
Karácsony Károly polgármestert hol az RMDSZ színeiben, hol 
függetlenként nyolc mandátumon át választotta újra a köz-
ség lakossága. Így a megye községvezetői között ő tartja a 
rekordot a polgármesteri tisztségben betöltött évek számát 
illetően.  

Amikor a nyolc mandátum megvalósításairól, és azok közül is a le-
geslegfontosabbról érdeklődöm, azt válaszolja, hogy véleménye szerint 
nincs legfontosabb, mert nem lehet mérlegre tenni mindazt a változást, 

ami az elmúlt években történt.   Ami szembetűnő az arra járó számára, 
hogy a központi iskolában javában folyik a munka. Szeptember 5-re be-
fejezik a gálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskolának, a község köz-
ponti tanintézményének a bővítését és korszerűsítését – ígéri a 
polgármester. A község négy iskolájában működik 0–IV. osztály, a felső 
tagozatos diákok ötödik osztálytól a községközpontba járnak. Amíg az 
épületben dolgoztak, a szentháromsági iskolában folyt az oktatás, ősz-
től a felsősök visszaköltöznek Gálfalvára, és rá sem ismernek iskolá-
jukra.  

Köszönjük, jól vagyunk! 
A hét végén kérdezték meg a liberálisok „kalapácsemberét”, eu-

rópai parlamenti képviselőt, hogy mit üzen a szárazság, máshol az 
árvizek miatt reményvesztett szegény embereknek. A politikus azt 
mondta: „Higgyenek a Jóistenben, és higgyék, hogy a dolgok jobbra 
fordulhatnak”. Majd arról beszélt, hogy ő maga segítő ember, „se-
gítek, ahogy tudok, többet segítek, mint amennyit a segítségről be-
szélek, mert nem beszélek róla”.  

Közben mindenki tudja, mi történik az országban. Ha el is tekin-
tünk az energia-, üzemanyag- és élelmiszeráraktól, azt láthatjuk, 
hogy az időjárás szeszélyei miatt az ország egyes részein árvizek 
pusztítanak, máshol meg a szárazság miatt csökken a termés, és 
ezzel együtt az emberek reménye.  

A politikusok köszönik szépen, jól vannak. Őket továbbra is a ki-
váltságaik érdeklik. Vissza akarják kapni példának okáért a speciális 
nyugdíjaikat.  

A környezetvédelmi miniszter és a mezőgazdasági tárca vezetője 
is egymásnak ellentmondó nyilatkozatokkal szédíti az embereket. 
Előbbi kijelentette: a moldvai térségben egyes területeken kritikus 
a talajszárazság, Románia területének több mint 70 százalékát sújtja 
aszály és vízhiány. Ezzel szemben kollégája szerint az országban a 
helyzet nem kétségbeejtő, nincsenek problémák az öntözőrendszerek 
szempontjából, és az aszály miatt nem lesz jelentős élelmiszer- 
drágulás.  

(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith 

Bodolai Gyöngyi 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kihelyezték  
az emléktáblát 
Ha nem is a tervezett helyre, és csak 
négyéves késéssel, de méltó módon 
helyezték ki Nyárádszeredában az 
első gyógyszertárra emlékeztető táb-
lát.  

____________2. 
Wellnessközpont 
és tanuszoda 
Szovátán 
A minőségi szolgáltatás és mérsékelt 
árai miatt Szovátán egyre népszerűbb 
az RMPSZ országos módszertani köz-
pontja, mely a tanuszoda és wellness-
részleg júniusi megnyitásával újabb 
vendégkörrel bővült.  

____________4. 
Alfa generáció 
az iskolapadban 
A Vibe Fesztiválon tartott előadást 
Constantinovics Milán, a Mathias Cor-
vinus Collegium szakmai főigazgató-
helyettese, aki beszámolt arról, hogy 
hogyan lehetne közelebb hozni egy-
máshoz a tanárokat és a diákokat, hi-
szen a fiatalok igényei folyamatosan 
változnak, miközben a tananyag ezek-
től egyre jobban lemarad. 

____________5.

Becsengetésre elkészül a korszerűsített nyárádgálfalvi iskola  

Polgármester 
nyolc mandátumon át  

Bővítik, korszerűsítik a Szentiváni Mihály Általános Iskolát Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Ha nem is a tervezett helyre, és csak négyéves 
késéssel, de méltó módon helyezték ki Nyárád-
szeredában az első gyógyszertárra emlékeztető 
táblát.  

Nyárádszereda főterén kőtömbre erősített tábla jelzi, 
hogy mikor létesült s hol működött a település első gyógy-
szertára. Az emléktáblát 2018 februárjában, a Bocskai 
Napok keretében szerették volna felavatni a főtéri épület 
falán, de a terv az utolsó pillanatban meghiúsult: az épület 
földszintjén működő gyógyszertár marosvásárhelyi román 
tulajdonosa az előzetes egyeztetések ellenére nem engedte 
meg, hogy a részben kétnyelvű táblát felszereljék az általa 
használt épületrészen. Akkor a táblát csak leleplezni és be-
mutatni sikerült az épület előtt, de a város polgármestere 
megígérte, hogy megtalálják a megfelelő helyet. Később 
az épület többi, magánkézben levő részét a helyi római ka-
tolikus egyházközség vásárolta meg, és kibővítve napközit 
építtetett a magyar kormány támogatásával. Nemrég rákér-
deztünk a tábla sorsára Tóth Sándor polgármesternél, aki 
elmondta: nem mondtak le róla. Most, hogy az épület felső 
és hátsó részét hamarosan használatba veszi a város, fel-

kerülhetne oda a tábla, de úgy döntöttek, hogy mégsem az 
emeleti részen lesz, hanem a patika előtti zöldövezetben, 
az önkormányzat telkén, hogy jól látható legyen, olvasható 
legyen a szövege.  

Így is történt, a napközi otthon június 25-i felavatása al-
kalmából kihelyezték a gyógyszertár emléktábláját az épü-
let elé. 

A polgárosodó és rohamosan fejlődő Nyárádszeredában 
az első patikát 1876-ban farkaslaki Hints Gergely létesí-
tette, aki 1870-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet Pesten. 
Halála után felesége különböző gyógyszerészekre bízta a 
Remény nevű patika vezetését, közben középső lánya az 
egyik rokon biztatására a gyógyszerészi pályára lépett, és 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 1905-ben 
oklevelet szerzett. Ő volt az egyetem okleveles második 
női hallgatója, és az első erdélyi női gyógyszerész. Tanul-
mányai végeztével a családi gyógyszertárban dolgozott, 
1926-ban megszerezte a szabad joggyakorlás jogát, ettől 
kezdve ő vezette a gyógyszertárat (amely 1938-ig az egyet-
len volt a településen). Lelkesen, odaadóan dolgozott 
1952-ig, a vidéki gyógyszertárak államosításáig, amikor 
nyugdíjba vonult. Családot nem alapított, egész életét hi-
vatásának és a szakmának szentelte. 1968-ban hunyt el, a 
nyárádszeredai temetőben, a családi sírboltban nyugszik.

 

IDŐJÁRÁS 
Eső lehetséges 
Hőmérséklet: 

max. 21 0C 
min.  10 0C

Ma IZABELLA és DALMA, 
holnap JENŐ napja. 
JENŐ : az egyik magyar honfog-
laló törzs nevéből származik, 
török eredetű, a jelentése az utó-
névkönyv szerint tanácsadó, bizal-
mas, miniszter.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 11.

1 EUR 4,9430
1 USD 4,8926

100 HUF 1,2089
1 g ARANY 272,9899

Autóbuszjárat a Somostetőre  
Június 1-jétől hétvégeken buszjáratok közlekednek Maros-
vásárhely főteréről a Somostetőre. Útvonal: Bolgárok tere 
(Panov) – Rózsák tere – Somostető – Nicolae Iorga utca – 
Bolgárok tere. A buszok félóránként járnak, szombaton és va-
sárnap. Aki igénybe veszi ezt a lehetőséget, nem kell parko-
lóhely-kereséssel töltenie az időt, ezért is érdemes élni vele.  

Iratkozás a pótérettségire  
A sikertelenül vizsgázott vagy a megmérettetésből kimaradt 
diákok július 18–25. között iratkozhatnak be az őszi póté-
rettségire, amely augusztus 16-án a román nyelv és iroda-
lom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szaknak megfelelő 
kötelező tantárgyból, 18-án a választott tantárgyból, 19-én 
anyanyelvből lesz vizsga. A szóbeli kompetenciavizsgák 
augusztus 22–29. között zajlanak. Az óvások előtti, ideig-
lenes vizsgajegyeket augusztus 31-én, a végső eredmé-
nyeket szeptember 3-án teszik közzé.  

Karkötők vizes nemezeléssel 
Július 12-én, ma 17–19 óra között a Női Akadémia újra 
várja Marosvásárhelyen a Divers Egyesület Avram Iancu 
(Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában az Ügyes kezű 
nők címmel hetente megszervezett tevékenységre azokat 
a lányokat, asszonyokat (és az őket kísérő gyerekeket), aki-
ket érdekel az újrahasznosítás és a dísztárgyak készítése. 
A foglalkozáson a résztvevők Lajos Anna kézműves irányí-
tásával vizes nemezeléssel karkötőket készítenek. A tevé-
kenységhez szükséges kellékeket a szervezők biztosítják. 
További információ a 0265/311-727-es telefonszámon, a 
Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen. A 
szervezők további tevékenységek megszervezése érdeké-
ben a résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak.  

Nyári iskola a természettudományi 
múzeumban  

Júliusban péntek délelőttönként 10 órától a hagyományos 
Nyári iskola a múzeumban című vakációs tevékenységekre 
várják a gyermekeket a marosvásárhelyi természettudomá-
nyi múzeum munkatársai. Július 15-én Apró bányászok a 
múzeumban, 22-én Repülő szirmok, 29-én Az ombre frizu-
rás emlős címmel lesz kétórás foglalkozás. A részvételi díj 
alkalmanként egy-egy gyerek számára 8 lej. Feliratkozni 
kedden, szerdán és csütörtökön 9–13 óra között lehet a ter-
mészettudományi múzeum Horea utca 24. szám alatti 
székhelyén vagy a 0740-189-067-es telefonszámon.  

Kirándulás Székelyderzsre  
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Egyesülete kirándulást 
szervez július 16-án, szombaton Székelyderzsre, a Szent 
László-legendát ábrázoló, felújított freskóval díszített unitá-
rius templomhoz. Érdeklődni, jelentkezni július 15-ig a 0744-
928-299-es telefonszámon lehet naponta 9–13 óra között.  

Hosszított program  
az útlevélosztályon  

Augusztus 19-ig hosszított program szerint fogadja ügyfe-
leit a Maros megyei útlevélosztály a marosvásárhelyi Că-
lăraşilor utca 26-28. szám alatt. Az ügyfélfogadás két órával 
hosszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart az eredeti 16.30 óra helyett.  

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond 

12., kedd 
A Nap kel  

5 óra 41 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 14 perckor.  
Az év 193. napja,  

hátravan 172 nap.

Gligor Róbert László

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

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

Kedei Zoltán-emlékkiállítás  
Marosvásárhelyen a kövesdombi unitárius templomban 
megnyílt Kedei Zoltán festőművész emlékkiállítása. 
Megtekinthető július és augusztus folyamán hétközna-
pokon de. 9-13 óra között, valamint vasárnapokon, a 
délelőtt 10 órától kezdődő istentisztelet előtt és után. 

Szecessziós kiállítás 
a Kultúrpalotában  

Az Országos Örökségvédelmi Intézet (INP) szervezé-
sében szecessziós vándorkiállítás nyílt Marosvásárhe-

lyen, a Kultúrpalotában. A tárlatot, amely a francia 
nyelvterületen új művészetként (art nouveau) ismert 
művészeti irányzat romániai kibontakozását és fejlődé-
sét mutatja be, augusztus 28-ig lehet megtekinteni. 

Helyi termelők vására –  
grilltermékekkel  

A marosvásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum 
udvarán, a Rákóczi lépcső alatti utcában július 15-én, 
pénteken újra megtartják a helyi termelők vásárát. Ez-
úttal a Petry-grilltermékeken lesz a hangsúly, emellett a 
körethez szükséges laskák, saláták, fűszernövények 
gazdag kínálatából is válogathatnak az érdeklődők. A 
vásár 8 órától 19 óráig tart.

RENDEZVÉNYEK

2018-ban a falra szerelték volna, de akkor nem engedték – most az épület előtt áll                  Fotó: Gligor Róbert László 

Megjelent a kolozsvári Helikon első júliusi száma, benne 
László Noémi versei és Horváth Benji Kincses város 2042 
című vezércikke. Interjút Lakatos-Fleisz Katalin közöl 
László Noémi költővel, műfordítóval, a Napsugár folyóirat 
főszerkesztőjével, aki júliusban a hónap kiemelt szerzője 
a Helikonban.  

Verset közöl továbbá Dimény H. Árpád, prózát Süli Ist-
ván. Ana Pepelnik verseit Orcsik Roland fordításában köz-
lik, tanulmányt Bíró Béla ír Szaktudományos eposz, 
dekameron, kaleidoszkóp… címmel. Jelen lapszámban ol-
vashatók továbbá az E-MIL Méhes György Irodalmi Díjá-
nak átadásán elhangzott laudációk: Molnár Vilmost 
Karácsonyi Zsolt, Fehér Imolát Balázs Imre József méltatta.  

A Pavilon 420-ban Kócsó Alexandra, Szűcs Anna Emília 
és Szűcs Teri versei olvashatók, prózát Dénes Gergő közöl 

Signum címmel. A Ráolvasásban Zalán Tibor esszéje ol-
vasható Kuprin Szulamit című művéről. A Kinematográf-
ban Papp Attila Zsolt ír a 21. TIFF-ről, a Theátrumban 
Bartha Réka színikritikája olvasható.  

Kritikát László Noémi két legújabb kötetéről közölnek: 
Szalló Tünde a Feketelevesről, Tankó Andrea pedig a Mű-
repülésről ír. Fülszöveget Nyeste Emőke jegyez Balázs 
Imre József A szürrealizmus története a magyar irodalmi 
mezőben című kötetéről.  

Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás Fehér druidák, fekete 
keresztények című rövid esszéje olvasható, az Artefaktum-
ban Mărcuţiu-Rácz Dóra ír Zilahi Nono munkáiról, ame-
lyekkel a jelenlegi lapszámot illusztrálták.  

A lapszám teljes tartalomjegyzéke az alábbi hivatkozá-
son érhető el:  https://bit.ly/3AHsY0C  

Megjelent a Helikon első júliusi száma



Bár az elmúlt két hétben megkétszereződött a ko-
ronavírusos megbetegedések száma, valószínűleg 
nem lesz szükség sem a tanévkezdés elhalasztá-
sára, sem az online oktatásra való áttérésre az új 
járványhullám miatt – véli az egészségügyi minisz-
ter. 

Alexandru Rafila a Prima TV egyik vasárnapi műsorában 
rámutatott, két egymást követő héten megduplázódott az új 
esetek száma, és becsléseik szerint még további négy-öt hétig 
marad a növekvő tendencia. A legutóbbi heti jelentés alapján 
átlagban napi 1100 új fertőzést jegyeztek, ezen a héten ez napi 
2400-ra nőtt, és a szakemberek szerint napi 10-12 ezres eset-
számnál fog tetőzni a hullám. „Szerencsére nincs sok súlyos 
megbetegedés, az esetek többségében banális nátha formájá-
ban jelentkezik a betegség” – tette hozzá. 

A tárcavezető elmondta, meglátása szerint nem áll fenn 
annak a kockázata, hogy az új hullám miatt elhalasszák a tan-
évkezdést vagy online tanrendre térjenek át az iskolák. Úgy 
véli, ettől már csak azért sem kell tartani, mert szeptember ele-
jéig „szinte biztosan” lecseng ez a hullám. Hozzátette, termé-

szetesen jöhetnek még újabb megbetegedési hullámok, de ál-
landó megfigyelés alatt tartják a helyzetet, és nem az esetszá-
mok, hanem a kórházak telítettségének függvényében hozzák 
meg a döntést az oktatási folyamat megszervezéséről. 

„Ha többnyire enyhe lefolyású a betegség, amelyre ele-
gendő a tüneti kezelés és néhány nap elkülönítés, akkor nem 
lesz gond” – fogalmazott, hozzátéve, a legutóbbi jelentés sze-
rint 52 beteg szorult intenzív terápiás ellátásra, és 1800 hely 
van a kórházakban a súlyos tünetekkel küzdők számára. Az új 
megbetegedések mintegy 20 százaléka újrafertőződés. 

Rafila beszélt a koronavírus elleni oltás negyedik dózisának 
beadatásáról is, hangsúlyozva, hogy ezzel érdemes várni 
őszig, mert szeptemberben érkezik majd a vakcina új variánsa. 
„Remélem, a tárgyalások során sikerül majd meggyőzni a 
gyártókat, hogy csak akkora mennyiséget szállítsanak, ameny-
nyire igényük van a tagállamoknak” – nyomatékosította. Hoz-
zátette, jelenleg mintegy 8 és fél millió dózis oltóanyag van 
még készleten az országban, körülbelül ugyanekkora mennyi-
séget várnak még idén és további 19 millió dózist jövőre. 
(Agerpres) 

Az sem titok, hogy szinte semmi sem működik ebben 
az országban. A kormányfő mégis elégedett a kabinet 
munkájával. Mint mondta, a politikai stabilitás, a koa-
líciós pártok, az államfő és a parlament támogatása 
tette lehetővé, hogy a kormány „biztonságot nyújtson 
az állampolgároknak”, és Románia fejlesztésén dolgoz-
zék. A miniszterelnök kijelentette: tíz objektív mutatót 
figyelembe véve elvégezte a kormánytagok tevékenysé-
gének időszakos kiértékelését, és örömmel tapasztalta, 
hogy minden minisztere komolyan dolgozott a kormány-
program megvalósításán, a közpénzek és az uniós for-
rások hatékony hasznosításán és a közösségek 
szolgálatába állításán (?!).  

Egyébként az államfő sem érzi úgy, hogy krízis lenne 
az országban, és szükség lenne bármiféle intézkedésre. 

A népi mondás szerint „kivagyunk a vizekből”. Ilyen 
vezetőkkel tényleg csak a Jóistenre számíthatnak az egy-
szerű emberek. Akiket nemsokára „választópolgá-
rokká” léptetnek elő, és fűt-fát ígérnek a szavazataikért. 

Megduplázódott a koronavírusos 
megbetegedések száma 

Az elmúlt héten 14.943 új koronavírusos megbetege-
dést jegyeztek Romániában, kétszer többet, mint egy 
héttel korábban – közölte hétfői sajtótájékoztatóján 
az egészségügyi miniszter. Alexandru Rafila el-
mondta, jelenleg 1410 koronavírusos beteget kezel-
nek kórházban, közülük 86-ot az intenzív osztályon. 
Utóbbiak közül 68-an nincsenek beoltva koronavírus 
ellen. Az újonnan igazolt megbetegedések 20 száza-
léka (2717 eset) újrafertőződés. Az elmúlt héten 33 
koronavírusos beteg halt meg, 22 férfi és 11 nő. Az 
előző héten 16 elhalálozást jegyeztek. A tárcavezető 
hangsúlyozta, az elmúlt hét volt zsinórban a harma-
dik, amikor megduplázódott a megbetegedések 
száma, a heti esetszám a három héttel ezelőtti csak-
nem 4 ezerről előbb 7700-ra, majd csaknem 15 
ezerre nőtt. A növekedési tendencia megegyezik az 
Országos Közegészségügyi Intézet által előrevetített 
forgatókönyvvel, és várhatóan további 4-5 hetet tart 
még, egészen augusztus közepéig, amikor tetőzik a 
járványhullám, majd csökkenni kezdenek az esetszá-
mok. A miniszter elmondta azt is, hogy az elvégzett 
tesztek 12 százaléka lett pozitív, és az omikron a do-
mináns vírusváltozat. Kimutatták már a BA5 alvari-
ánst is, amely a járvány terjedésének felgyorsulását 
idézte elő világszerte. (Agerpres) 

Vizsgálatot indított a katonai 
ügyészség 

Emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával hi-
vatalból vizsgálatot indított a katonai ügyészség az 
Ukrajna elleni orosz invázióval és a szomszédos or-
szágban zajló katonai műveletek román állampolgá-
rokat érintő következményeivel összefüggésben. A 
főügyészség hétfői közleményében rámutatnak, az 
Oroszország által február 24-én indított katonai tá-
madás „széles körű és szisztematikus”, és a katonai 
célpontok mellett civil célpontok ellen is irányul, hi-
szen a rendelkezésre álló adatok szerint iskolákat, 
kórházakat, kereskedelmi központokat is bombáztak, 
ami közvetlenül érinti Ukrajna polgári lakosságát. A 
támadások különösen súlyos következményekkel jár-
tak, számos civil, köztük gyermekek is életüket vesz-
tették. Ugyanakkor az orosz támadás okozta 
pszichés trauma következtében civilek milliói hagyták 
el Ukrajna területét, és váltak menekültekké – áll a 
vádhatóság sajtóközleményében. Az ügyészség 
hangsúlyozza, hogy a büntetőeljárási törvénykönyv 
10. cikke szerint a román büntetőjog a külföldi állam-
polgár által román állampolgár ellen külföldön elkö-
vetett bűncselekményekre is alkalmazandó, 
beleértve a román állampolgársággal is rendelkező 
ukrán állampolgárokat is. (Agerpres) 

Eső csak elszórtan várható 
Országszerte nagyon meleg lesz a következő két 
hétben, eső csak elszórtan várható, elenyésző  
mennyiségben – derül ki az Országos Meteorológiai 
Szolgálat július 11-e és 24-e közötti időszakra vonat-
kozó előrejelzéséből. Erdélyben és Máramarosban a 
jelzett időszak első napjaiban hűvös lesz az idő, a 
nappali csúcsértékek átlaga nem haladja meg a 19-
23 Celsius-fokot, éjszaka 8-13 fokig hűl a levegő. Jú-
lius 14-étől, csütörtöktől aztán jelentős felmelegedés 
várható, 27 és 32 fok közötti maximumokkal, illetve 
12 és 16 fok közötti minimumokkal, majd a 19-e és 
22-e közötti időszakra visszatér a kánikula. Kis meny-
nyiségű csapadékra csak az időszak első napjaiban 
lehet számítani. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Köszönjük, jól vagyunk! 

Nem tervezik a tanévkezdés elhalasztását  

Ukrajna különleges státust adna a lengyeleknek, az 
erről szóló törvényt hétfőn nyújtotta be az ukrán 
parlamentben Volodimir Zelenszkij elnök – közölte 
Andrzej Duda lengyel elnök az 1942-1943-as volhí-
niai mészárlás lengyel áldozatainak emléknapja al-
kalmából rendezett varsói megemlékezésen. 

A lengyel államfő Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel 
együtt vett részt a 2016-ban bevezetett, az ukrán nacionalisták 
által a Lengyelország állampolgárai ellen elkövetett népirtás 
nemzeti emléknapjához fűződő rendezvényen. 

Zelenszkij május végén jelentette be, hogy olyan törvény-
javaslatot terjeszt az ukrán törvényhozás elé, amely alapján 
különleges jogi státust adnak Lengyelország állampolgárainak 
Ukrajna területén. 

Kijev szerint a lépés összefügg azzal a lengyelországi tör-
vénnyel, amely alapján az Ukrajnából a februári orosz támadás 
után ideiglenesen áttelepült személyek lényegében egyenlő jo-
gokat kaptak Lengyelország állampolgáraival, kivéve a sza-
vazati jogot.  

Duda a hétfői megemlékezésen kijelentette: az, hogy az 
ukrán tervezet előterjesztése időben egybeesik a lengyel em-
léknappal, „ellenkező helyzetként” fogható fel az 1943. július 
11-i eseményekhez képest, amikor az ukránok „mindenáron 
meg akartak szabadulni a lengyelektől, életüket is kioltva”. 

Ebben az összefüggésben a lengyel államfő ismét népirtás-
nak nevezte a volhíniai mészárlást. Az erről szóló igazságot 
„egyértelműen és erőteljesen ki kell mondani” – hangsúlyozta. 

Hozzátette egyúttal: nem bosszúról, megtorlásról van szó, amit 
„a legjobban bizonyít az, ami a lengyelek és az ukránok között 
manapság zajlik”, a történelmi igazság megállapítása hozzá 
kell hogy járuljon a két nemzet közötti új viszonyhoz. 

Mateusz Morawiecki beszédében a volhíniai mészárlás ál-
dozatait is rejtő ukrajnai tömegsírok feltárását szorgalmazta. 
A feltárást Kijev 2017-ben leállította. 

A jelenleg zajló ukrajnai háborúra utalva Morawiecki kije-
lentette: Ukrajna a saját szuverenitásáért, de mások szabadsá-
gáért is harcol, és „azon szörnyű nacionalizmustól” szenved, 
amelynek „nyolcvan évvel ezelőtt maga is engedett”. „Ukrajna 
ma látja, hogy az egykori Ukrán Nacionalisták Szervezete 
(OUN) és az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) örököse az orosz 
világ”, amelyben megnyilvánulnak Moszkva „birodalmi és 
gyarmatosító törekvései (...), valamint a szélsőséges orosz na-
cionalizmus is” – fogalmazott a miniszterelnök. 

1943. július 11-én a mai nyugat-ukrajnai Volhínia, lengyelül 
Voliny területén fekvő mintegy 150 községben az UPA és az 
OUN mintegy 8 ezer lengyelt gyilkolt meg, ezzel tetőzött az 
ugyanazon év elején elindított, a térségben élő lengyelek ellen 
irányuló erőszakhullám, amely Volhíniában és az egykori 
Kelet-Galíciában összesen mintegy 100 ezer áldozatot köve-
telt. 

Varsó népirtásnak minősíti a történteket, az ukrán történé-
szek viszont a második világháborús lengyel-ukrán fegyveres 
konfliktus következményének tekintik azt, és közös, arányos 
felelősségről beszélnek. (MTI)  

Duda: Ukrajna különleges státust készül adni 
a lengyeleknek 
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Május végére 12,7 milliárd euróra nőtt a román kül-
kereskedelmi mérleg hiánya, ami 3,8 milliárd euró-
val, azaz több mint 40 százalékkal több a 2021 első 
öt hónapjában jegyzettnél – közölte hétfőn az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS).  

Tavaly május végén 8,836 milliárd eurót tett ki a külkeres-
kedelmi mérleg hiánya. Az INS adatai szerint 2022 januárja 

és májusa között 36,9 milliárd euró értékben exportált Romá-
nia, ami 23,5 százalékos növekedést jelent az előző év ugyan-
ezen időszakához viszonyítva, míg a behozatal 28,1 
százalékkal, 49,6 milliárd euróra nőtt. Az import nagy részét 
a gépek és berendezések (16,1 milliárd lej), a feldolgozott ter-
mékek (9,7 milliárd lej) és az ásványi eredetű üzemanyagok 
(5 milliárd lej) tették ki. (Agerpres)

Nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya 

Tizenegy jelölt közölte hivatalosan hétfőig, hogy pá-
lyázik a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői 
tisztségére. A párt alsóházi frakciójának illetékes 
szakpolitikai bizottsága hétfőn ismertette a várha-
tóan őszig tartó vezetőválasztási folyamat menet-
rendjét. 

A Konzervatív Párt eddigi vezetője, Boris Johnson csütör-
tökön jelentette be távozását, miután az elmúlt hónapok soro-
zatos belpolitikai botrányai miatt saját kormányának és 
pártjának magas beosztású képviselői is folyamatosan köve-
telték lemondását. Távozásával megszűnik miniszterelnöki 
tisztsége is, de Johnson bejelentette, hogy utódja megválasz-
tásáig ellátja hivatali feladatait. 

Vasárnap este bejelentette indulását Liz Truss külügymi-
niszter is; vele együtt tizenegyre bővült a Konzervatív Párt ve-
zetői tisztségére pályázók száma. 

