
Aláírták az uszoda
kivitelezési 
szerződését
A beruházás célja az erdőszentgyörgyi
diákok számára bevezetni az állandó
úszásoktatást, mivel ez a mozgás-
forma nagyon hatékony: az ízületek
drasztikus megterhelése nélkül fejleszti
a test teljes izomzatát, javítja a légzés-
technikát, illetve a vérkeringést, így nö-
velve a szervezet ellenállóképességét. 
____________2.
Európának tanul-
nia kell a múltból,
hogy harcolhasson
a cigányellenesség
ellen
Marija Pejcinovic Buric a közleményé-
ben azt írta: noha az európai romákat
jelenleg nem fenyegeti a népirtás ve-
szélye, továbbra is megfélemlítéssel
és agresszióval néznek szembe, a
múltbéli előítéletek pedig a közösségi
médiában terjedő gyűlöletbeszéd for-
májában jelennek meg.
____________4.
A hét végén 9R
Fesztivál – a római
kori Egyiptom
Szombaton ismét megelevenedik Mik-
háza, színes és hangos csapatok töltik
be utcáit, tereit. Ez lesz a kilencedik
Római Fesztivál, ebben az évben az
esemény tematikája a római kori
Egyiptom.
____________5.

Szeptembertől a maroskeresztúri 5–8.-os diákok is délelőtt
járhatnak iskolába, a tanintézet bővítése ugyanis még a jú-
niusi kicsengetés előtt befejeződött. Hat osztályteremmel és
egy informatikai szakteremmel gyarapodott az épület – tud-
tuk meg Kovács Edit második mandátumát töltő polgármes-
tertől. 

Amint arról korábban is beszámoltunk, a 4.700.000 lejes beruházás a
2014–2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program (POR)
keretében valósult meg. A munkálat belső mosdók kialakítását is magába
foglalta az épület mindkét szintjén, ugyanakkor a bútorzat korszerűsítése,
okostáblák felszerelése is a projekt részét képezte. A beruházás legna-
gyobb hozadéka természetesen a délutáni oktatás megszüntetése, amely-
nek következtében iskola utáni, úgynevezett after school foglalkozásokra

Katasztrófajóslatok 
és politikum

Az elmúlt években sokszor riogattak a világvégével. Jósolták már
az ezredfordulóra, aztán jött a maják jóslata és a többi. Ezekben a na-
pokban újabb világméretű katasztrófával riogatnak tudósok. Azt állít-
ják, hogy a világvége augusztus 29-ére várható. Minden város
összedől, az egész Föld elpusztul, és újra Jézus Krisztus lesz a világ
ura, mindezt a Föld mágneses mezőinek felcserélődésével magyaráz-
zák – legalábbis a The Sun beszámolója szerint. Eszerint pusztító föld-
rengés rázza meg a Földet, a nap sűrű, fekete felhőbe burkolózik,
pokoli szélvihar pusztít, minden hegy és sziget elmozdul a helyéről. 

Az elkövetkező 400 év az emberiségnek borzalmas dolgokat tartogat
Nostradamus francia tudós, az okkultizmus egyik legfontosabb alakja
szerint is: földrengések, tornádók, fegyveres konfliktusok lesznek. A
jóslat szerint 2023-ban a Földbe meteorit vagy aszteroida csapódik,
természeti katasztrófahullám lesz világszerte. Anglia nagy részét és
Dél-Amerika déli partját elárasztja a víz, kitör az éhínség. 2024-ben
borzalmas, emberek okozta és környezeti katasztrófák várhatók Ame-
rikában és Európában. 2038-ban kezdődik a harmadik világháború. 

És a jóslatok itt még nem érnek véget. 

Mózes Edith
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Tágasabb lett a maroskeresztúri iskola

Vége a délutáni oktatásnak



„Újabb lépést tettünk városunk uszodájának megépíté-
séért, amikor Marosvásárhelyen aláírtuk a létesítmény ki-
vitelezési szerződését” – számolt be közösségi oldalán
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere, mi-
után az elmúlt pénteken sor került a nem mindennapi pil-
lanatra. Az Erdőszentgyörgy számára újabb fejlesztést
hozó eseményen többek között jelen volt Cseke Attila fej-
lesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős minisz-
ter, Péter Ferenc Maros megyei tanácselnök, Kovács
Levente megyei tanácsi alelnök, Manuela Pătrăşcoiu, az
Országos Beruházási Társaság (CNI) igazgatója és Nistor
Alexandru, a közbeszerzést megnyert Masterclass AG, EN
Electric Proiect Office SRL és Costruzioni Generali Sud
kivitelező vállalatok képviselője is. 

A közel 10 millió lejből megépülő uszoda a sportpá-
lya mellett, a hamarosan felépítendő sportcsarnok köz-
vetlen szomszédságában lesz, medencéje 25 méter
hosszú, 12,5 méter széles, mélysége 1,20 és 1,80 méter
közötti. 

A beruházás célja az erdőszentgyörgyi diákok számára
bevezetni az állandó úszásoktatást, mivel ez a mozgás-
forma nagyon hatékony: az ízületek drasztikus megterhe-
lése nélkül fejleszti a test teljes izomzatát, javítja a
légzéstechnikát, illetve a vérkeringést, így növelve a szer-
vezet ellenállóképességét. 

A másfél hónapi tervezési időt követően a szabványterv
szerint az uszoda 10–12 hónap alatt készül el – derül ki a
város önkormányzatának közleményéből. (grl)

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 17 0C

Ma HERMINA, 
holnap DOMOKOS napja.
HERMINA: a Herman férfinév
női párja, más feltevések szerint
a germán Ermin vagy Irmin isten
nevével függ össze.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. augusztus 2.

1 EUR 4,9171
1 USD 4,1348

100 HUF 1,3781
1 g ARANY 240,4651

Második számítógépes elosztás
Augusztus 5-ig, csütörtökig választhatnak a betöltetlenül
maradt középiskolai helyekből az első számítógépes elosz-
tás után beiskolázatlanul maradt diákok. A második számí-
tógépes elosztásra augusztus 6-án, pénteken kerül sor, az
ekkor felvételt nyerő tanulók 6-án, illetve 7-én adhatják le
iratkozási dossziéjukat a szóban forgó középiskolákban.
Esti vagy csökkentett látogatású tagozatra július 30-ig irat-
kozhattak be a korábbi évfolyamok azon végzősei, akik tan-
évkezdésig betöltik a 18. életévüket. Őket augusztus 5–7.
között osztják el a rendelkezésre álló helyek valamelyikére.

Székelyföld Kerékpáros Körverseny 
Augusztus 3–7. között (mától szombatig) 15. alkalommal
kerül sor a hagyományos Székelyföld Kerékpáros Körver-
senyre, amely idén teljes mértékben átfogja a Székelyföl-
det, Kovászna és Hargita megye mellett ugyanis Maros
megye, illetve Marosvásárhely is bekapcsolódott a megmé-
rettetésbe. A körversenyen húsz csapat vesz részt.

Nemzetközi keresztyén ifjúsági tábor
Csejden 

Augusztus 1-jétől 7-éig nemzetközi keresztyén ifjúsági
tábor zajlik a csejdi református egyházközségben. A tábor-
ban 30 vendég vesz részt Hollandiából, Magyarországról
és Felvidékről, hozzájuk aktív résztvevőkként csatlakoznak
a falu gyermekei és fiataljai. Előreláthatólag mintegy 60
személy kapcsolódik be a programokba – tájékoztatta la-
punkat Bíró Jenő református lelkipásztor.

Életmentés az erdőben
Július 30-án, pénteken este arról érkezett értesítés a 112-es
egységes hívószámra, hogy egy nő elindult a mezőrücsi erdő
irányába, és azzal fenyegetőzik, hogy nem tér vissza. A hely-
színre a mezőrücsi rendőrőrs és a marosvásárhelyi csendőr-
alakulat szállt ki, önkéntesek is részt vettek a mentőakcióban.
Hosszas keresés után egy búzatábla mellett találták meg a
nőt félig önkívületi állapotban, de erőszakra utaló jelek nélkül.
Azonnal kórházba szállították, ahonnan, mivel megfelelő
egészségi állapotban volt, szombaton hazatérhetett.

Nyári kulturális programok Szovátán
A szovátai Bernády Közművelődési Egyesület a turisztikai
információs iroda közreműködésével, a Maros Megyei Ta-
nács és a szovátai önkormányzat támogatásával újraindí-
totta nyári kulturális programjait a fürdőközpont Petőfi
parkjában. Az előadások csütörtöktől hétfőig zajlanak a
parkban felállított színpadon. A fellépőkről a Visit Szováta
Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

Kopjafaállítás gróf Széchenyi 
Zsigmond emlékére

Az Uz Bence Egyesület sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi
Zsigmond dédabisztrai vadászatainak emlékére kopjafaa-
vató ünnepséget szervez augusztus 7-én, szombaton dél-
előtt 11 órai kezdettel a jódtelepi (Ratosnya község)
református templomkertben. Beszédet mond Nagy Ferenc
helyi református lelkipásztor, dr. Kálmán Attila történész,
Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány el-
nöke, dr. Gergely Imre, a Világjáró Magyar Vadászok Klub-
jának elnöke, dr. Osváth Pál diplomata, vadász, az Uz
Bence Egyesület elnöke. A kopjafaavatás alkalmával rövid
kulturális programra is sor kerül. A rendezvényt Farkas
Csilla Izabella vadász vezeti le.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A Nap kel 

6 óra 5 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 51 perckor. 
Az év 215. napja, 

hátravan 150 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647
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Pénteken írták alá a szerződést Fotó: Bogdan Bucşeneanu

Székelybós is ünnepelt
Július 24–25-én ismét templombúcsúval egybekötött fa-

lunapokat rendeztek Székelybósban. 
A Székelyboósért Egyesület által évente megszervezett

hagyományos ünnepség megmozgatja a Koronkához tar-
tozó kis település lakosságát, illetve hazahívja az elszár-
mazottakat is. Az idei, immár háromnaposra tervezett
esemény pénteken délután kezdődött a sportpályán, ahol
először rendeztek családi sportnapot, szülők és gyerekek
együtt vettek részt ügyességi és erőjátékokban.

Szombaton a művelődési otthont és kör-
nyékét népesítették be: az épületben iskola-
történeti kiállítás volt, az érdeklődők az
ötven évvel ezelőtti bósi iskola körülmé-
nyeibe és feltételeibe nyertek betekintést, a
gyerekeknek érdekes foglalkozásokat szer-
veztek, de a felnőttek is nagy érdeklődéssel
forgatták a naplókat, évkönyveket, szülői
értekezleti jegyzőkönyveket és régi tan-
könyveket. Az épület előtti téren újrahasz-
nosított papírból készült tárgyakat,
ékszereket, festett üveg- és fatárgyakat le-
hetett vásárolni. A gyerekeket kézműves-
foglalkozásokra, nemezelésre, arcfestére
várták, kipróbálhatták a papírtágyak készí-
tését is. Ebéd után Csihi-puhi történetekre,
azaz élvezetes bábelőadásra várták az apró-
ságokat a nézőtérre. Este Kilyén Ilka mű-
vésznő előadására tért vissza a közönség,

majd a Maros Művészegyüttes táncosai és zenekara pezs-
dítette fel a hangulatot kibédi, mezőségi és cigánytáncok-
kal, az előadást követően a táncosok közreműködésével
bárki bekapcsolódhatott a „batyus” táncházba. 

Vasárnap a helyi katolikus közösség templomi védő-
szentje, Szent Anna tiszteletére tartották meg a hagyomá-
nyos búcsúmisét.

A rendezvény fő támogatója idén is a Bethlen Gábor
Alap volt. (gligor)

A vasárnap, 96 éves korában elhunyt Krón Ernő könyv-
kötőmesterről emlékezik meg az Erdély TV az augusztus
3-án este 8 órától kezdődő műsorában.

Vasárnap este, 96 éves korában hunyt el Krón Ernő, Ma-

rosvásárhely legendás könyvkötőmestere. Az Erdélyi tör-
ténetek stábja 2017 februárjában látogatott el a műhe-
lyébe. Az Erdélyi Magyar Televízió ezzel a műsorral
emlékezik meg a mester munkásságáról, életéről. 

Rendhagyó könyvbemutató
Demeter József (DeJó) „Gyárfás” Tinitanoda című, a di-
ákszínművek műfajához tartozó könyvét mutatják be
augusztus 8-án, vasárnap 13 órakor a kerelőszentpáli
református templom dísztermében. A szerzővel Csorbai
Loránd helyi lelkipásztor beszélget, közben zsoltárokat
és népdalokat szólaltatnak meg együtt hegedűn és gi-
táron. A szerző ajándékként gyorsportrégrafikákat készít
a jelenlevőkről.

VII. Kastélypark Művésztelep
Életre kelt a koronavírus-járvány miatt tavaly szünetelte-
tett gernyeszegi művésztelep. A Teleki-kastély és parkja
július 26. és augusztus 7. között fogadja a hazai és kül-
földi alkotóművészeket. Az alkotótábornak kilenc művész
– Csóka Szilárd Zsolt, Dienes Attila, Gagyi Botond, Miklós
Árpád, Lucza Zsigmond, Lilla von Puttkamer, Knyihár
Amarilla, Madaras Péter, Pokorny Attila – és Wehner
Tibor művészettörténész a vendége. A művésztelepen
készült alkotásokból rendezendő kiállítás augusztus 7-
én, szombaton 18 órakor nyílik meg a kastélyban.

RENDEZVÉNYEK

Aláírták az uszoda kivitelezési szerződését

Krón Ernőre emlékezik az Erdély TV
Számos érdekes program várta a helyieket Fotó: Székelyboósért Egyesület



Itt egy legújabb felfedezés. Kaliforniai tudósok sze-
rint a laboratóriumi patkányok megmentik veszélybe ke-
rült patkányársaikat. A kísérlet során 60 patkánypárt
figyeltek meg, amelyek empátiát mutattak bajba került
társaik iránt, és a megmentésükre siettek.

A tudósok szerint hasonló empátia figyelhető meg az
embereknél is, ami azonban nem jelenti azt, hogy az em-
bertársaik segítségére sietnek. 

Ennek legelokvensebb példája az, ami Romániában
történik. Az Európai Unió egyik legszegényebb orszá-
gában fullasztó rekkenőség váltakozik pusztító viharok-
kal, kétségbeesett embereket hagyva maga mögött,
miközben egyre jobban elhatalmasodik az agresszió, a
bűnözés, a vezető kormánypárt a belső választásokkal
van elfoglalva, olyannyira, hogy egymás kinyírásán
kívül egyébre nem is jut ideje. 

A politikai ellenfelek a hét végén is ököllel mentek
egymásnak, rendőrségi beavatkozásra volt szükség. 

Tanulhatnának a patkányoktól: saját önös céljaik
mellett néha bajba jutott embertársaikra is odafigyel-
hetnének. 

