
Több mint egy hete kezdte el a kerékpárosok és gyalogosok 
számlálását a Marosszéki Közösségi Alapítvány a Mărăşti és 
az Eminescu utcák kereszteződésénél, ahol eddig több mint 
1200 biciklist számoltak meg. A mérést egy mobil forgalom-
számláló eszközzel végzik. Heim László, az alapítvány munka-

társa elmondta, a céljuk az, hogy keressenek megoldást arra, 
hogy a biciklisek helyét megtalálják a forgalomban, hiszen 
az eddigi tapasztalatokból az derül ki, hogy az említett utcá-
kat mindkét közlekedési irányban használják a kerékpárosok 
is. 

Montecatini – 
csupa zene  
Montecatini Terme – ez a dallamosan 
csengő olasz városnév azonnal va-
rázslatossá, roppant vonzóvá vált szá-
munkra, az Eufónia pedagóguskórus 
tagjai számára, miután a karnaggyal, 
dr. Strausz Imre Istvánnal eldöntöttük, 
hogy július végén részt veszünk a 
Musik Reisen Faszination által szerve-
zett toscanai kórus- és zenekari feszti-
válon. 
____________5. 
Épített örökségünk 
Gyulafehérvár a Magyar Nagyalföld-
del, Székelyfölddel, Királyfölddel, Me-
zőséggel és az ott kialakult nagyobb 
városokkal, mint Kolozsvárral, Maros-
vásárhellyel, Nagyszebennel törté-
nelme során kiváló földrajzi 
kapcsolatban lehetett, és pozíciója 
stratégiai, földrajzi szempontból kie-
melkedő volt és maradt napjainkig is. 
____________15. 
45 éve győzte le 
az AS Armata 
az AEK Athént 
a Ligetben 
Az idősebb Maros megyei futballrajon-
gók szívesen emlékeznek vissza arra 
az UEFA-kupa-mérkőzésre, amelyen a 
Marosvásárhely aranycsapatának ne-
vezett, minden idők legkedveltebb 
együttese, az AS Armata története leg-
sikeresebb időszakában először és 
utoljára győzött tétmérkőzésen euró-
pai kupatalálkozón.  
____________17.
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Nagy-Bodó Szilárd 

A felvétel illusztráció. Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 17. oldalon)

„Kicsi sima recept?” 

Szerdán hosszan kígyózó sort láttam az egyik marosvásárhelyi 
családorvosi rendelő előtt, türelmét vesztett, dühös emberekkel. Eny-
nyire megszaporodtak a covid-fertőzöttek – gondoltam első pilla-
natra, majd érdeklődésemre kiderült, hogy a jódtabletta kiváltásához 
szükséges vényre várnak. Az egészségügyi miniszter ugyanis rövidre 
zárta az ügyet, s bár a praxist megterhelő körülményes bürokrácia 
miatt visszautasították, végül, mint más esetekben is, a családorvo-
sokat terhelte meg a receptek felírásával. 

Ha az előzményekre gondolunk, az orosz fennhatóság alatt álló 
dél-ukrajnai területen lévő zaporizzsjai atomerőműben, amely a leg-
nagyobb Európában, az orosz tüzérségi támadások miatt azt az erő-
sen radioaktív anyagot tartalmazó közel másfél száz konténert 
veszélyeztetik, amelyek tartalma egy telitalálat esetén szétszóródhat 
a levegőben, a radioaktív felhőt pedig a széljárás bármely irányba 
sodorhatja. Természetesen ez csak feltételezés, hiszen az oroszoknak 
is van annyi eszük, hogy ne akarjanak radioaktív katasztrófát kivál-
tani, ami az általuk elfoglalt déli területekre lenne a legveszélyesebb. 
A tervük az, hogy az erőművet átkössék, és az orosz rendszerbe ter-
melje az energiát, ami nem lesz sem könnyű, sem egyszerű, mert az 
ukránok sem hagyják magukat.  

Mivel az erőműért folyó harc hírére a romániai gyógyszertárakból 

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 3. oldalon)

A biciklisekről és a gyalogosokról gyűjtenek adatokat 

Van esély kerékpársávra? 
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Falunapok Fickón  
A hét végén falunapokat tartanak a Magyaró községhez 
tartozó Fickón. A rendezvényt augusztus 13-án, szomba-
ton 19.30-kor nyitják meg, majd utcabál kezdődik. 14-én, 
vasárnap délelőtt 9 órától különböző vetélkedőkre várják a 
gyermekeket, és gulyásfőző versenyre is sor kerül. 13.30-
tól röplabdabajnokság lesz, 16 órától az ötvenéves háza-
sokat köszöntik, 16.30-tól népdal- és néptáncműsorral 
folytatódik a program, fellépnek a Csurgó egyesület tánco-
sai és meghívottjaik. 18 órától román népdalokat lehet 
hallgatni, 19 órától Miklós Szilvia és zenekara magyar nó-
tákat ad elő. 20 órától Mohácsi Brigitta, 21 órától az Insect 
koncertezik. A programot 23 órakor tűzijáték zárja. 

Radnóti városnapok  
Augusztus 13–15. között szervezik meg Radnóton a vá-
rosnapokat, amikor a település első írásos említésének 
765. évfordulójára is emlékeznek. Szombaton 10 órától 
sportrendezvények, vasárnap reggel 7 órától horgászver-
seny, sportrendezvények, délután fotókiállítás és a város 
díszpolgári címének átadására kerül sor, 17 órától gyer-
mekszínházi előadás látható. 18 órától a központi parkban 
fúvószenekart hallgathat meg a közönség. Este szórakoz-

tató előadásokra kerül sor. Hétfőn pedig Marosorbón ün-
nepelnek. Magyar vonatkozású rendezvények nem szere-
pelnek a műsorban.  

Nyári orgonakoncert Kibéden 
Vasárnap, augusztus 14-én az istentisztelet után orgona-
koncertre kerül sor a kibédi református templomban, ahol 
a Bodor Péter készítette hangszeren Molnár Tünde orgo-
naművész ad koncertet Nyári orgonamuzsika a barokktól 
a kortárs zenéig címmel. 

XXI. mezőmadarasi alkotótábor 
A Maros Mezőségi Művésztelep 21. alkalommal szervezi 
meg, augusztus 18-i kezdettel, a mezőmadarasi nemzet-
közi képzőművészeti alkotótábort. Ez alkalommal tíz 
napon át 23 alkotó örökíti meg a mezőségi jellegzetes 
tájat, embereket. Az alkotás mellett kiállításmegnyitók, ki-
rándulások teszik változatosabbá a tábornapokat. A ren-
dezvény támogatói: a Bethlen Gábor Alap, a Communitas 
Alapítvány, a Mezőmadarasi Polgármesteri Hivatal, a ki-
bédi Dósa vágóhíd, a székelykeresztúri Cricerom Kft., a 
mezőmadarasi Pro Ruris Egyesület, a helyi református 
egyházközség és a Maros Megyei Tanács, továbbá ma-
gánszemélyek. A tábor szabadtéri kiállítással zárul au-
gusztus 27-én – tájékoztatott Czirjék Lajos, a tábor 
szervezője és programfelelőse. 

A Kincses Kolozsvár Egyesület partnereivel közösen a 
Republic zenekar számára erdélyi koncertturnét szervez Ezt 
a földet választottam címmel. Az ötállomásos turné kereté-
ben az együttes Marosvásárhelyen a várban koncertezik 
kedden, augusztus 16-án 21 órától. Az esemény partnere a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, részletek a 
https://www.facebook.com/events/1021851208521313 lin-
ken érhetők el. A turné fő támogatója a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága. 
A Republic zenekarról 

A 1990-es megalakulást követő év végére meg is szüle-
tett a Republic Bódi László Cipő, Boros Csaba, Nagy László 
Attila, Patai Tamás és Tóth Zoltán alkotta klasszikus felál-
lása, amely több mint 20 évig osztozott a közös munka min-
den örömében, sikerében, feladatában.  

A tehetség korán bizonyságot nyert, hiszen a zenekar 
szinte rögtön sikerrel robbant a köztudatba lendületes dal-
lamaival, tele torokból énekelhető, őszinte szövegeivel. A 
szakmai elismerések egy balatonlellei rockfesztivál meg-
nyerésétől az eMeRton, Arany Zsiráf és Fonogram díjakon 
át meg sem álltak a Magyar Köztársasági Érdemrend tisz-
tikeresztje kitüntetésig, nem beszélve a megszámlálhatatlan 
arany-, platina- és gyémántlemezről. A ’90-es évektől fo-
lyamatosan növekvő népszerűségük olyan pályatársak elis-
merését vívta ki, mint Bródy János, 
Tolcsvay László, a Beatrice, a Bikini 
vagy akár Koncz Zsuzsa, gyakran 
közös produkciókat is adva az utókor-
nak.  

Repül a bálna, Szeretni valakit vala-
miért, Engedj közelebb, Ha itt lennél 
velem, A 67-es út, Kék és narancssárga, 
Szállj el kismadár…, hogy csak néhá-
nyat említsünk a megszámlálhatatlan 
Republic-slágerből, melyeken generá-
ciók nőnek fel, s amelyek az együttest 
a magyar popkultúra megkerülhetetlen 
bástyájává tették. 

 A legtöbb zenekar kezdeti problémá-
ival ellentétben a Republic több mint 
két évtized után, 2013. március 11-én 
érkezett karrierje legnehezebb idősza-
kához. A zenész-dalszerző-énekes Bódi 
László Cipő hosszú betegségét követő 
halála egyszerre volt a Republic és egy-
ben a magyar zenei élet tragédiája. Hi-
hetetlen akaraterőt és szakmai alázatot 
tanúsítva, az együttes átvészelte a leg-
rosszabbat, frontemberük elvesztését, 
és a hagyományok megtartása mellett 
máig aktívan folytatta a munkát. Az 
akkor már régóta a zenekarral dolgozó 
Halász Gábor lett a Republic gitárosa, 
Boros Csaba basszusgitáros pedig elő-

relépett a mikrofonhoz, a lehető leghitelesebben a megma-
radt zenésztársakkal továbbvinni az örökséget, és írni a 
banda legújabb kori történelmét. 

 „Hogy miképp lehet egy ilyen formátumú egyéniség után 
ezeket a dalokat egyáltalán elénekelni? Nagyon nehezen. 
Nem fizikálisan, hanem lelkileg – mondja frontember. Időbe 
tellett, hogy összeszedjük a gondolatainkat, a legújabb le-
mezeinken és a fellépéseken már ezeket közvetítjük, de Cipő 
minden koncertünk szerves része a mai napig. A koncert 
első és utolsó dala mindig az övé, az ő hangja csendül fel, 
és ez így is marad.” 

Az új menedzsment minőségi szemléletváltása egy mai, 
professzionális produkciót állított színpadra. Friss albumaik 
továbbra is stabilan platina státuszt érnek el, és az olyan új 
slágerek, mint a Kimondom a neved, a Valódi, vagy a Ha 
igaz lenne tökéletesen harmonizálnak az örökzöldekkel, 
néha az új generáció képviselőivel is sikeres közös projek-
teket szülve, mint a New Level Empire, vagy a Bagossy 
Brothers Company.  

A Republic mára a magyar könnyűzene igazi veteránja. 
Nagy sikerű koncertjeik, dalaik üzenete a lehető legegysze-
rűbb úton jut el a szívekhez. Amit csinálnak, se nem pop, 
se nem rock, se nem népzene, de a lényeg, hogy a minden-
kié – vagy ahogy ők mondják, lakossági beat! (közlemény) 

Gazda-G –  
termékkóstoló családi nap  

Az RMGE Maros megyei szervezete vasárnap a nyárád-
szentmártoni Lovasfogadó vendégházban és kempingben 
termékkóstoló családi napot szervez. A rendezvény 10 
órakor kezdődik, 11 órától előadás hangzik el Fűszernö-
vények a konyhakertben címmel, majd 12.30-kor a hagyo-
mányos recepteket tartalmazó Eleink eledelei című kötet 
bemutatására kerül sor. 14 órától a nyárvégi és őszi 
gyógynövényeket ismertetik. A nap folyamán, 10–18 óra 
között állandó programok lesznek, a gyermekeknek kéz-
műves-foglalkozások, íjászat; termékkóstolás és -vásár. A 
résztvevőket arra kérik, hogy vigyék magukkal a kedvenc 
teafüvüket egy közös keverék összeállítása érdekében, 
amelyből megfőzik az esemény teáját. A bögrékről a részt-
vevőknek kell gondoskodniuk. A részvétel ingyenes. 

Hétfőn kezdődik a pótérettségi  
Augusztus 16-án, hétfőn a román nyelv és irodalom írás-
beli vizsgával kezdődik a pótérettségi, 17-én a szaknak 
megfelelő kötelező tantárgyból, 18-án a választott tan-
tárgyból, 19-én anyanyelvből adhatnak számot tudásukról 
a fiatalok. A szóbeli kompetenciavizsgák augusztus 22–
29. között zajlanak. Az óvások előtti, ideiglenes vizsgaje-
gyeket augusztus 31-én, a végső eredményeket 
szeptember 3-án teszik közzé. 

Kirándulás Debrecenbe  
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fi-
ókja kirándulást szervez augusztus 20-án Debrecenbe, a 
virágkarneválra. A csoport Félixfürdőn is megáll. Az érdek-
lődők naponta 9–13 óra között  iratkozhatnak fel Maros-
vásárhelyen, a Bolyai utca 36. szám alatt, az emeleten. 

