
A XIX. alkalommal megtartott alkotótábor, azon túlmenően, 
hogy értékes munkák születnek ott, közösségmegtartó erő-
vel bír a faluban azáltal, hogy gyerekeket, önkénteseket, 
gyülekezeti tagokat mozgósít és kovácsol össze. Idén tizen-
négy hazai, magyarországi és kárpátaljai képzőművész rész-
vételével a Kincsásó Egyesület szervezte meg a tábort, 
amelyet annak idején Ősz Zoltán tanár és képzőművész in-
dított útjára.  

A vasárnapi istentisztelet után a táborban született alkotásokból nyílt 
kiállítás a diakóniai központban, nagyszámú érdeklődő jelenlétében. A 
kiállítást Domahidi Béla református lelkész, Bodó Előd-Barna, Mező-
panit köszég polgármestere, B. Tóth Éva, a tábor művészeti vezetője és 
Gálfi Gizella, a szervező egyesület képviselője nyitotta meg. Hegedűn 
játszott Domahidi Sára és Domahidi Anna.  
A művészek önmaguk legjavát hozták 

– A szépnek és jónak olyan hitvallásával találkozunk a kiállított képe-
ken, amiből biztatást, reménységet meríthetünk. Valaminek kellett lennie 

Alacsony árak 
vagy demokrácia? 

Egy felmérés szerint a romániai lakosok kétharmadát az alacsony 
árak sokkal jobban érdeklik, mint a demokrácia helyzete. A megkér-
dezettek fele azt mondja, hogy a szomszédban zajló háború nem 
ijeszti meg, az viszont igen, hogy emiatt csökkent az életszínvonal, 
és a helyzet tovább romlik. A megkérdezettek mindössze 29%-a gon-
dolja úgy, hogy nem okoz gondot az energiaárak növekedése, 69% 
azonban nincs felkészülve rá. Az élelmiszerárak növekedése már 
sokkal aggasztóbb számukra. A felmérésben az egyik kérdés a de-
mokratikus értékekre – szabadság, demokrácia – vonatkozott. Az 
emberek 62 százalékának ez nem prioritás. 

Erre is oda kellene figyelniük a politikusoknak. A minap Cons-
tantin Bălăceanu Stolnici akadémikus egy interjúban úgy jellemezte 
a hazai politikai osztályt, hogy hiányos az erkölcsi nevelése, ezért 
foglalkoznak a saját egyéni problémáikkal, és nem törődnek az em-
berekkel. Azonban reméli, hogy a jövőben pozitív irányba fognak 
változni a dolgok. Az akadémikus szerint ez nem csupán romániai 
jelenség, hanem globális probléma. Amíg pedig ez a probléma léte-
zik, nem beszélhetünk reális demokráciáról. 

Hogy is beszélhetnénk, hiszen a politikusok állandó választási 
kampányban vannak. Nemcsak a parlamenti pártok, hanem azok is, 
amelyek gomba módra jelennek meg a választások idején.  

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalon)
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Mezey Sarolta

Tovább tart 
a szárazság  
Megyénkben egyelőre a Mezőségen 
okoz nagyobb gondot a vízhiány, ahol 
a szolgáltató, az Aquaserv Rt. több 
hete korlátozásokat vezetett be. Nem-
csak a folyó- és állóvizek, hanem a ta-
lajvíz szintje is jelentősen csökkent a 
szárazság miatt, ezért több települé-
sen kiszáradtak a kutak. 

____________4. 
Tűzoltótábor 
gyerekeknek 
A kezdeményező Nyárádszeredai Ön-
kéntes Tűzoltók Egyesülete (NYÖTE) 
számára a kezdetektől fontos volt az 
utánpótlás nevelése, szinte az egyet-
len önkéntes alakulat a megyében, 
amelynél szervezett ifjúsági csapat is 
működik rendszeres tevékenységgel 
és oktatással.  

____________5. 
Szabadalmi 
háború? 
Az okostelefon-gyártók mindent meg-
tesznek azért, hogy legyőzzék a kon-
kurenciát. Volt már példa rá, hogy az 
Apple és a Samsung évekig harcolt 
egymással, és mikor az egyik, mikor a 
másik nyert.  

____________8.

Kiállítással zárult a mezőbergenyei alkotótábor 

A művészet ereje 

Mezőbergenyei Népújság a 6. oldalon                  Fotó: Kincsásó Egyesület

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



 

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások 
Hőmérséklet: 

max. 32 0C 
min.  14 0C

Ma ANNA és ANIKÓ, 
holnap OLGA és LILIÁNA 
napja. 
OLGA: a Helga orosz formája. Ere-
deti jelentése: egészséges, boldog. 
LILIÁNA: a Lilian latinos alakja, 
amely eredetileg az Elisabeth be-
cézése volt. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 25.

1 EUR 4,9310
1 USD 4,8133

100 HUF 1,2475
1 g ARANY 267,8834

Több ezren személyazonossági 
igazolvány nélkül 

A Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közszolgálat adatai 
szerint 3870 marosvásárhelyi, illetve környékbeli nem ké-
relmezte személyazonossági igazolványa kiállítását a tör-
vényes határidőn belül: 14. életévüket betöltött fiatalok, 
valamint olyan személyek, akiknek június 30. előtt lejárt az 
identitást igazoló okmánya. Az említettek közül 2364-en 
Marosvásárhelyen, 1506-an a környékbeli településeken 
élnek. A személyi igazolványt legkevesebb 15, legtöbb 180 
nappal a lejárta előtt, illetve a családi állapot vagy a lakó-
hely megváltozását követő 15 napon belül, kiskorúak ese-
tében a 14. születésnap után 15 napon belül kell igényelni. 
Hétfőn és szerdán 8.30–15, kedden és csütörtökön 8.30–
18.30, pénteken 8.30–12 óra között lehet kérelmezni a sze-
mélyi igazolványt. A zsúfoltság elkerülése érdekében az 
okmányok átvételére előzetesen időpontot kell foglalni a 
www.tirgumures.ro honlapon vagy a 0265-250-391-es tele-
fonszámon. A személyi igazolványokat két munkanapon 
belül állítják ki (kivéve a további ellenőrzést igénylő esete-
ket), hétfőn, szerdán és pénteken 8.30-16.30, kedden és 
csütörtökön 8.30-18.30 óra között. 

Középiskolába készülők második 
elosztása 

A betöltetlenül maradt középiskolai helyekből augusztus 1–
3. között választhatnak az első, számítógépes elosztás 
után beiskolázatlan, nyolcadik osztályt végzett diákok, aki-
ket augusztus 4–5-én sorolnak be, választásuk szerint, a 
szabadon maradt helyek valamelyikére.  

Büntettek a rendőrök 
A hét végén a tudatmódosító szerek – alkohol, illetve drog 
– hatása alatti vezetést ellenőrizte a Maros megyei rendőr-
felügyelőség. A rendőrök 140 alkohol- és 22 drogtesztet vé-
geztek el, utóbbi minden esetben negatív volt. A 
közlekedési szabályok megsértése miatt 47 pénzbüntetést 
rótt ki a hatóság összesen 25.905 lej értékben, tíz hajtási 
jogosítványt és három forgalmi engedélyt tartottak vissza. 

Maros megyei motoros vesztette 
életét 

Egy 23 éves Maros megyei fiatalember vesztette életét 
szombaton motorbalesetben. Az illető a Brassó megyei 
Ucsa községi Földvár település közelében egy veszélyes 
kanyar után a menetiránnyal ellentétes sávra került, majd 
egy szabályosan közlekedő gépkocsinak ütközött. Az alko-
holteszt kimutatta, hogy az autó sofőrje nem volt ittas. A bal-
eset pontos körülményeinek megállapítására rendőrségi 
eljárás indult.  

Ittas sofőr balesetezett 
Július 24-én, vasárnap a marosvásárhelyi Bărăgan utcában 
anyagi károkkal járó közúti baleset történt. A balesetet 
okozó 58 éves sofőrnél az alkoholteszt kimutatta, hogy it-
tasan ült volán mögé. Ügyében rendőrségi kivizsgálás in-
dult.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

26., kedd 
A Nap kel  

5 óra 56 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 1 perckor.  
Az év 207. napja,  

hátravan 158 nap.

Megyei hírek 

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.
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Bő kulturális kínálat Balavásáron

Maros völgye fesztivál Ratosnyán 
A hét végén, július 30–31-én tartják meg Ratosnyán a 
16. Maros völgye fesztivált, ahol a vidék népművésze-
tét, népzenéjét, hagyományos ételeit ismerhetik meg az 
érdeklődők. 

IV. Nyárádmente Fesztivál 
Július 27–31. között szervezik Nyárádszeredában a IV. 
Nyárádmente Fesztivált. A rendezvény előzményeként 

idén is sor kerül a nagy népszerűségnek örvendő lovas-
táborra, amely Pászka Lehel vezetésével zajlik két fel-
vonásban, 25-25 gyerekkel. Az első tábort július 18-22. 
között tartották, a másodikra július 25-29. között kerül 
sor, a lovastáborokat július 30-án lovasbemutató zárja. 
A Nyárádmente Fesztivál tartalmas programkínálattal 
jelentkezik, ahol a gyerekektől az idősebb korosztályig 
mindenki találhat kedvére valót. Író-olvasó találkozó, 
könyvbemutató, fotó- és képzőművészeti kiállítás, sport-
rendezvények, folknap, gyerekfoglalkozások és az el-
maradhatatlan koncertek és bulik teszik színessé a 
kínálatot. 

RENDEZVÉNYEK

Tamási Áron sírjánál koszorúztak a balavásári gyerekek               Fotó: Gligor Róbert László 

Marosvásárhely központjában minden szombaton és va-
sárnap, valamint ünnepnapokon forgalomkorlátozás lép ér-
vénybe, akkor a gyalogosok használhatják az úttestet. A 
Művész utcától (a McDonald’s étterem sarka) az ortodox 
katedrálisig – beleértve a Bolyai utcát is – tilos lesz az au-
tóközlekedés. 

A forgalmat szombaton 14 órától vasárnap 18 óráig zár-
ják le. 

A forgalomlezárásról a marosvásárhelyi közúti szolgálat 
döntött, ez 2022. szeptember 4-ig érvényes – tájékoztatott 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal bel- és külkap-
csolati osztálya. 

Idén is számos kulturális és közösségi tevékeny-
ség szerepel a Balavásárért Egyesület naptárá-
ban, ami a lakosság minden korosztályára 
kiterjed. 

Legutóbbi programjuk a Tamási 125 emlékévhez kap-
csolódik, az egyesület irodalmi köre Vadon nőtt gyöngy-
virág címmel szervezett Tamási Áron életéről és műveiből 
vetélkedőt, amelyben a Gyöngyvirág és a Havasi gyopár 
csapatok mérték össze a székely íróról a tudásukat, így em-
lékezve rá. Jutalomként június 19-én az ifjak elutazhattak 
Farkaslakára, ahol megkoszorúzták az író sírját. A progra-
mot a Communitas Alapítvány ifjúsági szaktestülete 1.000 
lejjel támogatta. 

Az év első felében a magyar kultúra és a magyar költé-
szet napját is megünnepelte az egyesület, megszervezték a 
március 15-i irodalmi ünnepi műsort is. A gyermeknap 
megünnepléséről sem feledkeztek meg, jutalomkönyvek-
kel díjazták az eredményes tanulókat, továbbá Székely- 
udvarhelyre és a Mini Erdély Parkba szerveztek kirándu-
lást a helyiek számára. 

Az év hátralevő részében még gazdagabb az egyesület 
kínálata: július 23-án két autóbusznyi helyi lakost vittek el 
kirándulni a Medve-barlanghoz, augusztusban pedig az 
irodalmi kör tagjai és diákok számára szerveznek tábort a 

Szeben megyei Pródon, ahol behatóbban megismerhetik 
Eminescu költészetét – a programot a Maros Megyei Ta-
nács 3.000 lejes pályázati támogatásának és egy magán-
személy ugyanekkora adományának köszönhetően 
valósítják meg. Szeptemberben négy kulturális tevékeny-
sége lesz az egyesületnek, ezeket a helyi önkormányzat tá-
mogatja 4.000 lejjel, október 2-án ismét megünneplik az 
idősek vasárnapját, amelyet a megyei tanács támogat 2.000 
lejjel, és ugyanekkora támogatást kapnak a Communitas 
Alapítványtól az adventi időszakban hagyományos prog-
ramjukra is, a helyi idősek adventi koszorúval való köszön-
tésére. Az idősek karácsonyi csomagjára is van már anyagi 
alap, azt viszont még nem tudják, hogy idén sikerül-e meg-
szervezni az egyedül élő idősek, rászorulók étkeztetését – 
számolt be lapunknak Székely Ella, az egyesület program-
felelőse, aki fáradhatatlanul dolgozik, tervez és szervez, 
pályázik, elszámolásokat végez, egyszóval szívügyének 
tartja az egyesület munkáját. Másfelől az egyesületnek 
nincs egy megfelelő, tágas székháza, a jelenlegi szűk, és 
tele van különböző programokból, pályázatokból beszer-
zett játékokkal, eszközökkel. Tavaly a Bethlen Gábor Alap-
tól irodai eszközöket sikerült megpályázni, idén irodai 
bútorzat beszerzésére kaptak támogatást ugyanonnan. 
(GRL)

Minden hétvégén forgalomkorlátozás a főtéren 



A nagyszebeni tudományegyetem egy migrációs 
kérdéseket tanulmányozó szociológusa szerint az 
ukrajnai menekülthullám egy év alatt megdupláz-
hatja a Romániában élő külföldiek számát, de az or-
szág egyelőre nem számít bevándorlási célpontnak. 

Anatolie Cosciugnak az ukrajnai menekülthullám romániai 
hatásait vizsgáló tanulmánya hétfőn jelent meg az elemzéseket 
és publicisztikákat közlő Contributors.ro honlapon. 

Cosciug megállapította: Románia már három évtizede 
emigráns országnak számít, ahonnan milliók költöztek el, de 
az utóbbi évtizedben megháromszorozódott az ország azon la-
kosainak száma, akik nem Romániában születtek. Ebben az 
időszakban kétszeresére (137 ezerre) emelkedett a Romániá-
ban élő külföldi állampolgárok száma, közülük 80 ezren szá-
maznak harmadik (EU-n kívüli) országból. 

Bár a határrendészet közlései szerint február 10. óta 1 millió 
683 ezer ukrán állampolgár érkezett – közvetlenül vagy Mol-
dova felől – Romániába, túlnyomó többségük továbbutazott, 
és a szerző becslései szerint július közepén mintegy 84 ezer 
ukrán menekült élt Romániában. Előrejelzések szerint a szá-
muk év végéig elérheti a százezret, ami a Romániában élő kül-
földiek számának megduplázását jelentené a tavalyi adatokhoz 
képest. Cosciug szerint ezzel együtt Románia továbbra sem 
számít bevándorlási célországnak – legalábbis egyelőre. 

Rámutatott: Ukrajnából öt hónap alatt ötmillió ember me-
nekült el, míg például Szíria esetében több év telt el, amíg az 
onnan menekülők száma elérte az ötmilliót. Az ukrán mene-
kültek 60 százaléka a szomszédos országokban maradt, ahol 
nem volt korábban ilyen arányú menekültáradat fogadására 
kialakított infrastruktúra, míg a szíriai migrációs hullám 70 
százaléka Németországba, Ausztriába vagy Svédországba irá-
nyult. 

Romániában az ukrán menekültek alig több mint a fele (45 

ezer ember) igényelt ideiglenes védelmet (menedékstátuszt), 
ami az egyik legkisebb arány a térségben. A tanulmány szer-
zője szerint ez azzal magyarázható, hogy 48 százalékuk hosz-
szú távú célja olyan országba jutni, ahol rokonaik, barátaik 
vannak, vagy kedvezőbb a menekültellátás (17 százalék), és 
főleg azok maradnak Romániában, akik azért nem akarnak 
messze költözni, mert a háború gyors lezárásában és a gyors 
hazatérésben reménykednek. 

