
Falunapok 
Nyárádselyében
Először rendeztek a hétvégén helyi
búcsúval egybekötött falunapokat a
Nyárádmente legmagasabban fekvő
településén. A kezdeményezés sikere
rávilágított arra, hogy mekkora szük-
ség van a közösségi életre egy kisebb,
félreeső faluban is.
____________4.
First Cut IV.
Amint arról korábban is röviden beszá-
moltunk, nagy volt az érdeklődés július
9–10-én a Média Tanszék végzős hall-
gatóinak alkotásai iránt a Sapientia
EMTE Kolozsvári Karán. A kétnaposra
szervezett eseményen előzetes re-
gisztrációval lehetett részt venni, több
mint százan fordultak meg a Tordai úti
épületben, hogy a legfrissebb filmes-
fotós terméssel ismerkedjenek.
____________5.
Ünnepi találkozó
Nagysármáson
A magyar népdal és néptánc varázsa
kerítette hatalmába mindazokat, akik
július 18-án, vasárnap részt vettek a
Járd ki lábam, járd ki most! első nagy-
sármási népzene-, népdal- és nép-
tánctalálkozón. A rendezvény
fiatalokat és időseket egyaránt vonzott
a helyi középiskola udvarára, ahol az
ideiglenes szabadtéri színpadot kiala-
kították. 
____________7.

Az elmúlt évihez hasonló eredményekkel foglalták el a
MOGYTTE Orvosi, Fogorvosi és Gyógyszerészeti Karán meg-
hirdetett helyeket a felvételiző diákok. Bár az egyetem eljut-
tatta szerkesztőségünkbe a hírt, hogy több mint 600-an
jelentkeztek az Általános Orvosi Kar román tagozatára, ér-
deklődésünkre a magyar nyelvű képzésre felvételizők számát
illetően csak a rektornak címzett írásbeli kérés alapján kap-
hattunk volna választ.

A július 25-én megtartott felvételi vizsgán az Általános Orvosi Kar
minden helye betelt mind a román, mint a magyar tagozaton. A román ta-
gozaton 687 jelentkező volt, közülük 438-an írtak átmenő, azaz ötös fölötti
jegyet, és 220 hallgatót vettek fel. A legmagasabb jegy 9,40 volt, az utolsó
bejutóé 6,87. Az eredményhirdetés után kiderült, hogy a magyar nyelvű kép-
zésre 270 jelentkező volt, 176-an írták meg az ötös fölötti átlagot,  és 120
hallgatót vettek fel, a legmagasabb jegy 9,12, az utolsó bejutóé 6,46 volt.  A
Fogorvosi Kar román nyelvű képzésére 50 helyre 124-en jelentkeztek, 75-
en írtak átmenő jegyet, az első bejutóé 8,86, az utolsóé 6,22 volt. 

Vészjelzés(ek)

Öles címmel jelent meg egy írás az egyik központi lapban, miszerint
az összeomlás határán áll a világ, majd tucatnyi forgatókönyvet sorol
fel a kb. húsz év múlva esedékes világkatasztrófához.

A cikk alapját egy 1970-ben végzett és nemrég újraelemzett tanul-
mány képezi, amely szerint egy tudományos kutatócsoport megállapí-
totta, hogy a világ összeomlik, ha a kormányok és nagyvállalatok
továbbra is mindenáron a gazdasági növekedést hajszolják. A gazda-
sági növekedés csúcspontja a kutatók szerint 2040-ben lesz, amit gaz-
dasági visszaesés, a földgolyó lakosságának megváltozása, a
természeti források és élelmiszerek csökkenése követ. Ami – jegyzik
meg a tudósok – nem jelenti ugyan az emberiség végét, inkább azt,
hogy az egész világon visszaesik az életszínvonal. 

Gaya Herrington, a KPMG tudományos kutatója szerint a techno-
lógia fejlődése hozzájárulhat a környezetszennyezés lassításához és
az élelmiszer-ellátás fenntartásához akkor is, ha a természeti források
kimerülnek. Ezzel szemben egy másik elmélet azt taglalja, hogy a tech-
nológiai fejlődés mellett fontos lenne a tudatos születésszabályozás,
az ipari termelés csökkentése és az egészségügyi, illetve oktatási szol-
gáltatások előtérbe helyezése. Ez a forgatókönyv egyelőre sci-finek
számít, de a Live Science szerint ily módon megfordítható lehetne a
folyamat.

Mózes Edith
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Továbbra is az Általános Orvosi Kar a legnépszerűbb 
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Nagysármáson lép be megyénkbe a Via Mariae, a
Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút,
amely az ausztriai Mariazellt köti össze Csíksom-
lyóval, Budapesten, Máriapócson, Füzesmikolán
át, kereszt irányban pedig a lengyelországi Czes-
tocowától a bosznia-hercegovinai Medjugorjéig
tart. 

A Szűz Mária-kegyhelyeket felkereső zarándokokat a
mezőségi településen ezentúl egy tábla fogadja, amely el-
igazítást nyújt az útirányról, ahol a szálláshelyük lesz, és
ahonnan továbbhaladnak. 

A háromnyelvű táblát, amely a sármásiakhoz is szól, jú-
nius 18-án, vasárnap avatták fel a helyi hivatalosságok,
köztük Botezan Valer polgármester, Trombitás Jolán alpol-
gármester, Küsmödi Attila szamosújvári plébános, Cămară
Daniel helyi ortodox és Kovács Szabadi Levente nagysár-
mási református lelkész, valamint a marosvásárhelyi EKE-
sek (az Erdélyi Kárpát Egyesület marosvásárhelyi
osztályának képviselői), további meghívottak, érdeklődők
jelenlétében.

Kiss Zoltán, a megyénken áthaladó út kiépítését, karban-

tartását vállaló csoport vezetője elmondta: a teljes útsza-
kasz meghaladja az 1.400 kilométert, ebből 500 Románián
vezet át, és gyalogszerrel 60 nap alatt teljesíthető. Az út
része a négynapos, közel 100 kilométeres szakasz, amely
Maros megyén halad át Nagysármás, Mezőmadaras, Ma-
rosvásárhely, Marosszentgyörgy, Jobbágyfalva, Sóvárad
érintésével, ahol a szálláshelyek vannak. Az EKE-sek mun-
kája révén a zarándokút mentén látható a fehér alapon lila
M betű. A tapasztalat szerint a jelzések egy részét „a jóa-
karók” eltüntetik, ezért az útvonal folyamatos karbantartást
igényel. Pedig szellemi értékteremtő szerepe van, hiszen
lehetővé teszi a különböző helyekről érkező zarándokok
közötti kapcsolaton túl, Erdély és ezen belül egy turisztikai
szempontból háttérbe szorult tájegység, a Mezőség egyedi
szépségeinek népszerűsítését és a vidék bekapcsolását a
nemzetközi vérkeringésbe, és mindenekelőtt keresztény és
kulturális értékeink, természeti szépségeink megismerte-
tését és népszerűsítését. Az út részletes leírása a marosvá-
sárhelyi EKE-sek honlapján olvasható. Kiss Zoltán
tájékoztatott, hogy a közeljövőben négy újabb információs
táblát fognak elhelyezni, húsz irányjelző oszlopot és újabb
jelzéseket, amelyekre a Bethlen Gábor Alapnál pályáztak
sikeresen. A sármási tábla kihelyezését gépekkel és mun-
kásokkal a polgármester támogatta. 

IDŐJÁRÁS
Kánikula

Hőmérséklet:
max.340C
min.180C

Ma OLGA és LILIÁNA, 
holnap SZABOLCS napja.
SZABOLCS: régi magyar sze-
mélynév, amelynek eredetére a
„szavában bölcs” etimológiát szo-
kás megadni. Egyes feltételezések
szerint a coboly vagy nyest jelen-
tésű szláv szóból származik.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. július 26.

1 EUR 4,9208
1 USD 4,1716

100 HUF 1,3601
1 g ARANY 242,5619

Kevesebb a munkanélküli
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség adatai sze-
rint júliusban 2,6%-os volt a munkanélküliségi ráta a me-
gyében, ez 0,16%-os csökkenést jelent az egy hónappal
korábbi helyzethez képest, amikor 2,76%-os volt ez az
arány. Jelenleg 6111 állástalan személyt – közöttük 2938
nőt – tartanak nyilván a megyei ügynökségnél. A nyilván-
tartottak több mint fele – 4346 személy – nem jogosult mun-
kanélküli-segélyre. Az állástalanok jelentős hányada – 4401
személy – vidéken él. Életkor szerint a 40 – 49 év közöttie-
ket (1713) és a 30–39 év közötti korosztályt (1254) érinti 
leginkább a munkanélküliség. Végzettség szempontjából
az elemi iskolát végzettek köréből származik a legtöbb állás
nélküli – 46,96% –, az általános iskolát végzettek a mun-
kanélküliek 23,06%-át, a líceumi tanulmányokkal rendelke-
zők a 12,73%-át, a szakiskolai végzettségűek a 12,24%-át,
a felsőfokú végzettségűek a 4,06%-át, a posztliceális vég-
zettségűek a 0,95%-át teszik ki. A nyilvántartott állástalanok
közül 2862 személy nagyon nehezen, 1465 nehezen fogal-
koztatható.

Iratkozás a középiskolába
Július 28-ig adhatják be iratcsomóikat (az általános iskolák-
ból kiadott dossziék tartalmát) a középiskolák kilencedik
osztályába felvételt nyert diákok. Aki ebben az időszakban
elmulaszt beiratkozni, elveszíti a líceumi helyét. A betöltet-
lenül maradt helyeket július 29-én hozzák nyilvánosságra,
az első számítógépes elosztás után beiskolázatlanul ma-
radt diákok ettől a naptól kezdődően augusztus 5-éig vá-
laszthatnak a rendelkezésre álló helyekből. 

Péntekig még nyitva a városi fedett
uszoda 

A marosvásárhelyi Mircea Birău-uszoda új programja sze-
rint a délelőtti órákban zárva tart. A hónap végéig, július 30-
ig 14–18 óra között kizárólag a sportolók és az
úszótanfolyamok résztvevői használhatják, míg 18–22 óra
között csak a nagyközönség számára nyitott. Továbbra is
előjegyzés alapján fogadják az úszni vágyókat, telefon-
szám: 0734-560-937. Július 31. – szeptember 10. között az
uszodát bezárják. Amint a polgármesteri hivatal honlapján
közlik, a programváltozást az indokolta, hogy kevesen vet-
ték igénybe az uszodát, főleg hétvégén.

Terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember 10.
között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybe-
tegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják már most
mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alko-
hol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon.
Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15
km-re, Maros megye). Jelentkezési határidő: augusztus 26.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni  Deé Lukács
Évától lehet a 0265-254-60-es telefonszámon.

Személygépkocsik ütköztek össze
Hétfőre virradóra Marosvásárhelyen, az 1989. December
22. úton (volt November 7. negyed) két személygépkocsi
ütközött, emiatt mindkét jármű a járdára repült. A rendőrségi
kivizsgálás szerint a baleset oka a túlzott sebesség és a kö-
telező elsőbbségadás elmulasztása volt. A járművekből egy
20 éves nőt és egy 35 éves férfit kellett kiszabadítani, mind-
két sérültet kórházba szállították. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

27.,kedd
A Nap kel 

5 óra 57 perckor, 
lenyugszik 
21 órakor. 

Az év 208. napja, 
hátravan 157 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Ingyenes gyermektábor
A Solidaris Egyesület XIII. alkalommal szervez Bedében in-
gyenes gyermektábort olyan kisiskolások számára, akiknek
a nyári vakációban nincs semmilyen táborozási lehetősé-
gük. A szervezők 6 és 14 év közötti gyermekek jelentkezé-
sét várják, akik Marosvásárhelyen élnek, és szívesen
vennének részt egy életre szóló vidám együttlétben. Jelent-
kezési határidő: július 31., szombat 20 óra. Bejelentkezés
és részletes információk a 0741-555-555-ös telefonszámon.

Nyári kulturális programok Szovátán
A szovátai Bernády Közművelődési Egyesület a Turisz-
tikai Információs Iroda közreműködésével, a Maros Me-
gyei Tanács és a szovátai önkormányzat támogatásával
újraindította nyári kulturális programjait a fürdőközpont
Petőfi parkjában. Az előadások csütörtöktől hétfőig zaj-
lanak a parkban felállított színpadon. A fellépőkről a Visit
Szováta Facebook-oldalán lehet tájékozódni. 

Losonczi Béla festményei
A Kultúrpalota földszinti, Art Nouveau Galériájában meg-
nyílt Losonczi Béla festőművész Párhuzamos lét című ki-
állítása. A Maros Megyei Múzeum és a Vásárhelyi
Forgatag által szervezett tárlat július 30-ig tekinthető meg.

Kopjafaállítás gróf Széchenyi 
Zsigmond emlékére 

Az Uz Bence Egyesület sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi
Zsigmond dédabisztrai vadászatainak emlékére kopjafa-
avató ünnepséget szervez augusztus 7-én délelőtt 11 órai
kezdettel a jódtelepi (Ratosnya község) református temp-
lomkertben. Beszédet mond Nagy Ferenc helyi reformá-
tus lelkipásztor, dr. Kálmán Attila történész, Széchenyi
Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke, dr.
Gergely Imre, a Világjáró Magyar Vadászok Klubjának el-
nöke, dr. Osváth Pál diplomata, vadász, az Uz Bence
Egyesület elnöke. A kopjafaavatás alkalmával rövid kul-
turális programra is sor kerül. A rendezvényt Farkas
Csilla Izabella vadász vezeti le.

RENDEZVÉNYEK

A magyar tagozatra 84-en jelentkeztek, 47-en írtak ötös
fölötti átlagot, a legjobb jegy 8,23, a legutolsó 5,08 volt,
három hely üresen maradt. 

