékötete jelent meg: Ismét
másnap, Az avantgárd az erdélyi
magyar
irodalomban,
Fogak
nyoma. Irodalmi munkásságát számos díjjal jutalmazták, többek között Móricz Zsigmond-díjjal,
Osváth Ernő-díjjal és József Attiladíjjal.
Mărcuţiu-Rácz Dóra (Nagyvárad, 1996) költő, író, fordító. A
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Bölcsészkarán szerzett oklevelet.
Verseket és rövidprózát ír. 2017-ben
jelent meg első verseskötete
Macska van az úton címmel, 2020ban a második, a Már minden nő
hazament című. Jelenleg a Helikon
folyóirat szerkesztője.
Horváth Benji (Marosvásárhely,
1988) költő és slammer. 2009-ben
jelent meg első verseskötete A cseplini díva címmel, majd később a
többi: Beatcore, Az amnézia útja, A
dicsőséges Európa. Munkásságát
több díjjal is jutalmazták: Látó-nívódíj, Műút-nívódíj, Móricz Zsigmond-ösztöndíj.
A
Helikon
folyóirat szerkesztője.
Kész Orsolya (Csíkszereda,
1994) esszéíró, irodalomkritikus.
Középiskolai tanulmányait a csíkszeredai Tamási Áron iskolában végezte, majd a Babeş–Bolyai
Tudományegyetemen szerzett bölcsészoklevelet. 2016 óta rendszeresen publikál kritika és esszé mellett
szaktanulmányokat, többek között
az Élet és Irodalom, az Alföld, a
Szépirodalmi Figyelő, a Korunk, a
Látó, a Helikon és a Litera irodalmi
folyóiratban is. Jelenleg a Csíki játékszín irodalmi titkára.
Az Írók az iskolában projektet a
marosvásárhelyi Podium Egyesület
szervezi, és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal társfinanszírozásával valósul meg.
A 2022-es évad támogatója a
Reea Kft.
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Tanévnyitók…
Szeptemberi ünnepnapok. Ilyenkor számba vesszük, kik jönnek,
kik maradnak, kik mentek el. Csillogó gyermekszemek jönnek, okos,
új generációk, szép jövendők várományosai. Kitárt karú tanítók. Órarend nélküli napok: az első nap az
örömteli találkozások, a második
nap a kirándulások, a harmadik a
sportok napja. Ők azok, akik maradnak.
Akik elmentek, nyomot hagynak
maguk után.
Az idén, a 2022. évben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem két értékes, kiváló
tudósa távozott közülünk. Az elválás és felelősség nyomasztó súlya
nehezedett reánk.
Egyik klinikus, dr. PÉTERFFY
ÁRPÁD professzor, szeretett volt
diáktársunk, nemzetközileg elismert szívsebész, új műtéti módszerek feltalálója. Külföldön élt.
Tevékenységéért Professor Emeritus diplomát kapott az egyetemünktől, amit visszaadott, mert
éppen azelőtt szüntették meg az évtizedes, hagyományosan magyar
anyanyelvű oktatást a fakultáson.
Halálának híre, hiánya súlyos csapást jelentett. Nagy sajtóvisszhangot kapott ismertsége miatt is.
A másik az orvosi fizika alapkutatásában kiemelkedő eredményeket elérő dr. OLARIU MIHAI
professzor, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem fizika szakos végzettje, aki a marosvásárhelyi biofizika tanszéken tanárom volt (1962–63), ahol ő
akkor, 1962–2009 között dolgozott. Később egyetemi oktatóként
évtizedeken át a kollégája lehettem.
Az oktatáson túl, sokrétű szakmai tevékenysége didaktikai és tudományos anyagok létrehozásával
gazdagodott. Munkásságának eredményei: öt biofizika elméleti
könyv, ahol két esetben első
szerző, három gyakorlatjegyzet,
három egyetemi tankönyv, amelyek közül egynél első szerző. A
118 tudományos dolgozatból 30
esetben első szerzőként – szóbeli
vagy írásos formában – teszi közzé
munkáit. Négy felfedezésének igazoló bizonylatai az 1963., 1964.,
1969., 1973. évekből valók. A találmányok száma öt, ebből négy
egyedül a sajátja. Csoportban vég-

zett kutatómunkája gyakorlati
hasznát bizonyítja nyolc kutatási
szerződéskötés.
1973-ban a fizikatudományok
doktora diplomát szerez a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem fizika
tanszékén.
A marosvásárhelyi egyetem a tevékenységét Professor Emeritus
diplomával ismerte el 2009-ben.