Bár Romániában – a világ más térségeivel ellentétben – 
eddig nem váltott ki élénk társadalmi vitát a bevándorlás té-
mája, a szerző azt valószínűsíti, hogy ez megváltozhat a soron 
következő választásokig. 

Tavaly – egy akkori felmérés szerint – a románok többsége 
(55 százaléka) még elutasította a bevándorlók befogadását, 
most azonban több mint 85 százalékuk támogatja az ukrán me-
nekültek befogadását, és a szíriai menekültekkel szemben is 
55 százalékra nőtt a befogadókészség. Románia ezzel a térség 
egyik lenyitottabb országának számít.  

A tanulmány arra is kitér, hogy az ukrán menekültek több-
ségére kedvező benyomást tett és meglepetésként hatott a 
román hatóságok részéről tapasztalt barátságos fogadtatás – 
ennek egyik jelképe például az, hogy számos román intéz-
ményre kitűzték az ukrán zászlót. 

A szerző szerint azonban korai lenne ebből messzemenő kö-
vetkeztetéseket levonni az újabb menekülthullám társadalmi 
integrációjának tekintetében, mivel az ukrajnai háború miatt 
bevezetett menekültjogi enyhítések hosszú távú következmé-
nyeiről még senkinek sincsenek tapasztalatai, Romániában rá-
adásul a menekültek kétharmada négy térségben – Bukarest, 
illetve Konstanca, Brassó és Galac megyében – lakik, ezért 
fennáll a veszélye, hogy elszállásolásuk, egészségügyi ellátá-
suk, iskoláztatásuk gondja túlterheli az illető régiók helyi ha-
tóságait. (MTI) 

Ezekben az a közös, hogy nem elvek, doktrínák men-
tén, nem a közjó érdekében születnek, hanem kizáróg az 
„alapítók” érdekeit szolgálják. 

Egy rövid leltár az ismertebb politikusokról, akik sér-
tődöttségükben hagyták faképnél saját pártjukat, s ala-
kítottak új formációt. Például L. Orban, aki, miután 
elveszítette a miniszterelnöki széket, a pártelnökséget, 
a képviselőház elnöki funkcióját, létrehozta a Jobboldal 
Erejét, amivel régi pártját próbálja megtorpedózni.  

Egy másik volt pártelnök, L. Dragnea állítólag meg-
alakította a Szövetség a Hazáért Pártot „szenvedésből, 
könnyekből” és „abból a reményből, hogy még meg 
lehet menteni Romániát”.  

Nem hagyhatjuk ki az AUR-ból kiebrudalt Diana Şo-
şoacăt és az általa létrehozott S.O.S. Románia pártot, 
illetve a másik volt kormányfőt és pártelnököt, Dacian 
Cioloşt legújabb pártjával, a Megújítjuk Románia Eu-
rópai Projektjét (REPER) nevűvel vagy a szintén exkor-
mányfőt, Viorica Dăncilăt, aki a Emberek, Együtt (NOI) 
pártot alapította.  

A sor itt természetesen nem ér véget. 
Kíváncsian várjuk, mit tudnak felmutatni a választá-

sokon. A cél közös: közelebb kerülni a húsosfazékhoz.  
Ilyen körülmények között csoda, hogy az embereket 

jobban érdekli a drágulás, mint a demokrácia? 

Július 27-ig zárva a parajdi sóbánya 
Szerdáig zárva tart még a parajdi sóbánya, miután 
szombaton iszapszivárgás miatt ki kellett üríteni. A 
sóbánya hivatalos honlapján arról tájékoztattak hét-
főn, hogy a július 25-27. időszakban technikai okok 
miatt zárva lesz a kezelőbázis. A bányalátogatást 
szombaton 14 órakor állították le, mivel nagyobb 
mennyiségű iszap szivárgását észlelték a bányának 
azon a részén, ahol a buszok járnak. A Hargita me-
gyei csendőrség tájékoztatása szerint a szivárgás 
észlelésekor a bányában tartózkodó mintegy ezer tu-
ristát biztonságos körülmények között, autóbuszokkal 
szállították a felszínre. Seprődi Zoltán, a sóbánya 
igazgatója úgy nyilatkozott, megtörténhet, hogy na-
gyobb munkálatokra lesz szükség a probléma kikü-
szöbölésére, de reményei szerint ez nem 
befolyásolja a kezelőbázis működését. (Agerpres) 

Nőtt a ROBOR 
A pénteki 7,36 százalékról 7,51 százalékra nőtt hét-
főn a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló 
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – 
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). Ennél na-
gyobb ROBOR-szintet 2010. május 7-én jegyeztek, 
akkor 7,81 százalékon állt a mutató. Az év elején 
3,02 százalékos volt a ROBOR. A jelzáloghitelesek 
esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hitelka-
matláb 7,54 százalékról 7,66 százalékra nőtt, a 12 
hónapos ROBOR pedig 7,68 százalékról 7,73 száza-
lékra emelkedett. A fogyasztói hitelek irányadó muta-
tója (IRCC) jelenleg évi 2,65 százalék. A 
negyedévente közölt referenciamutató a bankközi 
tranzakciók napi kamatának számtani középará-
nyosa. A három hónappal ezelőtt közölt értéke évi 
1,86 százalék volt. (Agerpres) 

Elfogyott az öntözésre alkalmas víz 
A Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt elfo-
gyott az öntözésre alkalmas víz Teleorman, Olt és 
Dolj megyében – közölte hétfőn Petre Daea mező-
gazdasági miniszter. Daea a Facebookon számolt be 
arról, hogy a Dunából táplált öntözőcsatornákban a 
felhasználhatósági szint alá csökkent a vízszint, és a 
csatornák kotrása sem oldotta meg a vízhiányt. „Zim-
niceánál a Duna-árok egy része stranddá változott” 
– írta a miniszter. Arról is beszámolt, hogy ahol ön-
töztek, ott nem esett kár a termésben, de az előállt 
helyzet azt bizonyítja, hogy sürgetővé vált a romániai 
öntözési rendszerek felújítása. A szivattyúk kény-
szerű leállását a rendszerben szükséges munkálatok 
elvégzésére, az ellátó- és elosztócsatornák szigete-
lésére lehet kihasználni – írta Daea, ígéretet téve, 
hogy az általa vezetett minisztérium biztosítani fogja 
az országos helyreállítási tervben előírt, az öntöző-
hálózat felújítását célzó munkálatok finanszírozását. 
Az országos hidrológiai és vízgazdálkodási intézet 
előrejelzése szerint ezen a héten a Duna vízhozama 
a korábbi júliusi hónapok átlagának (5350 köbmé-
ter/másodperc) egyharmadára csökken (1850 köb-
méter/másodperc). Az előrejelzés július 30-áig 
érvényes. (Agerpres) 

A Kárpát-kanyarban muzsikál 
az erdő 

Két székelyföldi és egy barcasági helyszínen is szer-
vez erdei koncerteket romániai partnereivel a ma-
gyarországi Muzsikál az Erdő Alapítvány. A 
szeptember 2-án Brassó határában, 3-án a sepsibo-
doki sütei borvízforrás közelében, 4-én a csíkszent-
királyi Gesztena pusztáján tartandó erdei 
koncertekről sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón szá-
moltak be a szervezők. A rendezvény védnökségét 
Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdé-
szeti miniszter vállalta. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Alacsony árak vagy demokrácia?

Románia egyelőre nem számít bevándorlási 
célországnak

Ismét megrendezik az MCC Fesztet Esztergomban, 
július 28-tól, csütörtöktől az érdeklődők a szórako-
zási lehetőségek mellett a Mathias Corvinus Colle-
gium képzési palettájával, ismert külföldi és hazai 
közéleti személyiségekkel is találkozhatnak. 

Esztergom három napra kulturális kavalkáddá változik: tíz 
helyszín és hat színpad ad helyet a szakmai beszélgetéseknek 
és a zenei koncerteknek. Az eseményen találkozhatnak David 
Coulthard korábbi Formula–1-es versenyzővel, és élőben je-
lentkezik be Klaus von Dohnanyi német politikus – közölték 
a szervezők hétfőn az MTI-vel. 

A skót David Coulthard 1994 és 2008 között 247 Formula–
1-es versenyen indult, a magyar futamon is többször megfor-
dult. Tizennégy éves pályafutása alatt tizenhárom 
nagydíjgyőzelmet ért el, a dobogón 62 alkalommal állt, jelen-
leg tanácsadóként és kommentátorként dolgozik. 

Mesél sikereiről Rob Long amerikai író és tv-producer, Jo-
nathan Leaf New York-i dráma- és forgatókönyvíró, Ed West 
brit író, William Dalrymple nemesi származású skót történész 
és művészettörténész, valamint Richard Florida kutató, aki 
több bestsellert írt. 

Élőben jelentkezik be a világháló segítségével a német 
Klaus von Dohnanyi egykori vezető szociáldemokrata politi-
kus és közéleti szereplő, aki Hamburg polgármestereként 
(1981-1988) követhette végig a Németország újraegyesítésé-
hez vezető utat, majd Németország átalakulását. A fesztiválon 
Nemzeti érdekek – Útmutatás a német és az európai politika 

számára a globális átalakulások korában című sikeres kötetéről 
beszélget online a nagyszínpadon. 

Az MCC Feszten a hazai közélet meghatározó képviselői 
is részt vesznek, köztük Csák János kultúráért és innovációért 
felelős miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Csányi 
Sándor, az OTP elnök vezérigazgatója és Orbán Gábor, a Rich-
ter Gedeon vezérigazgatója. 

A közéleti viták sorában beszélget egymással Patrick De-
neen amerikai konzervatív politikai filozófus és Radek Si-
korski, az EU-USA európai parlamenti delegációja elnöke, 
Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter és Balázs Péter 
volt külügyminiszter. A magyarországi újságírás állapotáról a 
szakmai ismert képviselői cserélnek véleményt. 

A zenei program fellépői között szerepel a Punnany Massif, 
a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan 
Fanatik, a Beatrice, T. Danny, Dzsúdló, a Blahalouisiana, a 
Brains és a New Level Empire. A Kis Duna melletti Edu sétá-
nyon mutatkozik be az MCC képzési palettája, és vendégül 
látják partnerszervezeteiket is. 

Az ingyenes programoknak és koncerteknek ezúttal is Esz-
tergom történelmi belvárosa, a Széchenyi tér, valamint a Kis 
Duna sétány ad helyet. Idén a Prímás szigeten, több mint tíze-
zer négyzetméteres területen is lesz zenei színpad, ahol az esti 
koncertek mellett a Zöld színpadon a legfontosabb klímapoli-
tikai témákkal találkozhatnak az érdeklődők, a Party Arénában 
pedig hajnalig tartanak a bulik. (MTI) 

Ismét MCC Feszt Esztergomban 
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Meghaladta az ötmilliót azoknak a száma, akik az 
ukrajnai háború február végi kitörése óta átlépték 
az ukrán–lengyel határt – közölte hétfőn a lengyel 
határőrség. 

Ukrajna felé pedig megközelítőleg 3,1 millióan utaztak át 
Lengyelországból – olvasható a határőrség Twitter közösségi 
honlapján tett bejegyezésben.  

Az ukránoknak kiadott lengyel személyazonosító számok 
(PESEL) alapján a hatóságok igyekeznek behatárolni azok 
számát, aki Lengyelországban maradtak. PESEL-lel a lengyel 
állampolgárok is rendelkeznek, hivatalos ügyintézést, cégala-
pítást is lehetővé tesz. 

Marlena Malag, a szociális és családügyekért felelős len-
gyel miniszter július elején közölte: február 24-e óta több mint 
1,2 millió PESEL-t adtak ki az ukránoknak, a felét gyerme- 
keknek.  A menekültek közül mintegy 300 ezren vállaltak 
munkát Lengyelországban – tudatta Malag.  

A lengyel oktatásügyi tárca július eleji adatai szerint a véget 
ért tanévben 160 ezer ukrán diák tanult lengyel iskolákban, és 
40 ezer ukrán gyermek járt óvodába. Przemyslaw Czarnek ok-
tatási miniszter szerint a tárca arra számít, hogy szeptember-
ben akár 400 ezer ukrán tanuló is beülhet az iskolapadba. 

Sokan viszont megmaradhatnak az ukrán iskolai rendszerben, 
távoktatás formájában – tette hozzá Czarnek. 

A Dziennik Gazeta Prawna lengyel gazdasági napilap hét-
főn a 12 legnagyobb lengyel város alkotta csoport (Unia Met-
ropolii Polskich – UMP) megrendelésére készített elemzést 
ismerteti, mely szerint a háború előtt Lengyelországban élő, 
valamint a háborús menekültként érkezett ukránok száma má-
jusban 3,37 milliót tett ki. Ezeket az adatokat az elemzők a 
PESEL-listából, valamint újonnan bejegyzett mobiltelefonos 
előfizetések alapján állították össze.  

Az elemzés szerint a délkelet-lengyelországi Rzeszów vá-
rosában az ukránok a lakosságnak akár a 37 százalékát is ki-
tehetik, a délnyugat-lengyelországi Wroclawban 28 
százalékos, a fővárosban, Varsóban pedig 16 százalékos az 
arányuk. 

Múlt héten a varsói központi pályaudvaron a kamiliánus 
rend katolikus jótékonysági missziójának képviselője azt kö-
zölte a sajtóval: újból növekszik a fővárosi pályaudvarokra ér-
kező ukránok száma, jelenleg például a nemrég orosz 
rakétatámadással sújtott közép-ukrajnai Vinnicjából, valamint 
az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai Mariupolból érkez-
nek sokan. 

Meghaladta az ötmilliót 
az Ukrajnából Lengyelországba érkezettek száma 



A június 20-án tartott végle-
gesítő vizsgára megyénkben 
244 pedagógus iratkozott fel, 
akik legalább egy évet már 
tanítottak a végzett szakon, 
évi tevékenységükre nagyon 
jó vagy jó minősítést kaptak, 
és legkevesebb 8-as általá-
nossal értékelték a tanítási 
órájukat és a szakmai teljesít-
ményüket.  

Az idei véglegesítő vizsgán 231 
pedagógus vett részt, 13-an nem 
mentek el, 6-an nem írták meg a 
dolgozatot. Az eredményeket július 
27-én teszik közzé. Az írásbeli vizs-
gán elért jegy a 70 százalékát jelenti 
a végső átlagnak, ami legkevesebb 
8-as kell legyen ahhoz, hogy meg-
határozatlan időre szóló állásra pá-
lyázhasson a jelölt.  

Ugyancsak a napokban tartották 
a meghatározatlan időre szóló 5.163 
(korábbi megnevezés szerint titulá-
ris, címzetes) tanári állás betöltésére 
meghirdetett vizsgát. Országos 
szinten 24.148-an írták meg a dol-
gozatot, akik közül 146-an értek el 
tízes átlagot, 12.000-en a szükséges 
7-es jegyet és 5.163-an gyengébben 
teljesítettek, amivel az egy évre 
szóló helyettesítő állások betölté-

sére pályázhatnak. Az óvások ered-
ménye tegnap még nem volt ismert.  

Megyénkben 1094 pedagógus 
iratkozott be a vizsgára, akik közül 
920-an voltak jelen, 52-en vissza-
léptek, így végül 868 dolgozatot 
küldtek el a különböző megyei ja-
vítóközpontokba. 10-es dolgozatot 
öten írtak (magyar nyelv és iroda-
lom, román alsó tagozatos pedagó-
gus, testnevelés, társadalom- 
tudomány és vallás szakokból), 7-
es fölötti jegyet 391-en értek el, 5-
7-es közötti jeggyel 181 résztvevő 
dolgozatát értékelték, 5-ösnél ki-
sebb jegye 195 résztvevőnek volt. A 
meghatározatlan időre szóló peda-
gógusi állás betöltésére el kell érni 
a hetes általánost, ez 75 százalékát 
teszi ki a végső jegynek, amelynek 
25 százalékát a jelölt által tartott 
tanórára kapott jegy jelenti.  

Sokan hiába érték el a szükséges 
jegyet, mert kevés a meghatározat-
lan időre szóló állás. Tanítói állás 
összesen hat van a megye külön-
böző pontjain, például Makfalván 
vagy Héjjasfalván, óvónői állás 
kettő, a marosvásárhelyi Omega 
magánóvodában és Héjjasfalván, 
román szakos tanári hely négy, ma-
gyartanári hely például egy sem.  