A Szeret folyóba fulladtak
Öt, 14 és 18 év közötti kamasz fulladt bele vasárnap
a Szeret folyóba a Filipeşti községhez tartozó Cotu
Grosului település területén. A tűzoltók megtalálták
mind az ötüket, a helyszínen jelen levő orvoscsapat
pedig megpróbálta újraéleszteni őket, de sikertelenül,
tájékoztatott Cătălin Istrati százados, a Bákó Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője. Két ál-
dozat 14 éves, kettő 17 éves, egyik pedig 18 éves
volt.  A Bákó és Neamţ megyei tűzoltók csónakok se-
gítségével kutattak a folyó vizében a megfulladt fia-
talok után. A rendőrség vizsgálatot indított a tragédia
körülményeinek felderítése érdekében. (Agerpres)

Két földrengés volt 
Két földrengés volt vasárnap este Vaslui megyében
– tájékoztatott az országos földfizikai intézet
(INCDFP). Az első földmozgás 20:57-kor következett
be 8 kilométer mélységben, és 4,1-es erősségű volt
a Richter-skálán. Iaşi-tól 46, Bákótól 111, Galactól
157, Brăilától 175 kilométerre volt az epicentruma. A
második, a Richter-skála szerinti 2,9-es erősségű
21:09-kor következett be 30 kilométer mélységben,
41 kilométerre Bákótól, 51 kilométerre Iaşi-tól, 115 ki-
lométerre Chişinăutól, 150 kilométerre Galactól, 168
kilométerre Brăilától. Az idei év legerősebb földren-
gése május 26-án következett be, 4,7-es erősségű
volt. (Agerpres)

Nőtt a vendégéjszakák száma
Az idei első fél évben 53,2 százalékkal, 6,557 millióra
nőtt a vendégéjszakák száma Romániában a tavalyi
év azonos időszakához viszonyítva – közölte hétfőn
a statisztikai intézet. A növekedés a belföldi turizmus-
nak köszönhető: a hazai turisták által eltöltött vendég-
éjszakák száma 68,1 százalékkal 6,11 millióra
emelkedett, míg a külföldieké 30,8 százalékkal 446
ezerre csökkent. A kereskedelmi szálláshelyekre be-
jelentkezett vendégek száma 52,4 százalékkal 3,274
millióra emelkedett. Ezen belül 2021 első fél évében
a román turisták száma 66,3 százalékkal, 3,077 mil-
lióra nőtt, míg a külföldi turistáké 34,1 százalékkal
197 ezerre esett vissza. A Romániát az első hat hó-
napban felkereső külföldi turisták 73,7 százaléka az
Európai Unió tagállamaiból érkezett. A romániai tu-
rizmusnak csak részlegesen sikerült kompenzálnia
azt a 62,5 százalékos visszaesést, amelyet a koro-
navírus-járvány miatt szenvedett el a tavalyi első fél
évben. Tavaly éves szinten 51,6 százalékkal, 14,444
millióra csökkent a romániai kereskedelmi szálláshe-
lyeken töltött vendégéjszakák száma a 2019-es
évhez viszonyítva. (MTI)

Az okleveles csalásvizsgálók
egyesületének kockázatelemzése

A romániai vállalatok több mint háromnegyedét meg-
lopják, megkárosítják alkalmazottaik – erre derített
fényt egy hétfőn közzétett elemzés. Az üzleti szféra
számára kockázatelemzéseket végző Corporate In-
telligence Agency felmérését hétfőn ismertették. Az
elemzés szerint az állami intézmények, a vállalatok
és a civil szervezetek évente a bevételeik öt száza-
lékát veszítik el az alkalmazottaik csalása miatt. Mint
közlik, a csalásokat esetenként éppen a menedzse-
rek vagy akár a cégtulajdonosok hajtják végre. Az
elemzés a Kelet-Közép-Európában legelterjedtebb
csalási formák között a különböző típusú összeférhe-
tetlenségeket említette. Az alkalmazottak úgy befo-
lyásolják a vállalati döntéshozatalt, hogy az általuk
ellenőrzött cégek kapjanak megrendeléseket. A bank-
kölcsönök manipulálása és a vállalati levelezés belső
segítséggel történő károsítása, a vállalat eszközeinek
saját célra történő felhasználása is szerepel a káro-
kozási típusok felsorolásában. (MTI)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Katasztrófajóslatok 
és politikum

Ukrajna korlátozásokat vezetne be 
a be nem oltottak számára

Újabb lazításokról döntött a brit kormány
Hétfőtől azok az európai uniós és amerikai állam-
polgárok is karanténkötelezettség nélkül beutaz-
hatnak Angliába, akik nem a brit oltási kampány
keretében kapták meg a koronavírus elleni oltás két
dózisát. A brit kormány rendelete alapján az enyhí-
tés azokra vonatkozik, akik az Európai Gyógyszer-
ügynökség (EMA), illetve az Egyesült Államok
szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti ha-
tósága (FDA) által jóváhagyott oltóanyagokban ré-
szesültek.

A korábbi szabályozás alapján július 19. óta nem kellett tíz
napra karanténba vonulniuk azoknak, akik a brit kormány által
a sárga, vagyis fokozott járványkockázatú kategóriába sorolt
országokból, köztük Magyarországról tértek vissza Angliába,
és a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát megkapták.

Hétfőig azonban közülük is csak azokra vonatkozott a ka-
ranténmentesség, akik a brit oltási kampány keretében, az
Egyesült Királyságban kapták meg a vakcina mindkét adagját,
és ezt a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) mobilesz-
közökre letölthető alkalmazásának bemutatásával igazolták.

Hétfőtől azok az amerikai és EU-állampolgárok is mente-
sülnek a tíznapos angliai karanténkötelezettség alól, akik sárga
kategóriás országokban élnek és hazájukban kapták meg a ko-
ronavírus elleni oltás két dózisát.

A sárga kategóriás országokból érkezőknek ugyanakkor in-

dulásuk előtt, illetve az angliai érkezésük utáni második napon
továbbra is el kell végeztetniük egy-egy koronavírustesztet.

A brit kormány májusban léptette érvénybe a közlekedési
lámpákéhoz hasonló színkódos rendszert, amely zöld, sárga
és vörös kategóriák alapján határozza meg, hogy Angliába mi-
lyen feltételekkel lehet külföldről beutazni.

Jórészt ugyanezt a rendszert követi az Egyesült Királyság
másik három országa, Skócia, Wales és Észak-Írország is.

A sárga kategóriás országokból érkezőknek az eddigi sza-
bályozás alapján tíz napot karanténban kellett tölteniük, indu-
lásuk előtt egy, érkezésük után két koronavírustesztet kellett
elvégezniük saját költségükön, akkor is, ha hazájukban mind-
két oltási adagot megkapták.

A hétfőn életbe lépett módosítás alapján a második angliai
koronavírus-szűrést már nem kell elvégeztetni.

A brit kormány a sárga kategóriába sorolja néhány kivétellel
az EU-tagállamok zömét, köztük Magyarországot.

A sárga kategóriába tartozik az Egyesült Államok is.
A brit utazási szakma és a légitársaságok régóta szorgal-

mazták a mindkét oltási dózissal beoltott külföldiekre vonat-
kozó beutazási korlátozások feloldását.

A világ legnagyobb globális turisztikai szervezete, a londoni
székhelyű World Travel and Tourism Council (WTTC) legú-
jabb számításai szerint a brit gazdaságot naponta 639 millió
font veszteség éri a beutazó turizmus korlátozása miatt. (MTI)

Németország nem kárpótolta Lengyelországot a
második világháború idején okozott károkért és hat-
millió lengyel állampolgár meggyilkolásáért, nem
igaz, hogy a jóvátétel ügye le van zárva – jelentette
ki hétfőn Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-
helyettes, a német CDU-CSU kancellárjelöltjének
szavaira reagálva. 

Armin Laschet, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és
bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös
kancellárjelöltje a hét végén a német megszállók elleni 1944-
es varsói felkelés évfordulós megemlékezésein vett részt a len-
gyel fővárosban. Ez alkalomból a Rzeczpospolita napilapban
hétfőn megjelent interjúban Laschet a második világháborúért
vállalt német felelősségről beszélt, egyúttal aláhúzta: a német
háborús jóvátétel kérdése Lengyelország felé „a múltban vég-
legesen elrendeződött a kölcsönös megállapodás révén”. El-
utasította, hogy a témát „minduntalan politikai eszközként
használják”. Erre reagálva Jablonski a lengyel közszolgálati
rádiónak azt mondta: több más német politikushoz hasonlóan
a német kancellárjelölt is politikai okokból próbálja lezárt
ügynek beállítani a jóvátételt.

„Fel kell tenni a kérdést, hogy Németország kifizette-e Len-
gyelországnak a háborús károkért, hatmillió lengyel állampol-

gár meggyilkolásáért járó jóvátételt?” – mondta a lengyel dip-
lomata, hozzáfűzve: a válasz nemleges. „Lengyelország a jó-
vátételt nem kapta meg, az ügy nem zárult le, továbbra is
aktuálisnak, a kétoldalú kapcsolatokban rendkívül fontosnak
tartjuk” – húzta alá. Megjegyezte egyúttal, hogy Németország
„erőteljesen ellenszegül” a kérdés felvetésének, megoldása
ezért „nem lesz egyszerű”.

A Laschet-interjúban említett megállapodást az egykori
NDK és a volt Szovjetunió kötötte 1953-ban. Ennek nyomán
az akkori kommunista Lengyel Népköztársaság kormánya nyi-
latkozatban mondott le a szovjet blokknak járó német jóvátétel
neki ítélt részéről. Varsó jelenlegi álláspontja szerint a Szov-
jetunió nyomására tett lengyel nyilatkozat jogilag érvénytelen.
A második világháborús német kárpótlással foglalkozó len-
gyel parlamenti munkacsoport 2017-es elemzése szerint Len-
gyelország és állampolgárai a többi érintett országhoz képest
aránytalanul alacsony jóvátételt kaptak Németországtól, a len-
gyel áldozatok számára Berlin eddig nem egészen 1 százalékát
fizette ki annak az összegnek, amellyel a nyugat-európai or-
szágok, az Egyesült Államok és Izrael állampolgárait kárpó-
tolta. A károkat összegző elemzést az említett parlamenti
munkacsoport tavaly készítette el, de még nem tette közzé.
(MTI)

Lengyel külügyminiszter-helyettes: 
a német háborús jóvátétel nem lezárt ügy

Ukrajna hamarosan kénytelen lesz korlátozásokat
bevezetni azok számára, akik nem oltatták be ma-
gukat koronavírus ellen – írta hétfőn a Facebookon
Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizott-
ságának kormánypárti elnöke.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi mi-
nisztérium már bevezette azt a korlátozást, amelynek értelmé-
ben csak azokban az oktatási intézményekben folytatódhat az
oktatás a szokásos módon, amelyekben a tanári kar legalább
nyolcvan százaléka be van oltva. Eddig a pedagógusoknak
mintegy fele vette fel a védőoltást – fűzte hozzá az Ukra-
jinszka Pravda hírportál.  A portál szerint logikus, hogy ha-
sonló korlátozást vezessenek be a közösségi közlekedés, a
vendéglátóegységek, az üzletek, illetve az önkormányzati in-
tézmények alkalmazottaira is, mivel ők szintén közvetlen kap-
csolatban vannak a lakossággal. 

„Egy beteg buszvezető nem kevesebb embert fertőz meg,
mint egy tanár” – indokolta álláspontját Raduckij. Hozzáfűzte:
Ukrajnában nem tették kötelezővé a védőoltást senki számára,

de szerinte igazságos lenne megkövetelni ezt azok számára,
akik olyan munkát végeznek, amelynek során nagyszámú em-
berrel érintkeznek. Rámutatott arra, hogy míg korábban nem
volt elegendő koronavírus elleni vakcina mindenki számára,
az elmúlt két hétben több mint 4,5 millió adag oltóanyag ér-
kezett Ukrajnába. A vállalatok pedig kérhetik, hogy oltócso-
port szálljon ki hozzájuk, és helyben adja be az oltást az ott
dolgozóknak – emelte ki. 

Ihor Kuzin országos tisztifőorvos az RBK-Ukrajina hírpor-
tálnak ugyanakkor azt mondta, hogy egyelőre nem tervez a
kormányzat újabb korlátozásokat bevezetni azonfelül, amit
már a pedagógusokra vonatkozóan megtett. Hozzátette: min-
denképpen megvizsgálják viszont annak lehetőségét, hogy a
beoltottaknak könnyítsenek a korlátozásokon. 

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási
kampány február 24-i kezdete óta 3.599.169-en kapták meg
valamely védőoltás első, 2.033.616-an a második dózisát is a
mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Vasárnap 38.080 embert
oltottak be az országban. (MTI)

A magyarok több mint háromnegyede szívesen be-
fogadna otthonába 3-12 hónapra egy külföldi, kö-
zépiskolás cserediákot – közölte felmérése alapján
az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram
Alapítvány hétfőn az MTI-vel.

A közleményben azt írták, hogy a júliusban, több száz
ember megkérdezésével végzett online kérdőíves felmérés
szerint 100-ból 78 magyar fogadna be otthonába cserediákot.

A megkérdezettek 23,3 százalékát leginkább az motiválná
a cserediákok fogadásában, hogy megismerhesse a diák kul-
túráját, míg 22 százalékuk elsősorban nyelvtanulási céllal adna
otthont egy külföldi középiskolásnak. A válaszadók 19,8 szá-
zaléka szívesen szerezne jó élményeket egy cserediáknak, 16,3
százaléka így szeretné közelebb hozni a saját gyerekét a cse-
rediákléthez, 8,4 százaléka megismertetne egy külföldit a ma-
gyar kultúrával, 5,7 százaléka szeretne ismerősöket szerezni
más országokból, a megkérdezettek 3,1 százaléka pedig ezzel
segítené gyermeke pályaválasztását – ismertették.

A kutatásból kiderült az is, hogy a válaszadók több mint fe-
lének mindegy, melyik földrészről érkezne a diák, 16,6 száza-
lékuk viszont leginkább egy európait látna szívesen az
otthonában. Minden tizedik válaszadó Ázsiából, 9,2 százalék
pedig Észak-Amerikából származó fiatalt szeretne fogadni. A
dél-amerikaiakat a megkérdezettek 7,4 százaléka preferálja, 4,4
százaléknak pedig az ausztrálok lennének szimpatikusak – tet-
ték hozzá. Tudatták azt is: a megkérdezettek 23,6 százaléka
szerint a cserediák-fogadás a családtagok kapcsolatteremtési
készségét fejleszti leginkább, 22,8 százalékuk szerint a család
együttműködési készségét, 22,3 százalékuk szerint pedig a csa-
lád toleranciáját növeli legnagyobb mértékben a cserediák je-
lenléte. A válaszadók 17,9 százaléka úgy gondolja, hogy a
fogadó család nyelvtudását befolyásolja legkedvezőbben a cse-
rediák – fűzték hozzá. Kitértek arra is, hogy az elmúlt évben
11 ország diákjai éltek Magyarországon, a 2020/21-es tanévben
pedig 51 külföldi – elsősorban olasz, hongkongi, török, belga
– középiskolás volt cserediák az országban.  (MTI)

A magyarok több mint háromnegyede befogadna 
otthonába egy külföldi cserediákot



Európának tanulnia kell a múltból, hogy harcolhasson a
jelen cigányellenessége ellen, az emlékezés mellett tet-
tekre van szükség – jelentette ki az Európa Tanács fő-
titkára a roma holokauszt emléknapján, hétfőn.

Marija Pejcinovic Buric a közleményében azt írta: noha az eu-
rópai romákat jelenleg nem fenyegeti a népirtás veszélye, továbbra
is megfélemlítéssel és agresszióval néznek szembe, a múltbéli elő-
ítéletek pedig a közösségi médiában terjedő gyűlöletbeszéd formá-
jában jelennek meg.

Emlékeztetett: a megkülönböztetés, a rasszizmus és a cigányel-
lenesség elleni küzdelem az Európa Tanács elsődleges feladatai
közé tartozik; a szervezet ezért a romák történetének felvételét
szorgalmazta az iskolai tantervekbe, ami lehetővé teszi a fiatalok
számára, hogy megismerjék a roma művészetet, zenét, vallási és
kulturális hagyományokat, valamint értékeljék a romák pozitív
hozzájárulását a közös európai történelemhez.

A roma közösségek tagjai csak akkor élhetnek a társadalom
egyenlő tagjaként, félelemtől és megbélyegzéstől mentesen, ha
mindenki tiszteletben tartja alapvető, törvényes jogaikat – tette
hozzá a 47 tagú, strasbourgi székhelyű szervezet főtitkára.

Rusz Harry Alex, Magyarország Európa Tanács melletti állandó
képviseletének vezetője az Európa Tanács miniszteri bizottságának
magyar elnöksége alkalmából ismertetett közleményében azt írta:
az áldozatokra való emlékezés mellett az évforduló arra is alkalmat
ad, hogy láttassa azokat a szörnyűségeket, amelyeket a rasszizmus,
az idegengyűlölet és az elfogadás hiánya okozhat.

„Kötelességünk ébernek maradni a mai Európában tapasztalható
cigányellenességgel szemben”, ugyanis még mindig túl sok roma
szembesül megkülönböztetéssel, és válik gyűlöletből elkövetett
bűncselekmények áldozatává – hangsúlyozta.

Kiemelte: meg kell védeni a roma nők, férfiak és gyermekek
emberi jogait és méltóságát, valamint elő kell segíteni társadalmi
beilleszkedésüket. Az Európa Tanács magyar elnöksége ezért kie-
melt feladatai közé sorolta a társadalmi befogadás és a roma em-
berek esélyeinek előmozdítását – emlékeztetett a magyar
misszióvezető.

Augusztus 2. a roma holokauszt emléknapja, amelyet 1972 óta
tartanak meg a Cigány-világszövetség párizsi kongresszusának ha-
tározata alapján, arra emlékezve, hogy 1944. augusztus 2-áról 3-
ára virradóan több mint háromezer cigányt gyilkoltak meg az
auschwitzi haláltáborban. (MTI)

A koronavírus-járvány közepette riasztóan felerősödött
az interneten a rasszizmus, antiszemitizmus és a romák
elleni idegengyűlölet – állapította meg a roma holoka-
uszt emléknapja alkalmából, hétfőn közzétett üzeneté-
ben az államfő, aki szerint a politikai vezetők
kötelessége nyilvánosan elítélni minden gyűlölködést.

Klaus Iohannis rámutatott: augusztus 2-án arra a félmillió roma
férfira, nőre és gyerekre emlékeznek Európa-szerte, akik a rassziz-
must, antiszemitizmust, gyűlöletet és intoleranciát állampolitikai
rangra emelő embertelen rendszer áldozataivá váltak. Felidézte: a
hatóságok 25 ezer romát deportáltak a második világháború idején
Transznisztriába (a Dnyeszteren túli területekre), közülük mintegy
11 ezren életüket vesztették. 