Dr. Olariu Mihai

Halálának híre nem kapott visszhangot a magyar sajtóban, igyekszem
pótolni.
Évtizedeken
keresztül tanított a magyar tagozaton, méltó a megemlékezésre.
Azok közül a ritka kivételek közül
való volt, aki valóban tanítani, jobbítani akart. Magyarul tanult, és
képes volt fontos fogalmakat magyarra fordítva tolmácsolni, ha kínosan hadakoznunk kellett a
kifejezésekkel. Erre nagy szükség
volt. Vizsgákon nekünk sem volt
mindegy, mint egykori tanulóknak,
hogy a fizikában használatos „nyomás” szakszót „presiune” helyett
„împingere” (lökés) szóval fordítsuk, csak úgy diákosan, kapásból.
A biofizikát, bár nem tartozott soha
az orvostanhallgatók kedvelt tantárgyai közé, tanultuk, mert tudtuk,
hogy „vízválasztó” szerepet tölt be
az orvossá válásban. A továbbjutás
szempontjából minden ezen áll
vagy bukik. Dr. Olariu Mihai segítőkészsége, igyekezete hozzájárult
diákjaink sikeréhez.
Hálásan gondolok rá ma is.
Most is magam előtt látom, amint
elgondolkozva, lassú léptekkel ballag felfelé a lépcsőkön az egyetemi
évnyitóra. Útközben, ha találkoz-

tunk, előzékenyen mindig magyarul szólt. Visszagondolva pár szavas beszélgetéseinkre, hallani
vélem a hangját, amint szól: „Ha
valami elromolhat, el is romlik”,
majd mintha csak magának folytatná: „tudd, hogyan kell újrakezdeni”. Életem folyamán sokszor
eszembe jutottak szavai. Évtizedekkel később szomszédok lettünk.
Alig ismertük egymás emberibb
arcát.
Gyászáról értesülve, bekopogtam özvegye, O. Mária asszony, a
gyógyszerészeti kar volt előadótanára ajtaján, kifejezni együttérzésemet. Hosszasan elbeszélgettünk,
ismerkedtünk. Már nem is éreztük
magunkat annyira távol egymástól.
A fájdalom, a magára maradottság
több irgalmat, megértést csiholt ki
belőlünk. Családjaink sorsa bizonyos hasonlóságot mutatott:
Mi elvesztettük egyik drága fiunkat, Hunort (1970–2002), ők elvesztették egyetlen gyermeküket,
Mirceát (1967–2018). Azelőtt apa
és fia közös vadászata jelentette
legnagyobb örömeik egyikét. Állattenyésztési mérnök fiuk szívinfarktus miatti hirtelen halála
kettétörte családi életük harmóniáját.
Tudományos célkitűzéseit megvalósító kitartó munkásságát elmélyült
szervezettséggel
és
felelősséggel végezte, amire
magam is törekedtem. Ő sem tartozott a magamutogató, harsány szónokok közé, akiktől magam is
irtózattal fordultam el.
Családja felé tisztelettel fordulva
élte életét. Súlyosbodó cukorbetegsége megpecsételte sorsát. 2022.
augusztus 13-án halt meg Marosvásárhelyen.
Dr. Olariu Mihai professzor, közöttünk élve, szerénységével, tudásával és becsületes magatartása
példájával segíteni tudott a magyar
anyanyelvű hallgatóknak is orvossá válásuk kezdő lépéseinél
több generáción keresztül. Feleségének özvegy árvaságában őszintén kívánom a hit elégtételét!
Méltók a megemlékezésünkre.
Akik maradtak, azoknak becsengettek. Egyetemeken, iskolaudvarokon elült a gyermekzsivaj, ma
még béke van, kezdődhet a munka.
Dr. Toszó Sarolta,
az orvostudományok doktora

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
versenyvizsgával felvesz

• egy hálózati rendszergazdát – COR-kód 252301.
A versenyvizsga időpontja: szeptember 30., 10 óra.
A feliratkozás határideje: szeptember 23.
Bővebb tájékoztatás
a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera/ honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

Roncsautóprogram 2022
Eladná régi autóját?
Most lehetősége van LEADNI akkor is, ha NEM kíván új autót vásárolni.
Szállítást, forgalomból kiíratást
és helyben fizetést vállalunk!
Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon.

