
A lakosság jogos elvárása, hogy Maros megye felzárkózzon 
a régió gazdaságilag fejlettebb megyéihez, hogy az élet 
vonzó legyen a fiatalok számára, hogy itthon találják meg a 
boldoguláshoz szükséges feltételeket. A Maros Megyei Ta-
nács a közelmúltban fogadta el a megye 2021–2027 közötti 
időszakra szóló fejlesztési stratégiáját, amely meghatározza 
a megye közép- és hosszú távú célkitűzéseit. Négy stratégiai 
területet jelöltek meg: zöldmegye, digitalizált és innovatív 
megye, fejlett infrastruktúrával és szolgáltatásokkal rendel-
kező megye, valamint gazdaságilag fejlett megye. A jövőké-
pet felvázoló fejlesztési stratégiát Péter Ferenc, a Maros 
Megyei Tanács elnöke mutatja be olvasóinknak.  

– A Maros megyei önkormányzat június 21-én fogadta el a 2021–2027 
közötti fejlesztési stratégiát. Fontos megjegyezni, hogy ez kiindulópont-
ként szolgál az elkövetkező időszakra; kijelöli azokat a fejlesztési irá-
nyokat, amelyekhez a beruházásoknak igazodniuk kell. Meghatározza a 
gazdasági, szociális, kulturális, környezetvédelmi, oktatási, egészség-
ügyi, mobilitási, kutatási és innovációs célkitűzéseket. Összeállításakor 
figyelembe vettük, hogy az Európai Uniónak milyen direktívái vannak, 
ugyanis hiába szerettünk volna olyasmit belefoglalni a stratégiánkba, 
amire nem biztosított az uniós finanszírozási lehetőség. A stratégia össze-
állítása hosszú folyamat volt, több mint egy évet vett igénybe. Kérdőí-
veket küldtünk ki a közösségeknek, az intézményeknek, 
magánvállalkozókhoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez azért, hogy 

102 év terhét cipeli  
 Piroska néni, aki kifogyhatatlan me-
sélő ma is, régen készült erre az alka-
lomra. Amikor azonban 2020. március 
30-án betöltötte a századik évét, a jár-
ványhelyzet miatt elmaradt a várva 
várt esemény.  

____________2. 
Épített örökségünk 
A magyar társadalmi élet és ünnep-
rend egyik hiányossága és adóssága 
az, hogy talán nincs egy olyan ünne-
pünk, amikor a magyarság a legna-
gyobb valós őseiről: Árpád vezérlő 
nagyfejedelemről, Attila nagyfejede-
lemről, és az ő történelemformáló sze-
repükről, továbbá a honfoglalásról és 
a magyarságot megtartó tetteikről – 
mint például a pozsonyi csata – emlé-
kezne meg méltósággal az egész 
nemzet. 

____________15. 
Önsorsrontó 
kolozsváriak 
Az örmény Pjunik Jereván kiejtette a 
Kolozsvári CFR 1907 csapatát a lab-
darúgó Bajnokok Ligája 1. selejtező-
fordulójában. A 0-0-s első mérkőzés 
után a szerda esti visszavágó döntet-
lenre zárult 90 percnyi játék (1-1), 
majd a 30 perces hosszabbítás  zárul-
tával (2-2) is, a büntetőpárbajban 
pedig a házigazdák 4-3-ra alulmarad-
tak. 
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Mezey Sarolta 

Az Erdélyi Tudásközpont látványterve

(Folytatás a 4. oldalon)

Gázas hetvenkedés 

Sütött az optimizmus a kormányfő keddi, a gáztárolók feltöltött-
ségéről eleresztett nyilatkozatából. Tábornok korából megszokhatta, 
hogy amikor csataszag van, bátorítani kell a sereget. Ám akik leg-
feljebb közlegényi minőségben nyűtték az angyalbőrt, azok tudják, 
hogy amikor a nagyfejesek hetvenkednek, annak a kicsikre nézve 
nem lesz jó vége. A helyzet most is hasonló. 

Az említett nyilatkozatot annak kapcsán ereszthette el a kor-
mányfő, hogy egy brüsszeli székhelyű cég tanulmányt készített az eu-
rópai gázellátás helyzetéről annak kapcsán, hogy az Északi 
Áramlaton leállt az orosz gázszállítás. Elvileg karbantartási okok-
ból, de ettől még lehet indokolt a félelmük azoknak a nyugati politi-
kusoknak is, akik szerint a gázstop az orosz fegyverarzenál szerves 
része. 

A tanulmány következtetései szép hazánkra nézve nem olyan op-
timisták, mint a generális szövege. A gáztárolók feltöltöttségét ille-
tően elmaradunk az uniós átlagtól, ez tény, az egyelőre remény, hogy 
őszre elérjük azt a 80 százalékos töltöttségi szintet, amit a vészhely-
zetre készülő brüsszeli illetékesek elvárnak a tagállamoktól. A ta-
nulmány azt is igyekszik felmérni, hogy a következő télen mennyire 
kellene visszafogni a gázfogyasztást a különböző európai országok-
ban, ha az orosz gázcsapokat teljesen elzárják. Nem tudni, mennyire 

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István 

A jövőkép: zöld, digitalizált, gazdaságilag fejlett megye 

Elfogadták a fejlesztési stratégiát 
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Marosvásárhely egyik legidősebb lakóját, a 102 
éves Szabó (született Czirmay) Piroskát köszöntötte 
tegnap Soós Zoltán polgármester egy csokor rózsá-
val, tortával és egy üveg pezsgővel. Piroska néni, 
aki kifogyhatatlan mesélő ma is, régen készült 
erre az alkalomra. Amikor azonban 2020. március 
30-án betöltötte a századik évét, a járványhelyzet 
miatt elmaradt a várva várt esemény.  

Most viszont kezet foghatott, és történeteiből néhányat 
elmondhatott dr. Soós Zoltánnak, aki türelmesen meghall-
gatta, amíg egy kicsit belefáradt a mesélésbe. Bár századik 
születésnapján megszólaltattuk a Népújságban, emlékez-
tessünk arra, hogy Marosvásárhelyen született 1920-ban, 
Szentgyörgy utcai iparos családban. Habár szeretett volna 
továbbtanulni, édesapja fodrásztanulónak adta, és ezt a 
mesterséget gyakorolta nyugdíjazásáig. Fésülte, ondolálta 
az utolsó Bernádynét, a Székely Színház művésznőit, a 
város előkelő hölgyeit és a szomszédságában élő egyszerű 
háziasszonyokat. Élete regénysorozatot tenne ki, és amikor 
mesél, elmondja, hogy a város egyik legszebb lánya volt, 
de a legboldogtalanabb asszony. Sikertelen házassága elle-
nére becsülettel felnevelte a két fiát, és életművészként 
tudta beosztani az a kevés pénzt is, amennyi a fodrászszö-
vetkezetben töltött évek után a nyugdíja volt.  

Mindig érdekelte a történelem és a politika, sok kis- és 
híres ember történetét ismeri, és sohasem hagyott volna ki 
egy választást sem. Elnehezült lábbal is elment szavazni, 
ameddig tudott, és elkeseredetten vette tudomásul, amikor 
az urnával nem értek el hozzá. 

Elismeréssel fogadta Marosvásárhely második Soós csa-
ládnevű polgármesterét, hiszen ő még az elsőt is ismerte. 
Hosszan mesélt az eltelt évekről, gyermekeiről, unokáiról, 
a betegségekről, jó és szomorú történetekről, a kicsi laká- 
sával kapcsolatos nehézségekről és arról, hogy a 102 év ter-
hét, miközben állandó társául szegődött a fájdalom, nagyon 
nehéz cipelni.  

A polgármester számára pedig talán történészként is ér-
dekes volt ez a találkozás a város egyik legidősebb, de a 
történetekből ki nem fogyó lakójával, akinek olyan szíve 
van, hogy a szakorvos szerint a 110-et is megélheti.  

Alkotótábor Mezőbergenyében  
 A református egyház diakóniai központjában szervezik 
meg a XIX. mezőbergenyei képzőművészeti alkotótábort. 
A tábor július 16-án nyílik, és a Maros Mezőségi Művész-
telep részét képezi. A meghívott művészek alkotóműhelye 
mellett a helyi gyermekek számára hétfőtől péntekig 10-12 
óra között kreatív kézműves-foglalkozásokat tartanak. A 
zárókiállításra július 24-én kerül sor. Szervező a Kincsásó 

Egyesület, támogató Mezőbergenye református egyház-
községe és a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal. 

Helyi termelők vására – 
grilltermékekkel  
A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum ud-
varán, a Rákóczi lépcső alatti kis utcában július 15-én, 
pénteken újra megtartják a helyi termelők vásárát. Ezúttal 
a Petry-grilltermékeken lesz a hangsúly, emellett a köret-
hez szükséges laskák, saláták, fűszernövények gazdag 
kínálatából is válogathatnak az érdeklődők. A vásár 8 órá-
tól 19 óráig tart nyitva. 

Civil szervezetek projektjeit 
támogatja a megyei tanács 

A Maros Megyei Tanács jelentős összeggel támogatja a 
megyében különböző területeken tevékenykedő civil szer-
vezeteket. A szociális projektekre jóváhagyott egymillió lej 
13 alapítvány és 16 egyesület munkáját segíti. További 
400.000 lejjel támogatnak 83 gyülekezetet, 75 egyesületet 
és egy alapítványt a kulturális rendezvények megszerve-
zésében. Az egyházi pályázatokra 600 ezer lejt különítet-
tek el, ezzel 222 gyülekezetet támogatnak. A 
sporttevékenységek támogatására 970 ezer lejt szánt a 
megyei tanács, ebből az összegből 64 egyesület és 19 
klub részesül. 

Új tanácsos 
a megyei önkormányzati testületben 

A Maros Megyei Tanácsnak új tanácsosa van Szentgyör-
gyi Anna személyében, aki a legutóbbi rendkívüli ülésen 
tette le tanácsosi esküjét, s aki a továbbiakban az 
RMDSZ-frakció munkáját segíti majd. A tanácsos Birtalan 
István-Balázs helyére lép, aki júniusban mondott le tiszt-
ségéről. Szentgyörgyi Anna vámosgálfalvi illetőségű, me-
nedzsmentet végzett, a helyi postahivatalban dolgozik, és 
12 éves tapasztalattal rendelkezik a helyi önkormányzati 
munkában.  

Új honlapja van az adóigazgatóságnak 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatósága 
saját, kétnyelvű honlapot üzemeltet, ahol minden fontos 
információ elérhető a magánszemélyek és a jogi szemé-
lyek számára. Az új honlappal egyszerűsítik a polgárok 
hozzáférését saját adóinformációikhoz, és megkönnyítik a 
befizetéseket. A weboldal a www.dfltgm.ro címen érhető 
el – közölte Soós Zoltán polgármester, aki a hivatal szol-
gáltatásainak teljes digitalizációját ígérte.  

Népszámlálás – a Kövesdombon is 
összeírópont nyílt  

Marosvásárhelyen három összeíróponton várják a lakos-
ságot: a Bolgár téren (Panov) – Iuliu Maniu utca 4. szám 
(volt leánybentlakás); a Tudor negyedben – 
Cutezanţei/Merészség utca 19. szám (adóigazgatóság ki-
rendeltsége); a Kövesdombon – 1848. út 47. szám (Maros 
Művészegyüttes székhelye). Nyitvatartás: hétfő – péntek 
8–20 óra között. A július 16-ra és 17-re érvényes nyitva-
tartást a lakosság érdeklődésének függvényében alakítják 
ki és teszik közzé – tájékoztatott a polgármesteri hivatal 
bel- és külkapcsolati osztálya. 

Törölték az egyiptomi járatokat 
A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér honlapján köz-
zétett menetrend szerint a HiSky légitársaság által üze-
meltetett hurghadai charterjáratot július 15-étől törölték. 
Ezt Bogdan Dogaru, a repülőtér sajtófelelőse is megerő-
sítette, hozzátéve, hogy a döntés kizárólag a légitársa-
ságé. Az utasokat minden valószínűség szerint 
Kolozsvárról fogják az egyiptomi üdülőtelepre szállítani.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma HENRIK és ROLAND, 
holnap VALTER napja. 
VALTER: germán eredetű 
férfinév, jelentése uralkodó, 
tevékeny + nép (vagy) sereg.  

15., péntek 
A Nap kel  

5 óra 44 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 12 perckor.  
Az év 196. napja,  

hátravan 169 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 14.

1 EUR 4,9418
1 USD 4,9251

100 HUF 1,2065
1 g ARANY 271,7948

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások 
Hőmérséklet: 

max. 34 0C 
min.  12 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
39, 29, 20, 18, 41 + 16 NOROC PLUS:  7 0 0 1 0 6

 8, 28, 16, 6, 38, 2 SUPER NOROC: 0 7 0 4 9 0

32, 17, 7, 48, 46, 27 NOROC:  1 8 7 7 9 5 2  

RENDEZVÉNYEK

Bodolai Gyöngyi 

Jelentősen változhat az érettségi rendszere 
Jelentősen változtat az érettségi vizsgán az új ok-
tatási törvény tervezete, amelyet a szakminiszter 
szerint szerdán bocsátottak közvitára. 

Sorin Cîmpeanu keddi sajtótájékoztatóján elmondta, a 
kilencedik osztályt a 2023/2024-es tanévben elkezdő diá-
kok új rendszer szerint érettségiznek majd. A tervezet ér-
telmében egy, minden szak számára közös írásbeli vizsga 
lesz, amelyen román nyelv és irodalomból, matematikából, 
természettudományokból, történelemből, földrajzból, vala-
mint társadalom- és humán tudományokból mérik fel a vég-
zősök tudását. 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvből 
is írásbeliznek. 

Az érettségi része lesz emellett két nyelvvizsga, illetve 
a digitális kompetenciákat felmérő vizsga. 

A sikeres vizsga feltétele a legalább 6-os jegy megszer-
zése az írásbeli vizsgán (a kisebbségekhez tartozó érettsé-
gizők esetében a magyar nyelv és irodalom vizsgán is), 
továbbá legalább az „önálló felhasználó” szint elérése a 
nyelv-, illetve a digitális kompetenciákat felmérő vizsgán. 

Emellett lehetőség lesz egy opcionális írásbeli vizsgára 
is a szak függvényében kijelölt tantárgyból. A miniszter 
szerint az opcionális írásbeli vizsga az érettségizők további 
fejlődését, kivételes képességeik bizonyítását hivatott szol-
gálni, és nem feltétele a sikeres érettségi vizsgának. 

A tervezet ugyanakkor lehetővé teszi a főgimnáziumok 
számára, hogy felvételit szervezzenek. A 2024-től érvénybe 
lépő előírás szerint a főgimnáziumok a helyek 90 százalé-
kára hirdethetnek felvételi vizsgát, a fennmaradó 10 száza-
lékot a jelenleg is alkalmazott számítógépes elosztással kell 
betölteniük. Az elképzelések szerint a felvételit az országos 
képességfelmérő vizsga előtt kell majd megszervezni. 