Nagyon sok viszont az egy évre 
meghirdetett katedra, amire 5-ös 
fölötti jeggyel is lehet pályázni – tá-

jékoztatott Illés Ildikó főtanfel-
ügyelő-helyettes.  

Érdeklődésünkre, hogy miért 
olyan kevés a meghatározatlan időre 
szóló (tituláris) állások száma, Illés 

Ildikó elmondta, egyrészt szülési 
szabadságon lévő és az igazgatói 
tisztséget betöltő pedagógusok he-
lyét hirdették meg.  

A másik ok, hogy a gyermekszám 

évről évre nagymértékben csökken, 
és a jelenleg létszám alatti diákokkal 
működő osztályokra nem lehet meg-
határozatlan időre szóló állást meg-
hirdetni.  

A Maros Vízügyi Hatóság hétfői 
adatai szerint megyénkben a Maros 
vízhozama a következőképpen ala-
kult: Maroshévízen másodpercen-
ként 1,28 köbméter, Göde- 
mesterházán 1,33, Galonyán 5,63, 
Sárpatakon 8,75, Marosludason 
10,20. Összehasonlításként: a Sár-
patakon (Marosvásárhely feletti 
mérőállomás) lejegyzett mennyiség 
a havonta mért sokévi átlagnál – 
39,6 köbméter – másodpercenként 
22%-kal kevesebb. A Nyárád Finta-
házánál 12%-kal kisebb hozamú. A 
Kis-Küküllő hozama Dicsőszent-
mártonban 10,3 helyett alig 1,60 
köbméter, a Nagy-Küküllőn Seges-

váron 10,7 helyett alig 1,66 köbmé-
ter folyik jelenleg másodpercen-
ként. Az extrém csökkenések közül 
megemlítjük Bándon a Komlód-pa-
takot, ahol alig 0,01 (átlagban 0,82), 
Zágornál a Domáld-patakot (0,01 
köbmétert mértek a 0,22 helyett), il-
letve Beresztelkén a Luc-patakot, 
ahol az átlag 0,81 helyett 0,04 köb-
méter folyik másodpercenként. Va-
lamivel jobb a helyzet a 
Görgény-patakán Erdőlibánfalván, 
amelynek hozama 3,72 köbméter 
másodpercenként a 6,82 helyett. A 
Maros Vízügyi Hatóságtól megtud-
tuk, hogy a zetalaki gyűjtőtóban je-
lenleg 14,3 millió köbméter vizet, 
Bözödön 12 milliót tárolnak, így a 
Nagy- és a Kis-Küküllőn egyen-

súlyban tarthatják a vízhozamot. A 
szárazság miatt – vízügyi szem-
pontból is – újra aktuálissá válhat a 
ratosnyai vízgyűjtő gát befejezése, 
ugyanis az említett két gyűjtőtóhoz 
hasonlóan innen tudnák szabályozni 
a Maros vízhozamát.  

Amint korábban is írtunk róla, az 
Aquaserv Rt. az előállt helyzet 
miatt június 20-ától időszakos kor-
látozást vezetett be a Mezőségen, a 
következő községekben: Mezőcsá-
vás, Mezősámsond, Mezőbánd, 
Rücs, Mezőkirályfalva, Örményes, 
Mezőszilvás, Mezőmadaras, Mező-
pagocsa, Uzdiszentpéter, Nagysár-
más. A korlátozás azóta is tart. A 
szolgáltató mellett a polgármesteri 
hivataloknak kötelességük biztosí-
tani a megfelelő mennyiségű vizet 
a lakosoknak, ahol nincs lehetőség 
más ellátásra.  

Ileana Guşatu, a Maros Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság megbízott ügyvivője 
elmondta, egyelőre megyénkben 

nem okoz gondot a mezőgazdászok 
számára a szárazság. Ahol betartot-
ták a törökbúza, a szója és a napra-
forgó gondozási technológiáját, a 
termés nem szenved kárt. Igaz, ha 
még egy hónapig tart a szárazság, 
probléma lehet azoknál a növény-
fajtáknál, amelyeket később vetet-
tek el. Megyénkben a marosludasi 
magán-zöldségtermesztőkén kívül 
sehol nincs öntözőberendezés. Az 
említett helység mellett is a gazdák 
alig 40 hektár területet tudnak ön-
tözni. Az időjárás ismételten fel-
hívja a figyelmet az 
öntözőberendezések szükségessé-
gére – tájékoztatott az igazgató.  

Az előrejelzések szerint továbbra 
is a meleg, száraz levegő uralja tér-
ségünket, helyenként eső és zápor 
kialakulhat, de csak nagyon kis te-
rületen. Három nappal ezelőtt Gyer-
gyószentmiklóson, Gyergyó- 
felfaluban és Gyergyóalfaluban 
esett négyzetméterenként 20 liter, 
ennél jóval kevesebb Maroshéví-

zen. Július 26-án délután helyen-
ként felhős lesz az égbolt, estére zi-
vatarok is kialakulhatnak. A szél 
felerősödik, elérheti a 45–55 km 
óránkénti sebességet. A kánikula ki-
tart. A legmagasabb hőmérsékleti 
érték elérheti a 36 Celsius-fokot, 
éjjel a legalacsonyabb a 13–19, a 
Keleti-Kárpátokban a 8–14 Celsius-
fokot. Délben a hőérzet nő, ugyanis 
a páratartalom 80%-os lesz. Július 
27-én 9 óra és 28-án 9 óra között 
megerősödhet a szél, az égbolt fel-
hős lesz,  intenzív villámlás által kí-
sért záporok, zivatarok is 
kialakulhatnak, helyenként jégeső 
is lehet. A hőmérsékleti értékek 27 
és 33, illetve 12 és 18 Celsius-fok 
között lesznek. A hegyvidéken na-
gyobb valószínűséggel lesznek zi-
vatarok és jégeső is várható, itt a 
hőmérsékleti értékek 28–34, illetve 
10–20 Celsius-fok között változnak 
majd – tájékoztattak Grecu Cristian 
és Halada Szilárd szolgálatos mete-
orológusok.  

Bodolai Gyöngyi

Vajda György

Tovább tart a szárazság  
Egyelőre a Mezőségen okoz nagyobb gondot  

A meteorológiai előrejelzés szerint tovább tart a meleg, száraz 
időjárás. Helyi esőzések, záporok várhatók ugyan, de csak ki-
sebb területeken. A folyóvizek hozama a havonta mért sokévi 
átlagnál mintegy 12–22%-kal lett kevesebb. Megyénkben 
egyelőre a Mezőségen okoz nagyobb gondot a vízhiány, ahol 
a szolgáltató, az Aquaserv Rt. több hete korlátozásokat veze-
tett be. Nemcsak a folyó- és állóvizek, hanem a talajvíz szintje 
is jelentősen csökkent a szárazság miatt, ezért több települé-
sen kiszáradtak a kutak. A hét második felében felhős lesz az 
égbolt, helyi zivatarok kialakulhatnak, de kiadós eső nem vár-
ható. 
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A Maros Megyei Tanfelügyelőség épülete                Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Véglegesítő vizsga  
Kevés a meghatározatlan időre szóló pedagógusi hely  



A Maros Megyei Múzeum a 
Villa Vinea és a Neumarkt Events 
Egyesülettel közösen, a Csütörtök 
a múzeumban #20 eseménysor ke-
retében július 28-án 22 órától bor-
kóstolóval összekötött jazzestet 
szervez Marosvásárhelyen. Fellép 
az Ana Maria Galea Quartet. A ren-
dezvény helyszíne a néprajzi és 
népművészeti osztály a Toldalagi-
palota belső udvarán. A belépés 
díjtalan. A szervezők felhívják a fi-
gyelmet, hogy a rendezvényre a 
belépés előzetes bejelentkezéshez 
kötött, a szabad helyek függvényé-
ben. Helyfoglalás a pr@muzeul-
mures.ro e-mail-címen vagy a 
0749-912-992-es telefonszámon.  

Ana Maria Galea hazai és nem-
zetközi hírnevű jazzénekesnő. Szá-
mos fellépése volt a szakma 

nagyjaival a hazai és külföldi jazz-
klubokban, énekelt a Peles-kastély 
énekszalonjában, a Román Nemzeti 
Könyvtárban, a Brâncoveneşti Palo-
tában, az UNITER-díjátadón, a 
Nagyszebeni Filharmonikusok által 
szervezett Román–Amerikai Napo-
kon, a brassói Jazz és Blues Nem-
zetközi Fesztiválon, az Algériában 
megrendezett Európai Zenei Feszti-
válon és más hasonló eseményeken.  

Ana Maria Galea kvartettje Csi-
kos Daniel zongoristával,  
Avar Gombocz dobossal (tagja a 
marosvásárhelyi filharmónia zene-
karának), valamint az új-zélandi 
származású Vaughn Roberts basz-
szusgitárossal és trombitással 
klasszikus és saját darabokból ösz-
szeálló hagyományos jazzestét 
kínál. Az est keretében elhangza-

nak a jazz fejlődésének meghatá-
rozó darabjai, mint pl. a Duke El-
lington által szerzett Take the A 
Train, a Bruno Martino által szer-
zett klasszikus bossa-nova, a La 
vie en rose, valamint a Titel Popo-
vici által Anca Parghel versére írt 
Iubirea noastră nu are apus című 
darab. A swingtől a bossa-nováig, 
a balladától a jazzváltozatokig 
minden bemutatott téma a szere-
lemről szól, ami megerősíti azt a 
meggyőződést, hogy Ana Maria 
Galea rendkívül lírai énekesnő, aki 
rendelkezik erővel, pontos intoná-
cióval és kifejezőerővel.  

A rendezvény támogatója, a Di-
csőszentmártontól 15 km-re fekvő 
Mikefalván levő Villa Vinea Borá-
szat 70 hektáros szőlészetében 12 
helyi és nemzetközi szőlőfajtát ter-
meszt, pl. fehérleánykát, királyle-
ánykát, traminit stb. A lenyűgöző 
környezet, a termelési módszerek 
és a szenvedély teszi a Villa Vinea 
Küküllő-vidéki borait minőségük, 
ízük és ásványosságuk miatt érté-
kessé. A szervezők mindenkit sze-
retettel várnak a múzeumba a zene 
és a bor találkozójára.  

A Maros Megyei Múzeum 
közleménye 

Augusztus elején első alka-
lommal lesz tűzoltótábor 
Maros megyében a gyerekek-
nek. 

A kezdeményező Nyárádszere-
dai Önkéntes Tűzoltók Egyesülete 
(NYÖTE) számára a kezdetektől 
fontos volt az utánpótlás nevelése, 
szinte az egyetlen önkéntes alaku-
lat a megyében, amelynél szerve-
zett ifjúsági csapat is működik 
rendszeres tevékenységgel és okta-
tással. A fiatalok a közösségi mun-
kában, karitatív tevékenységekben 
is  részt vesznek, hogy megértsék 
a társadalmi felelősségvállalás fon-
tosságát és kivegyék a részüket be-
lőle. 

Az ismeretek elmélyítése és új 
technikák elsajátítása céljából 
főleg számukra kezdeményezett 
nyári tábort a tűzoltó-egyesület, de 
mivel a meghirdetett helyek száma 
kevésnek bizonyult, a szervezet 
negyvenről hatvanra bővítette a 
résztvevők számát, hogy további 
érdeklődőknek is lehetőséget 
adjon. Van érdeklődés az effajta te-
vékenység iránt az ifjak körében – 
mondja Kacsó István egyesületi 
elnök, aki nemcsak a nyárádszere-
daiakat, de a környékbelieket is 
biztatja a részvételre. A helyi ön-
kormányzat egy pályázat révén 15 
ezer lejjel támogatta a kezdemé-
nyezést, ez pedig azt is jelenti, 
hogy értékelik a NYÖTE munká-

ját, megbíznak benne, hiszen ha a 
mostani ifjúsági tagok egyhar-
mada-egynegyede folytatja ezt a 
tevékenységet felnőttként is, az 
már nyereség a helyi közösség szá-
mára. Így az érdeklődők minimális 
költséggel vehetnek részt a tábor-
ban, a tervezett hétszáz lejes hoz-
zájárulás felét kell fedezzék a 
szülők. Ez tartalmazza a szállást, 
napi négyszeri étkezést, a foglalko-
zásokhoz használatos segédeszkö-
zöket – tette hozzá az elnök. 

Az augusztus 1–5. közötti tábort 
Nyárádszentmártonban tartják, fél-
reeső, csendes, megfelelő környe-
zetben, szakmai oktató- 
programokkal – mint a tűzoltási 
módok, a tűzoltóvonal felállítása, 
akadálypályák –, számos bemuta-
tóval, bátorságpróbával, de szabad-
idős programokkal, játékokkal is. 
Nemcsak katasztrófavédelmi okta-
tás folyik, hanem egyfajta nevelés 
is, hiszen fontos a csapatszellem, 
bizalom, a tiszteletadás. Kellemes 
programot kínálnak a gyerme- 
keknek, ifjaknak, de a katonaságot 
idéző pontosságot és fegyelmet 
ígérnek, és önállóságra való neve-
lést – például azt is megtanulhat-
ják, hogyan mossák ki, varrják 
meg a ruhájukat. 

A program szakmaiságát elis-
mert személyek garantálják, pél-
dául állandó résztvevő és oktató 
lesz a Békés megyei tűzoltószövet-
ség részéről Egyed Lajos alezre-
des, aki számos hasonló tábort 

vezetett már. A Maros megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség két 
nagy katonai sátrat biztosít a tábo-
rozóknak, a székelykeresztúri Vil-
lám alakulat kosaras darus kocsival 
érkezik, a Maros megyei hegyi-
mentők mellett a rohammentősök-
től is tanulni lehet 
elsősegélynyújtási és életmentési 
technikákat, valamint a hivatásos 
kataszrófavédelmisektől mélység-
ből és magasságból, füsttel borított 
helyiségből való mentést stb. – 
egyszóval sok szakmai ismerettel 
és felejthetetlen élményekkel tér-
nek majd haza a résztvevők. A zá-
rórendezvényen számot kell 
adniuk a táborban szerzett tudásról, 
tapasztalatokról, de nem a tűzol-
tóknak, hanem a szüleiknek. A 
nyári melegben kellemes program 
lesz a habparti is.  

Még van néhány szabad hely, az 
érdeklődők a helyek betöltéséig je-
lentkezhetnek a 0784-447-700 te-
lefonszámon Kacsó István 
parancsnoknál. 

A Maros megyében működő 
kéttucatnyi önkéntes csapatnál ke-
véssé tudnak az ifjak nevelésére fi-
gyelni, ezért a nyárádszeredai 
egyesület azt tervezi, hogy a jövő-
ben Csíkfalváról is toboroz gyere-
keket, később Nyárádgálfalván, 
Nyárádmagyaróson is oktatnának, 
mivel azt szeretnék, hogy egyre 
több nyárádmenti település képvi-
seltesse magát utánpótlás csapa-
tokkal a megyei versenyeken is. 

Gligor Róbert László 
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Tűzoltótábor gyerekeknek 

A hét végén, július 29-én, 
pénteken veszi kezdetét az 
ország első és értelemsze-
rűen legrégebbi, középkori 
tematikájú eseménysorozata, 
az immár 28. alkalommal 
sorra kerülő Segesvári Közép-
kori Fesztivál.  

A július 31-ig tartó háromnapos 
rendezvénysorozaton több mint 
száz meghívott művész vesz majd 
részt, a programterv tartalmaz szín-
házi előadásokat, animációkat, 
gyerekelőadásokat, koncerteket és 
középkori táncelőadásokat a hagyo-
mányos kézművesvásárok és a ha-
gyományőrző egyesületek 
produkciói mellett. Ráadásul a fesz-
tivál idején a segesvári várban 
(ahova amúgy ingyenes lesz a belé-
pés) kötelező a középkorra jellemző 
ruházat viselete, így az adott érát 
idéző hangulat valószínűleg igen 
erőteljes lesz.  