Nagyernye
Polgármesteri Hivatalában
technikai és kataszteri iratok meghirdetésére kerül sor

Nagyernye Község Polgármesteri Hivatala székhelyén a Tanarok Iskolára járó (Sáromberke) és az Árokhát (Ikland) dűlőkben végzett kataszteri munkálatok parcelláris meghirdetésére kerül sor, mely megtekinthető 2022. szeptember 15-től kezdődően 30 napig.
Fellebbezési szándékukat Nagyernye Polgármesteri Hivatalában vagy az Országos Kataszteri Hivatal
weboldalán jelezhetik.
Jánosi Ferenc polgármester
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420.
(66754-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és TÖLTŐNŐT hentesáru
készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (23252-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolok, az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (17079-I)
ELADÓ sírhely a Jeddi úti temetőben. Tel.
0770-384-200. (17157)
ELADÓK 8 hetes yorkshire kiskutyák. Tel.
0753-473-193. (17157)

LAKÁS
ELCSERÉLNÉM
kicsi
udvaros
lakásomat
nagyobbal
vagy
tömbházlakással. Tel. 0773-345-605.
(17101)
ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50 m2es lakás a Dózsa György utca 189. szám
alatt. Érdeklődni mindennap 8-20 óra
között a 0773-381-254-es telefonszámon.
(17063)

MINDENFÉLE
BOR, SZŐLŐ rendelhető Ákosfalván.
Tel. 0756-811-553. (mp.-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, új tető készítését Lindab lemezzel, cserépforgatást,
szigetelést
kátránnyal, polisztirénnel, vakolást, bádogosmunkát, csatornakészítést és javítást, akármilyen kisebb javítást.
Tel. 0740-651-354. (17116)
VÁLLALUNK tetőjavítást, akármilyen
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak 16%
kedvezmény. Tel. 0767-564-102, Miklós.
(16993)
VÁLLALUNK bármilyen építkezési
munkát, szigetelést, meszelést, tetőjavítást, bádogosmunkát, kapuk, kerítések hegesztését, bármilyen kis
javítást. Adunk anyagot akármilyen
munkához. Vállalunk sürgős munkálatokat is. Tel. 0767-763-947, András.
(16780)
VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen
javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást, teraszkészítést. Hívjanak bizalommal!
Tel.
0759-467-356.
(17038-I)
VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel. Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837-782.
(17039-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (17117-I)
VÁLLALJUK új tető készítését, saját
anyagunkból is (bármilyen mintájú
Lindab lemez, cserép is), külső szigetelést, parkettlerakást, kisebb tetőjavítást,
cserépforgatást.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel. 0753-967-492, István; 0751-622195, Gabi. (17145-I)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést kartonból vagy polisztirénből,
meszelést és kisebb javítást. Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (17118-I)

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást, sürgős javítást, építkezési munkát. Tel.
0750-826-225. (16832)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0767-563-971, Balázs. (16992)

MEGEMLÉKEZÉS
„Az évek telnek, az idő halad,
de szereteted és jóságod
örökre velünk marad.”
Szomorú
szívvel
emlékezünk szeptember 15-én a
székelykakasdi
id. GIDÓFALVI ANDRÁSRA
halálának
hetedik
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, Ida, fia,
András, két menye: Ilus és
Anikó, három unokája és öt
dédunokája. (17137)

ELHALÁLOZÁS

„Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de
fáj,
ha
látom
könnyetek. Ha rám gondoltok,
mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok.”
A marosszentgyörgyi születésű
FILEP TORDAI PIROSKA TÜNDE
– született 1964-ben,
tragikus körülmények között
elhunyt 2019-ben –
hamvait a marosszentgyörgyi
római katolikus temetőben helyezzük végső nyugalomra 2022.
szeptember 17-én, szombaton 13
órakor.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (17159)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás
szívvel
mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
feleségemet, CSATLÓS PAULA
KATALINT
utolsó
útjára
elkísérték.
Megköszönjük
a
rokonok,
barátok jóságát, akik őt élete
során mindenben segítették.
Gyászoló férje, Attila. (p.-I)
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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,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-500-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 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.