Újdonság továbbá, hogy az új törvény hatályba lépésétől 
a művészeti tárgyakból és testnevelésből – valamint más 
tantárgyakból, amelyeket miniszteri rendelettel szabályoz-
nak majd – nem jegyeket kapnak a diákok, hanem „át-
menő” vagy „elégtelen” minősítést. A tehetséggondozó 
szakoktatásra ez az előírás nem vonatkozik, ez esetben 
marad az 1-től 10-ig történő osztályozás. 

Fontos újításként említette a miniszter, hogy a tervezet 
szerint az 5-8. osztály tanulmányi átlagát nem fogják figye-
lembe venni a középiskolai felvételinél. (Agerpres) 

102 év terhét cipeli  
De kifogyhatatlan a történetekből  
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Fotó: Nagy Tibor 

Fotó: Nagy Tibor  (archív)



hideg téllel és egyéb, a fogyasztást jelentősen befolyá-
solható változóval számoltak, de a tanulmány szerint ná-
lunk mintegy 20 százalékkal kellene mérsékelni a 
fogyasztást. Az unió szintjén a következő tíz hónapban 
az elmúlt három év átlagához képest csak 15 százalékkal 
kellene mérsékelni a fogyasztást ezek szerint a számítá-
sok szerint. 

Tehát a számok azt mutatják, hogy ezen a téren is rosz-
szabbul állunk az átlagnál, ami attól lesz igazán érdekes, 
hogy gázellátás terén elvileg önellátóak is lehetnénk az 
importfüggőség helyett. Csak egy példa, hogy a múlt év-
tized közepétől vitatkoztak a kormányok a közelmúltban 
feltárt tengeri gázmezők kitermelése kapcsán a beruhá-
zókkal. Az kétségtelenül pozitív fejlemény, hogy a múlt 
hónapban sikerült elindítani a kitermelést, csupán ott a 
gond, hogy ez egyelőre csak a szárazföldi gázmezők ki-
termelésének csökkenését tudja a szakik szerint kompen-
zálni, az importfüggést egyelőre nem. A generális persze 
a tengeri kitermelés elindítását is megpróbálta a saját 
kormánya jótéteményeként feltüntetni, bár, ha rendes 
hadvezér lenne, akkor közben ostoroznia kellett volna az 
utóbbi kabineteket is, mert azoknak a gyengesége miatt 
most esetleg elégtelenül betartalékolva kell csatába 
menni Tél tábornok ellen. Úgy tűnik, nem az ezért fizetett 
döntéshozókon múlik, hogy fázunk-e majd a télen, hanem 
csak az időjárás szeszélyén. 

Bukarestbe várják 
a német külügyminisztert  

Romániai látogatásra érkezik a német külügyminisz-
ter. Annalena Baerbockot előbb Bukarestbe várják, 
ahol pénteken román hivatali kollégájával, Bogdan 
Aurescuval, valamint a francia kormány fejlesztésért, 
frankofóniáért és nemzetközi partnerségekért felelős 
államtitkárával, Chrysoula Zacharopoulouval együtt 
társelnöke lesz a Moldovai Köztársaság Támogatási 
Platformja keretében szervezett második konferen-
ciának. Az eseményen felhívást intéznek majd a kez-
deményezésben részt vevő országokhoz, hogy 
fokozzák a Moldovai Köztársaság támogatására irá-
nyuló, az április 5-én Berlinben megtartott első kon-
ferencián bejelentett intézkedéseket, főleg az 
ukrajnai menekültek helyzetével, a határigazgatás-
sal, az energiabiztonsággal és a gazdasági rezilien-
ciával kapcsolatban. Pénteken délután a német 
külügyminiszter megbeszélést folytat Nicolae Ciucă 
kormányfővel és Bogdan Aurescu külügyminiszter-
rel, majd este román hivatali kollégájával együtt el-
látogat a konstancai kikötőbe, ahol az ukrán gabona 
Románián keresztül áthaladó exportjáról egyeztet 
helyi hivatalosságokkal és német vállalatok képvise-
lőivel. (Agerpres) 

Lezuhant egy gyakorlatozó 
amerikai drón  

Lezuhant egy gyakorlatozó MQ-9 Reaper típusú 
amerikai drón csütörtök délután Aranyosgyéres kö-
zelében. A baleset nem követelt áldozatokat. A hírt 
a védelmi minisztérium megerősítette az Agerpres 
hírügynökségnek. A jelentés szerint a drónt amerikai 
katonák vezérelték egy gyakorlat keretében. A pilóta 
nélküli repülőgép az aranyoslónai légi támaszpont 
felé tartott, amikor mintegy három kilométerre a le-
szállópályától a mezőre zuhant, és kigyulladt. Em-
berek nem tartózkodtak a közelben. (MTI) 

Nőttek a külföldi közvetlen 
tőkeberuházások 

Romániában 53 százalékkal, 3,787 milliárd euróra 
nőttek a külföldi közvetlen tőkeberuházások az első 
öt hónapban a tavalyi azonos időszakhoz mérten. 
Tavaly a vizsgált időszakban 2,471 milliárd euró 
áramlott a román gazdaságba. Az idei 3,787 milliárd 
euróból 3,610 milliárd eurót tett ki a tulajdonosi ré-
szesedés, a vállalatcsoportokon belüli hitelek pedig 
177 millió eurót. Tavaly egész évben csaknem 142 
százalékkal, 7,251 milliárd euróra nőtt a külföldi köz-
vetlen tőkeberuházások értéke a 2020-as évhez 
mérten. (MTI) 

Európának fel kell készülnie az 
orosz gázellátás teljes leállására 

Emmanuel Macron francia elnök szerint Oroszor-
szág „háborús fegyverként” használja a gázt, ezért 
a franciáknak és Európának is fel kell készülnie az 
orosz gázellátás teljes leállására. „Oroszország az 
energiát, az élelmiszer-ellátást háborús fegyverként 
használja” – mondta csütörtökön a köztársasági 
elnök a francia nemzeti ünnepen az országos tele-
víziós csatornáknak adott élő interjúban az ukrajnai 
háborúnak az energiaellátásra gyakorolt hatásairól 
feltett kérdésre. „Fel kell készülnünk egy olyan for-
gatókönyvre, amely szerint teljesen le kell monda-
nunk az orosz gázról” – tette hozzá. „Az elmúlt 
napok igazi változása, és szerintem erről túl keveset 
beszéltünk, az az orosz döntés, hogy elkezdték el-
zárni a gázt. Hibrid háborúban vagyunk. És ez nem 
a szankcióink következménye” – vélte Emmanuel 
Macron. (MTI) 

Ország – világ 

Gázas hetvenkedés 
(Folytatás az 1. oldalról)

A kolozsvári magyar napok keretében áldják meg 
a felújított Szent Mihály-templomot 

A kolozsvári magyar napok keretében, augusztus 
13-án áldják meg a Kolozsvár főterén álló felújított 
Szent Mihály-plébániatemplomot – jelentették be 
csütörtöki sajtótájékoztatójukon a plébánia és a 
műemlék-felújítás illetékesei. 

Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja, az 
újraépített oltárt Miguel Maury Buendia pápai nuncius szenteli 
fel. László Attila plébános, főesperes elmondta: az oltárasztalt 
Márton Áron püspök készíttette nyolcvan évvel ezelőtt, de a 
kommunista diktatúra idején szétverték, darabjai pedig kike-
rültek a templomból. A vörösmárvány lapot most kő talapzatra 
helyezték, és az építményben a meglévő ereklyék mellett he-
lyet biztosítottak Márton Áron püspök majdani ereklyéjének 
is. Ez akkor kerülhet Kolozsvárra, ha a püspök boldoggá ava-
tása megtörténik. 

László Attila hozzátette: háromnapos ünnepre készülnek, 
hiszen az eseményhez kapcsolódó zenei rendezvények már 
előző este elkezdődnek, a gyülekezet pedig az ünnepség más-
napján veszi birtokba a megújult templomot. A főesperes az 
MTI kérdésére elmondta: a felújítás befejeztével a templom-
toronynak olyan részei is látogathatóvá válnak, amelyeket ko-
rábban csak különleges alkalmakkor nyitottak meg. 
Hozzátette: augusztus végéig látogathatóvá válik a torony, 
amelyben kiállítóteret alakítanak ki, körbejárhatóvá teszik a 
szentélyt, és megnyitják a „királylépcsőt”, a templom oldalán 
a magasba vivő két spirálos csigalépcsőt. 

Ilyés Szabolcs, a felújítás projektmenedzsere elmondta: a 
budapesti műszaki egyetem 2014-ben 14 millió euróra be-
csülte a felújítás költségeit, és úgy vágtak bele a munkába, 
hogy tudták, ennek a töredéke fog rendelkezésre állni. Végül 
az Európai Unió forrásaiból hirdetett turisztikai pályázaton 
nyertek közel négymillió eurós támogatást, amelyhez hozzá-
adódott a magyar kormány több mint kétmillió eurós támoga-
tása. Hozzátette: a felújítás végösszege megközelíti a hétmillió 
eurót, az EU és a magyar kormány támogatását a plébánia ön-

része, a román kormány és a kolozsvári önkormányzat támo-
gatása, valamint az adományok egészítették ki, de az összeg 
egy kis része még mindig hiányzik. 

Puskás Attila, a templom felújítását végző KÉSZ-Csoport 
vezetője elmondta: a munkaterületté alakított templomból az 
évek során 1500 tonna hulladékot szállítottak el, az épületben 
és köréje 33 ezer négyzetméter állványt építettek, 14 ezer 
négyzetméter kőfelületet tisztítottak meg, és csupán a munká-
latokban érintett felek egyeztetéseire 8000 munkaórát fordí-
tottak. Hozzátette: nem annyira üzleti vállalkozásnak, hanem 
erkölcsi kötelezettségüknek érezték, hogy részt vegyenek Er-
dély egyik legjelentősebb műemlékének a felújításában. 

A kolozsvári magyar napok főszervezője, Gergely Balázs 
elmondta: Kolozsvár első számú szimbóluma újult meg, ez 
pedig az egész város számára ünnep. Így nem a magyar na-
poknak lesz az ékköve a templomszentelés, hanem a temp-
lomszentelés kiegészítéseként szervezik a magyar napokat. 

Márton Judit műszaki ellenőrt elmondása szerint a temp-
lomtető egyik cserepére rajzolt falevél ébresztette rá arra, hogy 
a műemlék egykori építői számára fontos volt olyan helyekre 
is szépséget beépíteni, ahol egyáltalán vagy alig látszik. Hoz-
zátette: a felújítás során igyekeztek minden részletre odafi-
gyelni, e rejtett szépségeket is megőrizni. A kolozsvári Szent 
Mihály-plébániatemplomot 2018 márciusában zárták be a fel-
újítási munkálatok miatt, és 2021 karácsonyán nyitották meg 
ismét az egyházi szertartások számára. 

A gótikus templom építése a 14. század második felében 
kezdődött, és a 15. század első felében fejeződött be. A temp-
lom jelenlegi, neogótikus tornya 1837 és 1859 között épült. A 
Szent Mihály-templom számos történelmi esemény színhelye 
volt. Falai között közel ötven országgyűlést tartottak, itt iktat-
ták be az erdélyi fejedelmek közül Báthory Zsigmondot, Rá-
kóczi Zsigmondot, Báthory Gábort és Bethlen Gábort. Márton 
Áron erdélyi katolikus püspök itt mondta el 1944 májusában 
a zsidóüldözést elítélő nevezetes beszédét. (MTI) 

Kormányválság jöhet Olaszországban 
Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom elnöke 
szerda este bejelentette, hogy a párt parlamenti 
frakciója nem szavazza meg a Draghi-kormány 
újabb energiacsomagját, ami a kormánytöbbség 
végét jelenti. A jobboldal minél előbbi választásokat 
sürget. 

A Mario Draghi vezette kormány sorsa a felsőház csütörtöki 
szavazásán dőlt el. 

A szenátus az energiadrágulással érintett családokat és vál-
lalkozásokat segítő csomagról határoz, amit a kormány bi-
zalmi szavazásra bocsátott. 

Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke, Giuseppe Conte 
korábbi miniszterelnök bejelentette, hogy nem támogatják a 
kormány intézkedéseit, és a párt szenátorai nem szavazzák 
meg a csomagot. A döntés az M5S vezetőségének szerda este 
véget ért ülésén született. „Mario Draghi ígéretei nem elegen-
dőek, az ország a szakadék szélén áll, határozott váltásra van 
szükség” – nyilatkozta Giuseppe Conte. 

Az M5S a csütörtöki szavazáson megvonta a bizalmat a 
kormánytól, így a 2021. február 13-án megalakult nemzeti 
egységkabinet nehezen tudja folytatni a munkáját. A parla-
menti többség ugyan nem szűnik meg, de Mario Draghi ko-
rábbi kijelentései szerint a kormány az M5S nélkül „nem 
létezik”. 

Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője úgy vélte, hogy 
a kormánytöbbségnek vége. 

A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke, Giorgia Meloni 
mihamarabbi választásokat sürgetett. 

„Háború, pandémia, infláció, növekvő szegénység, drága 
rezsi, drága nyersanyag, energiaválság, élelmiszerkrízis, és a 
magukat kiválóknak tartók kormánya képtelen cselekedni, ha-
talmi harcokkal tölti az idejét az egyik vagy a másik párt után 
futva. Elég volt, irgalom. Mindegyik menjen haza, azonnal vá-
lasztásokat!” – jegyezte be Giorgia Meloni a közösségi olda-
lán. Az Öt Csillag Mozgalom a júniusi részleges helyhatósági 
választásokon felmutatott gyenge eredmény után adott hangot 
elégedetlenségének. Június 21-én a párt vezető politikusa, 
Luigi Di Maio külügyminiszter kilépett a pártból, 62 szenátor 
és képviselő követte. Önálló frakciót alakítottak Együtt a jö-
vőért néven, aminek következtében az M5S már nem volt a 
legnagyobb parlamenti erő. 

Július 7-én Giuseppe Conte többpontos ultimátumot intézett 
Mario Draghihoz, a többi között az Ukrajnába induló fegyver-
szállítmányok, valamint az európai minimálbér leállítását kö-
vetelve. Utóbbiak teljesítéséhez kötötte a kormányzás 
folytatását. 

Az M5S esetleges kormánybuktatása esetén Mario Draghi 
– korábbi bejelentései szerint – kész benyújtani lemondását 
Sergio Mattarella államfőnek. Draghi többször leszögezte, 
hogy nem akar újabb miniszterelnöki megbízatást vállalni. 

A 2018-ban megválasztott római parlament mandátuma 
jövő tavasszal jár le. (MTI) 

Európai ombudsman: Az Európai Bizottság szűkszavú 
a jelentős közérdekű ügyekkel kapcsolatban 

A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérel-
mek kezelése sajnálatos módon azt a benyomást 
kelti, hogy az Európai Bizottság szűkszavú a jelen-
tős közérdekű ügyekkel kapcsolatban – hangsú-
lyozta csütörtöki sajtóközleményében Emily O’Reilly 
európai ombudsman. 

