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Rendkívüli búzatermés

A bergenyei határ meghálálta a szorgalmat

A táncos lábú
brácsás

Fekete Antal, akit a táncházakban
sokan csak „Pumaként” ismernek, az
egyik legkiválóbb mezőségi muzsikát
játszó brácsás. Azt már kevesen tudják róla, hogy valaha hivatásos táncos
volt, diplomáját az Állami Balettintézetben kapta az első néptánctagozat végzőseként.

____________5.
Mettől meddig?

Mettől meddig ér a lakástulajdonos
asztala és felelőssége? Ha kiteszek
egy feliratos táblát – „a pillepalack úgy
foglal kevesebb helyet a kukában, ha
előbb laposra taposta” –, de semmi foganatja sincs, hogyan lesz ebből szelektív hulladékgyűjtés? Az öntevékeny
hülyének („prostul moare de grija altuia”) nincs lehetősége és eszköze nevelni, fegyelmezni és büntetni, de ki
fogja ezt egyszer megoldani?

____________8.
Afgán konfliktus
Mezőbergenyében, akárcsak az erdélyi falvak többségében,
megszűntek a hagyományos háztáji gazdaságok. Könnyen
megszámolható, hány udvaron tartanak fejőstehenet, hányan művelik a földet, hányan kaszálnak, és gyűjtenek
szénát. Azonban akadnak olyan vállalkozók, akik érdemesnek tartják nagyban gazdálkodni, gabonát termelni és
szarvasmarha-farmot üzemeltetni. Szabó Imre 170 hektár

Fotó: Mezey Sarolta

földet művel, övé a község legnagyobb szarvasmarhafarmja is. Éppen aratás után arról érdeklődtünk, milyen
volt az idei búzatermés, és milyen eredménnyel üzemeltetik a farmot.

Mezey Sarolta

(Folytatás a 6. oldalon)

Asraf Gáni afgán elnök vasárnap elhagyta Afganisztánt, az ország nagy
részét tíz nap alatt elfoglaló iszlamista
szélsőséges tálibok pedig a fővárosba,
Kabulba is bevonultak, elfoglalták az
elnöki palotát, és közölték, hogy hamarosan kikiáltják az Afganisztáni Iszlám Emirátust.

____________9.

Nincs új a nap alatt…

Mózes Edith

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a hét
végén Marosvásárhelyen tartott konferenciát. Természetesen nem
hagyhatták ki, hogy újra elmondják szokásos magyarellenes szólamaikat. Nem is történhetett másként, hisz a vásárhelyi találkozón jelen
volt Dan Tanasă, az AUR parlamenti képviselője is, akit nem kell külön
bemutatnunk a Népújság olvasóinak, és aki ezúttal sem tagadta meg
önmagát. Többek között kijelentette: Magyarország a szó szoros értelmében darabonként felvásárolja Erdélyt: rögről rögre, erdőről erdőre, épületről épületre. Ráadásul intézményeket épít, amelyekre kitűzi
Magyarország zászlaját, és csak magyar nyelvű feliratokat helyez el
rajtuk. Véleménye szerint Magyarország úgy viselkedik Erdélyben –
Bukarest cinkos beleegyezésével –, mint egy társszuverén állam.
Claudiu Târziu, az AUR társelnöke is hozta a maga és pártja szokásos formáját. Mint mondta, amellett, hogy a román állam mindezt
tétlenül szemléli, az RMDSZ is folytonosan bizonyítja, hogy nem tartja
tiszteletben sem az államot, amelynek a csúcsvezetésében is képviselteti magát, sem az alkotmányt, sem a toleráns román többséget,
„amely nagy szeretettel viseltetik az országban élő más nemzetiségek
iránt”. Kijelentette: Románia példásan bánik a nemzeti kisebbségekkel, ennek azonban nem szabad „ostobaságnak vagy gyengeségnek”
tűnnie. Ezért határozottabb fellépésre lenne szükség kül- és belpolitikai
szinten egyaránt. „Magyarország azért engedheti meg magának,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 23 perckor,
lenyugszik
20 óra 30 perckor.
Az év 229. napja,
hátravan 136 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma JÁCINT,
holnap ILONA napja.
ILONA: a Heléna régi magyar
alakváltozata a görög Helénából.
Eredeti jelentése: vagy a
Nap, vagy a Hold szó származéka.

Elzártság után képességfejlesztő programok

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 16.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max. 33 0C
min. 17 0C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9120

4,1685
1,3963
238,0356

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szent István-napi ünnepség

Augusztus 20-án a Pro XXI Alapítvány és Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala szervezésében a marosvásárhelyi
nyári színpadon Szent István-napi ünnepséget tartanak. Az

esemény 18 órakor kezdődik a Keresztelő Szent János-plé-

bánián ünnepi szentmisével, majd 19 órakor folytatódik az

új kenyér szentelésével. Fellép a Hiding Place együttes,

Berekméri Réka népdalénekes és a Csillagfény néptánc-

együttes. Műsorvezető Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas
színművész.

Kosárfonó tábor

Spectrum Színház és a nyárádszentsimoni Harangláb Kul-

turális Egyesület Nyárádszentsimonban négynapos kosár-

fonó tábort szervez augusztus 25. és 29. között. Oktató:

Ráduly János kosár- és vesszőfonó mester, a népművészet
mestere. Ajánlott alsó korhatár: 16 év. Részvételi díj 450

lej, ami tartalmazza a szállást négy éjszakára parasztház-

ban, az étkezést helyi, biogazdaságból származó alap-

anyagból, valamint az oktatást és az alapanyagot.

Jelentkezni és további részletekért érdeklődni Adorjáni Ré-

kánál a 0745-820-944-es telefonszámon, Menyhárt Csabá-

nál a 0745-517-095-ös telefonszámon, vagy levélben az
office@spectrumszinhaz.ro címen lehet. A tábort a Hagyományok Háza támogatja.

Dr. Pokorny László fogadóórája

Augusztus 18-án, szerdán 9 órától Marosvásárhelyen a

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely u. 7. szám, C épület) szociális és környezetvédelmi

kérdésekben tart fogadóórát dr. Pokorny László megyei tanácsos.

Szomszédok közötti összetűzés

Augusztus 15-én este értesítették a rendőrséget, hogy az

egyik marosszentannai utcában többen összeverekedtek.
A helyszínre sietett a rendőrség és a csendőrség rendfenn-

tartó csoportja. Közbelépésüknek köszönhetően sikerült
csitítani a kialakult konfliktust. Megállapították, hogy egy 31

éves férfi az egyik ház udvarán összetűzésbe került egy 39

éves férfival, az utóbbi egy tárggyal leütötte a fiatalabbikat,
akit aztán kórházba szállítottak. A bántalmazót a rendőr-

ségre kísérték, ahol jegyzőkönyvezték nyilatkozatát. Az

ügyet tovább vizsgálja a rendőrség – tájékoztattak a rendőrségről.

Hírszerkesztő: Vajda György

Újra a nemzetközi programoké
a főszerep az Outward Bound
Romania szovátai Ifjúsági Központjában. Augusztus 16-27.
között 24 fiatal és öt csoportvezető vesz részt egy ifjúsági
csereprogramon Romániából,
Magyarországról, Szlovákiából,
Horvátországból és Portugáliából.

Az Outward Bound Romania Társaság az Ifjúságért szervezet által szervezett Connection-Skills-Resilience
(Kapcsolódás – képességek – reziliencia) projekt célja a rugalmas ellenállóképesség fejlesztése 24 különböző
háttérrel rendelkező fiatal körében,
akik öt európai országból vannak jelen

a nemzetközi ifjúsági csereprogramon.
A Covid-járvány okozta hosszas elzártság után e program segítségével a
szervezet hozzájárul a fiatalok közötti
személyes kapcsolatok megerősítéséhez, a természetben eltöltött idő értékeléséhez, a fiatalok kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez és a nehéz
helyzetekkel/krízishelyzetekkel való
könnyebb megküzdéshez.
A tíznapos program elején az ismerkedésé és a csapatépítésé lesz a
főszerep, hogy utána az expedíció
során a fiatalok felismerjék és használják, illetve továbbfejlesszék a
szociális, kommunikációs, civil,
nyelvi, technikai kompetenciáikat. A
kulturális hasonlóságok és különbsé-

Fotó: archív

gek is fontos szerepet kapnak abból
a célból, hogy a résztvevők megtanulják elfogadni és tiszteletben tartani egymást, ezáltal biztosítva azt
is, hogy helyi közösségeikbe is beilleszkedhessenek. Rengeteg fizikai,
szellemi és érzelmi kihívással néznek szembe a program során (sziklamászás, túrázás, természetben alvás
és főzés, kenutúra), amelyeknek a leküzdése a reziliencia megerősítésére
szolgál. A program végén a részt
vevő országok képviselői készítenek
egy rövid videót a krízishelyzetek
menedzselésével kapcsolatban, amelyet hazatérve bemutatnak kortársaiknak, így hozzájárulhatnak mások
fejlődéséhez is.

Új játszóterek a marosvásárhelyi óvodákban!

Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciójának kezdeményezésére Marosvásárhely tizennégy óvodájába új játszóeszközök kerülnek.
A 2019-ben megérkezett új játszóeszközök évek óta raktárban porosodnak, hiszen a régi városvezetésnek nem szerepelt a prioritásai között, hogy kihelyezze az óvodák
udvarára a játszóeszközöket. A külső játszóterek építését
támogató projekt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) gondozásában zajlott. A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának

RENDEZVÉNYEK

Rákóczi-lépcsőfutam

A Vásárhelyi Forgatag eseményeként új kihívás elé állítják a sportkedvelőket. Idén először, de hagyományteremtő szándékkal kerül sor a Rákóczi lépcsőn való
futásra augusztus 28-án, szombaton délelőtt 10 órától. A
versenyzők külön női, férfi-, felnőtt- és gyermekkategóriában lépcsőzhetnek. Az elején lesz egy rangsoroló futás,
amely után kialakul a főtábla, ahol már párban futnak a
versenyzők. A párok győztesei továbbjutnak a következő
körbe, míg ki nem derül, Vásárhelyen ki fut fel a leggyorsabban a Rákóczi lépcsőn. A sporteseményre előzetesen
jelentkezni lehet a vforgatag@gmail.com e-mail-címen,
ugyanakkor a helyszínen is, a verseny kezdete előtt.

részeként új játszóeszközöket kap szeptemberig a marosvásárhelyi Méhecske napközi, a Szentjánosbogár napközi
otthonos óvoda, a normál programmal működő Cinege
óvoda, az Arlecchino napközi, a Gyerekvilág napközi otthonos óvoda, a Manpel napközi, a Napsugár napközi otthonos óvoda, a Stefánia és a Fecske napközi otthonok,
továbbá a 6-os számú, a 10-es számú, a 11-es számú, 12es számú és a 16-os számú napközik.
Az RMDSZ marosvásárhelyi irodája

Maros Művészegyüttes
nyári programja

A Maros Művészegyüttesnél nyáron sincs szünet. Augusztus 21-én 11 órától a Kolozsvári Magyar Napok keretében az Operában színre viszik a Mátyás király
álruhái című, gyerekeknek szóló, népi táncszínházi előadást. Augusztus 28-án a marosvásárhelyi várban a Vásárhelyi Forgatag egyik kiemelt rendezvényeként a
folknap házigazdái. Az idén, a járványhelyzetre való tekintettel, helyi hagyományőrző gyermekegyüttesek lépnek fel, majd a Maros Művészegyüttes is előadja egyik
folklórműsorát, végül pedig mindenki bekapcsolódhat a
programba. 31-én Maroskeresztúron lépnek színpadra
a táncegyüttes tagjai.
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Buszbaleset a magyarországi M7 autópályán

Ország – világ

Valószínűleg nem volt megelőzhető a baleset

3

Megkezdődött a pótérettségi

Hétfőn megkezdődött a pótérettségi, amelyre csaknem 39 ezren jelentkeztek. Az első nap román nyelv
és irodalomból írásbeliztek a vizsgázók, kedden a
szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, szerdán a
választott tárgyból mérik fel a tudásukat. Csütörtökön
anyanyelvből vizsgáznak a nemzeti kisebbségekhez
tartozó tanulók. A nyelvi és digitális kompetenciák felmérésére idén sem szerveznek szóbeli vizsgát,
hanem elismerik a tanulók év közben kapott jegyeit.
Ez a folyamat augusztus 23-a és 31-e között zajlik
majd. A tanfelügyelőségek által közölt adatok szerint
a pótérettségire jelentkezők közül 24.988-an idén,
13.958-an korábbi években fejezték be tanulmányaikat. (Agerpres)

Avartűz a Kudzsiri-havasokban

Akár hirtelen rosszullét, akár durrdefekt volt a vasárnap hajnali, M7-esen történt halálos buszbaleset
oka, valószínűleg nem lehetett volna megelőzni –
mondta Köves Szilárd vezetéstechnikai oktató az
M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.