Truss mellett a legismertebbek közé tartozik két volt egész-
ségügyi miniszter, Sajid Javid és Jeremi Hunt, valamint Rishi 
Sunak volt pénzügyminiszter, aki Javiddal együtt a múlt héten 
lemondott, tiltakozásul a Johnson körül kirobbant botrányok 
miatt.  

Javid és Sunak távozása indította el azt a szinte példátlan 
lemondási hullámot a brit kormányon belül, amely végül Boris 
Johnsont is távozásának bejelentésére kényszerítette. 

A jelöltek mezőnyében szerepel még Kemi Badenoch volt 

esélyegyenlőségi államtitkár, Penny Mordaunt, a külkereske-
delmi minisztérium kereskedelempolitikai államtitkára, Grant 
Shapps közlekedési miniszter és Nadhim Zahawi pénzügymi-
niszter. Zahawit Johnson alig négy napja nevezte ki Rishi 
Sunak helyére.  

A hétvégén Suella Braverman, a brit kormány jogi fő- 
tanácsadója, Rehman Chishti helyettes külügyi államtitkár és 
Tom Tugendhat, a londoni alsóház külügyi bizottságának el-
nöke, a Konzervatív Párt egyik legbefolyásosabb képviselője 
is közölte, hogy indul a vezetőválasztási versengésben. 

Az alsóházi konzervatív frakció legbefolyásosabb szakpo-
litikai irányadó és végrehajtó testülete, a kormányzati tisztsé-
get nem viselő képviselők alkotta 1922 Bizottság hétfőn 
ismertette a vezetőválasztás hivatalos menetrendjét. 

A bizottság onnan kapta nevét, hogy az alapítók az 1922-es 
parlamenti választásokon kerültek be a londoni alsóházba. A 
testület feladatai közé tartozik a Konzervatív Párt vezetővá-
lasztási folyamatának irányítása is. 

A párt jelenlegi általános szabályzata alapján először az al-
sóházi konzervatív frakciónak kell szavaznia a jelöltekről. A 
szavazássorozat végén talpon maradó utolsó két jelölt közül 
– ha egyikük sem lép vissza a másik javára – a Konzervatív 
Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja ki postai szavazással 
a párt új vezetőjét, aki az Egyesült Királyság következő mi-
niszterelnöke is lesz. (MTI) 

Tizenegy jelölt Boris Johnson tisztségére, ismertették 
a vezetőválasztás menetrendjét 



A minőségi szolgáltatás és mér-
sékelt árai miatt Szovátán egyre 
népszerűbb az RMPSZ országos 
módszertani központja, mely a  
tanuszoda és wellnessrészleg júni-
usi megnyitásával újabb vendégkör-
rel bővült.  

A kilencvenes évek elején a ro-
mániai magyar pedagógustársada-
lom számára korszerű továbbképző 
központot álmodtak meg. Mivel 
magyar civil szervezetként nem le-
hetett kormányzati támogatáshoz 
jutni, a magyar kormány anyagi tá-
mogatásával egy modern, a XXI. 
századi követelményeket kielégítő 
oktatási központot sikerült létre-
hozni, ahol az országos elnökségi és 

küldöttgyűlések, a Bolyai Nyári 
Akadémia, konferenciák, pedagó-
gusoknak és diákoknak szóló prog-
ramok zajlanak. 

Egy éve tölti be az igazgatói 
tisztséget Biró Zsolt egykori parla-
menti képviselő, akivel a Teleki Ok-
tatási Központnak a szovátai 
turisztikai életben betöltött szerepé-
ről és a jövőbeli tervekről beszél-
gettünk. 

A Medve-tótól mindössze ötszáz 
méterre található a Teleki Hotel, 
ahol az erdélyi konyha ízvilága, a 
szívélyes kiszolgálás, a kifogástalan 
higiénia pozitív visszajelzésként 
szerepel azok részéről is, akik csu-
pán egy-két éjszakára szállnak meg 
a Rózsák útja 147. szám alatt. Az 
épület jelenlegi formáját és funkci-

óját több átépítés, bővítés, felújítás 
nyomán nyerte el.  

– Milyen reményeket fűznek a jú-
nius elsején átadott tanuszodához 
és wellnessközponthoz? – kérdeztük 
a turisztikai egység igazgatóját. 

– Az RMPSZ újabb pályázatát a 
magyar kormány támogatta, így ez 
a beruházás is anyaországi támoga-
tással valósulhatott meg. A well-
nessközpont megnyitásával 
reményeink szerint négy évszakos 
turisztikai egységgé válhatunk, 
ugyanakkor szovátai viszonylatban 
hiánypótló, mivel nemcsak a szál-
lóvendégek vehetik igénybe, 
hanem a méretei miatt lehetőség 
nyílt külső vendégeket is fogadni. 
Az édesvizű úszómedence mellett 
sós vizű medence, pezsgőfürdő, sós 
száraz szauna, gőzfürdő hideg vizes 
merülővel és pancsoló várja a ki-
kapcsolódni vágyókat. A tanuszodát 
tanév közben a szovátai diákok ren-
delkezésére bocsátjuk majd, az ön-
kormányzat a támogatásáról 
biztosított. Amúgy a tanuszodát a 
környező települések iskolái is 
igénybe vehetik, amennyiben a test-
nevelő tanárok és önkormányzatok 

részéről kellő nyitottság mutatko-
zik. Az úszómedence hossza 20 
méter, szélessége 8 méter, és 165 
cm-es mélységével ideális azok szá-
mára, akik az úszás fortélyait sze-
retnék elsajátítani. 
Színházi és filmfesztivál 
július 15-től  

Július 15–22. között a Teleki Ok-
tatási Központ színházi és filmfesz-
tivál helyszíne is lesz, az előadások 
után a rendezők, szereplők részvé-
telével kerekasztal-beszélgetéseken 
lehet részt venni. A három konfe-
renciaterem közül a legnagyobb 
150 férőhelyes, emellett van egy 
ötven és egy negyven férőhelyes 
előadóterem is. 

– Hány személyt lehet elszállá-
solni a Telekiben, és milyen körül-
mények között? 
– Összesen 106 férőhely van, 

szállodai szobáink két- és három-
csillagosak, egyharmada hostelként 
üzemel, van kétszobás lakosztály és 
szuperior szoba, valamint diák-
szálló, amelyet többnyire iskolai ki-
rándulásokra vesznek igénybe. A 
harmadik emeleti hostel részleg 
rendkívül népszerű, azt osztályki-
rándulásokra foglalják le. A Határ-
talan program keretében egyre több 
magyarországi diákcsoport jelent-
kezik be, mivel erről a szálláshely-
ről a kirándulók be tudják járni a 
teljes Székelyföldet. Szállást fog-
lalni az internetes platformok mel-
lett a Teleki Szálló recepcióján, a 

0265-570-725-ös telefonszámon 
lehet naponta 8–20 óra között. 
Egyébként Szováta a vendégéjsza-
kák tekintetében toronymagasan 
meghaladja a Hargita és Kovászna 
megyei vendégéjszakákat együtt-
véve.  
A Teleki-kert kempingházait is 
korszerűsítik 

A Teleki Oktatási Központ fej-
lesztésével párhuzamosan újabb be-
ruházásokba kezdtek, amivel a 
Tivoli melletti Teleki-kert kemping-
házait bővítik és korszerűsítik – 
mutatja a látványtervet az igazgató. 
A közkedvelt kempingtábor – 
amely cserkésztáborok, alkotótábo-
rok kedvelt helyszíne volt, de a tu-
risták is előszeretettel vették 
igénybe, akárcsak a sátorozási lehe-
tőséget – négy újabb faházikóval 
bővül, mivel sikerült megvásárolni 
a szomszédos telket. A jelenlegi ti-
zenegy faházikót ellátják mosdóhe-
lyiséggel, így a megnövekedett 
telken tizenöt darab négyágyas, 
összkomfortos, szigetelt faházikó 
lesz, ezáltal a hűvösebb évszakok-
ban is igénybe vehetők. A kemping 
központi épületének két apartman-
ját is felújítják, a közös mosdókat 
felszámolják, közös teret alakítanak 
ki, valamint egy szabadtéri előadó-
központot és sportolásra alkalmas 
területet építenek ki – ismertette az 
újabb fejlesztési terveket Biró Zsolt, 
a Teleki Oktatási Központ igazga-
tója. 

A 22. CardioNET-et idén a 
Román Kardiológiai Társaság égi-
sze alatt szervezték, partnerségben 
a marosvásárhelyi George Emil Pa-
lade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tu-
domány- és Technológiai 
Egyetemmel (MOGYTTE). A ran-
gos szakmai rendezvényen neves 
hazai és külföldi orvosprofesszorok 
vettek részt, illetve jelentkeztek be 
online, köztük az egészségügyi 
szaktárca volt vezetői, valamint 
Alexandru Rafila jelenlegi egész-
ségügyi miniszter. A megnyitón 
prof. dr. Benedek Imre a kongresz-
szus 22 évvel ezelőtti létrejöttének 
körülményeiről, az elmúlt évek leg-
fontosabb kardiológiai projektjeiről, 
szakmai tevékenységéről beszélt. 
Prof. dr. Benedek Theodora a kong-
resszus jelentőségéről, eredménye-
iről szólt, illetve arról, hogy a 
digitalizáció, az imagisztika egyre 
fontosabb szerepet játszik az orvos-
szakmában, ehhez kapcsolódik az 
e-cardio innovatív projektjük.  

– Az intervencionális kardiológia 
fontossága vitathatatlan, a gyors és 
komplex beavatkozás életmentő, 
eredményei nyilvánvalóak – hang-
súlyozta. A professzor asszony kie-
melte az általa vezetett kardiológiai 
klinika keretében létrehozott US-
TACC intervencionális kardiológiai 
laboratóriumot, ennek eredményeit.  

Péter Ferenc, a Maros Megyei 
Tanács elnöke is üdvözölte a részt-
vevőket, hangsúlyozva, hogy ismeri 
a megye egészségügyi ellátórend-
szerének helyzetét, a rendszer 
gondjait, tisztában van a szükségle-
teivel. Kiemelte: büszke azokra a 
neves orvosokra, akik a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemen tanultak.  

Felszólalt többek között a 
MOGYTTE dékánja, Ovidiu S. 
Cotoi, Florin Buicu parlamenti kép-
viselő, Iuliu Moldovan, a Maros 
megyei közegészségügyi igazgató-
ság vezetője is, illetve Porkoláb Le-
vente sáromberki református 
lelkipásztor, a Benedek-Teleki Ala-
pítvány kuratóriumi tagja. A kong-
resszus témaköre magába foglalta a 
szívelégtelenségben szenvedő páci-
ensek korszerű menedzsmentjét, a 
kardiovaszkuláris rehabilitációt, új 
kardiológiai terápiák, innovatív 
technológiák és fejlett imagisztikai 
technológiák ismertetését, komplex 
kardiovaszkuláris intervenciók be-
mutatását.  

A megnyitót követően a kastély 

udvarán, festői környezetben kultu-
rális előadásokra került sor, majd a 
CardioMedia gála keretében prof. 
dr. Benedek Imre és prof. dr. Bene-
dek Theodora elismerő oklevelet 
nyújtott át a megyei sajtó és média 
képviselőinek, ezáltal ismerve el ki-
emelkedő munkájukat, amellyel 
hozzájárultak a megyei kardiológia 
fejlesztéséhez. Prof. dr. Benedek 
Theodora hangsúlyozta, fontos, 
hogy a kardiológiában elért eredmé-
nyekről, újításokról az emberek tu-
domást szerezzenek, ebben pedig a 
sajtónak, a kommunikációnak nagy 
szerepe van. A kitüntetett helyi új-
ságírók között van lapunk két mun-
katársa, Antalfi Imola és Bodolai 
Gyöngyi is. (a.)  

A sáromberki Teleki-kastélyban volt a 22. CardioNET kardiológiai kongresszus  
Június 30-án nyitották meg hivatalosan a CardioNET konfe-
renciasorozatot Sáromberkén. A 22., nemzetközi részvétellel 
megtartott kardiológai kongresszusnak a prof. dr. Benedek 
Imre és Prof. dr. Benedek Theodora tulajdonában levő Teleki-
kastély konferenciaterme adott otthont. Az impozáns épület-
ben az orvosi előadások mellett workshopokra, élő 
közvetítésekre is sor került. A megnyitó napján elismerő ok-
levelet adtak át azoknak az újságíróknak, médiaszakembe-
reknek, akik tevékenységükkel hozzájárultak a kardiológia 
fejlődéséhez.  

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által megálmo-
dott, és festői környezetben kiépített oktatási központ a ven-
déglátás mellett kulturális programoknak, kiállításoknak, 
konferenciáknak, pedagógiai továbbképzőknek teremt meg-
felelő helyszínt, ahová a látogatók szívesen térnek vissza. Jú-
lius 15–22. között a Teleki Oktatási Központ színházi és 
filmfesztiválnak ad otthont, többek között erről is beszélget-
tünk az intézmény vezetőjével.

Wellnessközpont és tanuszoda Szovátán 
Kulturális és szabadidős programok a Telekiben 

Prof. dr. Benedek Imre és prof. dr. Benedek 
Theodora  Fotó: Antalfi Imola
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Szer Pálosy Piroska

        Fotó: Szer Pálosy Piroska



A Vibe Fesztiválon tartott elő-
adást Constantinovics Milán, a 
Mathias Corvinus Collegium 
szakmai főigazgató-helyet-
tese, aki beszámolt arról, 
hogy hogyan lehetne köze-
lebb hozni egymáshoz a taná-
rokat és a diákokat, hiszen a 
fiatalok igényei folyamatosan 
változnak, miközben a tan-
anyag ezektől egyre jobban 
lemarad. 

Constantinovics Milánt kérdez-
tük az előadása után. 