Az uniós intézményeknél előforduló hivatali visszásságok-
ról szóló panaszokat kivizsgáló testület vezetője bírálata 
azokra az sms üzenetekre vonatkozik, amelyeket Ursula von 
der Leyen, a bizottság elnöke az oltóanyag-vásárlások idején 
váltott Albert Bourlával, a Pfizer gyógyszercég vezérigazga-
tójával. Az ombudsman szerint az Európai Bizottság még min-
dig nem tisztázta, hogy léteztek-e ezek az üzenetek, 
amelyekről azt állították, hogy jelentős vakcinabeszerzési 
ügyletekkel kapcsolatosak, és hogy a nyilvánosságnak joga 
van-e betekinteni ezekbe. 

Az ombudsman januárban hivatali visszásságot megálla-
pítva arra kérte a bizottságot, hogy végezzen átfogó kutatást 
az sms-ek után, azonban Vera Jourová értékekért és átlátható-
ságért felelős uniós biztos legutóbbi válaszából nem derült ki, 
a testület megfelelő módon kereste-e a szöveges üzeneteket, 
és ha nem, akkor miért. 

„Bár a válasz elismerte, hogy a munkával kapcsolatos szö-
veges üzenetek uniós dokumentumok lehetnek, ugyanakkor 
azt is közölte, hogy a bizottság belső politikája szerint ezeket 
nem kell nyilvántartásba venni” – tette hozzá O’Reilly sajtó-
közleménye. 

Az ombudsman hangsúlyozta: „A munkával kapcsolatos 
szöveges üzenetekhez való nyilvános hozzáférés új terület az 

uniós közigazgatás számára, amelyet érdemben és jóhisze-
műen kell kezelni. Az ombudsmani vizsgálat figyelmeztető jel 
kell hogy legyen minden uniós intézménynek”.  

„Az egyik amerikai multinacionális vállalat európai lobbi-
taktikájáról szóló közelmúltbeli leleplezések, köztük a kiszi-
várgott szöveges üzenetek, jól mutatják, hogy ez a kérdés 
mennyire fontos a közigazgatás számára” – tette hozzá. 

2021 áprilisában a The New York Times című napilap arról 
számolt be, hogy Von der Leyen és Albert Bourla sms-eket 
váltott egymással, amelyek elősegítették mintegy 1,8 milliárd 
koronavírus elleni vakcina uniós beszerzését. Ez alapján egy 
újságíró nyilvános hozzáférést kért a szöveges üzenetekhez 
vagy az ezekkel kapcsolatos egyéb dokumentumokhoz, majd 
az ombudsmanhoz fordult, miután a bizottságtól nem kapta 
meg a kért információkat. 

Az ombudsman vizsgálata során kiderült, hogy a bizottság 
nem kérte fel az elnöki kabinetet, hogy keresse meg a szóban 
forgó szöveges üzeneteket. Ehelyett olyan dokumentumokat 
bocsátott rendelkezésre, amelyek megfelelnek a bizottság 
belső nyilvántartási kritériumainak. Az ombudsman úgy ítélte 
meg, hogy ez hivatali visszásságnak minősül, és felkérte a tes-
tületet, hogy végezzen szélesebb körű kutatást a szöveges üze-
netek után. 

Egy 2001-es uniós rendelet úgy határozza meg a nyilvános-
ság által hozzáférhető uniós dokumentumokat, mint „az adat-
hordozótól (papír, elektronikus forma vagy hang-, kép- vagy 
audiovizuális felvétel) független, az intézmény feladatkörébe 
tartozó politikára, tevékenységre és döntéshozatalra vonatkozó 
üggyel kapcsolatos adattartalom”. (MTI) 
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megfogalmazzák, hogyan képzelik 
el Maros megye jövőjét. Ennek 
alapján fókuszcsoportok alakultak, 
amelyek elemezték a beérkezett 
adatokat. Minden területre egy do-
kumentumot állítottunk össze, a 
szakemberek ennek alapján dolgoz-
ták ki a fejlesztési stratégiát. A do-
kumentumot közvitára bocsátottuk, 
hogy a lakosság is tegyen módosító 
javaslatokat. A dokumentum ma-
gáncégek és intézmények számára 
egyaránt fontos, hiszen minden pá-
lyázat összeállításakor elsődleges 
kritérium, hogy az adott célkitűzés 
szerepel-e a fejlesztési stratégiában 
vagy sem. E dokumentum nélkül 
egy pályázatot sem lehet benyúj-
tani, hiszen irányvonalakat szab 
meg, lehetőségeket biztosít, hogy 
különböző tengelyek kiírásaira be 
lehessen nyújtani a pályázatokat – 
mondta Péter Ferenc tanácselnök.  
A megújuló energia termelése 
a legnagyobb kihívás 

– Térjünk rá a stratégiában 
megjelölt területekre. 

– Négy fontos terület volt megje-
lölve, hiszen ezeken a területeken 
lesznek majd a pályázati kiírások is, 
akár a rezilienciaalapról, akár az 
operatív programról, akár az átállási 
alapról beszélünk. Mondom ezt a 
központi régió soros elnökeként is. 
A zöldmegye elsősorban megújuló 
energiaforrásokról, az energiahaté-
konyságról szól. Nagyon fontos ez 
a terület, hiszen az energiaválság 
igazolta, minél több energetikailag 
hatékony épületre van szükségünk. 
Ugyanígy fontos a hulladékgazdál-
kodás, a védett területek adminiszt-
rációja, a víz- és csatornahálózat 
kiépítése. Ide tartozik még a parko-
sítás, az alternatív energiatermelés, 
a napelemparkoktól kezdve min-
den, ami zöldenergia-termelésnek 
számít. A megyei tanácsnak több 
terve van, például több középület 
energiahatékonyságát szeretnénk 
növelni.  

Ami a hulladékgazdálkodást il-
leti, elkezdtük a szentpáli lerakó 
második cellájának a megépítését, 
szükség lesz a mechanikai-biológiai 
válogató bővítésére is. Fontos pro-
jektünk öt olyan begyűjtőközpont-
nak a megépítése, ami lehetővé 
teszi nagyobb méretű háztartási hul-
ladékok – bútorok, háztartási gépek 
– elhelyezését. Ezek első fázisban 
városokban épülnek meg, majd na-
gyobb községekben is.  

Az ipari parkba olyan cégeket 
várunk, amelyek megújuló energiát 
használnak, sok cég már úgy indítja 
a beruházását, hogy biztosítsa azt az 
energiát, amit elhasznál, s ezzel nö-
veli a versenyképességét a megug-
rott energiaárak közepette. A 
megújuló energia termelése a kö-
vetkező időszak legnagyobb kihí-
vása lesz. Reméljük, a pályázatok 
segítik majd ezt a törekvést. 
Nagy projekt – 
az Erdélyi Tudásközpont  

– A második terület a digitalizá-
cióra és az innovációra fóku-
szál.  

– Ezen a területen kutatásfejlesz-
tésről és innovációról beszélünk, in-
novációs központok, inkubártor- 
házak építése a cél. Mi az alárendelt 
intézményeink digitális ügyintézési 
programjait helyezzük előtérbe. Re-
mélem, hogy a megye helyi önkor-
mányzatai is csatlakoznak ehhez a 
programhoz. A megyei tanács új 
honlapot – ro.cjmures.ro – indított, 
amely online ügyintézést biztosít az 
építkezési engedélyek, az urbanisz-
tikai bizonylatok, a különböző fel-
számolási és bontási engedélyek 

kibocsátásához. A platformon kö-
vethető az ügyintézés menete. Ez 
előrelépés, ez a jövő. Nagy kihívás 
lesz, hogy a digitális ügyintézést ki-
terjesszük, a különböző irodák és 
osztályok – könyvelés, urbanisztika 
– számítógépes programjait egysé-
gesítsük, hogy minden átlátható és 
átjárható legyen. Nagyon fontos 
projektünk az Erdélyi Tudásköz-
pont, ennek érdekében a Sapientia 
Erdélyi Tudományegyetemmel mű-
ködünk együtt. Úgy tartjuk, hogy az 
ilyen intézmények jelentik a jövőt. 
A tudásközpontot Dózsa György 
községben, az autópálya kijáratánál 
szeretnénk létrehozni. A komplex 
létesítményben egy IT-szakembere-
ket és egyetemi hallgatókat foglal-
koztató kutatóközpont, egy 
kiállítórész, egy adatközpont kapna 
helyet, ahol gazdasági és nem gaz-
dasági tevékenységet is folytatná-
nak. Ez egy 50-60 millió eurós 
beruházás lenne. A projekt körvona-
lazódik, várjuk a pályázati feltétele-
ket, kérdés, hogy tudjuk-e az 
önrészt biztosítani. 
Három terelőút körvonalazódik 

– Nagy a lakosság elvárása, 
szeretné, hogy a megye fejlett 
infrastruktúrával és szolgáltatá-
sokkal rendelkezzen. Mit várha-
tunk?  

– Az infrastruktúra folyamatosan 
javítható és fejleszthető. Nagyon 
kellenek a terelőutak Marosvásár-
helyre. A terelőutak ügyét az orszá-
gos útügyi igazgatóság a 
minisztérium révén kezeli, ő a meg-
rendelő és a kivitelező. Most dol-
goznak a Segesvári út, illetve a 
Koronka és Nagyernye közötti tere-
lőút tervén, ami Jedd és Maros-
szentgyörgy érintésével épül meg. 
A nyár végére kell elkészüljön. Ez 
az út a Sapientia elől, egy körforga-
lomtól indulna. A folyamatba túl 
nagy beleszólásunk nem lehet, any-
nyit tehetünk, hogy folyamatosan 
érdeklődünk. A Sapientiától indul 
majd a marosvásárhelyi terelőút is, 
amely Hagymásbodon érintésével a 
Metro áruház mögé vezet, az autó-
pálya bekötéséig. Ez a város pro-
jektje. Ha az említett terelőutak 
megépülnek, akkor az autópályáról 
a Sapientia érintésével el lehet jutni 
Nagyernyéig. 

Egy következő terelőutat, a me-
zőségit szeretnénk megépíteni, ami 
a repülőtér melletti autópálya-lehaj-
tót köti össze a Mezőséggel. Ez egy 
óriási lépés lenne Marosvásárhely 
forgalmi tehermentesítésében és a 
mezőségi régió fejlődésében. A 
nyomvonalat megjelöltük, a doku-
mentumok a szállításügyi miniszté-
riumban vannak, mert ezt be 
kellene foglalni az országos infra- 
struktúra-projektcsomagba, hogy az 
előtanulmány elkészítése kapjon fi-
nanszírozást, ami több millió euró 
lenne – tájékoztatott az elnök.  
Kétszeresére bővítik a repülőtér 
utasfogadó terminálját 

– A választási kampányban a re-
pülőtér fejlesztéséről és egy 
multimodális központ kiépítésé-
ről is szó esett. Hogy állnak 
ezekkel a fejlesztésekkel?  

– A marosvásárhelyi repülőtér 
fejlesztésére ez év januárjában 30 
millió eurós beruházásra írtunk alá 
szerződést, ami lehetővé teszi a biz-
tonságieszköz-beszerzést, továbbá 
az utas- és poggyászellenőrzést 
szolgáló berendezések beszerzését. 
Ez folyamatban van. Ezenkívül egy 
új tűzoltóállomást építünk, amire 
kiírtuk a versenytárgyalást, egy 
ajánlat érkezett, amit nem fogad-
tunk el, s ezért a versenytárgyalást 
újra meg kell hirdetni. Az utasok 

szempontjából a legfontosabb a ter-
minál bővítése, aminek eredménye-
ként az utasfogadó terminál 
befogadóképessége kétszer akkora 
lesz, mint most. Látjuk, hogy ha ké-
sések vannak, akkor nagyon zsú-
folttá válik a repülőtér. A 
kivitelezési kiírást rövidesen meg-
hirdetjük.  

Kevés megye rendelkezik azzal a 
lehetőséggel, hogy autópálya, vas-
útvonal és repülőtér egy-két kilo-
méter távolságra van egymástól, a 
repülőtér közelében egy multimo-
dális csomópontot szeretnénk kiala-
kítani. Egy tervezőcég három 
variánst vázolt fel, amiből egyet el 
kell fogadjon az önkormányzat. Ezt 
követően el kell készíteni a megva-
lósíthatósági tanulmányt. Tudni 
kell, hogy évekbe telik, amíg az el-
képzelést követően az első kapavá-

gás megtörténik. Fontos, hogy a 
megye fejlesztését egységesen kép-
zeljük el, s a folyamat végén jó 
dolog szülessen.  
Az ipari park iránt továbbra is 
nagy az érdeklődés 

– A stratégia negyedik területe 
a gazdaságilag fejlett megye. 
Mindannyian arra várunk, hogy 
elmondhassuk: fejlett megyében 
élünk, ahol a fiatalok is megta-
lálják a számításaikat.  

– Fontos számunkra, hogy a vál-
lalkozásokat támogatni tudjuk, 
hogy olyan beruházásokat végez-
zünk, amelyek segítik a vállalkozá-
sok tevékenységét, a 
szolgáltatásokat. Kiemelném pél-
dául a turizmust. 

A Maros Megyei Ipari Parkban – 
ahol a Maros Megyei Tanács a fő-
részvényes – tavaly voltak bizonyos 

adóértelmezési és ebből fakadó jogi 
gondok. Nagy adót róttak ki az ipari 
parkra, a késedelem miatt felgyűl-
tek a hátralékok, perre került sor, a 
pert elvesztették, s nagy összeget 
kellett kifizetni a nyárádtői önkor-
mányzatnak. Ez negatív mérleget 
eredményett, azonban ez nem azt 
jelenti, hogy a létesítmény nem 
lehet jövedelmező. Az ipari parkban 
jelenleg 21 cég működik, továbbra 
is nagy az érdeklődés iránta. Ele-
meznünk kell, hogy milyen irányba 
lehet terjeszkedni, ugyanis megvál-
toztak a légügyi hatóság szabályo-
zásai, s elég nehéz megszerezni az 
engedélyeket a közelében lévő ipari 
park területén. Arra számítunk, 
hogy az egyre nagyobb érdeklődés 
miatt más telephelyre terjesztjük ki 
az ipari parkot – mondta Péter  
Ferenc. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Elfogadták 
a fejlesztési stratégiát 
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A mezőségi terelőút nyomvonalának terve 



A Zászlótudományi Egyesületek Világ-
szövetségének (Fédération internati-
onale des associations vexillologiques 
– FIAV) tagjává fogadták az Erdélyi 
Címer- és Zászlótudományi Egyesüle-
tet – határozott a Világszövetség 
Ljubljanában tartott közgyűlése. Ez-
által a sepsiszentgyörgyi székhelyű 
szervezet a FIAV egyetlen romániai 
aktív tagjává vált. 

A FIAV közgyűlését a Szlovénia fővárosá-
ban szervezett, 2022. július 11–15-e között 
zajló 29. Zászlótudományi Világkongresszus 
keretében tartották július 12-án délután. Az 
Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesü-
let tagfelvételi kérelmét a szervezet elnöke, 
dr. Szekeres Attila István, a Nemzetközi Cí-
mertani Akadémia levelező tagja tartotta 
fenn. Elmondta, a 2014-ben alakult, követ-
kező év január 6-án hivatalosan bejegyzett 
Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesü-
let sikeres nemzetközi szereplései között em-
líthető előadással való részvétel a 32., 33. és 
34. Genealógiai és Címertani Világkongresz-
szuson 2016-ban Glasgow-ban, 2018-ban a 
franciaországi Arrasban és 2021-ben Madrid-
ban, a 27. Zászlótudományi Világkongresszu-

son 2017-ben Londonban, a 4. Európai 
Címer- és Zászlótudományi Konferencián 
2018-ban a lengyelországi Cieszynben, a 
Nemzetközi Genealógiai Akadémia 11. tudo-
mányos kollokviumán 2019-ben Varsóban. 