Maris Fest 
a Transilvania Motor Ringen  

Augusztus 19–21. között szervezik meg a Maris Festet a 
csergedi Transilvania Motor Ringen. Az idei fesztiválra 20 
híres rock- és hiphopegyüttest hívtak meg. A technozone-
sátrat a pálya legmagasabb pontján helyezik el, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílik. A meghívott DJ-k többek között: 
Peter G, Grig Mihai, Doru B2B Ghiţă és Japi Adrian. 
Jegyek a www.iabilet.ro/bilete-maris-fest-adrenaline-edi-
tion-2022-74691 oldalon válthatók. A fesztivál alatt a sá-
torverés ingyenes, a kemping őrzött, a résztvevők 
szállítása a Promenada Mall és a motorsportpálya között 
a Maris-busszal ingyenes. A busz 20 percenként közleke-
dik.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma KLÁRA,  
holnap IPOLY napja. 
IPOLY: a Hippolit (jelentése: 
lovakat kifogó, eloldozó) régi 
magyar alakváltozata.  

12., péntek 
A Nap kel  

6 óra 16 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 38 perckor.  
Az év 224. napja,  

hátravan 141 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 11.
1 EUR 4,9090
1 USD 4,7494

100 HUF 1,2442
1 g ARANY 273,2231

IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
Hőmérséklet: 

max. 26 0C 
min.  12 0C

Megyei hírek 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
5, 9, 16, 22, 43 +1 NOROC PLUS:  2 5 3 1 1 3

11, 24, 38, 2, 3, 40 SUPER NOROC:  2 7 0 4 3 6

 10, 28, 6, 30, 11, 33 NOROC:  7 7 6 6 2 3 6

RENDEZVÉNYEK

Republic-koncert Marosvásárhelyen 
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

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

Kedves olvasóink! 
Mivel augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján  a posta szünetelteti a lapkihordást,  

a szombati után következő lapszámunk augusztus 16-án, kedden jelenik meg.  
Hirdetési irodánk augusztus 15-én, hétfőn 9–14 óra között tart nyitva.  

Népújság 



felvásárolták a jódtablettákat, az egészségügyi miniszté-
rium harmincmillió tablettát rendelt meg a jászvásári 
gyógyszergyártól, amit márciusban rekordidő alatt le is 
gyártottak. A gyógyszer azonban a közegészségügyi igaz-
gatóságoknál feküdt, ugyanis a családorvosok nem vál-
lalták a kiosztásukkal járó bürokratikus eljárást.  

A minisztérium olyan megoldást talált, hogy a nyilat-
kozatokat, amelyben az érintettek vállalják, hogy csak 
hatósági felszólításra, valódi nukleáris veszély esetén ve-
szik be a kálium-jodid tablettát, a gyógyszertárakra 
bízza, de ahhoz, hogy kiadhassák a gyógyszert, a család-
orvosnak fel kell írnia receptre. Akik nincsenek család-
orvoshoz feliratkozva, azok bármelyik rendelőt 
felkereshetik – jelentette be egyik napról a miniszter. 

Nos, ebből lett a kezdődő cirkusz, ugyanis, miután be-
jelentették, hogy ez a változat másnaptól működni fog, a 
lakosság egy része helyenként valósággal megrohamozta 
a családorvosi rendelőt. Ha egy praxisban van például 
ezer 40 év alatti személy, és 3 percet szánunk egy vény 
felírására, ami a rendszer működéséhez képest kevés, tíz 
óra alatt 200 beteget lehet ellátni. 100 recept megállás 
nélküli felírásához 5 óra szükséges. És hol van még az 
ezer, ha arra gondolunk, hogy minden páciens annyira 
öntudatos, hogy azonnal szalad a családorvoshoz. Sze-
rencsére vannak, akik kivárnak, és nem vállalják a sor-
ban állást, mérgelődést, hosszas várakozást, ugyanis az 
érintett rendelőben a covidos és a krónikus betegeket is 
el kell látniuk, sőt a kötelező védőoltásokat is be kell adni 
a jódtabletta kiváltásához szükséges vény megírása mel-
lett. Hogy a nyilatkozatok begyűjtésével és a gyógyszer 
kiadásával hogyan boldogulnak az erre kijelölt patikák, 
amelyek listája a szakminisztérium honlapján olvasható, 
ezt is érdemes lenne követni.  

Szerencsére még nem történt nukleáris incidens, és 
legjobb reményeink szerint a jódtablettákra sem lesz 
szükség. Ennek ellenére az egészségügyi hatóságok fel-
adata, hogy megelőzzék a veszélyt, ugyanis a jódtablet-
ták csak az első nyolc órában segíthetnek abban, hogy 
megkössék a légkörbe kiszabadult radioaktív jódot. A ki-
osztásuk módját azonban nem így kellett volna megszer-
vezni.

Júliusban enyhén lassult az infláció 
Enyhén lassult Romániában az éves inflációs ráta, 
amely júliusban 15 százalék volt a júniusi 15,1 szá-
zalék után – közölte csütörtökön az országos statisz-
tikai intézet. Az előző hónaphoz, júniushoz képest a 
fogyasztói árak 0,89 százalékkal nőttek a hetedik hó-
napban, míg tavaly decemberhez képest a fogyasz-
tói árindex 10,96 százalék volt. Tavaly júliushoz 
mérten legkevésbé a szolgáltatások drágultak, 8,33 
százalékkal, a nem élelmiszerek 16,59 százalékkal 
kerültek többe, az élelmiszerek fogyasztói ára 16,05 
százalékkal nőtt. A Román Nemzeti Bank a héten 
emelte az idei és a jövő évi inflációs előrejelzését, 
így 2022 végén 13,9 százalékos fogyasztói árin-
dexre számít a májusban várt 12,5 százalékossal 
szemben. A jövő év végére a korábban vártnál 0,8 
százalékponttal gyorsabb, 7,5 százalékos inflációt 
prognosztizáltak. Múlt pénteken a központi bank 
igazgatótanácsa 75 bázisponttal, 5,5 százalékra 
emelte az alapkamatot monetáris politikai tanácsü-
lésén. (MTI) 

15-18 százalékkal kevesebb  
az idei búzatermés 

Romániában 15-18 százalékkal kevesebb az idei bú-
zatermés a tavalyihoz képest – jelentette ki Petre 
Daea mezőgazdasági miniszter szerdán. A tárcave-
zető a szerdai kormányülésen jelentette be, hogy 
véget ért a búza aratása, a termésből pedig fedezni 
tudják a belföldi szükségletet, és exportra is jut. Pon-
tosabb adatokat a jövő hétre ígért. A kormányülés 
utáni sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva 
mondta el, hogy az előzetes adatok szerint az idei 
búzatermés 15-18 százalékkal kevesebb a tavalyi-
nál. Tavaly Romániában rekordmennyiségű, több 
mint 11,33 millió tonna búza termett, ami a legna-
gyobb az ország 2007-es európai uniós csatlako-
zása óta. (MTI) 

Scholz: helyes döntés volt 
kihagyni az orosz gázimportot  
a szankciókból 

Helyesen döntött az Európai Unió és a legfejlettebb 
iparú demokráciákat összefogó G7 csoport azzal, 
hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújával össze-
függésben nem sújtotta szankciókkal az orosz  
gázimportot – jelentette ki Olaf Scholz német kan-
cellár csütörtökön Berlinben. A német kormányfő 
nyári nemzetközi sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy 
számos kelet-európai uniós tag „nagyon-nagyon 
erősen” függ az orosz földgázszállításoktól, és Né-
metország is részben – a norvég és holland import 
mellett – az orosz forrásra építi az ellátást. Német-
ország szolidaritást vállal uniós partnereivel, szük-
ség esetén segít a földgázellátás biztosításában – 
mondta. Hangsúlyozta, hogy az Ukrajna elleni orosz 
háborúval összefüggő kihívások megválaszolásá-
ban az EU eddig jobban teljesített, mint sokan várták 
– húzta alá. (MTI) 

Ország – világ 

„Kicsi sima recept?” 
(Folytatás az 1. oldalról)

Magyar állami támogatással épült óvodát adtak át 
Kommandón 

Magyar állami támogatással épült óvodát adtak át 
csütörtökön Székelyföld egyik legkeletibb települé-
sén: Kommandón. 

A római katolikus egyház által 125 millió forintból felépített 
340 négyzetméteres alapterületű épület két óvodai csoportnak 
ad otthont, ugyanakkor szabadidős központként is működik és 
nyári táborok szervezését is lehetővé teszi. 

Az óvodaavatón mondott beszédében Soltész Miklós, a Mi-
niszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára megemlítette: a Budapesttől mintegy 800 kilomé-
terre fekvő Kommandó egykor határvidék volt, „őrizte a hazát, 
a nemzetet és a gyönyörű hegyvidéket”. Úgy vélte, hogy az 
új létesítmény is a közösség őrző szerepét erősíti. Általa őriz-
hetik a gyermekek a nyelvet, a kultúrát és a keresztény hitet. 

Az államtitkár a békesség megőrzését tekintette a kor leg-

fontosabb parancsának. „Látjuk, mi történik a világban. Sokan 
hogyan próbálnak háborút szítani. Annak azonban mindig a 
pusztulás, a szomorúság és a szenvedés a következménye” – 
jelentette ki. Hozzátette, meg kell őrizni a békességet a közös-
ségben, a családban, valamint az egyházak és nemzetek között 
is. 

A kommandóiak nevében Kocsis Béla polgármester mon-
dott köszönetet a magyar kormánynak a többfunkciós létesít-
ményért, mely – mint fogalmazott – egyaránt szolgálja az 
egyházat és a közösséget. 

A háromszéki település az egykor itt székelő határőr kom-
mandóról kapta a nevét. A tengerszint fölötti több mint ezer 
méteres magasságban fekvő hegyvidéki faluban mintegy ezren 
élnek, a lakosság 94 százaléka vallotta magát magyarnak a 
legutóbbi népszámláláson. (MTI) 

Hurrikánok lehetnek ősszel 
a rendkívül felmelegedett Földközi-tengeren 

Magas a kockázata annak, hogy hurrikánok vagy 
akár trópusi ciklonokhoz hasonló szélviharok is ki-
alakuljanak ősszel a Földközi-tenger térségében a 
víz hőmérsékletének rendkívüli felmelegedése miatt 
– állítja egy francia klímakutató. 

A Földközi-tenger teljes nyugati medencéjének partvidé-
kein jelenleg a víz hőmérséklete 5 Celsius-fokkal magasabb 
az ebben az évszakban szokásosnál: megközelíti a 30 Celsius-
fokot. 

Caroline Jane Muller, a Francia Nemzeti Tudományos Ku-
tatási Központ (CNRS) Osztrák Tudományos és Technológiai 
Intézethez kirendelt kutatója a Le Figaro című francia napilap 
csütörtöki számában nyilatkozva elmondta: a tenger példátlan 
felmelegedését két tényező egybeesése okozza. Az egyik a 
rendkívül magas hőmérsékletű, tartós hőhullám, a másik, hogy 
a tenger ebben az időszakban szinte egyáltalán nem tudott fel-
kavarodni, szinte nem fújt a szél. A víztömeg így jelentős hőt 
halmozott fel. A kutató rámutatott: „A tengeri hőhullámoknak 
sokkal nagyobb a tehetetlensége, mint a szárazföldieknek: na-
gyon hosszú ideig tartanak, így nincs ok arra, hogy a víz hő-
mérséklete a nyár vége előtt lecsökkenjen.” 

Ez valóságos áldás lehet azoknak, akik a nyár végén vaká-
cióznak a tengernél, ám e jelenségnek komoly következmé-

nyei lehetnek a teljes flórára és faunára, de az ősz időjárására 
nézve is. 

Amikor a hőmérséklet ősszel egy kicsit alacsonyabb lesz, a 
víz felszínén stagnáló meleg, nedves levegő felemelkedik a 
légkörbe, mivel a meleg levegő könnyebb, mint a hideg le-
vegő. Ez instabilitást okozhat, elősegítve a felhők, majd a 
heves esőzések és zivatarok kialakulását. A meleg tengeri le-
vegő és a felső légkörből érkező hideg levegő találkozása 
pedig kedvez a heves légköri jelenségeknek. 

Bár ez minden nyár végén így történik a térségben, így 
szeptemberben többé-kevésbé heves viharok dúlnak Dél-Fran-
ciaországban, a víz extrém fölmelegedése felerősítheti ezeket 
a hatásokat – derül ki a Le Figaro cikkéből. 

Ritka esetekben még medikánok is kialakulhatnak. A „me-
dikán” szó a mediterrán és a hurrikán szavak összevonásából 
keletkezett, ez olyan ciklont jelöl, amely hurrikánjegyekkel 
rendelkezik. 

A kockázat annál is nagyobb, mert a jelenséghez nem szük-
séges hosszú, kivételes hideghullám. Egy rövid, lokalizált 
hideg esemény is elég lehet akár hurrikánok kialakulásához 
is. A viharokat és a hurrikánokat nem tudjuk megelőzni, el-
kezdhetünk alkalmazkodni rendszeres jelenlétükhöz infra- 
struktúránk átalakításával – figyelmeztet a kutató. (MTI) 

Tízmilliárd eurós adócsökkentést tervez a német 
pénzügyminisztérium 

Tízmilliárd eurós adócsökkentést tervez a német 
pénzügyminisztérium az infláció hatásának ellensú-
lyozására, a szerdán ismertetett javaslat a tárca 
szerint több tízmillió ember helyzetét javítaná. 

Christian Lindner pénzügyminiszter berlini tájékoztatóján 
kiemelte, hogy az állam nem „gazdagodhat” az infláció révén 
a polgárai kárára, ezért ki kell egyenlítenie az adóterhek inf-
lációból fakadó növekedését. 

A legfontosabb az úgynevezett hideg progresszió hatásának 
felszámolása. Ez a jelenség a progresszív – a jövedelem emel-
kedésével nem csupán több pénzt, hanem a jövedelem na-
gyobb hányadát elvonó – adórendszerekre jellemző, és akkor 
fordul elő, amikor az infláció ellensúlyozását szolgáló fizetés-
emelés miatt az adózó magasabb adósávba kerül. 