Az idei szemle ceremóniames-
tere Dan Negru televíziós személyi-
ség, a fesztiválon fellépnek többek 
között Marian Râlea és az Abraca-
dabra, a Zânele Silvane, a Cimpo- 
ierii de Transilvania, a Nosa, a Si-
rius, a Terra Medies, a Terra Ultra-
silvana, a Teutonii Transilvaniei és 
a Străjerii de Mühlbach hagyo- 
mányőrző csapatok.  

A rendezvénysorozat július 29-én 
este 7 órától ünnepélyes felvonulás-
sal veszi kezdetét, a megnyitóra 20 
órakor kerül sor, aznap este 21 órá-
tól a Bucovina lép fel. A pénteki te-
vékenységek 20 órakor kezdődnek, 
lesz közöttük kézművesműhely, 
gyerektevékenység, festészeti kiál-
lítás, üvegfúvó-, bőrdíszműves- és 
kovácsműhely és fegyverforgatás a 
vár különböző pontjain.  

30-án, szombaton délelőtt 10 óra-
kor dobszóval ébresztik a fesztivá-
lozókat, majd elkezdődnek a napi 
programok, lesz közöttük hagyo- 
mányőrző lovagbemutató, bábszín-
ház, minikoncert, táncbemutató, in-
teraktív foglalkozás, lovas- 
bemutató, harcbemutató, utcai ani-
máció, festészeti és zenei gyerek-
foglalkozás, színházi előadás, 
íjászat. 

31-én, vasárnap ugyancsak dél-
előtt 10 órakor szól az ébresztő, az 
aznapi tevékenységek az előbb fel-
soroltak mellett kiegészülnek töb-
bek között párbajjal és 
gyerek-táncelőadással, a szemle 
utolsó estéjén 21.30 órakor a Cargo 
lép fel, az együttes koncertjét tűzi-
játék követi.  

A fesztivál teljes programja 
egyéb információkkal egyetemben 
megtalálható a primariasighisoara.ro 
honlapon és a Sighişoara medievală 
2022 Facebook-oldalon. 

XXVIII. Segesvári 
Középkori Fesztivál  

Mága Zoltán hege-
dűművész, a Magyar 
Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjével 
kitüntetett, Prima 
Primissima díjas ma-
gyar zenész az 
RMDSZ nőszerveze-
tének meghívására 
Erdély tizenhét váro-
sában koncertezik 
július 29. – augusz-
tus 7. között. 

Az idei karitatív ren-
dezvénysorozat célja az 
ukrajnai, illetve kárpátal-
jai magyar közösség, valamint a 
helyi közösségekben élő rászorulók 
segítése. A koncertek bevételét és az 
adományokat a területi szervezetek 
minden településen a rászorulók 
megsegítésére fordítják. 

„Példaértékű, ahogyan Mága 
Zoltán és zenekara, a Kárpát-me-
dencei magyarság érdekképviseleti 
szervezeteivel és egyházaival ösz-
szefogva, tesz annak érdekében, 
hogy segítséget nyújtson a rászoru-
lóknak” – hangsúlyozta Biró Rozá-
lia, az RMDSZ nőszervezetének 
elnöke. A rendezvénysorozat hely-
színei idén is a templomok lesznek, 
és annak érdekében, hogy minden 
érdeklődőnek biztosítva legyen a 
belépése a helyszínen, előzetesen 

adománylapokat lehet igényelni az 
RMDSZ nőszervezeténél. 

A szervezőknek kettős céljuk van, 
egyrészt olyan élményeket akarnak 
nyújtani, ami a közösséget erősíti, 
összetartja, másrészt pedig hathatós 
segítséget akarnak nyújtani a rászo-
rulóknak. „Meggyőződésünk, hogy 
érdekképviseleti nőszervezetek, 
egyházi nőszövetségek és civil szer-
vezetek szoros együttműködésével 
valóban maradandó élményt tudunk 
nyújtani minden érdeklődő szá-
mára” – nyilatkozta Biró Rozália. 

Az események helyszíni szervezését 
az RMDSZ megyei és területi nőszer-
vezetei vállalták. További részletekről 
a helyi szervezeteknél lehet érdeklődni. 
(RMDSZ-tájékoztató) 

Jótékonysági hangversenysorozat 
Mága Zoltán hegedűművésszel 

Erdély tizenhét városában 
Jazz & Wine at the Museum 

Kaáli Nagy Botond

A megyében alig van utánpótlásképzés – ezen is segítene a NYÖTE tábora         Fotó: Gligor Róbert (archív) 

 Forrás: RMDSZ 



a háttérben, bizonyos tényezőknek 
teljesülniük kellett, hogy ezek a 
szép alkotások megszülethettek. Ti-
zennégy művész dolgozott a tábor-
ban, akik különböző helyekről 
érkeztek – a háború sújtotta Ukraj-
nából is –, különböző élettörténe-
tekkel, szakmai képzéssel és 
művészi tapasztalattal, akik önma-
guk legjavát hozták, adták. Az Is-
tentől kapott talentum 
mindannyiunkban ott szunnyad, va-
lamit meg akarunk mutatni a világ-
nak a mindennapi munkával vagy a 
művészi alkotással. Amit teszünk, 
abban benne van a szívünk, az ér-
telmünk, a hitünk, az érzéseink, a 
vágyaink. A művészet esetében ez 
fokozottan érvényes. Az alkotás fo-
lyamatához inspiráció, ösztönző 
légkör, belső rezdülés, vívódás, 
küzdelem és fáradtságos munka 
szükséges. És kell a lehetőség, a 

tábor adta feltételek és az isteni 
áldás. Mindez adott volt az elmúlt 
héten, ami tetten érhető a festmé-
nyeken, rajzokon – fogalmazott  
Domahidi Béla lelkipásztor a kiál-
lításmegnyitón, majd sorra bemu-
tatta a művészeket és a kiállított 
munkákat. 
Egy jó kép egyenértékű 
egy jó cselekedettel 

Bodó Előd Barna polgármester 
két gondolat köré csoportosította a 
mondandóját. Az első: nagyon 
könnyen fogalmazunk meg érték-
ítéletet más munkájáról, cselekede-
téről vagy alkotásáról, s ezek 
általában negatív hangvételűek. A 
művészetben az az érdekes, hogy 
szubjektív módon mindenki szá-
mára üzen valamit, ettől válik érté-
kessé az alkotás. Ne dőljünk be a 
világ kényszerének, hogy mindig 
értékeljünk, mindig osztályozzunk, 
hasonlítgassunk, hogy értékítéletet 

mondjunk. A művészet annyira sza-
bad, hogy ez nem fér bele.  

A második gondolat: Vincent van 
Gogh mondta: „Egy jó képnek egy 
jó cselekedettel kell egyenértékű-
nek lennie”. A polgármester kie-
melte, hogy a tábor szervezői 
munkájukkal, az alkotási feltételek 
megteremtésével teret adtak a jó 
cselekedetnek, s ha igaz, amit Van 
Gogh mond, akkor a kiállított képek 
mindenike felér egy-egy jó cseleke-
dettel. A képek pozitív életerőt és 
gondolatot sugároznak, választ ad-
hatnak a kérdésekre, erőt adhatnak 
továbblépni vagy éppen egy kelle-
mes pillanatot szerezhetnek – 
mondta a polgármester. 

B. Tóth Éva táborvezető és Ge-
bora István köszönetét fejezte ki, 
hogy családi légkörben alkothattak 
és foglalkozhattak a gyermekekkel, 
hogy évről évre részesei a berge-
nyei alkotótábor nyújtotta bensősé-
ges hangulatnak.  

Festményekről visszaköszönő 
tájak, házak, emberek 

A táborról Gálfi Gizella a szer-
vező egyesület nevében számolt be 
lapunknak.  

– Minden tábor különleges, és 
mindenik kihívás számunkra, hi-
szen mindig újabb művészek kerül-
nek be az alkotói csoportba, és ezzel 
minden tábornak sajátos hangulata 
lesz, amit mi, szervezők igyekszünk 
még vonzóbbá tenni. Az idei tábor 
művészeti vezetője a verőcei B. 
Tóth Éva volt. Vele együtt alkotott 
Varga Anikó, Szottfried Zsófia, a 
marosvásárhelyi Baricz Rozália, 
Bíró Ernő, a budapesti Snyehola-
Boldizsár Anett és Snyehola-Boldi-
zsár Ottó, Gebora István, a 
marosvásárhelyi születésű  
Göncziné Szilágyi Anna, Kelemen 
Attila marosszentkirályi festő, to-
vábbá a kárpátaljai Vaszilij Brenzo-
vics, Pavel Dulischkovich, Vaszilij 
Popovics és nem utolsósorban a 
nagyváradi születésű Ritók Lajos 
festőművész, akit nemrégiben Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel tüntet-
tek ki, s aki szénrajzaiban 
különlegesen szép és élethű portré-
kat ábrázol – mondotta Gálfi Gi-
zella.  

Az idén nem volt különálló téma, 
az volt az igény, hogy a munkák va-
lamilyen módon kapcsolódjanak 

Bergenyéhez, a vidékhez, az embe- 
rekhez.  

A művészek végigjárták a falut, 
feltérképezték a tájat, a régi háza-
kat, épületeket, fémszerkezeteket, a 
„nyugdíjas” tűzoltókocsit, a refor-
mátus templom harangját, a régi 
vasútállomást, a málladozó szerel-
vényt, a háztáji gazdaságokat. A 
falu ezen értékei mind visszakö-
szönnek képekről. 
35-40 gyermek a foglalkozásokon 

A tábor idején minden délelőtt 
gyermekfoglalkozásokat is tartot-
tak, aminek nem csupán az alkotás 
volt a lényege, hanem az is, hogy a 
gyermekek találkozhattak a művé-
szekkel. Naponta 35-40 különböző 
korosztályú gyermek vett részt 
rajta, ami jóval több, mint az előző 
években. 

Miközben a képzőművészeknek 
nem volt megszabott témájuk, a 
gyerekeknek volt. Az első két nap 
Göncziné Szilágyi Anna vezette a 
foglalkozásokat, a gyermekek cse-
répre festettek, aztán mézeskalácsot 
díszítettek. Szerdától népi motívu-
mokat – főként kalocsai mintákat – 
festettek papírra, majd falemezre, a 
munkát B. Tóth Éva irányította. 

A tábor része a Maros-mezőségi 
Művésztelepnek, megszervezését a 
Mezőbergenyei Református Egy-
házközség és Mezőpanit község ön-
kormányzata támogatta.  

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Kezdődik a tánctábor 
Alig fejeződött be az alkotótábor, máris 
kezdődik a székely mezőségi népzene- és 
néptánctábor, melyet hetedik alkalommal 
szerveznek meg a faluban, tíz tánccsoport 
részvételével. Idén mezőkölpényi és mező-
madarasi táncokat és dalokat sajátíthatnak 
el a résztvevők.  

A vendégeket július 28-ára, szerdára várják, az 
ünnepélyes megnyitó 19 órakor lesz, 21 órától kez-
dődik a táncház.  

Csütörtökön 10 órától indul a néptánc- és népdal-
oktatás, délután 6 órától népi gyermekjátékokat ik-
tattak a programba, míg 20 órától Kádár Elemér 
Marosszék zenéje címmel tart előadást. 22 órától 
táncház lesz.  

Pénteken folytatódik az oktatás, 20 órától Köllő 
Melinda előadását hallgathatják meg az érdeklődők 
Fűszernövények kertjeinkben címmel. 21 órától 
Köllő Miklós Régi házak új élete címmel tart elő-
adást, majd ismét táncház lesz.  

Az oktatás szombaton is 10 órakor kezdődik, 
majd tábori vetélkedőre kerül sor. Este 8 órától a 
Maros Művészegyüttes lép fel, este 11 órától  
táncház.  

Vasárnap 10 órától a mezőbergenyei kultúrott-
honban a Hangszermesék című előadáson a hang-
szerek világával ismerkedhetnek az érdeklődők. 
Előadják: Kásler Magdi – ének és az Üver zenekar: 
Bartis Zoltán – hegedű, György Attila – brácsa, 
Kostyák Márton – bőgő. Szerkesztette Kelemen 
László, rendezte Török Viola. 

11 órától istentiszteletre, majd 5 órától a tánccso-
portok gálaelőadására várják az érdeklődőket.  

A tábor oktatói: Kásler Magda és Farkas Sándor 
Csaba. A gyermekjátékokat Gagyi Orsolya vezeti. 
Zenél Bartis Zoltán és zenekara. A tábor szervezését 
a helyi tanács, a Csoóri Sándor Alap, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia, vállalkozók és magánszemélyek 
támogatják. Ezt a rendezvényt is a Kincsásó Egye-
sület szervezi. 

A művészet ereje

Mezőpanit község öt falujából csak 
a községközpontban van vezeték-
víz, a többi négyben nincs. A víz- és 
a csatornahálózat hiánya a község 
legnagyobb hiányossága. Ám a Sa-
ligny program keretében a község 
két pályázatot nyert meg, ami el-
mozdulást jelent a holtpontról. Az 
egyik a mezőbergenyei és csitt-
szentiváni vízhálózat részleges, a 
másik a csittszentiváni csatornahá-
lózat kiépítését teszi lehetővé. A 
közművesítés jelenlegi helyzetéről 
és a két nyertes pályázatról Bodó 
Előd Barna, Mezőpanit község pol-
gármestere számolt be olvasóink-
nak. 

– 2016-ban, amikor átvettem az önkor-
mányzat vezetését, tanulmányt készítet-
tünk a szükséges víz- és 
csatornahálózatról. Ennek kiépítése az 
egész község területén 15 millió euróba 
kerül. Éppen ezért ennek a beruházásnak 
a megvalósítása a legnehezebb, hiszen 
saját költségvetésből nem lehet megoldani, 
csak pályázatok révén. A 2017-ben végle-
gesített terv alapján minden pályázati le-
hetőséget megpróbáltunk kiaknázni. 

A község víz- és szennyvízhálózatának 
kiépítése benne van a megyei mesterterv-
ben, viszont az is lassan halad. Jóllehet a 
mestertervben szerepelt a négy falu – 
Csittszentiván, Mezőbergenye, Székelykö-
vesd és Harcó – vízhálózatának és Mező-
panit szennyvízhálózatának a kiépítése, 
nem történt előrelépés. Látva, hogy a teljes 
hálózat kiépítésére egységesen nem tu-

dunk pályázni, próbáltuk „feldarabolni” a 
nagy tervet, s részenként, településenként 
pályázni. A projektből kiemeltünk olyan 
részeket, amelyek megvalósíthatók, s eze-
ket nyújtottuk be a Saligny programra. A 
pályázatokból kettő lett nyertes. Az első a 
csittszentiváni és a mezőbergenyei vízhá-
lózat részleges kiépítésére vonatkozik. 
Azért részleges, mert a települések azon 
részeit, utcáit részesítjük előnyben, ahol 
nincs a kutakban víz, vagy nem iható. Ez 
nem azt jelenti, hogy a többi utcával nem 
foglalkozunk, hiszen a nagy tervben min-
denik benne van. Szentivánon is és Berge-
nyében is olyan falurészekbe vezetjük be 
a vizet, ahol a legsúlyosabb a vízhiány. A 
projekt ebben a fázisban még „képlékeny”, 
nincs pontosan leszögezve, hogy melyek 
lesznek azok az utcák, ahová először be-
vezetjük a vizet. Tudjuk, hogy Szentivá-
non a falu nyugati fele, Bergenyében a 

vasúton túli zóna, például a Bándi, a Szőlő 
utca rendkívül problémás. A vizet a nagy 
fővezetékből tápláljuk be egy tartályba, s 
onnan kell eljutnia a vízhiányos utcákba. 
Ezután fog elkészülni a konkrét terv – fo-
galmazott a polgármester, aki hangsú-
lyozta, hogy a vízvezetés nem merül ki 
ezzel, a mesterterv is megy tovább, abból 
oldják meg a község teljes vízhálózatát, 
Mezőkövesden és Harcón is.  

A polgármester azt is elmondta, hogy a 
mesterterv keretében idén két közbeszer-
zést írnak ki a Nyárádmente és a Mezőség 
egy részére, ahol a hiányzó fővezetékeket 
építik ki, s jövőben Mezőpanit községben 
is versenytárgyalást írnak ki a kivitele-
zésre.  