Ezenkívül számos hazai konferencián való 
részvétel, egy nemzetközi és egy regionális 
konferencia, címerkiállítások szervezése, 
zászlókiállítások megnyitása szerepel a tevé-
kenységei között. Az egyesület partnerségé-

ben öt szakkönyv jelent meg. Az egyesületet 
2019-ben tagjává fogadta a Genealógiai és 
Heraldikai Világszövetség is. 

A FIAV közgyűlése ugyanakkor inaktivi-
tás okán felfüggesztette a Magyarországi 
Zászló Társaság tagságát. A hivatalosan be 
nem jegyzett Román Vexillológiai Társaság 
tagságát még 2015-ben felfüggesztették. 

Az Európán kívül észak- és dél-amerikai, 
ausztráliai, afrikai és ázsiai részvétellel zajló 
Zászlótudományi Világkongresszus nyitó-
napján az egyetlen romániaiként, egyetlen 
magyarként részt vevő Szekeres Attila István 
is előadást tartott, Erdélyi történelmi zászlók 
címmel. Ennek kertében bemutatta az egye-
sület által összeállított erdélyi történelmi 
zászlósort, amely eredeti zászlók másolatai-
ból, illetve a szakirodalomból ismert zászlók 
rekonstrukcióiból tevődik össze. 

Az egyesület elnökének a Zászlótudomá-
nyi Világkongresszuson való részvételét, va-
lamint az erdélyi történelmi zászlósor 
kivitelezését Kovászna Megye Tanácsa és 
Sepsiszentgyörgy önkormányzata támogatta. 
A zászlósor kiegészítéséhez Hargita Megye 
Tanácsa és a zabolai Csángó Néprajzi Mú-
zeum adott kölcsön zászlókat a székely, il-
letve a magyar történelmi zászlósorból. Az 
egyesület és elnöke köszönetét fejezi ki a tá-
mogatásért. 

Javában tart a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál, kísérőrendezvényeivel és a 
XIV. Régizenei Nyári Egyetemmel. A 
város csak úgy lüktet a zenétől: kon- 
certek, próbák, régizene-oktatás ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt. A 
fesztivál hátralévő programjából sze-
melgettünk.  

Július 15-én, pénteken a XIV. Régizenei 
Nyári Egyetem kurzuszáró hangversenyeire 
kerül sor 11 és 15 órától a Márton Áron Fő-
gimnázium dísztermében, 19 órától pedig az 
országban egyedülálló Barokk Fesztiválzene-
kar koncertje következik a Szent Ágoston-
templomban. 

Július 16-án, szombaton 10 órakor kezdő-
dik a második zenés helytörténeti túra, ezúttal 
Szent László nyomában kirándulhatnak a je-
lentkezők. A túrán Botár István, a Csíki Szé-
kely Múzeum régésze az egykori Szent 
László-kápolnáról, régi búcsús útvonalakról 
és Szent László királyról mesél a jelenlévők-
nek. A túra regisztrációhoz kötött.  

Mindeközben a Mikó-vár udvarán és a vár 
előtti téren 11–15 óra között reneszánsz gyer-
meknapra várják az érdeklődőket, ahol kéz-
műves-foglalkozások, játszóház, ügyességi 
játékok, harcászati bemutató és reneszánsz 
játékok zajlanak majd. Ugyanezen a napon 
16.30-tól borkóstolóra lehet jelentkezni, 
amelynek során főként „természet alkotta” 
borokat ízlelhetnek a résztvevők, és szó esik 
arról is, mi különbözteti meg a natúr vagy bio 
borokat a más típusúaktól.  

Késő délután, 18 órától a Mikó-vár szín-
padán elsőként a Carmina Renascentia kon-
certezik, műsorában a 16–17. századi európai 
dallamok virágszimbolikáját ragadja meg. 
19.30 órától a Musica Historica együttes kon-
certjét lehet meghallgatni, „egy csokorra 

való” virágénekkel köszönti a közönséget. A 
szombati napot 21 órától reneszánsz táncház 
koronázza meg Juhász Csilla vezetésével. Itt 
elsősorban egyszerű, könnyen elsajátítható 
reneszánsz táncokba lehet bekapcsolódni.  

A fesztivál utolsó napját Erich Türk orgo-
nakoncertje nyitja 11 órától a szépvízi római 

katolikus templomban, előadásában több-
nyire természet ihlette darabok szerepelnek. 
A vasárnap sztárfellépője az idén 50 éves észt 
Hortus Musicus régizene-együttes, amely re-
pertoárjának fél évszázados keresztmetszetét 
hozza el Csíkszeredába. Koncertjére 20 órá-
tól a Szent Ágoston-templomban kerül sor, 

közreműködik a csíkszeredai Lux Aurumque 
kamarakórus. 

A fesztivál teljes programja megtalálható 
a regizene.ro honlapon, és Facebookon ese-
mények formájában is elérhető. Jegyeket és 
bérleteket a Csíki moziban és a koncertek 
előtt egy órával a helyszínen lehet váltani.  

Fotó: Ádám Gyula

Szekeres Attila István bemutatja az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesületet 
Fotó: Haraldica Slovenica 

Madarasi István 
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Még tart a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 

A Zászlótudományi Egyesületek Világszövetségének tagjává vált 
az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület 



Én, ki komoly diófák lágy árnyékában ülök, 
Most alkonyatkor megenyhülök. 
És ülök könnyes és bánatos szemmel… 

  
Füst Milán Ülvén… című versével indulok 

heti sétámra. Ha kedved tartja, tarts velem, 
kedves Olvasóm! 

  
…És ülök könnyes és bánatos szemmel 
Mint a göndörfürtű kis fiúcska hajdan, 
Kit az anyja asszonykézzel símogatni kezd el… 
(…) 
S a nap százezermértföldes lángjaival 
Letűnt s én itt ülvén, e kis bolygó csillagon 
E kis szőlőhegyen nézem a kék éjszakát 
S a szótlan tőkék ezrét s a mozdúlatlan, néma 
mákvirágot, 
Amint rájuk száll, özönlik most a holdvilága… 

  
Folytassuk sétánkat a nyári csillagos ég-

bolton, közben le-letekintgetünk földi dol-
gokra is.  

Először a Skorpiót vesszük szemügyre. 
Gaia, a földanya támasztotta egy kettéhasított 
hegy gyomrából, hogy a híres Óriont, a bátor, 
de vérszomjas vadászt méregtövisével meg-
mérgezze. Legfényesebb csillaga az Anta-
rész, vörös óriáscsillag, színe szabad 
szemmel is azonnal észrevehető. 

A Nyilas csillagkép Kheiróné, a bölcs gyó-
gyító kentauré, aki Akhilleusz tanítómestere 
volt. Amikor Héraklész nyila megsebezte, 
soha nem múló kínokat okozott, lemondott a 
halhatatlanságról, s önként alászállt az alvi-
lágba. 

A Bak Pán csillagképe a legkülönösebb 
lény az egész égi állatseregletben. Halfarka 
van, felsőteste kecske, kezében kagylósípot 
tart. Az istenek ellen támadó titánokat egy 
saját maga által fabrikált síppal futamította 
meg, s az olümposziak hálából adtak neki he-
lyet az égen. 

A Sas és a Bak között egy egészen halo-
vány csillagkép pislákol, a Scutum (Pajzs). 
Nevét jóval később, 1690-ben adta Johannes 
Hevelius lengyel csillagász, Gdańsk polgár-
mestere, hálából III. Sobieski János lengyel 
király iránt. Hevelius napfoltmegfigyeléseket 
végzett, feltérképezte a Hold felszínét, 1647-
ben kiadta a Selenographia, sive Lunae 
Descriptio című munkáját, amely alapján őt 
tartják a holdi topográfia megalapítójának. 
Négy üstököst fedezett fel, s megállapította, 
hogy az üstökösök parabolapályán keringe-
nek a Nap körül. 1679-ben szándékos gyúj-
togatás következtében leégett az 
obszervatóriuma, odavesztek az eszközök és 
a könyvtára is. A király a leégett csillagvizs-
gálót újraépíttette. Hevelius Szextánsnak ne-

vezett el egy másik csillagképet a megsem-
misült eszközök emlékére, és Sobieski 1683-
as bécsi győzelme emlékére adta a Pajzs 
nevet a csillagképnek. (A Sobieski János és 
Lotharingiai Károly vezette hadak súlyos 
vereséget mértek az Oszmán Birodalomra, 
mellyel az el is indult a megállíthatatlan 
bukás útján.) 

A Kígyó és a Kígyótartó csillagképek szo-
rosan összetartoznak, olyannyira, hogy a 
Kígyó ketté is szakad: Kígyó feje és farka ré-
giókra. A Kígyótartó Aszklépiosz csillag-
képe. A gyógyszertárak ma is használják a 
méregpohárra tekeredő kígyó jelképét. Aszk-
lépiosz az istenek haragjától halálra sújtott 
Hippolütoszt keltette életre, amiért Zeusz ék-
telen haragra gerjedt, s magát az orvost súj-
totta agyon villámával. De Apollón 
kérlelésére végül, s a hirtelensége feletti szé-
gyenétől hajtva, a csillagok közé emelte a 
gyógyítót. 

Halovány a Mérleg csillagkép is. Sok áb-
rázolásban Iustitia, a Szűz kezében találjuk, 
csillagainak arab nevei viszont a Skorpióhoz 
való tartozására utalnak. 

S végül a Herkules csillagképet keressük 
fel. Benne találhatjuk az északi félgömb sza-
bad szemmel látható egyetlen gömbhalmazát, 
az M13. jelűt. A gömbhalmazok néhány  
százezer – néhány millió csillagból álló, kö-
zéppontjukban egészen sűrű, kifelé egyre rit-
kuló csillaghalmazok. A Herkules éppen a 
látóhatár vonalán van ilyenkor, így csak egé-
szen tiszta időben, fényszennyezettség nél-
küli helyről érdemes megkeresni. Ám ha 
látható, már egészen gyenge színházi látcső-
vel is csodálatos látványt nyúlt. 

Ha a város egén csak néhány csillag pislog, 
akkor is könnyen felleljük a Nagy és Kis 
Medvét. 

  
Lám, a Medve ragyog s fiát veri: csöndre tanitja. 
S lejjebb lassan, valamint tavirózsa, leúszik  
a Hattyú. 

  
 Hívom segítségül újólag Füst Milánt.  
  

Alant sötétül a kékség s a dús domboldalt be-
boritja, 
Melyre fehér házat, kicsikét, százat egy óriás 
parittya 
Fekete, tar venyigék közt össze-vissza szórt… 
 
S tiszta éjjelen, mélyen a hold alatt repűl 
És fénylő, gyors felhőket űz az őszi szél… 
…Csak épp megnézi még hegyét, kicsit még 
jár körűl 
S aztán búcsúzik ő is, ki a súlyos fürtöt óvta: 
ím’hogy itt a tél, 
A szótlan szőlőműves is pihenni tér. 

Jön, leballag a hegyről s hol borpincék nehéz 
szaga terjed, 
Puttonyát s számos szerszámait hűs  
kamarába teszi vissza… 
S míg felenged a tél s a hordók kotyogó bora 
erjed, 
Vídáman heverész és derüs kedvvel borocs-
káit issza 
S tiszta bölcsességnek örűl, amíg kívül hull a hó. 

  
De hogy A szőlőműves tiszta bölcsességet 

hörpintsen tél derekán, nyáron kell annak mi-
kéntjét megteremtse. A pásztor, Füst Milán 
pásztora, szintén a csillagos ég vándora is. 
  
Tört szívvel, melyből fájdalom csordúl, 
Lejti táncát a szél s közben búskomor… 
Felhők szállnak el felette zordúl 
S már az alkony éjszakába fordúl. 
 
S a barna hegyről rég lejött a nyáj 
(Mint barna fejről göndör fürt lehull,) 
S a nedves réten sír a vízmadár 
S a pásztor botra támaszkodva vár, 
 
Míg az éji falura a barna ősz 
Kietlen csöndje űlt, s már hűs verem 
Az égnek boltja. Melyre nesztelen 
Szállong a sötét föld alól a gőz. 
 
Kunyhójának akkor lángja éled 
S míg nem egy félszeg gondján bíbelődik, 
Magános asztalán hosszú időkig 
Még a hűvös gyertyalángba réved. 
 
S míg éji úton lándzsás éji csősz 
Korhol duhajt, ki csendjét felveré, 
A kövér, sötét föld alól a gőz 
Békésen száll a csillagok felé. 

  134 évvel ezelőtt, 1888. július 17-én szü-
letett az archaikusan stilizáló, szecessziósan 
bizarr szellemvilágot álmodó költő, író, Füst 
Milán. 

 98 évvel ezelőtt, 1924. július 18-án szüle-
tett Csíkmenaságon Károly Árpád kertész-
mérnök, a fólia alatti zöldségtermesztés egyik 
magyar elindítója. Radnóton mezőgazdasági, 
majd Csíkszeredában középiskolai tanulmá-
nyokat folytatott. Az Agrártudományi Egye-
tem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi 
Karán 1952-ben szerzett oklevelet. 1958-ig 
Gyulán, 1958-tól a mosonmagyaróvári aka-
démia kertészeti tanszékén tanított. 1973-tól 
Kecskeméten a Zöldségtermesztési Kutató 
Intézet tudományos igazgatóhelyettese volt 
1984. évi nyugalomba vonulásáig. 

Július 20. a görög és protestáns naptárban 
Illés napja. A Biblia szerint az ószövetségi 
prófétát tanítványa, Elizeus szeme láttára 
tüzes szekéren ragadta égbe az Úr. A 
mennybe távozó csodatévő palástja Elizeusra 
maradt, aki ezzel átvette mestere örökét. 

  
Ez a villám nyoma, 
E szénné égett, bús-fekete rom. 
Az ember önmagának követelte, 
Az Isten azt felelte: „Nem adom. 
Ez itt próféta-fa. 
Nem fogja látni a letarolt erdőt, 
Rábocsátok egy izzó-tüzes felhőt, 
Magamhoz ragadom.” 

  
Reményik Sándor Illése annak a jelképe, 

hogy a nagyravágyó ember nem lehet a min-
denség ura, hatalma véges. 

  
Az ember önmagának követelte, 
Az Isten azt felelte: nem adom. 