A tesztvizsga kérdéseiből 70 közös volt, a többi 30
az általános orvosira felvételizők számára nehezebb,
a fogorvosi karra felvételizőknek valamivel köny-
nyebb. 

A Gyógyszerészeti Karon a román nyelvű képzésre 18-
an jelentkeztek, és 17 hallgatót vettek fel az 50 helyre,
a legjobb általános 9,93, az utolsóé 6,83 volt. A magyar

tagozaton 20 jelentkező volt, 19-en írták meg az át-
menő jegyet, a legjobb jegy 9,82, az utolsó bejutóé
8,53 volt. 

A Gyógyszerészeti Karon üresen maradt 33, illetve 31,
és a Fogorvosi Kar magyar tagozatán üresen maradt három
helyre átiratkozhatnak azok a diákok, akik az általános or-
vosin megírták az ötösön fölüli legmagasabb átlagot. 

A magyar nyelvű egészségügyi asszisztensképzés 60
helyére a középiskolában elért eredmények alapján 9,91 és
8,48 közötti átlaggal vették fel a jelentkezőket. Felvételi
vizsgát a többi, 3-4 éves képzés esetében sem tartottak. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Irányítótábla a Mária-úton
Újabb négyet fognak felszerelni 

Bodolai Gyöngyi



Az elmúlt időszakban Európa-szerte tapasztalt ára-
dások intenzitása a klímakutatókat is meglepte. A kuta-
tók a globális felmelegedést okolják az árvizek miatt, és
azt mondják, az elkövetkezendőkben egyre gyakrabban
következhetnek be hasonlók, az évszázad végére akár ti-
zennégyszer gyakrabban sújthatják Európát. 

Hayley Fowler professzor, a Newcastle-i Egyetem
munkatársa szerint a kormányok világszerte túl lassan
csökkentik az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, a globális
felmelegedés továbbra is gyors ütemben halad. Mint
mondta, ez a tanulmány azt sugallja, hogy Európa-
szerte egyre gyakrabban lesznek szélsőséges viharok,
pusztító árvizek. 

És mi történik Romániában? Érdekel egyáltalán va-
lakit a hatalom birtokosai közül a globális felmelegedés
és annak következményei? A kormánypárt belső hábo-
rújával van elfoglalva, a kormányfőnek és a pártelnök-
nek a politikai csatározások közben még a hazai
árvizekkel sincs ideje foglalkozni. A nacionalizmus
azonban egyre agresszívebben nyer teret. A minap tör-
tént egy eset, amikor egy orvos az asztalt verve követelte
a betegtől, hogy beszéljen románul, mert Romániában
él, pár nappal ezelőtt az egyik kolozsvári távolsági busz-
járat sofőrje tiltotta meg utasainak, hogy magyarul be-
szélgessenek.

Ideje lenne odafigyelni a jelenségekre. Amíg nem
késő…

Elemzik a minisztériumok 
költségvetés-végrehajtását

Azoknak a minisztériumoknak, amelyek első félévben
nem költötték el a kért összeget, szilárd biztosítéko-
kat kell nyújtaniuk arra, hogy a következő hat hónap-
ban javulni fog a költségvetés-végrehajtásuk – írta
Florin Cîţu miniszterelnök hétfőn a Facebook-olda-
lára. A kormányfő emlékeztetett, hogy a költségve-
tés-kiigazítás előtt elemzik az összes minisztérium
költségvetés-végrehajtását, és a kiértékelőt elküldik
a pénzügyminisztériumnak. Az egyes minisztériumok
büdzséjét az első félévre előirányzott és az első 
félévben elköltött összeg különbségének megfelelő
összeggel egészíthetik ki. A költségvetés-végrehajtás
kiértékelésének eredményeit nyilvánosságra hozzák.
A miniszterelnök azt is hozzátette, az idei költségve-
tési deficit az év elején vállalt szinten vagy alatta lesz.
(Agerpres)

Kötelező marad 
a beltéri maszkviselés

Augusztus elseje után is kötelező marad a beltéri
maszkviselés, de lazító intézkedésként növelik a ma-
gánrendezvényeken részt vevők maximális számát –
jelentette ki hétfőn Konstancán Lucian Bode bel-
ügyminiszter. A tárcavezető arra kérte sajtótájékozta-
tóján a lakosságot, hogy továbbra is tartsa be a
járványügyi szabályokat. „Aggodalommal követjük,
hogy mi történik Európa más országaiban, és hogy
milyen intézkedéseket alkalmaznak. Mi a korlátozá-
sok fokozatos feloldásának szakaszában vagyunk” –
nyilatkozta a miniszter. Lucian Bode ugyanakkor arra
kérte a lakosságot, hogy legyen a kormány partnere
a járvány leküzdésében, a partnerség legfontosabb
elemének az oltakozást nevezte. (Agerpres)

Elsőfokú kánikulariadó
Az ország legnagyobb részére kiterjedő, a hét végéig
érvényes elsőfokú (sárga jelzésű) kánikulariadót
adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat
(ANM). A meteorológusok szerint július utolsó napja-
iban a felmelegedés fokozatosan terjed és erősödik,
a hőmérséklet-páratartalom index pedig meghaladja
a 80 egységes kritikus küszöböt. Az ország nyugati
és déli, illetve helyenként a többi régiójában is káni-
kula várható. A hőmérséklet csúcsértékei 34 és 39
Celsius-fok között váltakoznak majd, helyenként az
éjszakai minimumok sem csökkennek 20 fok alá. Ol-
téniában és Munténiában lesz a legnagyobb a forró-
ság. (Agerpres)

Dragnea „a fizetéséből él”
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) volt
elnöke azt nyilatkozta hétfőn a Korrupcióellenes
Ügyészségtől távozóban, hogy a fizetéséből él. A po-
litikust támogató és bíráló táborok között egyébként
fizikai erőszakba torkolló konfliktus tört ki a DNA
székháza előtt. Liviu Dragnea hétfőn megjelent a Kor-
rupcióellenes Ügyészség (DNA) székházában, ahol
tudomására hozták, hogy meghosszabbítják az el-
lene elrendelt vagyonzárat a Tel Drum-ügy miatt,
amelyben a volt PSD-elnök az egyik vádlott. Újságírói
kérdésre válaszolva, hogy ennyi vagyonzár mellett
miből él, Dragnea azt mondta, a fizetéséből. A volt
pártelnököt az újságírók mellett a DNA székházánál
egy támogatói és egy bírálói csoport is várta, akik kö-
zött fizikai konfliktus robbant ki. Néhány idős nő to-
jással és joghurttal dobálózott, eltalálva egy tüntetőt,
egy riportert és egy fotóst. Dragnea egyik szimpati-
zánsa egy operatőrt bántalmazott. (Agerpres)
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Koronavírus 
A beoltottak arányától is függ 
a tanév kezdete Szerbiában

Folyami hulladékmentesítő szerkezeteket szerelnek fel
Romániában a román–magyar határszakasz mentén

Folyami hulladékmentesítő szerkezeteket szerelnek
fel Romániában 12 helyen a román–magyar határ-
szakasz mentén, hogy a jövőben megelőzzék a ma-
gyarországi folyók szennyezését, miután az elmúlt
években többször jelentős mennyiségű műanyag és
egyéb természetű hulladék került Magyarországra
a Romániából érkező folyókon – jelentette ki hétfőn
Nagyváradon Tánczos Barna környezetvédelmi mi-
niszter.

A tárcavezető egy sajtótájékoztatón beszélt erről. Elmondta,
hogy a következő hónapokban mérik fel, hova kellene felsze-
relni ezeket a szerkezeteket, amelyek nem engedik, hogy to-
vább haladjanak a víz által sodort különböző hulladékok.

A miniszter emlékeztetett, hogy az elmúlt években sokszor
hatalmas mennyiségű hulladék került át Magyarország terü-
letére a folyóvizeken keresztül. Felidézte: a legutóbbi magyar-
országi látogatásán tárgyalópartnereivel megállapodtak, hogy
Románia konkrét lépéseket tesz a további szennyezések meg-
előzése érdekében.

A miniszter közölte, hogy a 12 helyszín azonosítása után
várhatóan az idén meghirdetik a megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárást, és a
kormány finanszírozni fogja ezeknek a szerkezeteknek a meg-
építését. Elmondta, hogy a holland nagykövetség támogatásá-
val Románia elhelyezett már ilyen hulladékmentesítő
szerkezeteket, ezek tapasztalatát felhasználva, ki akarják ter-
jeszteni a védőrendszert a határ teljes szakaszára.

Áder János köztársasági elnök július elején levélben hívta
fel az Európai Bizottság elnökének figyelmét a Tiszán és a
Szamoson át Magyarországra érkező nagy mennyiségű hulla-
dék problémájára. Levelében az államfő emlékeztette Ursula
von der Leyent, korábban azt kérte Volodimir Zelenszkij
ukrán, valamint Klaus Johannis államfőtől, hogy vessék latba
befolyásukat a szennyezés megállítása érdekében. Tánczos
Barna júniusban látogatott Magyarországra, ahol többek kö-
zött Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, vala-
mint Nagy István agrárminiszterrel találkozott, és egyebek
mellett a folyami szennyezésekről is beszéltek. (MTI)

Patthelyzetbe kerültek a kínai–amerikai kapcsolatok
Hszie Feng kínai külügyminiszter-helyettes szerint
patthelyzetbe kerültek a kínai-amerikai kapcsola-
tok, elsősorban amiatt, mert „egyes amerikaiak
képzeletbeli ellenségként ábrázolják Kínát”.

A kínai külügyi tárca helyettes vezetője ezt hétfőn, a kelet-
kínai Tiencsinben Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-
helyettessel folytatott megbeszélésén közölte a kínai
külügyminisztérium közleménye szerint.

Hszie úgy vélekedett: az amerikai fél által gyakran emlege-
tett „szabályokon alapuló nemzetközi rend” valójában eszköz
az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei számára arra,
hogy saját szabályaikat állítsák be nemzetköziként, ráerőltetve
a világ többi országára. A kínai diplomata szerint valójában a
„dzsungel törvényét” kívánják bevezetni, mely alapján az
„erősebbnek van igaza”, és „a nagyobb hatalmaskodik a ki-
sebb felett”. Hszi leszögezte: a világnak szolidaritásra és
együttműködésre van szüksége, mert „az emberiség egy ha-
jóban evez”. Kína olyan nemzetközi kapcsolatokat kíván épí-
teni – tette hozzá –, melyek a kölcsönös tiszteleten, az
egyenlőségen, a jogszerűségen, és a minden fél számára elő-
nyös együttműködésen alapulnak. Hozzátette: Peking kész
együtt dolgozni Washingtonnal azon, hogy megtalálják a
közös nevezőt, és félretegyék a nézeteltéréseket. 

Egy nappal Sherman vasárnapi érkezése előtt Vang Ji kínai

külügyminiszter úgy nyilatkozott: Kína nem fogja elfogadni
az Egyesült Államok részéről a lekezelő modorban folytatott
kommunikációt. Vang szombaton úgy fogalmazott: nincs
olyan ország, amely feljebbvaló lenne a többinél. A kínai kül-
ügyi tárca vezetője ezzel Ned Price amerikai külügyi szóvivő
Sherman kínai útjával kapcsolatos kijelentésére reagált, mi-
szerint a látogatást az amerikai fél „erős helyzetből” eszközöli
a szövetségeseivel folytatott egyeztetéseknek köszönhetően.

Sherman vasárnap a Twitteren közzétett bejegyzésekben azt
írta, hogy az amerikai kormányzat azért küzd, hogy egyenlő
versenyhelyzetbe hozza az amerikai vállalatokat Kínában. Az
amerikai külügyminiszter-helyettes továbbá részvétét fejezte
ki a közép-kínai Honanban múlt héten pusztító súlyos áradá-
sok áldozatai miatt. 

Joe Biden amerikai elnök januári hivatalba lépése óta a két
ország képviselői első alkalommal márciusban Alaszkában
folytattak találkozót. A megbeszélések feszült hangulatban
zajlottak: az amerikai tisztségviselők a világ stabilitásának ve-
szélyeztetésével vádolták meg Kínát, míg a kínai képviselők
álszentnek nevezték Washington fellépését az emberi jogok
kapcsán a fekete amerikaiakkal szembeni bánásmódra hivat-
kozva.  A kapcsolatok azóta is feszültségekkel teliek maradtak,
a két fél több alkalommal kölcsönös szankciókat vetett ki egy-
másra, és gyakoriak voltak a diplomáciai szóváltások. (MTI)

A szerb oktatási miniszter szerint mindenki azt sze-
retné az országban, ha a megszokott módon kez-
dődhetne el szeptemberben a tanév, de ez attól is
függ, hogy milyen arányú lesz akkor az átoltottság,
és hogy mit javasol a koronavírus-járvány kezelésé-
vel megbízott válságstáb. 

Branko Ruzic a Vecernje Novosti című belgrádi napilap hét-
fői beszámolója szerint beszélt erről.

Egyelőre a nagykorú lakosság kevesebb mint felét oltották
be, de augusztus végéig még nőhet az átoltottság aránya –
mondta a miniszter. Arra kérte a 17–35 év közötti korosztályt,
hogy minél nagyobb arányban oltassa be magát a járvány le-
győzése érdekében. 