Ez azt jelenti, hogy fizetésének reálértéke valójában nem 
változik, mégis úgy kell adóznia, mintha többet keresne, azaz 
rejtett, lopakodó adóemelés történik, ez pedig a Németorszá-
got is sújtó gazdasági nehézségek miatt elfogadhatatlan – 
húzta alá a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa. 

Hozzátette, hogy az inflációkompenzációs törvény megal-
kotására tett javaslat másik fő eleme a családtámogatások, 
köztük a családi pótlék emelése. 

Kifejtette: a tárca számításai szerint a javaslat végrehajtá-
sával 48 millió adófizető helyzetén lehet javítani, nettó jöve-
delmük az idén átlagosan 193 euróval emelkedne. Ráadásul 

az adómentes jövedelem határának módosítása – miszerint jö-
vőre 285 euróval 10 632 euróra, 2024-től pedig további 300 
euróval 10 932 euróra emelkedik az adómentességi határ,  
vagyis csak ezen összegek felett kellene jövedelemadót fizetni 
– csökkentené a bürokráciát, mert több mint 270 ezerrel emel-
kedne mindaztok száma, akiknek egyáltalán nem kellene adó-
bevallást készíteniük. 

A miniszter hangsúlyozta, hogy főleg az alacsony jövedel-
műek helyzetén javítanának, a legtöbbet keresők esetében 
pedig nem egyenlítenék ki a hideg progresszió hatását, vagyis 
továbbra is évi 277 826 euró felett kellene a legmagasabb, 45 
százalékos kulccsal adózni. 

Azonban a koalíciós társak – a szociáldemokraták (SPD) és 
a Zöldek – éppen a társadalmi szolidaritásra hivatkozva bírál-
ták az FDP-s vezetésű minisztérium javaslatát, mindkét párt 
szakpolitikusai úgy vélték, hogy a terv nem kellően kiegyen-
súlyozott, és a segítség nem oda érkezne, ahol a legnagyobb a 
szükség. 

Németországban az infláció az év első öt hónapjában folya-
matosan emelkedett, májusban már 7,9 százalék – az 1973-as 
olajválság óta a legmagasabb – volt a fogyasztói árak éves 
szintű emelkedése. Júniusban viszont 7,6 százalékra, júliusban 
pedig 7,5 százalékra mérséklődött, főleg a közlekedés költsé-
geinek csökkentését szolgáló kormányzati intézkedések hatá-
sára. (MTI) 
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A parlamenti visszatérésre készül Berlusconi 
A szeptemberben esedékes választásokkal Silvio 
Berlusconi, a jobbközép Hajrá, Olaszország! (FI) el-
nöke visszatérhet a római parlamentbe, ahonnan 
2013-ban zárták ki egy később érvénytelenített bí-
rósági ítélet miatt – írta a Corriere della Sera napilap 
csütörtökön. 

Az újság Silvio Berlusconi kijelentését idézte, miszerint 
pártja színeiben jelöltetni akarja magát a szenátusba. „Sokan 
biztatnak a visszatérésre, nemcsak a Hajrá, Olaszország! so-
raiból” – nyilatkozta Berlusconi. A FI vezető politikusa, Licia 
Ronzulli hozzátette, Silvio Berlusconi számára és a pártnak is 
„erkölcsi elégtétel” lenne, ha ismét a római felsőházban fog-
lalhatna helyet. A vállalkozói pályafutását 1994-ben politikai 
karrierre váltó Silvio Berlusconi, aki ugyanabban az évben a 
Hajrá, Olaszország! nevű párttal megnyerte a választásokat, 
négyszer volt miniszterelnök. Utoljára 2008 és 2011 között 
vezette a kormányt a jobbközép koalíció élén. Azt követően a 
FI szenátora volt. 

2013. november 27-én a felsőház visszavonta mandátumát, 
miután az általa birtokolt Mediaset médiacsoport adócsalása 

miatt jogerősen kevesebb mint egy évre ítélték, valamint öt 
évre eltiltották a közügyektől. Aznap Silvio Berlusconi a római 
palotája előtti utcai megmozduláson búcsúzott el választóitól. 
2014-ben a politikus egy Milánó közeli idősotthonban végzett 
munkával töltötte le büntetését. Berlusconi az Emberi Jogok 
Európai Bíróságához fordult, mely 2021-ben semmisnek nyil-
vánította a FI elnökének parlamenti kizárását. Így a következő 
választásokon ismét indulhat parlamenti mandátumért. 

Silvio Berlusconi a szeptember 25-i választások napjaiban 
tölti be 85. életévét. Az utóbbi mintegy harminc évben mindig 
ő vezette a jobbközép koalíciót, melynek örökös miniszterel-
nök-jelöltjének számított. A Hajrá, Olaszország! a mostani vá-
lasztási fordulón a Matteo Salvini vezette Ligával, a Giorgia 
Meloni elnökölte Olasz Testvérekkel, valamint a Keresztény-
demokrata Unióval és más kisebb jobbközép pártokkal kötött 
szövetséget. A paktum szerint a miniszterelnököt a legtöbb 
szavazatot szerző párt adja, amely a mostani felmérések sze-
rint az Olasz Testvérek lehet. 

A Hajrá, Olaszország! támogatottsága jelenleg kilenc szá-
zalék körüli. (MTI) 



Múlt héten zajlott az erd -
szentgyörgyi Bodor Péter M -
vel dési Egyesület hagyo- 
mányos diákszínjátszó tá-
bora, ezúttal is K rispatakon. 

A tizenhetedik alkalommal meg-
szervezett nyári táborban idén is 
száznál többen gy ltek össze, több-
ségük erd szentgyörgyi diák volt, 
de külön k rispataki és celldömölki 
csoportok is alakultak, és a helyek 

függvényében nagyon szívesen fo-
gadtak még el zetesen jelentke- 
z ket Gyulakutáról, Szovátáról, 
Csíkfalváról is – értesültünk Kovrig 
Magdolna nyugalmazott tanárn t l, 
a tábor szervez jét l. 

Az oktatók egy része idén is Cell-
dömölkr l érkezett, továbbá a tevé-
kenységek szervezésében és 
levezetésében a veszprémi egyetem 
néhány drámapedagógia szakos 
hallgatója is, ugyanakkor az Erd -
szentgyörgyr l indult Tar Mónika 
temesvári színészn , továbbá Tar 

Erik és Bíró Gergely, a marosvásár-
helyi, illetve a kolozsvári színm -
vészeti egyetemek hallgatói is részt 
vettek. A diákok irányításában és 
felügyeletében nagy segítséget 
nyújtottak Barabás Katalin, Szász 
Enik , Kovrig Ildikó és Radics 
Tímea erd szentgyörgyi pedagógu-
sok. Mindenki nagy lelkesedéssel 
kapcsolódott bele a foglalkozá-
sokba, a gyerekek is nagy élvezettel 
dolgoztak. A járvány miatt kimaradt 
tavalyel tti tábor után a tavalyi 
visszafogottabb volt, ám az idei 

ismét felszabadult, 
szinte a járvány el tti 
hangulatban zajlott, 
mindenki nagyon jól 
érezte magát, és meg-
próbálta a legjobb for-
máját nyújtani. A nyolc 
csoportba osztott gye-
rekek és oktatóik hétf -
t l péntekig dolgoztak, 
majd szombaton dél-
után a szül k és érdek-
l d k jelenlétében 
bemutatták a héten ké-
szült alkotásaikat.  

A darabok sikeresek, 
a diákok ügyesek vol-
tak. Kiemelked  el -
adások is születtek, így 
az erd szentgyörgyi 
negyedikeseké, to-
vábbá a nyolcadik osz-
tályt végzetteké, akik 
Arany János Ágnes 
asszony cím  balladája 

alapján állítottak össze Tar Mónika 
vezetésével egy nagyon látványos 
és színvonalas el adást. A Móczár 
Bence vezette középiskolások, akik 
Molnár Ferenc Liliom és Az üveg-
cip  cím  m vei alapján alkottak, 
szintén remekeltek. 

Az idei tábor nem jöhetett volna 
létre, ha nincsenek mellettük támo-
gatók: a magyarországi Nemzeti 
Kulturális Alap, az erd szentgyör-
gyi városi tanács, a Maros Megyei 
Tanács, de nagy segítségükre volt a 

celldömölki Soltis Lajos Színház, a
veszprémi Teleszterion kulturális
egyesület is. Az etédi önkormányzat
ingyenesen bocsátotta a tábor ren-
delkezésére a tevékenységekre és az
el adásokra az iskolát és a m vel -
dési otthont, a k rispataki Sz cs
családi panzió ugyancsak mindent
megtett ezúttal is, hogy a résztve-
v k kényelemben, színvonalasan és
eredményesen töltsék a hetet – so-
rolta fel Kovrig Magdolna mind-
azokat, akiket köszönet illet. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
2022-ben is a Vásárhelyi Forgatag 
partnerintézményeként járul hozzá a 
várost kiszínez  rendezvény m sorkí-
nálatának b vítéséhez.  

Ennek jegyében a IX. Vásárhelyi Forgata-
gon a következ  rendezvényekre kerül sor a 
Nemzeti Színház Nagytermében:  
Augusztus 25., csütörtök 

• 16:00 és 20:00 óra – Magyar Állami Népi 
Együttes, Hagyományok Háza – Idesereglik, 
ami tovat nt – Óda az énekes madárhoz – 
táncszínjáték. 

Tamási Áron Énekes madár cím  szín-
m ve nyomán írta Kutszegi Csaba.  

Vajon kik azok a fiatal n k és férfiak, aki-
ket a Magyar Állami Népi Együttes Idesereg-
lik, ami tovat nt – Óda az énekes madárhoz 
el adásán a színpadon láthatunk? Honnan 
jöttek, hová tartanak, miért visel közülük né-
hány hátizsákot? 

Tulajdonképpen könny  a válasz: a tisztelt 
néz  olyan kit n , sokoldalú el adóm vésze-
ket láthat, akik rajongva szeretik a folklórt, 
miközben a mában élnek, és m vészetükkel 
a ma emberét akarják megszólítani. Nincs 
ebben ellentmondás, mert az autentikus nép-
táncok, a népzene, a dalok, a Tamási-szöve-
gek olyan emberi érzéseket közvetítenek, 
amelyek soha nem kopnak ki a divatból, még 

akkor sem, ha azokat folyamatosan változó 
élethelyzetek váltják ki. E változások ugyanis 
leginkább csak felszínváltozások, melyek kö-
zepette a folklór az emberi lélek mélyére 
hatol, és mindemellett képes a múlt mélysé-
ges mély kútjából és az aktuális kor megkí-
vánta új formákból folyamatosan újra- 
teremteni magát. 

A hátizsák és a tornacip  a ma népviselete: 
leginkább gyalog járó, kíváncsi, nyitott, ér-
dekl d  (fiatal) emberek hordják. Az Idese-
reglik, ami tovat nt – Óda az énekes 
madárhoz Tamási Áron eredeti m ve nyomán 
készült (nép)zenés-(nép)táncos színházi fel-
dolgozásában az autentikus folklór – újsze-
r en, szokatlanul – kortárs színházi játék- 
stílussal kerül szerves egységbe. Az így lét-
rejött komplex színpadi nyelvezetben magá-
tól értet d  természetességgel mutatkozik 
meg az él  folklór örök aktualitása. A ma ját-
szódó történetben kih lt kapcsolatban kínló-
dik két negyven felé közeled  pár. A n k, 
Eszter és Regina már szeretnének megálla-
podni; a férfiak, Lukács és Máté „életkezdési 
dilemmában” rl dnek: halogatják a család-
alapítást, mert el bb stabil egzisztenciát akar-
nak teremteni. A párkapcsolati válságban a 
n k elvarjúsodnak, a férfiak a pohárhoz nyúl-
nak, és élvezetek hajszolásáról ábrándoznak. 
Mindkét párnak két tizenéves fiataltól kell 

megtanulnia, hogy az embert boldoggá csakis 
az szinte, tiszta szerelem teszi, és csak az 
adhat az életkezdéshez elegend  bátorságot. 

Az el adáson idézetek hangzanak el József 
Attila, Juhász Gyula, Pet fi Sándor, William 
Shakespeare és Weöres Sándor írásaiból és 
egy jakut h si énekb l. 
Augusztus 27., szombat 

• 20:00 óra – Komáromi Jókai Színház – 
Örkény István: Tóték 

Örkény István Tóték cím  tragikomédiája 
az 1967-es Thália színházbeli bemutató óta a 
legnépszer bb magyar drámák egyike. Hatal-
mas sikerrel játszották szerte a világon, Pá-
rizstól Washingtonig, Berlint l Moszkván át 
Japánig, Fábry Zoltán pedig kiváló filmet ké-
szített bel le Isten hozta, rnagy úr címmel. 
A frontról egészségügyi szabadságra a hátor-
szágba érkez  rnagy beköltözik a fiukért 
retteg  Tóték életébe. A család protekció re-
ményében vállalja megaláztatások véget nem 
ér  sorát. A kétféle trauma sérültjét – az r-
nagyot és Tótot – egy világ választja el egy-
mástól: társadalmi helyzetük, neveltetésük, 
lelki alkatuk és családi állapotuk. De van a 
létnek egy, az adott történelmi szituációban 
meghatározó szférája, ahol ez a két férfi ta-
lálkozik. És ez nem más, mint a félelem. 
Félni és félteni sokféleképpen lehet: az r-
nagy hisztérikus, patologikus rettegése paran-
csoló terrorban nyilvánul meg, a Tóté pedig 

az alkalmazkodás és az engedelmesség sík
ján. Ez az ellentét magában foglalja kapcso
latuk lényegét. Kett jük minden darabbel
megnyilvánulása egymást feltételezi. Az r
nagy csak akkor szerezhet érvényt saját esz
telen akaratának, ha van, aki aláveti magá
annak, amit  követel. És minél esztelenebb
a parancs, annál alázatosabbnak kell lennie
annak, aki teljesíti. Jelenetr l jelenetre követ
het , hogyan torzulnak el az rnagynak a
vendéglátóival szemben támasztott elvárásai
hogyan követeli t lük egyre elszántabban és
egyre értelmetlenebbül saját normáik, s
életük feladását. 