„Kötelességünk felidézni emléküket és megbizonyosodni arról,
hogy ilyen borzalmak nem ismétlődnek meg” – írta az elnök. Úgy
vélte: többet kell tenni azért, hogy a történtek ne merüljenek fele-
désbe, és a felnövekvő generációk megismerjék a romák elleni 

népirtást. Iohannis megerősítette: Románia kötelezettséget vállal
a holokauszt emlékének megőrzésére, és határozottan fellép a rasz-
szizmus, a hátrányos megkülönböztetés, az antiszemitizmus, a faji
és etnikai erőszak bármely formája ellen.

A külügyminisztérium is közleményben tisztelgett a roma né-
pirtás áldozatai előtt, és felidézte: a parlament tavaly törvénybe
foglalta, hogy augusztus 2. a roma holokauszt – Samudaripe (tö-
meggyilkosság) – emléknapja. Romániában – idén januártól kez-
dődően – három hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel
sújtják a romaellenes megnyilvánulásokat, illetve háromtól tíz évig
terjedő börtönnel a romaellenes szervezetek létrehozását vagy azok
pénzelését. A parlament a romákkal szembeni előítéletek, a közös-
ség megbélyegzése és kirekesztése, a kettős mérce alkalmazása
miatt tartotta szükségesnek, hogy az – idegengyűlölet büntetéséről
szóló – általános rendelkezéseken kívül a cigánysággal szembeni
gyűlöletkeltés visszaszorítására és megelőzésére külön jogszabályt
alkosson. (MTI)
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Románia 
magyarázatot 
követel Irántól 

Románia teljességgel elfogadhatatlan-
nak tartja, és határozottan elítéli a
Mercer Street tartályhajó ellen szándé-
kosan elkövetett, két emberéletet kö-
vetelő dróntámadást, amelyért Iránt
teszi felelőssé – közölte hétfőn a kül-
ügyminisztérium.

A múlt heti támadásban életét vesztette a
hajó román állampolgárságú parancsnoka és a
legénység egy brit állampolgárságú tagja.

A román külügyminisztérium a stratégiai
partnerei – az Amerikai Egyesült Államok és
az Egyesült Királyság – tájékoztatása alapján
arra a következtetésre jutott, hogy az Ománi-
öbölben elkövetett támadást Irán koordinálta.
Bukarest haladéktalanul magyarázatot követel
az iráni hatóságoktól a történtekre, és fenntartja
a jogot, hogy nemzetközi partnereivel közösen
válaszlépéseket tegyen. Ennek érdekében hét-
főn bekérették a külügyminisztériumba az isz-
lám köztársaság bukaresti nagykövetét.

Bogdan Aurescu külügyminiszter az elmúlt
hétvégén telefonon konzultált brit és izraeli
partnerével az Ománi-öbölben történt incidens-
ről. A külügy részvétét fejezte ki az áldozatok
hozzátartozóinak, és logisztikai segítséget ígért
a román állampolgárságú áldozat holttestének
hazaszállításához.

Bár az iráni külügyminisztérium korábban
azt közölte, hogy Teherán nem vett részt a
támadásban, Naftali Bennett izraeli minisz-
terelnök és Antony Blinken amerikai kül-
ügyminiszter is kifejezte meggyőződését
vasárnap, hogy Irán követte el az agressziót,
és válaszlépéseket helyeztek kilátásba.
(MTI)

Európának tanulnia kell
a múltból, hogy harcolhasson a cigányellenesség ellen

Az Európai Alapok Minisztériuma és a
Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdé-
szeti Minisztérium képviselői támoga-
tási szerződést írtak alá a romániai
medvepopuláció menedzsmentjére
irányuló országos akcióterv megvaló-
sítására. Európai uniós forrásból 53,5
millió lejt fordítanak a romániai bar-
namedve-populáció megfigyelésére
és egy hosszú távú menedzsmentterv
elkészítésére.

Bár a medvevédelmi akcióterv 2018 nya-
rán látott napvilágot, hosszú ideig nem történt
előrelépés az ügyben, de most a szaktárca
megtalálta a kivitelezés módját és kereteit,
amiről Tánczos Barna miniszter és Hegedüs
Csilla államtitkár július 28-án sajtótájékozta-
tón számolt be.

„53.598.950 lejt különítettünk el a Nagy
Infrastruktúra Operatív Program 2014–2020
egyik projektjében arra, hogy olyan intézke-
déseket foganatosítsunk, amelyek csökkentik
az ember és a medve közti konfliktusok szá-
mát. Ugyanakkor hozzájárulnak a medvék
életterének megőrzéséhez és a populáció
fenntartható menedzsmentjéhez. Ez a projekt
fontos összetevője annak az intézkedéscso-
magnak, amellyel csökkentjük az ember és a
medve közötti találkozás esélyét, emellett
pedig hozzájárul ahhoz, hogy a medvét az er-
dőben, a saját élőhelyén tartsuk” – fogalma-
zott a tárcavezető. A kezdeményezés
jelentőségével kapcsolatban kiemelte: „A
projekt legnagyobb hozadéka, hogy tudomá-
nyos kutatáson alapuló, megcáfolhatatlan vá-
laszt ad arra a kérdésre, hogy hány medve
van Romániában. A faj menedzsmentjének
alapja, hogy tudjuk, hány egyed van. A popu-
lációdinamika fontos adata a kor és az ivar

szerinti összetétel, valamint az egyes egyedek
térbeli elhelyezkedése. Ezekre kell alapozni
a menedzsmentet, az élőhely kapacitása és a
szociális elfogadottság függvényében. Az op-
timális létszám azt jelenti, hogy az emberek
konfliktusok nélkül élnek együtt a fajjal, és
az államra sem hárul túl nagy nyomás a károk
megtérítése miatt”.

Hegedüs Csilla államtitkár rámutatott arra,
hogy az európai alapok minisztériuma to-
vábbi projekteket bonyolít le a biodiverzitás
megőrzésére. „Örülök, hogy az országos
helyreállítási tervvel egy zöldebb, egészsége-
sebb, biztonságosabb Romániát tudunk épí-
teni. Több mint 1,3 milliárd eurót fordítunk
például erdősítésre és a biológiai sokféleség
megőrzésére, 88 ezer háztartásba vezetjük be
a víz- és csatornahálózatot, 150 millió eurót
fordítunk a Duna-delta természeti kincseinek
megőrzésére, a kulturális életének fellendíté-
sére, a tudatos turizmus népszerűsítésére” –
részletezte az államtitkár.

A barnamedve-populáció megőrzésére irá-
nyuló országos terv megvalósítását célzó,
2021 júliusa és 2023 decembere között kivi-
telezett projekt keretében elvégzik a populá-
ció genetikai megfigyelését és számbeli
felmérését, ugyanakkor a háziállatok, a vete-
ményeskertek és más javak védelmére több
mint 1000, különböző típusú villanypásztort
biztosítanak. A projekt része továbbá egy 60
hektáros rehabilitációs központ létrehozása a
medvék számára a brassói Keresztényhava-
son (Postăvaru), valamint a lakosság tájékoz-
tatása és érzékenyítése a fenntartható
vadgazdálkodással kapcsolatban, különös
hangsúlyt fektetve a medvékre.

A Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti
Minisztérium által a Kronstadt Erdészeti Hi-

vatallal, a Romsilva egyedárusággal és a
Marin Drăcea Országos Erdészeti Kutatási és
Fejlesztési Intézettel partnerségben lebonyo-
lított projekt célja a jelenlegi medvepopulá-
ció, illetve az életterének a fenntartható
menedzsmentje – a 187 Natura 2000-es terü-
letnek is hasonló célkitűzései vannak.

A barnamedve-populáció szakszerű me-
nedzsmentjét célzó országos akciótervbe fog-
lalt intézkedések foganatosítása kiemelt
fontosságú a faj védelmében és menedzs-
mentjében illetékes hatóságok számára.

A projekt három alappillérre épül:
1. A medveállomány genetikai felmérése

külföldi szakemberek bevonásával. A felmé-
rés során viszonylag nagy pontossággal álla-
pítják meg a medvepopuláció sűrűségét,
továbbá a korosztály és ivar szerinti összeté-
telét. A genetikai módszer a legpontosabb ál-
lományfelmérési eljárás az olyan fajok
esetében, amelyeknek a sűrűsége nehezen be-
csülhető meg. Romániában alkalmazzák elő-
ször ezt az eljárást ilyen nagy méretű
medvepopuláció felmérése céljából. A mód-
szer abban áll, hogy előre meghatározott út-
szakaszokon genetikai mintát (ürüléket/szőrt)
gyűjtenek, amelyekkel el lehet kerülni a több-
ször számlálás veszélyét.

2. Menhelylétesítés. A Keresztényhavason
létrehozandó rezervátumba azokat a medvé-
ket és bocsokat fogják betelepíteni, amelye-
ket valamilyen okból – ideiglenesen vagy
véglegesen – nem lehet visszaengedni a ter-
mészetbe (például sebesültek vagy nem talál-
ják fel magukat természetes élőhelyükön).
Amennyiben a nagyvad állapota egy idő után
ezt megengedi, megjelölik, és visszaengedik
a vadonba. A központ kialakítására szánt 60
hektáros terület nem nagy, de az ott fogana-

tosított intézkedések révén minimálisra csök-
kenthető a lakott területeken garázdálkodó
medvék száma, ugyanis akár a településeken
még mindig gyakran megforduló medvéket
is áthelyezhetik ebbe a rezervátumba, a ka-
pacitása akkor ezt már lehetővé fogja tenni.

3. Villanypásztorok felszerelése. Az or-
szágban több helyen a magán- és köztulajdon
védelmében, a medvekárok megelőzésére és
a békés együttélés elősegítésére több mint
1000, különböző típusú villanypásztort sze-
relnek fel mezőgazdasági területek, méhésze-
tek köré. A különböző technikai megoldások
akkor jók, ha azokat szakmailag megfelelően
kivitelezték, és szem előtt tartják az állat öko-
lógiáját és etológiáját. A projekt keretében
mobil és fix villanypásztorokat is ki fognak
próbálni. A mobil villanypásztorok esetében
át lehet telepíteni a szalagokat, mert azok fel-
csavarhatók. A fix villanypásztort oszlopok
rögzítésével üzemelik be, nagy szakítószi-
lárdságú, speciális villanypásztorhuzalt hasz-
nálva. Ezek az emberekre nem veszélyesek,
mert nem egyenárammal működnek, hanem
rövid impulzusokat adnak igen csekély áram-
erősség mellett. A villanypásztorok felszere-
lése kettős célt szolgál. Egyrészt arra irányul,
hogy javítsa a medve és az ember együttélé-
sét azáltal, hogy ezek a szerkezetek megvédik
az emberek javait a nagyvadak okozta károk-
tól; másrészt ezáltal tesztelik, hogy melyik tí-
pusú villanypásztor a leghatékonyabb ilyen
medvesűrűségnél, ugyanis nem mindegy,
hogy tíz medve van az országban vagy két-
ezer egy megyében. Kamerákkal fogják meg-
figyelni, hogyan hatnak a villanypásztorok a
vadakra, és hogyan reagál az állomány
ezekre, így felmérhető a szerkezetek haté-
konysága. (RMDSZ-tájékoztató)

A medvepopuláció menedzsmentjének javítását célzó projekt indul

A roma holokauszt emléknapja
Az államfő az idegengyűlölet riasztó 

erősödésére hívta fel a figyelmet 



Erdélyt már évszázadokkal ez-
előtt Tündérországnak mondták
eleink, de nem a mesék csodálatos
világára gondoltak, hanem az erdé-
lyi táj változékonyságára, hogy hol
fényben fürdik, hol meg ködbe bur-
kolózik. Éppen ilyen az erdélyi tör-
ténelem, sőt, az erdélyi irodalom is.
Napsütötte sziklák, sötét szurdo-
kok, veszélyes meredélyek és pi-
hentető lankák váltogatják egymást.
Állandóan készen kell lenni, ne-
hogy meglepetés érjen minket. Er-
refelé minden csak felkészülés a
jóra vagy a rosszra, és még a mű is
csak magyarázata az életnek, az élet
pedig a műnek. Gálfalvi Zsolt halá-
lát siratva, mondhatnám, hogy el-
múlt az élete, de megmaradt
nekünk a műve, és ez így igaz, ám
akárcsak elődeinél, Kós Károlynál,
Bánffy Miklósnál, nála és nemze-
déktársainál, Domokos Gézánál,
Sütő Andrásnál, Kányádi Sándornál
külön-külön is fontosak ugyan a
művek, de élet és mű együtt igazán
példa a következő generációknak.
Hogy odafigyeltünk-e erre a pél-
dára? Sajnos, nem eléggé. Túl
hamar elhittük 1989 után, hogy nin-
csen már szükségünk azoknak a vé-
leményére, akik egy másik
rendszerben próbálták életben tar-
tani a magyar kultúrát, sokszor
kompromisszumok árán is. Túlsá-
gosan korán engedtük visszavo-
nulni őket, pedig az előttünk járók
tapasztalata segíthetne ma is, hogy
a történelem ne ismétlődjék meg. 

Gálfalvi Zsolt nemzedéke fiata-
lon találkozott az eséllyel is, a ve-
széllyel is. Az eséllyel, hogy a
huszadik század első felének ször-
nyűségei után végre érvényesülni

fog a társadalmi egyenlőség és
igazságosság elve. Hittek ebben, és
próbáltak tenni érte. De néhány év
alatt megtapasztalhatták, hogy az
esély mulandó, a veszély pedig ál-
landó. Mert az ígért egyenlőségből
társadalmi és nemzeti elnyomás
lett, az igazságosságból hazugság.
Voltak, akik megalkudtak, és ki-
szolgálták a rendszert, mások vi-
szont nem. Lassan-lassan ismét
kezdjük észrevenni, milyen fontos
azoknak az életpéldája, akik a mos-
taninál sokszorosan nehezebb kö-
rülmények között sem adták fel
elveiket. Gálfalvi Zsolt közéjük tar-
tozott. Nemcsak esztétikai, hanem
erkölcsi ítéletére is támaszkodni le-
hetett bármikor.

Ha egyetlen szóval kellene kife-
jeznem, hogy mi jellemezte legin-
kább őt, azt mondanám, hogy
éppen a készenlét. Ami erdélyi sa-
játosság is általában, ahogy az
imént említettem, de neki személy
szerint is legbensőbb képessége
volt. Készenlét a szó minden értel-
mében. Mindenre figyelt, mindent
tudott, mindenről tájékozódott. Ha
kérdeztem valamiről, nem mondta
azt, hogy fogalma sincs róla. Nem
kerülte meg a választ. Nem tárta
szét a kezét tanácstalanul. Készen
állt minden pillanatban. Még tartá-
sában, járásában, eleganciájában is.
Szinte mindig csak öltönyben és
nyakkendőben láthattam Gálfalvi
Zsoltot, kivéve a nyári kánikulákat,
de akkor is csak legfeljebb rövid
ujjú világoskék ingben. Pedig sok-
szor találkoztunk otthon is, nála
vagy nálam, Bukarestben és Maros-
vásárhelyen. Készenlétben volt
mindig. Mint az erdélyi magyarok

örökös nagykövete. Nem engedte el
magát akkor sem, ha beszélt, akkor
sem, ha írt. Soha egyetlen elhara-
pott szó, soha egy félbemaradt vá-
lasz, soha egy rosszul
megfogalmazott mondat. Amit ki-
mondott, amit leírt, amit kiadott a
kezéből, az készen volt, vállalható
Isten és ember előtt. Ilyen volt iro-
dalom- és színikritikusként vagy
esszéíróként, de kultúrpolitikusként
is. Készen állt, és vállalta a legne-
hezebb feladatot is, ha ezzel hozzá-
járulhatott a magyar kultúra
fennmaradásához. Akár a Marosvá-
sárhelyi Állami Magyar Színház
igazgatásáról volt szó, akár A Hét
főszerkesztéséről. De ha kellett,
megkereste a feladatot ő maga,
amikor például megalakította a Ro-
mániai Magyar Írók PEN Clubját.
Elsőrangú diplomatája volt az erdé-
lyi magyar irodalmi életnek. Nem
tudhatjuk, mekkora energiájába,
mennyi gyötrődésébe került ezeket
a feladatokat ellátni, mert a külvi-
lág, még a barátai is csak annyit lát-
hattak ebből, hogy amit vállalt,
teljesíti mindig. Javasoltuk a parla-
mentben annak idején a Román Te-
levízió vezetőtanácsának tagságára,
meg is szavazták, aztán kiderült,
hogy patthelyzet állt elő, hosszú
ideig nem sikerült elnököt válasz-
tani, és korelnökként Gálfalvi
Zsoltnak kellett vezetnie a közszol-
gálati televíziót. Váratlan feladat
volt, de ő készen állt erre. Román
kollégáink szerint is jobban vezette
azt a hatalmas intézményt, mint
bárki azelőtt. Mint minden igazán
nagy formátumú erdélyi magyar ér-
telmiségi, legalább olyan fontosnak
tartotta egy intézmény működteté-

sét, mint egy könyv megírását.
Igen, a könyvei mellett ezeket az
így vagy úgy szintén maradandó al-
kotásokat is fel kell sorolni, bele-
értve a Román Televízió
Marosvásárhelyi Stúdiójának bein-
dítását, magyar és román szerkesz-
tőséggel. Hiába volt rá politikai
egyezség, ez sem jött volna nélküle
létre.