Az oktatási rendszer felkészült arra is, ha ismét távoktatást
kellene bevezetni, de mindenki abban bízik, hogy a tanév a
tantermekben kezdődik majd. A regisztrált koronavírus-fertő-
zöttek száma Szerbiában hétfőre 199-cel 720.112-re, Koszo-
vóban 25-tel 107.812-re, Észak-Macedóniában 24-gyel
156.063-ra, Montenegróban 69-cel 101.130-ra, Bosznia-Her-
cegovinában pedig 23-mal 205.446-ra növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában
Szerbiában eggyel 7.104-re növekedett. A térség többi orszá-
gában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így
a halottak száma Koszovóban 2.267, Észak-Macedóniában
5.488, Montenegróban 1.624, Bosznia-Hercegovinában pedig
9.724 maradt. (MTI)

A világon 194.108.544 ember kapta el eddig a koro-
navírus-fertőzést, a halálos áldozatok száma
4.158.573 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem
közép-európai idő szerint hétfő reggeli adatai sze-
rint.

Egy nappal korábban 193.657.935 fertőzöttet tartottak nyil-
ván, a halálos áldozatok száma 4.151.849 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők
szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a
valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korláto-
zott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is külön-
böznek.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 vírus okozta
Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van a
legtöbb fertőzöttje, 34.443 761 fő eddig a napig. A halálos ál-
dozatok száma 610.891.

Indiában 31.371.901 fertőzöttet és 420.551 halálos áldoza-
tot jegyeztek fel.

Brazíliában 19.688.663 fertőzöttről és 549.924 halálos ál-
dozatról tudni.

Franciaországban 6.056.388 fertőzöttet és 111.806 halálos
áldozatot regisztráltak.

Oroszországban 6.049.215-re nőtt az igazolt fertőzöttek
száma, a halálos áldozatoké 151.352-re emelkedett.

Az Egyesült Királyságban 5.723.399 a fertőzöttek száma,
és 129.446-an haltak meg a betegségben.

Törökországban 5.601.608 fertőzöttet regisztráltak eddig, a
halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 50.934.

Argentínában 4.846.615 a fertőzöttek és 103.721 a halottak
száma.

Olaszországban 4.317.415 fertőzöttet tartanak nyilván, a ha-
lálos áldozatok száma 127.949.

Spanyolországban 4.280.429 fertőzöttet és 81.221 halálos
áldozatot regisztráltak.

Németországban 3.763.018 a fertőzöttek száma, 91.534 a
halottaké.

Lengyelországban 2.882.146 fertőzöttet és 75.242 halále-
setet tartanak nyilván.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-
én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan
kínai nagyvárosból terjedt el. (MTI)

A fertőzöttek száma 194,1 millió, 
a halálos áldozatoké 4,158 millió a világon



Először rendeztek a hétvégén
helyi búcsúval egybekötött
falunapokat a Nyárádmente
legmagasabban fekvő telepü-
lésén. A kezdeményezés si-
kere rávilágított arra, hogy
mekkora szükség van a kö-
zösségi életre egy kisebb, fél-
reeső faluban is.

Szombaton megtelt élettel a hét-
köznapokban csendes Nyárádselye,
a faluközpontban gyereksereg vette
nagy örömmel birtokba a légvárat,
közben arcfestésre, kézműves tevé-
kenységekre is sor került, míg a kö-
zelben a felnőtteknek biztosítottak
teret. Nyolc bogrács körül forgolód-
tak nők és férfiak, hogy ízletes ebé-
det készítsenek. Főztjüket egy zsűri
is végigkóstolta; mielőtt tálaltak
volna, legjobbnak a Betyárok gu-
lyását találta, a második helyezést a
Magyarósi tanácsosok és az Ara-
nyosok nevű csapatok szerezték
meg, és a Félszékelyek kötényesei
is ott voltak a díjazottak között. A jó

ebédhez jó itóka is dukál, ezért a fő-
zéssel párhuzamosan pálinkabírá-
latra is sor került, itt a helyi Kacsó
Botond, Fülöp Irén és a szomszédos
nyárádmagyarósi Tőkés Vilmos
itala nyerte el az ítészek tetszését.
Ebéd után a kisgyerekeknek kerék-
párversenyt tartottak, majd a tömeg
a focipályára vonult, és szurkolásuk
nem volt hiábavaló: a selyei fiatalok
fölényesen legyőzték a magyarósi-
akat. Este színpadra lépett a több
helyi ifjút is felvonultató Aranyos
néptánccsoport. A fiatalok a helyi
táncrendet is bemutatták, majd bál-
ban folytatódott a mulatás. Vasár-
nap a katolikus gyülekezet a
hagyományos Mária Magdolna-
napi búcsúját ünnepelte.

A hétvégi rendezvény megszer-
vezéséhez a nyárádmagyarósi ön-
kormányzat, valamint a Farel, a
Genesis, a Lanka és a Tóth Pék nyá-
rádmenti cégek nyújtottak támoga-
tást.
Éledő közösség

Az ünnepség a Nyárádmagyarósi
Polgármesteri Hivatal jóvoltából és

a falu képviselőinek (Kacsó Attila,
Kacsó Béla, Fülöp Attila) hozzáál-
lásával valósulhatott meg. Minden
korosztályt igyekeztek megszólí-
tani, és úgy tűnik, sikerrel is jártak,
mert nemcsak a falu lakói mozdul-
tak meg, hanem az elszármazottak
is hazatértek családjukkal – mondta
el a Népújságnak a szervezők
egyike. Még nincs négy éve, hogy
Kis Lidia a faluba költözött család-
jával, azóta akarva-akaratlanul kö-
zösségszervező lett Selyében. Első
lépésben a gyerekeket szólította
meg, nyári táborokat, szüreti bálo-
kat, nemzeti ünnepi megemlékező
műsorokat szerveztek több ízben,
így idén már a fiatalokat és felnőtte-
ket célozta meg, számukra farsang-
temetést és húsvéti locsolkodást is
szerveztek. Természetesen nem
egyedül végzi ezt a munkát: a kö-
zösség igényli, ha van egy szervező,
aki mellé felsorakozhat, így több fi-
atal család is felkarolta az egész
falut átfogó kezdeményezéseket.
Igyekeznek összekovácsolni a tele-
pülést, a közösséget, és a hétvégi
rendezvény is megmutatta, hogy a

lelkesedés sokszor mindennél többet
jelent, és végre megpezsdült az élet
a bekecsalji településen – mondta el
a szervező.
Öröm az ünnep és a találkozás

Nyárádmagyarós község polgár-
mestere nagyon örül annak, hogy a
világjárvány enyhülése lehetővé
tette ennek az ünnepségnek a meg-
szervezését. A selyeiek óhaja volt,
hogy falunapot szervezzenek, és ezt
összekötötték a hagyományos bú-
csúval. Ha nem lesznek újabb kor-
látozások, akkor a község többi
települése is megmozdul a követke-
zőkben, augusztus utolsó hétvégé-
jén Magyarós és Torboszló ünnepel:
szombaton a hagyományos és elma-
radhatatlan szüreti bálnak biztosíta-
nának teret, hiszen ez lassan öt éve
szünetelni kényszerült, egyrészt a
magyarósi művelődési otthon fel-
újítása, majd a járvány miatt. Más-
nap a fociályát népesítenék be,
helyet adnának a néptáncnak és kü-
lönböző együttesek színpadi fellé-
péseinek is. Október első

hétvégéjén a nyárádmentiek „szent”
hegyén, a Bekecsen ismét megren-
deznék a lovas napokat és megemlé-
keznének a háborús hősökről –
részletezte lapunknak Kacsó Lajos.
Az elöljáró örömét fejezte ki azért is,
hogy a nyárádselyeiekkel ünnepelt a
hétvégén a magyarországi testvérte-
lepülés, Sellye város kis küldöttsége
is. Az ormánsági települést nemrég
súlyosabb természeti csapás érte, a
bekecsaljiak pedig készséggel ado-
mányoztak az anyaországi testvérek
megsegítésére.

Örültek a találkozásnak, ittlétnek,
közös ünneplésnek a sellyeiek is, és
remélik, hogy a falunapi kezdemé-
nyezésnek folytatása is lesz a jövő-
ben. A község új polgármesterével
való találkozás is örömükre szol-
gált, és ha a járványhelyzet lehetővé
teszi, az októberi bekecsi ünnepsé-
gekre visszatérnének egy nagyobb
csoporttal is – mondta el lapunknak
Sellye alpolgármestere, Kovácsné
Böröcz Anette.
Futballpálya a hegyen

Aki kijárogat a Bekecs-tetőre,
már tavaly észrevehette, hogy a fa-

luból kivezető meredek út mellett,
a településen kívül kis labdarúgó-
pálya készül. A területet Kis Lo-
ránd vásárolta meg a közösségnek,
a falu pedig összefogott, és önerő-
ből bekerítette, nemrég Moldován
Ernő két kaput is adományozott a
pályára, míg a Farel cég hat nap-
elemes világítótestet is. 

Már üzembe is helyezték őket,
így már esti focimeccsekre is sor
kerül, a fiatalok nem sajnálják a
fáradságot, hogy kivonuljanak a
hegyoldalba, minden alkalommal
nagy élvezettel birtokolják a já-
tékteret. A pálya mellett egy kis-
vendéglő is létesült, így
hétvégente örömmel mennek ki a
felnőttek is, hisz a szurkolás mel-
lett falatozni is lehet. Hogy a kör-
nyezetet még kellemesebbé
tegyék, idén faültetést is szervez-
nek – toldotta meg beszélgetésün-
ket Kis Lidia, örömmel
nyugtázva, hogy van élet Nyárád-
selyében, és ez már nem szuny-
nyadó, hanem cselekvővé vált.
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Gligor Róbert László

Van igény a közösségi életre
Falunapok Nyárádselyében

A gyerekek nagyon örültek a számukra szervezett programoknak Fotó: Gligor Róbert László

A helyi fiatalok örömmel használják az új focipályát – a hétvégén a magyarósiak ellen bizonyítottak 

Minden korosztályt igyekeztek megszólítani a szervezők, az ifjak pedig néptánccal ajándékozták  meg a közönséget            Fotó: Kacsó Attila



Már olvasható a Helikon második
júliusi, 2021/14-es lapszáma, benne
Mărcuţiu-Rácz Dóra vezércikke,
Sánta Miriám interjúja Serestély
Zalán költővel, íróval. Verset közöl
Borsodi L. László, Láng Orsolya,
Szente B. Levente, prózát Hegedűs
Imre János. Ruxandra Cesereanu An-
gelus című regényének részletét Ka-
rácsonyi Noémi fordításában közli a
lap, továbbá olvasható Guttmann
Szabolcs Mesék meséje épített kör-
nyezetünkről című esszéjének har-
madik része. 

A Pavilon 420-ban a Helikon iro-
dalmi folyóirat Amit nem lát a web-
kamera című pályázatának második
helyezettjei, Bíró Borbála és Bodor
Emese Réka versei és rövidprózái ol-
vashatók. Ovio Olaru verseit 
Horváth Benji fordította. A Stellári-
umban Teleki Réka kritikája olvas-
ható Radu Ţuculescu Sztálin, ásóval
előre! című kötetéről. 

A Kinematográfban Jakab-Benke
Nándor kritikája olvasható az

Oscar-díjas Az apa (The Father)
című filmről, a Theátrumban Kará-
csonyi Zsolt ír színikritikát a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház
Rómeó és Júlia-átdolgozásáról.
Kritikát közöl továbbá Antal Balázs
a „macht nichts mondta / halottak
napja van”. Közelítések Kányádi
Sándor Halottak napja Bécsben
című verséhez című tanulmánykö-
tetről, fülszöveget Tankó Andrea
jegyez Szalai Zsolt Gyökeres ház
című kötetéről, továbbá Biró Mó-
nika-Anita ír az #Elszigetelve című
antológiáról. Az Amplitúdóban Ja-
kabffy Tamás ír Ahmad Jamalról, az
Artefaktumban Zakariás Ágota mél-
tatja a Lányok, asszonyok Nagy Imre
művészetében című kiállítást,
amelynek anyagával a jelenlegi lap-
számot illusztrálták. 

A lapszám teljes tartalomjegyzéke
az alábbi hivatkozáson érhető el: 

https://www.helikon.ro/wp-con-
tent/uploads/2021/07/HELIKON_21
-14_tartalom.pdf

Megjelent a Helikon 
újabb lapszáma

Amint arról korábban is röviden beszámol-
tunk, nagy volt az érdeklődés július 9–10-
én a Média Tanszék végzős hallgatóinak
alkotásai iránt a Sapientia EMTE Kolozsvári
Karán. A kétnaposra szervezett eseményen
előzetes regisztrációval lehetett részt
venni, több mint százan fordultak meg a
Tordai úti épületben, hogy a legfrissebb fil-
mes-fotós terméssel ismerkedjenek.

Tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt ugyan, de
idén a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara újra meg-
szervezte a filmművészet, fotóművészet, média sza-
kos, illetve filmtudomány mesteri szakos
hallgatóinak munkáit bemutató évzáró eseményt. Az
érdeklődők a frissen elkészült filmek mellett fotó-
kiállításokat, álló- és mozgóképes installációkat is
megtekinthettek.

Amint azt a szervezők közleménye tudatja, az ér-
vényben lévő létszámkorlátozásra való tekintettel az
idén kétnaposra szervezték az eseményt, hogy minél
több személy számára hozzáférhetővé tegyék az al-
kotásokat, mindkét nap ugyanazzal a programmal
vetítettek filmeket, és a fotókiállítások és az instal-
lációk is a helyükön maradtak.

A 2021-es végzősök filmjei az élet egy-egy sze-
letét viszik vászonra, többek között a szerelem, csa-
lád, útkeresés témáit is érintik. A fotókiállítások
között van, amely az elmúlt év központi tapasztala-
tára, a bezártságra fókuszál, máshol pedig az álom-
világban felszínre törő vágyak és traumák vagy épp
a test szépsége kerül előtérbe. Az installációk a min-
dennapok mellékesnek tűnő részleteit mutatták be,

hangsúlyt fektetve a folyamatos változásra, a küz-
delemre. Az alkotások teljes leírása elolvasható a
Média Tanszék film.sapientia.ro honlapján.