Az el adás id tartama: 2 óra 48 perc (egy
20 perces szünettel).  

A vendégel adásokra jegyet online a Bi
letmaster oldalán lehet vásárolni (https://teat
runational.biletmaster.ro/hun/PlaceInfo
2400), illetve augusztus 16-tól kezd d en
személyesen a színház nagytermi jegypénz
táránál, hétköznapokon 12 és 17 óra közöt
(telefonszám: 0365-806-865), valamint a
helyszínen el adás el tt egy órával. 

További részletekért kövessék a Tompa
Miklós Társulat honlapját (https://nemzeti
szinhaz.ro/play/totek-a-tamasi-aron-szinhaz
vendegeloadasa-2022/), valamint a társulat és
a Vásárhelyi Forgatag Facebook-oldalá
(https://www.facebook.com/tompamiklos
https://www.facebook.com/forgatag). 

Gligor Róbert László

Újult er vel zajlott a színjátszó tábor 
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Tóték

Idesereglik, ami tovat nt

 Nyolc csoportban tanultak, alkottak és mutattak be el adást a résztvev k

Idén is száznál többen vettek részt a táborban                       Fotó: k rispataki színésztábor

IX. Vásárhelyi Forgatag a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban 

Pontosítás 
A lapunk keddi számában megjelent Sáromberke nagy mecénásának 

emlékét idézték cím  írásunkban tévedés történt, a templomi ünnepség 
során az orgonakíséretet nem Porkoláb Bálint, hanem Porkoláb Botond 
szolgáltatta. Az elírásért az érintett elnézését kérjük. 



Montecatini Terme – ez a dallamosan 
cseng  olasz városnév azonnal va-
rázslatossá, roppant vonzóvá vált szá-
munkra, az Eufónia pedagóguskórus 
tagjai számára, miután karnagyunk-
kal, dr. Strausz Imre Istvánnal eldön- 
töttük, hogy július végén részt ve-
szünk a Musik Reisen Faszination által 
szervezett toscanai kórus- és zenekari 
fesztiválon. 

A rendezvény els  napján tíz ország tizen-
hat énekkara és zenekara vonult végig muzsi-
kálva a város f terén a bazilikától a 
szabadtéri nyitóhangverseny helyszínére, a 
pompás Tettuccio fürd  teréig. Az utcán senki 
sem maradt közömbös, az emberek tapsoltak, 
mosolyogtak, integettek, vagy el kapták te-
lefonjukat, és filmezni kezdték a felvonuló-
kat. A téren mindenik kórus és zenekar egy 
rövid m vel mutatkozott be; az Eufónia  
Anthony Newley – Leslie Bricusse Feeling 
good cím  dalát adta el  nagy sikerrel, szólót 
énekelt Bajkó Edina Klára. Boldogan kapcso-
lódtunk be a budapestiek és a pécsiek el adá-
sába, és énekeltünk velük együtt, jó volt látni 
a meglepetést és az örömöt az arcukon, érezni 
az összetartozást.  

A programsorozat rendkívül színes volt, a 
fesztivál zárónapján izgatottan készültünk az 
esti hangversenyre, melyen izraeli, cseh és 
szlovák fellép k is szerepeltek. A nemzetközi 
kortárs egyházi zene remekm veib l álló re-
pertoárunkat a Santa Maria Assunta-baziliká-
ban adtuk el  dr. Makkai Gyöngyvér 
zongorakíséretével, és mi tagadás, utána jól- 
esett a gratulációkat hallgatni. 

Esténként több koncertet meghallgattunk. 
Számomra nagyon meglep  volt, hogy a tö-
rökországiak kórusában milyen sok a kisis-
kolás, az izraeliek fúvószenekara pedig 
jórészt id s, de nagyon lelkes emberekb l 
állt. A valenciai fiatalok képzett hangjukkal, 
mozgásos el adásukkal nagy tetszést arattak. 
A máltaiak n i karában két férfi is énekelt, 
igényes repertoárjuk, különleges nyelvükön 
lágyan zeng  hangjuk emlékezetes marad. A 
csehek kamarazenekara ismert és kedvelt ba-
rokk, illetve Bartók-m vet választott, teljesen 
eggyé váltunk zenéjükkel, a miénkhez ha-
sonló dinamikus, fiatal karmesterük, Domi-
nik Pernica leny gözött, valamikor talán a 
legnevesebb zenekarokat fogja vezényelni.  

Ottlétünk alatt alkalmunk volt megláto-
gatni a fürd várost, amelynek hajdan gyakori 
vendége volt Verdi, Mascagni, Leoncavallo, 
Puccini. Szép épületei között sok a fürd , a 
kisebb-nagyobb szálloda, parkjaiban jelleg-
zetes mediterrán növényzet van, pálmák, 
mandulafeny k magasodnak, a kabócák cir-
pelésének nincs vége-hossza, már a tájhoz 
tartozik. Nem csupán a parkokban, udvaro-
kon, kertekben van sokféle színes, illatos 
növény, minden kis keskeny közben, utcács-
kában, s t lépcs n, ajtók el tt virágokba bot-
lik az ember, a régi k falak egyhangúságát jó 
ízléssel ellensúlyozzák az olaszok.  

 Az óvárosba gyalog, kocsival és siklóval 
lehet felmenni, mi az utóbbit választottuk. A 
délutáni melegben mindenki sziesztázik, az 
utcák, terek kihaltak, de este megindul az 
élet, benépesülnek a kocsmák, a vendégl k 
fényfüzérrel kivilágított teraszai, az emberek 
jókedv en beszélgetnek, innen-onnan zene-
szó hallatszik. Luccába, Pisába is elláto- 
gattunk, Livornónál megmártóztunk a Tirrén-
tengerben, vize szép világoszöld és nagyon 
sós. 

Alkalmunk adódott új ízeket, ízkombiná-
ciókat kipróbálni. Sosem gondoltam volna, 
hogy egy szelet sonka és sajt görögdinnyével 
nagyszer  reggeli lehet! Még kenyér sem kell 
hozzá.  

Említést tennék a szállodai házigazdánk-
ról. Id s kora ellenére már korán reggel tal-
pon volt, este pedig az asztalok között sétálva 
azt nézte, kinek a tányérjára tehetne még egy 
adag pastát. Els  nap, a salátát és a bazsali-
komos, paradicsomos szószos tésztát elfo-
gyasztva azt hittük, hogy ennyi a vacsora. 
Kiderült, még van egy második, s t harmadik 
fogás is: tiramisu, máskor fagylalt! Sok ven-
dégl -, szállodatulajdonos mehetne Franco 
bácsihoz megtanulni, milyen is az igazi szí-
vélyes vendéglátás.  

Az út hosszú volt, de már a múlté. Haza-
térve az els  héten szinte megkérdeztem da-
lostársaimat: nem hiányzik a (már a 
napirendhez tartozó) gyakorlás, próbafelvé-
telek hallgatása, netán egy kis olasznyelv-
lecke? Vajon milyen lesz a következ  
repertoárunk, amivel a következ  fellépésre 
készülünk?  

Horváth Éva  
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Augusztusi csillaglesre hívogatlak ezen a 
héten, kedves Olvasóm. 

 
Csillagok pázsitján legelész az éjjel, 
a Tejút tejében megcsillan egy csillag. 
Liszt-zenére leng az égi szénaillat, 
s hullócsillag nyoma fröccsen szerte széjjel. 

Csak az égre figyelek, maradok veszteg. 
Rossz a csillagállás, a bársony ég sátrán 
holdfény-lova hátán érkezik a sámán. 
Jobb kezében kardot hoz, balban keresztet. 

Mérhetetlen sötétség, rég nem idegen. 
Nem ellenségem többé, nem is barátom. 
Távcsövem van hozzá s mérhet  tudásom. 
Játszik vélem Isten ismer s idegen. 

Úgy érsz valamit, kiismerhetetlenül, 
te csillag, ha túlélt téged önnön fényed 
s már csak emlék lesz nekem örök törvényed: 
mire fényed ideér, lázad rég kih l. 

 
Az év legnagyobb hullócsillagzápora a 

héten éri el a maximumát, várhatóan augusz-
tus 13-án hajnalban lehet részünk a legszebb 
látványban, bár idén némileg gyengíteni 
fogja a láthatóságát a telihold. Így is varázs-
latos élményre lehet számítani. A meteorrajt 
a 109P/Swift-Tuttle üstökös hozza létre. A 
Föld minden évben találkozik az égitest tör-
meléksávjával, ilyenkor a légkörbe belép  
apró darabkák elégésük során hoznak létre 
látványos fényjelenségeket. A meteorraj a 
Perzeusz csillagkép fel l érkezik. A sikeres 
megfigyeléshez érdemes elvonulni a fény-
szennyezést l, és türelmesen várni, hiszen az 
emberi szemnek 20 percbe is beletelhet, hogy 
alkalmazkodjon a sötétséghez. Augusztus 
els  két hetében más égi jelenségeket is meg-
figyelhetünk: az óriásbolygók mellett szemet 
gyönyörködtet  mélyégobjektumok színesí-
tik az éjszakai égboltot. 

Most pedig szálljunk az égr l alá a vi-
zekre! 

1948. augusztus 18-án Belgrádban Bulgá-
ria, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyaror-
szág, Románia, a Szovjetunió képvisel i 
aláírták az új Duna-egyezményt, megalapítva 
a Duna Bizottságot. (Az els  Duna Bizottság 
1856. március 30-án alakult meg, a krími há-
borút lezáró párizsi békeszerz dés megkötése 
során. Ez a békeszerz dés kimondta a Dunán 
való szabad hajózás elvét.) Az egyezmény 
szerint a kabotázs (a külföldiek fuvarozó te-

vékenysége) forgalmat minden ország magá-
nak tarthatja fenn. Minden ország köteles a 
területéhez tartozó folyószakaszt karbantar-
tani, s vám- és egészségügyi ellen rzési és fo-
lyamrendészeti feladatokat ellátni. Ausztria 
1960 óta tagja a szervezetnek, amelynek 
székhelye 1953 óta Budapest. 1994-ben Szó-
fiában aláírták a Duna védelmér l és fenntart-
ható használatáról szóló egyezményt. 
1998-ban csatlakozott Németország és a 
Szovjetunió helyett Oroszország, Ukrajna és 
Moldova, Jugoszlávia helyett Szerbia és Hor-
vátország, Csehszlovákia helyett Szlovákia 
lett még tagja a bizottságnak. De a bizottság-
hoz nem part menti államok is csatlakozhat-
nak mint megfigyel k: Csehország, 
Hollandia, Franciaország, Törökország, Grú-
zia, Észak-Macedónia és Montenegró. 

Ma? Az ukrajnai háború fókuszba helyezte 
a Duna-egyezményt is: 

 „A dunai államok környezetét, gazdaságát 
és jólétét hosszabb vagy rövidebb távon ér  
kedvez tlen hatások el fordulása és fenyege-
tései miatt, amelyek a Duna-medence vízfo-
lyásai állapotának változásaiból 
származnak”, a környezetszennyezést is mo-
nitorozzák. 

Környezetszennyezés, környezet- és ter-
mészetvédelem, Duna-delta, Kiss J. Botond 
volt környezetvédelmi államtitkár. Egy 2017-
ben, Székely Ferenccel folytatott, a Három-
szék napilapban (…) a pelikán jegyében a 
Duna-deltában címmel megjelent beszélge-
tés zárómondatai csengenek vissza: 

„… a delta érintetlenségének földarabo-
lása, a titkon fölhúzott halásztanyák, törvény-
telenül besettenked  remetelakok, turisztikai 
objektumok, az aggasztó méret  orvhalászat 
meg a vadkempingezés. Nem a természetes 
vízháztartás érdekében, hanem turisztikai 
meggondolásból végzett mederkotrások, a le-
csapolt, alacsonyan fekv  területek mez gaz-
dasági területté való átalakítása (…), a védett 
madártelepek turisztikai objektummá való át-
alakítása. (…) A politika a gazdasági érdekek 
emanációja, a törvényhozó politikus pedig az 
üzletember kreatúrája. Ismét a pusztába ki-
áltott szó parabolája: a kilátástalanság. 

Nos, ebben a helyzetben kell a pelikán 
jegyéb l visszahúzódnom megint a jó öreg 
oroszlánéba, amely alatt születtem, és örül-
nöm, hogy vénségemre nem érem meg szere-
tett Duna-deltám végnapjait…” 

Az Oroszlán jegyében született, nyolcvan- 
egy éves Kiss János Szabolcs Botond (Ma-
gyardécse, 1941. augusztus 3.) biológust, or-
nitológust, Duna-delta-kutatót, természet- 

tudományi szakírót Cselényi Béla így kö-
szöntötte a Káfé F nix irodalmi és fotóm vé-
szeti lapban, a Nagybátyám nyolcvanegyedik 
születésnapjára címet visel  szonettjében: 

 
Zöldesbarna madarak, fémeszöld légy, 
sás és suhogó, nagy kákabutyokó, 
mediterrán cs r  bagoly, huhogó, 
és nyikorgó csónak, ahol ügyes légy… 

 
Ez a környezeted, nem egy rokokó, 
cifra várkastély, mit nehogy tönkre tégy. 
Nem a várfokra, barna mocsárba mégy, 
az id  lehet der s vagy borongó. 
 
Több Tímea hagyott el fanyalogva, 
mert a legtöbb iszap nem kozmetikum. 
Noémi kellett neked: bennszülött n . 
 
Vackod magasles, mindened sarokba’; 
csak ember van, madár, semmi etnikum. 
Oda kellett volna neked születni. 