A bátorságról is kell ejtenem né-
hány szót, hiszen a következő gene-
rációk arról sem nagyon akarnak
tudni, hogy mit jelentett ez 1989
előtt. Amikor 1982-ben Ion Lănc-
rănjan magyarellenes szennyirata
megjelent, a számos magyar író
által aláírt tiltakozásunkat el kellett
valakinek juttatnia Bukarestbe, a
pártfőtitkár kabinetjébe; Gálfalvi
Zsolt vállalta ezt, és meg is oldotta. 

Ilyen értelmiségieket kívánnék
magunknak továbbra is. Akik nem
bújnak el, ha baj van, és nem ma-
gyarázgatják, hogy miért nem lehet
tenni semmit. Gálfalvi Zsolt tudta,
nincs olyan, hogy nem lehet tenni
semmit. Mindig lehet tenni valamit.
Igen, ő készen állt a feladatra az
utolsó pillanatig. Időről időre meg-
keresett, elmondta, hogyan látja a
helyzetet, és mindig az volt a végső
konklúziója, hogy meg kell szó-
lalni, változtatni kell, nem szabad
tétlenül ülni. Ilyenek voltak mind,
Sütő is, Domokos is, Kányádi is,
Gálfalvi is.

Hányozni fogsz mindannyiunk-
nak, Zsolt. A tudásod, az ízlésed, az
ítéleted, a feladatmegoldó képessé-
ged, az empátiád. Nekem meg
külön hiányozni fognak hosszú be-
szélgetéseink. Meg az a néhány
közös utazás. Barcelonában a Nem-
zetközi PEN Club a nyelvi jogokról
szervezett konferenciát, és végigjár-
tuk ketten a katalán fővárost. Kide-
rült, milyen sokat tudsz a

katalánokról is. Megmutattad azt is,
hogy estefelé egy téren összegyűl-
nek a katalánok, és eltáncolják ha-
gyományos körtáncukat, amelyet
Franco idején betiltottak. Néztük a
néma táncot, csak a cipők surrogása
hallatszott, mert zene és énekszó
nélkül táncoltak, éppen úgy, ahogy
egykor a kolozsvári telefonpalota
mellett a széki lányok, és az jutott
eszembe, hogy van egy belső hal-
lás. Nincs zene, mégis érzik a rit-
must a táncosok és a nézők. És van
egy belső látás is, biztos vagyok
benne, ha nem lenne tánc, csak az
üres tér, a katalánok talán akkor is
látnák a táncot. Neked, Zsolt, sok-
szor kellett hallani és látni azt, ami
nincs. A reménytelenségben a re-
ményt. És te hallottad, láttad ezt.
Lehet, csak azt nem érezted igazán
az utóbbi időben, hogy mi is hal-
lunk, látunk téged, hiszen továbbra
is készen álltál a feladatra, és hiába
vártál rá. Tudnod kell, kedves bará-
tom, kedves Zsolt, hogy üres talán
a tér, ahol hajdanában figyeltük ket-
ten a katalánok táncát, üresen ma-
radt itthon is a helyed, de mi hallani
és látni fogunk téged mégis, mert
írástudói felelősséged példája meg-
marad. Még néhány hónappal ez-
előtt is, amikor már ágyban fekvő
betegként, ki-kihagyó emlékezettel
felhívtál, miután megkérdezted,
hogy vagyunk, csak azon aggodal-
maskodtál, tudjuk-e, hol találunk
meg, ha szükség lesz rád. Megtalá-
lunk, Zsolt, ki-ki egyenként is, de
van egy kollektív transzilván emlé-
kezet, és abban is ott leszel. Valamit
viszont mindenképpen tudnod kell
neked is ott, ahol most vagy: a fel-
adatot teljesítetted. Köszönjük ezt
neked. Nyugodj békében!

*Elhangzott 2021. július 30-án a
marosvásárhelyi református teme-
tőben, Gálfalvi Zsolt temetésén

Markó Béla

Búcsú Gálfalvi Zsolttól

Szombaton ismét megelevenedik Mik-
háza, színes és hangos csapatok töltik
be utcáit, tereit. Ez lesz a kilencedik
Római Fesztivál, ebben az évben az
esemény tematikája a római kori
Egyiptom.

A fesztivál fő célja a mikházi római kori
lelőhely kutatása és hasznosítása, az ókori
római kori civilizáció elemeinek feltárása és
népszerűsítése; ehhez nagyban hozzájárulnak
a hagyatékőrző katonai csapatok, a történelmi
rekonstrukciók, a múzeumpedagógiai műhe-
lyek, amelyek egyszerre szolgálják az isme-
retterjesztést és a szórakoztatást. 

A tavaly a járványügyi korlátozások és a
szociális távolságtartás miatt a látogatók
száma megcsappant, mintegy kilencszázra
becsülték őket. A fesztivál 2019-ben moz-
gatta meg a legnagyobb tömeget, mintegy
háromezren vettek részt a különböző ese-
ményeken. Ebben az évben szeretnének
visszatérni a normalitáshoz, és megközelí-
teni a tavalyelőtti látogatói számot. Sok-
színű programmal készültek – mondta el a
múlt heti sajtótájékoztatón Ötvös Koppány
Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazga-
tója.

A fesztivál központi témája Egyiptom lesz,
az elbűvölő, különleges ókori ország, a láto-
gatók sok érdekességet tanulhatnak a Római
Birodalom és a Nílus menti állam kapcsola-
táról.

A részt vevő csapatok még a déli harang-
szó előtt végigvonulnak a falun a Csűrszín-
ház, a kolostor és a régészeti park között,
ugyanitt „fesztiválszekérrel” is lehet sétálni.
A Csűrszínház udvarán számos múzeumpe-
dagógiai foglalkozásra és kiállításra várják a
gyerekeket (és nem csak), történelmi témájú
előadásokat is lehet hallgatni a mesés Kelet
régészeti emlékeiről, de a mai kor határvona-
lairól, a világháborús lövészárkokról is. Az
arénában érdekes bemutatók lesznek, kezdve
a római katonák eskütételétől az íjászverse-
nyig, a rabszolgavásártól a keleti táncokig,
majd harci jeleneteknek lehetünk tanúi, a

római katonák nemcsak hadgyakorlatot tar-
tanak, hanem megküzdenek a barbárokkal is.
A régészeti parkban a római katonák tábori
életmódjával lehet ismerkedni, megtekinteni
a régészeti emlékeket, múzeumpedagógiai
foglalkozásokat is tartanak, és a domboldalon
álló Tájolóhoz is fel lehet kapaszkodni a nap
folyamán. A fesztivál zárómozzanataként a
„keleti ragyogást” érzékeltetve a falu utcáin
fáklyásmenet vonul végig.

A rendezvény részeként évek óta ezen a
napon a mikházi ferences kolostortemplom is
megnyitja kapuját a látogatók előtt. A maros-
vásárhelyi Teleki Téka a fesztivál hagyomá-
nyos partnere, az elmúlt években a
rendezvény középkori, a mikházi kolostorhoz
kötődő foglalkozásait színesítette gyerekfog-
lalkozásokkal, könyvkiállítással és előadá-
sokkal.

A téka idén harmadszorra is elhoz néhány
igen értékes darabot az egykori kolostor gaz-
dag, több ezer kötetes könyvtárából, egyebek
mellett Kájoni János füvészkönyvét, a csík-
somlyói ferences nyomda termékeit, és budai
reneszánsz könyvkötői munkát is megcsodál-
hatnak az érdeklődők. A fesztivál témájához

kapcsolódva Alexandriai Szent Katalin ábrá-
zolásait is bemutatják (a keresztény vértanú
ábrázolása az egyik mikházi oltáron is meg-

jelenik), de az esemény római részét is gaz-
dagítják, a közönség a Csűrszínház kiállító-
terében megtekintheti a Teleki Sámuel
könyvtárából származó Description de
l’Egypte (1821–29) egyik reprezentatív köte-
tét, amely visszahozta az ókori Egyiptom
megmaradt emlékeit az európai kulturális 
közemlékezetbe.

A kolostor udvarán múzeumpedagógiai
foglalkozások lesznek, a 17. századi templo-
mot nemcsak megcsodálhatják a látogatók,
hanem kamarazene- és gitárkoncertekre is be
lehet ülni a padokba.

A 9R (Római) Fesztivál tulajdonképpen
már pénteken elkezdődik, augusztus 6-án 20
órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota folyo-
sóján kerül sor Az akusztikus Nílus aján-
déka című koncertre Radu Varga
előadásában.

A 9R Fesztivál társszervezője a mikházi
Csűrszínházi Egyesület, támogatója a Maros
Megyei Tanács és a Bethlen Gábor Alap,
partnerei a Nyárádremetei Polgármesteri Hi-
vatal, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal, a Maros Művészegyüttes, a Teleki Téka,
a Maros Megyei Könyvtár, a Keleti-Kárpátok
Múzeuma, a Milites Marisensis Egyesület, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Visit
Maros Egyesület.

A hét végén 9R Fesztivál – a római kori Egyiptom
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Gligor Róbert László

Római katonák mutatják meg ügyességüket, harci bemutatók is lesznek

Az ókori Kelet és Egyiptom kultúrájába nyújtanak betekintést az előadások Fotó: Gligor Róbert László (archív)



is lehetőség nyílik – mondta a köz-
séggazda. 

Kovács Edit úgy véli, lassan az új
napközi otthon bővítése is idősze-
rűvé válik, a két éve felavatott, mo-
dern épület ugyanis egyre több
kisgyermek számára jelenti a máso-
dik otthont. 

Az iskola szomszédságában fel-
épült a normál programú óvoda új
épülete is, ottjártunkkor éppen az
udvarrendezés zajlott. Az új óvodá-
ban három csoport számára alakí-
tottak ki termeket, továbbá egy
nagy előadóteremmel, külön játszó-
térrel is rendelkezik az ingatlan. Az
óvoda és az iskola épülete előtt par-
kolót hoz létre az elkövetkezőkben
az önkormányzat.
Megújult a kultúrotthon

Januárban adták át a maroske-
resztúri felújított kultúrotthont,
amely a vidékfejlesztési program
révén 410 ezer euróból születhetett
újjá. A régóta használhatatlan ingat-
lan rendbetétele és földszinti teré-
nek növelése mellett két
próbatermet, valamint új mosdókat
és öltözőket is magába foglalt a be-
ruházás. 

Kovács Edittől megtudtuk, hogy
egyelőre a helyi tanács üléseit tart-
ják az épületben, amely a koronaví-
rus-járvány miatti kötelező
távolságtartás szempontjából ideális
erre, ugyanakkor a községben szer-
vezett oltáskampánynak is a kultúr-
otthon volt a helyszíne. Ekkor 42
lakos igényelte a vakcinát, a köz-
ségben egyébként nem túl nagy az
oltási kedv – tájékoztatott a polgár-
mester. Kovács Edit hozzátette,
hogy az óvodás csoportok tanévzá-
rói is a megszépült kultúrotthonban
voltak. A járványhelyzet miatt a ta-
vaszleső vásáron kívül más rendez-
vényeket idén az önkormányzat
mindeddig nem szervezett.

Bölcsődét is terveznek
A múlt évben az önkormányzat

megvásárolt a maroskeresztúri
Sport utcában egy közterületen
levő, tágas magánépületet, amely-
nek kétféle rendeltetést szánnak. Az
épület egyik részében orvosi rende-
lőt hoznának létre a hátrányos hely-
zetű lakosok számára, a
létesítményben a konkrét egészség-
ügyi szolgáltatások mellett beteg-
ségmegelőző tevékenység is
zajlana. A kivitelezésre a megye-
székhelyi Alpha Transilvana Alapít-
vánnyal közösen a Norvég Alaphoz
nyújtott be pályázatot a községve-
zetés.

Az ingatlan másik részében egy
bölcsődét szeretnének kialakítani.
Jelenleg a megvalósíthatósági ta-
nulmány készül, a kivitelezéshez az
elkövetkező időszak pályázati kiírá-
saira várnak.

Az idei munkálatok kapcsán Ko-
vács Edit elsőként a székelykakasdi
útjavításokat említette. A főutcát az
elmúlt években a település központ-
jáig leaszfaltozták. A továbbiakban
a fennmaradt 600 folyóméternyi
szakaszon, a falu végéig folytatódik

a munka, amit az önkormányzat
saját forrásból finanszíroz. A nehe-
zen járható kakasdi utcákat lekö-
vezték. Ugyanakkor felújították a
maroskeresztúri Állomás utcai ki-
sebb játszóteret. 

Idén újabb 15 térfigyelő kamerá-
val bővül az eddig 125 kamerás
rendszer, ezeket stratégiai pontokon
szerelik fel: játszóterek, parkok, a
szemétlerakók környéke. Két nap-
elemes kamera beszerzése is kilá-
tásban van, szintén helyi
költségvetésből. Ezeket a térfigye-
lőket a Kombinát utcában szerelnék
fel az illegális hulladéklerakás ki-
szűrése érdekében.

A 2021-es tennivalók között sze-
repel egy megvalósíthatósági tanul-
mány készítése sportbázis
kialakítására a maroskeresztúri Is-
kola utcában. A községgazda egy
uszodát is el tudna képzelni a léte-
sítmény részeként.

Továbbá még két másik pályázat
benyújtásán is dolgoznak. Egyik a
székelykakasdi iskola működésének
költséghatékonyságát célozná, töb-
bek között napelemes rendszerek
telepítésével, a második a közvilá-

gítás további korszerűsítését fog-
lalja magába az egész község terü-
letén.
Kakasdon is volt medvetámadás 

A polgármester hivatalos Face-
book-oldalán egy július 24-i be-
jegyzés ad hírt a múlt hónapban
Székelykakasd határában, a legelőn
bekövetkezett medvetámadásról. A
nagyvad hét juhot tépett szét, em-
beréletben szerencsére nem tett
kárt. Kovács Edit arra kérte közös-
ségi oldalán a lakosságot, hogy ke-
rüljék a környékbeli erdőket, az
állat ugyanis még jó ideig a közel-
ben tartózkodhat. 

A nemkívánatos eset kapcsán a
községgazda szomorúságának adott
hangot, amiért a vidéken élő embe-
reknek az egyre nagyobb veszélyt
jelentő állat miatt le kell mondaniuk
az erdőjárásról, a medvetámadások
ellen hozott sürgősségi kormány-
rendeletet pedig szemfényvesztés-
nek nevezte. 

– A rendelet átruházza a felelős-
séget a helyi szinten megalakuló,
polgármester vagy alpolgármester
vezette sürgősségi beavatkozó csa-
patra, amelynek joga van dönteni a
nagyvad eltávolításának módjáról,
elsőként az elhajtásról, ami után az
állat nagy valószínűséggel visszatér.
A döntés joga ráadásul kizárólag a
belterületeken elkövetett medvetá-

madásokra vonatkozik, a külterület-
nek számító székelykakasdi legelőn
történtek esetében például nem is
lehet élni vele – szögezte le Kovács
Edit. A községgazda szerint a med-
verezervátumok létrehozása jelen-
tené a megoldást, annál is inkább,
mivel az országban szép számmal
vannak a célnak megfelelő terüle-
tek.
„Nem lehet fontosabb…”

Beszélgetésünk végén a július 7-
én éjszaka az Azomureşnél bekö-
vetkezett robbanásról is kikértük a
polgármester véleményét. Kovács
Edit szerint olyan új mérőműszerek
beszerzésére lenne szükség, ame-
lyek valós paramétereket mutatnak
a kombinát légszennyezéséről, az
ammóniakibocsátásról. A felszere-
lést a környékbeli önkormányzatok
közösen is megvásárolhatnák –
vélte a községgazda, aki szerint a
létesítményt legalább 40 kilométe-
res távolságra kellene költöztetni a
lakott területektől, ez az alkalma-
zottak utaztatása szempontjából
sem jelentene gondot. 

– A megyeszékhely és a közsé-
günk közvetlen közelében ketyegő
„időzített bomba” kapcsán mindig
azt szoktam mondani, hogy egy ma-
gánvállalkozás nem lehet fontosabb
300 ezer ember életénél – összeg-
zett Maroskeresztúr polgármestere. 

György Noémi életszeretetéből,
szépérzékéből örömmel oszto-
gat mindenkinek. Csuklóra, bo-
kára, nyakra, zsebbe – attól
függően, ki hova kéri a nagy
gonddal font, csomózott, lélek-
simogató jelképekkel és üzene-
tekkel is ellátott alkotásokat. 

A maroskeresztúri ház udvarán
színes karkötőktől roskadozik az
asztal. 34 éves, csupa mosoly ven-
déglátónk a kapu előtt vár, izgatot-
tan üdvözöl, és terel is befele
boldogan. Édesanyjával hellyel kí-
nálnak – kint, bent, ahol csak sze-
retnénk –, mi pedig fotós
kollégámmal a kinti, többszemélyes
hintát választjuk, amin Noémi szép
időben munkálkodik. Itt hallgatjuk
a fiatal nőt, amint kedves, csicsergő
hangján újjászületésről és kifogyha-
tatlan erőforrásokról mesél.