A szakértőt arról kérdezték, mennyire valószínűek a sajtóban felvetett okok: a sofőr elalvása, rosszulléte, illetve a busz
műszaki hibája.
Köves Szilárd szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy a
buszsofőr elaludt, hiszen sajtóhírek szerint nem sokkal a baleset előtt váltotta le kollégáját a vezetőülésben. Az erre vonatkozó rendeletnek megfelelően a horvátországi Krk-szigetről
Budapestre tartó buszon két sofőr dolgozott, akiknek szabály
szerint négy és fél óra vezetés után legalább 45 percet kell pihenniük, tehát egyhuzamban kilenc órát közlekedhettek.
Emellett ilyen hosszú, hat-hét órás úton meg szoktak állni,
tehát „teljesen elfogadható” vélekedés, hogy a sofőrök kipihentek voltak – mondta.
A sofőr esetleges rosszullétével kapcsolatban úgy fogalmazott: egy rutinos buszsofőrről feltételezhető, hogy ha rosszul
érzi magát, lassít, félreál, és szól a kollégájának, hogy nem alkalmas a vezetésre. Ha azonban hirtelen lesz rosszul, „azt nem
tudja kivédeni senki” – fogalmazott. Hozzátette: a hivatásos
buszsofőröknek legfeljebb ötévente, kortól függően akár 2-3
évente kell orvosi vizsgálatra menniük.
A szakértő úgy folytatta: egy jól karbantartott busznál kevésbé valószínű, hogy műszaki hiba lépjen fel, de egyáltalán

Lefestettek egy Banksy-graffitit

Fotó: MTI

nem lehetetlen; a balesetek 2-3 százalékát okozza ilyen hiba.
A durrdefekt nem jellemző a mai gumikra, ugyanakkor ha ez
történik, akkor „azonnali és nagyon nagy veszélyhelyzetet tud
okozni”. Ennek következtében a busz elhúz valamelyik
irányba, és ha ezt a vezető észleli, és megpróbálja lereagálni,
akkor jellemzően túl sokat vagy túl keveset mozdít a kormányon. Feltételezem, hogy megvolt a veszélyhelyzet kezeléséhez szükséges nagyfokú rutin, ugyanakkor egy olyan
mozgássorozatról beszélünk, amire nem nagyon lehet felkészülni – mondta Köves Szilárd.
A nemzetközi forgalomban részt vevő autóbuszok jellemzően minden vezetéstámogató rendszerrel fel vannak szerelve,
ám azt gondolom, mindegy, hány ilyen volt a járműben, egy
ilyen helyzetet nagyon nehéz kivédeni, majdhogynem lehetetlen – fűzte hozzá. A buszok 80, egyes járművek 100 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek autópályán, ami
egy „komfortos utazósebesség” – jegyezte meg.
A szakértő arra is kitért: baleset esetén egy buszban a leginkább a sofőr van veszélyben és azok, akik a közelében ülnek.
Ha azonban a busz felborul, akkor attól függően, hogy melyik
oldalára fordul, bármelyik utas veszélybe kerülhet. A súlyos
sérülések elkerülése érdekében „igenis használni kell” az üléshez tartozó biztonsági övet a buszokon is – figyelmeztetett.
Vasárnap hajnalban felborult egy magyar autóbusz az M7es autópálya 70-es kilométerénél, Szabadbattyán térségében,
a főváros felé vezető oldalon. A balesetben nyolcan meghaltak,
nyolcan súlyosan, negyvenen könnyebben megsérültek. (MTI)

Szomorú emlékeket ébresztett

„Köszönjük Banksynek a csodálatos műalkotást, és abszoLefestettek egy Banksy-graffitit a brit tengerparton,
amely két gyereket ábrázolt egy levegőbe emelkedő, lút megértjük, hogy ezekről a körülményekről nem tudhatott”
felfújható csónakon, mivel a helyi közösségben egy – fűzték hozzá. Az alkotásról korábban Banksy elismerte, hogy
az ő munkája. A falfestmény egyike annak a tíz képnek, amekislány tragikus halálának emlékét idézte fel.

A BBC hírportáljának cikke szerint a lány 2018-ban halt
meg a norfolki Gorleston strandján, amikor szétrobbant a felfújható ugrálóvár, amelyen tartózkodott. Banksy műalkotása
augusztusban jelent meg egy falon a helyszín közelében. A városi tanács úgy döntött, hogy tekintettel a helyi lakosok érzéseire, lefesti a graffitit.
A tanács illetékesei szerint a képet helyre lehet állítani, és
alkalmasabb helyet lehet találni neki.

lyet a személyazonosságát titokban tartó művész Norfolkban
és Suffolkban hagyott az úgynevezett „nagy brit graffitizés”
(Great British Spraycation) során. Az első kép augusztus 6-án,
pénteken jelent meg, a többit pedig a következő napokban fedezték fel. Great Yarmouth kikötővárosban olyan falfestményt
készített a művész, amely egy buszmegálló tetején táncoló párt
ábrázol, egy harmonikán játszó férfi kíséretében. Az alkotást
kordonnal kerítették el, nehogy megsérüljön. (MTI)

Megdőlhetett az európai melegrekord

Megdőlhetett az európai melegrekord: a dél-szicíliai Calabria és Puglia a legsúlyosabban érintett régiók. MindeközSiracusa közelében szerdán 48,8 Celsius-fokot mér- ben Görögországban is tovább tombolnak az erdőtüzek, amelyeket az erős szelek és a kiszáradt növényzet táplálnak.
tek – számolt be róla a BBC hírportálja.

Az olasz regionális hatóságok jelentését a Meteorológiai
Világszervezetnek (WMO) is meg kell erősítenie. A WMO
szerint a jelenlegi európai melegrekord 48 fok, amelyet 1977ben mértek Athénban. Az Olaszországban tapasztalható hőhullámot az Afrikából érkező Lucifer nevű anticiklon okozza.
Az előrejelzések szerint a légörvény észak felé tart, átszelve
Olaszországot, tovább növelve a hőmérsékletet a városokban,
köztük Rómában is. Az olasz egészségügyi minisztérium szélsőséges forróságra figyelmeztető „vörös” jelzést adott ki számos régióban, a legnagyobb egészségi kockázatú városok
száma várhatóan nyolcról 15-re emelkedik péntekre.
A mediterrán hőhullám, amelynek hatására évtizedes melegrekordok dőltek meg sok országban, erdőtüzeket eredményezett szerte Dél-Olaszországban, azon belül is Szicília,

Külföldi csapatok is segédkeznek a lángok megfékezésében.
A szakemberek szerint az éghajlatváltozás növeli az erdőtüzek kialakulásához hozzájáruló meleg és száraz idő kockázatát. A globális átlaghőmérséklet már most nagyjából 1,2
Celsius-fokkal meghaladja az iparosodás előtti szintet, és a
mutatók tovább fognak emelkedni, ha a világ kormányai nem
hoznak intézkedéseket a károsanyag-kibocsátás visszaszorítására.
Az ENSZ kormányközi klímaváltozási bizottságának
(IPCC) hétfőn kiadott, hét év óta első átfogó jelentése szerint
az emberiség a tevékenységével minden korábbinál erőteljesebben idézi elő a klímaváltozást, amely immár visszafordíthatatlanná vált, a globális felmelegedés már a Föld minden
lakott részén szélsőséges időjárási körülményeket idéz elő.

A Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség
több mint 90 tűzoltója dolgozik egy avartűz eloltásán
a Kudzsiri-havasokban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombaton ütött ki a tűz csaknem
1400 méter magasságban, a Péter-csúcs térségében, és mintegy nyolc hektárra terjedt ki. A beavatkozást nehezíti, hogy az érintett terület nagyon meredek
helyen van, járművel nem megközelíthető, a tűzoltóknak két órán át kell gyalogolniuk odáig, a tűzoltó-felszereléssel a hátukon. Az erdészek és lónyatelepi
önkéntes tűzoltók segítségével sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a közeli erdőre. Hétfő
reggel már csak parázsló gócpontok voltak nyílt láng
nélkül, és füst. (Agerpres)

Vonattal ütközött egy kisbusz

Nyolc személy megsérült hétfőn, amikor a kisbusz,
amelyen utaztak, vonattal ütközött egy vasúti átjárónál Kolozs megyében. A Nagybányáról Kolozsvár felé
tartó vonat az Alsókosály (Căşeiu) községhez tartozó
Alőr (Urişor) település vasúti átjárójánál ütközött a
kisbusszal – tájékoztatott a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Alexandra Luca. A kisbusz nyolc utasa sérült meg a balesetben, ketten
súlyosabban, egyiküket a rohammentő szolgálat helikopterével vitték kórházba. A jármű vezetőjét alkoholszondával tesztelték, az eredmény szerint nem
fogyasztott alkoholt. (Agerpres)

6,1 százalékkal nőtt
az építőipari termelés

Az idei első fél évben 6,1 százalékkal nőtt a nyers
adatok szerint az építőipari termelés a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet. A nyers adatok szerinti
növekedés az új építéseknek köszönhető, amelyek
14 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbiakat, ugyanakkor a felújítások volumene 10,6 százalékkal csökkent, míg a karbantartási és javítási
munkálatoké 7,6 százalékkal esett vissza. Az épületek típusa szerint a lakóépületeknél 27,7 százalékos
növekedést jegyeztek fel, ugyanakkor a nem lakóépületeknél 0,4 százalékos csökkenést regisztráltak,
akárcsak az ipari létesítményeknél, ahol a munkálatok volumene 0,1 százalékkal esett vissza.

Nincs új a nap alatt…

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy masszív beruházásokat végezzen Erdélyben, ezáltal de facto uralma alá vonva egy jelentős részt az országból, mert hagyják neki. Az ország vezetésének nincs
világos elképzelése ezzel kapcsolatban, ellenben a külhoni románokat magukra hagyta”– jelentette ki. Véleménye szerint a határon túl élő nemzettársakkal való
törődés tekintetében Románia tanulhatna Magyarországtól, ám ugyanakkor jobban oda kellene figyelnie az
ország közepén számbelileg kisebbségben levő románok
jogainak és szabadságainak tiszteletben tartására is,
„mert rosszabbul bánnak velük, mint egy idegen országban”.
Ezek után csak mellékesen kérték a kormánykoalíciótól, hogy vonja meg a politikai bizalmat Florin Cîţutól,
mivel már nincs hitele a románok előtt. Ha ezt nem teszi
meg, a koalíció is hitelét veszti, és minden eddigi üzenetük hazugsággá és képmutatássá válik, jelentette ki.
Tényleg nincs új a nap alatt, és nem az AUR találta
fel a nacionalista spanyolviaszt sem. A szinte kormányzás nélküli Romániában, ahol elszabadultak az árak, a
kormányfő körüli botrány magasan „szárnyal”, ahol a
pandémia veszélye korántsem múlt el, még mindig
akadnak politikusok, akik számára a levegőnél is fontosabb a magyarellenesség. És még csak nem is vagyunk választási kampányban.
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Gyermekbirodalmat is álmodnak

Sok értékes, érdekes játékot vásároltak

Fotó: Balavásárért Egyesület

Újabb programokkal gazdagodott a
balavásári közösség, ezúttal a legfiatalabb korosztály. Ha befejeződik a
kultúrotthon felújítása, a gyerekek
rendszeresen beléphetnek az igazi
játékok világába.

környezetbarát darabokat szerezzenek be,
amelyek a gyerekek testi épségét nem veszélyeztetik. A játékokat a marosvásárhelyi
Creatoys Team cég kínálatából válogatták
össze, a 3 évestől a kamaszkorúig minden
gyerek igényének megfelelően vásároltak
a tavaly februárban. Nagyon értékes és sok
érdekes játékról van szó, a libikókától a játékházig, összerakóstól a számtalan, kreativitást
fejlesztőkig
sok
minden
megtalálható, és olyan darabokat is használatba vehetnek a gyerekek, amelyek a nemüknek és életkoruknak megfelelően
kapcsolják őket a valós élethez, élethelyzetekhez, mint a kislányoknak a játékkonyha,
kisfiúknak az esztergapad. Fogyóeszközöket nem lehetett vásárolni, digitális vagy
elektromos játékok pedig szóba sem jöhettek, csak valódi gyerekjátékok.
Mivel tavaly tavaszra beköszöntött a világjárvány, a játékokat leszállításuk után az
egyesület székházában tárolták, oda már
nem vihettek be gyerekeket, tilos volt a
gyülekezés is, ezért csupán a nyár végén a
Fóti parkban berendezett sátorban és a
zöldövezetben lehetett megcsodálni őket. A
gyerekek lelkesen szaladgáltak egyiktől a
másikig, egyszerre szerettek volna mindent
kézbe venni, kipróbálni – számolt be a

Népújságnak az egyesület programfelelőse.
Mivel tavaly igazi játszóházakat már nem
tudtak szervezni, az idei kendi levendulafesztiválra kaptak meghívást, ahová kivihették a játékokat, hogy a gyerekek a
bábelőadások között órákon át használhassák, élvezhessék őket.
Az egyesületnek van egy eszközbeszerzéses pályázata is, ha az nyertes lesz, akkor
egy jókora rendezvénysátrat vásárol, így
gyakrabban kivihetők a játékok a gyerekek
közé, mivel az egyesületi székház nem elég
tágas ahhoz, hogy ott az apróságok kedvükre birtokolhassák ezeket. Az egyesület
ígéretet kapott, hogy ha felújítják a művelődési otthont, az épület helyiségeit rendszeresen használhatja majd, még az is
szóba jöhet, hogy esetleg valahol egy tágasabb székhelyet kap – részletezte Székely
Ella. Ezek a játékok nemcsak a gyerekeket
gyűjtik ugyanarra a helyre, hanem a szülőket is, hiszen ők elkísérik kicsinyeiket, leülnek melléjük játszani, és beszélgetések is
kialakulnak. Ezért úgy tervezik, hogy a közeljövőben a szülőknek is szerveznek programokat, hogy amíg a gyerekek felügyelet
mellett játszanak, addig az anyukák, apukák tematikus előadásokra, beszélgetésekre
ülhessenek be.