 
A Dés környéki színmagyar faluban szüle-

tett biológus élettörténete belevegyül a delta-
történelembe. Kolozsváron, a Babe -Bolyai 
Tudományegyetemen, Gyurkó István tanít-
ványaként szerzett biológia-földrajz szakos 
diplomát 1964-ben. Tanári kihelyezést kapott 
Havadra, majd 1965-ben versenyvizsgát 
nyert egy kutatóbiológusi állásra a br ilai 
Erd - és Vadkutató Állomás Tulcea városá-
ban lév  laboratóriumába. Innen két év 

múlva átkerült a Tulceán m köd  deltamúze-
umhoz mint muzeográfus, majd 1974-ben a 
Duna-delta tröszt erd - és vadkutató részle-
gébe. Ez lett a magja a megalakuló Duna-
delta Nemzeti Kutatási-Fejlesztési Intézet- 
nek. A Ceau escu-id ben közel három évre 
kényszerkihelyezettségre került Letea szige-
tére. Röviddel 1989 decembere után vissza-
kerül a Tulceai Erd - és Vadkutató Állomás 
Kutatóintézetébe. Tagja lett annak a munka-
csoportnak, amelyik kidolgozta a Duna-delta 
Bioszféra Rezervátum létrehozását szabá-
lyozó törvénytervezetet. 1990-ben megalapí-
totta, szervezte és vezette a Duna-delta 
Bioszféra Rezervátum r- és Ellen rtestüle-
tét. 

1997 januárja – 1998 májusa között Romá-
nia els  Vízügyi, Erdészeti és Környezetvé-
delmi Minisztériumának államtitkáraként a 
Környezetügyi F igazgatóság munkáját ko-
ordinálja. A határokon átnyúló, regionális 
környezetvédelem elhivatottja, az öt orszá-
gon átível , a Duna „zöld folyosója” projekt 
megálmodója. 

1998. május 9-én Bogotában (Kolumbia), 
Románia államtitkáraként aláírta a III. Kör-
nyezetvédelmi B nmegel zési Program 
Konferencia (ECPP) záródokumentumát, és 
elérte, hogy a következ  ülésszak 2000 már-
ciusában Bukarestben kerüljön megszervezé-
sére. De „Mire hazatért, az RMDSZ 
beleegyezésével másnak ajándékozták az  
székét egy másik minisztérium másik állam-
titkári széke fejében (…) Hogy ne mondjuk: 
félredobták, mint a banánhéjat.” (Zseh-
ránszky István: Szaggatott vallomás, Szé-
kelyföld folyóirat, 1998/8.). A bukaresti 
konferencia pedig elmaradt. 

Mai napig Tulceán él. Hat madárfajt írt le 
el ször Romániából, négynek az els  orszá-
gos fészkelését dokumentálta, valamint a 
hód, nyest és nyuszt deltai megjelenését. A 
gödények els  hazai m holdas követése szin-
tén úttör  jelleg  tevékenysége volt. 

Tudományos szakdolgozatainak, ismeret-
terjeszt  esszéinek, szakjelentéseinek száma 
közel 400. Négy könyve közül A Delta 
könyve öt kiadást ért meg, s román és német 
fordításban is megjelent. 

Hadd fejezzem be mai szellemi sétánkat a 
Háromszék napilapban megjelent interjú né-
hány mondatával: 

„Szeretném hinni: annak (biológusnak) 
születtem. Édesanyám fejlesztette ki bennem 
a természetszeretetet. A magyardécsei temp-
lom 1765-ös építés  szószékkoronáján – 
amely alól egy igaz ember, édesapám 46 évig 
hirdette az Igét – ott a mellét föltép , faragott 
pelikán három fiókájával. Gyermekként ez 
ragadott meg, nem az átvitt, szimbolikus ér-
telme, hanem a madár különössége. Utána-
olvastam, néztem a kevés dokumentumfilmet, 
ami él helyér l, a Duna-deltáról készült, ke-
restem a találkozást. Aztán megkaptam a le-
het séget, otthagytam a katedrát meg 
Erdélyországot, és életem a pelikán jegyébe 
fordult. Olyannyira, hogy a kutatóintézet cí-
merén – ahonnan kiöregedtem – ott van a gö-
dény. A kés bb megszület  r- és 
Ellen rtestületnek én terveztem a szolgálati 
jelvényét. Ez egy, a delta fölött átrepül  pe-
likán.” 

Maradok kiváló tisztelettel.  
Kelt 2022. augusztus 12-én, csillaghullá-

sok idején 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DXXV.) 
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Kiss J. Botond a Machu Picchu fölött

Jön a Perszeidák



Királyföld és a stratégiai pozíciók 
Gyulafehérvár történelme átfogja szinte 

teljes egészében a Kárpát-medence keleti fe-
lének és Erdélynek a történelmét. A város ki-
alakulását és fejl dését a geográfiai helyzete 
alapvet en meghatározta, mivel a f  erdélyi 
út a Maros menti allúviumon, az Ompoly be-
folyásánál kialakult, öbölszer en kitáguló ár-
téren, 238-270 méter tengerszint feletti 
magasságban helyezkedik el.  

Földrajzi megtelepedési helyzetében igen 
fontos szerepet játszott és játszik a Torda-szo-
ros, a Maros menti, egész Erdély szempont-
jából alapvet  kereskedelmi és közlekedési 
utak, illetve a Küküll k közelsége, a Gyula-
fehérvártól keletre elhelyezked  Királyföld 
felé vezet  utak közelsége. 

Így Gyulafehérvár a Magyar Nagyalföld-
del, Székelyfölddel, Királyfölddel, Mez ség-
gel és az ott kialakult nagyobb városokkal, 
mint Kolozsvárral, Marosvásárhellyel, Nagy-
szebennel történelme során kiváló földrajzi 
kapcsolatban lehetett, és pozíciója stratégiai, 
földrajzi szempontból kiemelked  volt és 
maradt napjainkig is. 
Dél-Erdély központja 

Ez a rendkívüli földrajzi pozíció, az eltér  
tájak határán való elhelyezkedés igen fontos 
kereskedelmi, tájak közötti termékcsereköz-
ponttá emelte Gyulafehérvár városát, amely 
egyértelm en Dél-Erdély központja. 

Ezt a szerepét feler síti az eltér  földtani 
adottságú régiók, az Ampoly-Kisampoly 
fennsík, a Székásmenti-hátság, az Erdélyi-
érchegység, a Torockói-hegység közelsége, 
határhelyzetük Gyulafehérvár térségében, 
mert különböz  bányatermékek és erdei, va-
lamint mez gazdasági termékek, köztük a 
Brád – Abrudbánya – Verespatak – Bucsony 
aranynégyszögb l származó nemesfémek ke-
reskedelmi és feldolgozási központja is itt 
alakulhatott ki. 
A sóút gy jt pontja 

A térség ásványtani-földtani er források-
ban Erdély egyik leggazdagabb vidékét ké-
pezi, els sorban arany-, ezüst-, szelén-, 
ólom-, ón- és higanykészletei révén. 

Ugyancsak kiemelked  jelent ség  a 
Maros menti sóút, amelynek egyik gy jt -
pontja helyezkedett el Gyulafehérváron. 

Ez a korábbi cserekereskedelmen, majd 
kés bb pénzalapú kereskedelmen alapuló 

központi helyzet alkotta a város gazdasági 
erejét. A gazdasági tér és a kiemelked  stra-
tégiai helyzet alapján kapott a város törté-
nelme során vallásközponti és politikai 
szerepet is.  

A kiemelked  földrajzi helyzete révén a 
város környékén már az skorban is igen je-
lent s telepek alakultak ki, derült ki az  
újk kori Vin a–Tordos-kultúra, a rézkori  
Co ofeni-kultúra régészeti hagyatékaiból. 
Nehezen értelmezhet k az skor  
végének leletei 

A bronzkori szintben több kultúra hagya-
téka is el került, és már az igen korai nemes-
fémkohászatot és fémfeldolgozást bizonyít- 
ják Gyulafehérvár környezetében a Maros-
híd építése során el került kés  bronzkori 
arany karperecek is. 

A kora vaskori megtelepedések száma is 
jelent s. Az skor végét l található leletek 
talán a politikai hatásokkal átsz tt tudomá-
nyos megközelítések miatt nehezen értelmez-
het k. Bár a terület a vaskor végén 
egyértelm en dák fennhatóság alá tartozott, 
Gyulafehérvár területén nem alakítottak ki 
er döt, hanem attól északra több mint húsz 
kilométerre található egy feltételezett dák 
er dítmény.  Így a dákokat legy z  és meg-
hódító rómaiak, akárcsak más területén Er-
délynek, nem a dák települések folytatásában 
alakították ki városaikat, er dítményeiket, 
hanem attól függetlenül hozták létre.  

A rómaiak felismerték Gyulafehérvár 
földrajzi és stratégiai helyzetét 

A város Traianus kori története (106–117) 
igen vázlatos, de egyértelm , hogy 106 után 
a terület a Római Birodalom része lett Dacia 
provincia néven, és az els dleges feladat, 
akárcsak a többi tartománynál az úthálózat 
kialakítása, a katonai stratégiai pontok elfog-
lalása, a berendezkedés és romanizáció meg-
indítása volt. 

A rómaiak felismerték Gyulafehérvár föld-
rajzi és stratégiai helyzetét, és a három 
irányba (akárcsak napjainkban) – Székely-
föld, Királyföld és a Mez ség felé vezet  
utak találkozásánál alakították ki Apulum 
er dítményét és tették le Gyulafehérvár alap-
jait; ugyanis Marcus Aurelius császársága 
idején (161–180) a barbár népek által körbe-
vett és ostromolt Erdélyt (Dacia provinciát) 

három részre osztották, és a középs  részen 
az Ompoly-patak latin nevéb l (Apula) ered  
tartományrészt, Dacia Apulensist és az Apu-
lum (Gyulafehérvár római el dje) nev  szék-
helyet alakították ki központnak, egy er ddel 
együtt.  
A rómaiak kiürítik a tartományt 

A germán törzsek megjelenése és az egész 
tartományra kiterjed  háborúk nyomán a ró-
maiak kiürítették a tartományt, és a lakossá-
got áttelepítették a birodalom bels  terüle- 
teire. 

A gótok Apulum városát is lerombolták, 
majd a népvándorlás különböz  hullámaiban 
az egymást váltó törzsek a római kultúra em-
lékét teljesen eltörölték. A népvándorlás korá-
hoz és a város nevéhez kapcsolódik az egyik 
legnagyobb történelmi talány. Ugyanis néhány, 
els sorban kelet-európai történetírás nyomán a 
történészek egy része szlávok megjelenésér l 
ír a Krisztus utáni 6-7. századok során. 

Ugyanakkor a régészeti források és az írá-
sos történelmi adatok egyértelm en bizonyít-
ják, hogy a longobárdok által a gepidák elleni 
harcban szövetségesként a Kárpát-meden-
cébe behívott avarok szállták meg a gepida 
szállásterületeket, így Erdélyt is.  

Erdélyb l, az Alföldr l, Délvidékr l az 
egész Kárpát-medence történetét átíró longo-
bárd–avar és gepida háborút követ en a ge- 
pida lakosság az utolsó gepida uralkodó fiának, 
Reptilia hercegnek a vezetésével Bizáncba, il-
letve bizánci területre menekült 567-ben. 
Az avarok az egész medencét egyesítik 

Az avarok az egész medencét egyesítették, 
a Kárpát-medence történelme során el ször 
568-ban, amikor is a longobárdok Észak-Itá-
liába vándoroltak a Dunántúlról, és átadták 

teljes szállásterületüket az avar kagánnak és 
az avaroknak az örök béke fejében.  

Az avar kaganátus a Krisztus utáni 6. szá-
zadtól a 8. század végéig létezett a medence 
nyugati felében, ám a keleti részen a 9. szá-
zad kezdetéig, a 815. évi bolgár hódításig 
fennmaradhatott, de Felvidéken, Kárpátalján, 
Erdély keleti és északi részén, valamint a Ma-
gyar Nagyalföld jelent s részén megérhették 
a magyar honfoglalást is. 

Így igen problematikus Erdély területén 
(is) szláv bevándorlásról, expanzióról és 
szláv névanyag megjelenésér l írni a 6. és 9. 
század közötti intervallumban, mivel az 
egész terület avar fennhatóság alatt állt. 
A szláv írás kialakítása is  
bizánci hatásra történt 

A legújabb történelmi források és értelme-
zések alapján maga a korai szláv történet-
írásra vonatkozó, er sen aktuálpolitikai 
elképzelések a 19. század során a nemzeti ro-
mantika jegyében keletkeztek, és a valóság-
ban a szlávok anyagi kultúrája, a szláv 
(szklavén) elnevezés Bizánc tudatos politi-
kája nyomán alakulhatott ki.  

A szláv írás kialakítása is bizánci hatásra 
történt, és az els  bet it ennek az írásnak a 
glagolita ábécé bet i között találjuk, amelyr l 
az els  adatokat a magyarországi Zalaváron, 
középkori nevén Mosaburgban (Mocsárvár-
ban) tárták fel a régészek. Azonban azt is 
tudni kell, hogy ezt az írásmódot 865–866 
között alakította ki Cirill és Metód, amikor a 
nyugati egyházi források szerint is az els , 
magyarokkal azonosítható ungi seregek már 
megjelentek a Kárpát-medencében, és amikor 
– a régészeti adatok alapján – még éltek ava-
rok a medence egy jelent s részén.  

Így az az elképzelés, hogy a szláv Belgrád 
elnevezés nyomán alakult volna ki a Fehérvár 
elnevezés, történelmileg nehezen igazolható. 
A Gyulafehérvár elnevezést a település 
Horka fia Gyula neve után kapja 

Valószín leg az Apulum fehér k b l épült 
római er djének romjait is megszálló avar el-
nevezés után nevezték el Fehérvárnak, amely 
több helyen és igen különböz  formában, de 
mindig központi helyet megadva jelenik meg 
a Kárpát-medencében – Nándorfehérvár, 
Székesfehérvár, Fehérvár.  