– Iskolás koromtól szerettem ké-
zimunkázni. Szalvétagyűjtemé-
nyem volt, ajándéktasakokat és
-dobozokat készítettem. Anyukám-
tól tudom, hogy nagytatám, az ő
édesapja kosarakat font, talán innen
a hajlam a későbbi szenvedélyem, a
karkötőfonás iránt. Hogyan kezdő-
dött? 2009-ben agydaganattal mű-
töttek. Azután teljesen megváltozott
az életem, mindent elölről kellett ta-
nuljak, még azt is, hogy anyukámat
felismerjem, aki a két testvéremmel
együtt mindenben támogatott. Fel-
borult a hormonrendszerem, így en-

dokrinológushoz kerültem, és még
hetekig kórházban voltam. A daga-
nattal egy kiváló orvos, Lupsa dok-
tor operált. Ő biztatott, hogy lassan
fel fogok épülni, de találjak magam-
nak valamilyen elfoglaltságot, ami
nem megerőltető, és ami megvéd a
depressziótól. Így kerültek képbe a
karkötők, amiket azóta is imádok
készíteni. Jó érzés élni, és én min-
den napért hálás vagyok.

– A műtét előtti nyáron vettem
észre, hogy nagyon lefogyott a lá-
nyom – vette át a szót az édesanya. –
Szeptember vége felé egyre többször
fájt elviselhetetlenül a feje, vittük,

hoztuk a sürgősségiről, ahol azt kér-
dezték, miért nem adok aszpirint neki. 

– Főleg éjszakánként tört rám a
szorító érzés, amitől gondolkozni
sem tudtam, és lélegezni is alig –
szólalt meg újra Noémi. – Aztán
meglett a diagnózis. A műtétem
után egy patkó formájú heg maradt,
ez az én szerencsepatkóm.
„Azt hittem, álmodom…”

– Hogyan tanultad meg a karkötő-
készítési technikákat? – kérdeztem.

– Az internetről. 120 modellből
88-félét már ismerek, egyebek mel-
lett a makramétechnikát. Mivel
visszatérő ,,vendég” voltam a kór-

házban, először azért kezdtem el
karkötőket fonni, hogy megajándé-
kozhassam az engem ellátó egész-
ségügyi személyzetet, így köszön-
jem meg a kedvességüket, szerete-
tüket. De a környékbeli gyermekek-
nek is igyekeztem örömet szerezni,
ugyanis a gyerekek a mindenem.
Aztán 2017-ben megtartották az
első maroskeresztúri falunapot, ahol
kézművestermékeket is kiállítottak.
Megkérdeztem Kovács Edit polgár-
mestert, megengedi-e, hogy jövőre
én is vigyek a karkötőimből, ő meg
azt válaszolta, hogy „hát persze”.
Azután tanultam meg a gumis kar-
kötők készítését, amelyekre nevek,
üzenetek is kerülnek. Az apró kiegé-
szítőkkel együtt a lelkem is belebo-
gozom minden darabba. Amikor
eljött a 2018-as falunap, és meglát-
tam, mekkora tömeg van a sátram-
nál, azt hittem, álmodom. Azóta sem
fogyok ki a megrendelőkből. A Bra-
tari Noémi Gy Facebook-oldalon is
megtekinthetők a termékeim, oda is
sok kérés jön a kliensektől. 
Megszületések ünnepére

Nemsokára előkerül a táblagép,
és vendéglátónk egyenként mutatja
végig a szebbnél szebb karkötők vi-
selőit a kétnapos Sarától és a szin-
tén apró Péterkétől a hercegnős,
autósmárkás modelleket kereső na-
gyobb gyermekeken át a szíves, vi-
rágos mintákat választó szerelmes
párokig, menyasszonyokig. A felé-
kesített csuklók között nagyszülőt is
találni, és a családi fotó sem ritka a
megrendelők között, hiszen gyak-
ran az összetartozást jelképezi a
közös ajándék. Az egyik kará-

csonyra egy megrendelő 13 karkö-
tőt kért, hogy minden közeli rokon-
nak jusson. Ugyanakkor arra is
többször volt példa, hogy édes-
anyák a megszületendő gyermekük-
nek rendeltek parányi kézre valót. 

Nemcsak a környékről vagy a
megyéből, hanem távolabbi vidé-
kekről, például Aradról is jött már
kérés, de Noémi karkötőiből Ma-
gyarországra és Amerikába is ,,ván-
dorolt” pár darab. A termékkínálat
idővel kulcstartóval, bokára illő ék-
szerrel és cumilánccal bővült. A
karkötők gazdag választékában
pedig megjelentek a shamballa ás-
vánnyal ékesített modellek, de ha a
kliens aranyból készült apró ék-
szert, medált visz belefonatni a kar-
kötőbe, az is megoldható.

– Nem létezik teljesíthetetlen
kérés. Ha épp nincs készleten az,
amit a megrendelő szeretne, rövid
időn belül lesz – mondja határozot-
tan a mosolygós kézműves, aki
mindig hétfőnként teszi postára
munkáit. Az alapanyagot – a cérnát,
illetve a díszítőelemként szolgáló
gyöngyöket, kagylókat, betűket –
nagy tételben Bukarestből rendeli –
tudjuk meg az egyik kulisszatitkot.
Aztán maguk a karkötők, láncok,
kulcstartók veszik át a szót, a rajtuk
olvasható üzeneteké a főszerep.
„Ne add fel, légy erős!” – biztat egy
zöldes modell, míg egy tisztaságot
árasztó, kék-fehér összeállítás
Noémi életfilozófiáját hirdeti:
„Minden nap egy áldás!” A mosoly-
gós karkötőkészítőt hallgatva, mun-
káit megcsodálva egyértelműen
érezzük: ennek a tanításnak az ő
esetében (is) minden szava igaz.
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Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

Vége a délutáni oktatásnak

György Noémi üzenő karkötői
,,A lelkem is beléjük bogozom”

(Folytatás az 1. oldalról)

Kovács Edit Fotó: Nagy Tibor

Két műgyepes sportpályája is lett a községközpontnak

György Noémi



Esteban Ocon, az Alpine francia versenyzője
nyerte meg a 36. Forma–1-es Magyar Nagydíjat va-
sárnap a Hungaroringen. A 24 éves pilóta pályafu-
tása során először győzött.

A rajt előtt 25 perccel eleredt az eső, így a Red
Bullnál hiába reménykedtek abban, hogy a lágyabb
gumikon le tudják rajtolni az első sort elfoglaló
Mercedeseket, mivel mindenki a vizes és száraz pá-
lyára egyaránt alkalmas, vegyes abroncsokkal in-
dult.

A startnál a pole-ból induló, címvédő Lewis Ha-
milton (Mercedes) meglógott, csapattársát, Valtteri
Bottast azonban Verstappen mellett Lando Norris
(McLaren) is lerajtolta, a Mercedes finnje pedig „el-
nézte” az első féktávot, tömegbalesetet okozva ezzel:
autója belecsúszott Norrisba, aki kilökte Verstappent,
aki csapattársa, Sergio Pérez versenyének vetett
véget az első kanyarban. Az ütközésből előnyt akart
kovácsolni Lance Stroll, azonban az Aston Martin
pilótája is elmérte a kanyart, kilökte Charles Lecler-
cet (Ferrari) és Daniel Ricciardót (McLaren) is.

Az egyes kanyarban felhalmozódott törmelék
miatt a második körben piros zászlóval félbeszakí-
tották a versenyt, a pilóták pedig visszatértek a
bokszba – ennek Verstappen örült legkevésbé,
ugyanis ő az első kör végén is bement kerékcserére.

A mintegy 20 perces pihenő alatt a Red Bullnál
kicserélték a 13. helyre visszacsúszó Verstappen au-
tójának jobb oldali takarólemezeit, de a többi csapat
is lázasan dolgozott. A csetepatéból Hamilton mel-
lett a második helyre ugró Ocon és a négyszeres vi-
lágbajnok, harmadik helyre előrejövő Sebastian
Vettel (Aston Martin) jött ki a legjobban, de a két
Williams is a legjobb tízből várta az új rajtot,
amelyre öten – Stroll, Leclerc, Bottas, Pérez és Nor-
ris – nem tudtak odaállni.

Az ismételt startra kisütött a nap Mogyoródon,
így bár állórajtot rendelt el a zsűri, csak Hamilton
állt fel a rajtrácsra, az összes többi pilóta a bizton-
sági autót követve beviharzott a bokszutcába gumi-
cserére. Az egyedül álló címvédőnek aztán meg
kellett várnia, amíg a szabályok szerint elalszanak a
piros lámpák, és akkor indulhatott el, ám ezzel tete-
mes hátrányba került, ugyanis a többiek a kerék-
csere végeztével visszamehettek, a britnek pedig
egy körrel később – amikor mindenki már javában
száguldott – kellett kimennie a száraz pályára alkal-
mas gumikért és a mezőny nyomába erednie.

A Mercedes ritkán látható nagy bakija után Ocon,
Vettel, Nicholas Latifi (Williams) volt az élen a sor-
rend, Verstappen a 13., Hamilton a 14. helyről eredt
a pontok nyomába, de mindkettőjüknek alaposan
meggyűlt a baja a többiekkel: a holland Schuma-
cherrel ütközött, a brit pedig Gasly üldözésénél csú-
szott le a pályáról. A 19. körben ezért taktikát is
váltott a német csapat, kihívta Hamiltont, és kemény
keverékű abroncsokat raktak fel a kocsijára, azokon
eredt ismét a mezőny nyomába. Hamarosan Ricci-
ardo és Verstappen is kiment kerékcserére, a brit
mindkettőjüket megelőzte, és már tizedik volt.

Hamilton sorra futotta a leggyorsabb köröket az
egyre jobban száradó pályán, így a táv harmadánál
már nyolcadik volt, miközben Verstappen sérült au-
tójával a 12. helyről nem tudta megelőzni Ricciar-
dót. Az élmezőnyben Sainz feljött a harmadik
helyre, mögötte Fernando Alonso (Alpine) és Pierre
Gasly (Alpha Tauri) száguldott. Hamilton minden-
kinél egy másodperccel gyorsabb volt, így féltávnál
már ötödikként haladt – a fő kérdés pedig esetében
az volt, hogy a gumijai ki fogják-e bírni a célig,
vagy még egyszer ki kell mennie a bokszba. Elöl to-
vábbra is Ocon és Vettel száguldott, a Ferrari viszont
kihívta Sainzot, így a kétszeres világbajnok Alonso
jött fel harmadiknak.

A 38. körben Ocon és Vettel is megkapta a ke-
mény keverékeket, így a csütörtök óta 40 éves
Alonso vette át a vezetést csapattársa előtt, mögöt-
tük Vettel, Sainz, majd Hamilton következett.

A 48. körben Hamiltont kivitték egy újabb kerék-
cserére, ezzel egy helyet veszített csak, és a friss gu-
mikon azonnal üldözőbe vette az előtte haladókat.
Alonsót hat körrel később érte utol, de a kétszeres
világbajnok nem hagyta magát, és többször is siker-
rel verte vissza a brit támadásait: Hamilton végül
csak a 64. körben tudta őt megelőzni, két körrel ké-
sőbb azonban Sainz mellett is elment, és feljött har-
madiknak, de Alonso mögött annyi időt vesztegetett
el, hogy az élen haladókra már nem tudott veszélyt
jelenteni.

Az első helyért folytatott küzdelemben Ocon a
befutóig megtartotta egy másodperces előnyét Vet-
tellel szemben, így pályafutása során először ünne-
pelhetett győzelmet a Forma–1-ben. Mögötte Vettel
és Hamilton ért célba, utóbbi ezzel átvette a vezetést
az összetettben, mivel nagy riválisa, az eddigi éllo-
vas Verstappen csak tizedik lett sérült autójával.

Az első körben tömegbalesetet okozó Bottast sú-
lyos büntetéssel sújtották: elért eredményéhez ké-
pest öt hellyel hátrébb kell majd rajtolnia a Belga
Nagydíjon. Emellett kapott két büntetőpontot is, így
az elmúlt egy évet tekintve már négynél tart – 12
esetén automatikusan ki kell hagynia egy futamot.

Az Alpine első diadala mellett a Williams meg-
szerezte szezonbeli első pontjait: Latifi a nyolcadik,
Russell a kilencedik helyen ért célba.

Az üzemanyagszabály verseny utáni megsértése
miatt Vettelt utólag kizárták, ami ellen csapata a hét-
fői hírek szerint fellebbezni fog, így a verseny ered-
ménye még nem tekinthető véglegesnek.

A szezon a nyári szünet után, négy hét múlva a
Belga Nagydíjjal folytatódik. (MTI)

Ocon első diadala

Kisorsolták a labdarúgó Bajnokok Ligája play-off körének párosításait.
A sorsolás eredményeként, amennyiben túljut a svájci Young Boys Bern
csapatán, a kolozsvári CFR a Ferencvárossal játszhat a csoportkörben való
szereplés jogáért. Persze csak abban az esetben, ha a Ferencváros is legyőzi
a Slavia Prága csapatát a harmadik selejtező körben. A leendő párharc vesz-
tese az Európa-liga csoportkörével vigasztalódhat.

Egyébként már jelenleg is biztos lehet mindkét csapat valamelyik sorozat
csoportkörében, akkor is, ha nem sikerül nyerniük a harmadik selejtező kör-
ben, hisz akkor az Európa-liga play-off körébe jutnak, ahonnan vagy az Eu-
rópa-liga, vagy a Konferencia Liga csoportkörébe kerülnek.

A labdarúgó BL play-off körének párosításai:
FC Salzburg (osztrák) – Brøndby IF (dán), Kolozsvári CFR/Young Boys

Bern (svájci) – Ferencváros/Slavia Prága (cseh), Malmö FF (svéd)/Glasgow
Rangers (skót) – Olimpiakosz (görög)/Ludogorec (bolgár), Crvena zvezda
(szerb)/Sheriff Tiraspol (moldovai) – Dinamo Zágráb (horvát)/Legia Varsó
(lengyel), AS Monaco (francia)/Sparta Prága (cseh) – KRC Genk
(belga)/Sahtyor Donyeck (ukrán), Szpartak Moszkva (orosz)/Benfica (por-
tugál) – PSV Eindhoven (holland)/FC Midtjylland (dán).

Amennyiben vereséget szenved a svájciaktól, a kolozsvári CFR ellenfele
az Európa-liga play-off körében a Crvena zvezda – Sheriff Tiraspol párharc
vesztese lesz, míg a Ferencváros hasonló esetben a Dinamo Zágráb – Legia
Varsó párharc vesztesével játszhat.

A labdarúgó EL play-off körének párosításai:
Randers (dán) – Galatasaray (török)/St. Johnstone (skót), Rapid Bécs

(osztrák) – Anorthoszisz Famagusta (ciprusi) – Zorja Luhanszk (ukrán),
Jablonec (cseh)/Celtic (skót) – AZ Alkmaar (holland), Fenerbahçe (török)
– Neftçi Baku (azeri)/HJK Helsinki (finn), NS Mura (szlovén)/Žalgiris Vil-
nius (litván) – Sturm Graz (osztrák), Omonoia Nicosia (ciprusi)/Flora Tal-
linn (észt) – Antwerp (belga), Olimpiakosz (görög)/Ludogorec (bolgár)* –
Lincoln Red Imps (gibraltári)/Slovan Pozsony (szlovák), Malmö FF
(svéd)/Glasgow Rangers (skót) – Kairat Almati (kazah)/Alaskert (örmény)*,
Ferencváros/Slavia Praga (cseh) – Dinamo Zagráb (horvát)/Legia Varsó
(lengyel)*, Crvena zvezda (szerb)/Sheriff Tiraspol (moldovai)* – Kolozs-
vári CFR/Young Boys Bern (svájci)*

*a csillaggal jelölt párharcok esetében a vesztes együttes játszik ebben a
körben

CFR – Ferencváros jöhet 
a Bajnokok Ligája play-off körében

Kiesett a női asztalitenisz csapat-
verseny negyeddöntőiben Románia
együttese, Szőcs Bernadette-tel a
keretben. A Hongkong elleni meccs
eleve nagyon nehéznek ígérkezett,
ám a páros meccset követően, ame-
lyet Elizabeta Samara és Daniel Do-
dean 3-2-re megnyert, miután
három meccslabdát hárított, felcsil-
lant egy halvány reménysugár. Ezt
követően azonban az első számú
hongkongi, a világranglistán 15. he-
lyezett Tu Hoj-kem átviharzott
három szettben Szőcs Bernin, aki
sokat hibázott, nem volt elég tü-
telme kijátszani a labdákat. A har-
madik mérkőzést Li Ho-csing
szintén három – valamivel szoro-
sabb – szettben hozta Samara ellen,
hogy aztán Hoj-kem esélyt se adjon
Dodeannak. A meccset Hongkong
így 3-1-re nyerte. A női asztalitenisz
csapatversenyben egyébként az elő-
döntőkbe kizárólag ázsiai csapatok
jutottak.