– Mennyire nevezhetők influen-
szereknek a tanárok? 
– A mai felfogás szerint az influ-

enszerek befolyásolják a diákok 
életét és szemléletmódját. Ameny-
nyiben ezzel az erejükkel jól élnek, 
akkor megfelelő irányba mozdítják 
el a diákok hozzáállását és mentali-
tását. Sok tanár nemcsak támogatói 
vagy mentori szerepet lát abban, 
amit csinál, hanem megragadtak 
abban a régi felfogásban, amelynek 
értelmében a tanár a tudás egyedüli 
letéteményese. Ebben az esetben 
sajnos a kinyilatkoztató, felülről bí-
ráló attitűd a meghatározó, nem 
pedig a segítő, barátságosan terel-
gető. 

– Az előadás közben elhangzott 
egy kifejezés: fekete pedagógia. 
Ez mit takar? 
– Azt jelenti, hogy a pedagógusi 

eszköztárral negatívan él egy adott 

oktató, azaz visszaél vele. Például 
nem azt próbálja kiemelni, amiben 
erős egy tanuló, hanem azt, amit 
éppen nem tud. A fekete pedagógia 
nem erősíti meg a diákot, és nem a 
készségek elsajátítását segíti, 
hanem hiányérzetet és frusztrációt 
okoz benne, hiszen azt tapasztalja,   
hogy a tanár tudása és elvárásai 
jóval magasabbak, mint amit ő tel-
jesíteni tud. 

– Hogyan tudja egy diák „megne-
velni”, a „jó útra téríteni” a ta-
nárát? 
– A hagyományos oktatási rend-

szerünkben egyirányúsítva vannak 
ezek a nevelési folyamatok, ennek 
fényében azt mondhatnánk, hogy 
sehogy. Azonban én ennél optimis-
tább vagyok, és azt gondolom, hogy 
az új tanárnemzedék, illetve a ré-
giek közül azok, akik kellően nyi-
tottak, képesek elfogadni a kritikát, 
ha az konstruktív. Ennek az a kul-
csa, hogy a diákok megtanulják a 
gondolataikat építő jellegűen tolmá-
csolni a tanár irányába. Ehhez pedig 
a vitakultúrájukat kellene fejlesz-
teni. 

– Milyen esélyei lehetnek egy di-
áknak egy maradi tanárral szem-
ben? Annak érdekében, hogy ő is 
elmondhassa a véleményét, hogy 
ne csak a tanár érvényesüljön az 
órán, illetve a diákok kapjanak 
választ a kérdéseikre. 
– Ez nagyon fontos igény a diá-

kok részéről. Azt hiszem, ezen a 
téren azok lehetnek a jó lehetőségek 
vagy alkalmak, amikor nincs telje-

sítménynyomás alatt a csoport. Ez 
lehet akár egy jó osztályfőnöki óra 
vagy osztálykirándulás. Ilyenkor a 
tanárok „emberi” arcát is meglát-
hatják a diákok. 

– A tanárok is emberek, azaz nem 
két lábon járó Révai lexikonok. 
Mi történik akkor, ha egy tanár 
nem tud válaszolni a diák kérdé-
sére? Mi ilyenkor a jó és a rossz 
megoldás? 
– Többféle megoldás létezik. Ha 

a tanár úgy érzi, hogy kell az adott 
üggyel, kérdéssel foglalkozzon, 
akkor elmondhatja, hogy nem tudja 
a választ, de utánanéz. Ebbe a fo-
lyamatba a diákokat is be lehet kap-
csolni feladatok révén. De ha az 
adott tanár nem szeretné ennyire 
túlbonyolítani, akkor a következő 
órára utánanézhet. A legfontosabb 
az, hogy a tanár legyen következe-
tes, és ha elhangzott egy releváns 
kérdés, arra találja meg a választ. A 
legrosszabb stratégia az, ha teljesen 
lesöpri a kérdést az asztalról, mert 
ilyenkor a diákokban hiányérzet je-
lentkezik. 

– Hogyan változtatta meg az ok-
tatást az okoseszközök, illetve a 
közösségi média elterjedése? 
– A tudástartalmakhoz sokkal 

gyorsabban hozzá lehet férni, ez 
pedig a tanári szerepet is átformálta. 
A tanárnak ma már nem az az 
egyetlen feladata, hogy a tudáshoz 
elvezesse a diákokat, hanem segítse 
őket a tudáshoz vezető utak között 
kritikusan választani. Az is fontos 
tényező, hogy a tantermen kívül is 

lehetőség nyílik interaktív okta-
tásra, hiszen sok olyan felület léte-
zik, amely elősegíti a közös munkát 
személyes jelenlét nélkül. 

– Nagyon sok diák azt kérdezi, 
hogy miért van szükség egy adott 
képlet megtanulására, hiszen pil-
lanatok alatt rá lehet keresni a vi-
lághálón. Fölöslegesnek érzik, 
hogy szóról szóra megtanuljanak 
valamit. Egyes tanároknak erre 
az a válaszuk, hogy ezt azért kell 
tudni, mert „csak!”… 
– Nagyon helytelen, ha egy ilyen 

dacos, dölyfös választ adunk a diá-
koknak. Én azt gondolom, hogy a 
tanulókkal meg kell értetni, hogy az 
adott tudástartalom később milyen 
haszonnal jár. Amikor például vers-
részleteket magolunk be, azt nem 
azért tesszük, mert nem tudjuk az 
interneten pillanatok alatt megta-
lálni, hanem mert az agyi struktúrá-
kat építik ezek a memoriterek, a 
stiláris készletünket növelik, egyéb-
ként az alapműveltséghez is hozzá-

tartoznak. Az alapműveltség pedig 
a későbbiekben nagymértékben elő-
segíti a társadalmi érintkezést.  

– Mikor érhetik el a pedagógusok 
azt a szintet, hogy megfelelő for-
mában fognak tudni kommuni-
kálni a diákokkal, akik 
bizalommal fognak az adott okta-
tóhoz fordulni? 
– Ez egy nagyon hosszú folya-

mat, akár évtizedekig is eltarthat. 
Most lábaltunk ki a koronavírus-jár-
ványból, nagyon sok sebből vérzik 
az oktatás, jelenleg az oktatás újra-
nyitásán dolgozik mindenki. Ami 
segítheti az előrelépést, az a szem-
léletformálás, amit már a tanárkép-
zésben meg kell tenni. Azonban 
ahhoz, hogy a tanárképzésben elin-
dítsunk valamit, a képzők képzése 
is fontos. Tehát ez egy hosszú, lánc-
reakciószerű folyamat. Ha kilépnek 
a kapun az első, már új szellemben 
formált tanárok, az ő hatásuk évek-
kel később, a következő generációk 
esetében csapódhat le. 

 Amint arról korábban is hírt 
adtunk, a Sándor Arts & Edu-
cation Egyesület és az eszter-
gomi Babits Mihály Színház a 
Teleki Oktatási Központ köz-
reműködésével harmadik al-
kalommal rendezi meg a 
június 24-én elkezdődött 
Rengeteg Színház fesztivált 
és diáktábort Szovátán. 

Július 15-én 19 órakor az eszter-
gomi Babits Mihály Színház Ham-
let előadásával folytatódik a 
fesztivál a Domokos Kázmér Mű-
velődési Házban Bánföldi Szilárd, 
Háda János Jászai-díjas, Faragó 
András, Kéner Gabi, Kazári And-
rás, Orosz Csenge színművészek 
előadásában. Július 16-án 20 órakor 
Jenike Sára monodrámája, a  
Műselyemlány (Teleki Oktatási 
Központ), 17-én 20 órakor pedig a 
Presszó Szováta (Teleki Oktatási 
Központ) lesz látható Kéner Gabis 
és Maronka Csilla főszereplésével. 
A belépés valamennyi előadásra in-
gyenes. A fesztivállal párhuzamo-
san július 16. és 23. között ismét 
lesz színházi tábor, ahol idén is egy 
önálló minielőadás létrehozása a cél 
a részt vevő diákokkal.  

A Rengeteg Színház mellett idén 
az I. Rengeteg Film fesztivállal és 
alkotótáborral gazdagodik a sóvi-
déki kulturális rendezvénysorozat. 
A fesztivál keretében három magyar 
filmet vetítenek a Teleki Oktatási 
Központban: július 18-án 20 órakor 
a Magyar Passió, július 19-én 20 
órakor a Curtiz, július 20-án pedig 
a Testről és lélekről címűt. A vetíté-
sek után pódiumbeszélgetésen ve-
hetnek részt az érdeklődők, ahol 
Balog Gellért főszervező kérdezi a 
film meghívott alkotóit: Bak Zsu-
zsanna forgatókönyvírót (Curtiz), 
Tóth János Gergely színművészt 
(Magyar Passió), (Curtiz) és Enyedi 
Ildikó Balázs Béla-díjas (Testről és 

lélekről) filmrendezőket. A belépés 
valamennyi vetítésre ingyenes. 

A Sándor Arts & Education 
Egyesület 2019 óta szervez temati-
kus fesztiválokat és táborokat a Só-
vidéken és a Nyárádmentén. „A 
Rengeteg programsorozat legfonto-
sabb célja a helyi közönség anya-
nyelvű kultúrájának ápolása és 
erősítése, valamint hiánypótló szín-
házi, filmes és népzenei táborok 
szervezése az erdélyi fiatalok szá-
mára” – foglalta össze az egyesület 
ars poéticáját Sándor Béla elnök, a 
Rengeteg Kultúra ötletgazdája. „Bí-
zunk benne, hogy a Rengeteg öreg-
bíteni és gazdagítani tudja Szováta 
és Mikháza meglévő hírnevét, és 
hozzá tud járulni a helyi kulturális 
turizmus megerősítéséhez.” A július 
22-ig tartó színház- és filmfesztivál 
további programkínálatát az alábbi-
akban olvashatják.  
Színház 

Július 15. (péntek), 19 óra, Do-
mokos Kázmér Művelődési Ház.  

William Shakespeare: Hamlet. 
Fordította: Arany János. Fellép 
Háda János Jászai-díjas, Bánföldi 
Szilárd, Faragó András, Kazári 
András, Kéner Gabi, Orosz Csenge, 
Dóra Ádám, Rákosi Sámuel, Rezs-
nyik Bálint, Ótott Ferenc. Zene: 
Ágoston Máté. Jelmez: Kovács 
Klaudia. Szcenika: Kun Botond. 
Vívás: Széplaky Géza. A rendező 
munkatársa: Vereckei Kata. Ren-
dező: Kaj Ádám. Hamlet a kény-
szerű összezártságban kísérletet 
tesz a gyerekszoba revíziójára, ami-
nek során megmérettetik a szere-
lem, család és barátság fogalma. Az 
öntudatra ébredő fiú az atyát kér-
dezi: Ki vagyok én? A régi, a patri-
archális rend örököse? Vagy az 
anyai rész az erősebb bennem, ami 
ismeri a kegyelmet és a megbocsá-

tást? Shakespeare műve egy családi 
kamaradráma, ahol a történelem 
csak a legvégén rúgja rá az ajtót a 
temetetlen holtakra. 

Július 16. (szombat), 20 óra, Te-
leki Oktatási Központ. Irmgard 
Keun: Műselyemlány. Doris szere-
pében Jenike Sára. Rendezte Geirun 
Tino. 1930-as évek, vészjósló idők, 
Berlin. Doris gépírónőként dolgo-
zik egy ügyvédi irodában, és köz-
ben arról álmodozik, hogy nagy 
„flanc” lesz belőle. A mindenre el-
szánt lány nem válogat az eszkö-
zökben, hogy elérje célját. Sokszor 
bajba keveredik, szerelmes lesz, el-
hagyják vagy maga áll tovább, ha 
szorulni kezd a hurok. De sikerül 
nagy „flanccá” válnia, vagy végül 
mindent elveszít? 

Július 17. (vasárnap), 20 óra, Te-
leki Oktatási Központ. Presszó Szo-
váta. Komédia. Fellép Kéner 
Gabriella és Maronka Csilla. Lát-
vány: Giricz Máté. A rendező mu-
katársa: Vereckei Kata. Rendezte 
Kaj Ádám. Presszó és kávéház: ta-
lálkozások színhelyei. Hogy ezek a 
találkozások véletlenek vagy sors-
szerűek? „Két nő párhuzamos tör-
ténete, életen, férj(ek)en, 
szerelmeken, művészeteken keresz-
tül. Abszurd játék, presszószonáta.” 
(Turbuly Lilla) 

Film 
Július 18. (hétfő), 20 óra, Teleki 

Oktatási Központ. Curtiz. Magyar 
életrajzi dráma (2018). A vetítést 
követő pódiumbeszélgetés vendége 
Topolánszky Tamás Yvan filmren-
dező. 1942. Az Egyesült Államok 
éppen a II. világháború küszöbén 
áll, amikor a magyar származású 
filmrendező, Kertész Mihály  
(Michael Curtiz) Casablanca című 
romantikus filmjét forgatja. A hábo-
rús propagandát támogatandó az ál-
lami vezetés hivatalnokokat rendel 
a készülő filmek felügyeletére, akik 
Michael Curtizt számos akadály elé 
állítják. A magyar rendező a politi-
kai beavatkozások ellenére is si-
kerre akarja vinni filmjét, de a 
forgatás során magánéleti kihívá-
sokkal is szembetalálja magát. Ma-
gyarországon maradt nővére 
fenyegetettségének híre és váratla-
nul felbukkanó lányával való vi-
szontagságos kapcsolata nem várt 
fordulatokat hoz a Casablanca szá-
mára... A különleges képi világú 
életrajzi dráma a 42. Montréali 
Nemzetközi Filmfesztiválon fődíjat 
nyert. Rendezte Topolánszky Tamás 
Yvan. 