A tervek szerint a Kolozsvári Magyar Napok és
a Nagybányai Magyar Napok keretében is talál-
kozni lehet majd az alkotások egy részével, és ese-
tenként alkotóikkal is. A bemutatott munkák teljes
listája alább olvasható.
Filmek – Polacsek Zsófi: A madarak nem téved-

nek el (kisjátékfilm, 20 perc), Kádár Márk: Missing
Light (kisjátékfilm, 20 perc), Képiró Dorottya: Mi-
előtt kirepülsz… (kisjátékfilm, 21 perc), Ferenczi
Edith: Egy régi napló beszélni kezd (kisjátékfilm,
16 perc), Nagy Blanka: Adnál tüzet? (kisjátékfilm,
19 perc), Török Előd: Hűtő (kisjátékfilm, 9 perc),
Farkas Ágnes-Anna: Játsszuk tovább (kisjátékfilm,
24 perc), Makkai Zsófi: A piros kabát (10 perc), Ke-
gyes Nicholas: Lázálom (17 perc), Frunza Roland:
Fátum (kisjátékfilm, 9 perc), Vig Zsombor: Szár-
nyas halak (animációs film, 6 perc), Incze Barbara:
Kardió (kisjátékfilm, 23 perc).
Installációk – Ferencz Zsófia: Triptychon, Török

Előd: Kegyelem, MA II (Farkas Boglárka, Ferencz
Zsófia, Incze Barbara, Miklós Nóra, Tóthpál Béla,
Török Előd): The Wind in the Trees. 
Fotókiállítások – Csender Hanna: Mors Somno

Simillima est, Mák Krisztián: Bezárva, Sárkány
Hilda-Sarolta: Fúzió, Ráduly Sándor: Reptant Tarot,
FFM II (Ádám Krisztina, Farkas Júlia, Fekete
Tímea, Laczkó Tibor-István, Snekszer Ágnes,
Szabó Barbara, Szabó Mátyás, Tóth Hunor): Vidék.
(Knb.)

Bemutatták munkáikat a Sapientia Média Tanszékének
végzősei

First Cut IV 

Idén augusztus 13-15. között szervezi
meg a Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont a 9. Siculus fesz-
tivált Székelyudvarhelyen a Márton
Áron téren. A kulturális intézmény
fenntartója Hargita Megye Taná-
csa, társszervező az Udvarhelyszéki
Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET). A
Siculus fesztivál partnere: Székely-
udvarhely Polgármesteri Hivatala.

A korábban közzétett versenyfelhívásra a
június 30-ról július 15-éig meghosszabbított
határidőig 18 hazai zenekar nevezett be, köz-
tük Nagyvárad környéki, brassói, csíkszere-
dai, kolozsvári, sepsiszentgyörgyi,
szászrégeni, székelyudvarhelyi, Nagyenyed
környéki, felsőbányai, gyergyószárhegyi,
marosvásárhelyi együttesek és egyéni elő-
adók jelentkeztek. 

A szakmai zsűri tagjai – Demeter Szilárd
zenész, író, politikai elemző, publicista,

2018 decemberétől a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum főigazgatója, a Siculus zsűri tisztelet-
beli elnöke, míg a zsűri elnöke Zilahi
Csaba, a Kolozsvári Rádió zenei szerkesz-
tője, az erdélyi gitártáborok egyik kezdemé-
nyezője és szervezője, Boros Zoltán
filmrendező, zeneszerző, televíziós szer-
kesztő, Virányi Attila nagyváradi szárma-
zású zenész, a Metropol együttes
frontembere, Balázs Imre József, Kolozsvá-
ron élő, Székelyudvarhelyen született költő,
irodalomkritikus, szerkesztő, irodalomtör-
ténész, a KORUNK főszerkesztő-helyet-
tese, Orosz Pál Levente rádiós szerkesztő,
a Transilvanyum dalszerzője és énekese,
Fülöp Loránd, a 4S Street együttes szólógi-
tárosa – a benevező zenekarok közül 13-at
javasoltak a második forduló versenymeg-
hallgatására. Az augusztus 13–15. között
sorra kerülő 9. Siculus fesztivál verseny-
programjában részt vevő, saját szerzeményt

előadó zenekarok: Szintaxis (Marosvásár-
hely), HóHányók (Magyarlapád, Nagy-
enyed), Lunda (Gyergyószárhegy), Vadász
(Nagyvárad melletti Hegyközszentimre),
Hána László (Marosvásárhely), Stevie Ker
(Nagyvárad), Empírium (Kolozsvár), Dre-
amFlow (Szászrégen), House of Pioneers
(Sepsiszentgyörgy), Rius & Band (Nagyvá-
rad), Ez Van Zenekar (Sepsiszentgyörgy),
Man Géza (Felsőbánya, Máramaros),
ЯЕАꟼР (Kolozsvár-Szentgyörgy).

A második fordulón részt vevő együt-
tesek a következő díjakra számíthatnak:
egy Siculus-nagydíj 1000 euró értékben,
négy 500 euró értékű Siculus-díj, valamint
jelentős fesztiválokon, városnapokon való
bemutatkozási lehetőségek. A fesztivál
nagydíjasa ugyanakkor a Petőfi Kulturális
Ügynökség részéről a következő felaján-
lásokat tudhatja magáénak: 1. egy fellépés
a Petőfi színpadon valamelyik magyaror-

szági nagyfesztiválon (útiköltség, szállás,
ellátás fedezésével), 2. egy komplex pro-
móciós csomag a frekventált magyaror-
szági kulturális felületeken: interjúk +
megjelenések online és offline, televízió-
ban, rádióban. Idén a díjak értékében az
együttesek stúdiófelvételeket készíthet-
nek.

A fesztivál médiapartnerei: a Román Tele-
vízió Magyar Nyelvű Adása, Erdélyi Magyar
Televízió, a Kolozsvári Rádió Magyar Adása,
Star Rádió, Erdély FM, Hargita Népe, Ko-
rona Rádió, Erdély.Ma, 

Támogató: RMDSZ és a Communitas Ala-
pítvány. 

Vállalkozói támogatás: Amigo & Intercost
vállalat.   

További részleteket a fesztivált megelő-
zően, augusztus 9-én tartandó sajtótájékozta-
tón közlünk az érdeklődők számára. 

Ne feledjék, augusztus 13-15. között újra
Siculus fesztivál lesz Székelyudvarhelyen!
(közlemény)

Augusztus közepén ismét Siculus fesztivál 
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Székelyvécke, a három falu-
ból álló, kicsiny, de gyönyörű
táj övezte völgyben fekvő
község messze földön híressé
vált szépségéről, ízlésesen
felújított régi házairól, nem-
rég pedig a dombtetőre épült
kápolna és az oda vezető szé-
kely kálvária is vonzza a láto-
gatókat, akik nem is
maradnak el – számos ma-
gyarországi polgár itt vásárolt
magának házat. A község pol-
gármesterével, Fekete Pál
szobrászművésszel beszélget-
tünk arról, hogy mi történt
Székelyvéckén azóta, hogy
legutóbbi, három évvel ez-
előtt készített vendégolda-
lunk megjelent.
Felújított épületek

– Az utóbbi évek egyik legfonto-
sabb megvalósítása, hogy minden
olyan épületet, amely az önkor-
mányzathoz tartozik – többek kö-
zött az óvoda, az iskola, a
kultúrházak, a klubok, az orvosi ren-
delő – felújítottunk, illetve folya-
matban van ezek felújítása. A
folyamatban lévő munkálatok is már
az utolsó fázisban vannak, az idén
befejeztük – illetve Székelyvéckén
befejezzük – például a kultúrházak
rendbetételét a községhez tartozó
mindhárom faluban: Véckén, Szé-
kelyszálláson és Magyarzsákodon.
Felújítottuk a benti mosdókat, tetőt
és ablakokat cseréltünk. A véckei
kultúrház teljes rehabilitálását euró-
pai uniós pályázati alapokból fedez-
tük: új nyílászárók, új tető, a falak
külső és belső szigetelése, új padló,
új színpad – teljes felújítás. Már idén
májusra kész kellett volna lennie, de
a kivitelező nagyon rosszul dolgo-
zott, alig tudtunk tőle megszabadulni.
Persze újra ki kellett írni a pályázatot,
most pedig egy másik cég végzi a fel-
újítást, idén elkészül vele. A két
másik kultúrházat önerőből korsze-
rűsítettük. Az iskolák is jó állapotban
vannak. 120 körüli a diáklétszám a
központi, véckei iskolában, és össze-
dolgozunk a magyarzsákodi falu-
gondnoksággal, amely pályázaton
keresztül nyert egy buszt – ezzel szál-
lítjuk iskolába a gyerekeket. A ré-
gebbi projektjeinket – focipályákat,
parkokat – is önerőből valósítottuk
meg, és most már elmondhatom,
hogy mindegyik épület, amely az
önkormányzathoz tartozik, rendbe
van vagy lesz téve. Egy újabb, már
leadott pályázattal a magyarzsákodi
sportpálya kialakításához szeretnénk
pénzt szerezni állami támogatásból. 

A három falun azokat összekötő
aszfaltút vezet végig. A tavaly feje-
ződött be a Maros Megyei Tanács
egy nagyobb projektje, amelynek
keretében az út Magyarzsákodig ve-
zető részét, illetve Zsákodot is le
tudtuk aszfaltozni. Nagyon jó minő-
ségű út lett, beállókkal, új hidakkal.
Ugyancsak a tanács ígérte, hogy a
Véckétől Gyulakutára vezető út
keskeny, szinte egysávos szakaszait
kiszélesítik. A mellékutcákkal kap-
csolatosan: Véckén egy mellékutcát
önerőből aszfaltoztunk le, nemrég
pedig állami támogatásra nyújtot-
tunk be pályázatot, hogy a község-
hez tartozó összes mellékutcát
leaszfaltozhassuk. A pontozásnak
megfelelünk, és reméljük, hogy
nyerő lesz a pályázatunk. Ha esetleg
mégsem nyerünk, akkor van arra le-
hetőségünk, hogy önerőből évente
egy-egy újabb szakaszt leaszfaltoz-
zunk, ahogy az a tavaly is történt.
Költségvetés szempontjából jól ál-
lunk, le tudunk fedni mindenféle
költséget, és önrészt is tudunk biz-
tosítani akkor, amikor szükség van
rá. A költségvetésünk a működtetést
és a fejlődést is biztosítja.
Lesz vízhálózat, 
de szennyvízhálózat nem…

Ami a vízhálózatot illeti, egy
uniós pályázat keretében az Aqua
Invest egész Maros megyét le kí-
vánja fedni vízhálózattal. Szá-

munkra picit fura, hogy azon tele-
püléseken, ahol 1000 lakos alatti a
lélekszám, csak a vízhálózatot akar-
ják kialakítani, a kanalizálást azon-
ban nem. Mi ebbe a kategóriába
tartozunk, és emiatt jelenleg azon
gondolkodunk, hogy hova vezetjük
majd el a szennyvizet… Igaz, hogy
elsőként azok igénylik majd a veze-
tékes vizet, akiknek fürdőszobájuk
van, és ők eddig is ülepítővel oldot-
ták meg ezt a kérdést. Egy több mil-
lió eurós pályázatról van szó, amely
2023-ban ér véget. Mi is a részesei
vagyunk, voltak kint a cég munka-
társai, megmutattuk a leendő víztá-
rozó helyét, amelyet egy, az
önkormányzathoz tartozó legelőn
építenek majd fel. A múlt héten
helyszíneltek, és próbafúrásokat vé-
geztek: olyan magas helyen épül fel
a tározó, hogy a benne lévő víz sza-
badeséssel látja el mindhárom falut.
Reméljük, hogy az aszfaltréteget
nem kell majd feltörni a vízvezeték
kialakításához, de azon sem csodál-
koznék, mert az egész ország arról
szól, hogy a jobb kezem nem tudja,
mit csinál a bal.
Újraindítják a kulturális életet

A Covid miatt a kulturális élet te-
rületén bekövetkezett leállást úgy
használtuk ki, hogy ez idő alatt
rendbe tettük a községbeli kultúrhá-
zakat. A járvány alatt vendégek sem
jöttek hozzánk nagy számban, ese-

ményeket sem lehetett tartani, így a
kulturális élet, amelynek én nagy
pártolója vagyok, szinte teljesen
megszűnt. Nagyon remélem, hogy
újjáéled, amint befejeződik a kultúr-
házak felújítása. Van rá igény és
akarat is.

A falujárás, faluturizmus szem-
pontjából, annak a házfelújítási
programnak köszönhetően, amely
általam kezdődött, és amely a köz-
ség rendbetételét célozza – ide tar-
tozik a kápolna és a kálvária
felépítése is –, ismét sokan látogat-
nak el hozzánk. Nem mondanám,
hogy dübörög a faluturizmus, de
van mozgás a faluban, sokan kíván-
csiak Székelyvéckére. Jó az út,
közel van a főúthoz, ugyanakkor
egy picit eldugott, nincs átjárás, és
van egy réteg, amely azt igényli,
hogy rácsodálkozhasson őseink kin-
cseire: egy régi házra, amelyet res-
tauráltunk, egy régi tájra, amely
érintetlen maradt. Ők járnak ide
hozzánk. Van tehát mozgás a falu-
ban, ami számunkra nagyon fontos. 