Nem láthatjuk a tokiói olimpiai
stadionban szerepelni a három erdé-
lyi magyar sportoló egyikét, a tehet-
séges 400 méteres kolozsvári futót,
Miklós Andreát. A sportoló a Face-

book-oldalán közölte: „Talán a leg-
fontosabb és legbátrabb döntésem,
hogy nem indulok Tokióban. Nehéz
arra gondolnom, hogy milyen ne-
hézségeken mentem át, és hogy
mindent megtettem, hogy a lehető
legjobban szerepeljek ezen a verse-
nyen, ám a testem ezúttal nemet
mondott.” Miklós a nagyon jó fe-
dettpályás idény után megsérült, és
már eleve hosszú hónapok kiha-
gyása után utazott Japánba. Edzője,
Kanizsay Magdolna nem is számolt
azzal, hogy tanítványa továbbjut az
előfutamból, erre három év múlva,
Párizsban számít. Arra viszont egyi-
kük sem gondolt, hogy Andreának
vissza kell lépnie.

A magyar és román sportolók 
további hétfői eredményei:
Atlétika. A férfi-kalapácsvetés

selejtezőiben Halász Bence 75,39
méteres eredménnyel a 14. helyen
zárt, így meglepetésre nem jutott
döntőbe. A női 1500 méter második
előfutamában Claudia Bobocea a
11. lett, és kiesett, összesítésben a
33. helyen végzett. 
Birkózás. Két magyar sportoló

mutatkozott be hétfőn a birkózósző-

nyegen. A kötöttfogás 77 kg-jában
Lőrincz Tamás küzdelem nélkül ju-
tott tovább az első körből, miután a
marokkói Zied Ait Ugram visszalé-
pett. Ezt követően szoros meccsen
a japán Sohej Jabiku ellen nyert
pontozással, majd az elődöntőben
az iráni Mohammadali Geraei ellen,
szünet után fordítva 6-5-re nyert.
Az érem már biztos, kedden a dön-
tőben a kirgiz Akzsol Mahmudov-
val küzd. A kötöttfogás 87 kg-jában
Szőke Alex legyőzte a cseh Artur
Omarovot, a negyeddöntőben vi-
szont kikapott az orosz Musza Ev-
lojevtől. Miután az orosz döntőbe
jutott, Szőke a vigaszágon folytat-
hatja. Ott küzdött a kötöttfogás 130
kg-os súlycsoportjában Alin Alexuc
is, de kikapott az iráni Ali Mirzaza-
dehtől, így nem harcolhatott a bron-
zéremért.
Kajak-kenu. Elő az esernyőket,

mert magyar éremeső ígérkezik
kedden a négy kajak-kenu döntő-
ben. Ezt az is elősegíti, hogy elő-
ször az olimpiákon egy nemzet nem
csupán egy hajót indíthat verseny-
számonként, így akár két érem is
lehet ugyanabban a számban. A női

egyes kajak 200 méteres versenyé-
ben Kárász Anna és Lucz Dóra is
már a selejtezőkből elődöntőbe ju-
tott, futamaikban első, illetve máso-
dik hellyel. Szintén két magyar
kajakos lett elődöntős a férfiak
1000 méteres számában, Kopasz
Bálint első, Varga Ádám második
hellyel ugyancsak átugorhatta a ne-
gyeddöntőket. A női 500 méteres
kajakban mindkét magyar hajó
(Kozák Danuta/Bodonyi Dóra, il-
letve Csipes Tamara/Medveczky
Erika) futamgyőztesként indulhat a
kedd hajnali elődöntőkben. 

A magyarok csak a férfi kenu
kettes 1000 méteres számának elő-
döntőiben nem lesznek szerdán ér-
dekeltek, itt Adolf Balázs és Fejes
Dániel utolsó lett az előfutamban,
majd az 5. a negyeddöntőben, így a
B döntőben evezhetnek. Ott lesznek
ugyanakkor az elődöntőkben a
sportág egyetlen román olimpiai in-
dulói, Cătălin Chirilă és Victor Mi-
halachi.
Kézilabda. Rossz tornakezdés

után elcsípte Magyarország váloga-
tottja a negyedik továbbjutó helyet
az olimpiai torna B csoportjában.

Mivel a többi eredmény Elek Gábor
csapatának kedvezően alakult,
ehhez a feltétel a biztos csoport-
győztes Svédország legyőzése volt.
A magyarok kihasználták, hogy tét
híján a svédek nem tudtak felpö-
rögni a meccsen, így remek játékkal,
jó kapusteljesítménnyel 26-23-ra
nyertek. A negyeddöntőben Ma-
gyarország ellenfele szerdán az A
csoport győztese, Norvégia lesz.
Sportlövészet. Befejeződtek a

sportlövők olimpiai küzdelmei, ez-
úttal magyar érem nélkül. Az utolsó
versenyszámban az 50 méteres,
több lőállásos puskában Péni István
a 10., Pekler Zalán a 18. lett. A dön-
tőbe a legjobb nyolc juthatott be.  
Vízilabda. Olaszország elleni 5-

5-ös döntetlennel zárta a csoport-
kört Magyarország férfi-vízilabda-
válogatottja. Amint az eredményből
is kiolvasható, elsősorban védeke-
zésben nyújtott jó teljesítményt a
két csapat. A tét a csoportmásodik
hely volt, bár ez olyan sokat nem
számított, hisz a másik csoportból
csak egy nagyon jó ellenfél jöhetett
a negyeddöntőre, függetlenül a he-
lyezéstől. Magyarország a 3. lett a
csoportban, így az egyenes kieséses
táblán, szerdán Horvátország ellen
játszik.

Szőcs Bernadette befejezte, Miklós Andrea visszalépett

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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Magyar és román sportolók 
szerdai versenyprogramja

A kezdési időpontok romániai idősáv szerint.
Nyíltvízi úszás, női 10 km (0:30), Olasz Anna.
Atlétika, férfi-gerelyhajítás, selejtezők (3:05), Rivasz-Tóth Norbert,

Alexandru Novac; női hétpróba, 100 m gát (3:35), magasugrás (4:35),
súlylökés (13:05), 200 m (14:30) Krizsán Xénia; férfi 110 m gát, elő-
döntő (5:00) Szűcs Valdó, ha továbbjut.
Kajak-kenu, férfi K1-200 m selejtezők (3:30) Csizmadia Kolos,

Totka Sándor; női C1-200 m selejtezők (4:00) Horányi Dóra, Takács Kin-
cső; női K1-500 selejtezők (5:00) Kozák Danuta, Csipes Tamara; férfi
K2-1000 m (5:30) Beke Kornél/Varga Ádám. Utána (6:00) negyeddöntők
az adott hajóosztályokban.
Kézilabda, női negyeddöntők (8:15?) Magyarország–Norvégia.
Birkózás, szükség esetén vigaszág (5:00): kötöttfogás 87 kg, Lőrincz

Viktor; női 62 kg, Incze Kriszta, Sastin Marianna.
Súlyemelés, férfi +109 kg (7:50) Nagy Péter.
Vízilabda, férfinegyeddöntők (12:20?) Magyarország–Horvátország.



… a Városháza illetékesei sem szeretik, ha a „kibi-
cek” beleszólnak a dolgaikba, de azt is tudom, hogy
szívesen veszik a korrekt szakmai tanácsokat. Már
csak azért sem haragudhatnak meg, mert manapság túl
sok a „menedzser”, ám kevés a szakember. Amíg
Lázár bácsi volt a városi főkertész, addig nem kellett
a helyi napilapban üzengetni a soros teendőkről…

A kerékpárosok kicsiny csapatát „még az ág is
húzza”, az ő nevükben szólok előbb. Szeretjük mi a
fákat és a sövénykerítéseket is, csak azt nem, ha az út
menti tövises bokrokat nem kezelik a szükségleteknek
megfelelően. A Liviu Rebreanu utcában – a sorompó-
tól az Olt utcai gyalogos-aluljáróig – olyan sövényt te-
lepítettek, amely tele van akáccserjékkel. Okosabb
népek a tövistelen fajtákat ültetik az ilyen helyekre
(Robinia pseudoacacia cv. Inermis), nekünk a „szú-
rósa” jutott. Nehéz úgy elsuhanni egy ilyen sövény
mellett, hogy ne kaszaboljanak össze a tövisek, és a
kedves gépjárművezetők se anyázzák a szegény bica-
jost, mert a járdaszegélytől nem nyolc és fél centire
kerekezik, hanem fél méterrel távolabb. A másik gond
akkor jelentkezik, ha valaki levágja az útra belógó tö-
vises ágakat, de nem sepri össze; az akáctövis sokkal
több kerékpártömlőt lyukaszt ki, mint az üvegcsere-
pek; azokat sem seprik össze, de van rá esély, hogy
megússzuk a találkozást. 

A mellékelt fénykép a dús lombú akácsövényt áb-
rázolja. Ajánlom az illetékesek szíves figyelmébe. 

A másik kérdés is szúrós, de más irányból támad. 
Nagy a csönd az – új, zománcos, kétnyelvű – utca-

névtáblák körül, ezek szerint valahol valakik kemé-
nyen dolgoznak, s amikor elkészültek, akkor szorgos
kezek fölszegezik azokat az utcasarkokra. Szeretnénk
legalább ezt megérni, ha már a kombináttól a maros-
szentgyörgyi sós fürdőig (és vissza) haladó villamos-
vasútról lemaradtunk… 

Három példával illusztrálom a felmerülő gondokat. 
A Munkás utca névtáblája a kívánt modellt jelké-

pezi; az egyedüli időtálló fajta, amely nem fakul ki a
napsugártól, és a szél sem fújja le. 

A Szabadi út és Maros utca sarkán készült fénykép
a régi és az új találkozását példázza. Itt is látszik, hogy
a régi sokkal masszívabb, tehát ez is azt jelzi: jó lenne
a korábbi mintát követni. 

A harmadik fotó egy magánkezdeményezés (téves!)
nyomait viseli. A Cibin földrajzi név, hegyet és folyót
egyaránt jelenthet. Mivel nem tudjuk, hogy a névadó
mire gondolt, kénytelenek vagyunk a semleges Cibin
utcanevet használni. (A Str. Făgăraşului nyilvánva-
lóan: Fogaras utca, mert nem lehet tudni, hogy a hegy-
ségről, a folyóról, avagy a városról nevezték-e el.) 

Az utcanevek magyarra fordítása nem okozhat gon-
dot, tekintve, hogy Vigh Károly (1996) és Pál-Antal
Sándor (1997) rendet raktak ebben a témában. Ne fe-
ledjük a nagy melléfogásokat sem: Nagyváradon Str.
Lămâiţei = Citromka (Kakukkfű) utca; Székelyudvar-
helyen Str. Croitorilor = Szabók (Szabó) utca; Maros-
szentkirályon Str. Margaretelor = Margaretta
(Margaréta) utca. 

Kuszálik Péter

Szerkesztette: Antalfi Imola

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

Tudom én azt, hogy… 

A július közepén lezajlott nyári felvételi
vizsgasorozatot követően meghirdette
őszi felvételijét is a Marosvásárhelyei Mű-
vészeti Egyetem magyar kara. Az ősz első
hónapjában sorra kerülő vizsgákra szep-
tember 4-től iratkozhatnak fel a Köteles
Sámuel utcai intézménybe felvételizők, az
alább felsorolt szakokra.

Alapképzés, színház- és előadásművészetek
szakterület: koreográfia (osztályvezető: Luca
Kinga) – 3 állami és 4 költségtérítéses hely; teat-
rológia (osztályvezető: Varga Anikó) – 2 állami és
4 költségtérítéses hely.

Film és média szakterület: audiovizuális kom-
munikáció: forgatókönyv- és reklámírás, média
szak (osztályvezető: Schneider Tibor) – 5 költség-
térítéses hely.

Zene szakterület: zene (osztályvezető: Benedek
Tibor) – 5 állami és 5 költségtérítéses hely.

Magiszteri képzés, színház- és előadásművé-
szetek szakterület: színművészet (osztályvezető:
Gáspárik Attila) – 4 költségtérítéses hely; a rende-

zés művészete (osztályvezető: Bocsárdi László) –
egy állami és 7 költségtérítéses hely; bábművészet
(osztályvezető: Máthé Rozália) – egy állami és 7
költségtérítéses hely; alkalmazott bábművészet
(osztályvezető: Novák Ildikó) – 2 állami és 7 költ-
ségtérítéses hely; drámaírás (osztályvezető: Kár-
páti Péter) – 4 költségtérítéses hely.

Film és média szakterület: művészetek és új
média (osztályvezető: Jakab Tibor) – 4 költségté-
rítéses hely

Zene szakterület: korszerű zenei koncepciók
(osztályvezető: Molnár Tünde) – 7 költségtérítéses
hely.

Amint azt az egyetem közleményében feltünte-
tik, a felvételi vizsgák szeptember 13-án kezdőd-
nek. További információk az intézmény honlapján,
illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hir-
detőfelületein találhatók (www.szini.ro,
www.uat.ro). További elérhetőségek: 0265-266-
281 (telefon/fax), e-mail: uat@uat.ro, székhely:
Köteles Sámuel utca 6. szám, Marosvásárhely.
(Knb.)

Szeptemberben lesz a vizsgasorozat
Őszi felvételi a Marosvásárhelyi Művészeti

Egyetemen
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Kezdődik a 12–17 évesek 
beoltása a Moderna 

vakcinájával
Vasárnaptól lehet időpontot kérni az oltási előjegyzések inter-
netes platformján a tizenévesek immunizálására a Moderna vak-
cinájával, a Spikevaxszal – közölte a lakosság beoltását
koordináló országos bizottság (CNCAV).

Az Európai Gyógyszerügynökség július 23-án hagyta jóvá a Moderna vak-
cinájának alkalmazását a 12–17 éves korosztálynál.

Akárcsak a 18 év fölöttiek, a 12–17 évesek is két dózist kapnak az oltó-
anyagból. A két oltás között 28 napnak kell eltelnie.

A kiskorúak beoltásához szülő vagy gyám hozzájárulása szükséges, akár-
csak a Pfizer/BioNTech vakcinájának beadásakor.

Augusztus 2-ától a platformon történő előjegyzés nélkül, az oltási köz-
pontokban vagy oltási akciók helyszínein is lehet kérni az oltást a tizenévesek
számára. A kiskorút szülőnek vagy gyámnak kell kísérnie, aki személyazo-
nossági igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja magát. A 14 év alatti kiskorúak
immunizálásához a születési bizonyítványt kell bemutatni. A szűrővizsgálati
űrlapot és a szülői beleegyezési nyilatkozatot le lehet tölteni a Rovaccinare
honlapról.

Az oltás ingyenes és szabad döntés eredménye. (Agerpres)



A kaszálások okozta természeti károk felmé-
résében is segíthetnek a méregkereső kutyák
A kaszálások okozta természeti károk felmé-
résében is segíthetnek a méregkereső ku-
tyák, az állatok hatékonyan bevethetők a
kaszálások során akaratlanul elpusztított vé-
dett gerinces állatok és apróvadfajok felde-
rítésében – közölte a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfőn
az MTI-vel.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület méreg- és tetemkereső kutyás egysége az elmúlt
hét évben jelentős eredményeket tudott felmutatni a
mérgezett vadállatok felkutatásában, az egység azon-
ban más természetvédelmi problémák kezelésében is
eredményesnek bizonyult – olvasható a közlemény-
ben.

Mint írják, az iparszerű mezőgazdaság térhódítá-
sával a gépek nagyobbakká és hatékonyabbakká vál-
tak, ezzel párhuzamosan viszont az agrárterületek
állatvilága komoly veszélybe került. Míg a hagyomá-
nyos gazdálkodásban a kézi kaszálás elől a fészkelő,
pihenő állatoknak volt idejük és lehetőségük elmene-
külni, addig az egyre nagyobb sebességgel és vágás-
szélességgel dolgozó kaszagépek megjelenésével a
pengék elé kerülő állatok túlélési esélye rendkívüli
mértékben csökkent. 

A kaszálás okozta károk mérséklése, megelőzése
mind természetvédelmi, mind vadgazdálkodási szem-
pontból fontos, hiszen az elpusztult állatok között vé-

dett és fokozottan védett fajok, valamint apróvadak
is találhatók, egyebek mellett mezei nyulak, fácánok
és őzgidák. Az elkaszált állatok bomló tetemei a szá-
las takarmányba keveredve állategészségügyi kocká-
zatot is jelentenek, ezért itt a gazdálkodók érdekei is
megegyeznek a természetvédelem és a vadgazdálko-
dás szempontjaival.

A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem kuta-
tói, Katona Krisztián és Bíró Zsolt, valamint Deák
Gábor, az MME méreg- és tetemkereső kutyás egy-
ségének vezetője, Falco, a hatéves német juhász se-
gítségével egy jászsági mintaterületen végeztek
felméréseket a kaszálás okozta pusztulással kapcso-
latban. Eredményeikről a Journal of Vertebrate Bio-
logy című neves cseh szaklapban számoltak be –
emlékeztet a kommüniké.