Július 19. (kedd), 20 óra, Teleki 
Oktatási Központ. Magyar Passió. 
Filmdráma (2021). A vetítést kö-
vető pódiumbeszélgetés vendége 

Tóth János Gergely színművész. Az 
1950-ben játszódó film történetében 
Leopold atya azért küzd szerzetes-
társaival, hogy a háború után újjáé-
ledő országban a ferences rendet 
ismét felvirágoztassa. Kezdetben a 
kommunista hatalom nem akadá-
lyozza őket tevékenységükben, még 
a háborúban elrejtett kegytárgyaikat 
is visszakaphatták. Ez a „békés” ál-
lapot nem tart sokáig. Leopold atyát 
koholt vádak alapján letartóztatják, 
és hogy megtörjék, kegyetlen kín-
vallatásoknak vetik alá. Volt diákját, 
a vallásnak hátat fordító, a szocia-
lista rendszerben hívő fiatal tisztet, 
Keller főhadnagyot – Fjodorov őr-
nagy parancsára – bízzák meg a be-
ismerő vallomás kicsikarásával. Az 
atya kitartása, ellenállása azonban 
mindent megváltoztat… 

Július 20. (szerda), 20 óra, Teleki 
Oktatási Központ. Testről és lélek-
ről. Magyar romantikus dráma 
(2017). A 2017-es Berlini Nemzet-
közi Filmfesztivál fődíjas alkotása. 
A vetítést követő pódiumbeszélge-
tés vendége Enyedi Ildikó Balázs 
Béla-díjas filmrendező. Mi lenne, 
ha egy nap találkoznál valakivel, 
aki éjjelente ugyanazt álmodja, 
mint te? Vagy pontosabban: kide-
rülne, hogy már régóta ugyanabban 
a világban találkoztok éjszakán-
ként. Örülnél neki? Vagy megijed-
nél? Esetleg romantikusnak 
találnád? De mi van, ha te cseppet 
sem vagy romantikus alkat? Hogy 
nézel egy-egy gyengéd álom után 
másnap, éberen ennek az idegen 
embernek a szemébe? És mi van, ha 
az illető nem kifejezetten szimpati-
kus neked? Próbálnád megszeretni? 
Hogy lehet az, hogy éjjel, egymás-
tól több kilométerre, magányos 
ágyatokban fekve egymáséi lehet-
tek, de nappal, hús-vér valótokban 
egymással szemben állva még egy 
vacak első randevút sem tudtok nor-
málisan lebonyolítani? És mi van, 
ha a második találkozó is kínosan 
sikerül? A harmadik meg kifejezet-
ten szégyenletes? Feladnád? És ha 
feladnád, kibírnád? Rendezte: 
Enyedi Ildikó. (Knb.) 

Magyar Passió (Rengeteg Film)

Nagy-Bodó Szilárd 
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Színház- és filmfesztivál Szovátán 
Rengeteg 

Influenszerek a tanárok? 
Alfa generáció az iskolapadban 

 Constantinovics Milán Forrás: a Vibe Facebook-oldala 



Dinamikus fiatal lelkész fogad 
a nyomáti unitárius parókián. 
Régi vágyam, hogy bepillant-
sak az utak metszőpontjában 
álló templom szinte mesebeli 
kicsi „haranglábas” épüle-
tébe, amely testvéri összefo-
gásban a hasonlóan épített 
református templommal szá-
zadok terhét, üzenetét, han-
gulatát hordozza.  

Mennyi örömöt, bánatot, mennyi 
reménységet és csalódást láttak a 

13. században épült öreg falak, a 
szinte miniatűr templomhajó, amely 
inkább csak egy biztos kis csónak 
az idők háborgó vizein. És mégis, 
kicsiségében és egyediségében any-
nyira szeretnivaló, hogy meghódí-
totta egy fiatal lelkész szívét is. Aki 
az egyszerű, már jócskán megko-
pott festett kazettás mennyezet alatt, 
melyet a felirat szerint Kováts Peter 
asztalos tzinált 1753-ban, az asszo-
nyok által készített varrottasokkal 
szépen feldíszített kicsi templom-

ban hirdeti az igét. Ahol sajnos még 
hallgat Kolonics István orgonaké-
szítő mester 170. hangszere, ami 
nagyon megérett a felújításra, ha-
sonlóképpen a nyárádszentlászlói 
templom orgonája is. Énekvezér 
nincs, a kicsi gyülekezetek anyagi-
lag nem tudják fenntartani.  

Szilágyi Szilamér unitárius lel-
kész, aki tíz évet Kolozsváron élt, 
majd a székelykeresztúri unitáriu-
sok szinte városrésznyi környezeté-
ben töltötte a segédlelkészi időt, 
három éve szolgál az Árpád-kori 
templomban, amely katolikusból a 
16. század közepén vált unitáriussá. 
Ő viseli gondját a 40-60 lelkes nyo-
máti, a 60-80 lelkes szentlászlói és 
a 30 lelkes demeterfalvi gyülekezet-
nek. Bevallása szerint fontos szá-
mára, hogy a falvak lakóiban még 
él a tisztelet a hagyományok iránt.  

Az utcára kontyolt helyi hagyomá-
nyos építésű házakhoz hasonló a pa-
rókia épülete is, amelynek 
verandáján beszélgetünk. A vályog-
ház falai lélegeznek, tájolása kelet-
nyugati, ezért éppen abba a 
helyiségbe süt be a nap, ahol a ház 
lakói szokás szerint tartózkodnak – 
jegyzi meg a lelkész.  

– Nyomát egy elvarázsolt kicsi 
hely, ahol az egyháziak szerint nem 

igazán tud megmaradni a lel-
kész, de kiderült, hogy ami a 
legkisebb, az nem jelent 
mindig hátrányt. A gondnok-
kal azon törtük a fejünket, 
hogy miképpen lehet meg-
menteni a gyülekezetet és az 
üresen álló házakat. Mivel 
mindössze 15 kilométernyire 
van Marosvásárhelytől, meg-
született az ötlet, hogy keres-
sünk olyan családokat, akik 
ki akarnak költözni a város-
ból falura, és újra akarják 
gondolni az életüket a tájba 
illeszkedő környezetben. Is-
merőseim körében népszerű-
sítettem, hogy Nyomáton 
vannak eladó házak jó árban. 
Színészek, zenészek, infor-
matikusok vásárolták meg, 
és állandóan vagy időszako-
san itt laknak a faluban. 
Egyre több fiatal család ke-
resi a házakat, hiszen újra re-
neszánszát éli a vályogból 
való építkezés – mondja töb-
bek között a lelkész, akinek 
meggyőződése, hogy nem 
föltétlenül új dolgokat kell kitalálni. 
A falu azáltal kezd egyre vonzóbbá 
válni, hogy gyakoriak a közösségi 
rendezvények, a jeles napokra, az 
ünnepekre való készülődés, ami a 
nagyoktól a kicsikig minden kor-
osztályt megmozgat. A helybeliek 
elmondása alapján igyekeznek kö-
vetni az elődök szokásait, amelyek 

mögött tartalom van, az adventi ko-
szorú készítésétől a húsvéti fenyő-
ágazásig, a népi játékokig, a húsvéti 
bálig. A lelkész fontosnak tartja a 
gyermekekkel való szórakoztató és 
hasznos foglalkozásokat a gyer-
meknapi rendezvények, táborok 
során, amelyekre a veranda párká-
nyán sorakozó színes, vidám festett 
kövek emlékeztetnek.  

Somodi Matild biológia szakos 
tanárnő január 17-től vette át 
a gálfalvi Szentiváni Mihály 
Általános Iskola vezetését. A 
község központi iskolája 
fogja át az összes tanintéz-
mény tevékenységét, diákjaik 
száma 236, minden pedagó-
gusuk szakképzett.  

Az elemi osztályokat igyekeztek 
minden településen megőrizni, 
Szentháromságon egy óvodai cso-
port működik 16, és két összevont 
osztály 28 diákkal, két tanító veze-
tésével. Szentlászlón egy óvodai 
csoport van 12 gyermekkel és egy 
összevont elemi osztály 18 diákkal. 
Nyomáton egy óvodai csoport mű-
ködik 10 gyermekkel és egy össze-
vont elemi osztály 11 diákkal, az 
előbbit egy „óvó bácsi”, a nagyob-
bakat egy „tanító bácsi” irányítja. A 
gálfalvi két óvodai csoportba 31 
gyermeket írattak, az alsó tagozatra 
25-öt. Ötödik osztálytól a központi 
iskola gyűjti össze a diákságot, 
immár különálló osztályokban.  

Az igazgatónő a polgármesterhez 
hasonlóan kiemeli, hogy sok városi 
tanintézmény megirigyelhetné azo-
kat a tárgyi feltéteket, amelyeket az 
iskola biztosít, valamennyi osztály-
teremben lesz érintőképernyős 
okostábla, és ezen a héten Szent-
lászlón és Nyomáton is minden diák 
megkapta a táblagépet, ugyanis 
106-ot osztottak ki, ahol még hiány-
zott. Jóérzésű, segítőkész tanulóik 
vannak, a nyolcadik osztály nyolc 
végzőse közül öten vettek részt a 
képességfelmérő vizsgán, három 
eleve szakképző iskolába iratkozott. 

A vizsgán ketten értek el olyan ál-
talánost, amellyel bejuthatnak vala-
melyik elméleti líceumba, a másik 
két diák a választott szakot tanul-
hatja.  

Alső tagozatos diákjaik jól szere-
peltek a különböző vetélkedőkön, 
ahol magyarból és matematikából 
országos és megyei díjakat nyertek, 
a gálfalvi negyedikesek a nyíregy-
házi környezetismereti vetélkedőn 
végeztek a harmadik helyen, a gál-
falvi hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulók csoportja technológiából 
kapott elismerést. A tanításon kívül 
sok iskolán kívüli tevékenységet 
szerveznek, tánccsoportja és fut-
ballcsapata is van az intézménynek. 
Az összevont, úgynevezett szimul-
tán oktatás az igazgatónő szerint 
előny is lehet, hiszen a tapasztalatuk 
az, hogy sok főiskolát, egyetemet 
végzett szakember, orvos, mérnök, 
pedagógus, egészségügyi asszisz-
tens került ki ezekből az osztályok-
ból.  

A legfontosabbak közül említi, 
hogy az egyházak visszakapták az 
ingatlanjaikat, de ennek csak az 
egyik szeme tud örülni, mert az 
épületek felújítása nem történt 
meg.  

A Gálfalva egyik utcájának visz-
szaminősített Szentlászló az or-
szágban elsőként kapta vissza a 
státusát és a nevét mint falu, ami-
ben Kerekes Károly parlamenti 
képviselő volt a segítségükre.  

A községet behálózó aszfaltúttal 
a kisebb falvakat „bekötötték az 
életbe” Nyomáttól Adorjánig, 
Szentlászlótól Szentháromságig. 
Az út mentőöv lehet az elnéptele-
nedő Adorján számára is, ahol 24-
re apadt a helybeliek száma, és 
egyre inkább hétvégi pihenőfaluvá 
alakul. Bedében pedig a Solidaris 
Egyesület oktatási és nevelési köz-
pontja tölti meg élettel a települést, 
amikor a tevékenységeket, táboro-
kat szervezi.  

Visszatérve az iskolához, újra-
fedték az épületet, belső illemhe-
lyeket alakítottak ki, a két óvodai 
csoport termét elválasztották, újra-
szerelték a villany- és az informa-
tikai hálózatot, az épület új 
szárnnyal bővült, amelyben kazán-
házat, két osztálytermet és egy be-
mutatótermet alakítottak ki a 
településfejlesztési program 
(PNDL-2) keretében. Folyamatban 
van az információs és technológiai 
infrastruktúra bővítése, okostábla 
felszerelése minden osztályterem-
ben. Júliusban a Győr-Sopron me-

gyei testvértelepülésük, Kunsziget 
egy osztályterem berendezésével 
ajándékozta meg az iskolát.  

A pedagógusok közül három 
óvónő és négy tanító lakik hely-
ben, a többi pedagógus ingázik, 
ezért az utazással járó költségek 
nagy terhet rónak a helyhatóságra 
– jegyzi meg érdeklődésünkre a 
polgármester. Ebből kiindulva úgy 
véli, hogy nagyobb beleszólásuk 
kellene legyen a pedagógusok ki-
helyezésébe, áthelyezésébe, ha az 
ingázási költségeket nekik kell 
megtéríteniük.  

Az PNDL 1-es program kereté-
ben készült el az aszfaltút Nyomát-
tól Adorjánig. A további terv a 
község összes utcájának a leaszfal-
tozása. Két-három évig gyűjtötték 
a saját jövedelmükből származó 

pénzt, abból építették fel a gálfalvi 
és a szentháromsági ravatalozót – 
derül ki a továbbiakban.  

Jelenleg uniós pénzből a vízügyi 
vállalatnál készülnek az előtanul-
mányok az ivóvíz bevezetésére és 
a szennyvíz elvezetésére. A főve-
zetéket a községközpont főútján 
már lefektették, és állítólag a jövő 
évben hirdetik meg a versenytár-
gyalást a többi munkálatra. Addig 
a kutakból kell megoldani a víz-
használatot, két bő vizű községi 
kút és egy forrás segít ebben.  

Gálfalva volt a második az or-
szágban, ahol a LED-es közvilágí-
tás megvalósult, és folytatódik a 
korszerűsítése, valamint egy elekt-
romos töltőállomás kialakítása.  

Felújítják a bedei művelődési 
házat, ugyanott híd építését terve-
zik, folyik a szentháromsági műve-
lődési ház újrafedése, tervezik a 
polgármesteri hivatal energetikai 
rendszerének a felújítását. A Lea-
der kistérségi társulás keretében 
munkagépeket szeretnének vásá-
rolni – tájékoztatott Karácsony Ká-
roly, aki ottjártunkkor a 
Szentlászló községek baranya-
szentlászlói találkozójára készült 
azzal a szándékkal, hogy jövőre 
vállalják a házigazda szerepét a lo-
vagkirály nevét viselő települések 
találkozóján.  

Végül a népszámlálásról kérde-
zem. Mint elmondja, körülbelül 80 
százalékban történt meg a lakosság 
összeírása, az utolsó számbavétel-
kor 2690 volt a lakosság száma, 
manapság 10-15 százalékos csök-
kenéssel kell számolni.  

Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi
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A legjobb tárgyi feltételek 
Kétszázharminchat diák 

Polgármester nyolc mandátumon át  

Egy-, majd kétsávos úton kanyargunk a szép, szelíd dimbes-dombos Nyárádmentén, ahol 
az érett sárga, a zöld és a barna gazdag árnyalataiban pompázik a táj. Műemlék templo-
mok mesélnek a múltról, sok századot megélt haranglábakkal, korszerűsödő iskolaépü-
letek biztosítják a legjobb feltételeket a tanuláshoz. Ennél szebb lakhelyet nem is találhat 
ember magának, mégis elfogyóban van a kissé távolabb, másutt az egymás szoros ölelé-
sében fekvő falvak lakossága, amelyek Gálfalva községet alkotják Nyomáttól, Nyárád-
szentlászlón, Szentháromságon, Kis- és Nagyadorjánon át egészen Bedéig. Átfogni 
valamennyit, minden hírről beszámolni nem elegendő egy újságoldal, ezért csak néhányat 
ragadunk ki a látottak-hallottak közül. 

Az Árpád-kori templom üzenete 
Közösségi élet az átalakuló kicsi faluban  

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Az elmúlt két-három hét a le-
vendula virágzásának csúcs-
időszakát jelentette, amire a 
forró, napos idő rásegített, így 
a lila virágok kedvelőinek volt 
elég idejük és lehetőségük 
gyönyörködni a növényben, 
nemcsak betelni a szépségé-
vel, hanem vásárolni is az 
ebből készült termékekből. 

Az elmúlt hetekben a levenduláé 
volt a „főszerep” a világhálón, azt 
rajongták körül a kertekben, ültet-
vényeken is, mondhatni 
levendula(lé) folyt még a csapból is. 
Vitathatatlan szépsége és jótékony 
hatása közben talán eszünkbe sem 
jut, mennyi munka, terv és álom áll 
mögötte. 
Szerelem a Csodadombon 

A bözödi Rafai Mónika 2017-ben 
ültette az első száz levendulatövet 
otthon, a család kertjében. Akkor 
még csak annyit tudott róla, hogy 
sokoldalú gógy-, dísz- és fűszernö-
vény. Leginkább az tetszett neki 
ebben a virágban, hogy szép, illatos 
és szárítani lehet. Az első szüret 
eredménye elvarázsolta, ezért szü-
leivel úgy döntöttek, a következő 
évben további ötszáz tövet ületnek, 
és elkezdik termeszteni és feldol-

gozni. Közben beleszeretett a nö-
vénybe, és elkezdett arról gondol-
kozni, milyen lenne egy kis 
levendulaültetvény a falu melletti tó 
partján. Akkor még nem gondolta, 
hogy álma gyorsan teljesül: 2019-
ben rábukkant az általa Csoda-
dombnak nevezett helyre, ahol négy 
kisebb terület megvásárlásával egy 
közel félhektáros ültetvényt hoztak 
létre. Első lépésben 1700 tő virágot 
ültettek el itt, ma már ötezer tő van. 

A sok munkát igénylő növény-
gondozást, betakarítást, szárítást és 
feldolgozást a család végzi, tavaly 
béreltek, idén vásároltak egy haté-
kony gőzpárló berendezést, mert 
ezzel jobb minőségű lesz az illóolaj. 
Minden munkát a szüleivel végez, 
másodállásban, hiszen mindhár-
muknak munkahelye van. A test-
vére is sokat segít, sógornője pedig 
főleg a marketingben van a hasz-
nukra – vezet be a történetbe a fiatal 
óvónő. Mindenki lelkesen, szívvel-
lélekkel dolgozik, szinte nem is 
érzik az ezzel járó fáradtságot. 
Sikeres első nyílt napok 

A termékfeldolgozás illóolajat, 
levendulavizet és -szörpöt, szap-
pant, fürdősót, virágpárnákat, illat-
zsákokat, dísz- és ajándékcsokrokat 
eredményez. Kezdetben kézműves-
vásárokon próbálták értékesíteni, de 
hamar áttértek az internetes módra. 

Ha valakinek hirtelen szülinapi 
ajándékra van szüksége, csak érte-
síti Mónikát, és máris készül az 
ajándékdoboz, tele mindenféle apró 
levendulacsodával. Az elégedett vá-
sárlók pedig házhoz jönnek. A csa-
lád sokkal több virágot dolgoz fel, 
mint amennyit értékesíteni tudnak, 
ezért a következőkben jobban kell 
figyelniük a piacszerzésre – vélik. 

Tavaly Mónika lehetőséget adott 
a falustársainak, hogy bepillantsa-
nak az ültetvényre, idén pedig első 
alkalommal hirdetett nyílt napokat. 
Szándékosan nem gondolkodott 

fesztiválban, ehelyett nyugodt, csa-
ládias hangulatot kínált az érkezők-
nek. Az idei szezon rövidre sikerült 
a nyár eleji esők miatt, két hete lá-
togatható a terület, és ha az időjárás 
engedi, a hét végéig még felkeres-
hető, de aztán zárnak, mert elkezdő-
dött a betakarítás és a feldolgozás. 
Az elmúlt hétvégén rengetegen 
megfordultak nála (bár a szombati 
eső sem a virágoknak, sem a látoga-
tóknak nem kedvezett), a gyönyörű 
lila tengerben csokrot lehetett vásá-
rolni, fényképeket készíteni, tanuló 
fotósok is dolgoztak itt, de még le-
ánykérés is volt a kellemes környe-
zetben. A gyerekek számára kis 
játszóteret rendeztek be, állatsimo-
gatót alakítottak ki, lehetett lova-
golni, volt arcfestés, 
gyermekfoglalkozások, és termé-
szetesen vásárolni lehetett a család 
termékeiből. A nyitórendezvényt a 
szentivánéji tábortűz és lampione-
regetés jelentette, de volt éjszakai 
csillagfotózás is a levendulásban. 
Mindez a család erejéből, pályázati 

vagy egyéb támogatás nélkül – 
hangsúlyozza Mónika, hozzátéve: 
ez a rövid időszak felülmúlta min-
den várakozását, számtalan pozitív 
visszajelzést kapott a látogatóktól, 
ami azt jelenti, hogy jól végzik a 
munkájukat, és ez nagy elégtétel 
számukra. 
A tavalyinál jóval többen 

Tíz napon át várta a látogatókat a 
nyárádszentbenedeki Erika Leven-
dula is. Veress Erika már nemcsak 
hétvégékben, hanem hosszabb ven-
dégfogadási időszakban gondolko-

dik. Idén nem zavarta meg őket az 
eső, és mivel legutóbb jó „olajter-
més” volt, sok terméket tudott asz-
talra tenni: olajokat, levendulavizet, 
szörpöt, szárított virággal töltött 
párnákat, babákat, állatokat, szap-
pant és dísztárgyakat. Volt mit vá-
sárolni, és volt vásárló is, minden 
termék elfogyott, csupán három 
párnával maradt a tulajdonos. A ta-
valyinál sokkal több volt a látogató 
is, csak az elmúlt hétvégén legalább 
ötszázan álltak meg az útmenti te-
rület előtt; az autók számára saját 
parkolót létesítettek, a látogatókat 
nemcsak a virág fogadta, hanem 
kapu, pad, hinta is a fényképek ké-
szítéséhez, a gyerekeket pedig ug-
rálóvár. Sokat jelent az, hogy nincs 
belépő, a fényképek készítéséért 
sem kell fizetni, így sokan sétáltak 
és gyűjtöttek csokrot a virágsorok 
között, a hőség elől napernyők alá 
lehetett húzódni, limonádét fo-
gyasztani, s míg a magyarországiak 
borral fogyasztják a levendulaször-
pöt, itt most sörrel keverték, és a 

siker nem maradt el, sokan ízlelték 
meg a csapolt, habzó ital ezen vál-
tozatát. Egyszóval jóval nagyobb 
siker és látogatószám volt, mint a 
tavaly, amiért hálás is a tulajdonos, 
de keményen kellett dolgozni, hogy 
rendezett, tiszta, szép virágos terület 
fogadja az érkezőket – tette hozzá. 
Még néhány napig nyitva tarthattak 
volna, de a hétvégén lehúzták a re-
dőnyt, elkezdődött a virág betakarí-
tása, a napokban kezdik a lepárlást. 
Aztán következik a virág szárítása, 
a szappankészítés pedig később 
lesz. 

Gligor Róbert László 

A  család önerőből végez minden munkát az ültetvényen és otthon

Sokan voltak a szentivánéji nyitórendezvényen is Családias látogatási lehetőség, nem hangos fesztivál        Fotó: facebook.com/Bözödi Levenduladomb 
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Hosszabb látogatási lehetőségnek örülhettek 
A lila virágok szerelmesei 



A Ferrari monacói verseny-
zője, Charles Leclerc nyerte 
meg a vasárnapi Forma–1-es 
Osztrák Nagydíjat a spielbergi 
Red Bull Ringen, és ezzel a si-
kerrel 38 pontra csökkentette 
hátrányát a világbajnoki cím-
védő és az összetett élén álló 
Max Verstappennel, a Red 
Bull holland pilótájával szem-
ben. 

Verstappen csapatának hazai fu-
tamán másodikként ért célba, és 
megfutotta a verseny leggyorsabb 
körét is, míg a dobogó alsó fokára a 
hétszeres világbajnok Lewis Hamil-
ton állhatott fel. 

A Ferrari közel volt a kettős győ-
zelemhez, de a második helyért 
küzdő Carlos Sainz Jr. versenyautó-
jának motorja 13 körrel a leintés 
előtt kigyulladt, így a spanyol kény-
telen volt feladni a futamot. 

A Red Bull-istálló hazai futamán 
kitettek magukért a szervezők, akik 
már egy órával a futam rajtja előtt 
különböző színes programokkal, 
így például légi és ejtőernyős bemu-
tatóval szórakoztatták a közönséget. 
A legtöbb néző Verstappennek ment 
szurkolni, a pálya középső része elé 
épített Red Bull-tribün például 
egész hétvégén narancssárgában 
„úszott”, de az összetettben most is 

éllovas pilóta drukkerei a telt házas 
létesítmény más lelátóinak egy-egy 
részét is a holland nemzeti színbe 
„öltöztették”. 

A 71 körös száguldás rajtja után 
nem változott az első három sor-
rendje, Verstappen az élen maradt, 
mögötte Leclerc fordult el második-
nak, Sainz pedig megőrizte a har-
madik pozíciót. 

Leclerc kitartóan üldözte Vers-
tappent, a holland nem tudott jelen-
tős előnyt kiautózni, a 10. körben 
pedig már védekeznie kellett a 
szemmel láthatóan gyorsabb és 
egyfolytában támadó monacóival 
szemben. Leclerc aztán a 12. kör-
ben szánta el magát a manőverre, a 
hármas kanyar féktávján nagyon 
határozottan elment a tehetetlen 
Verstappen mellett, akit a Red Bull 
a következő körben a bokszba ren-
delt kerékcserére. 

A futamot vezető Leclerc a 26., 
csapattársa, Sainz pedig a 27. kör-
ben állt ki friss abroncsokért, ezzel 
a vezetés újra Verstappenhez került, 
őt Leclerc 6,2 másodperces hát-
ránnyal követte. A monacói nagy 
lendülettel kezdte ledolgozni hátrá-
nyát, és néhány kör alatt ismét utol- 
érte Verstappent, akinek nem volt 
esélye hatékonyan védekezni el-
lene. 

A holland versenyző a csapatrá-
dión az autójának kiszámíthatatlan 
viselkedésére panaszkodott, és a 37. 
körben ismét a bokszba hajtott. 
Leclerc az élről a 49. körben állt ki 
új gumikért, és ahogy korábban, ez-
úttal is követte őt egy körrel később 
Sainz. 

A Ferrari remek stratégiát dolgo-
zott ki a futamra, amely működött 
is, Verstappen hamarosan kénytelen 
volt átadni az első helyet Leclerc-
nek. A kettős siker viszont nem jött 
össze az olaszoknak, Sainz alatt 
ugyanis az 58. körben elfüstölt a 
Ferrari-motor, ezzel pedig a hétsze-
res világbajnok Lewis Hamilton 
(Mercedes) ölébe hullott a harma-
dik pozíció. 

A másik Mercedest vezető  
George Russell negyedikként vég-
zett, a pályafutása 100. F1-es verse-
nyét teljesítő Esteban Ocon 
(Alpine) pedig ötödik lett. 

A spielbergi F1-es hétvégére a hi-
vatalos adatok szerint 303 ezer néző 
látogatott ki. A világbajnoki idény 
két hét múlva Franciaországban 
folytatódik.
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Eredményjelző 
Forma–1-es Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km): 
* pontszerzők: 1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:24:24.312 

óra, 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1.532 másodperc hát-
rány, 3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 41.217 mp h., 4. George 
Russell (brit, Mercedes) 58.972 mp h., 5. Esteban Ocon (francia, Al-
pine) 1:08.436 perc h., 6. Mick Schumacher (német, Haas) 1 kör h., 
7. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h., 8. Kevin Magnussen (dán, 
Haas) 1 kör h., 9. Daniel Ricciardo (brit, McLaren) 1 kör h., 10. Fer-
nando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h. 

* leggyorsabb kör: 1:07.275 perc (Verstappen) 
* pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 
* versenyzők: 1. Verstappen 208 pont, 2. Leclerc 170, 3. Sergio 

Pérez (mexikói, Red Bull) 151, 4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 
133, 5. Russell 128, 6. Hamilton 109, 7. Norris 64, 8. Ocon 52, 9. 
Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 46, 10. Alonso 29, 11. Magnussen 
22, 12. Ricciardo 17, 13. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 16, 14. 
Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 15, 15. Schumacher 12, 16. 
Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 11, 17. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa 
Romeo) 5, 18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 3, 19. Lance 
Stroll (kanadai, Aston Martin) 3 

* csapatok: 1. Red Bull 359 pont, 2. Ferrari 303, 3. Mercedes 237, 
4. Alpine 81, 5. McLaren 81, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. Alpha 
Tauri 27, 9. Aston Martin 18, 10. Williams 3 

Hasonló jellegű korlátozásokkal 
már eddig is próbálkoztak az egyes 
sportági szövetségek, de eddig 
egyik sem jutott el a 40%-ig, és 
ennek betartása arra fogja kénysze-
ríteni némelyiket, hogy módosítson 
a már közölt bajnoki kiíráson. 

