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Letisztított magyargyalázás

L

etisztította kerítéséről a magyargyalázó szöveget a marosvásárhelyi Szabadság utcai ingatlan
tulajdonosa. Miután a Muie unguri!!!
(Szoptok magyarok!!!) felirat mintegy tíz napig „ékesítette” az Indatech Kft . betonkerítését, lapunk arra
volt kíváncsi, hogy az elektronikai
szerkezeteket forgalmazó cég vezetői mikor szánták el magukat annak eltávolítására. Kiderült viszont,
hogy Bianca Burduv adminisztrátor
és munkatársai addig nem is tudtak
a hatalmas piros betűkkel felfestett
trágárságról. A cégvezető ezt azzal
magyarázta, hogy mind ő, mind
alkalmazottjai a főtér irányából érkeznek a munkahelyükre, és nem
látják a bejárati kapun túl lévő kerítést. Az épületre felszerelt kamera
segítségével sem sikerült egyelőre
megtudni, hogy mikor és hányan követték el a magyarellenes provokációt. A városháza és a helyi rendőrség
ugyanis a szombati Nagyszebeni

Jedd község polgármestere nem
először köt kötényt magára

▴ FORRÁS: ROTARACT

Pincérnek álló hírességek
A gyermekgyógyászati klinikának gyűjt a Rotaract

• Polgármester, múzeumigazgató, rádiós műsorvezető vagy mese-

pszichológus – mind-mind pincérkötényt köt az elkövetkező két hétben. Nem azért, mintha szakmát váltottak volna, de egy-egy estére
elvállalták, hogy borravalót gyűjtenek a marosvásárhelyi Gyermekgyógyászati Klinika javára.
SZÁSZ CS. EMESE

M

ostanában tán többen és
többet jótékonykodnak,
gyűjtenek, adományoznak az emberek, mint egész évben
összesen. Ebből a körből próbálnak
kitörni a marosvásárhelyi Rotaract
Klub Téka tagjai, akik évek óta a
Give in a Diff erent Way jelszó alatt
másképp próbálnak adományozni.
Volt, hogy fagyizni, korcsolyázni
vitték az árva gyerekeket, máskor
műalkotások árverezésével igyekeztek segíteni, legsikeresebb projektjük azonban, amikor ismert és
köztiszteletben álló személyiségeket kérnek fel arra, hogy egy-egy
estére pincérkötényt kössenek, s
poharakkal teli tárcákkal, ételek-

kel a karjukon gyűjtsék a borravalót. Tavaly ilyenkor például 7588 lej
értékű borravaló gyűlt össze, amelyet az Együtt a Rákos Gyerekekért
Alapítvány napközi központjának
a helyreállítására ajánlott fel a Rotaract.
„Idén harmadik alkalommal
kértünk fel különböző köztiszteletben álló személyiségeket, hogy
pár órát szakítva szabadidejükből
pincérként szolgáljanak fel egy nemes cél érdekében. Az összegyűjtött borravalót a Megyei Kórház
2-es számú Gyermekgyógyászati
Klinikájának adományozzuk majd,
ők pedig egy lépcsőfelvonó megvásárlására fordítják az összeget,
hogy a mozgáskorlátozott gyerekek
akadálymentes közlekedését biztosítsák” – magyarázza a Rotaract
részéről Ferenczy Anna, aki úgy

Főszerkesztő: Kozán István

érzi, az eddigi akcióik közül a pincérkedés újdonsága, kreativitása
az, amivel a legtöbb emberhez elértek, sőt adakozásra is biztatták
ezzel őket.
A különleges felszolgálások sora hétfőn este már elkezdődött a
Petry Bistro – Grill&Wine étteremben, ahol Jeszenszky Attila, Marosvásárhely egyik közismert optikusa öltött pincérkötényt magára,
tegnap pedig B. Szabó Zsolt rádiós
műsorvezető és Bereczky Sándor
fotós szolgálta ki az étterem vendégeit. De a felszolgálók közt lesz
Soós Zoltán múzeumigazgató, Fülöp Tímea, a Kultúrpalota vezetője, Borsos Csaba, a Rádió Gaga jól
ismert hangja, Kádár Annamária
mesepszichológus, Peti András
tanácsos vagy Bányai István, Jedd
polgármestere is.
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Hermannstadt – Bukaresti Dinamo,
Marosvásárhelyen játszott labdarúgó mérkőzéssel, pontosabban a fővárosi szurkolótábor ultráira terelték a
gyanút. A futballhuligánok valóban
kiviselték magukat a stadionban és
azon kívül, az elsőligás mérkőzést
újabb magyarellenes megnyilvánulásra használva, csakhogy a Szabadság utcai felirat jóval december 8-a
előtt került a kerítésre. „Jó lenne, ha
legalább be tudnánk azonosítani a
tett elkövetésének időpontját és módozatát, ezzel is segítve a hatóság
munkáját” – fejtette ki lapunknak Bianca Burduv, hangsúlyozván, hogy
rendkívül kellemetlenül érintették a
történtek. Mint mondta, a rendőrségi
helyszínelés után oldószert és mosószert ragadtak, és megpróbálták eltávolítani a feliratot, de mivel ez nem
sikerült, végül a betonkerítés színével azonos szürkére festették le.
Szucher Ervin

Leginkább jó házőrzőket
szeretnének

J

ól tud ugatni, de nem harap, vagyis képes helytállni a házőrzésben
– ilyen kutyát fogadnának örökbe
leggyakrabban a marosvásárhelyi
kutyamenhelyen, ahol jelenleg 137
négylábúról gondoskodnak, de folyamatosan érkeznek az új ebek, így
örökbefogadókra és adományokra is
folyton szükség van. Nagy Emíliától,
a marosvásárhelyi kutyamenhely
igazgatójától megtudtuk, hogy elenyésző azok száma, akik kimondottan „házi kedvencet” szeretnének
hazavinni, inkább a házőrzőket keresik. Az adoptált kutyát ivartalanítják, beoltják, azonosítóval látják el,
mielőtt az új gazdája elszállítaná –
magyarázta a menhely vezetője. Ám,
ha valaki meggondolja magát, és utcára küldi, elhagyja az állatot, azért
büntetés jár, rendőrségi eset lesz,

hiszen a csippel ellátott állatot azonosítják, és tulajdonosát felelősségre
vonják – tette hozzá az igazgató, aki
szerint visszavihető a menhelyre a
négylábú, amely „nem válik be”.
Ilyenkor télen még több a munkájuk a kutyamenhely munkatársainak, ugyanis megnő az utcán kóborló állatok száma. Ez többnyire azzal
magyarázható, hogy a környékről,
vagy akár távolabbi vidékekről is a
városba szállítják és elbocsátják a
kutyákat. Gyakran előfordul, hogy
gépkocsival hoznak egyszerre 5-6,
vagy akár annál is több állatot, és
egy nem túl forgalmas helyen elengedik. Valószínűleg arra számítanak, hogy a városban jobban megélnek a kutyák, illetve befogják azokat
és gondoskodnak róluk, ez azonban
hatalmas felelőtlenség. (Antal Erika)

Gazdára váró négylábú
a kutyamenhelyen
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