Ami a kanalizálást illeti, a községben 
nincs szennyvízvezeték. A nagyobb fal- 
vaknak van esélyük, viszont a kis falvak-
ban nehezen megvalósítható a hálózat, 
mert túl nagy a működtetési költség. Ha a 
működtetési díjak nem fedezik a kiadáso-
kat, a hálózat kiépítését senki sem finan-
szírozza.  

– A számítások szerint a községben 
három faluban – Mezőpanitban, Csittszen-
tivánon és Mezőbergenyében – működhet 
a szennyvízhálózat, Harcó és Kövesd ese-
tében más megoldást kell találni. Mező-
bergenye és Csittszentiván 
szennyvízhálózatára adtunk be pályázatot 
a Saligny programra, ebből a szentiváni 
lett nyertes – mondta Bodó Előd Barna. 

A bergenyei és szentiváni vízvezetési 
projekt 13,7 millió, míg a szentiváni 
szennyvízhálózati terv 16,44 millió lej tá-
mogatást nyert. 

Két Saligny-pályázatot nyert az önkormányzat 
A vízhiányos övezetekben bevezetik a vizet 

Fotó: Kincsásó Egyesület  

(Folytatás az 1. oldalról)



A Red Bull címvédő holland verseny-
zője nyerte a vasárnapi Forma–1-es 
Francia Nagydíjat. Max Verstappent 
Lewis Hamilton (Mercedes) követte 
másodikként, míg a harmadik utóbbi 
csapat- és honfitársa, George Rus-
sell lett. A futam legnagyobb vesz-
tese az élről rajtolt monacói Charles 
Leclerc (Ferrari) volt, aki a verseny 
harmadánál kiesett, miközben ma-
gabiztos előnnyel haladt az első he-
lyen. 

A rajt után Leclerc, Verstappen, Hamil-
ton és Pérez vezette a mezőnyt. Verstappen 
a harmadik körtől nyomás alá helyezte Lec-
lerc-t, azonban hamar visszavett az intenzi-
tásból, és megelégedett a tisztes követéssel. 
A motorelemcsere miatt a tizedik sorból in-
dult Sainz Jr. közben erő-
teljesen jött fel, az első 
néhány kör után a spanyol 
máris a középmezőnybe ta-
gozódott. 

Az élmezőnyben lévők 
közül Verstappen ment elő-
ször kerékcserére, a 16. kör 
után a második helyről állt 
ki és a hetedikre tért vissza. 
Leclerc-t  Hamilton követte 
tíz másodperces lemaradás-
sal, a monacói ekkor az 
egyik kanyarban, vezetői 
hiba miatt váratlanul meg-
pördült, és a gumifalban vé-
gezte. Verstappen kivé- 
telével az egész mezőny 
azonnal a bokszba hajtott 

kerékcserére, a biztonsági autó bement két 
körre, majd szinte új verseny vette kezdetét. 

A holland vb-címvédő győzelmét ezek 
után már senki és semmi nem fenyegette, 
de Hamilton is végig magányosan autózott 
mögötte. Utánuk viszont Sainz nagyokat 
csatázott riválisaival, és sorra előzte meg a 
spanyol Fernando Alonsót (Alpine), aztán 
Pérezt és végül Russellt is, már a harmadik 
helyen volt, de újabb kerékcserére ment ki, 
a hátralévő tíz kör pedig már kevés volt 
ahhoz, hogy még egyszer érdemben bele-
szóljon a dobogóért zajló csatába, amelyet 
végül a brit pilóta nyert meg: két körrel a 
vége előtt elhúzott a figyelmetlen mexikói 
mellett, aki nem tudott visszaelőzni. 

A vb a hétvégén a mogyoródi Hungaro-
ringen, a Magyar Nagydíjjal folytatódik. 

A hagyományoknak megfelelően a Di-
adalív árnyékában, a Champs-Elysées-
n ért véget a Tour de France. A 3328 
kilométer össztávú, 109. francia kerék-
páros körverseny vasárnap 116 kilo-
méteres párizsi tekeréssel zárult. A 
versenyt a dán Jonas Vingegaard 
nyerte, míg a záróetap sprintbefutója 
az Alpecin belga sprintere, Jasper Phi-
lipsen sikerét hozta. 

Az első másfél óra átlagsebessége a hagyo-
mányoknak megfelelően 30 km/h alatt maradt, 
ilyenkor ugyanis már nem a versenyzésre, in-
kább az ünneplésre és a viccelődésre helyező-
dik a hangsúly: a három megkülönböztető 
trikó viselője, Jonas Vingegaard (összetett, 
sárga), Tadej Pogacar (legjobb fiatal, fehér) és 
Wout van Aert (pontverseny, zöld) vigyorogva 
„szökött” meg a rajt után pár méterrel, majd 
fotózkodtak is, mások pedig pezsgővel koccin-
tottak és köszönték meg a kísérőkocsiban 
ülőknek a munkát. 

A partihangulatnak 72 kilométerrel a vége 
előtt az idei Tour utolsó hegyi hajrája vetett 
véget. A negyedik kategóriás emelkedőért járó 
egy pontot a pöttyös trikóban tekerő, de a 
hegyi menők versenyét is megnyerő Vinge- 
gaard mögött második helyen álló német 
Simon Geschke vitte el, jegyezte fel a Bringá-
zás című internetes szaklap tudósítója. 

Közel 60 kilométerrel a vége előtt ugyanak-
kor kis híján megismétlődött a tavalyi Tour 
első szakaszának emlékezetes bukása: egy 

néző belépett az érkező 
mezőny elé, hogy szel-
fizzen a biciklisekkel a 
háta mögött, ám az egyik 
kerekező a vállával neki-
ment, kiütötte a kezéből 
a telefont és leverte a 
válltáskáját, ám ennél na-
gyobb baj nem történt, 
minden bringás a nyereg-
ben maradt. 

A mezőny végül beért 
Párizs belvárosába. A 
Louvre múzeum udvarán 
áthaladva rátértek a 6,8 
kilométer hosszú körpá-
lyára, és 55 kilométerrel 
a vége előtt élessé vált a 
verseny. Egyre-másra 

jöttek a támadások, s végül egy ötfős próbál-
kozás 10 másodperc előnyt tudott kiharcolni, 
amit később 20 másodpercre is feltornásztak, 
azonban 9 kilométerrel a vége előtt elfogyott 
a versenyzők szuflája. Hat kilométerrel a vége 
előtt az összetettben második Tadej Pogacar 
indított támadást, ám a mezőny pillanatokon 
belül megfogta az idei versenytől így igencsak 
stílusosan elköszönő kétszeres Tour-győztes 
szlovént. 

A célhoz közeledve kissé kaotikus módon 
ugyan, de élre álltak a sprinterek vonatai, s a 
célegyenesre fordulva még nagyobb helyezke-
dés kezdődött. Végül az Alpecin belga brin-
gása, Jasper Philipsen bizonyult a 
leggyorsabbnak, így az idei Tour második sza-
kaszát nyerte. 

Miután az összetettben élen álló Vingegaard 
azonos eredménnyel, a 75. helyen ért célba, 
ezzel Bjarne Riis 1996-os sikere után másod-
szor ünnepelhetett összetett sikert dán kerék-
páros Párizsban. A sárga mellett a 25 éves 
Vingegaard a hegyi pontverseny győztesét il-
lető pöttyös trikót is kiérdemelte. 

A pontverseny zöld trikóját csapattársa, a 
belga Wout van Aert nyerte rekordpontszám-
mal. A 26 éven aluliak fehér mezét az össze-
tettet másodikként záró, az elmúlt két 
kiírásban diadalmaskodó szlovén Tadej Poga-
car vihette haza. Harmadikként a 2018-as 
győztes brit Geraint Thomas zárta a 3328 ki-
lométer össztávú viadalt.

A Zalaegerszeg labdarúgócsa-
pata házigazdaként 3-2-re le-
győzte az olasz bajnoki 
címvédő AC Milant a szombati 
felkészülési mérkőzésen. 

A két klub megállapodása értel-
mében az olasz bajnoki címet 11 év 
után visszahódító, hétszeres 
BEK/BL-győztes AC Milan igyeke-
zett a lehető legjobb csapatával ki-
állni, csak Zlatan Ibrahimovic, 
Simon Kjaer és Divock Origi nem 
szerepelt a keretben. 

A csapatokat telt házat jelentő 
11.400 néző fogadta, akik már más-
fél perc után hazai gólt láthattak, 
ugyanis Tajti Mátyás szöglete után 
Meshack az olaszok hálójába bom-
bázott (1-0). Hamarosan Gergényi 
Bence távolról a kapufát találta el, 
Májer Milán lövését pedig vetődve 
védte Tătăruşanu. A folytatásban az 
AC Milan átvette a kezdeménye-
zést, azonban a 24. percben Gergé-
nyi nagy bedobása után Mocsi 
Attila fejjel növelte a hazaiak elő-
nyét (2-0). 

Az ivószünet után Tajti Mátyás 
zavartalanul bombázhatott távolról 
a kapuba (3-0), a túloldalon pedig 
Olivier Giroud büntetőből szépített. 
Később Giroud kísérletét Demjén 

Patrik nagy bravúrral védte, így csa-
pata egy félidő után 3-1-re vezetett. 

A meccs kétharmadánál Ante 
Rebic lövése után védett nagyot 
Demjén, majd a milánóiak egy-
szerre tíz cserét hajtottak végre, va-
gyis egy kivételével az összes 
kezdőjük elhagyta a pályát. A fris-
sen beállt kapus, Mike Maignan 
előbb centiméterek híján öngólt 
szerzett, majd nagy bravúrral hárí-
totta Tajti lövését. Közben a túlol-

dalon Kálnoki-Kis Dávid mentett a 
gólvonalról. A 86. percben Rade 
Krunic az öt és feles vonaláról lőtt 
a hálóba (3-2), majd Davide Calab-
ria hagyott ki nagy helyzetet. 

Az olaszok tompaságát kihasz-
nálva tudtak háromgólos különbsé-
get kialakítani a zalaiak, akik 
azonban a meccs végére elfárad-
tak, egy találatot viszont meg tud-
tak őrizni előnyükből a 
gálameccsen. 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyzők: 1. Verstappen 233 pont, 2. Leclerc 170, 3. Pérez 163, 4. Sainz Jr. 

144, 5. Russell 143, 6. Hamilton 127, 7. Norris 70, 8. Ocon 56, 9. Valtteri Bottas 
(finn, Alfa Romeo) 46, 10. Alonso 37, 11. Kevin Magnussen (dán, Haas) 22, 12. 
Ricciardo 19, 13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 16, 14. Sebastian Vettel 
(német, Aston Martin) 15, 15. Mick Schumacher (német, Haas) 12, 16. Cunoda 
Juki (japán, Alpha Tauri) 11, 17. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 5, 18. Stroll 4, 
18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3 

* csapatok: 1. Red Bull 396 pont, 2. Ferrari 314, 3. Mercedes 270, 4. Alpine 93, 
5. McLaren 89, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. Alpha Tauri 27, 9. Aston Martin 
19, 10. Williams 3 

Lemondott a FCSB edzője 
Távozott a FCSB szuperligás labdarúgócsapat vezetőedzője, miután 

a bukaresti alakulat vasárnap este kikapott a fővárosi rivális Rapid 1923 
otthonában. Anton Petrea helyére ideiglenesen Mihai Pintilii ülhet le 
csütörtökön, a Saburtalo elleni Európa-konferencialigás mérkőzésen, 
amelyet – mint ismert – 1-0-s hátrányból kezdenek a fővárosiak. A csa-
pat új edzője ugyanakkor Nicolae Dică lehet, akivel elkezdték a tár-
gyalásokat. 

Szuperliga, 2. forduló, eredmények: FC Universitatea 1948 
Craiova – Kolozsvári CFR 1907 3-1, Kolozsvári FC Universitatea – 
CS Universitatea Craiova 1-1, Bukaresti Rapid 1923 – Bukaresti 
FCSB 2-0. 

Eredményjelző 
Forma–1-es Francia Nagydíj, Le Castellet (53 kör, 309,69 km) 
* pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30:02.112 óra, 2. Lewis 

Hamilton (brit, Mercedes) 10.587 másodperc hátrány, 3. George Russell (brit, Mer-
cedes) 16.495 mp h., 4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 17.310 mp h., 5. Carlos 
Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 28.872 mp h., 6. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 
42.879 mp h., 7. Lando Norris (brit, McLaren) 52.026 mp h., 8. Esteban Ocon (fran-
cia, Alpine) 56.959 mp h., 9. Daniel Ricciardo (brit, McLaren) 1:00.372 perc h., 10. 
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:02.549 

* leggyorsabb kör: 1:35.781 perc (Sainz Jr., 51. kör) 
* pole pozíció: Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Eredményjelző 
Tour de France francia kerékpáros körverseny: 
* 21. szakasz (Párizs, La Défense Arena–Champs-Élysées, 116 km): 1. Jesper Philip-

sen (belga, Alpecin-Deceuninck) 2:58:32 óra, 2. Dylan Groenewegen (holland, Bike- 
Exchange) azonos idő, 3. Alexander Kristoff (norvég, Intermarché-Wanty) azonos idő; 

* az összetett végeredménye: 1. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 79:33:20 óra, 
2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) +2:43 perc hátrány, 3. Geraint Thomas (brit, Ineos Gre-
nadies) + 7:22 perc hátrány. 

Jegyzőkönyv 
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Zalaegerszegi TE – AC Milan 

(olasz) 3-2 (3-1) 
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 11.114 néző. Vezette: Andó-Szabó. 
Gólszerző: Meshack (2.), Mocsi (24.), Tajti (27.), ill. Giroud (30. – 

11-esből), Krunic (86.). 
ZTE: Demjén – Gergényi, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi – Tajti, Szan-

kovics, Meshack (65. Diego Santos) – Májer (65. Huszti A.), Németh 
D. (46. Ikoba), Szalay (46. Kovács B.). 

AC Milan: Tătăruşanu (60. Maignan) – Florenzi (60. Calabria), Ka-
lulu (60. Krunic), Gabbia, Ballo-Touré (60. Tomori) – Tonali (60. 
Adli), Brescianini (60. Bennaszer) – Junior Messias (60. Saele- 
maekers), B. Díaz (60. D. Maldini), Rebic (60. R. Leao) – Giroud (60. 
T. Hernandez).  

A ZTE második gólja Fotó: MTI/Varga György 

 Fotó: a Tour de France közösségi oldala

A Red Bull címvédő holland versenyzője (b) elégedetten kortyolja pezsgőjét, 
miközben a Mercedes két pilótája a két dobogós helyezést ünnepli.  
Fotó: a Forma-1 közösségi oldala

Verstappen újabb győzelme 
a Forma–1-ben 

 Jonas Vingegaard 
a 2022-es Tour de France győztese
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A Zalaegerszeg legyőzte az olasz bajnok AC Milant 



Minden szeptemberben emberek milliói 
várják az új iPhone-okat. Ezelőtt pár évvel 
megszokott jelenség volt, hogy az igazán 
nagy Apple-rajongók a boltok előtt várták, 
nem egy esetben sátorral, hogy megjelenje-
nek az új eszközök, és végre a kezükben tart-
hassák őket. Ezen aztán az online tér és az 
előrendelés lehetősége változtatott, mostanra 
eltűntek a szeptemberi sátrak az Apple üzletei 
elől. Viszont a vásárlási kedv nem lankadt, 
különösen az Egyesült Államokban, ahol az 
almás vállalat szinte monopolhelyzetben van. 
Idén az Apple még nagyobb eladásokra szá-
mít az iPhone 14 modellcsalád esetében, mint 
tavaly az iPhone 13 széria tekintetében. Ez 
már azért is különleges, mert a 13 minden re-
kordot megdöntött, és mindössze három 
hónap elég volt neki, hogy bekerüljön a világ 
TOP3 legeladottabb készülékei közé, ami 
nagy teljesítmény, főleg, ha figyelembe vesz-
szük a globális szintű félvezetőhiányt. 