A járvány alatt sajnos voltak
megbetegedések és halálesetek is a
községben. Két-három esetről van
szó, de mivel nagyon kevesen va-
gyunk, mindnyájunkat megviselt, és
a százalékarány szempontjából sem
mutatott jól. Pontosan nem tudom,
hogy hányan betegedtek meg, mert
sokaknak ide szólnak az irataik, de
nem itt laknak. Körülbelül 10-20
betegünk volt. Önkormányzati
szempontból a járvány alatt sem
éreztem visszaesést, a költségveté-
sünk megvolt, úgy-ahogy zajlott az
élet.
Nincs és nem is lesz mobiljel

Nagyon régóta hiányolják a mo-
biljelet Székelyvéckén. Mindenféle
módon megpróbáltuk ezt megvál-
toztatni, aláírásokat gyűjtöttünk, át-
iratokat küldtünk, de sajnos úgy

látom, hogy a nagy cégeknek nem
érdekük az, hogy ide antennát te-
gyenek. Valószínűleg túl nagy be-
fektetés lenne számukra, nem
vagyunk elegen ahhoz, hogy ez
megtérüljön, nincsen átjáró útsza-
kasz a községen keresztül. Több-
ször kértük, összegyűjtöttük azokat,
akik igényelnék, leadtuk, hogy há-
nyan kötnének bérletet, mégsem lett
belőle semmi. Számukra az a fon-
tos, hogy a főutakat lefedjék. Van
egy-egy hely a községben, ahonnan
lehet telefonálni, de a falvakat le-
fedő hálózat sajnos hiányzik.

Ami a természeti csapásokat il-
leti, nagy szerencsénkre földrajzilag
olyan helyen fekszik a község, hogy
nagyon nagy probléma kell ahhoz,
hogy árvíz legyen. Idén nem is volt,
viszont borzasztó jégverés sújtott
bennünket kétszer is. Magyarzsáko-
don emiatt a múlt héten maradt ter-
mény nélkül a falu. Felmértük a
kárt, beküldtük a prefektúrára, de
ott nem biztattak, azt mondták, ha
nem volt biztosítás, nem számítha-
tunk segítségre. A pórul járt gazda
sajnos marad a kárral.

A vadkárok pedig annyira elcsé-
pelt témává váltak, hogy szinte nem
is tartjuk érdemesnek erről beszélni.
A medvék okozta gondok már min-
den szinten és fórumon túlbeszél-
tek. Még mindig várjuk a „csodát”,
amit nem hiszem, hogy megérnénk.
Túl van a normalitás határán az,
amit leművelnek ezzel az egésszel
– állatvédelemmel, medvevédelem-
mel. Így már nem lehet gazdál-
kodni, normálisan dolgozni. Én
mint vadász teljesen másként látom
a dolgokat, itt érdekek dolgoznak,
és megy a hülyítés.
Kiöregedőben a község

Aki dolgozni akar, annak van le-
hetősége. Az csak kifogás, hogy
nem éri meg. Amikor magadnak
termelsz, megteremted a betevő fa-
latot, hol nem éri meg? És arról nem
szabad megfeledkezni, hogy faluról
beszélünk, ahol volt egy gazdálko-
dási rend. És ez a tendencia meg-
szakadt. De az biztos, hogy akinek
van ereje, és tud dolgozni, az meg
tud élni. Persze nagy az elvándorlás
nálunk is, kiöregedőben van a köz-
ség. A fiatalok zömében külföldön
dolgoznak mezőgazdaságban, épít-
kezésen. Nagyon kevesen jönnek
vissza, mert megszokják a kinti kul-
túrát, a hajtást, az ottani életmódot,
és már nem kapják a helyüket itt-
hon. Persze vannak kivételek, van
városról ide költözött fiatal, értelmi-
ségi család is, akik gyereket is itt
vállaltak. És ennek örülni kell.

Ugyanakkor a mi elképzelésünk
is visszanyúlik a múlt századhoz,
úgy gondoljuk, hogy egyszer majd
megint lesz itt 60-70 gazdálkodó.
De már soha nem lesz így. Lehet,
hogy lesz egy másfajta gazdálko-
dás, lehet, hogy a szép táj miatt
üdülőfalu leszünk. De hiszem, hogy
aki pozitívan áll a munkához, ter-
mel, és teremtő ember, annak az
élete gyümölcsöző lesz.
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Szerkesztette:KaáliNagyBotond

Felújított házak a gyönyörű községben
„Az csak kifogás, hogy nem éri meg”

Hamarosan elkészül a székelyvéckei kultúrotthon Fotók: Kaáli Nagy Botond

Felújított mellékutca

A magyarzsákodi kultúrház



A magyar népdal és néptánc
varázsa kerítette hatalmába
mindazokat, akik július 18-
án, vasárnap részt vettek a
Járd ki lábam, járd ki most! első
nagysármási népzene-, nép-
dal- és néptánctalálkozón. A
rendezvény fiatalokat és idő-
seket egyaránt vonzott a helyi
középiskola udvarára, ahol az
ideiglenes szabadtéri színpa-
dot kialakították. 

Az öt meghívott együttes fiataljai
eredeti szép viseletekben olyan
érett, kiforrott műsorokat mutattak
be, amelyek meggyőztek arról,
hogy nem véletlenül nyernek díja-
kat külföldön is. A sármási felnőtt
táncosok korukhoz illően kicsit las-
sabban járták, de reményeink sze-
rint a helybeli fiatalok is
megkívánják, hogy olyan tudásra
tegyenek szert, mint a vendégtánco-
sok, és a legközelebbi találkozón az
ő fellépésüknek is tapsolhasson
majd a közönség.

A találkozó ötletéért és megszer-
vezéséért Székely Szabina műsorve-
zető mondott köszönetet a
Nagysármási Polgármesteri Hiva-
talnak, Botezan Valer polgármester-
nek, aki az egyik leghűségesebb
nézője volt a rendezvénynek és a
folyton mozgásban levő Trombitás
Jolán alpolgármester asszonynak.
Továbbá Molnár Józsefnek, a se-
regszemle vezetőjének, a Maros
Megyei Koreográfusok és Népi
Együttesek Egyesületének képvise-
letében, valamint a Hagyományos
Kultúra és Művészeti Oktatás
Maros Megyei Központját vezető
Iulian Praja igazgatónak, akik jelen
voltak a találkozón. Molnár József
oklevéllel jutalmazta a fellépőket.

Hivatalosságokban, meghívot-
takban nem volt hiány, és szinte va-
lamennyien köszöntötték a
rendezvényt. 

Semmi sem fontosabb, mint egy
nép szellemiségének megőrzése,
megerősítése, függetlenül attól,
hogy milyen országban él, és mi-
lyen nyelvet beszél. A hagyomá-
nyok, a kultúra és a hit ennek a

szellemiségnek az alappillérei. A
magyar népviselet szépsége, az
ének és a tánc öröme pozitív ener-
giával, örömmel, szeretettel tölti fel
a résztvevőket a járványhelyzet
nehéz időszaka után. Reményei sze-
rint Nagysármáson a normális em-
beri kapcsolatok időszaka jött el, és
a nemzetiségek harmonikus együtt-
élése révén a település remélt fejlő-
dése megvalósulhat – nyitotta meg
a rendezvényt Botezan Valer pol-
gármester. 

Szavait Kolcsár Károly parla-
menti képviselő értékelte, aki el-
mondta, hogy gazdag népi
kultúránkból bőven lehet meríteni,
és van is, aki merítsen. Minden ha-
sonló seregszemle arról tanúskodik,
hogy a repertoár kifogyhatatlan, és
mind több fiatal tanulja meg hagyo-
mányos tánckultúránk dialektusait.
Érzik, tudják, hogy az eredeti nép-
dal, néptánc, népzene anyanyelvünk
része, a magyar lélek szókincse, ön-
kifejezési kódrendszerünk, amit to-
vábbra is őriznünk kell. Hozzátette,
hogy gyönyörűséggel tölti el a lát-
vány, és minden elismerése azoké,
akik rendületlenül vezetik a tánc-
csoportokat, illetve akik táncolnak,
dalolnak és muzsikálnak, és akik
remek fesztiválokat szerveznek
anyanyelvünk ápolásáért, aminél
nemesebb szolgálat aligha van. Il-
lesse őket elismerés és megbecsü-
lés! – hangsúlyozta.

Nagysármáson, Maros megye
végvárában egy erős, éli akaró kö-
zösség lakik, amely megszervezte a
találkozót, ami hozzájárul ahhoz,
hogy közösségeink gyarapodjanak
és fennmaradjanak – mondta töb-
bek között Kovács Mihály Levente,
a Maros Megyei Tanács alelnöke,
akinek Iulian Praja igazgató fejezte
ki köszönetét a megyei kulturális
események támogatásában nyújtott
segítségért, továbbá a polgármester-
nek és helyettesének a művelődési
és az egyházi élet támogatásáért. A
továbbiakban a fellépőket és az
együttesek vezetőit köszöntötte,
majd a hagyományok éltetésének

fontosságát, a találkozás örömét
hangsúlyozta. 

– Reményeink szerint ezen a
napon egy olyan indulásnak va-
gyunk tanúi, ami folytatódni fog, és
éltetőbb, élhetőbb közösséget te-
remt – adott áldást a rendezvényre
Kovács Szabadi Levente helybeli
református lelkipásztor. A kultúra, a
művészet, a hit megszépíti, megne-
mesíti az ember életét – áldotta meg
a rendezvényt Daniel Cămară orto-
dox lelkész. 

A meghívottak között volt Nagy
Sándor ezredes, a helyi tűzoltóság
parancsnoka, valamint Bartha 
Erzsébet, a helybeli iskola aligazga-
tónője is. 

Szenteljük a mai napot a néhai
kórustag és néptáncos Bodó Ibolya,
valamint a sármási zenekar front-
embere, Szabó Géza emlékének,
akik a vírus áldozatai lettek – kérte
a résztvevőket a műsorvezető. 

A seregszemlét a nagysármási re-
formátus egyházközség Kovács
Emese vezette kórusa nyitotta meg,
majd a több évtizede működő 

fúvószenekar Székely Gyula ve-
zényletével egyházi és világi dara-
bokkal szórakoztatta a közönséget.
A sármásiak Sălăgean Éva vezette
amatőr színjátszó csoportja három
vidám jelenettel hangolta jókedvre
a közönséget Székely Katalin és
Mureşan Mihaela, Borbély Erika és
Rigó Zalán, valamint Rigó Éva és
Székely Szabina előadásában. A
Trombitás Jolán vezette Sárma
amatőr tánccsoport nyárádmenti
tánccal indította a tulajdonképpeni
seregszemlét, és a helybeli idősek-
től tanult tánccal fejezte be. 

A hagyományos tánckultúrával
rendelkező magyarói Csurgó együt-

tes három pár fiú táncosa már kez-
detben „magasra emelte a lécet” a
mezőségi tánc verbunkjával, de a
többiek sem maradtak le. Nagy 
József csoportjának tagjai „otthono-
san” járták a magyarói hagyomá-
nyos táncrendet is. Kiforrott, biztos
mozgásukon látszik hivatásos tánc-
oktatóik, Varró Huba, Bugnár Zsolt
és Lovász Zsuzsanna munkájának
eredménye. 

Büszkék lehetünk a Csillagfény
együttes táncosaira is. A marosvá-
sárhelyi népművészeti iskola diák-
jai, Lengyel Ildikó tanítványai
ezúttal is kitettek magukért, iga-
zolva bel- és külföldi sikereiket.
Vidám piros pörgés volt a küküllő-
menti táncuk, a mezőségiben a fiúk
remekeltek, a verbunkot járva. 

El kell ismernünk, hogy nemcsak
Gyulakuta számára ajándék a Szi-
várvány együttes, jó érzés látni,
hogy a Magyari Edit-Csilla és
Szabó Erzsébet tanárnők vezette
csoport Erdély néptánckultúrájának
távolabbi pontjaira is kitekintve
pompás szilágysági táncot adott elő.
Dicséret illeti lelkes oktatóik, Szabó
Réka és Szász Róbert, a Maros Mű-
vészegyüttes hivatásos táncosainak
munkáját.

Ördöngösfüzesi táncokkal örven-
deztette meg a közönséget a Tóth
Sándor vezette marosludasi Hajdina
együttes. A verbunk előadása köz-
ben a fiúk valósággal úsztak a leve-
gőben, de nem maradtak le a lányok
sem. Rajtuk is látszik a koreográfu-
sok, Kovács Szabolcs és Gagyi Or-
solya, a Maros Művészegyüttes
profi táncosainak hozzáértő útmu-
tatása. 

Volt kinek és volt miért tapsolni
Nagysármáson, ahol rendkívül jó
érzés volt újra látni, hogy van, lesz,
aki tovább élteti hagyományainkat,
zenei és mozgásbeli anyanyelvün-
ket pedig sok tehetséges, szép fiatal
diák „beszéli” és adja tovább. 

Nagyon büszkék lehetünk rájuk. 
A műsor végén Ferenczi Attila

diák énekelt. 
A csíki székelyek üzenetét Bíró

Éva népdal- és nótaénekes tolmá-
csolta, majd Ábrám Tibor marosvá-
sárhelyi énekessel együtt olyan
hangulatot teremtettek, hogy a kö-
zönségnek is kedve lett volna táncra
perdülni. 

A sármásiak figyelmes vendéglá-
tóknak bizonyultak, és a helyi ösz-
szefogást jelzi, hogy 17 vállalkozó
és magánszemély támogatta az első
magyar népdal- és néptáncfeszti-
vált, amelynek öröm volt a meghí-
vottja lenni. 