Gyulafehérvár végs  elnevezését a Dunán-
túlról Erdélybe települt Horka fia Gyula neve 
után kapta, mivel Gyula vezér szálláshelye 
lett ez a terület, és a római romokból újraépült 
várat és szálláshelyet róla nevezték el Gyula-
fehérvárnak. 
1003: István király személyesen vezet 
sereget Gyulafehérvárra 

A várról és jelent s szerepér l már a kora 
Árpád-korban írásos források vannak, mivel 
Koppány felnégyelt testének négy darabját a 
magyarok szállásterületének négy legnagyobb 
várába küldte el a 997-ben Veszprém alatt csa-
tát és országot nyer  István (Vajk) fejedelem. 
A források szerint Koppány fejét a gyulafe-
hérvári várba küldték. Ebb l tudhatjuk, hogy 
Esztergom, Székesfehérvár és Nándorfehér-
vár mellett Gyulafehérvár lehetett az egyik 
legjelent sebb település a 10. században. 

A következ  írásos forrás 1003-ban kelet-
kezett, amikor István király személyesen ve-
zetett sereget a Gyulafehérváron székel  és a 
királlyal szemben pártot üt  erdélyi vajda, 
Gyula ellen.  

Harcra nem került sor, mert Gyula vajda 
megadta magát, és egész családjával királyi 
túsz lett. István királyunk személyes utasítá-
sára alakították ki a katolikus püspökségi 
központot és palotát Gyulafehérvár er dítmé-
nyében.

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációért külön köszönet Keresztes Géza m építész-m emlékvédelmi szakmérnöknek, dr. Sümegi Pál tanszékvezet  egyetemi tanárnak; továbbá 
a régi és a mai képekért Demján László m emlékvéd  építésznek.
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Épített örökségünk 
Erdély páratlan központja 

és püspöki palotája 
Gyulafehérvár Kolozsvártól kilencvenöt kilométerre délre, a Maros és az Om-
poly összefolyásánál emelked  kétszázharminc méter magas fennsíkon fek-
szik. Neve onnan ered, hogy a fehér mészk b l épült római kori 
falmaradványok alapján az itt leteleped  szlávok Belgrádnak – Fehérvárnak 
– nevezték el. Már a vaskorban földvár állt itt, ahová a rómaiak kés bb cast-
rumot építettek. Erdélyt már a magyar államalapítástól kezdve innen kormá-
nyozták, mint különálló egységet, és itt székelt az erdélyi vajda. Püspökségét 
Szent István alapította 1009-ben, ezt követ en lett Fehér vármegye székhe-
lye. 1241-ben a tatárok teljesen elpusztították. Virágkorát a Hunyadiak és 
Bethlen Gábor alatt élte. Székesegyháza 13. századi, egy régebbi templom 
alapjaira épült. 1657-ben, II. Rákóczi György lengyel hadjárata idején a vá-
rost tatár seregek felégették, majd ugyanebben az évben, október 25-én a 
fejedelem itt mondott le. 

Nagy-Bodó Tibor 
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket augusztus 25-ig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

Az Egy „beteges” közmondás  
és a Selgunov aforizmája 

cím  pályázatok nyertesei: 
BANDI ANNA, Szováta, Virág negyed 

SUGÓ ALBERT, Marosvásárhely, Abrudului utca 
A pályázati rejtvények megfejtése: 

AZ ENGEDETLEN BETEG KEGYETLENNÉ TESZI AZ ORVOST; 
A SZILÁRD KÖTELESSÉGTUDAT A JELLEM KORONÁJA. 

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

Megfejtések  
az augusztus 5-i 

számból: 
 

Ikrek: Csorgók  
 
Skandi: A tanács 
csak megtörtént 
dolgokon nem 
segít.
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Szerkeszti: Kiss Éva 1010.

I
VÍZSZINTES: 1. B rgyógyász, egyetemi tanár, szakíró, 150 éve született (Soma). 

5. Francia hadvezér és tengernagy, 450 éve ölték meg (Gaspard de). 10. Véna lehet 
ilyen. 11. … Savalas (Kojak alakítója). 12. Osztrák herceg, magyar király, 625 éve 
született. 17. Sepr  anyaga. 19. Oersted (röv.). 21. Csalit húznak rá. 22. Behajlított tenyér. 
23. Páratlan súgás! 24. Ennivaló. 25. Francia rt. 26. Azonban. 27. Nitrogén (rég). 28. Riska 
farkatlan! 29. Régi aprópénz. 31. Ab ovo. 32. Sokáig eláll. 34. Joskar …, a marik f városa. 
35. Az argon vegyjele. 36. A szén és a fluor vegyjele. 38. Törvény (francia). 39. Tengeri 
hal. 42. Kilencszeres világbajnok pingpongozó (Ferenc). 44. Testrész! 46. Orosz béke. 
47. Írta vala. 49. Férfinév (szept. 22.). 51. Orosz férfinév. 53. Érzékel. 54. F pap, a Hun-
yadiak diplomatája, 550 éve hunyt el (János). 55. Deák-párti politikus, miniszter, 
200 éve született (Pál). 

FÜGG LEGES: 1. Információegység. 2. Errefele! 3. …-Cola (USA-beli ital). 4. 
Verseny hirdetése. 6. Dugi …, dalmáciai sziget. 7. Albán pénz. 8. Olasz nével . 9. A Szent 
Péter eserny je faluja Mikszáth regényében. 13. Francia író (Pierre). 14. Bretagne-i város. 
15.  … hárfa (szélhárfa). 16. Reng a szélein! 18.  Düledék. 20. Kuruc tábornagy, 300 
éve halt meg (Antal, gróf). 21. Bíró, kúriai elnök, 150 éve született (Tóth Jen ). 22. 
Harapó. 23. Hiszen (nép.). 25. Elég (latin). 27. … Alda (színész). 29. Filmesztéta (Lajos). 
30. Hamu (angol). 31. Tévesen jegyez. 33. Német Alajos. 34. Kezd pont. 37. Bútorban 
lehet. 40. Pont az itteni. 41. Görög el tag: forgás. 43. Fél dressz! 45. Magyar szlovák. 48. 
Vörös (angol). 49. Újságíró, m fordító, 150 éve született (Lajos). 50. Római 105. 52. 
Folyadék. 53. Félédes!  

L. N. J.
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

1
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ZA
Gottfried Wilhelm 

Leibniz német  
filozófus  

véleményét  
idézzük.

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva egy Christopher Nolan által 
rendezett, 2010-es amerikai film címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beír-
tunk.
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Hogyan készülődött az ASA  
az AEK elleni, kettős találkozóra? 

Mint köztudott, a helyi kato-
nacsapat már 1975-ben bemutat-
kozhatott az UEFA-kupában (2-2 
itthon és 1-4 idegenben, a Drezdai 
Dynamo ellen), miután az 1974–
1975-ös idényben az A osztályban 
ezüstérmes lett a bukaresti Dinamo 
mögött, majd az 1975–1976-os A 
osztályos szezont a harmadik he-
lyen zárták a bajnok Steaua és az őt 
követő Dinamo mögött, így 1976 
őszén újra az UEFA-kupában szere-
pelhetett (0-1 itthon és 0-3 idegen-
ben a Zágrábi Dinamo ellen).  

Az 1976–1977-es bajnokság 
végén a vásárhelyi katonacsapat ne-
gyedik lett a hazai élvonalbeli pont-
vadászat végén a Steaua, a Dinamo 
és az Universitatea Craiova mögött, 
így 1977 őszén újabb kettős UEFA-
kupa-találkozóra volt hivatalos.  

Erre az összecsapásra a Boné 
Tibor–Ördögh Attila edzőpáros ala-
posan megfiatalítva kezdte a felké-
szülést: Nagy Miki egy FC 
Konstanca elleni hazai találkozón 

akasztotta szögre a csukát, és Med-
gyesre vonult vissza levezetni, St. 
Gligore (Paloma) és Szöllősi László 
Dicsőszentmártonba, a Chimicához 
ment ,,kölcsönbe”, Nágel Zoltán 
kapus pedig 119 A osztályos talál-
kozót letudva, 7 év után tért vissza 
szülővárosába, Kolozsvárra. Őket 
az ifjúsági együttestől feltörekvő fi-
atalokkal pótolta a vezetőség, így 
Biró Levente (Laska) kapus, Ilie 

Costel, Mátéfi István és Mircea Og-
rean mezőnyjátékosok kaptak behí-
vót a nagycsapatba, sőt, még egy 
próbálkozásra visszatért Kanyaró 
Attila is, és a metalotehnicás Gh. 
Ruját próbaszezonra szerződtette a 
szakvezetés.  

Az athéniak ellen készülődve – 
akik szinten a negyedikek voltak az 
1976–1977-es görög élvonalbeli 
pontvadászatban –, az idénynyitás 

előtt, a Ligetbe a Veréb-Szántó, Sa-
lamon, Kutasi, Oláh (66. perc Pet-
rovics) – Teodoru, Borostyán, 
Tomes (66. perc Takács) – Magyar 
(66. perc Szalai), Görgei és Fekete 
összetételű diósgyőri VTK rándult 
le, melyet 2-1 arányban győztek le 
a vásárhelyiek (gólszerzők: V. Pâs-
laru és Fanici, illetve Borostyán).  

Az A osztályban az ASA – az 
AEK elleni hazai meccsig – 0-0-s 
döntetlent ért el a Ploieşti-i Petrolul 
ellen idegenben, 2-4 arányban ma-
radt alul az FC Argeş otthonában, 
itthon pedig 4-1-re iskolázták le 
Hajnalék az FC Bihart meg a Resi-
cai FCM-t, és 4-0-ra legyőzték 
szintén hazai pályán a Bákói SC-t.  

Kik játszottak az AEK Athén elleni, 
győztes találkozón? 

Az AS Armata–AEK Athén 
UEFA-kupa-találkozó első felvoná-
sára 1977. szeptember 14-én került 
sor a Ligetben.  

Mitko Csukov bolgár játékvezető 
sípjelzésekor a következő játékosok 
léptek pályára: a hazaiak klasszikus 
hadrendben álltak fel, azaz Sólyom 
– Onuţan, Unchiaş, Gáll D. – Va-

rodi (60. p. Both II), Pâslaru, Bölöni 
– Fazakas (74. p. Kanyaró A.), Fa-
nici és Hajnal, míg a görögök csa-
pata a Steriudas – Inzoglu (48. p. 
Tsamis), Nicolau, Ravusis, Damia-
nidis – Viera, Nicoludis, Theodori-
dis – Ardizoglu, Moussuris és 
Mavros felállásban futballozott.  

A hazai együttes több, azon talál-
kozón szerepelt egykori játékosa 
szerint a 12500 férőhelyes ligeti sta-
dionban mintegy húszezren voltak 
jelen, sőt a stadion szomszédságá-
ban lévő fákra is több tízen kapasz-
kodtak fel, hogy részesei legyenek 
a történelmi mérkőzésnek, hazai 
győzelemnek. Az ASA egykori 
klasszisának, Fanici Andrásnak a 

81. percben szerzett góljával sike-
rült győzniük a vásárhelyieknek a 
döngető kráternek is beillő maros-
vásárhelyi ligeti stadionban.  

Sajnos ez a minimális győzelem túl 
kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz, 
mivel az Égei-tenger partja közelében 
sorra került visszavágón Papaioanou 
20., Viera 35. és Moussuris 44. perc-
ben szerzett góljának köszönhetően a 
görögök jutottak tovább.  

A visszavágón a Sólyom –  
Onuţan, Unchiaş, Ispir, Körtési – 
Hajnal, Bölöni, Gáll D. – Fazakas 
(67. p. Márton Levente), Fanici és 
Both II. felállítást használta Bóné 
mester.  

Ez a győzelem volt mindmáig a 
Maros megyei labdarúgás első, egy-
ben legcsodálatosabb diadala az eu-
rópai kupaporondon.  
Mikor volt a vásárhelyi futball  
második európai kupagyőzelme? 

A második marosvásárhelyi eu-
rópai kupagyőzelemre az AEK el-
leni kettős mérkőzés után 38 évre, 
azaz 2015. augusztus 6-án került 
sor, amikor a korábbi ASA 2-1 
arányban győzött a francia AS Saint 
Etienne otthonában, miután egy 
héttel korábban Marosvásárhelyen, 
a Sziget utcai stadionban a franciák 
diadalmaskodtak 3-0 arányban. Így 
a marosvásárhelyi együttes búcsút 
intett az Európa-ligának.  

Azon a találkozón így festett a 
Vasile Miriuţa által edzett ASA fel-
állítása a Saint-Etienne otthonában:  

Stancioiu – Golanski, Ivan Gon-
zales, Balici, Velayos – Hanca (61. 
p. Jazvici), G. Muresan, Gorobsov, 
Luis Pedro (72. p. Ramiro Costa) – 
Axente, Jurado (46. p. Brandan).  

Gólszerzők: Luis Pedro 39. és 
Ivan Gonzales 62. (ASA), illetve 
Ivan Gonzales 72. – öngól (Saint-
Etienne).  

Igaz, ez a csapat egy más alakulat 
volt, ami egy más lapra tartozik... 

Czimbalmos Ferenc Attila
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45 éve győzte le az AS Armata az AEK Athént a Ligetben 
Az idősebb Maros megyei futballrajongók szívesen emlékez-
nek vissza arra az UEFA-kupa-mérkőzésre, amelyen a Maros-
vásárhely aranycsapatának nevezett, minden idők 
legkedveltebb együttese, az AS Armata története legsikere-
sebb időszakában először és utoljára győzött tétmérkőzésen 
európai kupatalálkozón. A történelmi futballmeccsre 1977. 
szeptember 14-én került sor a szebb napokat is megélt Liget-
ben, amikor a görög AEK Athén ellen diadalmaskodott az ala-
kulat a néhai Fanici 81. percben szerzett találatával. Sajnos 
az athéni visszavágón 0-3 arányban alulmaradtak Bölöniék, 
így fennállásuk történetében harmadszor és egyben utoljára 
búcsúztak az európai kupaporondtól.  