Falco a vizsgált, mintegy 100 hektáros területen
149 kaszálásnak áldozatul esett állatot talált. A kaszá-
lás okozta pusztulásban a leginkább érintett gerinces
csoport a hüllőké volt, ezek az összes talált tetem 57
százalékát jelentették; 30 százaléka emlős, ezen belül
is többségében rágcsáló volt; a madarak pedig 6 szá-
zalékot tettek ki a vizsgált csoportból. Az összes
tetem 11 százaléka őz volt, de találtak mezei nyulakat
és fácánokat is, ami jelzi, hogy a gépi kaszálás nem
csupán természetvédelmi probléma, de vadgazdálko-
dási szempontból is károkat okoz – áll az összegzés-
ben. (MTI)
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Koronavírus

Elítéltek Moszkvában egy bloggert, 
aki járványpánikot keltett 

Két év és négyhavi szabadságvesztésre ítélte
egy moszkvai bíróság Karomatullo Dzsabo-
rov tádzsik bloggert, aki az orosz főváros
metrójában tavaly februárban pánikot kel-
tett azzal, hogy megrendezett egy jelenetet,
amelyben egyik társa ájult koronavírusos
fertőzöttnek tettette magát.

Az előzetesben letöltött időt figyelembe véve
Dzsaborov, aki elismerte bűnösségét, rövidesen
szabadulhat, ha az ügyészség és a moszkvai
metró vezetősége nem fogja megfellebbezni az
ítéletet. A vád négyévi szabadságvesztés kiszabá-
sát kérte. 

Sztanyiszlav Iszacsenko és Artur Melehov orosz
állampolgárságú másod- és harmadrendű vádlott fel-
függesztett ítéletet kapott. Az ügyészség eredetileg
háromévi szabadságvesztést indítványozott mindket-
tőjük számára.

2020. február 2-án, Dzsaborov jelzésére Isza-
csenko egy metrókocsiban köhögni kezdett, majd el-

játszotta, hogy hirtelen rosszul lesz és összeesik. Két
cinkosa azt kiáltozta, hogy a férfi koronavírussal fer-
tőzött, és a szerelvény elhagyására szólította fel az
utasokat. A riadalomról készült felvételeket megosz-
tották a közösségi médiában.  

Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma a
hétfői hivatalos adatok szerint 23.508-cal 6.312.185-
re emelkedett. Az új esetek közül 3330-at Moszkvá-
ban, 1914-et Szentpéterváron, 541-et Nyizsnyij
Novgorod, 527-et Szverdlov, 483-at pedig Voronyezs
megyében mutattak ki. A napi növekmény országos
szinten 0,37 százalék, az új esetek 9 százaléka volt
tünetmentes. Az aktív esetek száma 511.265, a halá-
los áldozatok száma 785-tel 160.137-re, a felépülteké
pedig 14.893-mal 5.640.783-ra emelkedett.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint
166,3 millió, az elmúlt napon pedig 441 ezer labora-
tóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gya-
nújával jelenleg 1.239.271 embert tartanak orvosi
megfigyelés alatt. (MTI)

Versenyhivatali helyszíni 
kutatások folynak 
a téglaágazatban

A Gazdasági Versenyhivatal
(GVH) folytatta helyszíni ku-
tatássorozatát a kerámia fala-
zóelemek magyarországi
piacán indított gyorsított ága-
zati vizsgálata keretében; a
versenyhatóság a rajtaütések
során országszerte gyűjtött
forgalmazói adatokat a struk-
turális piaci problémák feltá-
rásához.

A GVH hétfői közleménye sze-
rint nemrég indították meg gyorsí-
tott ágazati vizsgálatukat a kerámia
falazóelemek hazai piacán, miután
számos jelzés érkezett az érintett pi-
accal kapcsolatban. A versenyható-
ság rajtaütés-sorozatba kezdett,
amely a gyártók után a forgalmazói
területen folytatódott az ország kü-
lönböző pontjain.

A versenyhivatal szakemberei
Győr-Moson-Sopron, Baranya,
Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-
Kiskun megyében, illetve a fővá-
rosban szálltak ki kis- és
nagykereskedelmi vállalkozások-
hoz annak érdekében, hogy infor-

mációt szerezzenek az építőipari
krízishelyzetet okozó esetleges
visszásságok felszámolásának elő-
segítésére.

Az ágazati vizsgálat fontos
eleme, hogy a hatóság feltárja a
vizsgált piac teljes vertikumát, 
vagyis végigkísérhesse egy termék
„életútját” a gyártótól a kereskedőn
át egészen a fogyasztóig – jelezte a
GVH.

A vizsgálat külön kiterjed a
közös beszerzési társulásokra és
franchise rendszerekre. Ezek az
építőanyag-kereskedőket tömö-
rítő vállalkozások azért jöttek
létre, hogy együttes piaci erejük
révén, közös beszerzésekkel na-
gyobb kedvezményeket és ver-
senyképes árakat harcoljanak ki a
gyártóktól.

A versenyhatóság a helyszíni ku-
tatások után, a gyorsított ágazati
vizsgálat szűk határidején belül a
piac esetleges strukturális problé-
máinak feltárásával és elemzésével
folytatja munkáját – írták a közle-
ményben. (MTI)

Magyarország megvásárolta 
a Batthyány család okleveleit
A kormány döntésével a magyar

állam 5,6 millió euróért megvásá-
rolta a Batthyány család levéltári
okleveleit, kétdoboznyi, összesen
520 dokumentumot – közölte a Mi-
niszterelnökség parlamenti és stra-
tégiai államtitkára hétfőn
Budapesten.

A felbecsülhetetlen értékű kultu-
rális emlékek, az egykori 
Batthyány-birtokok levelezései be-
tekintést nyújtanak a Magyar Ki-
rályság évszázados működésébe.
Ezek tudományos igényű vizsgála-
tával jobban rekonstruálhatók a ma-
gyar történelem meghatározó
eseményei és összefüggései –
mondta Orbán Balázs a Magyar
Nemzeti Levéltárban (MNL) tartott
eseményen.

Az államtitkár kitért arra, hogy
az MNL már eddig is őrzött okleve-
leket a Batthyány-gyűjteményből,
például a mohácsi csatát közvetle-
nül megelőző és azt követő idő-
szakban született iratokat. 

Hozzátette, hogy a Batthyány
család 1945-ben kénytelen volt el-
hagyni Magyarországot, és vinni
magával a több száz éves iratokat
tartalmazó családi levéltárat. 

Orbán Balázs megjegyezte: a
kormány fontosnak tartja, hogy a
nemzeti kincseket, ereklyéket, em-
léktárgyakat hazai kézben tudhas-
sák, ezért támogatták Munkácsy
Mihály trilógiájának teljessé tételét
vagy a Seuso-kincsek visszavásár-
lását is.

Fekete Péter, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára kiemelte: a le-
véltárak ezeréves történelmiségünk,
jogállamiságunk letéteményesei,
gyökereink ápolása, őrzése és to-
vábbadása pedig nemzeti alapfel-
adatunk.

Szabó Csaba, az MNL főigazga-
tója hangsúlyozta: az arisztokrata
család nevének fennmaradását
semmi nem garantálja hitelesebben
az oklevelek Magyar Nemzeti Le-
véltárba kerülésénél. 

Mint elhangzott, a Batthyány

családdal mintegy tíz éven át hú-
zódó megbeszélések, tárgyalások
során kezdetben egy bécsi széfben
őrzött, háromszáz középkori okle-
vélről tudtak, és csak három éve de-
rült ki, hogy egy másik széfben
további mintegy kétszáz oklevele-
ket őriznek.

„A két hete Budapestre érkezett
anyag tartalma egyedülálló, a ma-
gyar történelem szempontjából hi-
hetetlenül fontos iratokról van szó,
amelyek kiegészítik a már ott lévő
Batthyány-dokumentumokat. A
Mohács előtt Magyarországon ke-
letkezett mintegy egymillió okle-
vélből mintegy százezer maradt
meg” – mondta a főigazgató.

Rácz György főlevéltáros, az
MNL Tudományos Igazgatóságá-
nak helyettes vezetője felidézte,
hogy 1945 tavaszán a körmendi
Batthyány-kastély értékei szívszo-
rító módon pusztultak el, a levéltár
15 százaléka is megsemmisült, a
többi dokumentumot sikerült kül-
földre menekíteni. Hangsúlyozta:
az oklevelek értéke abban rejlik,
hogy a Batthyány család tagjai év-
századokon át töltöttek be fontos
kormányzati tisztségeket.

Az oklevelek három csoportba
sorolhatók. A Memorabilia sorozat
elsősorban királyi leveleket és poli-
tikai témájú iratokat tartalmaz. A tu-
dományos kutatás szempontjából
kiemelkedő forrásértékű együttes
az úgynevezett Himfiana sorozat,
amely az Anjou-korban befolyásos
Döbrentei Himfiek levéltára volt,
ezeket a Batthyányak birtokaikkal
örökölték. Ezek legkorábbi darabja
IV. Béla király 1256-ban kiadott ok-
levele. A harmadik sorozat az Acta
Antiqua, ide sorolták a család ősi
birtokállományának legrégebbi bir-
tokjogi okleveleit. E sorozat legko-
rábbi darabja Nagy Lajos király
1355. évi oklevele.

A több mint 75 éven át Bécsben
őrzött dokumentumok számbavéte-
lük, feldolgozásuk, digitalizálásuk
után a tudományos kutatás rendel-
kezésére fognak állni. (MTI) 

Mitokondriális betegségeket célzó 
gyógyszerfejlesztési program zárult 

a Pécsi Tudományegyetemen
Új vegyületek megszületésével zárult az a
Pécsi Tudományegyetem (PTE) vezetésével
zajló, csaknem 1,3 milliárd forintból megva-
lósult gyógyszerfejlesztési program, amely-
nek célja az volt, hogy új gyógyszer-
célpontokat azonosítsanak, gyógyszerjelölt
szintetikus és természetes vegyületeket
vizsgáljanak és fejlesszenek ki jelenleg nem
gyógyítható mitokondriális betegségekre.

A PTE hétfői közleménye szerint a Gazdaságfej-
lesztési és innovációs operatív program (Ginop) ke-
retében biztosított, 1,275 milliárd forintos vissza nem
térítendő támogatással a Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kara és Általános Orvostudo-
mányi Kara, valamint a Pannon Egyetem Mérnöki
Kara új szintetikus kismolekulák tervezését és vizs-
gálatát tűzte ki célul több mint négy évvel ezelőtt. 

Mint rámutatnak, a mitokondrium károsodása az
eredeti okoktól függetlenül beindíthat egy olyan fo-
lyamatot, amely a sejt elpusztulásához és a beteg ha-
lálához vezet.

Kollár László professzor, a projekt szakmai veze-
tője szerint a szintetikus kémia nagy hatékonyságú
eszközeinek felhasználásával új vegyületek születtek
a kutatás eredményeként. A hosszú távú cél a legígé-
retesebb származékok preklinikai és humán klinikai
vizsgálata. 

„Az eddig elért eredmények alapján komoly esély
mutatkozik arra, hogy az új származékok, valamint a
természetes vegyületek széles körű vizsgálatát köve-
tően olyan gyógyszerek fejlesztésére kerülhessen sor,
melyek hatékonynak bizonyulnak az említett halálos
betegségek ellen” – idézi a professzort a közlemény.
(MTI)
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Hétszázmillió fontból építene „világszínvonalú” filmes és te-
levíziós produkciós központot Nagy-Britanniában két ameri-
kai cég – írta a BBC hírportálja.

A Los Angeles-i székhelyű Hudson Pacific Properties és a Blackstone
befektetési vállalat 120 millió fontért vásárolt meg egy csaknem 370 ezer
négyzetméteres területet a kelet-angliai Hertfordshire megyében.

Az egyelőre építési engedélyre váró létesítménytől azt várják, hogy brit
és nemzetközi produkciók központjává emeli a helyszínéül választott
Broxbourne-t. 

A projekt mögött álló cégek várakozásai szerint a stúdió „évente 300
millió fonttal járulna hozzá a helyi gazdasághoz” és akár 4500 új munka-
helyet is biztosíthatna. 

A Hudson Pacific és a Blackstone tulajdonában van a kaliforniai Sunset
Studios, amelynek stúdióiban egyebek között a Harry és Sally, a Zoolan-
der, a trendkívüli és a Kaliforniai álom című filmeket forgatták. 
Broxbourne lenne a Sunset Studios első részlege, amely az Egyesült Ál-
lamokon kívül működik.  A brit kormány támogatja a projektet. (MTI)

Hétszázmillió fontból épülhet
filmes produkciós központ

Nagy-Britanniában Páratlanul jó állapotban megőrződött hajó-
roncsra bukkantak tavaly búvárrégészek a
Finn-öbölben, az idei feltárásokon a szakem-
bereknek sikerült megállapítani, hogy a hol-
land stílusú, fából készült vitorláshajót
(fluit) 1636-ban építették.

A finnországi Hanko-félsziget és az észtországi Hi-
iumaa szigete között felfedezett roncs mellett a bú-
várok még tavaly találtak egy fardeszkát, amely a
hajótat megerősítésére szolgált. Idén nyáron sikerült
a tengerfenékből a fardeszkát kifordítani, és arra
vésve az 1636-os évszámra, valamint egy hattyú szi-
luettjére bukkantak, amely valószínűleg a hajó nevét
jelképezi – adta hírül az Yle finn honlap.

Nem volt könnyű a búvárrégészek feladata, min-
den merülésnél csak 20 percre korlátozódhattak a fel-
tárási munkálatok, egy nap egy merülést tudtak csak
végezni. „Két és fél óra alatt lehet ilyen mélységből
a felszínre jutni” – mondta Jouni Polkko, a búvárégé-

szek egyike.  A hajót a fardeszkán lévő vésések in-
formációi alapján azonosították. Korábban is találtak
már fardeszkadarabokat tengeri búvárrégészeti feltá-
rásokon, de először történt, hogy egy fardeszkán min-
den információt megtaláljanak a hajóról – közölte
Nikla Eriksson, a Stockholmi Egyetem tengeri régé-
sze.  Részletesebb vizsgálatokkal megtalálhatjuk a cí-
mert is, amely arra a kikötőre utal, amely a hajó
otthona volt – tette hozzá.

Polkko szerint valószínűleg soha nem derül ki,
miért süllyedhetett el a hajó, amelynek a fedélzetén
találtak kézzel működtetett vízpumpákat. Ez azt je-
lenti, hogy a személyzetnek nem volt ideje elég gyor-
san kipumpálni a vizet a süllyedő hajóból.

A fluit egy háromárbócos vitorlás hajó volt, ame-
lyet holland kereskedők használtak a 17-18. század-
ban. A Balti-tengeren ezeken a hajókon nem voltak
fegyverek, hogy minél több rakományt szállíthassa-
nak a lehető legkisebb legénységgel. (MTI)

Mintegy négyszáz éves hajóroncsot találtak 
a Finn-öböl mélyén 

Oroszországban 217 erdőtűz
ég 838 ezer hektárnyi terüle-
ten – közölte hétfőn a légi ol-
tásért felelős orosz szövetségi
szolgálat, az Avialeszoohrana.

A tájékoztatás szerint az elmúlt
hét folyamán 443 erdőtüzet sikerült
eloltani több mint 255 ezer hektár
területen. A lángok elleni küzde-
lemben az Avialeszoohrana szerint
mintegy ötezer embert, valamint
745 járművet és 20 repülőgépet ve-

tettek be. További 42 légi eszközt
mozgósítottak a tűzhelyzet megfi-
gyelésére. A legtöbb erdőtüzet a
Karéliai Köztársaságban és Jakut-
földön, valamint Irkutszk és Le-
ningrád megyében oltották el. A
szolgálat közölte, hogy a tűzveszé-
lyidény Oroszország egész terüle-
tén megkezdődött. A 85 régióból
63-ban különleges tűzvédelmi, to-
vábbi kilencben pedig vészhelyze-
tet hirdettek ki. (MTI)

Kétszáznál több erdőtűz ég
Oroszországban

Több százra emelkedett a
közép-kínai Honan tarto-
mányt sújtó, súlyos áradások
áldozatainak száma hétfőre –
számolt be a kínai sajtó a
helyi hatóságok hétfői közlé-
sére hivatkozva. 

A Hszinhua kínai állami hír-
ügynökség jelentése szerint Honan-
ban hétfő délig 302 ember
veszítette életét a tartományban jú-
lius közepén zajló áradások miatt.
A mentőcsapatok még mindig min-
tegy ötven eltűntet keresnek. 

Az áradások a legtöbb áldozatot
a tartomány székhelyén, Csengcso-
uban követelték, ahol 292 elhunytat
és 47 eltűntet tartanak számon.

Csengcsouban július 20-án rekord-
mennyiségű eső esett, folyókká vál-
toztatva az utcákat, és elárasztva a
város egyik metróvonalát. 