Gligor Róbert László

A Bethlen Gábor Alap egyik 2019. évi
kiírásán nyújtott be pályázatot a Balavásárért Egyesület, hogy a számos, felnőtteknek
szóló programja mellett a legfiatalabb korosztálynak is nyújtson érdekes foglalkozásokat. A Gyermekbarát rendezvények
Balavásáron című elképzeléssel ezekhez a
programokhoz kívánt a szervezet különböző
játékokat beszerezni, és mivel a kuratórium
a kérelmet pozitívan bírálta el, az egyesület
700 ezer forinthoz jutott. Mivel a székház
nem túlságosan tágas, olyan eszközöket,
mint például kerékpárok vagy szánkók, nem
tudnának tárolni, ezért játszóház létesítését,
és az ehhez szükséges játékok megvásárlását célozták meg. A kapott támogatáshoz az
egyesület is hozzájárult, így 10.124 lejt költöttek játékok vásárlására. Ezek nagy része
fából van, figyeltek arra, hogy lehetőleg

Végre a gyerekek is kipróbálhatták az új játékokat

Saját doktori disszertációjának
felülvizsgálatát kéri az oktatási miniszter

Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter saját
doktori dolgozatának felülvizsgálatát
kéri a bukaresti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemtől. Igénylésébe azt is
belefoglalta, hogy ezt követően a felsőoktatási intézmény küldje el disszertációját az Egyetemi Címeket és
Okleveleket Tanúsító Országos Tanácsnak (CNATDCU) is ellenőrzésre.

A miniszter vasárnap úgy nyilatkozott, egy
felelős döntéshozó csak az olyan döntések
mellett tud hitelesen kiállni, amelyeket személyes példával alá tud támasztani, ezért
kérte meg az egyetemet, amelynél 21 évvel
ezelőtt megvédte doktori disszertációját, hogy
ellenőrizze azt, és vesse össze 1988-ban elkezdett tudományos tevékenységével. Továbbá kéri, hogy az egyetem küldje tovább

dolgozatát az okleveleket tanúsító testületnek
is, hogy az itteni szakértői bizottság is vizsgálja felül.
„Azért kezdeményeztem mindezt, mert a felelősség felvállalása olyan elv, amelytől nem
lehet eltérni. Remélem, a felsőoktatásban tevékenykedő más vezetők, a szakterület kulcsfigurái, az akadémiai integritás előmozdítói is
követik majd példámat” – fogalmazott.
Sorin Cîmpeanu ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az okleveleket tanúsító testület
egy korábbi igénylésére válaszolva mielőbb kidolgozza a plágium megelőzését célzó stratégiát. Hozzátette, az egyetemeket is felkérte,
hogy fektessenek hangsúlyt erre, és idéntől elkezdik az akadémiai etika és integritás védelmére irányuló törekvések anyagi támogatását
is. (Agerpres)

Megszüntetik a túlzott bürokráciát

Fotó: Balavásárért Egyesület

Egyszerűsítik és digitalizálják
a pályázati elszámolást

A fejlesztési szaktárca online felületet hozott létre, ahol az önkormányzatok elektronikusan bonyolíthatják le a pályázatokkal
kapcsolatos ügyintézést – jelentette be hétfőn Bukarestben
Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A szaktárcavezető elmondta, első körben a helyi fejlesztési programon keresztül
finanszírozott
befektetéseket
digitalizálják.
Az új felületen az önkormányzatok
elektronikusan kérhetik a számlák kifizetését, mellőzve ezáltal a papíralapú
kérvényezést és postázást. Az önkor-

mányzatok azonnal kapnak iktatószámot,
és online követhetik a pályázat státuszát.
„Egyszerűsítést és kevesebb bürokráciát
jelent az intézkedés, amelyet a közeljövőben minden, a minisztérium által finanszírozott befektetésre kiterjesztünk”
– hangsúlyozta Cseke Attila.
Az önkormányzatokat levélben értesítette a szaktárca az új felületről, és már
regisztrálhatnak a digitális pályázatkezelő rendszerben, első körben azok, akik
a PNDL-n keresztül finanszírozott befektetéseket bonyolítanak le. A rendszer
digitális aláírással ellátott okiratokat
fogad el.
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A táncos lábú brácsás

Fekete Antalról a Hajnaliban

A közmédia és a Hagyományok
Háza közös műsora augusztus
harmadik hetét Fekete Antalnak,
a kiváló brácsás-népzenegyűjtőnek szenteli. A zenei válogatásban a művész gyűjtéseivel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Fotó: Árendás Péter

A Kossuth rádió Hajnali – Népzenei
összeállítás korán kelőknek című műsora ezen a héten Fekete Antal életművével foglalkozik.
Fekete Antal, akit a táncházakban
sokan csak „Pumaként” ismernek, az
egyik legkiválóbb mezőségi muzsikát
játszó brácsás. Azt már kevesen tudják
róla, hogy valaha hivatásos táncos volt,
diplomáját az Állami Balettintézetben
kapta az első néptánctagozat végzőseként. A régies falusi népzene fiatal kora
óta jelen volt életében, tizenévesen már
rendszeresen járt gyűjtőutakra, alapvetően Erdélybe. A ’70–80-as évek Romániájában nem volt könnyű dolga a
gyűjtésre vállalkozóknak. Utazási korlátozások nehezítették dolgukat, s ki
voltak téve a hatóságok zaklatásainak
is. A használt technika legtöbbször csak
egy hordozható kazettás magnetofonból
állt, ami hangminőség tekintetében
igencsak elmaradt a mai berendezésektől. Fekete Antal egyike volt azoknak,

Véget ért a 16. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál

Kultúrtér, zenéből

Kaáli Nagy Botond

Vasárnap este véget ért az idei
marosvásárhelyi Harmonia Cordis
Nemzetközi Gitárfesztivál. Az
immár tizenhatodik kiadásához érkezett zenei szemle az elmúlt több
mint másfél évtized alatt a város
egyik emblematikus művészeti eseményévé nőtte ki magát, ahol évről
évre nőtt a neves, majd világhírű
fellépők száma. Emlékszem, amikor elkezdődött, amikor a szervező
Harmonia Cordis Egyesület, azon
belül pedig Beke István Ferenc gitárművész meghonosította a fesztivált Marosvásárhelyen, sokan kissé
kétkedve fogadták az ötletet, mondván, a klasszikusgitár-muzsika rétegzene, és nem fog közönséget
vonzani. Ehhez képest már az első
kiadások esetében is teljes telt házas
koncertek követték egymást, akkor
még a Kultúrpalotában. És kiderült,
hogy igenis van igény a klasszikus
zene e válfajára, sokkal népszerűbb,
mint azt elgondolták, e népszerűséghez pedig az is sokat hozzátett,
hogy a szervezők az összes koncertet ingyenesen látogathatóvá tették,

holott sok esetben világsztárok is
felléptek a fesztiválon.
Eltelt másfél évtized. E hét péntekén (is) a marosvásárhelyi vár felé
vettem az irányt. A parkolóban büfékocsik sokasága, odabent hatalmas
nyüzsgés,
a
kávézók
asztalainál már nem lehetett helyet
foglalni, a gyepre terített pokrócokon rengeteg kisgyerekes család játszott és lazult, jókora, de csendes,
civilizált és jókedvű tömeg, napsütés, béke, nevetés. Ismerősök mindenütt, és a sok ember ellenére –
tisztaság. Tiszta Nyugat. Kissé beljebb már elhalkult a mobilis lacikonyhákból áradó rádiózene, a
színpad előtti tér pedig teljes telt
házas közönséggel fogadott. Akkor
éppen a kanadai Steve Cowan játszott, őt a horvát Lovro Peretić követte a színpadon. Taps és ováció,
ám a koncertek alatt – és ezt a kihangosítás ellenére is hallani lehet
– szinte tökéletes csend a nézőtéren
és környékén. A klasszikus gitár
hangja, az azt megszólaltató művészek sokasága azokra is hatással
volt, akik csak piknikezni látogattak
el a várfalak közé, ám szinte észrevétlenül végigülték a koncerteket is.

Fotó: Nagy Tibor

A rétegzenének tartott műfaj így
nyúlt ki a neki tulajdonított keretek
közül, vonta magára a nagyobb tömegek figyelmét, és varázsolta kul-
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akik vállalták a nehézségeket, ennek
köszönhetően gazdag népzenei gyűjteményt tudhat magáénak, amelyből
immár tizenegy lemezanyag meg is jelent. Empatikus gyűjtőnek tartották, jó
emberismerete segítette munkáját.
Mégis, sokszor a legértékesebb felvételei olyankor készültek, amikor egyébként is szólt a muzsika, például egy
lakodalomban. Fekete Antal gyűjtéseinek egyik legfőbb erénye, hogy az ilyen
alkalmakkor is jókor volt jó helyen. A
gyűjtő ezekben a helyzetekben inkább
a jó fotográfushoz hasonlít, aki megtalálja a legkülönlegesebb pillanatokat,
azzal a magától értetődő különbséggel,
hogy ő folyamatokat örökít meg.
Pumát általában zenészként ismerik,
de a tehetségek felfedezésében is sokat
köszönhet neki a táncházmozgalom,
többeket pedig egy-egy életre szóló tanáccsal segített további pályáján.
A műsor a még kiadatlan – mezőségi,
marosmenti, székelyföldi, küküllőmenti, gyimesi és kalotaszegi – gyűjtéseivel kíván neki sok erőt és jó
egészséget!
Szerkesztő: Éri Márton. Műsorvezető: Pénzes Géza. Adás: Kossuth rádió
(minden reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/

túrtérré a várudvart. A Kultúrpalota
grandiózus, gyönyörű, ám kissé
komor nagyterméből szabadtérre, a
várfalak közé költözött gitárszemle
igazi nyári, össznépi fesztivállá
vált, ráadásul olyanná, amely értelemszerűen nem a sör-miccs-szotyimulatós kategóriát szólaltatja meg.
Azok, akik megtöltötték a várat a
szemle ideje alatt – fiatalok és idősebbek, valamint rengeteg kisgyerekes család – határozottan nem a
fentebb említett réteghez tartoztak.
És ez jó. Akárcsak a világ civilizáltabb felén.
A fesztivál laza és kötetlen hangulata átragadt a közönségre is, a
nagy lélekszám ellenére ismét családiassá vált a rendezvény, amelynek összes koncertje – a főszervező
Beke István Ferenc elmondása szerint – telt házasnak vagy szinte telt
házasnak bizonyult ez évben is. Ráadásul a szervezők tartották magukat a hagyományaikhoz: idén sem
kértek belépőt. A fellépő művészek
tehetsége, ismertsége, a klasszikus
(továbbá flamencóban, dzsesszben
és számos egyéb minőségi stílben
fogant) gitármuzsika hatással volt
az ezt a műfajt kevéssé vagy egyáltalán nem ismerő közönségre is,
amely érezhette: itt egy minőségi, a
magas kultúrához tartozó, nívós és
presztízsértékű szabadtéri rendezvényen van, amelyhez tartozik egy

alapetikett. És ezt az alapetikettet
így ő is a magáénak érezhette, és
érezte is. Persze a szemle nem csak
koncertsorozatból állt: a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen délelőttönként egyéni mesterkurzusok,
a Kultúrpalota kistermében délutánonként hangszerkiállítások gazdagították a programot, amelyben
olyan pontok is szerepeltek, mint
klasszikus, flamenco, fingerstyle és
fretless gitárworkshopok olyan világhírű meghívottakkal, mint a
francia Samuelito, az orosz Alexandr Misko vagy a török Cenk
Erdoğan. Múlt hét szerdáján pedig
a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárverseny döntőjére került sor a
Kultúrpalota kistermében.
Az idei, hat napig tartó fesztiválon (időrendi sorrendben) fellépett
Babţan-Varga Flórián, Gabriel Guillén, Jérémy Jouve, Yamandu
Costa, Cassie Martin, a Venti Chiavi
Guitar Trio, Beke István Ferenc &
Székely Alpár, a Pusztai Antal Band,
Cristina Galietto, François-Xavier
Dangremont, Csáki András, Anton
Baranov, Francisco Luís, Steve
Cowan, Lovro Peretić, a Radu Vâlcu
Quintet, Marcell Nickmann, Pavlovits Dávid, Nejc Kuhar, Alexandr
Misko, Girán Péter, Cenk Erdoğan,
Antoine Boyer és Samuelito.
A gitárszemle jövőre minden bizonnyal visszatér.
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Rendkívüli búzatermés