Egyedi vasárnap délután 
Ünnepi találkozó Nagysármáson 

Bodolai Gyöngyi 
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Küküllőmenti tánc – Csillagfény együttes Fotó: Bodolai Gyöngyi

Ördöngösfüzesi verbunk – marosludasi Hajdina

Helyi hagyományos tánc – sármási Sárma 

Szilágysági tánc – gyulakutai SzivárványMagyarói tánc – Csurgó együttes



Nem született magyar érem a hétfői ver-
senynapon, bár vívásban Márton Anita na-
gyon közel állt hozzá. A magyar kardozó
egész az elődöntőig menetelt. Előbb az argen-
tin Maria Perez Maurice-t győzte le 15-12-re,
majd a koreai Csoj Szu-jeont hasonló ered-
ménnyel. A negyeddöntőben az üzbég Zajnad
Dajibekovát 11-re verte. Az elődöntőben
azonban már nem bírt az orosz Szofija Veli-
kajával, aki korábban csapattársát, Katona
Renátát is búcsúztatta. Az orosz olimpiai bi-
zottság versenyzője 15-8-ra hozta az asszót.
Még megmaradt ugyan a bronzérem remé-
nye, azonban a kisdöntőben egy csúnya 6-15-
ös vereségbe szalad bele a francia Manon
Brunet-vel szemben. Vívásban az egyéni ver-
senyszámokat tehát egy arannyal (Szilágyi
Áron, kard) és egy ezüsttel (Siklósi Gergely,
párbajtőr) zárta a magyar küldöttség, ezt a
mérleget a csapatversenyekben bővíthetik,
hisz négy fegyvernemben is pástra lépnek.

Néhány szóban a többi hétfői román és
magyar eredményről.
Asztalitenisz. Búcsúzott a férfi egyéni ver-

senyszám 2. körében Majoros Bence, akit a
dán Jonathan Groth győzött le 4-1-re. Ugyan-
csak 4-1-es vereséggel zárta az olimpiai sze-
replését Elizabeta Samara, őt a 3. körben a
thai Szutasini Szavettabut győzte le.
Cselgáncs. Az első körben kiesett Karakas

Hedvig a női 57 kg-ban. Ellenfele, a lengyel
Julia Kowalczyk egy vaza-arinak köszönhe-
tően győzte le. Ugyancsak az első mérkőzés
után kényszerült búcsúra a férfiak 74 kg-os
súlycsoportjában Alexandru Raicu, akit a
japán Ono Sohej ipponnal győzött le.
Hegyikerékpár. Igen előkelő helyezést ért

el a férfiak hegyikerékpáros versenyén az
U23-as világbajnok, Vlad Dascălu, aki a
rendkívül erős mezőnyben hetedikként ért
célba. A magyar színeket képviselő Parti
András 32. helyen végzett.
Kézilabda. A női torna csoportkörében

Magyarország késő este találkozott Francia-

ország csapatával. Hibákkal tarkított rapszo-
dikus teljesítmény után a magyar csapat 30-
29-es vereséggel kezdte a tornát.
Kosárlabda 3x3. Megszerezte első győ-

zelmét az utcai kosárlabda női tornán Romá-
nia csapata, amely 22-14-re verte Mongólia
csapatát. A nap második mérkőzésén viszont
21-12-re kikapott az orosz olimpiai bizottság
együttesétől. Ennek ellenére még van esélye
a negyeddöntőbe jutásra, holnap Franciaor-
szág ellen játszik ki-ki mérkőzést az utolsó
negyeddöntős hely megszerzéséért.
Ökölvívás. Nem tudott nyerni egy mérkő-

zést sem az egyetlen román férfi ökölvívó, az
52 kg-os Cosmin Gîrleanu az olimpián, a bol-
gár Daniel Aszenov egyöntetű pontozással
nyert ellene. A nők 57 kg-os súlycsoportjában
Maria Nechita Ramla Ali ellen ugyanakkor
pontozással győzött, így a negyeddöntőben a
japán Iriével mérkőzhet.

Tenisz. Kiesett a női egyéni torna második
körében Mihaela Buzărnescu, aki meglepően
simán, 6-1, 6-2-re kapott ki a cseh Marketa
Vondroušovától. Szintén búcsúzott a Monica
Niculescu/Raluca Olaru páros, amely 6-7, 
5-7-re maradt alul az ausztrál Perez/Stosur
párossal szemben.
Triatlon. Helyi idő szerint is kora hajnal-

ban rajtolt a férfiak egyéni versenye triatlon-
ban, éppen azért, hogy a sportolók elkerüljék
a napközbeni nagy hőséget. Magyarország
részéről Bicsák Bence az igencsak előkelő 7.
helyen végzett, míg Tóth Tamás a 29. helyet
szerezte meg. A román színekben versenyző,
francia származású Felix Duchampt a 36. lett.
Úszás. Bejutott a 200 méteres gyorsúszás

döntőjébe a 16 éves román úszófenomén,

David Popovici, aki az ötödik időt teljesítette
az elődöntőben. Szintén döntős 100 méteres
hátúszásban Robert Glinţă, aki a nyolcadik
idővel csusszant be a fináléba. Nem jutott
200 gyorson döntőbe Németh Nándor, aki az
elődöntőben a 15. időt teljesítette. A 4x100
méteres férfi gyorsváltó döntőjében Ma-
gyarország a Milák–Szabó–Bohus–Németh 
összetételben az 5. helyen végzett. A hétfő
esti előfutamokban Milák Kristóf a legjobb
eredménnyel, Kenderesi Tamás a 8. idővel ju-
tott a 200 méteres pillangó elődöntőjébe. 
A női 200 méteres vegyes úszás verseny-
számában Hosszú Katinka a második, Sebes-
tyén Dalma a 16. idővel jutott döntőbe. A női
1500 méteres gyorsúszásban Késely Ajna a
9. hellyel éppen a vonal alá szorult, Mihály-
vári-Farkas Viktória a 12. helyet szerezte
meg. 
Vitorlázás. A férfi Laser hajóosztályban a

2. és 3. futamokat rendezték. Vadnai Benjá-
min egy 21. és egy 9. hellyel összesítésben a
kilencedik. A női RS:X osztályban Cholnoky
Sára a 4-6. futamokat teljesítette, a hatodik-
ban egy jobbacska 15. helyezéssel, így össze-
sítésben a 26. helyen áll. A női Laser
Radialban Érdi Mária két 16. helyezést ért el,
összesítésben a huszadik.
Vívás. A női tőrözők egyéni versenyében

Katona Renáta a tunéziai Jaszmin Dahfúsz el-
leni 15-6-os győzelemmel kezdett, aztán 15-
4-re kikapott az orosz Szofija Velikajától.
Pusztai Liza szintén egy tunéziai, Amira Ben
Habane ellen nyert 15-12-re, ám a kínai
Csian Csia-zsujtól már 15-10-es vereséget
szenvedett.
Vízilabda. Döntetlennel kezdett a magyar

női vízilabda-válogatott az olimpiai tornán.
Az orosz olimpiai bizottság csapata ellen 10-
10-re végződött a mérkőzés, miután az oro-
szok a vége előtt hét másodperccel,
emberelőnyből tudtak egyenlíteni. Szerdán az
Egyesült Államok Magyarország következő
ellenfele.

Politikamentességet hirdet, de nem lehet el-
vonatkoztatni a politikától az olimpián sem.
Egészen nyilvánvaló, hogy Észak-Korea távol-
maradását a tokiói játékoktól nem sportszak-
mai megfontolásokból hozták. 

A NOB azonban, a megnyitóünnepségeken
hangoztatott diszkrimációmentesség elve han-
goztatása mellett nem tud mit kezdeni az elva-
kult arab Izrael-ellenességgel. Tokióban a
szudáni Mohamed Abdalraszul is visszalépett
a cselgáncstornától, miután az algériai Feti
Nurin is hasonlóan cselekedett. Egyikük sem
akart kiállni izraeli riválisa ellen. 

A 73 kilogrammos kategóriában Abdalra-
szul hétfőn éppen Nurinnal kezdett volna az
ötkarikás játékokon, és győzelem esetén a 32
között az izraeli Tohar Butbul várt volna rá.

Tették ezt annak ellenére, hogy a Nemzet-
közi Cselgáncsszövetség szigorú büntetéseket
helyezett kilátásba, Nurint edzőjével együtt el-
tiltotta, s ügyüket a fegyelmi bizottság tár-
gyalja. 

A háromszoros Afrika-bajnok egy algériai
tévécsatornának azonban úgy nyilatkozott,

hogy sokat készült az olimpiára, de a paleszti-
nok ügye fontosabb ennél. Trénere, Amar Ben
Jehlef pedig a megfelelő döntés meghozatalá-
ról beszélt. 

Az Algériai Olimpiai Bizottság mindkette-
jüket hazaküldte Tokióból, bár valószínűleg 
az algériai közvélemény támogatja a döntésü-
ket.

Nem féltétlenül dönt ugyanis a sportoló
egyedül, van, amikor tudja, ha megküzdene
egy izraelivel, azért otthon megtorlás várná. 

Az iráni Szaid Mollaej a 2019-es tokiói vi-
lágbajnokságon a 81 kilogrammosok között
például címvédőként indult, ám miután csa-
ládja (!) halálosan megfenyegette, kénytelen
volt visszalépni a negyeddöntőtől, hogy ne ke-
rülhessen szembe az izraeli Szagi Mukival.
Később a bronzmeccset is el kellett veszítenie,
csak azért, még hogy a dobogón se állhasson
együtt az izraelivel! Hogy Mollaej ezt nem jó-
szántából tette, jelzi, hogy azóta elhagyta ha-
záját, és előbb menekültstátuszt kapott Né-
metországban, majd felvette a mongol állam-
polgárságot.

Izraeli ellenfélel nem állnak ki 
a fundamentalista muzulmán sportolók

A férfivízilabda- és a női kézilabda-
válogatott is javíthat kedden a nyitófor-
dulóbeli vereségét követően a tokiói
olimpián.

Vasárnap a pólósok a görögöktől, a
kézisek pedig a franciáktól kaptak ki mi-
nimális különbséggel. Kedden a vízilab-
dázókra a házigazda japánok várnak, és
a mérkőzésen várhatóan csak a győze-
lem mértéke lesz kérdéses. Ugyanakkor
Elek Gábor szövetségi kapitány alaku-
lata azzal a brazil csapattal találkozik,
amelyet ugyan a közelmúltban kétszer is
legyőzött a felkészülési szakaszban,
ugyanakkor nyilvánvaló volt, hogy
egyik válogatott sem „fedi fel az összes
lapját”.

A cselgáncsozó Ungvári Attila jó tel-
jesítménnyel éremközelbe kerülhet,
akárcsak a légpuska vegyes csapat szám-
ban a Mészáros Eszter, Péni István ket-
tős.

Hosszú Katinka, Milák Kristóf és
Kenderesi Tamás révén magyar éreme-

sélyesek ugranak medencébe kedden, de
egyelőre még csak az elődöntőben kell
bizonyítaniuk. A háromszoros olimpiai
bajnok Hosszú 200 méter vegyesen cím-
védő, és a hétfői előfutamból második
idővel került tovább. A 200 méter pillan-
gón a világbajnok, világcsúcstartó Mi-
láktól lehet kiemelkedő eredményt várni,
ő az első helyen jutott az elődöntőbe,
míg ugyanebben a számban a Rióban
bronzérmes Kenderesi a nyolcadik idő-
vel jutott tovább a 16 közé.

Kedden elkezdik versenyüket a finn-
dingiosztály legjobbjai, köztük a világ-
és Európa-bajnok Berecz Zsombor.

A hegyikerékpárban Vas Kata Blanka
bátor tekeréssel okozhat kellemes meg-
lepetést. A két triatlonosnak – Brag-
mayer Zsanettnek és Kovács Zsófiának
– erőt adhat Bicsák Bence hétfői hetedik
helye.

A két tollaslabdázó, Sárosi Laura és
Krausz Gergely vereséggel kezdett, és
most sincs sok esélye javításra. (MTI)

Elmaradt a harmadik magyar érem vívásban
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Márton Anna (b) és a francia Manon Brunet asszója a női egyéni kardozók bronzmérkőzésén
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Majoros Bence asztaliteniszező a Tokió Metropolitan Gymnasiumban tartott edzésen 
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyar és román sportolók szerdai versenyprogramja
A kezdési időpontok romániai idősáv szerint.
Evezés (4:20): férfi kétpár B döntő, női négyes B döntő, női kétpár döntő, férfi négyes

döntő, könnyűsúlyú női kétpár elődöntő, férfi páros elődöntő, női páros elődöntő, női 8+1
vigaszág, férfi 8+1 vigaszág. Mind a kilenc futamban Románia csapatai érdekeltek.
Vívás férfi kard csapatverseny (4:00): Magyarország.
Úszás döntők (4:30), a ma esti előfutamok eredményeinek függvényében.
Cselgáncs férfi 90 kg (5:00): Tóth Krisztián.
Vitorlázás, RS:X széllovas hajóosztály 7-9. futamok (6:15) Cholnoky Sára.
Vízilabda, női csoportkör (8:00): Magyarország–Egyesült Államok.
Íjászat, női 64-es tábla (10:40): Mădălina Amaistroaie–Long Hsziao-csing; férfi 64-es

tábla (12:50): Balogh Mátyás László–Kim Vu-dzsin (koreai).
3x3 kosárlabda, női elődöntők (11:00), ha Románia kvalifikál.
Ökölvívás női 57 kg (11:15): Maria Nechita–Irie Szena (japán).
Labdarúgás, férficsoportkör (11:30): Románia–Új-Zéland.
Úszás selejtezők (13:00): női 100 gyors: Bianca Costea; férfi 200 hát: Telegdy Ádám,

Robert Glinţă; női 200 mell: Békési Eszter; férfi 200 vegyes: Cseh László, Kós Hubert;
női 4x200 gyorsváltó Magyarország.
Asztalitenisz, keddi továbbjutás esetén: Szőcs Bernadette–Cseng (tajvani)/Ju (szinga-

púri).