A parkolóhelyek újrarendezésé-
vel lehetőség nyílna biciklisávok ki-
alakítására. A mérési adatokkal 
ennek szükségességét szeretnék alá-
támasztani a városi közlekedési bi-
zottságban. Marosvásárhelyen a 
Poklos-patak két oldalán, a Dózsa 
György utcában, az egykori Hosszú 
utca és a November 7. negyed 
négysávos útjain lehetne kialakítani 
a kerékpárosközlekedésre szolgáló 
sávokat. Azonban ez egy kimondot-
tan hosszadalmas folyamat lesz, 
egyelőre a megvalósíthatósági ta-
nulmányok készülnek, és a kivitele-
zés minden bizonnyal évekig fog 
tartani, mondta Heim László. 

Jó hír viszont, hogy a kisebb ut-
cákban rövidebb idő alatt és kisebb 
beruházások árán is meg lehetne va-
lósítani a biciklisávokat a Maros-
széki Közösségi Alapítvány szerint. 
A kis utcák tekintetében minden bi-
zonnyal a közlekedési rendőrség 
szava lesz a döntő a bizottságon 

belül, hiszen az ő szakembereik kell 
majd engedélyezzék a projektet. A 
tervek már elkészültek, és a közel-
jövőben a közlekedési bizottság elé 
kerülnek. 

Heim László beszámolt arról is, 
hogy van egy konkrét útvonal, ami 
a kis utcákon keresztül összekötné 
a Brăila utcát a November 7. ne-
gyeddel. Arra a kérdésre, hogy 
mikor születhet egy konkrét döntés 
a megvalósítással kapcsolatban, 
még nem lehet pontos választ adni. 
Heim László szerint nehezíteni 
fogja az ügyet, hogy az útvonal 
érinti a Mărăşeşti teret és más ke-
reszteződéseket is, ahol nem köny-
nyű biztonságosan átvezetni a 
kerékpárosokat. A kis utcákra vo-
natkozó terv kapcsán is járható út 
lenne, ha a bizottságon belül közö-
sen próbálnának megoldásokat és 
alternatívákat találni – mondta a 
Marosszéki Közösségi Alapítvány 
munkatársa, aki úgy vélekedett, 
hogy már részsikernek tekinthető, 
ha beszélnek az ügyről. 

Van esély kerékpársávra? A magyar és román futballbajnoki 
mérkőzések hétvégi közvetítései 

Szuperliga, 5. forduló: 
Augusztus 12., péntek 
19 óra: Campionii FC Arges Piteşti – Universitatea 1948 Craiova 
Augusztus 13., szombat: 
19 óra: Aradi UTA – Kolozsvári FCU 
21.45 óra: Petrolul 52 Ploieşti – Bukaresti Rapid 1923 
Augusztus 14., vasárnap: 
13.30 óra: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 
16 óra: Universitatea 1948 Craiova – CS Mioveni 
18.30 óra: Kolozsvári CFR 1907 – Botosáni FC 
21.30 óra: Bukaresti FCSB – Chindia Târgovişte 
Augusztus 15., hétfő: 
19 óra: Konstancai FCV Farul – Nagyszebeni Hermannstadt 
A mérkőzéseket a DigiSport 1 csatorna közvetíti. 
NB I, 3. forduló: 
Augusztus 12., péntek 
21 óra: DVSC–Vasas 
Augusztus 13., szombat 
19 óra: Kecskemét–Mezőkövesd 
21.15 óra: Újpest–ZTE 
Augusztus 14., vasárnap 
19 óra: Kisvárda–Puskás Akadémia 
21 óra: Ferencváros–Mol Fehérvár 
21 óra: Budapest Honvéd–Paks 
A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti. 

Fanici András                           Fotó: Facebook

ASA 1975, karikatúra           Fotó: Facebook

AS Armata, 1975                Fotó: Facebook

(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy Miki visszavonulása – AS Armata – FC Konstanca 3-1 (2-1) 
Felső sor, balról jobbra: Pâslaru, Unchiaş, Sólyom, Ispir, Bölöni, Fazakas, Varodi 
Alsó sor: Onuţan, Nagy Miki, Gáll, Fanici 



Elkezdődött a Tündérkert 
című magyar történelmi-poli-
tikai thriller forgatása. A 
nyolcrészes, epizódonként 
48–52 perces sorozat Móricz 
Zsigmond háromkötetes Er-
dély-trilógiájának első, Tün-
dérkert című kötete alapján 
készül. A sorozat a Megafilm 
és az MTVA koprodukciója a 
Nemzeti Filmintézet támoga-
tásával. A televíziós premier 
2023 szeptemberében vár-
ható, a sorozatot a közmédia 
nézői láthatják először. 

Pontosan száz esztendő telt el az 
1922-ben kiadott Tündérkert és a 
2022 nyarán, július 25-én elindult 
forgatás között. 

A Megafilm Móricz Zsigmond 
regénye nyomán készülő sorozatá-
ban a 17. századi Erdély izgalmas 
politikai és színes társadalmi világa 
elevenedik meg, szerelemmel, int-
rikákkal, súlyos döntésekkel és csa-
varos fordulatokkal átszőve, a 
korszak két meghatározó férfiújá-
nak, Báthory Gábornak és Bethlen 
Gábornak a történetén keresztül. 
Utóbbi szerepében Bokor Barnát 
láthatják a nézők, aki a hirado.hu-
nak a forgatások kapcsán elárulta, 
nagyon jó az összhang a stáb és a 
színészek között, és érzi, hogy ez 
egy fantasztikus közös munka lesz. 

„Örülök, hogy olyan magyaror-
szági, országosan ismert színészek-
kel forgathatok, akiket eddig csak a 
filmvásznon láttam, és olyan erdé-
lyi kollégákkal is együtt dolgozha-
tok, akikkel mindig is szerettem 
volna, de még nem volt szerencsénk 
egymáshoz” – mondta a színész. 
„Az első forgatási napok után a 
megérzésem azt súgja, hogy a Tün-
dérkert egy nagyon szép, játékfilm-

igényességgel készülő sorozat lesz” 
– tette hozzá Bokor Barna, aki azt 
is elárulta, hogy kronológiailag 
visszafelé haladva alakul a történet. 

„Délelőtt például még az egyik 
szereplő ravatalánál álltunk, délután 

már a Bethlen családhoz jön ven-
dégségbe. Úgy is mondhatnám, 
hogy forgatás alatt gyakori a cso-
portos feltámadás. Ráadásul egy 
nap leforgása alatt.” 

A színész szerint a rendező és az 

operatőr által teremtett környezet és 
hangulat kiváló, nagyon sok stáb-
taggal a korábbi munkákban már ta-
lálkoztak, ezért családias a 
forgatások hangulata. Ami pedig a 
szerepet illeti, karaktere sem áll tőle 
messze. „Kutatásaim alapján a törté-
netírás végletesen fogalmaz Bethlen 
személyiségét illetően, mégis úgy 
érzem, alkatában és küldetésében a 
magyarság egysége fejeződik ki.” 

A sorozatot sokan már most a 
Kártyavárhoz vagy épp a Trónok 
harcához hasonlítják, azonban 
Bokor Barna szerint a Tündérkert 
hamar meg fogja találni a saját útját. 
Az erdélyi színművész szerint a 
nézők gyönyörű képi világra, gran-
diózus díszletekre, vagány jelme-
zekre és jól működő, harmonikus 
szereposztásra számíthatnak. 

Helmeczy Dorottya producertől 
megtudtuk, hogy majdnem négy 
éve dolgozik a sorozat tervén, ezért 
nagyon örült, amikor elnyerték a 
Nemzeti Filmintézet támogatását és 
az MTVA is csatlakozott koproduk-
ciós partnerként. 

„Erdély történetének és történel-
mének filmes feldolgozása arról is 
szól, hogy a magyar nemzet egy-
sége független a határoktól és 
örökké büszkeségünk lesz” – 
mondta a producer. „Hit és elenged-
hetetlen fontosságú teendő. Erdélyi 
születésű filmesként azt ígérem a 
nézőknek, hogy olyan történetet 
kapnak, amit meg kell hogy ismer-
jünk, és olyan kivitelezésben, ami 
egy karakterközpontú, egészen ele-
melten mesés világban játszódó, 
korabeli politikai thriller. A Mega- 
film profiljához hűen, 2023 legje-
lentősebb és legnépszerűbb soroza-
tát szállítjuk a nézőknek.” 

A sorozatot az a Madarász Isti 
rendezi, aki a különös atmoszférájú 
Hurok című thrillerrel robbant be a 
köztudatba. „Azonnal megfogott, 
hogy mennyire különlegesen erős 
hangulata van ennek a forgató-
könyvnek. Egy százéves regénytől 
talán sokan egy ósdi és poros törté-
netet várnának, de a Tündérkert 
meglepően komor, drámai és ke-
gyetlenül csavaros. Miközben ol-
vastam, az volt az érzésem, hogy az 
írók fogták a modern politikai drá-
masorozatok sötét és fondorlatos ár-
mánykodásait, és középkori 
kulisszák közé helyezték. Képzel-
jük el a Kártyavár című sorozat ösz-
szes gonosz cselszövését és váratlan 
fordulatát – csak nem a Fehér Ház 
folyosóin, hanem a fejedelmi palota 
termeiben, Báthoryval és Bethlen-
nel a középpontban” – vezetett be a 
film hangulatába a rendező. 

A történelmi háttérre is figyeltek 
az alkotók. Oborni Teréz, a produk-
ció történész szakértője elmondta, 
hogy a forgatókönyvíró csapattal el-
mélyült közös munkát végeztek. 
„Jóleső érzés volt megtapasztalni, 
hogy az alkotók komoly gondot for-
dítottak a történelmi háttér, a kora-
beli anyagi kultúra és a mindennapi 
élet különféle jelenségei, például az 
étkezési szokások, a lakáskörülmé-
nyek vagy akár – érdekességképpen 
említem meg – a 17. századi szitok-
szavak megismerésére. Az egyik 
legizgalmasabb feladatom volt a 
szereplők személyiségére vonat-
kozó történeti források összegyűj-
tése, amelyek kiegészíthették a 
regényben ábrázolt karakterekről 
meglévő ismereteinket.” 

(hirado.hu) 

Tavaly augusztus 14-én ünnepélyesen megnyílt a 
székely hadtörténetet bemutató kiállítás Szépví-
zen. Az első munkás év alatt sok emlékkel, öröm-
mel telítődött a szívünk. Nagy találkozásoknak, 
megható pillanatoknak lehettünk tanúi itt Szépví-
zen, a Székely Határőr Emlékközpontban. 

Az intézmény ter-
vezésekor, a kiállítás 
építésekor célként fo-
galmaztuk meg, hogy 
minél többen megis-
merjék a székely tör-
ténelmet, ugyanakkor 
nem titkoltuk, hogy 
Szépvízet mint tu-
risztikai desztinációt 
feltesszük Székely-
föld turisztikai térké-
pére. Most, egy évvel 
a megnyitó után, úgy 
tűnik, jó úton indul-
tunk el. Az elmúlt év 
adatai ezt támasztják 
alá: a megnyitó óta 
8614 látogatónk volt, 
amiből diák/egye-
temi hallgató: 2429 
fő, felnőttkorú láto-
gató: 6185 fő.  A ki-

állítás népszerűsítésére saját reklámfilmet forgattunk, rádiós 
reklámot készítettünk és több óriáspannó hirdeti az emlék-
központot Székelyföld-szerte.  

Kiemelten sokat jelentett induláskor – azóta is – a sajtó 
támogató érdeklődése, népszerűsítése. Ezt itt is szeretnénk 
megköszönni.  

Kiállításunkban a napi szintű színvonalas működtetés je-
lenti a legnagyobb feladatot. Munkatársaink ennek igyekez-
nek eleget tenni. A látogatók személyes visszajelzése mellett 
a világhálón is gyűlnek a visszajelzések, amelyek a minő-
ségi munkánkat igazolják. Az interneten eddig 89-en érté-
kelték az itt látottakat. Az értékelések minősítése átlagosan 
5 csillag. Az emlékkönyvünk bejegyzései is erről tanúskod-
nak.  

Az intézmény küldetését tekintve a térség kulturális tu-
rizmusának is része, így idén márciusban a Székelyföldön 
tevékenykedő idegenvezetők számára szerveztünk ismerte-
tőt és kerekasztal-beszélgetést, amelyen az emlékközpont 
és Szépvíz turizmusban helyet kereső szerepét, lehetőségeit 
térképeztük fel.  

Február 18-án útjára indítottuk a múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat Kádár Kincső múzeumpedagógus vezetésével. 
A foglalkozásokon eddig 785 diák és több tucat kísérő vett 
részt. Szintén februárban a Női vállalkozók Erdélyben el-
nevezésű közösség a táborszervezésről szóló képzésének 
gyakorlati részét is az emlékközpontban tartotta.  

Április 2-án az 1848-as/49-es forradalomra emlékezve 
szerveztük meg a huszárbemutatót Szépvízen.  

Májusban a Határtalan program keretében több diákcso-
port látogatta meg kiállításunkat.  

Júniusban a csíksomlyói pünkösdi búcsú alkalmával egy 
héten át hosszabbított nyitvatartással vártuk a hozzánk ér-
kező látogatókat. Ekkor közel 500-an nézték meg kiállítá-
sunkat. Ugyancsak júniusban a Pest megyei értéktár 
vándorkiállítása is az emlékközpont udvarán volt látható.  