Szerkeszti: Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)
A búza egyelőre raktáron marad
A mezőgazdasági vállalkozó 170 hektáron gazdálkodik, ebből 135 hektár szántó. A saját terület 50 hektár, a többi bérelt. Idén 40 hektáron termelt búzát,
ennek aratása nemrég fejeződött be.
– 1994 óta foglalkozom mezőgazdasággal, de ilyen
bőséges termés, mint idén, még sohasem volt. Egy hektárról átlagban 6500 kg búza került be a raktárba, és
egyelőre itt is marad, mert nem érdemes a jelenlegi
áron, kilónként 84-85 baniért értékesíteni. Számításom
szerint januárban már 1,10 lejt kapok érte, akkor túladok rajta. Addig a saját raktáramban tárolom –
mondta a gazda, majd hozzátette: a kukoricatermésről
ősszel nem mondhatja el ugyanezt.
A raktárban tárolt búzát Simona, a feleség mutatta
meg, ahol a következő generáció, a kisunoka, Márk irányítható markológépével játszva ismerkedik a mezőgazdasági munkával.
A földeket saját maga egy alkalmazottal dolgozza
meg, s ez azért sikerül, mert nincs megszabott munkaprogram, kampányban hajnaltól estig dolgoznak.
Ebben a nehéz munkában a gazda mellett derekasan
kiveszi részét a feleség, Szabó Simona is. A falubeliek
naponta többször látják elhajtani a farm felé vezető
úton, mindig siet, s csodálkoznak is, hogy is bír ennyit
dolgozni az asszony.
Ő főz a farm alkalmazottainak, ő szállítja be a gabonát a mezőről, vetéskor ő hordja a vetőmagot, ő a
futár, egyszóval rengeteget dolgozik. A lányaik felszólították őket, hogy hagyják alább, szenteljenek több
időt a családra, az unokákra, hiszen 1994 óta nem volt
együtt nyaralni a család.
A gazda szerint kukoricából nem lesz olyan jó termés, mint búzából, hiszen aszályos volt a nyár, éppen
akkor nem volt csapadék, amikor csövesedni kezdett a
kukorica.
A szarvasmarhatartás költségei megnőttek,
a tej piaci ára maradt
A gazda elmondta, hogy a szarvasmarhatartást a
háztáji gazdaságban „kicsiben” kezdték, aztán nőni
kezdett az állomány. Ezért a falutól kicsit távolabb, tíz
évvel ezelőtt egy korszerű és tágas szabadtartásos istállót építettek. Az állomány jelenleg 150 szarvasmarhából áll, ebből 65 fejőstehén. Az állomány többi részét
különböző korosztályú borjúk és növendékek képezik.
– Az istállónk fejőházzal rendelkezik, egyszerre tíz

Játék a búzahegyen

tehenet tudunk fejni, a tej hűtőtankba kerül. Az állatok
etetése és az istálló takarítása is gépesített, ami megkönnyíti a gondozók munkáját. A szavasmarhák takarmányozását saját mezőgazdasági farmmal lehet
fenntartani. Egy ekkora állománynak 15 hektáron kell
silót, 15-20 hektáron lucernát és 15-20 hektáron kukoricát termelni.
Kellemetlenül érint, hogy a takarmányként használt
gabona ára 60-70 százalékkal megnőtt, a premixek, a
korpa, a napraforgópogácsa is drágultak. Tavaly a korpát 45-50 baniban, a pogácsát 75-80 baniban vettem
meg kilogrammonként, most a korpát egy lejért sem
tudom megvásárolni. A támogatás értéke is csökkent.
Viszont a tej felvásárlási ára a korábbi a szinten maradt.
Ez ahhoz vezet, hogy lassan lemondunk a szarvasmarhatartásról. Megjegyzem, nem csak a Therezia, hanem
a többi feldolgozó sem fizethet többet a tej jelenlegi
piaci áránál. Eddig jó volt a Therezia Kft.-vel dolgozni,
mert időre fizetett, és megfelelő árakkal dolgozott – fogalmazott Szabó Imre.

Őszire adját át
a kultúrotthont

A mezőbergenyei kultúrotthont uniós forrásokból újífel.
A
helyi
tották
közösségnek nagy szüksége
van arra, hogy civilizált, korszerű körülmények között
tarthassa meg rendezvényeit. A kivitelező e héten
adja át az épületet, de használatba valószínűleg csak az
ősz folyamán veheti a közösség – nyilatkozta lapunknak
Bodó Előd Barna polgármester.

– Mezőpanit községben három
kultúrotthon újult meg egyszerre,
a munkálatokat közbeszerzés
révén nyerte el három különböző
kivitelező. A munkálatok mindhárom esetében befejeződtek. A mezőbergenyei kultúrotthont a
Kvadrum Axis Kft. újította fel. Az
épület átvételére kedden (e lapszám megjelenésének időpontjában) kerül sor. A kultúrotthonok
használatba adása viszont attól
függ, hogyan tudjuk beszerezni az
engedélyeket, például a tűzvédelmi engedélyt, illetve hogyan sikerül megsürgetni a villany
bekötését. Ezzel ugyanis gond
van, hiszen az Electricánál az Országos Energiaügyi Hatóság új
rendelkezései miatt minden megváltozott. Valójában ez a legnagyobb akadálya a kultúrotthonok
használatba adásának – mondta
Bodó Előd Barna, Mezőpanit község polgármestere.

végül kétszázan vehettek részt.
Nemzetközi tábort terveztünk, két
magyarországi – a komlói és a
barcsi – néptánccsoport tett eleget
a meghívásunknak, de voltak vajdasági és felvidéki vendégeink is.
Eljött a Bihar megyei paptamási
néptánccsoport, a marosludasi
Pitypang néptáncegyüttes, a mezőbándi Csipkebogyó és a helyi
Kincsásó. A táncoktatáson 98
meghívott vett részt, ehhez hozzáadódnak a helybeliek és az esti
– Az idén úgy indultunk, hogy vendégek, a táncházasok. A táborszáz személy jöhet a táborba, nak azért választottunk új hely-

Fotó: Kedves Róbert János

színt a falu szélén, mert könnyen
megközelíthető, tágas teret biztosított, voltak sátorhelyek, ahol
három csoport is sátrat verhetett –
mondta Gálfi Attila táborszervező.
Délelőtt 10 órakor kezdődött a
néptánc- és népdaloktatás, ezt délután is folytatták Kásler Magda és
Farkas Sándor Csaba, a Maros
Művészegyüttes ismert művészeinek közreműködésével. A táborban bemutatták Mezőpanit község
falvainak kötetben megjelent értéktárát, majd külön a mezőbergenyei eredeti népviseletet is. Köllő
Melinda
Gyógynövények
a
népi gyógyászatban címmel tartott
előadást. A tábor résztvevőinek a
mezőkölpényi Szabó Teréz, Népművészet Mestere díjjal kitüntetett
adatközlő
autentikus
népdalokat énekelt. A tábor záróakkordjaként a Maros Művészegyüttes előadását láthatta a
közönség. Mindennap éjszakába
nyúló, jó hangulatú táncház volt.
A muzsikát Bartis Zoltán (Kicsi)
és zenekara szolgáltatta. A zárónapon a táborozók református istentiszteleten és ünnepi ebéden
vettek részt.
Az idei székely mezőségi tánctábort a mezőbergenyei református
egyházközség, a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal, a Magyar Művészeti Akadémia, az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő és vállalkozók támogatták.

A felújítási munkálatok közel
425,4 ezer lejbe kerültek, míg a
felszerelések több mint 107 ezer
lejbe, amire rá kell számítani a
hozzáadottérték-adót.
Mindhárom faluban a kultúrotthonokat teljes egészében korszerűsítették, megújul a világítás, a
színpad, a fűtés, az öltözők, a bútorzat, a termek új hangosítást, új
függönyöket kapnak. Mindhárom
kultúrotthonnak hangszereket, citerát vásároltak, székely ruhákat
rendeltek, ezek bérelhetők lesznek.
A faluban egy újabb beruházásra is sor kerül, a kultúrotthonnal átellenben található teret egy
közösségi térré alakítja át az önkormányzat. Az iskola teljes felújítására is rövidesen sor kerül, a
terv elkészült, s amint megnyílik
a pályázati lehetőség a Környezeti
Alapnál, a pályázatot benyújtják.

Alkotótábor – nyári színfolt

Sikeres volt a VI. székely mezőségi tánctábor

A Kincsásó Egyesület VI. alkalommal szervezte meg a
székely mezőségi tánctábort.
Az idei rendezvény sokkal
gazdagabb és népesebb volt,
mint a tavalyi, amikor a járványügyi korlátozások miatt
visszafogottabb keretek között bonyolíthatták le a tábor
programjait. Idén mezőkölpényi táncokat és népdalokat
oktattak a tábor résztvevőinek.

Bodó Előd Barna

A tavalyi kényszerszünet
után idén megrendezték a
Maros-mezőségi Művésztelep alkotótáborát. Ennek is
hagyománya van már Mezőbergenyében, hiszen az alkotók XVIII. alkalommal
gyűlnek össze a faluban,
hogy a jellegzetes mezőségi
tájat, életformát és embereket megörökítsék. A táborkezdő és -záró kiállítást
Domahidi Béla református lelkipásztor nyitotta meg.

A szervező Kincsásó Egyesület
az idei alkotóborba 18 művészt hívott meg, de a bizonytalan járványhelyzet miatt nyolcan tettek
eleget a meghívásnak. Azok a művészek, akiket idén megszólítottak, a tavaly is résztvevői voltak a
tábor online változatának. A művészek tavaly elküldött munkáinak
egy külön kiállítást szenteltek, ami
a tábor nyitórendezvénye volt. A
most született alkotásokat táborzásáráskor állították ki a református
egyházközség diakóniai központjában.
– Mindenik tábor sajátos,
egyedi és a maga nemében izgalmas volt. És egyre meghittebb,
egyre „bergenyeibb”. Sok kedves,
tehetséges művészt ismertünk meg
az évek során. Sok értékes alkotás
született itt az idén is. A képek,

Fotó: Gálfi Gizella

festmények személyes érzésekről,
egyéni látásmódról tanúskodnak,
és persze mesterségbeli tudásról
is. Egy kicsit a mi közösségünk érzéseit és gondolatait is közvetítik,
tolmácsolják. A 2021-es táborban
a találkozás öröme dominált, valami meghittség, családiasság, hagyományosság, a szó nemes
értelmében – mondta Domahidi
Béla lelkipásztor a kiállítás megnyitóján, amely szeptember végéig
szombaton és vasárnap látogatható
a diakóniai központban.
A tábor alkotói között találjuk a
magyarországi Bara Tóth Évát,
Gebora Istvánt, Baricz Rozáliát,
Bányai
Szabados
Katalint,
Szottfried Zsófiát, Göncziné Szilágyi Annát, a marosszentkirályi
Kelemen Attilát és a nagyváradi
Papon Krisztina Ildikót.
Az alkotótábor idején a helybeli
gyermekeknek kézműves-foglalkozást tartottak, ahol a különböző
tájegységek népi motívumaival ismerkedhettek meg. A gyerekek
bevonása nem új keletű a táborban, hiszen minden évben külön
színfoltként iktatják be a rendezvénybe.
A táborszervezést a Kincsásó
Egyesület vállalta, a mezőpaniti
önkormányzat és a helyi református egyházközség támogatásával.
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Durvul a helyzet a Sepsi OSK háza táján

Bálint Zsombor

Harmadik mérkőzését veszítette el zsinórban a labdarúgó 1. ligában a sepsiszentgyörgyi sepsi OSK.
Míg azonban Konstancán sokkal jobb volt, mint az
ellenfele, és a vereség a balszerencsének tudható be,
a FC Argeş Piteşti elleni kudarc hazai pályán, mint
ahogy két fordulóval korábban a Mioveni elleni is, a
szerény teljesítmény következménye. Már a korábbi
idényekben is láthattuk, hogy a gyengébbnek jegyzett
csapatok ellen (Mioveni pont nélkül, a FC Argeş
egyetlen pontocskával érkezett Sepsiszentgyörgyre)
nem igazán megy a játék az OSK-nak. A vasárnap esti
meccsen azonban a leggyengébb teljesítmények egyikét nyújtotta a csapat, amióta az 1. ligában szerepel.
A kezdő sípszó után hosszú ideig nem történt
semmi a pályán. A Sepsi OSK kombinált a középpályán, de túlságosan nagy mellénnyel (hisz, mint
mondtuk, az ellenfél előtt négy mérkőzésen egy pontot szerzett), és így eredménytelenül. Ezzel szemben
a FC Argeş első veszélyesebb támadása góllá érett. A
36. percben Dumitru előzte meg Dumitrescut egy beadásnál, és öt méterről a léc alá bombázott. Szünetig
pedig még növelhette is volna az előnyét az FC Argeş,
hisz a házigazdák teljesen összezavarodtak a kapott
góltól. Előbb Tofant Niczuly blokkolta a rövid saroknál, majd Turda egy szöglet után a kapufát találta el.
Végül Mezza Colli alsó sarokba tartó lövését tolta
szögletre Niczuly.
A második félidőben valamivel pörgősebben próbált támadni az OSK, de nem igazán tudta kibontani
az ellenfél védelmét. Az 59. percben lélektani mozzanatként egy védőkön megpattanó Eder-lövés a felső
lécről visszapattant, a labdát Csuncsukov a hálóba
küldte, de a partjelző lest intett. Három perccel később pedig egy szöglet után Turda fejese Niczuly kapujában kötött ki, mintha meg akarták volna mutatni
a vendégek, hogy milyen egyszerű a gólszerzés.
Innen pedig csak kínlódássá vált a mérkőzés. Az OSK

csatárai sorozatban hozták a rossz döntéseket, az ellenfél tizenhatosába tömörödött játékban folyamatosan az ellenfélnek kedvezően pattant a labda, és ha
mégsem, akkor Csuncsukov és Bojić is közelről a
kapu mellé fejelt.
Öt forduló után a Sepsi OSK csak négy pontot
gyűjtött, és noha még nagyon sok van hátra a bajnokságból, a felsőház egyre inkább nagyon távoli célnak
látszik.
Augusztus 23-án, hétfőn a Sepsi OSK a FCSB otthonába látogat. Remek alkalom, hogy igazolják a teóriánkat, és egy jobban jegyzett csapat ellen sokkal
meggyőzőbben szerepeljenek.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 5. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK–FC Argeş Piteşti 0-2 (0-1)
Sepsiszentgyörgyi városi stadion. Vezették: Radu
Petrescu (Bukarest) – Mircea Grigoriu (Bukarest),
Mihai Marica (Beszterce). Tartalék: Marcel Bîrsan
(Bukarest). Ellenőr: Andrei Ioniţă (Bukarest).
Sepsi OSK: Niczuly – Ňinaj, Hugo Sousa (46. Dimitrov), Mitrea, Dumitrescu (46. Ispas), Eder, Fofana
(46. Achahbar), Vaşvari, Golofca (70. Aganović),
Csuncsukov, Askovszki (63. Bojić).
FC Argeş: Greab – Tofan (68. Viana), Turda, João
Miguel, De Jonghe, Meza Colli, Şerban (76. Honciu),
Dumitru (82. Işfan), Tănase (82. Lupeta), Dumitraşcu, Szaid (73. Piţian).
Gól: Dumitru (36.), Turda (62.).
Sárga lapok: Fofana (45.), illetve De Jonghe (2.),
Tofan (45+3.), Meza Colli (56.), Honciu (90+4.)
A labdarúgó 1. liga 5. fordulójának eredményei:
FC Voluntari–Academica Clinceni 1-0, Kolozsvári
CFR–Konstancai Farul 1-0, U 1948 Craiova–Chindia
Târgovişte 0-0, Aradi UTA–CSU Craiova 1-0, Sepsi
OSK–FC Argeş Piteşti 0-2, Bukaresti Rapid–FCSB
1-0, Medgyesi Gaz Metan–FC Botoşani és Dinamo–
Dacia Mioveni lapzárta után.