Javíthat a női kézi- és 
a férfi-vízilabdaválogatott



Két hete hunyt el Ráday Mihály operatőr és film-
rendező, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke.
Valami harminc évig készítette az Unokáink sem fog-
ják látni című műsort, amelyben a székes főváros épí-
tészeti emlékeit ismertette, és ugyancsak sajnálkozott
amiatt, hogy egyre jobban pusztulnak a műemlék (jel-
legű) házak, épületdíszek, szobrok stb. 

Az ő műsorába illő lett volna a vásárhelyi vámhá-
zak története is, különös tekintettel azok lecsupaszí-
tására. Az utóbbi harminc év átalakításai nagyobb
pusztítást tettek az épületekben, mint az előző száz
esztendő. 

Tudtommal (ha tévednék, máris bocsánatot kérek)
csak három maradt meg, s azok közül csupán egyet-
len épületen hagyták meg a város címerét. Elég szo-
morú a történet, de szerencsére az unokáim még
láthatják ezeket az épületeket – átalakítva és moder-
nizálva. A gázórák dobozai „sikeresen” rongálják a
város amúgy is egyre ráncosabb arculatát, legalább a
műemlék jellegű épületeknél kellett volna valamilyen

engedményt tenni, hogy ne csúfítsák el a homlokza-
tokat…

A három átalakított vámházról frissen készült
képek alapján az olvasó is meggyőződhet arról: a kor-
társ városi főépítészek könnyedén engedélyezik a régi
épületek átalakítását…

A vámházak lelőhelyei: 1. Dózsa György utca 77.
(a Dózsa és Széchenyi utcák sarkán; erről csak a be-
avatottak tudják, hogy a nyolcvanas években még
minden ékítmény megvolt az épületen). 2. A régi Ipar-
iskola mögötti épületben (1848. út) ma fogászati rönt-
genlabor működik, a város címerét leverték, az
oromzati kovácsoltvas díszt meghagyták. 3. A Hosszú
utca és a Kálvária utca (str. Al. Papiu Ilarian) sarkán
álló épületben autóalkatrészeket árusítanak. A város-
címer és az oromdísz is megvan, tessék jól megnézni,
hátha a következő átalakítás ezeket is eltünteti (adja
isten, hogy ne legyen igazam)!

KuszálikPéter
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Szerkesztette:AntalfiImola

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

In memoriam R. M. 

Meglátásom szerint elfásult az
emberiség, érdektelen, nem nevel-
hető. Kezdeném a tömegközleke-
déssel: az autóbuszra elöl kell
felszállni, mégis szinte mindenki a
hátsó ajtónál gyúródik, hiába az erre
vonatkozó felhívás, tiltás, a felnőt-
tek is semmibe veszik.

Tisztaságáról híres városunk is a
múlté. A lakosság nagy része nem
becsüli meg a takarítók munkáját,
sokan felelőtlenül szemetelnek,
egyes kutyatartók pedig ,,elfelejtik”
felszedni a négylábú kedvenc után
a felszednivalót, mi több, ha meg-
szólítja valaki őket, durván vála-
szolnak vissza. A padon üldögélők
jó része rendszeresen szivarcsikket
és tökmaghéjkupacot hagy maga
után. Régen létezett a ,,Fűre lépni
tilos!” tábla, ezzel ma már legfel-
jebb elitebb vendéglátóegységek
zöldövezeteinél találkozhatunk.

Egyes városlakók a szemétkuká-
kat is rongálják, törnek-zúznak, de
a virágládáknak, cserepeknek is
gyakran ,,lába kél”, akárcsak a

tömbházak előtti kertecskékben
pompázó bazsarózsának és liliom-
nak. Ha ezt egy rendőrnek szóvá
tesszük, annyi a válasz: ,,hagyd, ők
(a virágtolvajok) is meg kell élje-
nek!”

Úgy gondolom, sürgős lépésekre
lenne szükség a rengeteg szabályta-
lanság kiküszöbölése, életterünk
védelme érdekében. Télen például
ne csak a magánházak tulajdonosai,
hanem a tömbházlakók számára is
legyen kötelező a hóeltakarítás.

Sokat lehetne még írni további
problémákról, például a légszeny-
nyezettségről, ami a lakosság életét
veszélyezteti. Ha nem számolják fel
hamarosan a város szélén működő
,,óriást”, a vegyi kombinátot – bez-
zeg a többi gyárat meg lehetett
szüntetni –, mi isszuk meg a levét,
már ha még ezen a világon leszünk.

Mindezen megoldásra váró gon-
dok mellett szeretem Marosvásár-
helyt, mert a szülővárosom.

KissLászló

Lesz megoldás?

Július 20-án a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában Kopacz
Imola klinikai szakpszichológus
meghívására zenei-szakmai beszél-
getésre került sor Szilágyi Sándor
nótaénekessel, akit Kopacz Imola
kérdezett. 

– Mit tud mesélni a gyermekko-
ráról?

– Cseh Judit nótaénekes éne-
kelte: „Szeretem a magyar nótát,
tudja meg mindenki, amikor a vi-
lágra jöttem, daloltam, nem sírtam”
– ez rád vonatkozik, Sándor,
mondta az énekes. Alig voltam
nyolcéves, már harmonikázni tanul-
tam a Szakszervezetek Házában, és
nagy szeretettel gyűjtögettem a nó-
tákat és népdalokat, főleg az akkori
időben tiltottakat, amiben nagy se-
gítségem volt Palkó bátya, a szenti-
váni nótafa. 

– Mikor volt az első fellépése? 
– Az első nyilvános fellépésem

14 éves koromra tehető, amikor
Magyarországon, Eger városában
egy esküvőn zenéltem, nem kis si-
kerrel. Az esküvői fellépések egy-
más után következtek szülőhelyem
térségében is. Ezen a vidéken szo-
kássá vált, hogy a násznép másnap
visszajön folytatni a mulatást, ami-
kor a zenészek a fáradtságot nem is-
merhették. 

– A felnőtt kor mit jelentett az
életében?

– Érettségi után sikertelenül fel-
vételiztem a teológiára. Tudom,
hogy az Isten irányított a zene és
nótázás felé. Ekkor alapítottam az
XYZ zenekart, ami mai napig szó-
rakoztatja a hallgatóságot. 

– Mikor érezte, hogy kezdik elis-
merni?

– Sok-sok esküvőn való éneklés
és többszöri fellépés után a Kultúr-
palotában, ahol soha egy szék sem
maradt üresen. Hosszú évek barát-
sága fűz a Magányosok Klubjához,
ahol tiszteletbeli tagnak választot-
tak, innen indultam, és ide tértem
vissza minden alkalommal. Az elis-
merés jele, hogy észrevett a média
és Magyarország. 2008-ban a Sze-

geden tartott Dankó Pista-nótaver-
seny alkalmával megkaptam a
Dankó Pista-díjat. Jó érzés vissza-
emlékezni a debreceni fellépésre,
ahol 1200-an hallgatták az előadást.

– Hol tartották a legnagyobb la-
kodalmat, és hol a legkisebbet, ahol
zenélt? 

– A legnagyobbon 600–700 lako-
dalmazó volt, a legkisebben, ahol
felcsendült a nászinduló, a napok-
ban öt személy vett részt Nyárádre-
metén.

– Hogyan fogadta ezt az életvitelt
a család?

– Az évek során állandóan tanul-
tam, képeztem magam, édesanyám
biztatott, a feleségem türelme segí-
tett. Az életem két alappillére a nóta
és az Isten. 

– Az eddigi legnagyobb elisme-
rés mi volt? 

– Július folyamán olyan nagy el-
ismerésben részesültem Magyaror-
szágon, amire soha nem
számítottam: megkaptam a Dankó
Pista-életműdíjat, amin a következő
szöveg található: „Dankó Pista-élet-
műdíj Szilágyi Sándor énekművész,
nótaénekes részére. Több évtizedes
kimagasló művészi tevékenységé-
ért, a szakmai Kuratórium és a
hálás magyarnóta-kedvelők nevé-
ben, a Magyarnóta-szerzők és Éne-
kesek Országos Egyesülete és az
alapító Musica Hungarica.” Ez egy
állomás, de nem végállomás. Ez a
díj kötelez is, át kell adni 30 év ta-
pasztalatát. Meghívást kaptam a
Kolozsvári Magyar Napokra, amit
nagy megtiszteltetésnek érzek. 

A nagyfokú szociális érzékeny-
ségét igazolja, hogy többször zenélt
a fogyatékkal élők, az Ügyes Kezek
Alapítvány fiataljainak. Klubunk
vendégkönyvébe a következő szö-
veget jegyezte: „A jelen pillanat
megélése teszi értékessé életem-
életünk perceit. Nem az a fontos,
meddig élünk vagy dobog a szí-
vünk, hanem az, hogy volt egy
perc, egy pillanat, amiért érdemes
volt élni.”

CzeránErzsébet

Szilágyi Sándor nótaénekes
volt a Magányosok Klubjának

vendége

1.

2.

3.
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Végtelen motívum – Hetvenéves a
Magyar Állami Népi Együttes cím-
mel jelent meg Váradi Le-
vente fotográfus albuma a
jubiláló együttesről. A szép
kiállítású kötet sajátos
módon mutatja be a közösség
hétköznapjait és sikereit, de a
művész életszemlélete sem
maradhat rejtve az olvasó
előtt.

Négy évtizede járok rendszere-
sen sajtótájékoztatókra és könyvbe-
mutatókra. E szakmai talál-
kozóknak megvan a sajátos ritmusa
s közönsége. Találkozhatunk a lap-
topjába merülő kollégával, aki írása
közben szemezget a szomszéd
székre letett tányérról, társa pedig
véletlenül felrúgja a földre tett ká-
véscsészét, miközben izgatottan te-
lefonál. Másokat inkább a
tájékoztató utáni „catering” vonz, s
visszatérő arcokat ismerek fel a bü-
féasztal körül. A szakirodalom és a
gyakorlat egy órában maximálja e
találkozók időtartamát, s ha a ren-
dező kicsúszik az időből, a közön-
ség mocorgással s némi morgással
hívja fel a figyelmet az időrablásra.

A leírtaktól igencsak eltért a Ha-
gyományok Háza és a Magyar Ál-
lami Népi Együttes, mikor júniusi
sajtótájékoztatóját egy izgalmas
kötet bemutatásának szentelte. Vá-
radi Levente Végtelen motívum –
Hetvenéves a Magyar Állami Népi
Együttes című albuma egy többéves
közös munka látványos gyümölcse.

„Tizenévesforma srác lehettem,
amikor az általános iskola néptánc-
termébe először beléptem, és hirte-
len hatalmába kerített az
izgalommal átszőtt bizsergés –
kezdi saját történetét a szerző. – A
kis csapat morajlása, a jó hangulat
és a népzene átható dallamai meg-
változtatták addigi életemet.”

A nagyközönség igencsak jól járt
e kamaszkori antréval, ennek ékes
bizonyítéka e különleges könyvbe-
mutató volt. A Magyar Állami Népi
Együttes igazi ajándékot vehetett át
Leventétől, s az ajándékot illett is
megköszönni. Már Kelemen László
főigazgató, Mihályi Gábor együt-
tesvezető és Bánkúti András fotog-
ráfus lélekből jövő szavai is eltértek
a megszokottól. Ezt követte az
együttes ajándéka: „plagizáltak”, az
ellesett pillanatokat megörökítő fo-
tókat keltették újra életre a táncmű-
vészek. A balettóra monotonsága, a
menyasszony-öltöztetés szertartása,
vagy a tükör előtt az utolsó simítá-
sokat végző fellépő jelent meg e
mozgó életképekben. Úgy tűnik, az
együttes tagjai befogadták a fotó-
művészt, erre utalt az őt köszöntő
tapsvihar, a zsúfolásig megtelt aula
nézőinek őszinte mosolya. Termé-
szetesen egy táncmotiválta könyv-
bemutató nem telhetett el tánc

nélkül, mindenki a parkettre sietett,
s a szerző is derékon ragadott egy
menyecskét, bizonyítva, hogy a ti-
zenéves korában tanultak még nem
mentek feledésbe.

Váradi Leventéhez személyes
barátság fűz. Együtt dolgoztunk a
Fölszállott a páva népzenei és nép-
táncvetélkedőben. A verseny kül-
honi sajtójáért voltam felelős, s ha
jó fotóra volt szükségem, sűrűn
fordultam hozzá. Gyakran ülünk le
egy kis kvaterkázásra, megbe-
szélve a világ dolgait. Amikor
fényképezőgépet cseréltem, az ő
szakmai véleményét kértem ki vá-
lasztásomhoz, de ez is csak ürügy
volt egy újabb beszélgetésre. Fi-
gyelemmel kísértem mint a Szent
Lámpások Program lelkes mozga-
tóját. A kulturális értékmentést ki-
tűző kezdeményezésre életét tette
fel, ötletét mindenki pozitívan fo-
gadta, de amikor cselekvésre került
a sor, már csak kevesekre számít-

hatott. A gyakori fiaskó sohasem
vette el a kedvét. E program kere-
tében utaztam be vele Moldvát és
Gyimest egy ütött-kopott bérautó-
val. Levente a legkisebb faluban is
otthonosan mozgott, s mindenkit
ismert. Együtt hallgattuk a somos-
kai gyermekek énekét Benke Pau-
lina tanárnő magyarfoglalkozásán:
„Az én kertem olyan kert, fogta
magát, útra kelt”. Az idős család-
anya, Katalin már nincs köztünk,
csak szavait s a dallamot rögzíti a
magnótekercs, mikor két cseresz-
nyelevelet vesz kezébe, cicélni
kezd: „Meg kell tűrni, mielőtt a
szájamhoz veszem”. Trunkon
Gyur Paulina múltidéző szavai
fogtak meg, s türelmesen vártunk
a Pávából ismert Vrencsán Ani-
tára, aki a riport kedvéért a divatos
farmerét cserélte sebtében népvi-
seletre. A kéttucatnyi riportalany
közül már sokan nincsenek köz-
tünk.