  
Illés történetében történelem és mítosz, 

alakjában sorsfordító történelmi személyiség 
és szoláris istenség keveredik. A hívő zsidók 
Illést a messiás hírnökeként várják vissza. 
Eredetileg azonban a messiás is az évről évre 
eltávozó és visszavárt napistent jelképezte. 
Illés is sok messiási, napisteni vonást vett fel. 
Közte és a keresztény Messiás, Jézus között 
sok a hasonlóság. Jézus például Illés számos 
csodáját megörökli (csodálatos ételszaporí-
tás, halott feltámasztása, mennybemenetel). 
A próféta napisteni múltja kitetszik a kalen-
dáriumból is. Az Illés mennybemenetelét kö-
vető harmadik napon a Nap saját égi házába, 
az Oroszlán jegyébe lép, s Illés névünnepé-
nek alighanem annak helyes felismerésével 
kerestek helyet a naptárszerkesztő atyák, 
hogy ő és a görög Héliosz napisten rokonok. 
Héliosz is tüzes szekéren utazott. Illés a 
másik görög napistennel, Apollónnal is ro-
konságban van; neki is holló a szent madara. 

Füst Milánnal kezdtük mai sétánk, vele is 
értünk a végére: 

  
A teli hold 
Incselkedjék véled, álmodban, kedves! 
(…) Álmodj velem, lelkemnek derűsebb fele 
S a fénymezőn, mely ablakodra süt 
Láss járni engemet (…) 
… Ó boldogabb, nálam sokkalta boldogabb 
Holdfényes alakom, ki jár előtted messzi 
Szép holdvilág-mezőn s mosolygó 
Sugár-bokrétát nyújt feléd! 

  
Maradok kiváló tisztelettel.  
 
Kelt 2022. július 15-én, két nappal telihold 

után 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DXXI.) 
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Komoly fák lágy árnyékában

Incze István: Mart – A kövér, sötét föld alól a gőz békésen száll a csillagok felé



Az eseményről a Turán-Székelyföld Ha-
gyományőrző Egyesület elnökét, Kozma  
Albert unitárius lelkipásztort kérdeztük: 

– Mit kell tudni a Turán-Székelyföld Ha-
gyományőrző Egyesületről? 

– Erdélyből már tíz éve járnak ki hagyo-
mányőrzőink Bugacra, egyik évben az Ősök 
napjára, a következőben a Kurultaj nagy tör-
zsi gyűlésre. Önálló szervezetként mindenki 
vitte és bemutatta azt, amit Erdély tud hozzá-
adni az összmagyar kultúrához. Ahogy teltek 
az évek, és a hagyományőrző tagok és csapa-
tok száma szaporodott, szükségessé vált egy 
nagy gyűjtőszervezetre, és megfogalmazó-
dott az a döntés, hogy egy Turán gyűjtőnevet 
hordozó, az Erdély különböző régióiban és 
megyéiben önállóan működő csoportokat 
összefogó nagy szervezetet hozzunk létre. 

A Magyar–Turán Szövetség elnökségével 

már 2018-ban történtek elvi jelentőségű 
egyeztetések, de az átütő döntés a 2019. évi 
Ősök napja után született meg. Ugyanebben 
az évben megszerkesztettük a Turán-Székely-
föld Hagyományőrző Egyesület alapszabá-
lyát, amelyet a sepsiszentgyörgyi 
törvényszékre benyújtva 2019 novemberében 
el is fogadtak. 

Az egyesület székhelye a Kovászna me-
gyei Bölön, elnöke én lennék, alelnöke a ho-
moródalmási Deák Rigó Mihály, titkára 
pedig a csíkdelnei Kosztándi Csaba, mellet-
tük hat alapító és még négy állandó tag végzi 
munkáját.  

Valójában az egyesület, tagjain keresztül, 
három megyét föd le: Hargitát, Brassót és 
Kovásznát. Szimpatizáns, a különféle rendez-
vényeken csatlakozó tagjaink vannak még 
Maros megyében, a Bölönben frissen meg-
tartott első erdélyi Ősök napja után immár 
úgy gondolom, hogy Fehér, Bihar és Temes 
megyében is. 

Egyesületünk elnökségének a tevékenysé-
günket időközben akadályozó vagy bénítani 
szándékozó járványhelyzet ellenére két nagy 
rendezvényt sikerült megszerveznie: 2020 jú-
liusában Bölönben a Kurultaj hívogató tábort, 
valamint 2020 szeptemberében a megalaku-
lás első évfordulójára megrendezett székely 
törzsi találkozót Székelyszentléleken.  

A Turán-Székelyföld Hagyományőrző 
Egyesületnek, felszabadulva a járványhelyzet 
hozta korlátozások és tiltások alól, a Magyar–
Turán Szövetséggel egyetértésben, a délvi-
déki Turán és a felvidéki Turán 
hagyományőrző szervezetekkel összefogva, 
előzetes egyeztetések és közös munka ered-
ményeként sikerült végre megszerveznie az 
első erdélyi Ősök napját Bölönben, mely ren-
dezvény eddig az egyesületünk tevékenysé-
gének legnagyobb és legsikeresebb 
eredménye. 

– Mi a rendeltetése az említett szervezet-
nek? 

– A Turán-Székelyföld Hagyományőrző 
Egyesületnek hiánypótló, egyben az erdélyi 

hagyományőrző csoportokat egy nagy közös 
szervezetbe tömörítő szerepe vagy rendelte-
tése van. Igazi erőt akkor tudunk felmutatni 
és képviselni Erdélyben, de a Kárpát-meden-
cei magyarság életében és rendezvényein, ha 
ezeket az ősi örökségünk megőrzése érdeké-
ben egy erős egységbe tudjuk összefogni.  

Őseinktől kapott, ránk hagyott épített és 
szellemi örökségünk megmentése érdekében 
a Turán-Székelyföld Hagyományőrző Egye-
sület erre készséggel vállalkozik. 

– Honnan jött az ötlet a rendezvény meg-
szervezésére? 

– A magyar társadalmi élet és ünneprend 
egyik hiányossága és adóssága, hogy nincs 
egy olyan ünnepünk, amikor a magyarság 
legnagyobb valós őseiről (Árpád vezérlő 
nagyfejedelem, Attila nagyfejedelem), az ő 
történelemformáló szerepükről (honfoglalás) 
és a magyarságot megtartó tetteikről (pozso-
nyi csata – 907) emlékezik meg méltósággal 

az egész nemzet. Ezt a korabeli, de napjaink 
magyar történetírása is megmagyarázhatatlan 
oknál fogva mellőzte. 

Ez a rendezvény már több mint tízéves 
múltra tekint vissza Magyarországon.  

A Felvidéken és Délvidéken (ez utóbbi 
esetében a Szabadka melletti Bajsán rendezik 
meg az idei Ősök napját július 23–24-én) már 
létrehoztunk egy-egy nagyobb szabású ren-
dezvényt, és most Erdélyben is megfogalma-
zódott az igény a helyi csapatok részéről, így 
idén először rendeztük meg az erdélyi Ősök 
napját a Kovászna megyei Bölönben. 

– Miért épp Bölön adott helyet a rendez-
vénynek? 

– Induljunk ki abból, hogy a Turán-Szé-
kelyföld Hagyományőrző Egyesület székhe-
lye Bölön. Kezdetektől a mai napig ennek 
első elnöke Bölön unitárius lelkésze. Ily 
módon a Magyar–Turán Szövetség háttértá-
mogató szervezete a bölöni unitárius egyház-
község lett az elmúlt időszak alatt. Az itt élő 
emberek felismerték az örökség, a hagyomá-
nyok ápolásának fontosságát egy olyan világ-
ban, amikor lassan minden elveszti értékét, 

nemcsak a munka, a pénz, a termékek, 
hanem a kultúra, a történelmi múlt, még az 
ember is. 

Egyházközségünk vezetősége felelősséget 
érez a múltunk épített és szellemi örökségé-
vel szemben. Ilyen megfontolásból és elha-
tározásból vásároltuk meg Bölön utolsó épen 
maradt épített örökségét, a Tana jegyző kú-
riáját, amellyel az a célunk, hogy a magyar 
kultúra és művelődés egyik központjává nője 
ki magát. 

A másik szempont az volt, hogy a bölöni 
unitárius egyházközség hatalmas birtokkal 
rendelkezik, a már megvásárolt kúria épülete 
mellett nagy kiterjedésű legelőterületekkel, 
amelyek többezres tömeget tudnak kényel-
mesen fogadni a honfoglalás korát bemutató 
hagyományőrző csoportoknak és progra-
moknak. 

A harmadik döntő szempont az lett, hogy 
2016-tól maga a lelkész is hagyományőrző 
csoport tagja, és szoros kapcsolatban áll a 
Magyar–Turán Szövetséggel. 

– Mit kell tudni a Magyar–Turán Köz-
hasznú Alapítványról? 

– Magyar–Turán Közhasznú Alapítvány 
nevéből eredően a turáni örökség és eredet is-
mertté és elfogadottá tevésének a nagy fel-
adatát tűzte ki célul a kezdetektől fogva. 
Keleti gyökereinket nem feledve, a tőlünk 
távol keletre élő rokon népekkel közös egyet- 
értésben hívták életre és alapították meg a 
Magyar–Turán Szövetséget, amely mára a 
Kárpát-medencei magyarság mellett 27 keleti 
rokon népet tömörít egy nagy közös szerve-
zetbe. 

A honfoglalás és az ősök példájából nye-
rünk erőt vállalni és folytatni a küzdelmet a 
magyar jövő biztosításához. A Magyar–Turán 
Szövetség által szervezett Ősök napja és a 
Kurultaj mára már akkora rendezvénnyé 
nőtte ki magát, hogy egész Európa legna-
gyobb hagyományőrző rendezvénye a miénk, 
magyaroké. 

– Milyen kapcsolatban van a Magyar–
Turán Közhasznú Alapítvány és a Turán-
Székelyföld Hagyományőrző Szervezet? 

– A Magyar–Turán Alapítvány évekkel ez-
előtt létrehozta a Magyar–Turán Szövetséget, 
mely a legnagyobb magyar hagyományőrző-
ket tömörítő szervezet. Több száz hagyo- 
mányőrző szervezetet és több ezer tagot tar-
tanak számon. 

A Magyar–Turán Szövetségnek így aktív 
honfoglalás kori örökséget ápoló szervezetei 
és tagjai vannak szerte a Kárpát-medencében, 
a leszakított országrészeken, ahol magyarok 
élnek, így Magyarország határain kívül Kár-
pátalján, Felvidéken, Őrvidéken, Délvidéken 
és Erdélyben.  

– Milyen jelentőséggel bír az erdélyi kö-
zösségre nézve a szervezetek tevékeny-
sége? 

– A Magyar–Turán Alapítvány és a Ma-
gyar–Turán Szövetség jelentősége céljaiban 
és tevékenységében mutatkozik meg. Kell 
lennie egy olyan irányító szervezetnek, amely 
egységbe fogja és összetartja a több száz 
vagy ezer hagyományőrző szervezetet és 
tagot. Ne beszéljünk csak Erdélyre sarkítva 
szervezeteink jelentőségéről. Közelítsük meg 
úgy, hogy egy közös gyökerünk, eredetünk és 
múltunk, nyelvünk, vérünk és hagyomá-
nyunk van. Annak ellenére, hogy országhatá-
rok szakítanak, választanak el egymástól, 
lelki szempontból az elszakítás nem történt 

meg. A Magyar–Turán Alapítvány és a Ma-
gyar Turán Szövetség jelentősége ezeken az 
országrészeken abban nyilvánul meg, hogy 
segíti az ott élő magyarokat célkitűzéseik 
megvalósításában, történelmi igazságaink és 
hagyományaink megismerésében, megélésé-
ben. 

A Turán–Székelyföld Hagyományőrző 
Egyesület jelentősége pedig az, hogy az Er-
délyben működő hagyományőrző csoporto-
kat egységbe fogják össze, s olyan 
rendezvényeken, mint például az Ősök napja, 
együtt mutassák meg közös élni akarásunkat 
és erőnket. 

– Ki volt a célközönsége a rendezvény-
nek? 

– Minden magyar ember, aki azonosulni 
akart a honfoglalás kora szent örökségével, 
de az érdeklődő más népek tagjai is, akiket 
mind nagy szeretettel vártunk az első erdélyi 
Ősök napján. Azokat, akiket érdekel a törté-
nelem, a régészet. Azokat, akik akartak ve-
lünk emlékezni őseinkre. És azokat is, akik 
csak egy tartalmas, színvonalas napot és 
programot kívántak eltölteni és magyarként 
együtt lenni Bölönben. 

– Mi a célja az ünnepnek, és mit üzen a 
helyi közösségnek? 

– Azzal, hogy itt méltóképpen mutattuk be 
őseink kultúráját a kézművességtől a fegyver-
használatig, a viseletekig, és a magyar hagyo-
mányőrző közösség tagjaival közösen 
emlékeztünk nagy és híres elődeinkre, hu-
nokra, magyarokra, először is azt üzentük, 
hogy nem vagyunk kicsi nemzet. A történel-
münk lapjai olyan dicsőséges eseményeket 
őriznek, amelyekre méltán lehetne büszke 
bármelyik európai nemzet. És ami a legfon-
tosabb: nem vagyunk egyedül. Megőriztük 
kultúránk keleti gyökereit, mely által egye-
dülállóak vagyunk itt Európában. Egy közel 
kétszázmilliós közösség tagjai vagyunk. Le-
gyünk büszkék arra, hogy magyarok va-
gyunk. 

– Elnök úr, milyenek voltak a visszajelzé-
sek, és hogyan tovább?  

– Erdélyben ez volt az első Ősök napja ha-
gyományőrző rendezvény. Nyilván sokan 
nem vállalják a nagy utat, hogy a magyaror-
szági Bugacon együtt ünnepeljenek az ott 
évenként összegyűlő közel 250 ezer honfitár-
sunkkal. Ezért is szerveztünk és ezentúl 
évente szervezünk Ősök napját Erdélyben, 
Bölönben. 

Aki velünk ünnepelt július 9–10-én, mind 
szép élményekkel és emlékekkel tért haza. 
Ezt az a sok-sok pozitív visszajelzés igazolja, 
amelyek telefonhíváson, telefonos üzenetben 
és a Facebook-oldalon érkeztek. Az ilyen 
visszajelzések értékelik igazából a ráfordított 
időt és energiát, amit a budapesti és helyi 
szervezők, de a hagyományőrző testvéreink 
adtak magukból Erdély magyarjaiért, és ösz-
tönöznek arra, hogy érdemes, sőt kell foly-
tatni, mert nagy igény van az ilyen 
rendezvényre, ahol szembesülnek valós, hi-
teles történelmünk dicső korával és tetteivel. 

Már most jelzem, hogy lesz újabb Ősök 
napja Bölönben 2023-ban is, amire, úgy gon-
dolom, még többen fognak ellátogatni.  

Köszönetet mondok a szervezőknek, a ha-
gyományőrző csapatoknak és tagoknak, s 
mindazoknak a magyarjainknak, akik fontos-
nak tartották az elmúlt hétvégén eljönni Bö-
lönbe.  
A fényképeket a Turán–Székelyföld Hagyományőrző 
Egyesület elnöke,  Kozma Albert unitárius lelkész 
bocsátotta rendelkezésünkre 
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Épített örökségünk 
Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk! 