„Messi távozása fájdalmas, de nem szabad
a múltban élni”

Ronald Koeman, az FC Barcelona vezetőedzője szerint bár Lionel Messi távozása fájdalmas, de a hatszoros aranylabdás csatár már
a klub múltjának a része, a játékosoknak
pedig a jelenben kell élniük.

„Tekintettel arra, hogy Messi mennyit tett a klubért, a távozása fájdalmas minden Barcelona-szurkoló számára, de a jelenben kell élnünk, és nem a
múltban. Az emberek sokat beszélnek róla, de ez a
képességei és a hatékonysága miatt normális” –
mondta Koeman a szombati sajtótájékoztatón. Hozzátette, itt az ideje, hogy a jövőbe tekintsenek, hiszen vasárnap a Real Sociedad otthonában
megkezdik szereplésüket a spanyol élvonal új idényében.
„Izgatott vagyok az új szezon előtt, és remélem,
hogy a szurkolóink is lelkesek. Messi többé nem lesz
velünk, de még mindig nagyon erős a csapatunk.
Nem kereshetünk kifogásokat, játszani kell és nyerni”
– magyarázta a holland tréner.
Az argentin csatár 2000 óta játszott a barcelonai
együttesben, 2004 óta volt a felnőtt keret tagja, de június végén lejárt a szerződése. A klubnak és a játékosnak is egyértelmű szándéka volt a közös folytatás,
meg is egyeztek, hogy aláírják az új megállapodást,
ám ez „pénzügyi és strukturális akadályok”, vagyis a

spanyol labdarúgóliga szabályzata miatt végül nem
történhetett meg. Az új megállapodását öt szezonra
tervezték, és eddigi fizetésének csupán a felét kapta
volna, de így sem felelt volna meg a La Liga fizetési
maximumokra vonatkozó rendelkezéseinek.
A Paris Saint-Germainhez igazolt 34 éves támadójátékos 778 mérkőzésen 672 gólt szerzett a katalánok
színeiben, mindkettő klubrekord. A Bajnokok Ligáját
négyszer, a klubvilágbajnokságot és az európai Szuperkupát három-három alkalommal, a bajnokságot
tízszer, a Király Kupát és a spanyol Szuperkupát
egyaránt hétszer nyerte meg.
Számtalan egyéni díja közül – a hat Aranylabdán
kívül – kiemelkedik a hat európai Aranycipő és a
nyolc spanyol gólkirályi cím.
Ronald Koeman szombaton elmondta, hogy Pedri
és Eric García játszhat a Real Sociedad ellen, annak
ellenére, hogy mindketten szerepeltek a tokiói olimpia labdarúgótornájának döntőjében, ráadásul előtte
a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon
is pályára léptek.
Néhány fontos játékos ugyanakkor hiányozni fog
a katalánok közül: Marc-Andre ter Stegen térdműtét
után gyógyul, Ousmane Dembélé izomproblémával
küzd, Sergio Agüero pedig várhatóan októberig nem
futballozhat.

Kilenc év késéssel tiltották el
a doppingoló szlovén atlétát

Ratej annak a kontrollfolyamatnak a keretében buKilenc évvel a londoni olimpia után, ahol hetedik lett, tiltották el a versenyzéstől Martina kott meg, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
Ratej szlovén gerelyhajítót doppingvétség rendelt el, előírva a 2008-as pekingi, továbbá a 2012es londoni ötkarikás játékokon levett minták legújabb
miatt.

Kétéves büntetése szimbolikus, mivel az atléta már
39 esztendős. A fegyelmi ítéletről a sportág tisztasága
felett őrködő testület (AIU) adott hírt honlapján, hozzáfűzve, hogy a gerelyhajító doppingmintájában anabolikus szteroidot, Clostebolt találtak.

tudományos eljárásokkal történő újraelemzését.
A szlovén sportoló karrierjének legjobb eredményét a 2018-as berlini Európa-bajnokságon érte el,
melyen negyedik lett, a 2011-es tegui világbajnokságon pedig a hatodik helyen zárt. (MTI)

A Semmelweis Egyetem felmérése
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Sporttal megőrizhető a lelki
egészség

Azok az emberek, akik kihívásként tekintettek a világjárvány miatti lezárásokra, és
fokozták fizikai aktivitásukat,
mentálisan jobb állapotban
voltak a járvány lecsengésekor, mint azok, akik fenyegetettségként élték meg ezt az
időszakot, és csökkentették a
mozgásra fordított időt – derült ki a Semmelweis Egyetem
kutatóinak felméréséből.

A Magatartástudományi Intézet
kutatói a koronavírus harmadik hullámának végén országos online felmérésükben arra keresték a választ,
hogy a pandémia miatt bevezetett
korlátozások miként változtatták
meg az emberek fizikai aktivitását,
és mindez hogyan hatott lelkiállapotukra – olvasható a Semmelweis
Egyetem hétfői közleményében.
A XIX. század végén Walter
Bradford Cannon amerikai orvos
vezette be a „küzdj vagy menekülj”
(fight or flight) fogalmát, mely egy
vélt vagy valós, ártalmas esemény
miatt a túlélést fenyegető helyzetben jön létre. A kutatók szerint ez az
elmélet szolgálhat magyarázatul
arra, hogy akik egyfajta kihívásként
élték meg a járvány miatti lezárásokat, többet kezdtek mozogni, aktívabbak lettek, és így jobb
lelkiállapotban voltak a járvány lecsengésekor, mint azok, akik a korlátozásokat
fenyegetésként,
fenyegetettségként élték meg, ezáltal fizikai aktivitásuk csökkent.
A közlemény szerint a fizikai aktivitásukat növelőkhöz hasonlóan
kedvező pszichés állapotban voltak
azok is, akik – alkalmazkodva a
korlátozások adta lehetőségekhez
–, testmozgási szokásaikon csak
részben változtattak: gyakoriságát
nem, legfeljebb helyszínét változtatták meg.
„Ez a gyakorlatban annyit jelent,
hogy ha a beltéri, konditermi, uszodai edzést kültéri biciklizéssel, sétával,
túrával
váltjuk
fel,
megőrizhető lelki egészségünk még
a legszigorúbb korlátozások ellenére is” – közölte Tóth Mónika
Ditta pszichológus, a kutatás vezetője.
A felmérés április 15. és június
15. között zajlott. A Covid-19 hatása a sportolási szokásokra és a
mentális egészségre a magyar lakosság körében című online felmérésben 1334, tizennyolc évnél
idősebb ember vett részt.
A felmérés szerint a járvány kezdete óta a megkérdezettek közel
egyharmadának (30 százalék) nem
változott, míg 37 százalékának
csökkent a fizikai aktivitása, 31 százalékuk pedig többet mozgott, mint
a korlátozások előtt. A közleményben megjegyezték, hogy több korábbi vizsgálat szerint a bezártság,

az otthoni munkavégzés és az ülő
életmód miatt sokak esetében testsúlynövekedést figyeltek meg a járvány kirobbanása utáni egy évben.
Azok, akik a járványt megelőző
időszakhoz képest kevesebbet
mozogtak, jelentősen nagyobb
arányban számoltak be testsúlynövekedésről, míg azoknak, akik többet sportoltak, a testsúlyuk stagnált
(43 százalék) vagy csökkent (31
százalék).
A vizsgálatban részt vevők értékelték saját egészségi állapotukat is:
az aktívabb életmódra áttérők, valamint azok, akik megtartották a járvány
előtti
szokásaikat,
kedvezőbben értékelték egészségi
állapotukat, mint a passzívabb életformára áttérők.
A kutatók azt is vizsgálták, hogy
a megkérdezettek „mennyire élték
meg stresszesnek a mindennapjaikat”. Ennek szintje a válaszok alapján azoknál volt a legalacsonyabb,
akik nem változtattak a mozgásuk
mennyiségén, míg a legnagyobb
mértékű stresszt azok jelezték, akiknek sporttevékenysége csökkent a
járvány hatására.
„Az észlelt stressz viszont szignifikánsan magasabb volt azok körében is, akik növelték aktivitásukat
a járvány előtti időszakhoz képest,
mint azoknál, akik nem változtattak, ami jelentheti azt, hogy a nagyobb mértékű stressz késztette
őket a mozgásra. A felmérés résztvevőinek mintegy felénél (49 százalék) az enyhe depresszió tünetei
is megjelentek. Egy 2013-ban végzett reprezentatív, országos felmérés szerint ez 30 százalék volt,
ehhez képest tehát a mostani eredmény kifejezetten magasnak számít” – tette hozzá Tóth Mónika
Ditta.
A felmérés szerint az inaktívabb
életmódra váltók 62 százalékánál
jelentkeztek enyhe depressziós tüneteket, míg a járvány idején többet
mozgók körében ez az érték ugyan
alacsonyabb, de így is magas: 46
százalék volt. Azoknál, akik a korlátozások ellenére nem változtattak
testmozgási szokásaikon, a depreszszió tünetei kevésbé jelentek meg
(64,5 százalékuk nem érintett depresszióval), mint azoknál, akik növelték vagy csökkentették a
testmozgást.
A vizsgálatokból megállapítható,
hogy a korlátozásokat megelőző
időszakhoz képest aktívabbá válók,
valamint aktivitásukat megőrzők
jobb lelkiállapotban voltak közvetlenül a járvány után, mint az inaktívabbak. Utóbbiak rosszabb testi és
lelkiállapotba kerültek, testsúlyuk
nőtt, és nagyobb arányban fordult
elő közöttük a klinikai mértékű, kezelésre szoruló depresszió is – olvasható a közleményben. (MTI)

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________ NYILVÁNOSSÁG – KÖZÉLET

Mettől meddig?

A múlt héten a városvezetés hibáiból szemelgettem,
s hirtelen ötlettől vezérelve úgy állítottam be a városlakók és a városházi tisztviselők viszonyát, mintha
„talpasok” és „nagyurak” volnánk. Vegyék ezt csak
szimbolikus gesztusnak, mert a dolog ennél bonyolultabb, és manapság – amikor mindenki roppant érzékenyen reagál a kritikákra – heves rendreutasításra is
számítanom kell.
Elemezzük egy kicsit, nagyon vázlatosan (mert
kevés a hely az oldalon, másnak is van mondanivalója). Kezdetben volt az istenadta nép, és a hatalom,
amely leginkább a basáskodásáról és az adók növeléséről volt nevezetes. A fejlődés nem állt meg, a civilizáció kitermelte a kényelmi körülményeket, amelyek
mind pénzbe kerülnek. Víz és csatorna, világítás, fűtés,
tömegtájékoztatás (rádió, tévé), közszállítás stb. Megvannak, akadozva bár, de működnek. Aki városban él
– és nem remeteként tengődik egy barlangban –, az
számítson arra, hogy semmit sem adnak ingyen. Az
egyes szolgáltatások nagyjából körülhatárolhatók, és
a fogyasztó tudja, hogy melyik hivatalba kell mennie,
ha tisztázatlan dolga van egyik vagy másik céggel. A
hivatalok persze csak a szóbeszéd szerint egyszerűsítik
az életünket, de ezt már az óvodások sem hiszik el.
Miért küldenek Bukarestből (!) háromoldalas villanyszámlát, amikor csak egy szám a fontos: a végén, a
jobb alsó sarokban a kifizetendő összeg. Negyven
évvel ezelőtt egyszerűbb volt: 12-én eljött Pista bácsi,
leolvasta a villanyórát, a kartotékba beírta a fogyasztást, majd beszorozta a kWh egységárával, letépte a
papírszalagot, a táskájába tette a pénzt, viszontlátásra
egy hónap múlva. Most félévenként olvassák le a villanyórát, s mindenféle zsonglőrmutatvánnyal kápráztatják a klienst. A gáznak is az energiatartalmát kell
megfizetni, nem az elfogyasztott köbméterek számát,
aztán, hogy mitől sárga az égő lángja, és nem kék (vélhetően a fűtőérték degradálódásával van kapcsolata),
azt senkitől sem lehet megkérdezni.