Kosárlabdában például, ahol ez 
két belföldi játékost jelent, csak a 
nőknél követelte meg ezt a szövet-
ség, a férfiaknál nem lett volna ér-
vényben a teljes játékidőben, és a 
gyakorlat azt mutatta, hogy az erős 
kluboknál csak elvétve játszottak 
belföldi játékosok a megkövetelt 
minimumnál többet. 

Szintén bajban lesz a röplabda-
szövetség, hiszen a hat pályán talál-
ható játékos 40%-a 2,4-et jelent, 
azaz minimum három belföldinek 
kell játszania, s még jobban bonyo-
lítja a helyzetet, ha a liberó nemze-
tiségét is figyelembe kell venni, 
hiszen a szabályok értelmében nem 
lehet csak úgy lecserélni egy légi-

óst, ha a pályára lépő liberó netán 
szintén külföldi. 

Kézilabdában a 40% ugyancsak 
minimum három játékost jelent, és 
ez a leggazdagabb bukaresti klu-
boknál (CSM és Rapid a nőknél, 
Dinamo a férfiaknál) jelenthet gon-
dot. 

Jégkorongban folyamatosan fi-
gyelni kell majd arra (feltételezve, 
hogy a kapus román állampolgár-
ságú), hogy minden sorban legalább 
két belföldi legyen, ami alaposan 
feladja majd a leckét a kluboknak 
és játékvezetőknek. 

Külön fejezetet jelent a labdarú-
gás, ahol a 40% minimum öt hazai 
játékost jelent, s ez nem minden 
klub számára lesz könnyen teljesít-
hető, különösen, ha nem ennek a 
szabálynak a figyelembevételével 
alakították ki a keretet. (A futball-
föderáció magyarázatot és további 
pontosításokat is követelt a sport-
ügyi tárcától, tekintve, hogy a lab-
darúgóidény a Szuperkupa- 
döntővel már elkezdődött, és a ren-

delet szövege szerintük több módon 
értelmezhető – a szerk.) 

Ugyanakkor miniszteri rendelet 
ide vagy oda, labdarúgásban van 
egy komoly bökkenő, hiszen a Bos-
man-ügy óta az uniós állampolgá-
rok munkavállalási jogát nem lehet 
korlátozni, és mivel a focinak profi 
státusa van, a rendeletet a profi 
sportban könnyen semmissé lehet 
nyilvánítani. Hasonló jogi küzde-

lemre pedig a profi státusra áhítozó 
többi sportágban (röplabda, kosár-
labda, kézilabda) is vélhetően szá-
mítani lehet. 

No és mi lesz a rögbivel, ahol 
szintén sok a külföldi (különösen 
Dél-Afrikából, illetve a csendes-
óceáni térségből), ám a sportág sa-
játos szabályzata miatt ezek a 
játékosok állampolgárság elnyerése 
nélkül is szerepelhetnek a román 

válogatottban, ha bizonyos ideig 
játszottak már a bajnokságban? 

A jogi problémák mellett a ren-
delet mellett szóló szakmai érvekre 
egy sereg ellenérvet is fel lehet 
hozni. Ezek szerint, ha a román ál-
lampolgárságú sportolók akkor is 
helyet kapnak a csapatban, ha ezt a 
képességeik, játéktudásuk nem in-
dokolja, a hatás ellenkező: nem-
hogy nem fejlődnek, de 
plafonálódnak. Másrészt a több 
sportágban rendkívül szűk játékos-
piacon a jobb képességűek a valós 
értéküknél sokkal nagyobb fizetést 
követelhetnek és kaphatnak, mint 
ami indokolt lenne, néha többszörö-
sét a hasonló, sőt nagyobb tudású 
külföldinek. Tudunk olyan klubot, 
amely a belföldi játékosok elszállt 
piaca miatt döntött arról, hogy nem 
indul a bajnokságban, és még szó 
sem volt 40%-os hányadról. To-
vábbá az európai porondon szereplő 
csapatok, ahol nincs ez a korlátozás, 
hátrányt szenvednek, ha más össze-
tételben szerepelnek a kontinentális 
viadalokon, mint a hazai bajnokság-
ban. 

Kívánatos lenne természetesen, 
hogy a belföldi bajnokságban első-
sorban román állampolgárságú 
sportolók játsszanak, és a légiósok 
csak bizonyos posztok erősítéséhez 
járuljanak hozzá. Ehhez azonban je-
lenleg nincs meg a szükséges után-
pótlásalap, miután a képzést 
évtizedekig teljes mértékben elha-
nyagolták.

Vége a korlátozás nélküli légiósbehozatalnak 
Akár történelminek is mondható bejelentést tett Novák Edu-
árd sportminiszter, aki közölte: az egyes sportági szövetsé-
gekkel tartott konzultációt követően, utóbbiakkal 
egyetértésben, olyan rendeletet bocsátott ki, amely meg-
szabja, hogy a 2022/2023-as bajnoki idénytől kezdődően a 
csapatjátékokban pályán tartózkodó játékosok minimum 
40%-ának román állampolgárságúnak kell lennie. A minisz-
teri rendelet összhangban van a leendő országos sportstraté-
giával, és célja egyértelmű: lehetőséget adni a belföldi 
sportolóknak, hogy többet szerepeljenek, ezzel fejlődjenek, 
és így a nemzeti válogatottak is mélyebb merítésből tudjanak 
összeállni.  

Leclerc győzött Spielbergben 

Djokovic 21-szeres 
Grand Slam-bajnok 

 
A volt világelső Novak Djokovic nyerte a wimbledoni teniszbajnok-

ság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben legyőzte Nick 
Kyrgiost, így 21. Grand Slam-trófeájával immár egyedül áll az örök-
rangsor második helyén Rafael Nadal mögött. 

A világranglistán 40. ausztrál fenegyerek ugyan remekül kezdett, 
játszmaelőnybe került, de utána idegessé vált, veszekedett a játékveze-
tővel, még saját páholyának tagjaival is, a nyolcadik wimbledoni és a 
32. Grand Slam-fináléjában szerepelő belgrádi klasszis ezt kihasználva 
fordított. Végül az alig több mint háromórás meccsen négy szettben di-
adalmaskodott, az eredmény: 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3). 

A 35 éves Djokovic összességében hetedik, sorozatban  negyedik 
wimbledoni diadalát aratta. A pályafutása 88. tornagyőzelmét begyűjtő 
klasszis 21. Grand Slam-trófeája mellé kétmillió fontot kapott. 

Bálint Zsombor 

 Novák Eduárd rendelete főként azért lepte meg a hazai sportvilágot, mert előírásai azonnali 
hatállyal alkalmazandók.                Fotó: a sportminiszter közösségi oldala 

Leclerc a 12. körben szánta el magát az előzésre, a hármas kanyar féktávján nagyon határo-
zottan elment a tehetetlen Verstappen mellett.     Fotó: a Forma–1 közösségi oldala 



A technológiai iparág eseté-
ben nem túlzás azt mondani, 
hogy leginkább az okostelefo-
nok fejlődnek. Évről évre 
újabb és nagyobb teljesítmé-
nyű készülékek kerülnek a pi-
acra. Ezek közül nem egy már 
120 Hz-es kijelzőjű, 8 magos 
processzorú és akár 18 GB 
Ram-os. Ám ezek a tényezők 
nem befolyásolják, hogy mek-
kora tárhelyre van szükség, 
hiszen ezek pont úgy dolgoz-
nak egy 64 GB-os belső me-
móriával, mint egy 1 
TB-ossal.  

A teljesítménynövekedés az ak-
kumulátorokat teszi próbára, így 
minél erősebb egy telefon, annál 
nagyobb kapacitású akkumulátorra 
van szüksége, hogy kibírjon egy 
egész napot vagy még annál is töb-
bet. Azonban az újabb készülékek-
ben a kamerák, azaz az optikai 
egység teljesítménye is kiugró. El-
jutottunk oda, hogy az okostelefo-
nok kamerákat megszégyenítő 
módon tudnak filmet vagy fényké-
pet készíteni. Manapság már az 
sem ritka, hogy a telefonba 100 
megapixelnél nagyobb felbontású 
egységet tesznek, amely akár 8K-s 
videó rögzítésére is alkalmas. Vi-
szont a nagy felbontású képek és 

videók gyorsan fogyasztják a tárhe-
lyet. Így következik a kérdés: mek-
kora tárhelyre van szüksége a 
telefonnak 2022-ben? 

Természetesen a kérdésre sokféle 
választ lehet adni, hiszen minden 
felhasználónak megvan a maga pre-
ferenciája. Előfordulhat az, hogy 
valakinek csúcstelefonja van, de 
szinte soha nem készít vele fényké-
pet. Ebben az esetben nincs szük-
sége hatalmas tárhelyre. Ám ennek 

az ellenkezője is létezik. A GSMA-
rena felmérésében arra kereste a vá-
laszt, hogy mi az elvárás a telefonok 
tárhelyét illetően. 

A kérdőívet több ezren töltötték 
ki. A válaszadók 35,6%-a arra vok-
solt, hogy a 128 és 256 GB közötti 
tárhely elégséges. A szavazók 
26,9%-a ennél kevesebbel is beéri, 
nekik elég egy 64 és 128 GB közötti 
tárolóegység. De ott van a másik 
véglet is, a válaszadók 22,1%-ának 

nem elég a 256 GB sem, ennél is 
nagyobb mennyiségű adatot tárol-
nak a telefonjukon. Érdekesség, 
hogy bár azt tartják, a telefon min-
den eszköznek átvette a helyét, még 
mindig vannak olyan felhasználók, 
akik csak az alapdolgokra használ-
ják. Ezt bizonyítja, hogy 11,35% 
beérné a 32 és 64 GB közötti belső 
tárhellyel, sőt a válaszadók 3,9%-
ának még 32 GB-ra sincs szüksége. 

Adódik viszont egy másik kér-
dés: mi történik akkor, ha egy idő 
után megtelik a telefonunk belső 
tárhelye? Például, ha 100 megapi-
xeles fotókat és 8K-s videókat ké-
szítünk, emellett filmeket is 
tárolunk az okoseszközünkön, 
akkor hamar kiderülhet, hogy nem 
elég a tárhely. Ekkor pedig jól jön 
a memóriabővítés lehetősége. A 
GSMArena felmérésében részt 
vevő felhasználók 45,66%-a véle-
kedett úgy, hogy jó dolog, ha van 
az okostelefonban bővítési lehető-
ség, de egyáltalán nem létszükség-
let. 38,97% azt mondta, hogy nem 
venne olyan okostelefont, amely-
ben nincs lehetőség a tárhely bőví-
tésére microSD kártya révén. 
Természetesen az a réteg sem hi-
ányzik, amelynek teljesen felesle-
ges ez a funkció, a válaszadók 
15,36%-át nem érdekli, hogy lehet-
e bővíteni a telefon tárhelyét vagy 
sem. 

Utóbbi kategóriába tartozhatnak 
az Apple-felhasználók is, hiszen az 
iPhone-okat soha nem is lehetett 
bővíteni. Miközben talán erre szük-
ség lenne, hiszen az Apple legol-
csóbb telefonja, az iPhone SE 
alapváltozata mindössze 64 GB-os, 
ami már a legtöbb felhasználónak 
nem elégséges. Persze meg lehet 
vásárolni nagyobb tárhellyel is a te-
lefont, de akkor drágább. Az Apple 
a legdrágább telefonjaiból kínál 
olyant is, amiben már 1 TB-os táro-
lóegység van. Ez már mindenki igé-
nyét képes kielégíteni, csak legyen 
a vásárlónak elég pénze kifizetni. 
Továbbá az Apple a táblagépek ese-
tében 2 TB-ra tette a plafont. Ebben 
az esetben valószínűleg arra gon-
doltak, hogy vannak olyan felhasz-
nálók, akik kreatív munkát 
végeznek vele, és nekik jól jöhet a 
hely. Valljuk be, 2000 GB-nál nem 
kell spórolni. 

Az Android operációs rendszert 
futtató eszközöknél a csúcsszeg-
mensben az 512 GB és az 1 TB je-
lenti a felső határt. Azonban az 
androidos készülékeket gyártó vál-
lalatok többsége megengedi a mic-
roSD kártyával való bővítést. 
Vannak olyan típusok is, amelyek-
nél alapból óriási a tárhely, de ez 
akár meg is duplázható egy memó-
riakártyával. 

Az idei WWDC után mindenki ódákat 
zengett az Apple új processzoráról, az 
M2-ről. A bemutatón a gyártó azt állí-
totta, hogy sokkal gyorsabb, mint az 
elődje, amellett, hogy jóval hatéko-
nyabb. Mostanra megérkeztek az első 
eredmények, így be tudunk számolni 
arról, hogy az Apple igazat mondott-e 
június elején. 

A rövid válasz az, hogy igazat mondott. 
Sőt, nemhogy nem túlzott, még alá is becsülte 
az M2-es teljesítményét. A mérések alapján 
az egymagos teljesítmény 11,5%-os javulást, 
a többmagos pedig 19,45%-os ugrást hozott 
az M1-gyel összevetve. Az Apple a bejelen-
téskor mindössze 18%-ról beszélt a többma-
gos teljesítmény esetében, így elmondható, 
hogy egy kicsit túl is teljesítette magát az M2-
es processzor. 

Természetesen ezek csak a szintetikus tesz-
tek. A gyakorlatban változhat a helyzet, és a 
papírforma azt mutatja, a korábbi tapasztala-
tok alapján, hogy fog is. De már nem kell 
sokat várnunk arra, hogy megtudjuk, mert ha-
marosan piacra kerül az új MacBook Pro 13 
hüvelykes és M2-es szerelt változata, illetve 
a MacBook Air. Így a teljesítménynövekedés 
mellett az erősebb GPU-t (grafikai egység), a 
gyorsabb neurális motort, az 50%-kal na-
gyobb memória-sávszélességet és az akár 24 
GB-nyi egyesített belső memóriát is le lehet 
majd tesztelni az üzemidő mellett. 