A magyar társadalmi élet és ünneprend egyik hiányossága és adóssága az, 
hogy talán nincs egy olyan ünnepünk, amikor a magyarság a legnagyobb valós 
őseiről: Árpád vezérlő nagyfejedelemről, Attila nagyfejedelemről, és az ő tör-
ténelemformáló szerepükről, továbbá a honfoglalásról és a magyarságot meg-
tartó tetteikről – mint például a pozsonyi csata – emlékezne meg méltósággal 
az egész nemzet. Az Ősök napja mára olyan összekötő kapoccsá vált, amely az 
egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. A Felvidéken és Délvi-
déken már létrehoztak egy-egy nagyobb szabású rendezvényt. Az idén először 
rendezték meg az erdélyi Ősök napját, melynek július 9–10. napjain a Ko-
vászna megyei Bölön adott otthont. 
Nagy-Bodó Tibor 
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TESTVÉRE

u

Ê A HELYÉRE 
TESZ 

A TÁVOLBA

u q EGO 
KIMERÜL A 
MUNKÁTÓL

u q

ROST- 
NÖVÉNY u

q HATBÓL 
KETT ! 

SZÉKELY IS

u TELLER … 
(FIZIKUS) 
NÉMET 
TOJÁS

u q

BUDAPESTI 
EGYETEM 
TOVÁBBÁ

u q MÚLIK 
NAGYON 

RÉGI

u q

ÊÊ CSAPADÉK 
NINCS 
BENNE 
SENKI

u q MONTE CRIS-
TO BÖRTÖNE 

ADÓDIK, 
KERÜL

u FÉLÉV! 
LÉTEZNI  

FOG

u

HANGOS  
JELENET,  
RIBILLIÓ

u
q

FRANCIA RT. 
MI TÖBB

u q NEM  
MOZOG 

ERREFELE!

u q

AZ ARGON 
VEGYJELE u

JÓ AZ ERED-
MÉNYE 

ZIZZENÉS

u q q

Ì

q KÉZI HOSSZ-
MÉRTÉK 
EGYE!

u

CSÓNAK-
HAJTÓ  

ESZKÖZ Ê

q
LÉNYEGÉ-
BEN EDZ ! u L.N.J.
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket július 28-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

A MAGYAR KÖZMONDÁS 
cím  pályázat nyertesei: 

Bartha Julianna,  
Dics szentmárton, oimilor u.  

Mezei Sándor,  
Marosvásárhely, Béke u.   

A pályázati rejtvény megfejtése: 
KI A TOLVAJT VÉDI, MAGA NAGYOBB TOLVAJ. 

Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  
a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a július 8-i  
számból: 

 
Ikrek:  
Ponte Vecchio 
 
Skandi:  
Az ajándék el szokta venni az 
emberek szeme világát.
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Szerkeszti: Kiss Éva 1006.

G

VÍZSZINTES: 1. A székely generális, 7 vármegye kormányzója, 400 éve született 
(Zsigmond). 7. Karatefokozat. 10. … Sharif (színész). 11. Görög bet . 12. F ispán, 
Tisza-párti politikus, 100 éve hunyt el (Albert). 16. Föld (latin). 18. Párosan nyög! 19. 
Római 1050. 20. Magam. 21. Duzzad. 22. Német író (Karl). 23. Formáló. 26. Francia 
arany. 28. A vörös bolygó. 29. Ének. 30. Kártyaletét. 32. Tüskés állat. 33. Ante meridiem 
(röv.). 34. Mindent levág. 35. Róma folyója. 37. Lettország f városa. 38. Kilogramm 
(röv.). 39. Falusi öreg bácsi. 40. …-alkohol (borszesz). 41. Vermet vagy árkot készít. 42. 
Kanadai zeneszerz  (John). 44. Nyájat másfelé hajt. 46. Üres tál! 47. Biceg  a járása. 49. 
Férfiénekhang. 50. Szántóeszköz. 51. Izgalmas rész! 52. Konzervatív angol politikus, 
225 éve halt meg (Edmund). 53. Mézeskalácsos és viaszönt , 150 éve hunyt el (Imre). 

FÜGG LEGES:  1. Rob …, W. Scott regénye. 2. Azonban. 3. Katalin egyik becézése. 
4. USA-tagállam. 5. Ridegen komor. 6. Fohász. 7. Ellenben. 8. Vadkan fegyvere. 9. Kúriai 
bíró, történész, MTA-tag, 200 éve született (Imre). 13. Országot jellemz  szó. 14.  
Dinnyepróba. 15. … Ekberg (színészn ). 17. Ritka (német). 19. Író, történész, 150 éve 
született (Flóris). 21. Munka, tárgy. 22. Francia fest  (Édouard). 24. Rangjelz  el tag. 
25. Sokszín . 27. Földet termésre késztet. 28. Angol költ , 200 éve halt meg (Percy 
Bysshe). 31. Eblak. 32. Szintén ne. 34. Észt város. 35. Raktáron tart. 36.  Kevés van bel le. 
39. Veterán futballista (Ferenc). 43. Fül (angol). 44. A tellúr és a bór vegyjele. 45. Becézett 
Erika. 48. Norvég, belga gépkocsijel. 49. Magad. 50. Az itteni. 

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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Christopher  
Marlowe,  

Shakespeare  
el futára intelmét 

idézzük  
a f sorokban.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva egy híres szlovén barlangvár 
nevét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 L
19 20 21

22 23 24

25 26 27

28  29 30

31

K



Az örmény Pjunik Jereván ki-
ejtette a Kolozsvári CFR 1907 
csapatát a labdarúgó Bajno-
kok Ligája 1. selejtezőfordu-
lójában. A 0-0-s első 
mérkőzés után a szerda esti 
visszavágó döntetlenre zárult 
90 percnyi játék (1-1), majd a 
30 perces hosszabbítás  zárul-
tával (2-2) is, a büntetőpár-
bajban pedig a házigazdák 
4-3-ra alulmaradtak. 

A román bajnok Bismarck Adjei-
Boateng révén gyorsan megszerezte 
a vezetést (6.), és további jó gól-
szerzési lehetőségeket is kihagyott, 
ám a Sepsi OSK elleni Szuperkupa-
döntőhöz hasonlóan ezúttal sem si-
került növelnie előnyét. Már-már 

úgy tűnt, erre nincs is szükség, hi-
szen az örmény rivális meglehető-
sen gyenge ellenfélnek bizonyult, 
azonban a rendes játékidő utolsó 
perceiben mégis sikerült egyenlíte-
nie a Pjuniknak, Zoran Gajic egy 
szögletet követően szépen fejelt a 
hálóba (89.). 

Következhetett a hosszabbítás, 
amikor úgy tűnt, helyükre kerülnek 
a dolgok, hiszen Claudiu Petrila 
laza mozdulattal a hosszúba küldte 
a lasztit, miután Ciprian Deac 
remek labdával találta meg a ko-
lozsváriak fiatal tehetségét (94.). A 
házigazdák azonban nem tanultak a 
korábban történtekből, és ahelyett, 
hogy újabb góllal/gólokkal biztossá 
tették volna a sikert, megint vissza-
vettek a ritmusból. Így – miközben 
a hosszúra nyúlt mérkőzés igényelte 
erőkifejtés következtében rendre 

dőltek ki a játékosok –, csak úgy 
sorjáztak a rossz passzok, a futball 
pedig, amelyet produkáltak, értékel-
hetetlenné vált. Még az sem kap-
csolta be a vészjelzőt a CFR-nél, 
hogy a második hosszabbítás-fél-
időben a Pjunik büntetőhöz jutott, 
Burcă ugyanis szabálytalankodott 
Davidiannal szemben. Az egyenlí-
tést azonban ekkor még megúszták, 
mert Bălgrădean kivédte Harutiu-
nian 11-esét (109.). Azonban a sor-
sát mégsem kerülhette el a 
vendéglátó együttes, a 89. percben 
egyenlítő Gajic egy perccel a vége 
előtt újabb gólt szerzett, amikor a 
Bălgrădeanról kipattanó labdáról le-
maradt Petrila és Camora is, így za-
vartalanul lőhetett közelről a 
hálóba. 

Ezek után tizenegyespárbaj dön-
tött a továbbjutásról, és a mérkőzést 

záró feladatot az örmény együttes 
abszolválta jobban: a házigazdáktól 
előbb Petrila, majd Camora is ron-
tott, míg a Pjunik játékosai kivétel 
nélkül berúgták, a hosszabbításban 
rontó Harutiuniant is beleértve. 

Sikerével a jereváni együttes a 
Bajnokok Ligája második selejtező-
körében folytatja, míg a kolozsvá-
riak átkerülnek az 
Európa-konferencialigás kvalifiká-
cióba. Eredetileg kitűzött célját, a 

harmadik számú kupasorozat főtáb-
lájára kerülést így is teljesítheti a 
CFR 1907, azonban immár lénye-
gesen bizonytalanabb a csoport-
körbe jutása, mint ha a BL-ben 
menetelt volna tovább. 

A román bajnok következő ellen-
fele az andorrai Inter Club d’Escal-
des lesz. Az első mérkőzést hazai 
pályán játszhatja július 21-én, a 
visszavágót pedig július 28-án ren-
dezik.

Farczádi Attila 
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Önsorsrontó kolozsváriak: korai búcsú a BL-selejtezőtől 

A Ferencváros hazai pályán  
5-1-re legyőzte a kazah To-
bolt a labdarúgó Bajnokok Li-
gája-selejtező első fordulójá- 
nak szerdai visszavágóján, 
így 5-1-es összesítéssel to-
vábbjutott. 

A múlt heti gól nélküli első fel-
vonás után a Ferencváros azonnal 
egyértelművé tette, hogy mielőbb el 
akarja dönteni a párharcot. Az első 
percben ugyan a keresztléc még 
megmentette a Tobolt, de nem sok-
kal később Traoré fejjel már nem 
hibázott. A folytatásban is nyo-

masztó fölényben futballozott a ma-
gyar bajnok, amely bő húsz perc 
alatt háromgólos előnyt dolgozott 
ki, igaz, a harmadik találatra azon-
nal érkezett válasz a kazahoktól. Ez 
sem szegte kedvét a nagy lendület-
tel és elszántsággal játszó FTC-nek, 
amely akár öt-hat góllal is vezethe-
tett volna a szünetben, ha kicsit éle-
sebbek és koncentráltabbak a 
csatárai. 

A folytatásra valamelyest vissza-
vett a tempóból a hazai csapat, ez 
pedig lehetőséget teremtett a ven- 
dégakciókra. A Tobol szimpatiku-

san küzdött és próbálkozott rendü-
letlenül, volt is néhány helyzete a 
kissé bizonytalan ferencvárosi vé-
delemnek köszönhetően, de csak 
lesgólt szerzett, így a magyar to-
vábbjutás egy pillanatra sem forgott 
veszélyben. Az FTC-nek is megvol-
tak a maga lehetőségei a második 
félidőben, ezek közül kettőt értéke-
sített, amivel rendkívül magabizto-
san lépett a következő körbe, ahol a 
szlovák Slovan Pozsony vár rá. 

A főtáblára kerüléshez még 
három párharcot kell meg-
nyerni. 

Könnyed ferencvárosi továbbjutás a BL-selejtezőben 

Mestermérleg 
* Dan Petrescu (Kolozsvári CFR 1907): „Nagyon nehéz megérteni, 

ami történt. Kiegyensúlyozott volt a mérkőzés, bár nekünk volt több 
helyzetünk. Amikor kihagyták a büntetőt, arra gondoltam, vége a 
meccsnek. A legnagyobb csalódás ért ma este, amióta Kolozsváron dol-
gozom. Haragos és szomorú vagyok.” 

Eredményjelző 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó (szerdai 
mérkőzések): Sahtar Szoligorszk (fehérorosz) – NK Maribor (szlovén) 0-2, Dinamo 
Batumi (grúz) – Slovan Pozsony (szlovák) 0-0, hosszabbítás után 1-2,  
Ferencvárosi TC – Tobol (kazah) 5-1, Kolozsvári CFR 1907 – Pjunik Jereván (ör-
mény) 1-1, hosszabbítás után 2-2, a büntetőpárbajban 3-4, Linfield Belfast (észa-
kír) – TNS (walesi) 1-0, hosszabbítás után 2-0, KI Klaksvik (feröeri) – FK 
Bod?/Glimt (norvég) 3-1. 
A Maribor, a Slovan, a Ferencváros, a Pjunik, a Linfield és a Bodø/Glimt tovább-
jutott a második selejtezőkörbe. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó: Kolozsvári CFR 
1907 – Pjunik Jereván 2-2 (1-0, 1-1), hosszabbítás után; 3-4, a büntetőpárbajban. 
Továbbjutott: a Pjunik Jereván 6-5-tel. 
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion, vezette: Michael Fabbri (olasz). 
Gólszerzők: Bismarck Adjei-Boateng (6.), Claudiu Petrila (94.), illetve Zoran Gajic 
(89., 119.). 
Büntetőpárbaj: Marko Dugandzic 1-0 (gól), Eugeniu Cociuc 1-1 (gól), Claudiu 
Petrila 1-1 (kimaradt – keresztléc), Artak Dasian 1-2 (gól), Andrej Burcă 2-2 (gól), 
Hovhanes Harutiunian 2-3 (gól), Karlo Muhar 3-3 (gól), Artur Avaghian 3-4 (gól), 
Mario Camora 3-4 (kimaradt – David Yurchenko hárított). 
Sárga lap: Boateng (61.), illetve Kovalenko (20.), Cociuc (48.), Otubanjo (54.). 
CFR 1907: Bălgrădean – Manea, Burcă, Graovac, Camora – Deac (104. Muhar), 
Bismarck-Boateng (114. Jurij), Cvek (87. Bordeianu) – Adrian Păun (71. Petrila), 
Debeljuh (87. Dugandzic), Roger (96. Yeboah). 
Pjunik: Yurchenko – Gonzalez (63. Mladenovic), Vakulenko (90+2. Najarian), Gajic, 
Kovalenko, Juninho (103. Avaghian) – Cociuc, Zambrano (63. Harutiunian) – 
Dasian, Otubanjo (85. Davidian), Nenadovic (46. Juricic). 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, visszavágó: Ferencvárosi TC – 
Tobol Kosztanaj (kazah) 5-1 (3-1). Továbbjutott: a Ferencvárosi TC 5-1-es 
összesítéssel. 
Budapest, Groupama Aréna, 17.347 néző, vezette: Jakubik (lengyel). 
Gólszerzők: Traoré (4., 17.), Laidouni (21.), Bassey (74., 90+1.), illetve Szergejev (23.). 
Kiállítva: Muzsikov (81.). 
Sárga lap: Kovacevic (56.), illetve Muzsikov (78., 81.). 
Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Kovacevic (83. Knoester), Civic – 
Laidouni, Zachariassen (83. Mercier), Esiti (76. Loncar) – Tokmac (69. Auzqui), 
Boli (69. Bassey), Traoré. 
Tobol Kosztanaj: Mokin – Kajrov, Malij, Tomasevic, Amanovic – Tagibergen, Jo-
vancic, Zsarinbetov (68. Muzsikov) – Tosic (78. Zsakszilikov), Szergejev (75. 
Deble), Brigido (75. Vukadinovic). 