Fotó: Kuszálik Péter

No, de térjek át arra a témára, amivel több a gond.
A gáz- és az áramszolgáltatás nagyjából működik (az
egyik csövön jön, a másik dróton), de mi a helyzet például a parkok és játszóterek, a tömbházak közötti füves
területek tulajdonjogával – és az ebből származó fenntartási (kezelési, gondozási) kötelességével –, és kinek
a kötelessége lenne a sövénykerítések nyírása, a fű (és
gyom!) lekaszálása. Ha az enyém, akkor szóljanak,
hogy tudjam. Jó pénzért (esetleg!) elvállalom. Nekem
még nem szólt senki, hogy hagyjam abba, ezért negyven éve nyírom a bokrokat és seprem (télen) a havas
járdát. Gavrila bácsi három éve meghalt, ő is elvégezte
a maga (vélt? rátukmált?) feladatát, azóta csak a gaz
nő az ő hajdani szektorában.
Mettől meddig ér a lakástulajdonos asztala és felelőssége? Ha kiteszek egy feliratos táblát – „a pillepalack úgy foglal kevesebb helyet a kukában, ha előbb
laposra taposta” –, de semmi foganatja sincs, hogyan
lesz ebből szelektív hulladékgyűjtés? Az öntevékeny
hülyének („prostul moare de grija altuia”) nincs lehetősége és eszköze nevelni, fegyelmezni és büntetni, de
ki fogja ezt egyszer megoldani? A Városháza Illetékes
Osztálya? A tulajdonosi egyesületek? (Már azért is hálásnak kell lennem, hogy illetéktelen – vagy szakszerűtlen?! – munkavégzés munka miatt még nem
büntettek meg…)
Ha a házunk mögötti „ligetben” a fák közötti – már
füvetlen – területen parkolnak az autótulajdonosok, ki
fogja leszoktatni őket erről a rossz szokásról? Mikor
lesz itt rend, ha az ősz hajú, nemes lelkű állatbarátok
továbbra is etetik a kóbor macskákat?
Lesznek még kérdéseim, csak azt nem tudom,
hogy: 1. mikor kapok választ ezekre, 2. mikor és ki
oldja meg ezeket az „analóg” gondokat? Megérzésem
szerint nem a külföldről megvásárolandó „digitális”
eszközök fogják megoldani városunk napi gondjait…

Kuszálik Péter
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Könyvbemutató
a máltai házban

„Be kell hordanunk, hajtanunk
mindent.
A szavakat is. Egyetlen szó,
egy tájszó se maradjon kint.
Semmi sem fölösleges”
Kányádi Sándor

Barátai, tisztelői, könyvbarátok
gyűltek össze népes számban augusztus 11-én a marosvásárhelyi
máltai házban, hogy részt vegyenek Radványi Hajnal A tékozló
lány című, legújabb kötetének bemutatóján. A közönséget és a szerzőt Brejan Mihaela köszöntötte,
11. könyve megjelenése alkalmából gratulálva a szerzőnek.
Az új könyvet Szabó Anikó magyartanárnő méltatta, kiemelve a
Garabontzia által kiadott mű ötletes borítóját, elöl a tékozló lány
megtérését ábrázoló jelenet, a
hátsó borítón pedig térkép, Radványi Hajnal életének négy nagy állomását megjelölve. A tanárnő
elmondta, hogy a könyv két részből áll: versekből és rövid prózai
írásokból. Mindegyik megható,
szívhez szóló történet.
Baranka Katalin elszavalta a
kötet címét adó verset, majd felolvasta az Imi karácsonya című novellát. Ezt követően Tövissi Éva
magyar szakos tanárnő olvasta fel
a Mici óvó néni című írást.
A szerzővel folytatott beszélgetésből megtudtuk, hogy mi késztette Radványi Hajnalt az írásra.
Elmondta: „Élete alkonyán számot
vet a lélek... adni is szeretnék va-

lamit az utánunk jövőknek, tisztánlátását, megértését annak a kornak, amelyben mi, kisemberek
éltük a nagypolitika által teremtett
napjainkat. ”
Bár sok mindenen ment keresztül: világháború, bécsi döntés, diktatúra, forradalom, szeretteinek
elvesztése, a Jóisten erőt adott a
nehézségek elviseléséhez, és megállta a helyét állomásfőnökként,
hitoktatóként, családanyaként,
több éve a máltai csoport bibliaóráinak vezetőjeként, valamint a
Magányosok Klubjának krónikásaként.
Végezetül Matei Erzsébet elszavalta kedvenc versét, A kamaszt.
2002-ben Radványi Hajnal a
Nyugat-Jelen című folyóirat országos riportpályázatán első díjat
nyert a Beszélő cipők című írásával.
Cikkei jelentek meg a Népújságban, a Vasárnap című katolikus
lapban.
Gyermekszíndarabjait
többször is előadták.
Az est hangulatát emelte Miklós
Szilvia és Ábrám Tibor népdalénekesek nótacsokra.
A máltai vezetőség által szervezett könyvbemutató szeretetvendégséggel ért véget.
Köszönjük mindenkinek, hogy
eljött és hozzájárult az esemény sikeréhez.
Tövissi Éva
máltai tag

Szamos menti kastélyok
és várak

A Transylvania Trust Alapítvány az Erdélyi Néprajzi Múzeummal
együttműködve
augusztus 16-án Kolozsvárra, a múzeum szabadtéri
részlegére, a Romulus Vuia
Nemzeti Etnográfiai Parkba
költöztette a Szamos menti
kastélyok és várak című kiállítást, amely augusztus 18–
29. között látogatható.

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket. Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

A kiállítás tizenegy népszerű és
kevésbé közismert Kolozs megyei
műemléket mutat be, többek között a kolozsborsai Bánffy-kastélyt, a dobokai Rhédey-kúriát, a
válaszúti Bánffy-kastélyt vagy a
szentbenedeki Kornis-kastélyt.

Ezek közül néhány pozitív példaként szolgál, de számos tragikus
épülettörténet is a közönség elé
tárul. A kiállítás célja a figyelem
ráirányítása az épített örökség e
szeletére, megőrzésük közös társadalmi felelősség.
A kiállítás létrehozásának partnerei a Kolozs Megyei Tanács, az
Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a Kolozsvári Kulturális
Központ, illetve támogatói a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága és az Iskola Alapítvány.
A kiállítás utaztatását a Romániai Építészek Rendje támogatja
az építészeti illetékből.
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Afgán konfliktus

Asraf Gáni afgán elnök vasárnap elhagyta Afganisztánt, az ország nagy
részét tíz nap alatt elfoglaló iszlamista szélsőséges tálibok pedig a fővárosba, Kabulba is bevonultak,
elfoglalták az elnöki palotát, és közölték, hogy hamarosan kikiáltják az Afganisztáni Iszlám Emirátust.

Zabiullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője
közleményben tudatta vasárnap: a tálib vezetés arra utasította harcosait, hogy hatoljanak
be Kabulba, akadályozzák meg a fosztogatást, miután a rendőrség elhagyta állomáshelyét. Mindeközben a tálibok egyik
diplomatája a katari béketárgyalásokon igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy az afgánoknak nem kell megtorlástól tartaniuk.
A tálib felkelők behatoltak az elnöki palotába Kabulban, és elfoglalták az épületet –
közölték tálib parancsnokok vasárnap a Reuters hírügynökséggel.
Az afgán kormány egyelőre hivatalosan
nem erősítette meg, hogy a fegyveresek átvették az ellenőrzést a szigorúan őrzött épület
fölött. Nem sokkal később viszont a tálibok
azt is bejelentették, hogy kisvártatva az elnöki palotából kikiáltják az Afganisztáni Iszlám Emirátust a jelenlegi köztársasági
államforma helyett.
A tálibok az amerikai és egyéb nemzetközi
erők végső kivonásának májusi kezdetekor
indítottak általános támadást a kormányerők
ellen, és az elmúlt bő egy hétben szélsebesen
foglalták el az ország tartományi központjait,
szinte egyetlen puskalövés nélkül; a legtöbb
helyen a kormányerők egyáltalán nem vagy
alig tanúsítottak ellenállást.
Az Egyesült Államok evakuálja a kabuli
amerikai nagykövetségnek még az afgán fővárosban tartózkodó személyzetét, miután a
tálibok betörtek a városba – jelentette be vasárnap Antony Blinken amerikai külügyminiszter az ABC amerikai televíziónak adott
interjújában. Blinken szerint az elsődleges
cél, hogy minden amerikai biztonságosan elhagyja az országot.
Blinken védelmébe vette Joe Biden amerikai elnök azon döntését, miszerint véget vetett a közel 20 éves amerikai katonai

A tálibok elfoglalták a kabuli elnöki palotát
missziónak Afganisztánban. Hozzátette, hogy
Bident kötelezte a Donald Trump volt amerikai elnök által 2020-ban a tálibokkal kötött
kivonulási megállapodás. Ha Biden lemondta volna a kivonulást, „visszatértünk
volna a tálibokkal vívott háborúba”, és kénytelenek lennénk több tízezer amerikai erőt
visszavezényelni Afganisztánba – mondta
Blinken.
A NATO csapatai segítenek nyitva tartani
a kabuli repülőteret, hogy megkönnyítsék az
evakuálási műveleteket, miközben a tálibok a
város elfoglalására készülnek – írta vasárnap
délutáni Twitter-üzenetében Jens Stoltenberg,
a NATO főtitkára. Pénteki sajtónyilatkozatában Stoltenberg azt hangsúlyozta, hogy a szövetség egyelőre fenntartja képviseletét az
afgán fővárosban, de szükség esetén megteszi
a megfelelő intézkedésket. Vasárnap az Euró-

Ománba távozott Asraf Gáni elnök

A tádzsikisztáni Dusanbe érintésével Ománba távozott Asraf Gáni
afgán elnök, aki vasárnap hagyta
el Kabult, még mielőtt a kormányellenes tálibok bevonultak az
afgán fővárosba – írta hétfőn az
Interfax a tádzsik hatóságokra hivatkozva.

Az orosz hírügynökség idézte a Szabadság rádió tádzsikisztáni hírszolgálatát,
az Ozodi rádiót, amely tádzsik hatósági
forrásokra hivatkozva közölte, hogy miután Gáni elhagyta Kabult, rövid ideig
Dusanbéban tartózkodott, majd Ománba
repült.
A tádzsik légügyi hatóságok az üzbég,
a türkmén és az iráni hatóságokkal hangolták össze Gáni gépének útját ezeken
az országokon keresztül.
A Kabul News afgán hírcsatorna is azt
közölte a Twitteren, hogy Gáni Ománba
repült. Az Ozodi rádió híradása szerint
Abdul Rasid Dosztum volt afgán alelnök
és hadúr lánya, Rohila Dosztum azt írta
a Facebookon, hogy Gáni gépe egy ideig
Dusanbe felett körözött, majd Omán irá-

nyába vette az utat. A tádzsik külügyminisztérium hétfőn közleményben cáfolta
azokat a híreket, hogy Gáni a hét végén
Tádzsikisztánban tartózkodott.
A Ria Novosztyi orosz hírügynökség
Oroszország kabuli követségének sajtótitkárát, Nyikita Iscsenkót is idézte, aki
szerint Gáni négy, pénzzel megpakolt
autóval próbált elmenekülni az országból, emellett pénzt próbáltak beszuszakolni a kabuli reptéren egy helikopterbe
is, de nem fért el benne minden, ezért a
szállítmány egy része a felszállópályán
maradt.
Nem sokkal később a szélsőséges iszlamista tálib felkelők behatoltak Kabulba, az elnöki palotát is elfoglalták.
A lázadók az amerikai és egyéb nemzetközi erők kivonásának májusi kezdetekor indítottak általános támadást a
kormányerők ellen, és az elmúlt bő egy
héten szélsebesen foglalták el az ország
tartományi központjait, szinte egyetlen
puskalövés nélkül; a legtöbb helyen a
kormányerők egyáltalán nem vagy alig
tanúsítottak ellenállást.

Az EU-tagországok külügyminiszterei
rendkívüli tanácskozást tartanak

Az EU-tagországok külügyminiszterei videokonferencián rendkívüli
tanácskozást tartanak kedden az
Afganisztánban kialakult helyzetről – közölte hétfőn a miniszteri
tanács sajtószolgálata.

„A legújabb afganisztáni fejlemények,
valamint a partnerekkel az elmúlt napokban és órákban folytatott intenzív tanácskozások után úgy döntöttem, hogy kedd
délután rendkívüli tanácskozásra hívom

össze az uniós tagállamok külügyminisztereit” – jelentette be hétfő délutáni Twitter-üzenetében Josep Borrell, az EU
kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője.
Több uniós tagállam megkezdte az
afgán fővárosban szolgálatot teljesítő
diplomáciai személyzete evakuálását, miután a radikális iszlamista tálibok az ország nagy részét, egyben Kabult is
elfoglalták.

pai Bizottság illetékes szóvivője elmondta,
hogy az EU mindent megtesz a Kabulban dolgozó uniós alkalmazottak és hozzátartozóik
biztonságának garantálásáért.
Önzésükről lemondva, komoly tárgyalásba
kell kezdeniük az ország leendő átmeneti koalíciós kormányáról az afganisztáni konfliktusban szembenálló feleknek – jelentette ki
Zamir Kabulov, az orosz külügyminisztérium
második ázsiai osztályának vezetője vasárnap
a Rosszija 1 televíziónak.
A diplomata a tálibok sikerét a hivatalban
lévő afgán kormány gyengeségével magyarázta. „A kormányt húsz éven át támogatták
a nyugatiak, az amerikaiak és a NATO-sok
képezték ki a hadseregüket. Láthatjuk ennek
a kiképzésnek a minőségét” – mondta.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő vasárnapi Telegram-bejegyzésében hangot adott
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véleményének, miszerint az afganisztáni
konfliktusban szembenálló mindkét fél egyaránt „az amerikai gondolkodási folyamat terméke”. „A világ elborzadva figyeli az
Egyesült Államok soros történelmi kísérletének eredményét” – írta.
A nyugati országoknak nem szabad egyoldalúan elismerni a tálibokat Afganisztán kormányaként, hanem egységesen kell
fellépniük – jelentette ki vasárnap Boris
Johnson brit kormányfő.
A brit miniszterelnök világossá tette,
hogy Afganisztánnak nagyon rövid időn
belül új vezetése lesz, de a nyugati országoknak az ENSZ-en és a NATO-n keresztül
együtt kell működniük, és világossá kell
tenni, hogy bárki vezeti is Afganisztánt, az
ország nem lehet a terrorizmus melegágya.
(MTI)

Belgium se küldené vissza Afganisztánba
az országban tartózkodó menekülteket

A belga kormány – a tálib felkelők győzelme után – úgy döntött, hogy mégsem
küldi vissza Afganisztánba azokat a migránsokat, akik nem kaptak menekültstátuszt az országban – írta hétfőn a The
Brussels Times hírportál.