A júniusban szervezett Szent László Napok alkalmával 
az emlékközpont udvara egy sor kulturális esemény hely-
színe volt. Vásárt és gyermekfoglalkozásokat szerveztünk 
itt. Első alkalommal a gyerekek megismerhették a freskó-
készítés technikáját. 

Júliusban a Csíkszeredai Régizene Fesztivál Zenés hely-
történeti túra Szent László nyomában elnevezésű program-
jának egyik társszervezője lehettünk.  

Augusztusban az Erdélyi Kárpát Egyesület által Gyimes-
felsőlokon szervezett EKE-vándortábor alkalmával több 
csoport is meglátogatta a kiállításunkat. Azt is mondhat-
nánk, hogy stafétaszerűen adták át a kiállítás hírét a táboro-
zók egymásnak, ezért is jött több táborozó a kiállításra.  

A következő tanévben is kiemelten figyelünk a diákcso-
portok fogadására. A kiállítás múzeumpedagógiai foglalko-
zása tovább folytatódik és bővül. Ezt mindenképpen a 
pedagógusok figyelmébe ajánljuk a 2022–23-as tanévben is.  

A munkát a következő időszakban is folytatjuk. Ennek 
része a kiállítás anyagának bővítése, új filmek, filmkiegé-
szítések készülnek.  

A településen a kiállítás mellett az emlékközpont köré 
szolgáltatások is kezdtek felsorakozni, amelyek a Szépvízre 
érkező vendégek többrétű kiszolgálását segítik.  

Az elmúlt egy év visszajelzései egyértelműen a minőségi 
munka folytatására késztetnek/biztatnak.  

Augusztus 14-e az emlékközpont életében jelképes szü-
letésnap. A születésnapokat a barátokkal közösen érdemes 
megünnepelni. Mi a látogatókkal ünneplünk, ezért az, aki 
augusztus 14-én, vasárnap 10–16.30 óra között látogat a ki-
állításunkra, ingyenesen nézheti meg a tárlatot. A nagyobb, 
15 fő fölötti csoportok esetében az előzetes telefonos beje-
lentkezés, regisztrálás kötelező. Az emlékközpontba a 0761-
130-216 telefonszámon lehet bejelentkezni. (közlemény) 

 
 
 

 

Javítási munkálatok 
a Művészeti Szaklíceumban 

Javában zajlanak a munkálatok a Művészeti Szaklíceum-
ban, hogy az iskolakezdésre megújuljon a rég elhanyagolt 
épület. Jelenleg a belső udvar tatarozása zajlik, illetve számos 
osztálytermet is felújít a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal. A nyílászárók cseréje mellett okos- 
táblákkal is ellátnak néhány osztálytermet, számos helyiség-
ben a fűtésrendszert is kicserélik. A legutóbbi költségvetés-
korrekciónál újabb pénzösszeget különítettek el az oktatási 
intézmények által megkezdett projektek befejezésére is, ne-
vezetesen a Művészeti Szaklíceum 350.000 lejt kap a korsze-
rűsítési munkálatok elvégzésére. 

A Bel- és Külföldi Kapcsolatok Osztálya 
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Egy éve nyitotta meg kapuit 
a Székely Határőr Emlékközpont 

Már forgatják a Tündérkert című magyar thrillersorozatot 

Fotó: Megafilm, Dombóvári Tamás

  Fotó: Vajda György



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ 20 ár beltelek Agárdon. Tel. 
0752-708-718. (16528-I) 

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

ELADÓK antik bútorok 1874-ből, ba-
rokk szekrény, komód, falivitrin. Tel. 
0744-112-600. (16743-I) 

ELADÓ szobabicikli. Tel. 0770-171-824. 
(16769) 

ELADÓ új, nem használt sírhely a ka-
tolikus temetőben. 7000 lej. Tel. 0775-
604-952. (sz.-I) 

ELADÓ nagy Mária-kép széles rámá-
val, 250 lej. Tel. 0752-842-072. 
(16813-I) 

LAKÁS 

ELADÓ 2 szobás, nagy előszobás 
tömbházlakás Marosvásárhelyen, a 
Kövesdombon. Tel. 0755-682-791.  
(-I) 

KIADÓ egy szoba tömbházlakásban 
egy személy számára, azonnal beköl-
tözhető. 500 lej/hónap + garancia. 
Tel. 0771-677-830. (16793-I) 

ELADÓ 3 szobás, 3/4. emeleti, 45,83 
m2-es, II. osztályú, bútorozatlan tömb-
házlakás termopán ablakkal, saját hő-
központtal a Liviu Rebreanu utcában 
(a nagyállomás környéke). Tel. 0758-
502-665. (16751-I) 

KIADÓ szoba egy lánynak az orvosi 
egyetem közelében. Tel. 0740-160-904. 
(16683) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16675) 

ELADÓ első osztályú, kétszobás 
tömbházlakás a Meggyesfalvi ne-
gyedben. Tel. 0770-320-208. 
 (16715-I) 

KIADÓ háromszobás tömbházlakás 
a Tudorban. Tel. 0745-515-028. 
(16733-I) 

ELADÓ Szentgericén 64 ár terület 
családoi házzal, melléképületekkel. 
Három szoba, kamra, fürdő (félig fel-
szerelve), bevezetve a víz, gáz, vil-
lany, tele gyümölcsfával, aszfalt a 
kapuig. Ára: 42.000 euró. Tel. 0774-
680-750. (16730-I) 

ELADÓ egyszobás földszinti 
tömbházlakás, összesen 50 m2, a Dózsa 
György utca 189/B szám alatt. Tel. 0773-
381-254, 8-20 óra között. (16662) 

ELADÓ csendes helyen kétszintes 
családi ház, udvar, garázs. Azonnal 
beköltözhető. Tel. 0744-112-600. 
(16743-I) 

ELADÓ 2 szoba, konyha, fürdőszoba + 
szoba-konyha, kamra + garázs, műhely, 
raktárból álló családi ház. Megtekinthető a 
Berzei utca 1. szám alatt kedden, 
csütörtökön 18-20 óra között, szombaton 
10-12 óra között. (16771) 

ELADÓ vagy kiadó egy 2 szobás, 
szigetelt tömbházlakás a November 7. 
negyedben, a II. emeleten, bebútorozva 
és felszerelve. Tel. 0741-086-345. 
(16785) 

KIADÓ magánlakás egyedül az ud-
varon, központi fűtéssel – egy szoba, 
konyha, kamra, fürdő –, közel az or-
vosi egyetemhez. Tel. 0741-143-391. 
(16790-I) 

GARZONLAKÁS kiadó. Tel. 0744-
694-380. (16810-I) 

TÁRSKERESÉS 

EGYEDÜLÁLLÓ, kellemes megjelenésű, 
64 éves, nem dohányzó, alkoholt nem 
fogyasztó, lakással rendelkező férfi hozzá 
illő, kötelezettség nélküli élettársat keres. 
Leveleket várok a szerkesztőségbe „Toto” 
jeligére. (16619-I) 

MINDENFÉLE 

KERESEK kiadó garázst, 
raktárhelyiséget (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. 
(16776) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal 
építkezési munkát, háztetőjavítást, 
cserépforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri 
munkát, kerítéskészítést stb. Tel. 0774-
997-597. (16755) 

FA KIVÁGÁSÁT és kerttakarítást 
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16755) 

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

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

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

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 tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, meszelést, bármilyen kisebb 
javítást és mindenféle más munkát. 
Tel. 0747-508-707, Misi. (16703-I) 

VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát, 
lambériapucolást és lambériafestést, 
bármilyen kerítésfestést, kerítésjaví-
tást, külső-belső szigetelést, erkélyja-
vítást, erkélyfestést, járólaplerakást, 
víkendházkészítést. Nyugdíjasoknak 
20% kedvezmény. Tel. 0746-779-858. 
(16704-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (16736-I) 

KŐMŰVESMUNKÁT, festést vállalok. 
Tel. 0750-124-248. (16756) 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, 
tetőjavítást, bádogosmunkát, kapuk, 
kerítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős 
munkálatokat is. Tel. 0767-763-947, 
András. (16780) 

ÖRÖKBE FOGADOK két szimpati-
kus macskakölyköt, egy törpe növésű 
fajkutyakölyköt. Ha kell, megfizetem. 
Tel. 0741-047-489, 0759-468-705. 
(16799-I) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205. 
(16806) 

56 ÉVES nő munkát vállal: 
beteggondozást, takarítást. Tel. 0770-
663-571. (16811) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel és el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
augusztus 14-én a 
székelybósi születésű NAGY 
ÁRPÁDRA halálának 22. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Emlékét őrzi felesége, Józefa, 
nevelt fia, három unokája és 
családjuk, két dédunokája, 
valamint testvérei és azok 
családja. (16772) 

Mély fájdalommal emlékezünk 
augusztus 14-én a szeretett 
férjre, a mezőmadarasi 
születésű NAGY MÁRTON 
marosvásárhelyi lakosra, a 
színház és filharmónia 
egykori dolgozójára halálának 
6. évfordulóján. Emlékét 
örökre szívünkbe zárjuk. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Bánatos felesége, Sára, 
valamint Lajos és családja. 
(16777) 

Fájó szívvel és kegyelettel 
emlékezünk augusztus 12-én 
LŐRINCZI ANNÁRA halálának 
második évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Fia, Albi, unokái: Márta 
és Tünde családjukkal. 
(16766) 

Fájdalommal és szeretettel 
tudatom mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy a 
csernátoni születésű KORCH 
PÁLNÉ született DEZSŐ 
ILONÁNAK augusztus 14-én 
lesz halála másfél, temetése 
egyéves évfordulója. Férje, 
Pali. (16783) 

„Csak az idő múlik, feledni 
nem lehet, szívünkben örök a 
fájdalom és a szeretet.”  
Mély fájdalom költözött már öt 
éve a szívünkbe, nem múlik el 
soha, itt marad örökre. 
Elvitted a derűt, a fényt, a 
meleget, csak egy sugarat 
hagytál: az emlékedet. Az 
évek telnek, az idő halad, de 
szereteted és jóságod örökre 
velünk marad. 
Ott pihensz, ahol már nem fáj 
semmi, nyugalmadat nem 
zavarja senki. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
a marosvásárhelyi id. MAROSI 
JÓZSEFRE halálának 5. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Nyugodj békében, drága 
Papa!  
Gyászoló szerettei. (16798) 

Telhetnek hónapok, évek, 
szívből szerettünk és nem 
felejtünk el téged soha. 
Fájó szívvel emlékezünk a 
drága édesanyára, nagy- 
mamára, dédmamára, 
GLIGOR MAGDÁRA halálának 
15. évfordulóján. Nyugodjál 
csendesen! 
Leányod és a család. (16809-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága jó édesapa, após, nagy-
apa, dédnagyapa, rokon, barát és 
jó szomszéd, 

özv. kaáli NAGY JÓZSEF 
az Elektromaros  

volt alkalmazottja  
életének 91. évében, 2022. au-
gusztus 7-én csendesen megpi-
hent.  
Mindazok, akik szerették, gon-
doljanak rá kegyelettel. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (-I) 
 
 
 
Drága  

ÁGIKÁNK,  
mindig szeretettel emlékezünk 
Rád, adjon a Jóisten békés nyu-
galmat és hited szerinti feltáma-
dást egykoron. 

Márta, Zsuzsi, István  
és a gyerekek. (16812-I) 

 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mély fájdalommal búcsúzunk  
dr. PÉTERFFY ÁRPÁD  

szívsebész professzortól,  
az igaz orvostól és nagyszerű 
baráttól. 
Őszinte együttérzésünk a gyá-
szoló családnak. 
A Csiszár és Vitályos család. 
(16804) 

Szomorúan emlékezünk dr. 
PÉTERFFY ÁRPÁD szívse-
bész egyetemi tanárra. Bará-
tunk és kollégánk volt, 
példáját követve igyekeztünk 
nyomdokaiban járni. Hatal-
mas tudása, emberszeretete 
volt, és sok-sok sikeres gyó-
gyító tevékenységét nem fe-
ledjük. 
Kiterjedt családját, gyerme-
keit, unokáit együttérzésünk-
ről tudatjuk nagy gyászukban. 
Csekme Márta és családja. 
(16812-I) 
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (66289-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.  
(66256-I) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 
A ROTAQUA ROM KFT. – nagybánya fúrós cég – magyarul is be-
szélő FÚRÓ SZAKMUNKÁSOKAT keres külföldi munkára. Érdek-
lődni telefonon lehet: 0728-020-146 vagy 00-36-20-972-3839. (sz.) 
A DSU MURES KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz napelemrögzítő 
termékeket gyártó részlegére, Marosszentgyörgyre. Követelmény: fel-
sőfokú műszaki vegzettség, angol-, román- és magyarnyelv-ismeret. 
A tapasztalat előnyt jelent. Bővebb információ a cég székhelyén vagy 
a 0265/319-971, 0746-834-223 telefonon kérhető hétfőtől péntekig 
8-16 óra között. Az önéletrajzukat beküldhetik augusztus 26-ig a kö-
vetkező e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro (66695) 
CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TE-
TŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT 
stb. Tel. 0774-574-527. (16755) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍ-
JAST. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon vagy a cég szék-
helyén, a Bodoni utca 85. szám alatt. (66696-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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Adásszerkesztőt keres az Erdély TV 

Ha a pontosság az egyik fő erényed, rendszerszerető egyéniség vagy, és rugalmasan, higgadtan kezeled 
a stresszhelyzeteket, miközben van némi műszaki érzéked is – az Erdély TV adásszerkesztője lehetsz! 

Fő feladataid: a televíziós adásmenet, archívum és YouTube-csatorna kezelése, illetve szövegszerkesz-
tés. 

Jelentkezz az allas@erdely.tv e-mail-címen 2022. augusztus 12-ig, hogy az Erdély TV fiatal, dinamikus 
csapatának tagja lehess!