A labdarúgó-Szuperliga 1. fordulójának 
televíziós közvetítési rendje 

Július 15., péntek: 
* 18.30 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – CS Mioveni 
* 21.30 óra: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
Július 16., szombat: 
* 18.30 óra: Campionii FC Argeş Piteşti – Aradi UTA 
* 21.30 óra: Kolozsvári CFR 1907 – Bukaresti Rapid 1923 
Július 17., vasárnap: 
* 18.30 óra: Konstancai Farul – FC Universitatea 1948 Craiova 
* 21.30 óra: Bukaresti FCSB – Kolozsvári FC Universitatea 
Július 18., hétfő: 
* 18.30 óra: Botosáni FC – Chindia Târgovişte 
* 21.30 óra: Petrolul 52 Ploieşti – FC Voluntari 
A mérkőzéseket a DigiSport, a Prima Sport és az Orange Sport tele-

vízió közvetíti. 

Mestermérleg 
* Sztanyiszlav Csercseszov (FTC): „Határozottan és agresszíven fut-

balloztunk az elejétől kezdve, ahogy azt terveztük. Jó egyéni teljesít-
mények is kellettek ehhez a magabiztos sikerhez. Ilyen meccs után 
nincs okom az elégedetlenségre. Következő ellenfelünk a Slovan, 
amelynek elemeznünk kell a játékát. Hallottam a két csapat közös múlt-
járól (1992-ben, a Ferencváros szlovákiai vendégjátéka alkalmával ma-
gyar szurkolókat vertek a szlovák biztonságiak – a szerk.). 
Reménykedem, hogy a múltban történtek nem befolyásolják negatívan 
a mostani párharcot.” 

* Alekszandr Moszkalenko (Tobol): „A jobb csapat jutott tovább, 
valószínűleg az első kör legjobbja. Megpecsételte a sorsunkat az első 
húsz perc, amelyet elrontottunk.” 

Fotó: a CFR 1907 közösségi oldala 

A ferencvárosi Adama Traoré (j4) egyik gólja. Fotó: MTI/Kovács Tamás 



Tematikus udvarokkal, kultu-
rális programokkal, finom fa-
latokkal és rengeteg 
élménnyel várja a résztvevő-
ket augusztus 4–7. között a 
Gyergyói-medencében Erdély 
legfiatalabb fesztiválja. Már 
csak három hét maradt az 
Egyfeszt összművészeti fesz-
tivál második kiadásának 
kezdetéig, amelynek turiszti-
kai és kulturális programjai-
ról a szervezők július 11-i 
sajtótájékoztatójukon szá-
moltak be.  

Gyergyó olyan sokszínű, mint 
Erdély kicsiben: székely, örmény, 
zsidó, román kultúra egyaránt jelen 
van a térségben, amelyet saját ar-
culattal és erős lokális identitással 
rendelkező települések alkotnak. 
Az Egyfeszt szervezői már az első 
kiadásnál beleépítették a koncepci-
óba ezt az etnikai és regionális sok-
színűséget, idén pedig még inkább 
ráerősítettek erre a különleges erő-
forrásra. Ez bizony egy nem egy 
helyben ülős, hanem mozgolódós 
fesztivál: ahhoz, hogy a résztvevők 
a legtöbbet kapják az élményből, 
több helyszínbe is bele kell kóstol-
niuk. A színpadok zenei program-
jain túl Gyergyószentmiklóson 
városszinten az Alter udvar, Folk- 
udvar, Gasztró utca, Vásár, Gye-
rekudvar, Jazzudvar, Retró udvar, 
Örmény udvar, Képzőművészeti 
udvar, Színház- és Könyvudvar 
kínál tematikus programokat, 
ugyanakkor a Gyergyói-medence 
települései és fontos turisztikai cél-
pontjai is fesztiválhelyszínekké 
válnak (Alfalu, Csomafalva, Ditró, 
Remete, Szárhegy, Gyilkos-tó, 
Súgó-barlang). 

Ugyanebbe a koncepcióba il-
leszkedik az egyik idei újdonság, a 
„Hegyilevegő Experience”: a gyer-
gyószentmiklósi Bagossy Brothers 
Company ötlete nyomán a program 
azokra az ikonikus helyszínekre 
viszi el a fesztiválozókat Gyergyó-
szentmiklós környékén, ahol a ze-
nekar videóklipeket forgatott. A 
Hegyilevegő Experience egy túra-
kihívás egy pecsételős túrafüzettel, 
amelyet a Dockyard Stores üzlete-
iben lehet a fesztivál kezdete előtt 
ingyenesen beszerezni. Az Egy-
feszten a résztvevők nekiláthatnak 
a kihívás teljesítésének: pecsétet 

kell szerezni a Súgó-barlangnál, a 
Wild Ferenc-emlékút – via ferrata 
– Gyilkos-tó útvonalon, a Három-
kúti-háznál, a Panoráma kabinnál a 
Békás-szorosban (itt még egy meg-
lepetés-kiállítás is vár), a Medve-
akadémián, valamint a 
gyergyószentmiklósi Your Living-
room klubban. A túrafüzetek Ma-
gyarországon ingyenesen elérhetők 
a következő helyszíneken:  
Dockyard Stores, Etele Plaza – Bu-
dapest; Dockyard Stores, Király 
utca – Budapest; Dockyard Stores 
– Debrecen; Dockyard Stores – 
Szeged; Dockyard Stores – Eger;  
Dockyard Stores – Pécs; Dockyard 
Stores – Szombathely; Dockyard 
Stores – Győr; Dockyard Stores – 
Siófok. Erdélyben a Mark House 
nyomda és bemutatóüzlet – Gyer-
gyószentmiklós, Turisztikai Infor-
mációs Iroda – Gyergyószent- 
miklós, Dockyard Stores – Kolozs-
vár és Dockyard Stores – Brassó a 
beszerzési helyszín, de online is 
meg lehet rendelni a www.pop- 
shop.hu és a www.shopandroll.ro 
oldalon.  

A Súgó-barlang Erdély és Eu-
rópa egyik leghíresebb barlangja, 
nevét a helyi lakóktól kapta: a 
huzat és a víz zúgása egy suttogó, 
susogó hangot idéz elő. Öt védett 
denevérfaj is él benne. Rájuk vi-
gyázva, idén is lesznek koncertek 
ezen a különleges helyszínen is: a 
Makám zenekar borkóstolóval 
egybekötött fellépésére résztvevő-
ként regisztrálni az InTime appli-
káción keresztül lehet. Ugyanígy 
kell előre bejelentkezni a szerve-

zett gyalogos vagy kerékpártúrákra 
is a Gyilkos-tó körül, vagy a via 
ferrata alternatív hegymászóútvo-
nal megmászására.  

A kulturális programok közt sze-
repelnek kiállítások (képzőművé-
szeti, fotó-, illusztráció-, emlék- 
mű-, karikatúra-, képregény-, vete-
rán autók, múlt századbeli telefo-
nok), könyvudvar, felolvasó- 
színház, közönségtalálkozó (Bot-
házi Máriával), könyvbemutatók 
(Farkas Wellmann Endre, László 
Noémi – Kürti Andrea, Zilahi 
Csaba), beszélgetések (Hobo; Mik-
lós Réka; Bartis Attila, Kemény 
István, Wirth Imre; Kollár-Kle-
mencz László), slam poetry, a Fi-
gura Stúdió Színház előadásai, 
bábelőadások és kirakatszínház is. 

A gyergyói fesztiválra ugyan a 
Kárpát-medence és az ország min-
den részéből várnak résztvevőket, 
de a szervezők úgy döntöttek, a he-
lyieknek féláron biztosítanak belé-
pőket – jelentették be a július 11-i 
sajtótájékoztatón. Tehát mindenki, 
aki bizonyítani tudja, hogy a Gyer-
gyói-medence valamely települé-
sén lakik, mindössze 125 lejért 
válthatja ki a négynapos fesztivál-
bérletet, amely amúgy 250 lejbe 
kerül. A napijegy 70 lej, a 12 éven 
aluli gyerekek számára a belépés 
ingyenes, ugyanakkor van családi 
jegy is, amely a 4 napra 490 lejbe 
kerül, és két felnőttnek, valamint 
két 12 éven felüli gyereknek bizto-
sít belépést. 

A különböző helyszínekről és a 
teljes programról az egyfeszt.ro ol-
dalon lehet részletesen tájéko-
zódni. (közlemény) 

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289-I) 

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289-I) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-I) 

NEMZETKÖZI FUVAROZÁSSAL foglalkozó cég keres nyerges szerelvényre, áruszállításra tapaszta-
lattal rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐT Maros, valamint Hargita megyéből és környékéről. Kiemelt fize-
téssel, stabil vállalati háttérrel hosszú távú munkalehetőség. Szükséges C és E kategória. Tel. 0733-013-166. 
(-I) 

A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszá-
mon. (sz-I) 

A DIXIFLOR INGATLANÜGYNÖKSÉG TITKÁRNŐT keres. Küldd el önéletrajzodat a 
dixiflorsrl@yahoo.com e-mail-címre. Tel. 0722-728-117, 0743-085-185. (16515-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ADÁSVÉTEL 

ELADÓ egy antik S 100-as Skoda 
autó, fehér, 45 éves, 203 ezer kilomé-
terben, minden illeték kifizetve, mű-
szaki rendben, 4 új gumival és sok 
cserealkatrésszel. Tel. 0743-211-281. 
(16235-I) 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (16405-I) 

ELADÓ 20 ár beltelek Agárdon. Tel. 
0752-708-718. (23135-I) 

ELADÓK Vármezőben 470-540 m2-
es telkek. Tel. 00-36-20-334-8629. 
(16354-I) 

ELADÓ háromajtós szekrény, natúrszínű 
kétajtós szekrény,  kihúzható kanapé. Tel. 
0770-199-872. (16481) 

ELADÓ garázs a Rozmaring utcá-
ban. Tel. 0770-240-416. (16518-I) 

ELADÓ 4 db alig használt fali 
gázkonvektor. Tel. 0770-775-647. (16521) 

ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935. 
(16527) 

LAKÁS 

KIADÓ kétszobás, berendezett tömb-
házlakás a Kövesdombon, a piac 
mellett. Tel. 0770-397-610. (16483-I)  

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16418) 

ELADÓ másodosztályú kétszobás 
tömbházlakás a Páring utcában, a 44. 
szám alatt (14-es lakás). Tel. 0740-282-
117. (16494) 

KIADÓ kétszobás lakás. Tel. 0744-389-
289. (16489) 

ELADÓ kétszobás tömbházlakás a 
Rózsák terén, első emeleten. Tel. 
0744-528-606. (16499-I) 

KIADÓ magánház Marosszentkirá-
lyon, a Răsăritului negyedben. Tel. 
0744-528-606. (16499-I) 

KIADÓ azonnal elfoglalható szoba 
tömbházlakásban, 500 lej/hó + garancia. 
Tel. 0771-677-830. (16505) 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-
688. (sz-I) 

KIADÓ garzon a főtéren, előnyben 
egy lány. 150 euró + kaució. Tel. 
0752-379-608, 0746-502-316. 
(16496-I) 

ELADÓ magasföldszinti kétszobás 
tömbházlakás a Dózsa György utcá-
ban, a Mocca mellett. Tel. 0744-645-
348. (16529-I) 

ELADÓ I. emeleti kétszobás tömb-
házlakás a November 7. negyedben. 
Tel. 0755-309-832. (16529-I) 

MINDENFÉLE 

TV-, MOSÓGÉP-, villanyszerelés, 
háztartási gépek javítását vállalom a 
kliens lakásán. Tel. 0740-527-205. 
(16484-I) 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104. 
(14975-I) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 
kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151) 

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget 
aláírok. Tel. 0756-760-667. (23135-I) 

ALKALMAZOK elárusítónőt a Mures 
Mall melletti aluljáróban levő Charm 
Fashion üzletbe. Érdeklődni a 0741-365-
957-es telefonszámon. (16451) 

56 ÉVES NŐ munkát keres (beteg-
gondozás, takarítás). Tel. 0770-663-
571. (16502) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, te-
tőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 
törmeléket és egyéb anyagot, készí-
tünk kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. 
(16151) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészí-
tést bármilyen lemezből, cserépből, 
ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 
0746-739-502. (16403) 

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt 
készítünk cserépből, Lindab-lemez-
ből, teraszt fából, hőszigetelést szur-
kos kartonnal, polisztirénnel, kisebb 
javításokat, meszelést stb. Tel. 0754-
634-559, Csaba. (16455-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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Hegyilevegő Experience, udvari történetek, városi kalandok 
Közeleg az Egyfeszt összművészeti fesztivál 

Gyergyóban 

  Fotók: Keresztes Zoltán

Szászrégen Polgármesteri Hivatala 
összeírópontot nyitott 

A központi népszámlálási bizottság 2022. július 7-i 12. számú határo-
zata szerint a népszámlálás időszakát 2022. július 24-ig meghosszabbít-
ják. 

Így 2022. július 14-én összeírópont nyílik Szászrégenben az Orszá-
gos Turisztikai Információs Központban, a Petru Maior u. 60. szám 
alatt (a központi taxiállomás közelében).  

Nyitvatartás: hétfőtől vasárnapig 9–20 óra között.  
Az összeírópont nyitva áll minden olyan személy számára, akinek ada-

tait nem rögzítették a népszámlálási íveken, vagy nem tudja a számláló-
biztost fogadni az otthonában.  

Az összeírópontot Szászrégen helyi népszámlálási bizottsága hozta 
létre. 

Márk Endre Dezső 
polgármester 



VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (16439) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16399-I) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (16446) 

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel. 
0744-121-714. (16517-I) 

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (16520-I) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, 
zsindelytető készítését, javítását, cse-
répátforgatást, ácsmunkát, mesze-
lést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16522-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szívünkben örökké élő szere-
tettel emlékezünk Édesanyám,  

KOVÁCS FERENCZNÉ 
MARTON GIZELLA  

földi életének, méltósággal 
viselt szenvedésének utolsó 
napjára, 2017. július 15-re.  
Öt éve már, hogy elmentél, 
drága Anya… Törékeny, szép 
lelked az időtlenségben lebeg, 
onnan figyel, sugall, hogy 
nemcsak volt, de van, lesz, 
tovább él az, aki nem 
búcsúzott, nem hagyatkozott, 
mert hitte, tudta, hogy van 
tovább, hogy nincs vég, csak 
tapasztalás, átalakulás és 
örök folytatás. Isten áldó 
szeretete kísérjen utadon, 
nagyon szeretünk: Ildikó és 
Szilárd. (bu-I) 

Kegyelettel emlékezünk  
dr. SZÖVÉRFY BIRÓ 

ÁGNESRE 
a MOGYE nyugdíjas adjunk-
tusára halálának 10. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Unokatestvére, Victor és 
családja. (16500-I) 

Nem az a fájdalom, amitől 
könnyes lesz a szem, hanem 
az, amit magunkban hor-
dozunk némán, csendesen, 
mert elmentél tőlünk egy 
csendes hajnalon, köszönni, 
búcsúzni nem volt alkalom. Az 
idő nem gyógyítja sebeinket, 
mert te igazán szerettél 
bennünket. Egy célod volt, a 
családodért élni, ezt a 
kegyetlen halál tudta csak 
széttépni.  
Szívünkben örök fájdalommal 
emlékezünk július 15-én  

SZABÓ-BODÓ ISTVÁNRA 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Gyászoló 
szerettei. (sz.) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy  

HAMZA JULIÁNNA  
szül. Béres 

2022. július 13-án, életének 84. 
évében elhunyt Magyarországon. 