A lap szerint Sammy Mahdi migrációs és menekültügyekért felelős államtitkár csütörtökön
még úgy nyilatkozott, hogy nem hajlandó követni Hollandia és Németország példáját, így a
belga kormány nem fogja felfüggeszteni a kitoloncolásra várók hazatelepítését. Mahdi azóta
megváltoztatta az állápontját, és kijelentette,
hogy az illegális bevándorlókat légi úton lehetetlen visszaküldeni Afganisztánba, mivel jelenleg kaotikus állapotok uralkodnak a kabuli
nemzetközi repülőterén.

„Belgiumnak továbbá biztosítania kell a háború és az üldöztetés elől menekülők védelmét”
– idézte az államtitkárt a The Brussels Times.
Belgium múlt hétfőn – Németországgal,
Ausztriával, Hollandiával, Dániával és Görögországgal, együtt – az Európai Bizottsághoz fordult levélben, amelyben azt kérték, hogy az unió
ne akadályozza meg a menekültstátuszra nem
jogosultak hazaküldését Afganisztánba. Németország és Hollandia múlt hét közepén bejelentette, hogy a háborús helyzet miatt nem küldi
vissza az illegális migránsokat hazájukba.
Hétfői hírek szerint több száz, Afganisztánból
menekülni akaró civil hatolt be a kabuli nemzetközi repülőtérre, az ott lévő amerikai csapatok
a levegőbe lőttek a tömeg oszlatására.
(MTI)

Kína kabuli nagykövetsége
nem zárja be kapuit

Mohammed Naim, a tálibok szóvivője azt
Kína kabuli nagykövetsége nem zárja be
kapuit, miközben az Egyesült Államok és mondta: gondoskodnak a diplomáciai testületek
szövetségeseinek diplomatái a kime- biztonságáról.
Vang Ji kínai külügyminiszter július végén fonekítésüket várják az afgán fővárosból.

Kína kabuli külképviselete vasárnap arra figyelmeztette az Afganisztánban tartózkodó
kínai állampolgárokat, hogy fokozottan ügyeljenek a biztonságra. Közölték: egyelőre nem
kaptak olyan hírt, hogy az összecsapásoknak kínaiak is áldozatul estek. A nagykövetség hivatalos
weboldalán
vasárnap
közzétett
közleményben az Afganisztánban, illetve az
afgán fővárosban kialakult helyzetet „rendkívül
bonyolultnak és súlyosnak” nevezték. A kínai
nagykövetség az összes érintett felet arra kérte,
hogy szavatolják a kínai állampolgárok és intézmények biztonságát, és óvják a kínai érdekeket
Afganisztánban.

gadott egy tálib küldöttséget, amelyet Kína támogatásáról biztosított, feltételként szabva,
hogy a tálibok szigorúan elhatárolódnak minden
terrorszervezettől, köztük a Kína által az ujgurok lakta Hszincsiangban elkövetett merényletekért vádolt Kelet-turkesztáni Iszlám
Mozgalomtól (ETIM). Vang a találkozón bírálta
az amerikai és NATO-csapatok gyors kivonulását Afganisztánból, a tálibokról pedig úgy vélekedett, hogy kulcsfontosságú katonai és politikai
erőt képviselnek az országban. Reményét fejezte ki továbbá, hogy fontos szerepet töltenek
majd be az afganisztáni békefolyamatokban és
az ország újjáépítésében.
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A klímaváltozás miatt hosszabb lehet
a bozóttűzszezon Ausztráliában

A klímaváltozás hatásai miatt több ideig tarthat a bozóttűzszezon Ausztráliában – állapította meg egy tanulmány, amelyet a Victoria
állambeli tűzoltóság készíttetett.

Az önkéntes tűzoltókat foglalkoztató szervezet a
Monash Egyetem és amerikai intézmények kutatóival
együtt végzett kutatást, amely mind az átlagos tűzveszély, mind a szélsőségesen tűzveszélyes napok számának növekedését vetítette előre az egész államban
– számolt be róla a The Guardian cikke.
Az International Journal of Wildland Fire című folyóiratban közzétett tanulmány 12 modellt alkalmazott a tűzveszély előrejelzésére Victoria államban az
évszázad végéig. Ezek az üvegházhatású gázok kibocsátásának közepestől a nagymértékűig tartó forgatókönyveit veszik figyelembe.
Sarah Harris, a Victoria állambeli tűzoltószervezet
(CFA) kutatásfejlesztési vezetője és a tanulmány
egyik társszerzője szerint az előrejelzések az eső és a
relatív páratartalom jövőbeli csökkenésére utalnak,
különösen tavasszal és kora nyáron.
„Hosszabb bozóttüzes szezonra és összességében
több kiemelkedően tűzveszélyes napra számíthatunk”
– mondta.
Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) augusztus elején tette közzé hatodik átfogó jelentését, amelyben megállapította, hogy 1950
óta meghosszabbodott Ausztráliában a bozóttüzek
szezonja. A CFA modellje alapján a legrosszabb for-

gatókönyv szerint – ha az üvegházhatású gázok kibocsátása ebben az évszázadban tovább nő – a tűzveszélyességi index pontszámai 10 és 20 százalék
között emelkednek Victoria államban, a legnagyobb
változás pedig az állam északnyugati részén várható.
Ha a magas károsanyag-kibocsátási forgatókönyv
valósul meg, a kutatók előrejelzése szerint a különösen tűzveszélyes napok száma akár 200 százalékkal
is növekedhet Victoria állam öt területén.
Az állam délkeleti részén fekvő Bairnsdale-ben a
nagyon magas vagy ennél is magasabb kockázatú tűzveszélyes napok száma az előrejelzések szerint 2100ra megháromszorozódik, és évi nyolc napra
emelkedik. A Victoria északnyugati részén található
Walpeupban pedig az előrejelzés alapján ez a szám
évi 60-ról 100-ra nő.
Harris elmondta, hogy elemezni fogják az éghajlatváltozás hatásait, hogy megfelelően reagálhassanak
a szélsőségesen tűzveszélyes időjárású napok számának növekedésére.
Az Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatóinak egy
másik tanulmánya közben felhívta a figyelmet a súlyos tűzesetek fokozott kockázatára a vidéki települések közelében található, fakitermelésre szánt
erdőkben. A délkelet-ausztráliai tűzvészek súlyosságát vizsgáló Ecosphere című folyóiratban közzétett
kutatás szerzői hangsúlyozták, hogy fontolóra kell
venni a települések közelében található idősebb erdők
fenntartását. (MTI)

Hatalmas erdőtűz
a Jeruzsálem környéki hegyekben

Az utóbbi évek egyik legnagyobb erdőtüze
tombol a Jeruzsálem környéki hegyekben –
jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.

Több tucat tűzoltócsoport és tűzoltó repülőgépek
hada oltja a Jeruzsálem környéki falvakat fenyegető
tüzet. Számos ház leégett, de a 12-es kereskedelmi tv
híradása szerint időben sikerült kiüríteni az Eitanim
nevű pszichiátriai kórházat, a pácienseket és a személyzetet biztonságba helyezték.
Több ezer lakót evakuáltak a hegyvidék falvaiból, a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a Bét
Méir, Sóres és Soeva nevű falvak külterületén a
lángokat, de a tűz elérte a Ramat Raziel nevű falu
területét.
„Ez talán az elmúlt évek legnagyobb tüze a jeruzsálemi hegyekben” – nyilatkozta a ynetnek Niszim

Toitó, Jeruzsálem körzetének tűzoltóparancsnoka. A
szakember elmondta, hogy 60-70 tűzoltó-különítmény dolgozik a területen 12 repülőgép és helikopter
segítségével.
A terepre érkezett Omer Barlev belbiztonsági miniszter, aki hangsúlyozta, hogy noha a repülőgépek
csak sötétedésig tudják feltartóztatni a lángokat, a tűzoltók éjjel is tovább küzdenek, hogy megmentsék a
környék településeit. A füst egészen Jeruzsálemig terjedt, és jól látható az ország középső részén. Leállították a Tel-Avivot Jeruzsálemmel összekötő 1-es főúton
a forgalmat, és az autókat mellékutakra terelték.
Izraelben legutóbb 2016 novemberében voltak jelentős, több napig tartó bozóttüzek országszerte, amikor a hosszan tartó rendkívül száraz időjárás nyomán
a kiszáradt növényzet és az erős szelek miatt gyorsan
terjedtek a lángok.

Az idei volt az eddigi legrosszabb július
az erdőtüzek szempontjából

Az idei volt a legrosszabb július a globális szerint a közel-keleti országban idén eddig 128 ezer
erdőtüzek szempontjából 2003, a műholdas hektárnyi – az átlagosnál nyolcszor nagyobb – terület
mérések kezdete óta – közölték a friss ada- vált a lángok martalékává.
Olaszországban a június közepén mért szinte nultok alapján szakemberek.

A szélsőséges hőség és az elhúzódó aszályok szította erdő- és legelőtüzekből 343 megatonna széndioxid szabadult fel, ami nagyjából egyötöddel több
a 2014-ben mért korábbi júliusi globális csúcsnál –
olvasható a The Guardian című brit napilap online
kiadásában.
„Ez az év egyértelműen kimagaslik. Az idei júliusi
globális mutató az eddigi legmagasabb a mérések
2003-as kezdete óta” – mondta Mark Parrington, az
Európai Unió Copernicus Légkörmegfigyelő Szolgálatának (C3S) kutatója.
A példátlan nyárközepi tüzek a közelmúlt azon elkeserítő jelenségei közé tartoznak, amelyek az ember
okozta globális felmelegedés pusztító hatásait szemléltetik.
A több száz tonnányi szén-dioxid több mint fele
két olyan régióból – Észak-Amerika és Szibéria –
szabadult fel, amely szokatlanul meleg és száraz időjárásnak van kitéve. Kanada nyugati részén és az
Egyesült Államokban hosszúra nyúlt és intenzív hőhullámok előzték meg az erdőtüzeket. Szibériában a
jakutföldi tajga nagy részét lángok és mérgező füstfelhők borítják, amelyek egészen az Északi-sarkig
elértek.
A mediterrán térség keleti és középső részén sok
helyen szokatlanul vad felütéssel kezdődött meg a
tűzszezon.
Múlt héten a törökországi tüzek hőintenzitása
négyszer magasabb volt a korábbi napi országos rekordnál. Az európai erdőtűz-információs rendszer

láról csaknem 80 ezer hektárra nőtt a felperzselt területek kiterjedése, ami négyszerese a 2008-2020
közötti átlagnak. Cipruson nyolcszoros, Görögországban kétszeres a növekedés. Spanyolországban,
Franciaországban, Albániában és Észak-Macedóniában ugyancsak magasabbak a mutatók a normálisnál.
A régióban legalább nyolc ember meghalt, százakat kellett kórházba szállítani és ezreket evakuálni,
köztük népszerű nyaralóhelyekről és természetvédelmi területekről.
Olaszország a legsúlyosabban érintett államok
közé tartozik: az ország az eddig mért második legpusztítóbb tűzszezonját éli, különösen a déli részeken.
Ahogy a meleg idő folytatódik, úgy a veszélyek is
egyre kiterjedtebbé válnak. Dél-Európa csaknem
egészén „rendkívül szélsőséges” vagy „szélsőséges”
tüzek kockázatára figyelmeztetnek. A régió zömét
továbbá aszály is fenyegeti.
A szakemberek szerint az Európát sújtó nagy
tüzek száma növekedni fog, és egyre nagyobb területeket érint. Ezt a tendenciát támasztja alá, hogy
idén nyáron Finnországban is éles növekedést tapasztaltak az erdőtüzekben.
A világ sok részén még nem tetőzött az idei tűzszezon. Ez különösen igaz Dél-Amerikára és Afrikára, amelyek Európához képest jóval nagyobb
mértékben járulnak hozzá az erdőtüzek okozta széndioxid-kibocsátáshoz. (MTI)

Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének tisztújítása:
hivatalos a jelöltlista!

Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetében a jóváhagyott tisztújítási szabályzat szerint a belső választásokra kétlépcsősen kerül sor,
amelynek koordinálásáért egy háromtagú városi tisztújítási bizottság
felel, melynek összetétele a következő: Szász Izolda, a Területi Képviselők Tanácsának elnöke, Csibi
Attila szervezésért felelős ügyvezető alelnök és Csép Éva Andrea
parlamenti képviselő. Miután lezárult a jelölési folyamat, a városi
tisztújítási bizottság véglegesítette
a jelöltek névsorát.
A tisztújításra először a jelenlegi
9 lakónegyedi RMDSZ-körzetben
közgyűlés formájában, majd ezt követően a városi szervezet szintjén
küldöttgyűlés formájában kerül sor.
A körzeti közgyűlések során megválasztják a körzeti szervezet elnökét,
2-2
tagot
a
városi
választmányba, illetve a 4-4 körzeti
küldöttgyűlési küldöttet. A körzeti
tisztújítások időpontja augusztus
24.
A városi küldöttgyűlés megválasztja az elnököt, illetve elfogadja
a körzeti közgyűlés alkalmával
megválasztott városi választmányi
tagok listáját. A városi választmány
utólag kiegészül a szervezet korporatív tagjaival, a platformok, valamint a helyi nőszervezet és ifjúsági
szervezet Alapszabályzat szerinti
képviselőivel.
A jelentkezési határidő mind városi, mind körzeti elnökjelöltnek, illetve körzeti és városi választmányi
tagnak augusztus 11-e volt, a jelölések véglegessé válása augusztus
14-e. Az augusztus 11-ig megjelölt
határidőig összesen 98 személy
adta le a jelentkezési iratcsomóját.
Az iratcsomók ellenőrzését követően a városi választási bizottság
megállapította, hogy 98 személy jelentkezése felel meg a fent említett
szabályzat I. fejezete 6. és II. fejezete 13. pontjában foglalt feltételeknek, így a jelöléseket a következő
jegyzék szerint fogadták el:
1. Városi elnökjelölt: Kovács Mihály Levente.
2. Körzeti elnökjelölt: Vajda
György, Körtesi Sándor Gábor,
Ötvös Koppány-Bulcsú, Kovács
Róbert-Zsolt, Ugron Gábor, Kelemen Attila Márton, Csíki Zsolt,
Bíró Csaba Szilveszter, Barabási
Attila Csaba.
3. Városi választmányi tagságra
jelölt: Szántó Lóránt, Szepessy Szabolcs, Nemes László, Kelemen
Áron, Bakos Levente-Attila, Ferenczi Attila-Márton, Kovács Lajos
Alpár, Boros Gyula, Körtesi Sándor-Gábor, Brandner Judit-Emőke,
Rezi Botond, Iklandi Boglárka,

Gnadig István, Fodor Sándor-Venczel, Butean Előd-Béla, Szakács Attila, Sipos Levente, Molnár-Fekete
Vivien, Török Attila.
4. Körzeti választmányi tag jelölt: Szántó Lóránt, Szepessy Szabolcs, Ádám-Tanti Bernadett, Hints
Miklós Zoltán, Csathó József, Papp
Márton-Zoltán, Páczai Örs-Nimród,
Kinda Attila, Csíky Eduard-Emil,
Pánczél Szilamér-Péter, Suba Lukács, Birtalan István-Balázs, László
Zsuzsánna-Enikő, László Róbert,
Nemes László, Kelemen Áron,
Vajda Gyöngyi-Mária, Vajda Harmat, Márton Zita, Bakos LeventeAttila, Tóth Gergely, Dobos Márton
Szabolcs, Farkas Noémi, Bajkó József, Gyárfás János, Ferenczi AttilaMárton, Căluşer Ioan, Gáspár
András-Zoltán, László Lóránt, Barabás Annamária, Ferenczi CsabaMihály, Kovács Lajos Alpár, Boros
Gyula, Péter István, Fazakas Kálmán, Somogyi Beáta, Péter János,
Nagy Botond, Szkridon Helén, Fazakas Júlia, Fekete Jenő, Fekete
Agneta, Biró Emese, Kovács Iosif,
Kovács Margareta, Biró Zoltán-Vilhelm, Körtesi Sándor-Gábor,
Brandner Judit-Emőke, Rezi Botond, Boros Csaba-Barna, Mátyás
Attila, Hajdú Ildikó, Moldovan
Anna-Maria, Böjte Attila, Antal
Szabolcs, Iklandi Tünde-Izabella,
Ötvös Tetény-Álmos, Szántó Ioan,
Győrfi Zalán, Csiki Melinda, Iklandi Boglárka, Gnadig István, Bortos
György,
Herbeth
Norbert-Szilard, Fodor SándorVenczel, Bondor László, Plájás Stefan-Petru, Butean Előd-Béla,
Nagy-Bari Dorottya, Benő Szabolcs, Szepessy László, Sárándi
Tamás, Veres Attila, Püspöki Adél,
Törzsök Hunor, Borsos CsabaBéla, Szakács Attila, Sipos Levente,
Ábrám Tibor, Szász Andrea, Pithó
Orsolya, Henter Robert-Levente,
Incze Tünde, Kolozsvári SzilárdAttila, Körtesi Alexandru, Biró
Zita-Melinda, Kibédi Zoltán, Molnár-Fekete Vivien, Török Attila.
5. Körzeti nem korporatív küldöttgyűlési elektor (választott küldöttgyűlési küldött) – 38 jelentkező.
A tisztújító küldöttgyűlés tervezett időpontja 2021. augusztus 24.,
a körzeti tisztújítások, valamint augusztus 26. a városi küldöttgyűlés
esetében – mindkét esetben az
aktuális járványhelyzet és a járványügyi szabályok figyelembevételével.
A körzeti tisztújítások és küldöttgyűlés helyszínéről, illetve kezdési
időpontjáról a városi tisztújítási bizottság dönt.
Az RMDSZ Maros megyei
sajtóirodája
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MINDENFÉLE

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

CÉG vállal garanciával háztetőkészí-

tést cserépből vagy Lindab lemezből,

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (12744-I)

VÁLLALUNK kőművesmunkát, tető-

javítást, szigetelést, szobafestést,
parkettlerakást,

szállítást.
(65838-I)

Tel.

-csiszolást,

áru-

0740-667-511.

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY

A MAROS MEGYEI TANÁCS, mint „A 143-as megyei út
rehabilitációja, Dános-Keresd-Szeben megye határa”
elnevezésű projekt birtokosa, értesíti az érdekelteket, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség meghozta a tervről a besorolási szakaszra
vonatkozó döntést, nincs szükség a környezetre gyakorolt hatást felmérő tanulmányra.
„A 143-as jelzésű megyei út rehabilitációja, Dános-Keresd-Szeben megye határa” elnevezésű projektet
Maros megyében, Dános községben, Dános-Keresd falvak területén javasolja kivitelezésre.
A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a következő internetes oldalon tanulmányozható:
http://apmms.anpm.ro.

Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket elküldhetik
elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro
címre a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán való közlésétől számított 10 napon
belül.

Az érdekeltek a környezeti hatásokról szóló jelentés
tartalmával kapcsolatban javaslatokat nyújthatnak be,
levélben a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyére: Hídvég utca 10. sz., valamint e-mailen
az office@apmms.anpm.ro címre, a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán való közlésétől számított 10 napon belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

1. Általános információk:
SZOVÁTA-NYÁRÁD KÓRHÁZ, székhely Szováta, adószám:
28605975, cím: Fő út 156. szám, Maros megye, telefon/fax: 0265570933; e-mail: css@digicomm.ro, csssovata@yahoo.com, kapcsolattartó: Kabai Attila
2. Általános információk a licit tárgyáról:
A Szováta-Nyárád Kórház által kezelt, Szováta város közterületéhez tartozó terület nyilvános pályázat útján történő bérbeadása
orvosi rendelő rendeltetéssel.
3. A dokumentációra vonatkozó információk
A bérletre vonatkozó dokumentációt (helyazonosító adatok, műszaki leírás) a Szováta-Nyárád Kórház iktatójából lehet átvenni:
Fő út 156. szám, Maros megye, 2021.08.16-ától, 10–14 óra között.
A pontosítások kérésének határideje: 2021.09.06., 10 óra.
4. Az ajánlatokra vonatkozó információk:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021.09.13, 10 óra.
Cím: Szováta, Fő út 156. szám, Maros megye, 545500.
Az egyes ajánlatok benyújtandó példányainak száma: 2 példány
– 1 eredeti példány, 1 másolat.
5. A pályázatok nyilvános megnyitóülésének időpontja és helye:
2021.09.13., 11 óra, a Szováta-Nyárád Kórház székhelyén, Fő út
156. szám, Maros megye.
6. A felmerülő viták rendezésében illetékes bíróság: Segesvári Bíróság, Segesvár, Justiţiei u. 3. sz., Maros megye. Tel.: 0265/771851; Fax: 0265/779-032; e-mail: jud-sighisoara-reg@just.ro.
7. A pályázati kiírás közzétételének időpontja: 2021.08.13.

bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0756825-935, Csaba. (12791-I)

FESTÉST,

vakolást,

gipszkartonszerelést,

csempézést,
parkettázást

vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564921. (12787)

VÁLLALUNK
cserépből

és

tetőkészítést

cserépből,

fém-

bármilyen

ácsmunkát, csatornák, lefolyók javítását,

készítését, bármilyen tetőjavítást és

tetőfestést, tetőszigetelést, faházak és

manzárd készítését fából, vakolást. Saját

anyaggal vagy a kliens anyagával is

dolgozunk. Tel. 0757-728-705. (12757)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.

(12780-I)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen

ács-, bádogosmunkát, festést, me-

szelést, tetőkészítést cserépből, le-

mezből, szigetelést tömbházaknál.

Tel.

0742-734-062,

(12799-I)

Krisztián.

ELHALÁLOZÁS

Elmentél tőlünk egy szép nyári
napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. Csak egy fénysugarat

hagytál: az emlékedet. Hiányod
elviselni nagyon nehéz, szép emléked szívünkben megmarad.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető édesanya, nagymama,

anyós, anyatárs, rokon és jó
szomszéd,

özv. GAGYI MÁRIA
szül. Ambrus

életének 71. évében augusztus

15-én hirtelen eltávozott közülünk.

A virrasztás augusztus 17-én,

kedden 19 órakor lesz Marosvá-

sárhelyen, az Alkony temetkezési

vállalat ravatalozótermében.

Temetése 2021. augusztus 18-án,
szerdán 13 órakor lesz a hagy-

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (sz.-I)

Körzeti tisztújítás

Az RMDSZ marosvásárhelyi Kárpátok sétányi (Aleea Carpaţi)
körzete 2021. augusztus 20-án (pénteken) 18 órától körzeti közgyűlést tart.
Az ülés helyszíne: Forradalom utca 8. szám.
Az RMDSZ marosvásárhelyi régi Tudor negyedi körzete 2021.
augusztus 20-án (pénteken) 19.30 órától tart körzeti közgyűlést.
Az ülés helyszíne: Forradalom utca 8. szám.

Az RMDSZ marosvásárhelyi meggyesfalvi körzete 2021. augusztus 21-én (szombaton) 18 órától tart körzeti közgyűlést.
Az ülés helyszíne: Forradalom utca 8. szám.

A gyűlések napirendje:
1. Körzeti elnök megválasztása
2. Városi választmányi tagok megválasztása
3. Városi közgyűlési tagok megválasztása
5. Egyebek.
(Fizetett hirdetés: 65859-I)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- általános

• Központosított ügyelet

Csendőrség, Mentőállomás):

özv. GAGYI MÁRIÁTÓL
szül. Ambrus.

Köszönöm, hogy gondomat viselted és voltál nekem.

Adrienne kisunokád. (12797-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, nagymama,

anyós, testvér, anyatárs, rokon,

szomszéd, kolléga, a csíkfalvi
születésű

özv. NÉMET EMMA
szül. Mihály

2021. augusztus 14-én, életének
86. évében elhunyt.

Drága halottunk temetése au-

gusztus 17-én, kedden 14 órakor

lesz a remeteszegi temetőben,

római katolikus szertartás sze-

rint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (12805)

• Prefektúra

- 0265/266-801

• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

- 0265/210-177

- közönségszolgálat

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/268-330

0736-883-110
- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- központ

- 0265/208-800

- 0265/208-888

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

koszorúk

- 0751-114-307

- 0729-024-380

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

Dr. Jeremiás István

- 0265/929

- 0265/250-344

- 0265/263-351

Labor

• Radiológia, echográfia

- 0800-801-929

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

- 0756-468-658

• Dora Medicals

- 0365/400-404

- 0265/263 351

járóbeteg-rendelő:

• Dora Optics

- 0365/404-664

- 0365/400-401

• Delgaz Grid

• Optika-Optofarm

retett nagymamámtól,

112

- 0740-083-077

hidegtálak készítése

- 0265/202-305

csendes!

Mély fájdalommal búcsúzom sze-

- 118-800

• Emma vendéglő,

• Rendőrség

8–16 óra között:

A gyászoló család. (12797-I)

- 118-932

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

másbodoni temetőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma

11

- 0733-553-976
- 0265/212-971

- 0265/222- 446

koporsók, kellékek,

- 0745-606-215

és halottszállítás

- 0758-047-604

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-269
- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

Köszönetet nyilvánítunk azoknak, akik drága
halottunk, SZÁSZ GYULA temetésén részt
vettek augusztus 13-án a remeteszegi
temetőben, és fájdalmunkban osztoztak.
Utólag értesítjük azokat, akik szerették és
ismerték, hogy a volt ONT sok éven át
dolgozó elismert sofőrjének fájó szíve
augusztus 11-én, életének 80. évében szűnt
meg dobogni szívinfarktusban. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló
szerettei. (12795)
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A Kolozsvári Magyar Opera a Marica grófnő című előadását hozza a Forgatagra, ezt szombaton,
augusztus 28-án játsszák 17 órától a Nemzeti Színházban.