Most pedig ismét rekordot szeretne dön-
teni az Apple, vagy legalábbis azt állítja, 
hogy idén még nagyobb lesz a kereslet. Ezért 
nagyon furcsa, hogy csökkentette a megren-

deléseket, azaz kevesebb iPhone készül, mint 
a tavaly. Az Apple-értesüléseiről elhíresült 
piaci elemző, Ming-Chi Kuo szerint Kínában 
egyértelműen többen akarnak majd iPhone 
14-et vásárolni, mint 13-at egy évvel koráb-
ban. Azonban a felmérések szerint néhány ki-
sebb kínai kereskedőnek a valaha volt 
legmagasabb letétet kell fizetnie az iPhone 
14-ért. Mindezt azért, hogy ne legyen fenn-
akadás a gyártás tekintetében. Ezzel még nem 
is lenne olyan nagy gond, hiszen ha valóban 
jóval magasabb keresletre számítanak, meg-
térül a befektetés. 

Azonban a DigiTimes szerint az Apple 
ennek ellenére is 10%-kal csökkenteni fogja 
az iPhone 14 megrendeléseit, mert arra szá-
mít, hogy zavar lesz az ellátási láncban, azaz 
nem lesz megfelelő mennyiségű alapanyag, 
amiből össze tudná rakni a telefont. Az almás 
vállalat közleménye szerint a probléma akkor 
jelentkezett, amikor a TSMC – amely az 
Apple csipbeszállítója – három nagy vásár-
lója is módosította a megrendelést. 

Ming-Chi Kuo azonban kétségbe vonja a 
DigiTimes előrejelzéseit. Az elemző azt ál-

lítja, hogy az iPhone 14 alkatrészei a tervek 
szerint érkeznek a gyárakba, így nem kell tar-
tani fennakadástól, legalábbis egyelőre. Azt 
is megemlítette, hogy az Apple általában nem 
változtatja meg az iPhone-ok szállítási előre-
jelzéseit. Az elemző véleménye szerint az 
Apple, ha gondokat tapasztal az ellátási lánc-
ban az új modellek megjelenése előtt, inkább 

elhalasztja a bemutatót, ahelyett, hogy csök-
kentené a megrendelést. Erre már volt példa 
2017-ben, az iPhone X esetében, amely egy-
szerre mutatkozott be az iPhone 8-cal és 8 
Plusszal, azonban az alkatrészhiány miatt 
csak novemberben került a boltokba, szem-
ben a 8-as családdal, amely már szeptember 
végén kapható volt. 

Az okostelefon-gyártók mindent meg-
tesznek azért, hogy legyőzzék a konku-
renciát. Volt már példa rá, hogy az Apple 
és a Samsung évekig harcolt egymással, 
és mikor az egyik, mikor a másik nyert. 
Az ilyen perek többnyire marketincélo-
kat szolgálnak, azaz a per híreit közli a 
sajtó, aminek nyomán máris van egy kis 
ingyen – már amennyire nevezhető 
annak egy olyan per, ami nem egy eset-
ben milliós nagyságban emészti fel a cég 
vagyonát – reklám. Továbbá a másik ok, 
hogy valamennyi pénzre tegyenek szert, 
amit így elvonnak a konkurens cégtől. 
Azonban a Nokia most még tovább 
ment. Két szabadalmi jogi perben is si-
kerre vitte a követeléseit, emiatt pedig az 
Európában egyre több országban feltö-
rekvő Oppo nem forgalmazhatja a készü-
lékeit Németországban. Hogy miért? 
Mert jogtalanul használta a Nokia két 
szabadalmát, legalábbis ezt mondta ki a 
mannheimi regionális bíróság mint első 
fokú uniós védjegybíróság. 

A Nokia Power User oldal szerint a 
problémásabb rész a 4G és 5G technoló-
giákat érintette. Ezek megsértése miatt az 
Oppo nem forgalmazhatja ezután az 
okostelefonjait Németországban, leg-
alábbis azokat, amelyek 4G- vagy 5G-
kompatibilisek. Mivel napjainkban az 
összes okostelefon 4G-képes, ez lénye-

gében azt jelenti, hogy az Oppo minden 
készüléke ki lesz tiltva az országból. 

A Nokia az elmúlt évtizedekben ren-
geteg pénzt fektetett a telekommuniká-
ciós technológiák fejlesztésébe, és 
számos szabadalmat szerzett. A finn vál-
lalat még 2018-ban kötött egy többéves 
szabadalmi megállapodást az Oppóval, 
ám az 2021-ben lejárt. Az Oppo pedig 
ezt követően is használta a szabadalom 
alatt álló technológiát, ezért a Nokia sem 
késlekedett sokat, pert indított, amit meg 
is nyert Európában. Azonban nemcsak itt 
folynak a perek, hanem Ázsiában is. Ha 
ott is eléri a Nokia, hogy kitiltsák az 
Oppót – különösen a távol-keleti orszá-
gokból –, akkor megpecsételte a cég sor-
sát, hiszen az Oppo fő piaca Kína. 

A Nokia szóvivője szerint a mann- 
heimi ítélet nemcsak azt bizonyítja, hogy 
az Oppo megsértette a szabadalmi jogot, 
hanem azt is, hogy a Nokia becsületes li-
cencajánlatot tett, amit az Oppo nem volt 
hajlandó kifizetni. Arról persze senki 
nem beszél, hogy a Nokia egyáltalán fel-
szólította-e az Oppót, hogy le fog járni a 
szerződés, vagy hogy nem fizetett. Vi-
szont az üzlet üzlet, és tagadhatatlan, 
hogy ebben a formában a Nokiának job-
ban megérte mind anyagilag, mind rek-
lám szempontjából. 
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Szabadalmi háború? 

Óriási, kiemelkedő felbontású és hajlítható ki-
jelző, ígéretes kamerarendszer és viszonylag kis 
súly. Röviden így lehetne jellemezni a Huawei új 
hajlítható okostelefonját, a Mate Xs 2-t. Már az 
nagy előrelépésnek számít, hogy mintegy 75 
grammal könnyebb telefont tudtak összerakni, 
hiszen a tömegét 300-ról 225 grammra csökken-
tették. 

A készülék tablet módban 7,8 hüvelykes, azaz 
0,2 hüvelykkel kisebb, mint az előd modell, vi-
szont a képfrissítési ráta 90-ről 120 Hz-re emel-
kedett, és most már a pixelsűrűség is 424 ppi, 
ami elegendő ahhoz, hogy kiváló minőségben le-
hessen élvezni a tartalmakat. 

A Mate Xs 2 nagy előnye, hogy csukott álla-
potban, azaz telefon módban 6,5 hüvelykes a  
képernyő, ami sokkal jobb felhasználhatóságot 
eredményez, mint a konkurens gyártók modell-
jein levő. További „piros pont”, hogy összehajlí-
tott állapotban sem vastagabb egy hagyományos 
okostelefonnál, ami nem mondható el az összes 
hajlítható készülékről. 

Ami a kamerákat illeti, az előd modellbe Leica 
lencsék kerültek, viszont az embargók miatt ezt 
a Mate Xs 2 már nem kaphatta meg, ami nem túl 
jó hír. Annak ellenére sem, hogy a 13 megapixe-
les nagy látószögű kamera jobban használható, 

mivel 17-ről 13 milliméterre módosították a fó-
kusztávolságát, illetve az 50 megapixeles főka-
mera is több fény beeresztésére képes. Viszont a 
megszokott, Leica lencsék miatti kiemelkedő mi-
nőség ebben a készülékben biztosan nem lesz 
benne. Ez persze nem azt jelenti, hogy a Huawei 
nem tud jó minőségű lencséket gyártani, de idő 
kell hozzá, hogy igazolja a technológia minősé-
gét. 

További fájdalmas pont, hogy a kereskedelmi 
háború miatt nemcsak a Google-szolgáltatások-
ról kell lemondjunk, hanem az 5G-támogatott-
ságról is. Valamint, bár erős a készülék, csak a 
Qualcomm tavalyi csúcsprocesszorát kapta meg. 
Három változatban készül a Mate Xs 2, ezek 
közül a 8 GB RAM-mal és 512 GB belső tárhely-
lyel szerelt fog megérkezni az európai piacra. Az 
eddigi tesztelők véleménye szerint a rendszer 
megfelelően van optimalizálva, nincsenek döc-
cenések és lefagyások, a 4600 mAh akkumulá-
torral pedig az üzemidő sem nevezhető rossznak. 
Bár nagy telepről van szó, a nagy teljesítmény és 
a nagy kijelzők sokat fogyasztanak, de ennek el-
lenére is kibír a készülék egy teljes napot. 

Más kérdés, hogy ki fogja megvásárolni, hi-
szen sem Google-szolgáltatások, sem 5G, de 
mégis ott van rajta a közel 2000 eurós árcímke. 

A Huawei összehozta 
a tökéletes hajlítható okostelefont 

A kevesebb néha több? 
Nokia-reklámfotó, illusztráció                Forrás: Nokia

 Huawei Mate Xs 2                            Forrás: Huawei 

 iPhone 14-koncepció    Forrás: Ming-Chi Kuo 



A marosvásárhelyi Magányosok 
Klubja a járvány miatti két év szü-
net után idén XX. alkalommal 
szervezte meg a vándor gulyásfőző 
versenyt, amelyre az iszlói sportpá-
lyán került sor. Ennek történetét 
Kopacz Imola klinikai szakpszi-
chológus a Marosvásárhelyi Rádió 
magyar adásában ismertette.  

Július 16-án reggel indultunk 
Iszlóba, kedves gépkocsivezetőnk 
Siklódi Zoltán, a Bata szállítási 
vállalat alkalmazottja, aki segítsé-
günkre volt a sok-sok csomag elhe-
lyezésében. A házigazda a kijelölt 
területet szépen berendezte aszta-
lokkal, padokkal, és előkészítették 
a főzéshez szükséges fát és vizet is. 

A zenészek, Szilágyi Sándor nó-
taénekes és csapata, az XYZ zene-
kar, Krizsán Levente, Vidám 
Gyula, Szilágyi Barna elfoglalták a 
kijelölt helyet, s 9 órakor kezdődött 
az ünnepi megnyitó. 

Kopacz Imola főszervező, a klub 
vezetője köszöntötte a jelenlevő-
ket, és elmondta, hogy a rendez-
vényt hosszú készülődés előzte 
meg. Örömét fejezte ki, hogy újra 
együtt lehetünk, nemzetünk szoká-
sait és ősi hagyományait ápolhat-
juk. Barabási Ottó, Székelyhodos 
község polgármestere házigazda-
ként üdvözölt, és elmondta, hogy 
nagy megtiszteltetés a gulyásfőző 

verseny iszlói állomása, ritka ünne-
pély. Kopacz Imola bemutatta a 
zsűritagokat, átnyújtotta a nekik 
járó palástot és a jelvényt.  

A zsűri tagjai: Kopacz Imola, 
Barabási Ottó polgármester, Szabó 
Ödön vendéglátóipari vállalkozó, 
mesterszakács, Hajlák Attila István 
római katolikus plébános. A főszer-
vező kérésére a zsűri tagjai esküt 
tettek, hogy a gulyásfőző verse-
nyen a legjobb tudásuk szerint és 
részrehajlás nélkül fognak érté-
kelni. 

A bográcsfőnökök bemutatko-
zása után kisorsolták a bográcshe-
lyeket, ezzel a nyolc üstnél 
elkezdődött a főzés. A versenyzők 
között volt Nemes István székely-
hodosi csapata, Nagy Júlia, a Ma-
rosszéki Történelmi Vitézi Rend 
képviselője, aki pityókás gulyást 
főzött csipetkével, Nagy Lehel, aki 
jobbágytelki gulyást készített, Elek 
Ilona és az Ügyes Kezek Alapít-
vány csapata, Dáné Teréz a köves-
dombi katolikus egyház 
csapatával, akik székely gulyást 
készítettek. A marosvásárhelyi Ma-
gányosok Klubja három csapattal 
jelentkezett: Fazakas Gizella csa-
pata vándorgulyást, Kaszács Erzsé-
beté a kanászok nyakas gulyását, 
Czerán Erzsébeté gombás gulyást 
készített.  

Közös ebéd, szomszédolás, 
majd a Magányosok Klubjának 
kulturális műsora következett. 

Énekelt a menyecskekórus, sza-
valt Berei Árpád, Lengyel Erzsé-
bet, Fejéregyházi Tünde, Czerán 
Erzsébet, énekelt Fodor János, Fa-
zakas Gizella és Némety Ibolya. 
Kopacz Imola átadta az oklevele-
ket és az ajándékokat a zsűritagok-
nak, a zenészeknek, valamint 
Ferenczi Attila Levente fiatal éne-
kesnek, Tóth Béla rádióriporter-
nek, Baricz Lajos 
marosszentgyörgyi római katolikus 
plébánosnak, aki éveken át támo-
gatta a rendezvényt. 

 A támogatók népes csoportja 
nélkül nem valósulhatott volna 
meg zökkenőmentesen a XX. bog-
rácsgulyásfőző verseny. A meghí-
vókat és okleveleket Vincze Loránt 
európai parlamenti képviselő ma-
rosvásárhelyi központi képviselői 
irodájában Bándi Zsolt irodavezető 
készítette. Hajlák Attila István és 
Baricz Lajos plébánosok könyv-
adományai a díjak értékét növel-
ték. A főadományozó a 
marosvásárhelyi Magányosok 
Klubja volt. A vándor bográcsgu-
lyásfőző verseny nyertesei: I. he-
lyezett Nemes István 
(Székelyhodos) csoportja, II. he-
lyezett Dáné Teréz csoportja a kö-
vesdombi katolikus egyház- 
községből, III. helyezett Elek Ilona 
(Ügyes Kezek Alapítvány) cso-
portja lett, a legkisebb gulyás díját 
Fazakas Gizella csoportja nyerte a 
Magányosok Klubjától.  

A gulyásfőző versenynek híre 
van, újabb helyszínekre kaptunk 
meghívást. Köszönjük Kopacz 
Imola főszervező önfeláldozó 
munkáját, és ezúttal köszönjük 
mindazoknak, akik hozzájárultak a 
sikerhez. Bízzunk benne, hogy 
Isten segítségével jövőre újra 
együtt lehetünk az áldásos csapat-
építésben a keresztényi szeretet 
jegyében. 

Czerán Erzsébet 

 Az 1989/90-es gengszterváltás 
átrajzolta Európa térképét, és új 
életrecepteket fogalmazott meg az 
itt élők számára. Az új káosz (mert 
rendszernek nem mondanám) meg-
szüntette a munka becsületét és 
busás nyereséggel kecsegteti az 
ügyeskedőket. Marosvásárhelyen 
majdnem minden gyárat bezártak, a 
munkásokat szélnek eresztették. Az 
élelmesebbje megtanulta az új re-
ceptet: valami olyan ökörséget kell 
kitalálni, amire idecsődül a vásári 
csőcselék, hogy elkápráztassa 
magát a nagy semmivel: lufi, vatta-
cukor, tűzijáték. Gyere népem, láss 
csodát!  

Rövid írói pályám során több al-
kalommal is kritikával illettem az új 
világ szélhámosait, akik – valljuk 
be férfiasan – az emberi hülyeség és 
kényelem „forintosításából” gazda-
godtak meg.  

Pusztába kiáltó szó címmel arról 
írtam 1993-ban, hogy az egyik szé-
kely faluban minden este felnőttek-
nek szóló videofilmeket vetít egy 
kufár, s szerfölött nagy rá az 
igény(telenség). Prédikációmban 
ezt írtam: „Az adventi fordulat nem 
a liberalizmust (»mindenki azt csi-
nál, amit akar«) és nem az anarchiát 
(»senki se csináljon semmit«), 
hanem a demokráciát (»mindenki 

tegye a kötelességét«) ígéri, ugyan-
akkor meghirdeti a választás jogát 
és a szellem szabadságát is. 

– Hát én akkor azt választom, 
hogy elmegyek videózni – mon-
daná Bárki. És akkor föl kell hívni 
Bárki figyelmét arra, hogy a mon-
dat végére már nem figyelt oda, 
mert az igazi győzelmet a szellem, 
a gondolkodni képes józan ész föl-
szabadulása jelenti.”  