A gyászoló család. (16516-I) 
 
 
 
Mind a magunk, mind az összes 
közeli és távoli rokon nevében 
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett, jó 

NEHÉZ JENŐ 
folyó hó 13-án, 85 évesen meg-
szűnt élni.  
Drága halottunk gyászszertar-
tása folyó hó 15-én 15 órakor 
lesz, református egyházi szertar-
tás szerint, a Jeddi úti temető ra-
vatalozójában, és a Jeddi úti 
sírkertben helyezzük örök nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Gyászoló szerettei. (-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett apa, nagyapa, déd- 
nagyapa, 
dr. LOVÁSZ-JÁMBOR ZOLTÁN 

életének 87. évében csendesen 
megpihent. 
Temetése július 16-án 13 órakor 
lesz a magyarói református te-
metőben.  

A gyászoló család. (-I) 
 
 
 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa, 
testvér, rokon, a mezőölvesi szü-
letésű  

SZIKSZAI SÁNDOR  
életének 81. évében, hosszan 
tartó betegség után, július 13-án 
elhunyt.  
Drága halottunk temetése július 
16-án, szombaton 11 órakor lesz 
a református temetőben. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (p-I) 
 

 
 
Megrendülten, szomorú szívvel 
vettünk tudomást  

BUKSA ÉVA 
tanárnő,  

barátnőm haláláról.  
Drága ÉVA, szívünkben örökké 
ott vagy és maradsz. Nyugodjál 
békében!  

Kolozsváry Aranka, Andi  
és Tamáska. (16530-I) 

 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, apa, nagyapa, 
testvér, nagybácsi, jó barát és 
rokon, 

ZSIGMOND LÁSZLÓ 
hosszas szenvedés után, éle- 
tének 65. évében, július 14-én el-
hunyt.  
Temetése július 17-én déli 12 óra-
kor lesz a magyarrégeni reformá-
tus temetőben.  
Szeretete és gondoskodása pó-
tolhatatlan lesz mindannyiunk 
számára, de emlékét szívünkben 
örökké megőrizzük.  

A gyászoló család. (-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétem a gyászoló 

családnak BUKSA ÉVA 

MÁRIA elhunyta alkalmával. 

Legyen emléke áldott, nyu-

galma csendes! Líceumi ba-

rátnője, Bereczki Ildikó. 

(16525-I) 

Szívbe markoló érzés tölt el, 
és osztozom fájdalmatokban 
e szomorú hír hallatán. 
A JÓZSIKA csillaga ragyogni 
fog, és ontja fényét felénk. A 
szeretet mécsesét szívünkbe 
zárjuk örökre, és őrizzük úgy, 
ahogy ez a nemes lélek tette 
az élete során. Nyugodjál bé-
kében, drága unokatestvé-
rem! 
Emléked legyen áldott mind-
azok számára, akik ismertek 
és szerettek. Kati. (16526-I)  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik drága halottunk, 

néhai SZŐCS MARGIT temetésén 

részt vettek, sírjára virágot 

helyeztek és gyászunkban 

osztoztak. Gyászoló szerettei. 

(16523-I) 
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In memoriam  

BUKSA ÉVA MÁRIA 
(1942–2022) 

Döbbenettel és mély fájdalommal értesültünk BUKSA ÉVA MÁRIA elhalálozásának híréről.  
Közösségünk, a Református Kollégium–Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Körének elnökségi 
tagja példaértékű pedagógusi munkát végzett, mellyel az erdélyi magyar kultúra és a nemzeti 
identitástudat megőrzését szolgálta, melynek elismeréseként a magyar állam 2021-ben a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. 
Közösségünket az együtt töltött évek szép, közös emlékei összefűzték Veled, Éva… és ez így marad 
ezután is! Bennünk élsz tovább, feledhetetlenül! Mert hisszük, hogy az emlékek erősebbek, mint a Halál. 
Tudjuk: „Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élete kincsét, ámbár napja múl, hanem lerázván, ami 
benne földi, egy éltető eszmévé finomul, mely fennmarad és nőttön nő.” (Arany János) 
Szeretett, drága ÉVA, nyugodj békében! Emléked legyen áldott mindörökké! 
BUKSA ÉVA MÁRIA tanárnő temetésére 2022. július 15-én 12 órakor kerül sor a marosvásárhelyi 
református temetőben. 
Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 

Az Öregdiákok Baráti Körének vezetősége. (-I) 

Búcsú Buksa Éva Máriától 
1942–2022 

A búcsú mindig nehéz! De sokszorosan nehéz az utolsó istenhozzád kimondása most, amikor még friss 
a fájdalom, nyomasztó a jó barát elvesztése! A nekrológ írójának gondolatai megbicsaklanak, az értelem 
képtelen felfogni a felfoghatatlant, a kéz görcsbe rándul, míg a betűket keresi a számítógép billentyűin. 
Milyen szavakat írhat le az ember, aki szembesül azzal a hiánnyal, amelyet a pályatárs, a barát maga után 
hagy? 
De az eltávozottnak tett ígéret kötelez! El kell fogadni az emberi lét végességét… mindannyiunk közös 
sorsát, és most a búcsú pillanatában azt kell felmutatnunk, ami a távozóból itt marad, ami örök. 
Búcsúzom tehát Buksa Éva Máriától, búcsúzom az egykori iskolatárstól, aki még akkor is kötődött az 
erdőszentgyörgyi líceumhoz, amikor már a Bolyaiban érettségizett. Búcsúzom a   tanárkollégától, a 
baráttól, az írótól, az erdélyi művelődéstörténet egyik lelkes, elkötelezett kutatójától, terjesztőjétől. 
1974-ben a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet. Kezdetben Maros megye 
különböző iskoláiban tanított, majd 1990-től a 2001-es nyugalomba vonulásáig Marosvásárhelyen I. 
fokozattal rendelkező tanárként gyakorolta hivatását. Sokoldalú oktató-nevelő, valamint kulturális 
tevékenységet fejtett ki 39 éves tanári pályafutása során. Pályájának jelszavát így fogalmazta meg: „Itt 
ma magyar pedagógusnak lenni erkölcsi-szellemi tartást és kötelességet jelent, hogy az emlékezet erőt 
adó forrás, önértékelést és nemzeti öntudatot erősítő tényező legyen.” Magyartanárként tanítványait 
nemzeti történelmünk, kulturális értékeink, hagyományaink, szülőföldünk szeretetére, valamint a népi 
kultúra megbecsülésére oktatta, és nemzettudatra, önértékelésre nevelte. Hogy mi mindent tett ennek 
érdekében, felsorolni is nehéz lenne! Tanítványaiban a szülőföld szeretetét, a ragaszkodást kívánta 
elmélyíteni a városnéző sétákon, múzeumlátogatásokon, kirándulásokon. Fontosnak tartotta egy 
sajátosan erdélyi tudat kialakítását, amelyben jelentős szerepet szánt a már-már elfelejtett erdélyi 
személyiségeink megismertetésének, újrafelfedezésének. Nemeskürty Istvánnal vallotta: „A múltat, 
történelmünket nem lehet tőlünk elvenni, de csak akkor a miénk, ha ismerjük azt.” Buksa Éva Mária az 
1990-es váltás után  végre megvalósíthatta dédelgetett vágyát: megismertetni a magyarság valós, igaz 
kultúráját, történelmi múltját, nemzeti sorsunkat és kultúránkat befolyásoló nagyjaink életpályájának 
megismertetésével. Ezt azonban nem volt könnyű megvalósítani. Számos kordokumentumot 
felkutatott, könyvtárak csendjében hónapokon át jegyzetelt. A már-már elfeledett erdélyi nagyjaink 
emlékét leporolva, reflektorfénybe állította munkásságukat, és megközelíthetővé tette iskoladrámáiban, 
amelyeket középiskolás diákok mutattak be a nagyobb közösségnek Erdélyben, Magyarországon és 
Szlovákiában is. Így a három kötetben megjelentetett iskoladrámái nemcsak a könyvek lapjain, de a 
diákok tolmácsolásában elevenedtek meg és éltek tovább a nemzeti tudatunkban. A közjó szolgálatát 
tekintette élete céljának, ezt szolgálta az a számtalan előadás, amelyeket neves magyar 
személyiségekről, írókról, költőkről tartott, valamint az a sok-sok ismeretterjesztő cikk, amelyek a 
napilapok, folyóiratok hasábjain élesztgették nemzeti önértékelésünket. De szólnunk kell azokról az 
emlékkiállításokról is, amelyeket Marosvásárhelyen, Erdőszentgyörgyön hozott létre önzetlen, de 
végletekig kitartó ügyszeretettel, lelkesedéssel. A szüntelen munka lángoló tüzében égett. 
Munkásságának elismeréseként több kitüntetésben is részesült (EMKE-díj, 1999; a Magyar Írószövetség 
kiemelt díja, 1997; Érdemoklevél arany fokozata, 2002; a Magyar Arany Érdemkereszt polgári 
tagozatának kitüntetése, 2021). 
Ám az égő fáklya, míg másoknak világol, önmagát emészti el! 
Múltunk fáradhatatlan kutatója, a lelkes pedagógus, az igazi kultúrértékek szerelmese immár kultúránk 
kincsesládáját többé nem nyithatja fel. Ki fogja nemzeti értékeink feltárásának és továbbadásának 
fáradhatatlan munkáját tőle átvenni? Ki lesz, aki felkutatja, és mindenki számára érthetően közvetíti a 
múlt ködfátyolában még rejtőzködő nagyjaink portréját? Bizonyára lesznek utódai, akik folytatják, de őt 
nem helyettesítik, őt nem hozzák vissza közénk. 
Nyugodj békében, drága barátunk! Odatúl bizonyára vár rád földi létedben általad megidézett nagyjaink 
galériája. Találj körükben békét, megnyugvást! 
Nyugodj békében, drága Éva! 

Kovrig Magdolna



SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Az Aquaserv Rt. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy módosul a közüzemi ivóvíz-

szolgáltatás és a csatornaszolgáltatás ár- és díjszabása. 
A tarifák módosítását a következők indokolják: 

A. A villamosenergia-tarifák erőteljes emelkedése. 
2021-hez képest az Aquaserv villamosenergia-ráfordításai 87%-kal nőttek. 2022 első felében, annak ér-

dekében, hogy a hideg évszak ne terhelje további költségekkel a lakosságot, az Aquaserv vállalat saját for-
rásból fizette ki az emelt villamosenergia-árakat.  

B. Az Aquaserv Rt. nagyberuházási projektek megvalósítását kezdte el, melynek finanszírozásához 
díjszabás-módosítás szükséges: 

A Nagy infrastruktúra operatív program keretében finanszírozott Maros megyei víz- és szennyvíz-infrast-
ruktúra fejlesztésére irányuló regionális projekt, amelyen keresztül 174.462.761 euró értékben beruházások 
történnek vízellátási, csatornázási és szennyvíztisztító rendszerekbe. 

Ez a projekt két kiemelt beruházást tartalmaz: 
1. Marosludas – Mezőméhes térsége – Marosludas, Mezőszengyel, Mezőtóhát, Mezőzáh, Mezőgerebe-

nes, Mezősályi, Mezőméhes önkormányzatok térségében – 22.312.518 euró. 
E beruházáshoz tartozó munkálatok versenytárgyalására az elkövetkező napokban kerül sor. Ez a fejlesztés 

a Maros megyei síkvidéki településeket érintő száraz időszakbeli ivóvízhiány miatti állandósult problémát 
megszünteti. 

2. A Nyárádmente térségében – Nyárádkarácson, Ákosfalva, Székelybere, Nyárádmagyarós önkormány-
zatainak térsége – 22.150.243 euró. 

E beruházás keretében néhány munkálatot már kiírtak versenytárgyalásra, a többi pedig folyamatban van. 
A Nyárádmente térségében 10 település ivóvízforrását biztosítják. 

A tarifák aktualizálása az Európai Unió kohéziós alapjából finanszírozott beruházások megvalósulásának 
egyik feltétele. E beruházások társfinanszírozásának támogatása, valamint a finanszírozó által meghatározott 
szabályok szerinti működőképes állapotban tartása érdekében kidolgozásra került az a tarifastratégia, amely 
előírja az évi árak és tarifák aktualizálását a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. működési területén, az alábbiak 
szerint: 

 
Az új tarifákhoz hozzáadódik a 2022-ben eddig regisztrált infláció. 
A tarifák ezen kiigazítása után 2024-ig csak az inflációnak megfelelő indexálásra kerül sor. 
A fenti tarifák a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek megállapításra, és 2022 augusztusától ér-

vényesek. 
Az Aquaserv Rt. 

Az ANAF 555 adóellenőrzést 
végez a nagyadózóknál 

Az ANAF-on belüli adóellenőrzési hatáskörrel rendelkezők 555 adó-
ellenőrzési és váratlan ellenőrzést végeznek a nagyadózóknál, ebből 
128-at az ismétlődő adóveszteséget regisztráló cégeknél. Az ANAF el-
lenőrei ellenőrzik a bevételek számviteli rögzítésének módját, és elem-
zik a profitcsökkentés érdekében nyilvántartott kiadásokat. Ezzel 
egyidejűleg adott esetben ellenőrzik a héa-visszatérítést is. 

„Az ANAF olyan területekre irányítja erőforrásait, ahol nagy a koc-
kázata a törvénysértésnek. Az adóelkerülést semmilyen szinten nem 
hagyják figyelmen kívül, kezdve ott, ahol a kockázatok a legmagasab-
bak. Ezzel párhuzamosan szeretnénk bizonyítani a korrekt és pénzügyi-
leg felelős, az adót időben fizető cégeknek, hogy az ANAF megbízható 
partner. Az egész társadalom javát szolgálja, hogy az üzleti környezet 
jelentősebb »szinkópák« nélkül végezze tevékenységét, így biztosítva a 
bevételezést követően a konszolidált költségvetés biztos bevételeit” – 
jelentette ki Lucian Ovidiu Heiuş, az ANAF elnöke.  

Ezek a műveletek a kockázatelemzések nyomán indultak el, fejlesz-
tésük érdekében az ANAF vezetése kiegészítette az ellenőrök számát, 
illetve bővítette a regionális pénzügyi főigazgatóságok adófelügyelői-
nek a hatáskörét. 

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal PR- és sajtóosztálya 

A Green Ökológiai Alapítvány 
marosvásárhelyi posztliceális iskolája (FEG) 

 a 2022–2023-as tanévre  
a következő szakokra hirdet felvételt:  

• általános orvosasszisztens 
• gyógyszerészasszisztens 
• laboratóriumi asszisztens 
• radiológus asszisztens 
• gyógytornász-kinetoterapeuta  
Marosvásárhely, Dacia Általános Iskola, T. Vladimirescu 

utca 122. szám.  
Érdeklődni a 0760-663-939, 0760-663-942 telefonszá-

mon. 
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A szolgáltatás megnevezése Régi tarifa héával Új tarifa héával * 

Ivóvíz előállítása, szállítása és elosztása 4,39 5,49

Szennyvíz csatornázása és tisztítása 3,70 4,91

Esővíz csatornázása  0,89 nem módosul

*A héa mértéke: 9%.