Levente munkáját sokszor kö-
zelről figyelhettem. Az együttes ta-
valyi vendégjátékán, Lendván, a
muravidéki magyarság központjá-
ban különösen elemében volt, mint
egy légtornász mászott föl több-
ször a színpadi traverzekre, hogy
különleges pozícióból láthassa a
világot. Az onnan készült, az azo-
nos szögben libbenő szoknyákról
készített fotója azóta is az egyik
kedvencem. 

Az album egy kevésbé ismert
világot tár elénk, stílusosan, több
felvonásban. A próbák verejtéke
mellett megjelennek a huncutul
mosolygó lányok, az öltözőben pi-
henő művész, a kétkedés s az öröm
pillanatai. A felkészülést már át-
hatja a leplezett és leplezetlen lám-
paláz, az utolsó simítások a
bizonyítás előtt. Az igazi megmé-
rettetés ezután következik: az eddig
domináló fekete-fehér színek hirte-
len kiszínesednek. Emlékezetes
előadások – a Kárpát-medence an-
tológia, a Megidézett Kárpátalja, az
Ezerarcú Délvidék, a Liszt-mozai-
kok, Az örök Kalotaszeg legemlé-
kezetesebb pillanatait élhetjük át
ismét együtt.

A függönyrészben már ismét a
backstage-é a főszerep. Degas pi-
henő balerinaképének, Borsos Jó-
zsef Lányok bál után festményének
hangulata elevenedik meg a kocká-
kon. A katarzis feldolgozása min-
denkinek másképp sikerül, az öröm
gyakran könnyel vegyül. 

Két év munkája sűrűsödik a majd
kétszáz oldalon. A képszerkesztő
Bánkúti András fülszövegében a
táncot tartja a legtörékenyebb mű-
vészetnek. Valóban, a nézőtérről mi
csak a mosolyt, a csillogást, ez
évben az ünnepet látjuk, a kötet vi-
szont közelebb visz a mindenna-
pokhoz, ahhoz a kitartó munkához,
ami a Magyar Állami Népi Együt-
tes hét évtizedes sikereinek zá-
loga… töretlenül.

A kiadvány a Hagyományok
Háza és az MMA Kiadó közös gon-
dozásában jelent meg.

Egy motivált képíró
Gondolatok Váradi Levente jubileumi albumát lapozva

Augusztus 5. és 7. között oltáskampányt
szervez a Vásárhelyi Forgatag. Az elmúlt idő-
szakban számos kulturális és sportesemény-
ről maradtunk le, szórakozni csupán otthon,
a négy fal között lehetett. Öröm számunkra
tehát, hogy idén ismét Vásárhelyi Forgatagot
szervezünk. A jelenleg érvényben levő kor-
mányrendelet megköveteli, hogy egy bizo-
nyos létszám fölött oltási igazolványt,
negatív PCR-tesztet, antigéntesztet vagy fel-
gyógyulási igazolást mutassanak fel a részt-
vevők. A hatosági szabályozásoknak eleget
téve a Vásárhelyi Forgatag keretében is lesz-
nek olyan programok (nem minden prog-
ram), ahol ezekre szükség lesz. A szervező
csapat szeretné mindenkinek megadni az ösz-
szes Forgatag-programon való részvétel le-
hetőségét. Egyeztetve a Közegészségügyi
Igazgatósággal, és megkapva tőlük az enge-
délyt, három héttel a rendezvény előtt oltás-
kampányt szervezünk. Augusztus 5–6–7-én
(csütörtök, péntek és szombat) Marosvásár-
helyen, a Színház téren levő szökőkút mögött
állítjuk fel a mobil oltópontot, ahol minden
18. évét betöltött, de még be nem oltott sze-
mély igényelheti a SARS-CoV-2 elleni John-
son & Johnson vakcinát. Ezt a védőoltást
egyszer kell felvenni, nem szükséges máso-

dik oltás. Az oltópont mindhárom nap 15 és
19 óra között fogadja a vakcinára jelentkező-
ket, előzetes regisztráció nem szükséges.
Mindössze személyazonossági igazolvány és

maszk legyen mindazoknál, akik igényelnék
a vakcinát. Ha nem akarsz lemaradni a város
legszínesebb forgatagának egyetlen program-
járól sem, jelentkezz te is! *A Vásárhelyi For-

gatag által felállított oltóponton kívül, az ol-
táskampány idején a Mihai Eminescu Ifjúsági
Házban is lehet kérni a Johnson & Johnson-
oltóanyagot. (közlemény)

Oltáskampányt szervez a Vásárhelyi Forgatag 

Dr. Csermák Zoltán

Fotó: Váradi Levente



LAKÁS

KIADÓ kétszobás lakás a November
7. negyedben. Tel. 0745-591-303.
(12532-I)

KIADÓ kétszobás lakás a főtéren.
Tel. 0752-214-490. (12575-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüggö-
nyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-
586. (12427)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, kerítés-
készítést vasból, járólaplerakást, ház
körüli felújítást, csatorna-, lefolyó-
készítést. Tel. 0759-552-041. (12426)

ÁGYHOZ KÖTÖTT, idős személy

mellé asszonyt keresek. További in-

formáció a 0741-365-957-es telefon-

számon. (12595-I)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, Lindab-

tetőlemez, meszelés, bármilyen munka.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Jani,

tel. 0754-553-856. (12530)

HÁZAK teljes felújítása bádoglemez-

zel, cserépforgatás, tetőfedés bármi-

lyen anyaggal, új tetők készítése,

szigetelés, kisebb munkák. Tel. 0759-

882-220. (12479)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből, bádogosmunkát, ácsmunkát,

meszelést, festést, bármilyen mun-

kát. Tel. 0742-734-062. (12524-I)

TETŐFEDÉS, tetőfelújítás, teljes

tetőszerkezet, ácsmunka, garázs-

készítés, anyagok beszerzése, belső

munkálatok, festés, szigetelés, hiba

kijavítása. Nyugdíjasoknak 10%

kedvezmény. Tel. 0747-318-469.

(12555)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.

Tel. 0747-634-747. (12228)

VÁLLALOK szigetelést polisztirénnel,

szobafestést, tetőkészítést, javításokat.

Jancsi, tel. 0748-862-911, 0740-981-

618. (12584) 

IDŐS hölgy gondozására, a November

7. negyedbe keresünk megbízható

személyt, ottlakhatási lehetőséggel. Tel.

0743-532-157. (12594)

MEGEMLÉKEZÉS

Életed úgy múlt el, mint egy pil-
lanat, de emléked szívünkben
örökre megmarad. Szerető szí-
ved pihen a föld alatt, minden
érted hulló könnycsepp nyug-
tassa álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, július 27-
ére, KIS-MIKI MIHÁLY nyug. alez-
redes halálának első
évfordulóján. Emlékét kegyelet-
tel őrzi felesége, fiai, menyei,
unokái. (12586-I)

A múlt rejt, de a szív nem felejt.
Bennem él egy arc, s egy végte-
len szeretet, amit tőlem soha
senki el nem vehet.
Szomorú szívvel emlékezünk jú-
lius 27-én drága jó édesanyámra,
LUPU ROZÁLIÁRA szül. Kádár,
az Imatex volt dolgozójára, halá-
lának 6. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékeznek szerettei. (12582-I)

Fájó szívvel és örök szeretettel
emlékezünk július 27-én 
ADORJÁNI ILONÁRA, a drága
édesanyára, nagymamára halálá-
nak kilencedik évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (p.-I)

ELHALÁLOZÁS

„Kezedre bízom lelkemet, Te vál-
tasz meg engem, Uram, Igaz
Isten!” 

(Zsolt 31,6) 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága férj, szerető édesapa,
nagyapa, testvér, após, apatárs, 

FÁBIÁN JÓZSEF 
2021. július 24-én, 84 éves korá-
ban visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Temetése július 28-án 13
órakor lesz a református temető-
ben. Emléke legyen áldott! 

Gyászoló szerettei. (p.-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel vettünk
tudomást szeretett munkatár-
sunk, Barabás Réka
ÉDESAPJÁNAK haláláról. Isten
fogadja kegyelmébe és
nyugtassa békében drága
munkatársunk édesapjának
lelkét. 
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek…”
Őszinte részvéttel a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem Ké-
mia és Vegyészmérnöki Kara
Magyar Kémia és Vegyész-
mérnöki Intézetének tagjai. (-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban.
Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

A marosvásárhelyi THEREZIATEJIPARIVÁLLALAT AREA
SALES MANAGERT alkalmaz. Elvárás a minimum 3 év tapasztalat
hasonló munkakörben és az ország egész területét lefedő mobilitás.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65766-I) 

BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

ABIFAKFT. fa ajtó-ablak gyártására ASZTALOST és  SZERELŐT
alkalmaz. Tapasztalat előnyt jelent. Tel. 0745-301-460. (12553-I)

AMELINDASTEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă)
munkakörbe.  Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (De-
pozitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-
910. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAROS MEGYEI TANÁCS

Romániai iskolaprogram
A romániai iskolaprogram megvalósításával fog-
lalkozó megyei bizottság nevében tájékoztat-

juk Önöket, hogy május folyamán Maros megye 16
oktatási intézményében 447 diák és 14 pedagógus
részvételével került sor különböző, gyümölcs-, zöld-
ség-, tej- és tejtermékfogyasztással kapcsolatos tema-
tikus tevékenységekre.
Azon települések esetében, amelyek a programot saját
rendszerükben működtetik, azaz Nyárádszereda város,
Backamadaras, Gernyeszeg, Kibéd, Nagyernye, Nyárád-
gálfalva és Makfalva községek, a program végrehajtásá-
ban nem voltak hiányosságok. Kerelőszentpál,
Csíkfalva, Sóvárad és Koronka községekben folyamat-
ban van a program működésének biztosítására irányuló
közbeszerzési eljárás a 2021–2022-es tanévre.

VÁLLALUNK szigetelést, bármilyen festést, ácsmunkát,
bádogosmunkát, kerítések, teraszok, csatornák készítését.

Tel. 0767-837-782. (12577)
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Nyilvános bejelentés a besorolási 
szakasszal kapcsolatban

Koronka Község értesítiazérdekeltközönségetarról,hogykör-
nyezetvédelmiengedélykibocsátásátkérelmezteaVízelvezető árkok
betonozása a Vácmány környékén, a Kastély, Akác és a Patak utcá-
ban, Koronka községben, Maros megyében nevűprojektrevonatko-
zóan,amelynekjavasolthelyszíneKoronkaközség,Koronkafalu,
Marosmegye.
Ajavasolttervvelkapcsolatosinformációkmegtekinthetőkakö-

vetkezőinternetcímen:http://apmms.anpm.roésKoronkaKözség
PolgármesteriHivatalánakszékhelyén,hétfőtőlpéntekig9és12
óraközött.
AMarosMegyeiKörnyezetvédelmiÜgynökségaközönségész-

revételeitpostaikézbesítésselMarosvásárhelyen,aHídvégutca10.
számalatt fogadja, továbbáazoffice@apmms.anpm.ro e-mail-
címenvagyfaxon,a0265/314-985-östelefonszámon.

TakácsSzabolcsIstvánpolgármester

Nyilvános bejelentés a besorolási 
szakasszal kapcsolatban

Koronka Község értesítiazérdekeltközönségetarról,hogykör-
nyezetvédelmiengedélykibocsátásátkérelmezteaBizonyos utcák
korszerűsítése Koronka községben, Maros megyében nevűprojektre
vonatkozóan,amelynekjavasolthelyszíneKoronkaközség,Ko-
ronkafalu,Marosmegye.
Ajavasolttervvelkapcsolatosinformációkmegtekinthetőkakö-

vetkezőinternetcímen:http://apmms.anpm.roésKoronkaKözség
PolgármesteriHivatalánakszékhelyén,hétfőtőlpéntekig9és12
óraközött.
AMarosMegyeiKörnyezetvédelmiÜgynökségaközönségész-

revételeitpostaikézbesítésselMarosvásárhelyen,aHídvégutca10.
számalatt fogadja, továbbáazoffice@apmms.anpm.ro e-mail-
címenvagyfaxon,a0265/314-985-östelefonszámon.

TakácsSzabolcsIstvánpolgármester

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801

• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928

• Aquaserv:

- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 

- közönségszolgálat - 0265/208-888

- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek, - 0745-606-215  

koszorúk - 0745-606-269 

és halottszállítás - 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 

állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

– Egyedi alkatrészek, gépészeti megoldások, komplett berendezések tervezése és gyártása
– Gyártás műszaki támogatása 
– Projektmenedzsment

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:
– Gépészmérnöki felsőfokú végzettség
– 3D-s modellezés előny
– Mechatronikában, pneumatikában és automatizálásban jártasság előny
– Méréstechnikai alapismeretek
– AutoCAD megbízható használata
– Windows szoftverek
– Stabil, magas szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:
– 2-3 év tervezési/gépészeti szakmában 
– Forgácsolástechnikai tapasztalat
– Nyomtatott áramköri gyártásismeret
– Egyedi célgéptervezési/gyártási ismeretek
– Vállalatirányítási ismeret
– Sales-es „véna” 

Az ideális jelentkező:
– Kreatív, önálló, hatékony
– Pozitív, proaktív személyiség
– Kitűnő csapatjátékos

Amit kínálunk:  
– Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy fejlődő cégnél
– Versenyképes fizetés
– Bónuszkereseti lehetőség, cafeteria
– Fiatalos, családias hangulatú csapat, fejlődési lehetőség
Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk Neked szól, várjuk fényképes jelentkezésedet a következő 

e-mail-címre: hr@ect-fsg.com
Csatlakozzazélvonalhoz!