Írásomat a helyi lelkipásztornak 
címeztem, s így végződött: „Igen, 
Tiszteletes úr, számolni kell azzal, 
hogy a nyugati szél előbb a pelyvát 
szórja be az ablakon. 

Harcba kell szállni, Tiszteletes úr, 
újfent hirdetni kell a gondolat érté-
két, az ész felsőbbrendűségét, a jól 
végzett munka örömét – föl kell 
mutatni mindent, ami örökbecsű, 
ami többet ér az üres (videó)lát-
ványnál. S mindezt nem tiltással, 
csupán a szó és az írás erejével. 
Klasszikus íróink, költőink mun-
káit, tankönyveket és szakkönyve-
ket kell az emberek kezébe adni, és 
újra meg újra elmondani nékik, 
hogy az igazi értékek pénzért nem 
kaphatók. Békét, tudást, becsületet, 
szeretetet, egészséget sehol sem 
árulnak! S ha Bárki megtanulta a 
könyvet választani, akkor a kufárok 
majd szép csendben összeszedik a 

látványok dobozát és eltakarodnak. 
Kívánok Önnek ehhez az irdatlan 

munkához égig érő türelmet, kitar-
tást és jó egészséget!”  

1998-ban egy másik huncutság-
ról írtam (az akkor még létező Ro-
mániai Magyar Szóban), s 
bátorkodtam megdorgálni a verseny 
főszervezőjét, a falu akkori polgár-
mesterét. „A Hargita Népe (aug. 
24.) tudósítást közöl a 3. Hargita 
Trophyról, címe: Mindenki nyert. 
Öt napig tartó autózás úttalan uta-
kon. Nem a Szaharában, ahol mind-
egy a homoknak, hanem 
Homoródalmás környékén, erdőn-
mezőn. Negyvenkét terepjáró gép-
kocsi, kilencvennégy személy. Mint 
egy kisebb hadsereg. Négy napig 
tartott a keményebb menet, egy nap 
pihenő, de az sem kényelmes nyúj-
tózás az árnyékban. Csak a »dél-
előtt jelentett némi pihenést, délután 
patakjárást szerveztek, természete-
sen autókkal«. Úristen, milyen le-
hetett az a patakjárás? Keresztben 
vagy hosszában gázoltak a me-
derbe? Csermely, patak mellett még 
gépkocsit sem szabad mosni, nem-
hogy belehajtani. Amiből más 
iszik…” 

A csíkszeredai napilap cikkéből 
azt is megtudhattuk, hogy „ki 
nyert”: „Mindenki, aki eljött, és 

látta ezeket a csodálatos hegyeket – 
volt a sokatmondó válasz.” Nota 
bene: a verseny résztvevői magyar-
országi raliversenyzők, akik élnek-
halnak a benzingőzért és kedvenc 
muzsikájuk a motor visítása meg a 
fékcsikorgás. A cikkemben ezt kér-
deztem a szervezőtől: „Így akarja 
megismertetni Erdély szép tájait a 
barátaival? Ne vegye tolakodásnak, 
se sértésnek: ha ennyire szeretik az 
erdélyi tájakat, miért nem ajánlotta 
nekik az apostolok lován bejárni 
azokat a helyeket? Egészen kicsi, 
végtelenül csöndes csoportokban.”  

Ugyanez az úriember – „mind-
annyiunk Berci bácsija” – később 
sípályát is épített a falu határában, 
300 méteres felvonóval, hóágyúval. 
Az idevágó recept kimondja: találj 
ki valami extravagáns dolgot, amire 
bejönnek a palimadarak (esetünk-
ben a lusták, akik a restség miatt 
képtelenek fellépegetni a dombra), 
s a bejárathoz tegyél ki egy nagy 
perselyt. Ezúttal a kényelemszerető 
tömeg volt a „célközönség”, az 
üzlet virágzott. Törvényes pénzke-
reset, semmi gond. 

Elérkezünk a fesztiválok témakö-
réhez is, de előbb még egy „pislan-
tásnyi” kitérőt teszek. Amikor 
elindultak a Duna–Tisza közéből a 
pünkösdi zarándokbuszok, akkori-

ban megkérdeztem a marosfői 
Mókus vendéglő pincérét: élénkült-
e a forgalom? A válasz: „Hogyne, 
megáll egy-egy busz, negyvenen 
állnak sorba a vécénél. Ennyi.”  

 Akkor: fesztivál. Megérkezett a 
Vibe közönsége: az idén 82 ezer 
ember (ez kb. városunk lakosságá-
nak a fele), lepengették a belépőt, a 
szervezők bezsebelték a hasznot, a 
városi önkormányzat nagylelkűen 
bedobta a kalapba egy kétszobás 
blokklakás árát, majd takaríttatott. 
Nyolc ciszterna húgy, ezer köbmé-
ter szemét, szutyok, dzsuva és a 
többi.  

A régi rómaiak is tudták, a fizika 
pedig törvénybe foglalta: „minden 
akció reakciót szül”. Egyre több tu-
risztikai célpont (Barcelona, Ve-
lence; Budapest, VIII. kerület etc.) 
lakói unták meg a tízezernyi szel-
fiző végeláthatatlan vonulását, a 
macskaköveken cibált kofferek kat-
togását, a részeg gajdolást, az üveg-
töréseket és a többi. Városunk népe 
egyelőre szelíd bojkottal viseltetik 
a látványosságok iránt, mert – ért-
hető okokból – irtózik mindenfajta 
tüntetéstől. (Vesd össze: Fények és 
árnyak a városünnepen. Népújság, 
jún. 27.) 

 Kuszálik Péter  
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Fotó: Újfalvi Bernadett

Fotó: Fejéregyházi Tünde 

Új korunk egyik receptje 

Vándor bográcsgulyásfőző verseny Iszlóban 

„Vigyáz  
házanépe dolgaira”  

Ezzel a mottóval került sor nő-
szövetségi találkozóra Sáromberkén 
június 19-én vasárnap délután. A 
hőség elől menekülve jóleső érzés 
volt a műemlék templom padjaiba 
beülni a környező falvak asszonya-
inak, akik mintegy tíz településről 
érkeztek. A templomban az igét nt. 
Szántó Tünde lelkipásztornő tolmá-
csolásában hallhattuk, és a mintegy 
120 résztvevő együtt énekelte szép 
zsoltárainkat. Megható volt hallani 
Kelemen Eszter szép és őszinte bi-
zonyságtételét, aki az Urat dicsérte, 
amiért élete válságos idején minden 
bajból kimentette és erőt adott, 
hogy elviselje az élet keresztjét. A 
szünetet követően dr. Kádár Anna-
mária pszichológus, tréner, egye-
temi oktató Önbecsülés és a 
küzdőképesség megalapozása cím-
mel tartott előadást, amit hallgató-
sága élénk figyelemmel követett, és 
kedvet kapott, hogy a dedikált 

könyveket megvásárolva több is-
meretet elsajátítson az adott témá-
val kapcsolatosan. A nagyernyei 
Ferenczi Attila szép éneke betöl-
tötte a templomot, majd a sárom-
berki Teleki Sámuel Általános 
Iskola tanulói diavetítéssel egybe-
kötött helyismereti előadást tartot-
tak, végül pedig Berekméri Réka 
szép hangjában gyönyörködhet-
tünk.  

A rendezvényt köszöntötte Bor-
sos Melinda, az Erdélyi Nőszövet-
ség elnöknője és nt. Veress Róbert 
esperes. A két szünetben a résztve-
vőket a sáromberki asszonyok jó-
voltából ízletes süteményekkel, 
házi, illetve a Bálint család Filiz 
pékségében sült kaláccsal, valamint 
sok más finomsággal vendégelték 
meg. A rendezvény az Ároni áldás-
sal ért véget. 

Porkoláb Levente  
református lelkipásztor 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

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

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

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



A cápák fontos szerepet tölte-
nek be a tengeri ökosziszté-
mákban, és nem egy fajuk 
védelemre szorul. Ennek elle-
nére az emberek jó része vér-
szomjas fenevadaknak tekinti 
őket, pedig a cápatámadások 
rendkívül ritkák – hangsú-
lyozza pénteki közleményé-
ben a Budapesti Állat- és 
Növénykert. 

Az intézmény felhívta a figyel-
met arra, hogy a cápatámadások 
híre azonnal bejárja a világsajtót és 
ennek hatására az emberek jó része 
vérszomjas fenevadnak tekinti őket, 
noha az a kép, ami az ilyen hírek 
nyomán a cápákról az emberek jó 
részében kialakul, egyáltalán nem 
felel meg a valóságnak.  

Mint írják, a cápatámadások 
ritka, kivételes, rendkívüli esetek, s 
mint ilyenek, igen alaposan doku-
mentáltak is. A hiteles adatokat az 
International Shark Attack File 
(ISAF) adatbázisában kezelik. A 
nyilvántartást 1958-ban hozták létre 

és jelenlegi kezelője a Floridai 
Egyetem Természetrajzi Múzeuma. 
Az ISAF adatbázisában több mint 
hatezer esetleírás szerepel (ideértve 
a könnyebb sérülésekkel járó bal-
esetekről szóló beszámolókat is) 
1580-tól kezdve egészen napjain-
kig.  

A statisztikák szerint az egész vi-
lágon évente száz és kétszáz közötti 
a cápatámadások száma, de ebben a 
számban a provokált cápatámadá-
soktól kezdve az akváriumi balese-
tekig, a kisebb horzsolásoktól a 
cápaketreccel való összeütközése-
kig minden eset benne van.  

A statisztika alapján a „nem pro-
vokált” cápatámadások száma 
ötven és száz között szokott lenni 
évente, a halálos kimenetelű cápa-
támadások száma pedig egy évben 
átlagosan öt és tíz közötti. Összeha-
sonlításként hozzáteszik, hogy a vi-
lágon évente több mint egymillióan 
halnak meg közúti balesetben,  
százezerszer annyian, mint cápatá-
madás miatt.  

„Valójában sokkal nagyobb az 
esély arra, hogy valaki a tenger-
partra tartva vagy onnan hazajövet 
út közben szenved balesetet, mint 
hogy a tengerben cápatámadás cél-
pontja legyen. Sőt, a lottó főnyere-
ményére is több az esély” – 
hangsúlyozzák. 

A cápákkal kapcsolatos tévhitek 
ellen ismeretterjesztő programjaival 
is küzd a Fővárosi Állatkert. Ismer-
tetésük szerint a 2018-ban megnyílt 
Cápasuliban a cápák több fajával is 
találkozhatnak a látogatók, heti öt 
napon – kedden, szerdán, pénteken, 
szombaton és vasárnap – pedig me-
rüléses cápaetetést is tartanak, 
amelynek során a gondozók köny-
nyűbúvár felszerelésben lemerülve 
etetik és tréningezik az állatokat. 

A cápáknak ötszáznál is több faja 
létezik. Közülük 34 olyan, amelyről 
akár csak egyszer is feljegyezték az 
elmúlt évszázadok során, hogy 
egyede emberi sérüléssel járó bal-
esetet okozott. A súlyos cápatáma-
dások nagy része pedig csupán négy 

fajhoz, a fehér cápához, a tigriscá-
pához, a bikacápához és az óceáni 
fehérfoltú cápához köthető. Ugyan-
akkor még ezek a cápatámadások is 
jórészt félreértésen, prédatéveszté-
sen alapulnak, nem beszélve a pro-
vokált cápatámadásokról, például 
amikor egy jó szelfi kedvéért finom 
falatokkal próbálják közelebb csa-
logatni őket – mutatnak rá, hozzá-
téve, hogy az emberek és a cápák 
találkozásakor általában nem az 
ember, hanem a cápa húzza a rövi-
debbet, hiszen a cápákat százmilli-
ószámra fogják ki évente. A 
cápauszonyleves miatt kifogott ál-
latokat uszonyaik levágása után 
gyakran eleven halálraítéltként 
lökik vissza a tengerbe. 

A cápák közvetlen pusztítása, va-
lamint az olyan közvetett tényezők, 
mint az óceánok szennyezése, fel-
melegedése és savasodása miatt 
számos fajuk ritkulóban van, és 
több közülük ma már kritikusan ve-
szélyeztetettnek számít – mutatnak 
rá. 

Felidézik, hogy 2017 decemberé-
ben az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete Közgyűlésének 72. ülésszakán 
hirdették meg a 2021-től 2030-ig 
tartó Óceánok Évtizedét. Az évti-
zedhez kapcsolódó egyik központi 
fogalom az óceánokra, világtenge-
rekre vonatkozó általános művelt-
ség, illetve annak terjesztése, 
bővítése a széles nyilvánosság kö-
rében.  

Az UNESCO kiemelten foglal-
kozik ezzel a témakörrel, olyan vi-
lágméretű együttműködést hozva 
létre, amelynek célja, hogy felhívja 
a széles nyilvánosság figyelmét az 
óceánok védelmére és fenntartható 
hasznosítására. A kezdeményezés-
hez a Fővárosi Állat- és Növénykert 
is csatlakozott. Mint felidézik, 
ennek a munkának már több mint 
egy évszázados hagyománya van, 
mivel Magyarországon az első nyil-
vános, tengeri állatokat is bemutató 
akvárium is az állatkertben nyílt 
meg még 1912-ben. (MTI) 
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A cápákkal kapcsolatos tévhitekre hívja fel a figyelmet a Budapesti Állatkert 

Tamási Áron 125 címmel nyílt 
kiállítás hétfőn Budapesten. 
A 125 éve született író élet-
művét bemutató tablósoro-
zat a Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA) irodaházá-
nak Andrássy úti oldalán lát-
ható. 

Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára a Tamási Áron- 
emlékévhez kapcsolódó kerítéski-
állítás megnyitóján kiemelte: az író 
alakja máig összekapcsolja a ma-
gyarságot, ma is az egyik legolva-
sottabb magyar szerző. 

Az emlékév programjaival nem-
csak Tamási Áronra, hanem az er-
délyi magyarságra és a 
székelységre is felhívják a figyel-
met – mondta. 

A nemzetpolitikai államtitkárság 
2016 óta hirdet meg emlékéveket – 
mondta, hangsúlyozva: köztük is 
kimagasló értékű az idei, amelyet 
január 22-én, a magyar kultúra 
napján indítottak el Marosvásárhe-
lyen. Ezzel párhuzamosan Buda-
pesten is megkezdődött az 
eseménysorozat, amelynek kereté-
ben számos programot, köztük ta-
nulmányi versenyeket is 
szerveznek. Kiemelte: céljuk, hogy 
minél több gyereket, fiatalt nyerje-
nek meg, és népszerűsítsák az em-
lékév eseményeit. Egy közkedvelt 
íróról van szó, akit viszont újra és 
újra meg kell ismertetni a magyar 

társadalommal, hiszen a kultúra 
olyan dolog, amelyet mindig újra 
és újra kell tanulni – hangsúlyozta. 

Hozzátette: ezért is hozták létre 
a vándorkiállítást, amelyet már 
megnyitottak Csíksomlyón, Far-
kaslakán, Sátoraljaújhelyen, Csík-
csomortánban, Gyulán, Mikházán, 
valamint Tusnádfürdőn, és nem 
csak az emlékévben, hanem azt kö-
vetően is számos helyszínen bemu-
tatnak – a Kárpát-medencében és a 
diaszpórában is. 

Richly Gábor, az MMA főtitkára 
arról beszélt, hogy Tamási Áron 
élete a 20. század kortörténeti do-
kumentumaként is értelmezhető. 
Székelyföldről indulva, Amerikát 
megjárva, Magyarországon letele-
pedve mindvégig fáradhatatlanul 
munkálkodott azon, hogy hidat te-
remtsen az anyaország, a Kárpát-
medence és a világ magyarsága 
között – fogalmazott. 

Hozzátette: a Tamási Áron Köz-
alapítvány és a Magyarság Háza 
közreműködésével megvalósuló 
kiállítás az író életpályájának né-
hány jelentős állomását mutatja be, 
számos idézet és korabeli fotográ-
fia felhasználásával. 