A helyi hatóságok múlt pénteki
közlése szerint az áradások Honan-
ban közel 14 millió embert érintet-
tek közvetlenül. A tartományban
összesen csaknem másfél millió
ember kényszerült elhagyni ottho-
nát, 18 ezer ház omlott össze és
több mint 46 ezer rongálódott meg.
Az áradások mintegy 527 ezer hek-
tárnyi mezőgazdasági területet tet-
tek tönkre, a közvetlen gazdasági
kárt pedig 90,9 milliárd jüanra (14
milliárd dollárra) becsülik.
(MTI)

Több százan vannak 
a közép-kínai áradások 

áldozatai

Izraelben jelentősen nőtt a lélegeztetőgépre
szorulók száma 

Vasárnap hivatalosan létrejött és ün-
nepi alakuló szenátusi ülésével meg-
kezdte működését a Tokaj-Hegyalja
Egyetem.

A magyar Miniszterelnökség hétfői, az
MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az
alakuló szenátusi ülésen átvette kinevezését
az új intézmény rektora, Bolvári-Takács
Gábor, aki azt mondta: „a Tokaj-Hegyalja
Egyetem létrehozása Comenius óta a legna-
gyobb intellektuális beruházás a térségben.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy e ha-
talmas lehetőség kibontakoztatásában szere-
pet játszhatok. Hogy ezt a lehetőséget a
térség egészét dinamizáló, közös sikerre vált-
suk, a térség településeivel, oktatási és kultu-
rális intézményeivel, a helyi gazdasági és
társadalmi élet szereplőivel egyaránt szoros
együttműködés kialakítását tűztem ki célul.”
Az egyetem fenntartója a Tokaj-Hegyalja

Egyetemért Alapítvány, amelynek elnöke,
Stumpf István az ünnepi ülésen úgy fogalma-
zott: „pataki diáknak és pataki oktatónak
lenni rang volt régen is, és az egyetem veze-
tését támogatva az egyetemet fenntartó ala-
pítvány is mindent megtesz azért, hogy ez
ismét így legyen.” 

A kormány „a magyar nemzet történelmi
adósságát törlesztette Sárospatak felé” a
Tokaj-Hegyalja Egyetem létrehozásával és a
térség infrastrukturális fejlesztésével – írták,
kiemelve: a részben az egri Eszterházy Ká-
roly Egyetemből kivált Comenius Campus,
részben pedig a zöldmezős beruházásként lét-
rejött új egyetem új perspektívát nyit a térség
egészének számára.

Ismertették: az intézmény képzési palettája
Sárospatak és térsége legendás történelmi és
kulturális örökségére épül és a térség fejlesz-
tési potenciáljához illeszkedik. Ezek közé tar-

tozik a kulturális örökség tanulmányok, a ta-
nító- és óvónőképzés, a szőlész-borász, a tu-
rizmus-vendéglátás, a gazdálkodás és
menedzsment, valamint a vállalkozásfejlesz-
tési szak – tették hozzá.

Az egyetem létrejöttével „Sárospatak
újabb fejlődési fokra lépett a magyar oktatás
rangos központja között, olyképpen, mint
1650-ben, amikor Lorántffy Zsuzsanna feje-
delemasszony hívására Sárospatakra érkezett
Comenius, kora legnagyobb pedagógusa” –
közölték.

Hangsúlyozták: a Tokaj-Hegyalja Egyetem
történelmi feladat előtt áll, amely „egyszerre
könnyű és egyszerre kihívásokkal teli”. A tér-
ség kimagasló történelmi-kulturális öröksége
nagy támogatást jelent, ide sorolható például
a Rákóczi-örökség, a magyar szellemi élet-
ben játszott történelmi szerep és a nemzeti
jelképek egyikének tekinthető, nemzetközi

ismertségnek is örvendő tokaji borvidék –
írták, hozzáfűzve: nagy kihívás azonban az
értékek új megközelítése, amelyet csak
együttműködéssel lehet elérni.

A közlemény szerint Hauser Zoltán, az
egyetem létrehozását előkészítő bizottság el-
nöke ehhez sok sikert kívánt az új egyetem
vezetésének és a fenntartó kuratóriumnak.

Emlékeztettek: az egyetem indulásához
szükséges alapok előkészítése több hónapja
tart. Április 27-én az Országgyűlés alkalma-
zott tudományok egyetemeként hozta létre a
Tokaj-Hegyalja Egyetemet, amelyet a Tokaj-
Hegyalja Egyetemért Alapítvány mint köz-
feladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő
alapítvány tulajdonába helyeztek. Az alapít-
vány bejegyzése június végén megtörtént, a
kuratórium az első ülését július 2-án tartotta,
és azóta folyamatosan dolgozik – olvasható
a közleményben. (MTI)

Megkezdte működését a Tokaj-Hegyalja Egyetem

Jelentősen, a korábbi két tucatról 42-re nőtt
a lélegeztetőgépre szorulók száma a korona-
vírus-járvány negyedik, delta variáns által
okozott hullámában Izraelben – jelentette a
Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet
hétfőn.

Már egy hete minden nap több mint kétezer új fer-
tőzöttet azonosítanak Izraelben, vasárnap ez a szám
2114 volt. A tesztek 2,95 százaléka bizonyult pozi-
tívnak, és az újonnan regisztráltak csaknem 57 szá-
zalékát korábban már beoltották a SARS-CoV-2
koronavírus okozta betegség (Covid–19) ellen.

A 19.436 aktív eset közül jelenleg 385 embert
ápolnak kórházban, közülük 212-en súlyos állapot-
ban vannak, 42-en lélegeztetőgép segítségére szorul-
nak. 

A vasárnap azonosított új vírushordozók mintegy
tíz százaléka külföldről tért vissza, és a landolás után
kötelező reptéri teszteléssel szűrték ki őket. A legtöb-
ben, 73-an Törökországból érkeztek, 34-en pedig Gö-
rögországból vitték haza a vírust.

A delta variáns terjedésével jelentősen emelkedett
a fertőzött települések száma is. Az egészségügyi mi-
nisztérium már 13 települést erősen fertőzött „piros-
nak” tekint, 40 hely közepesen fertőzött
„narancssárgának” számít, 70 város és falu enyhén
fertőzött „sárga” minősítést kapott, és már csak 157
hely mondható „zöldnek”, ahol egyáltalán nincsenek
vagy alig vannak vírushordozók.

Az egészségügyi minisztérium egyik vezetője ki-
jelentette, hogy ha nem sikerül úrrá lenni a súlyos
betegek számának emelkedésén, akkor néhány héten
belül ismét, negyedszer is országos zárlatot kell majd
bevezetni Izraelben. Egyelőre elsősorban az oltási
kampánnyal próbálják megállítani a vírus terjedését,

és vasárnap megkezdődött a hatvan évnél idősebbek
újraoltása a harmadik dózissal. Az első napon 45
ezren vették fel az oltást, és a korosztályból már több
mint százezren időpontot kértek a vakcina felvéte-
lére. 

A kormány azt tervezi, hogy a hónap végéig, az is-
kolaév kezdetéig újraoltja az elsőként, már decem-
berben és januárban beoltott időseket, akiknél az
eltelt hosszabb idő miatt jelentősen csökkenhetett a
védettség, és jobban kiszolgáltatottak a megbetege-
déseknek. 

Az egészségügyi minisztérium tervei között jelen-
leg a „zöld címke” szigorítása szerepel, azt szeretnék
elérni, hogy a száz főnél nagyobb rendezvényeken a
12 év alatti, és még oltatlan gyerekek csakis negatív
teszteredményekkel vehessenek részt. 

Megkezdték az iskolák tanévkezdési tervének ki-
dolgozását is, az oltatlan gyerekek számára tömeges
szerológiai tesztelést készítenek elő, melyből kiderül,
hogy átestek-e esetleg tünetmentesen a fertőzésen. 

A 12-es kereskedelmi tévé értesülése szerint az ol-
tottak és a gyógyultak szabadon látogathatnák az in-
tézményeket, a többieknek pedig reggelenként
gyorstesztet kellene elvégezni ahhoz, hogy beléphes-
senek az osztálytermekbe. 

A december végén kezdődött oltási kampányban
Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5.787.665-
öt (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egy-
szer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország
lakosságának 62,24 százaléka, azonban ez nem bizo-
nyult elégnek a sokkal fertőzőbb delta vírusváltozat
okozta járvány megfékezésére. A pandémia megjele-
nése óta 877.316 koronavírus-fertőzöttet azonosítot-
tak. A betegségben tavaly február óta 6477-en haltak
meg Izraelben. (MTI)



LAKÁS

KIADÓ egy szoba kétszobás tömb-
házlakásban egy egyetemista lány-
nak az orvosi egyetem közelében.
Tel. 0742-523-072. (sz.-I)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALUNK tetőjavítást, kerítéské-
szítést vasból, járólaplerakást, ház körüli
felújítást, csatorna-, lefolyókészítést. Tel.
0759-552-041. (12426)

KERESEK valakit bokorvágásra és
kaszálásra egy kertbe. Tel. 0773-394-
813. (12632)

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás,
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármilyen
munka. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, Jani.
(12530)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-
tást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12656-I)

VÁLLALUNK kőművesmunkát, tető-
javítást, szigetelést, szobafestést,
parkettlerakást, -csiszolást, áruszál-
lítást. Tel. 0740-667-511. (65838-I)

VÁLLALUNK átalakítást és külső,
belső épületjavítási munkát. Tel.
0742-557-214. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön a nap, ami a
szívünkben fájó emlék marad.
Hirtelen halálod megtörte szívün-
ket, örökké őrizzük drága emlé-
kedet.
Fájdalommal emlékezünk au-
gusztus 3-án a marosvásárhelyi
GÁBOR JÁNOSRA halálának 12.
évfordulóján. Bánatos szülei,
testvérei és azok családja.
(12685)

ELHALÁLOZÁS

„Ama nemes harcot megharcol-
tam, futásomat elvégeztem, a
hitet megtartottam.” 

(2 Tim 4:7)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szentgericei születésű szeretett
anya, anyós, testvér, sógornő,

özv. PÁLFY JULIANNA
szül. Kolcsár

életének 84. évében, rövid, de sú-
lyos szenvedés után megpihent.
Drága halottunk temetésére
2021. augusztus 4-én, szerdán 12
órakor kerül sor a marosvásárhe-
lyi református temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos fia, Jocó és menye,
Júlia (sz.-I)

Megdöbbenéssel értesültünk
kedves volt kollégánk,

SÁNTHA REZSŐ
a volt Állami Székely Népi

Együttes táncosának haláláról.
Szomorú szívvel búcsúzunk
Tőled, drága Barátunk és volt
kollégánk.
Emlékeinkben maradsz mind-
örökre. Nyugodj békében!
(12662-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett apa, testvér, nagybácsi és
rokon, 

VARGA SÁMUEL
vegyész-kémiatanár

2020. július 13-án, életének 61.
évében Budapesten megpihent.
Hamvait 2021. augusztus 4-én 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a szabédi unitárius teme-
tőben. A szülőföld nyújtson
neked örök nyugodalmat, csen-
des pihenést! 

A gyászoló család. (12674-I)

Megrendült szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, testvér,
rokon és ismerős, 

SIKÓ ELEMÉR 
életének 73. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése augusztus 3-án
délután 2 órakor lesz a mezőpa-
niti református temető ravatalo-
zójából. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (12675-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesanya, anyós, rokon,
szomszéd és barát, 

VERES 
szül. ORBÁN JULIANNA 

életének 85. évében, augusztus
2-án, türelemmel viselt betegség
után csendesen megpihent. 
Temetése 2021. augusztus 4-én,
szerdán 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi új (Marosszent-
györgy) köztemetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (p.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzéssel osztozunk
Pálfy József fájdalmában
szeretett ÉDESANYJA el-
vesztése miatt. Ábrám Zoltán és
családja. (sz.-I)

2021. augusztus 3., kedd   ________________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS ____________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

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)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)
A MELINDA STEEL 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. (65807-I)
ALKALMAZUNK minimális VILLANYSZERELŐI TUDÁSSAL
rendelkező személyeket, akár nyugdíjasokat is, kábelezési munkára.
Jelentkezni az electrosec@rdslink.ro e-mail-címen vagy a 0745-660-
922-es telefonszámon. (p.-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Tel. 0748-193-
408, 8-20 óra között. (p.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
Maros megyében a kerelőszentpáli,

nem veszélyes hulladéktároló mechanikai-
biológiai kezelőállomás működtetésére 

kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechani-
kai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari ki-
bocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján. 
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájéko-
zódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegy-
zéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

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

Tel. 0767-837-782. (12577)

Nyilvános vita 
Szövérfi László értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a Koronkai

Polgármesteri Hivatalhoz a Koronka, Felső utca szám nélküli területé-
nek újrafelosztására és a telkek bejáratához vezető utca szabályozására
vonatkozó első övezeti településrendezési tervet (PUZ). 

Bővebb felvilágosítás a terv környezeti hatásáról a Koronkai Polgár-
mesteri Hivatal Fő út 108. szám alatti székhelyén naponta 10–12 óra
között 2021. augusztus 5-ig. Az észrevételeket, javaslatokat eddig az
időpontig kell írásban benyújtani a polgármesteri hivatalhoz. A vitára
augusztus 5-én 12 órakor kerül sor a polgármesteri hivatalban. (sz-I)

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy

MÁTHÉ ANDRÁS
ny. tanár, festő, újságíró

2020. december 23-án, életének 
88. évében, Baján csendesen meg-
pihent.
Temetése augusztus 6-án, pénte-
ken 15 órakor lesz a református te-
metőben.
Emlékét örökre a szívünkben őriz-
zük.

A gyászoló család. (-I)

Kiegészítik egyes minisztériumok büdzséjét
Egyes minisztériumok további pénzalapokat kapnak

a költségvetés-kiigazításkor, de csakis az előirányzott
7,16%-os vagy annál alacsonyabb deficit keretein belül
– jelentette ki hétfőn Florin Cîţu kormányfő. 

Hozzátette, a 2021 második negyedévére vonatkozó
költségvetés-végrehajtási elemzés szerint ebben az idő-
szakban a kiadások a legtöbb területen, de különöskép-
pen a tőkekiadások és a vissza nem térítendő külső
forrásokból finanszírozott projektek esetében a terve-
zett szint alatt maradtak.

„Az elkövetkező időben fokozni kell a belső költ-
ségvetési forrásokból, illetve a vissza nem térítendő
külső forrásokból finanszírozott beruházási projektek

végrehajtására irányuló erőfeszítéseket is, hogy a 2021
első két negyedévében a tervezett kiadásokhoz viszo-
nyított elmaradást be lehessen hozni” – áll a jelentés-
ben. 

A fő-hitelutalványozóknak a vissza nem térítendő
külföldi források felhasználásának növelésére irányuló
intézkedéseket kell hozniuk, és nagyobb szigorral kell
beütemezniük negyedéves viszonylatban a közkiadá-
sokat. 

Világosan látható, hogy nincsenek olyan elemek,
amelyek növelnék a költségvetési deficitet; elégsége-
sek az év elején az állami büdzsébe foglalt alapok, szö-
gezi le a miniszterelnök. (Agerpres) 

Enyhül a hőség a következő két hét alatt
Augusztus 2. és 15. között lesznek olyan idő-
szakok, amikor a sokéves átlaghoz közelít a
hőmérséklet, a régiók többségében 26 Cel-
sius-fokig csökkenő csúcsértékekkel, a lég-
köri instabilitás pedig e hét közepére, illetve
a jövő hét elejére lesz jellemző elszórtan né-
hány térségben – derül ki az Országos Mete-
orológiai Szolgálat (ANM) kéthetes
előrejelzéséből.

Erdélyben augusztus 3-tól jelentősen csökken a hő-
mérséklet az elősző időszakhoz képest, a csúcsérték
régiós átlaga 26–31 fok körül alakul. Augusztus 6–7-
én hűvössé válik az idő, 23–26 fokos napközbeni át-
lagokkal. Ezen a két napon éjszaka 12–16 fokra hűl
le a levegő. Augusztus 8–10. között ismét felmeleg-

szik az idő, a napközbeni hőmérséklet átlaga megha-
ladja majd a 30 fokot. Ezután a kéthetes időszak vé-
géig az augusztus közepi sokéves átlagnak
megfelelően alakul a hőmérséklet. Augusztus 5–6-án
gyakori és bőséges esőkre lehet számítani. E napokon
kívül légköri instabilitás csak elszórtan várható, na-
gyobb valószínűséggel augusztus 2–3-án, illetve 11.
után.

A hegyvidéken augusztus 3-tól mindenütt enyhül a
meleg, de augusztus első felében a sokéves átlagnak
megfelelő hőmérséklet várható, 20–26 fokos csúcsér-
tékekkel és 11–17 fokos minimumokkal. Augusztus 6–
7-én lehűl az idő. Augusztus 5–7. között gyakori és
helyenként bőséges esőzésre lehet számítani. 
(Agerpres)



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.
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