Elmondta: az MMA további kul-
turális programokat is szervezett az 
emlékévben. Felidézte: márciusban 
mutatták be az MMA kiadójának 
gondozásában megjelent Tamási 
Áron-albumot, amelyet az író szü-
lőfalujában, Farkaslakán és Ko-
lozsváron is megismerhet majd a 

közönség. Mint sorolta, megjelen-
tetik Ablonczy László tanulmány-
kötetét, amely a Tamási-darabok 
színházi előadásait dolgozza fel 
Tamási Áron sorsjátékai címmel, 
emellett az Ábel-trilógia új kiadá-
sát, az erdélyi születésű képzőmű-
vész, Szilágyi Varga Zoltán 
illusztrációival, továbbá In memo-
riam Tamási Áron címmel portré-
filmet készítenek. A Magyar 
Írószövetséggel együttműködve a 
napokban hirdettek meg esszé- és 
novellaíró pályázatot, amelyre 
szeptember 30-ig várják a pálya-
műveket – tette hozzá. 

Tamási Áron születésnapja al-
kalmából, szeptember 20-án a La-
kiteleki Népfőiskolával közösen 
tartanak Tamási Áron-emlékülést 
Lakiteleken. A Sütő András Baráti 
Egyesület Tündökletes világ című 
előadását szeptember 27-én lát-
hatja a közönség a Pesti Vigadó-
ban, a Tamási Áron Művelődési 
Egyesülettel pedig őszi zarándok-
latot szerveznek akadémikusaik 
számára Farkaslakára – sorolta az 
emlékév programjait. 

A megnyitón Tamási Áron alak-
ját Vári Fábián László író, az 
MMA Irodalmi Tagozatának veze-
tője idézte fel. 

A Tamási Áron (1897-1966) 
életművéhez kapcsolódó, 17 tabló-
ból álló kiállítás októberig látható. 
(MTI) 

Tamási Áron 125 címmel nyílt kiállítás 
Budapesten 

Elsőbálozó lányok lettek 
az Anna-bál szépei 

Kemecsei Anna Viktóriát vá-
lasztották a 197. Anna-bál 
szépének szombat éjjel. Az 
első udvarhölgy Zelena Zóra, 
a második udvarhölgy pedig 
Janovszki Csenge lett. 

A bál szépe, a 17 éves budapesti 
Kemecsei Anna Viktória a kőbányai 
Szent László Gimnázium tanulója. 

Elmondta, korábban nagynénjét 
is megválasztották az Anna-bál szé-
pének. 

A bál első udvarhölgye a mis-
kolci Zelana Zóra, aki 19 éves, és 
születésnapi ajándékként kapta a 
báli belépőt. Janovszki Csenge, a 17 
esztendős második udvarhölgy a 
Komáromhoz közeli Nagyigmánd-
ról érkezett. 

Az első Anna-bált 1825. július 
26-án tartották Balatonfüreden, a 
Horváth-házban, Szentgyörgyi Hor-
váth Fülöp János fogadójában a 
házigazda leányának tiszteletére. Az 
ifjú Anna Krisztina azon az estén is-
merkedett meg leendő férjével, Kiss 
Ernő huszár főhadnaggyal, aki ké-
sőbb az 1848-49-es szabadságharc 
aradi tábornok-vértanúja lett. 

Emlékére 2003 óta minden évben 
átadják az őt ábrázoló herendi por-
celán huszárszobrot egy olyan sze-
mélyiségnek, aki sokat tett és tesz 
Balatonfüred kultúrájáért és szel-
lemi életéért. Idén ezt a díjat Eper-
jes Károly színművész vette át.  
(MTI) 

Velencei filmfesztivál  
Julianne Moore Oscar-díjas 
színésznő lesz az augusztus 
végén kezdődő 79. Velencei 
Nemzetközi Filmfesztivál zsű-
rijének elnöke – jelentette be 
pénteken Alberto Barbera, a 
fesztivál művészeti igazga-
tója. 

A filmmustra Arany Oroszlán-dí-
járól döntő nemzetközi zsűriben he-
lyet foglal még Audrey Diwan 
francia filmrendező, aki tavaly 
Arany Medve-díjat kapott Happe-
ning című filmjéért, Leila Hatami 
iráni színésznő, Kazuo Ishiguro 
Nobel-díjas író, Mariano Cohn ar-
gentin rendező-producer, Leonardo 
Di Costanzo olasz filmrendező és a 
2019-ben hét Goya-díjat elnyerő 
spanyol rendező, Rodrigo Soro-
goyen – írta meg a The Hollywood 
Reporter.  

Julianne Moore 2002-ben a Ber-
linalén Ezüst Medve díjat kapott Az 
órák című filmben nyújtott alakítá-

sáért, és még abban az évben Velen-
cében is díjazták a Távol a menny-
országtól című filmjéért, a cannes-i 
filmfesztiválon pedig 2014-ben a 
Térkép a csillagokhoz című filmmel 
nyert díjat. Oscar-díját 2015-ben a 
Megmaradt Alice-nak című  
Alzheimer-dráma főszerepéért 
kapta. Az amerikai színésznő a ta-
valyi testületet vezető Pong 
Dzsunho dél-koreai rendezőt követi 
a zsűrielnöki székben. 

A velencei nemzetközi zsűri a 
legjobb filmnek járó Arany Orosz-
lán díj mellett a zsűri nagydíját, a 
legjobb rendezés Ezüst Oroszlán 
díját, a legjobb színésznő és színész 
Coppa Volpi-díjait, különdíjat, for-
gatókönyvírói díjat, valamint a leg-
jobb fiatal színésznő és színész 
Marcello Mastroianni-díját ítéli 
oda. 

A 79. Velencei Nemzetközi Film-
fesztivált augusztus 31. és szeptem-
ber 10. között rendezik meg. (MTI) 

 A 197. Anna-bál szépe, a 17 éves budapesti Kemecsei Anna Viktória (k), első udvarhölgye, a 
19 éves miskolci Zelana Zóra (j) és második udvarhölgye, a 17 éves nagyigmándi Janovszki 
Csenge.                 Fotó Vasvári Tamás/ MTI 

A. Szabó Magda, a Tamási Áron Közalapítvány elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és 
Richly Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára (b-j) a Tamási Áron 125 című kerítéskiállítás megnyitóján Fotó: MTI/Illyés Tibor 



Az elmúlt 24 órában 4955 új 
koronavírusos megbetege-
dést igazoltak Romániában, 
861-gyel többet, mint egy 
nappal korábban – közölte 
hétfőn az egészségügyi mi-
nisztérium.  

Az új megbetegedések közül 
954 esetben újrafertőződést mutat-
tak ki, az érintettek az első meg-
fertőződéstől számított több mint 
90 nap elteltével kapták el ismét a 
vírust. A legtöbb új esetet Buka-
restből (921) jelentették, de magas 
az esetszám a következő megyék-
ben is: Kolozs – 440, Konstanca – 
242, Temes – 217, Brassó – 213. A 
14 nap alatt regisztrált új fertőzöt-
tek száma ezer lakosra vetítve Bu-
karestben a legnagyobb, 6,85 
ezrelék. A fővárost a következő 
megyék követik fertőzöttségi ráta 
szempontjából: Kolozs – 5,04, 
Ilfov – 4,84, Konstanca – 4,28, 
Brassó – 4,05, Szeben – 4,01, Pra-
hova – 3,32 és Temes – 3,18. Az 
elmúlt nap során 1999 RT-PCR 
tesztet végeztek el (1269-et az 
esetmeghatározás és az orvosi pro-
tokoll alapján, 730-at kérésre), és 
12.487 antigéngyorsteszt eredmé-
nyét dolgozták fel. Eddig összesen 
13.282.870 koronavírusteszt ered-

ményét dolgozták fel és 
10.616.830 antigéngyorstesztet 
végeztek. Az új esetekkel 
3.011.711-re nőtt a járvány kez-
dete óta diagnosztizált fertőzöttek 
száma Romániában. Az igazolt új 
megbetegedések mellett 146 fertő-
zött személynek ismét pozitív lett 
a koronavírustesztje.  

Hétfőn 3392 személyt kezeltek 
kórházban Covid-19-cel, 417-tel 
többet, mint előző nap – jelentette 
hétfőn az egészségügyi miniszté-
rium. Intenzív terápiás ellátásra 
204 beteg szorul, közülük 172-en 
oltatlanok. 

A kórházban kezelt koronavíru-
sos páciensek között 565 kiskorú 
van, közülük hármat intenzív terá-
pián ápolnak. Az elmúlt 24 órában 
öt koronavírussal diagnosztizált 
személy (két férfi és három nő) ha-
láláról érkezett jelentés. Egy közü-
lük az ötvenes, egy a hatvanas 
éveiben járt, háromnak az életkora 
pedig meghaladta a 80 évet.  

Valamennyien más betegségek-
ben is szenvedtek, és egyikük sem 
volt beoltva Covid-19 ellen. Ezzel 
65.862-re emelkedett a koronaví-
russal összefüggésbe hozható ha-
lálesetek száma az országban. 
(Agerpres) 

ADÁSVÉTEL 

ELADÓ használt főzőkályha 
Nyárádmagyaróson, a 114. szám alatt, 
91 lej. Tel. 0745-653-588. (-) 

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

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (16170-I) 

LAKÁS 

ELADÓ 51 m2-es, háromszobás, 
külön bejáratú szobás tömbházlakás 
a Kövesdombon (harmadik emelet a 
4-ből) hőközponttal. Ára: 69.000 
euró. Tel. 0744-523-309. (sz.-I) 

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

MAGÁNSZEMÉLY elad jó állapotú, 
3/4. emeleti lakást + egy garázst a 
Kárpátok sétányon. Irányár: 82.000 
euró. Közvetítők nélkül! Érdeklődni a 
0743-691-782-es telefonszámon. 
(16624-I) 

KIADÓ két egyetemista lány részére 
kétszobás tömbházlakás az orvosi 
egyetem közelében. Tel. 0742-523-
072. (16514-I) 

MINDENFÉLE 

KERESEK kiadó garázst, raktárhelyi-
séget (60, 70 m2-ig) esetleg a város 
szélén vagy közeli faluban. Üres ház 
vagy csűr is szóba jöhet. Minimum 6 
hónaptól két évig. Tel. 0743-790-950. 
(16617-I) 

ÉPÍTKEZÉSBE munkást keresek. 
Tel. 0770-621-920. (16547-I) 

SZOBAFESTÉST és kapuk, kerítések 
festését vállalom. Tel. 0747-462-267. 
(16549) 

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

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

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, zsindelytető készítését, javítá-
sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 
meszelést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16522-I) 

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

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

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőké-
szítést bármilyen lemezből, cserép-
ből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 
0746-739-502. (16403) 

VÁLLALUNK tetőjavítást bármilyen 
anyagból (cserepes lemezből is), já-
rólaplerakást, külső szigetelést (saját 
anyagból is), kőművesmunkát, kerí-
téskészítést. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0753-967-492, 
0751-622-195, István. (16570-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0759-638-257, Miklós. (16609-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (16351-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (16567-I) 

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk július 
26-án az elhunyt testvérre, 
CSEGZI JENŐRE halálának 
15. évfordulóján.  

Szerettei. (16506) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy  

RADOVICS ARANKA 
szül. Ercsei 

2022. július 13-án, 90 éves korá-
ban, türelemmel viselt, súlyos 
betegség után Isten akaratában 
megnyugodva megtért Teremtő-
jéhez. 
Hamvasztása után búcsúztatá-
sára a XIV. kerületi Regnum Ma-
rianum-plébánián (1141 Buda- 
pest, Zoborhegy tér 18. szám) 
kerül sor augusztus 3-án, szer-
dán 14 órakor, baptista szertartás 
szerint. Emlékét szeretettel őriz-
zük. 

 A gyászoló család. (16632-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Az INGATLANKEZELŐ és PIACIGAZGATÓSÁG KFT.  
– székhely: Marosvásárhely, Cuza Vodă utca 89. szám – 
 2022. augusztus 10-én 10 órakor versenyvizsgát tart két  

ELLENŐRI állás betöltésére. 
A versenyvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
Részvételi feltétel: középfokú végzettség érettségi diplomával. 
Szükséges iratok: kérvény, a végzettséget igazoló diploma 
(eredeti és másolat); a személyi igazolvány és másolata, erkölcsi 
bizonyítvány, önéletrajz, orvosi igazolás; másolat a 
munkakönyvről és a szolgálati időt (régiséget) igazoló irat. 
Az iratok 2022. augusztus 9-én 12 óráig nyújthatók be. További 
információ a székhelyen vagy a 0265/250-221-es telefonszámon. 
(sz.-I) 

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 
versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére:  

– három VILLANYSZERELŐI állás (COR-kód 741307).  
A versenyvizsga időpontja: augusztus 17., 10 óra.  
A feliratkozás határideje: augusztus 10-én 15.30 óra; 
– egy SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT-ÜZEMELTETŐI állás (COR-kód 
252301).  
A versenyvizsga időpontja: augusztus 18., 10 óra.  
A feliratkozás határideje: augusztus 10-én 15.30 óra. 
Részletek a www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera/ 
honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 
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) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0723-244-200. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk szeretett gyermekem-
re, jó testvérre, a csíkfalvi 
születésű 

ifj. TÓTH LALÁRA 
halálának 24. évfordulóján. 
„Távol vagy tőlünk, de néha  
oly közel, 
egy villanás, egy fénysugár,  
mely gyorsan tűnik el. 
Ott rejtőzöl mindenben, 
mosolyban és könnyekben. 
Már csak emlék vagy, egy csillag, 
egy égi jel. 
Mégis itt vagy velünk örökre,  
s szüntelen.” 
Nyugalma fölött őrködjön szeretetünk.  
Nyugodjál békében apu mellett! (16557-I) 

Az életünk csendesen megy tovább,  
de emléked elkísér egy életen át.  

Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi,  
szerető jóságod nem tudjuk feledni. 

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk július 26-án  
a maroskeresztúri születésű 

CSIKI DÉNESRE 
halálának 6. évfordulóján. 
Felesége, lánya, veje, imádott unokája, Yvett.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!  
Nyugodjál békében, drága tata! (16585) 
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Nő a koronavírus-fertőzöttek száma 
Kétszáznégy beteg van 

intenzív terápián 

Jogerősen hat év letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélte hétfőn a buka-
resti táblabíróság vesztegetés 
elfogadása miatt az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
(CNAS) volt elnökét, Lucian 
Duţát. 

A bukaresti táblabíróság fenn-
tartotta a bukaresti törvényszék 
által 2020 novemberében kisza-
bott büntetést, továbbá elrendelte 
6.300.000 euró elkobzását a vád-

lottól. A korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) 2018 decemberében 
emelt vádat a CNAS volt elnöke 
ellen. Az ügyészek szerint Lucian 
Duţă 2010 és 2012 között az 
egészségbiztosítási pénztár veze-
tőjeként 10 százalékos részesedést 
kért két informatikai cég képvise-
lőjétől minden olyan szerződés ér-
tékéből, amelyeket ezekkel a 
vállalatokkal kötött az intézmény. 
(Agerpres) 

Jogerősen elítélték 
a CNAS volt elnökét 

Július 27-én, szerdán délelőtt 10 órától a Tegyük vissza a ló lábát a 
helyére! címmel zajlik a Maros Megyei Múzeum júliusi múzeumpeda-
gógiai programsorozatának utolsó tevékenysége a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota második és harmadik emeletén. A 6–10 év közötti gyer-
mekeknek szóló foglalkozásra előzetesen a 0726-600-565-os telefon-
számon, illetve az educatie@muzeulmures.ro e-mail-címen lehet 
bejelentkezni.  A természettudományi múzeumban július 29-én, pénte-
ken délelőtt 10 órától Az ombre frizurás emlős címmel tartanak kétórás 
foglalkozást. A részvételi díj alkalmanként egy-egy gyerek számára 8 
lej.  Feliratkozni kedden, szerdán és csütörtökön 9-13 óra között lehet 
a természettudományi múzeum Horea utca 24. szám alatti székhelyén 
vagy a 0740-189-067-es telefonszámon.  

Múzeumpedagógiai programok 
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