Az új MacBook Pro már kapható az üzle-
tekben, míg a sokak által várt MacBook Airre 
az év végéig még várni kell, nagy valószínű-
séggel a globális félvezetőhiány miatt.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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A Taiwan Semiconductor Manifactu-
ring Co., röviden a TSMC, a világ leg-
nagyobb csipgyártója a napokban 
jelentette be, hogy 2 nanométeres 
technológiája „nanolap tranzisztor 
architektúrán” alapszik és jelentős 
javulást hoz mind a teljesítményben, 
mind pedig a hatékonyságban. Ez az 
első alkalom, hogy a TSMC konkrét 
ütemtervet dolgozott ki a 2 nanomé-
teres csip gyártására, miközben csak 
az év második felében fogják beve-
zetni a 3 nanométeres technológiát. 

A TSMC bejelentése után több más ipar- 
ági szereplő is bejelentette, hogy mikor áll 
elő a 2 nanométeres technológiával, a Sam-
sung 2025-re ígérte, míg az Intel 2024 vé-
gére. Elmondható, hogy beindult a 
számháború a gyártók között. Vannak olya-
nok is, akik már 1,8 nanométeres csipekről 
beszélnek, ezzel kapcsolatban az Intel ve-

zetője azt mondta, hogy hat hónappal 
előbbre járnak a tervezettnél. 

Csak hogy kontextusba helyezzük: minél 
vékonyabb a csip, annál jobb, de annál ne-
hezebb összeszerelni. Természetesen ahhoz, 
hogy egy ilyen vékony csipet képes legyen 
egy gyártó előállítani, az élvonalban kell le-
gyen. Jelenleg ebben a mezőnyben csak a 
TSMC, a Samsung és az Intel foglal helyet. 

Visszatérve a taivani gyártóra, ő az Apple 
beszállítója is. Az almás vállalat az idénre 
tervezi bevezetni a 3 nanométeres techno-
lógiát, azután, hogy a TSMC piacra dobja. 
Továbbá a 2 nanométeres csipgyártás beve-
zetésére kitűzött dátum 2025, és minden bi-
zonnyal szintén az Apple Silicon csipekhez 
fogják használni. Az N2 néven emlegetett 
technológia várhatóan 10-15%-os sebesség-
növekedést és 25-30%-os energiahatékony-
ság-javulást hoz a 3 nanométeres 
technológiával készült csipekhez képest. 

Mekkora tárhely kell egy okostelefonba? 

Mennyire jó 
az M2-es processzor? 

Jön a két nanométeres csiptechnológia 

microSD kártya Forrás: Sandisk

Apple Watch egészségügyi alkalmazás                       Forrás: Apple

2 nanométeres csiptechnológia Forrás: MacRumors



A festett népi bútor, A dunai stí-
luskör és Komárom címmel je-
lent meg Zentai Tünde kötete 
a Hagyományok Háza gondo-
zásában. A hiánypótló mű 
gazdag képanyagával szak-
emberek és érdeklődők szá-
mára is értékes olvasmány. 

Zentai Tünde könyvét kézbe 
véve ritka élményben lesz része az 
olvasónak, hiszen a népművészet 
egyik legfontosabb ágával ismer-
kedhet, amely mindmáig nem ke-
rült a kutatás előterébe. A magyar 
és az európai kultúra páratlan ér-
tékű faragott, festett díszbútorai je-
lennek meg benne, gazdag 
műelemzéssel, a népi lakáskultúra 
és az asztalos kézműipar történe-
tébe ágyazva. A mű központi témá-
ját a dunai stíluskör és a híres 
komáromi asztalosközpont bútorai 
képezik. A szerző a Duna mente és 
a hozzá kapcsolódó vidékek 17–
20. századi műtárgyait dolgozta föl 
és helyezi új megvilágításba. Az 
olvasó egy izgalmas nyomozás 
útját követheti végig arról, hogy mi 
a komáromi bútor, és mi nem tar-
tozik e kategóriába. A könyv szá-
mos fölfedezést és soha nem látott 
bútorokat tár elénk, tizennégy ma-
gyarországi és határon túli mú-

zeum anyagára alapozva. A szerzőt 
kötete bemutatására kértük: 

„A könyv megszületését egy-
részt kutatási köröm motiválta, 
másrészt hiánypótló műnek tekin-
tem. A bútorfestés – beleértve a 
templomi asztalosművek festését is 
– a népművészet egyik legfonto-
sabb ága. Meghatározó terület, el-
lenben nagyon keveset 
foglalkoztak mindez ideig a témá-
val. Természetesen a szakiroda-
lomban vannak ezzel kapcsolatos 
közlemények, de tudományos, gaz-
dagon illusztrált könyv gyakorlati-
lag nem jelent meg. Született 
néhány összefoglalás a népi bútor-
ról, az egyike fél évszázada látott 
napvilágot, a másik, későbbi kiad-
vány viszont csak fekete-fehér fo-
tókkal illusztrált. Közös bennük, 
hogy tartalmuk fele nem a festett 
bútorral, hanem más bútorokkal 
foglalkozik. Ezt végiggondolva, s 
figyelembe véve, hogy tizenegy 
könyvet írtam korábban a festett 
templomokról, úgy gondoltam, 
hogy elérkezett egy, a bútorokról 
szóló monográfiának az ideje. 
Jelen kiadvány ’kisfia’ egy másik 
könyvnek, amit a Duna mente fes-
tőasztalos-központjairól írtam. 
Amikor számba vettem a tájegység 
festett bútorokat készítő műhelykö-
reit, a néprajzkutatásban kiemel-
kedő szerepet játszó városhoz, 
Komáromhoz ’értem’. A komá-

romi asztalosok – eddigi ismerete-
ink szerint – főleg templomokat 
festettek, s nevek alapján tudjuk is, 
melyek dicsérik az ottani mesterek 
kezét. A kutatási időszak a 17-20. 
századra terjed ki. A 17. századból 
viszont csak a komáromi templo-
mokat ismerjük, kivételt képez az 
a láda, ami e korból elfogadott. Az 
’elfogadott’ szót azért emelem ki, 
mivel e tárgy nem datált, s nem 
eléggé adatolt. Egy ötven éve szü-
letett elmélet a templomokat és a 
18. században készült ládákat ha-
sonlította össze, de a teóriát kevés 
mintára alapozta, s a korai tárgyak 
nem adatoltak és nem is datáltak. 
Fel volt adva a ’lecke’: sok száz 
bútort és mintegy kétezer temp-
lomi táblát néztem végig és ele-
meztem, s a korábbi elmélet nem 
kellő kidolgozását konstatáltam. 
Egy másik – kiadásra váró – köny-
vem egyik fejezete a komáromi 
bútorokkal foglalkozik. Úgy gon-
doltam, a téma alaposabb kifejtést 
érdemel, így e könyvet a komá-
romi asztalosművek területének 
szenteltem. Az alcím utal a dunai 
stíluskörre, mivel az említett elmé-
letben a bútorok nem azonosítha-
tók jól a templomi festett 
művekkel. Viszont motívumkin-
csük, szerkezetük egységes, jelleg-
zetes, ami erre a nagyon széles 
Duna mentére és a középső or-
szágrészre jellemző.” 

Dr. Csermák Zoltán 

Szerkeszti: Mezey Sarolta
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Július 11-én, hétfőn a déli órákban a 151 D 
megyei úton, a Nyárádkarácson községhez 
tartozó Csiba területén súlyos közúti baleset-
hez riasztották a marosvásárhelyi tűzoltókat. 
Egy személyautó kigyulladt, az áruval meg-
rakott nyergesvontató felborult, miközben 
egy ingatlant is megrongált. 

Jó látási viszonyok közepette 11.50 órakor oldal-
irányból hajtott egy 57 éves férfi személyautójával 
egy Buzău megyei nyergesvontatóba.  

Az ütközés nyomán a személyautó kigyulladt, a 
teherszállító kamion 42 éves vezetője pedig elvesz-
tette uralmát a jármű fölött, és egy családi ház udva-
rában borult fel. A baleset során két felnőtt és két 
kiskorú sérült meg, akiket kórházba szállítottak, az 
anyagi kár jelentős. A helyszínelés idején mindkét 
irányból szünetelt a forgalom. A baleset körülménye-
inek kivizsgálása folyamatban van – tájékoztatott a 
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya. 
(pálosy) 

Személyautó rohant nyergesvontatónak Csibán 
Ingatlanba csapódott egy teherszállító 

Zentai Tünde: A festett népi bútor 
A Hagyományok Háza új kiadványa 

 
Szépkorúként is vannak emléke-

ink – kései gondolataink.  
Hálásan emlékszem vissza az 

Unirea-Egyesülés iskolabeli órákra, 
amelyeket kedvenc romántanár-
nőnk és osztályfőnökünk tartott. 
Tőle hallottunk először az Erdélyi 
Iskola négy alapítójáról, közülük 
kettő Magyarországon élt és halt 
meg. De itt születtek.  

Köztudott, hogy az Erdélyi Is-
kola jelentős hatást gyakorolt a 
román kultúra fejlődésére nemcsak 
Erdélyben, hanem Havasalföldön és 
Moldvában is, hozzájárulva a 
román nemzeti öntudat kialakulásá-
hoz. Ők fogalmazták a Supplex li-
bellus Valachorum néven ismert 
petíciókat, amelyekben létszámará-
nyos képviseletet kértek a román 
népnek. Az Erdélyi Iskola alakította 
ki a jelenlegi latin betűs román ábé-
cét, amely felváltotta a 10. század 
óta használt cirill betűs írást. Ők je-
lentették meg 1825-ben Budán az 
első négynyelvű román szótárt.  

A kakukkmadár is más fészkébe 
tojik, majd úgy gondolja, hogy övé 
lett a fészek, meg minden más… 
Nincs nagy baj belőle.  

Az elmúlt héten részt vettem Ma-
rosvásárhelyen a szoborcsoport 
avatásán, népes közönséggel, a 
nagy hőségben. Rengeteg fémet 
dolgoztak fel, nem is olyan szegény 
a világ! Mindig van nyersanyag.  

A művészeti alkotás remekbe si-
került. Sok szép tartalmas beszéd és 
műsor volt.  Igazából nem is értet-
tem, miért volt hibás a monarchia, 
hiszen abban a politikai korszakban 
épültek Erdély-szerte is a legszebb 
épületek, ma is léteznek, büszkesé-
geink és mindenki hasznára feljavít-
ják, restaurálják ezeket. A 
kisebbségek jogokat kaptak.  

Sajnos az avatóünnepségen a ma-
rosvásárhelyi kamarazenekar mu-
zsikálására már nemigen figyeltek, 
inkább beszélgettek, fényképeződ-
tek a jelenlevők. 

Kár, hogy az értékek tekintetében 
nem vagyunk mindig elfogadók. A 
gyerekekbe is beleneveljük a ki-
sebbségi vagy felsőbbrendűségi ér-
zést.  

Erdély többnemzetiségű volt, a 
népek toleranciát tanúsítottak egy-
más iránt. Régen is elvándoroltak a 
jobb megélhetőség reményében, így 
van ez ma is, és továbbra is így lesz. 

Erdélyben mindig voltak értel-
mes emberek, tehetségesek, tették a 
dolgukat a szülőföldön, maradandót 
alkottak, nemzetüket szolgálták. 
Ilyen volt a legnagyobb székely, 
Orbán Balázs is.  

Voltunk, vagyunk, leszünk, mint 
a fűszál, azért is nem lehet kiirtani, 
elnyomni senkit, mindenki hasznos 
lehet, ha béke van.  

Kenedich Piroska 

Száz év történéseiről 

Feszt igyál 
Július 5-én írtam a VIBE Feszti-

válról, s szeretném folytatni a gon-
dok lajstromozását. Ugyanis „van 
baj elég…”, miként azt egy kültelki 
sarkigazság tartja. 

A hónap első víkendjén még egy 
másik rendezvény is volt, amely 
„szórakozásnak” indult, de baleset-
tel zárult: a belvárosi  raliversenyen 
részt vevő egyik autó nekiment a 
„biztonsági kerítésnek”, s a korlát 
mögött álló két kisgyermek balese-
tet szenvedett, kórházba kellett szál-
lítani őket. Erről is olvashattunk a 
hétfői lapban; engem a polgármester 
reakciója ragadott meg. „A további-
akban semmilyen körülmények kö-
zött nem engedélyezem super-rally 
vagy hasonló rendezvények megtar-
tását Marosvásárhelyen. A ma dél-
utáni baleset bebizonyította, hogy a 
veszélyt akkor sem lehet kizárni, ha 
minden óvintézkedést betartanak a 
szervezők.” 

Számomra örvendetes az ígéret, 
mert szerintem (és a környékbeli 
lakók szerint) semmi keresnivalója 
nincs egy autóversenynek a belvá-
rosban. A megye valamelyik sarká-
ban létezik egy motorversenypálya, 
tessék odahurcolkodni. Alig írtam le 
a legutóbbi mondatot, eszembe ju-
tott a korábbi (vibe-os) sétám egyik 
mozzanata. Amikor a nagy zakato-
lásért reklamáltam, akkor az őrző-
védő szaki ekképpen vágott vissza: 
„Azt azért mégsem várhatja el, hogy 
a maga kedvéért bezárjuk a boltot”. 
Nem kívántam tovább élezni a hely-
zetet – mert a fickónál talán még 
gázspré is volt –, eljöttem, s közben 
a légvonalban öt-hatszáz méterre 
lévő megyei kórház szenvedő bete-
geire és személyzetére gondoltam, 
akiknek a nyár heve mellett efféle 
„csemegét” is juttatott a jólelkű vá-
rosvezetés akarata. 

Nemcsak én indultam el a bulizó 
fiatalokkal beszélgetni, kedd reggel 
mesélte el a felső emeleti szomszéd, 
hogy hétfő hajnalban – 3 óra körül 
– lement a blokkunk előtti játszó-
térre, és próbálta rávenni a tucatnyi 
csemetét (18 év alatti mindahány, 
akik egy kis maszek fesztivált tar-
tottak a téren), hogy „csöndesebben 
vigadjanak”. A továbbiakban a Falu 

végén kurta kocsma című Petőfi-
vers replikáinak 21. századi válto-
zatai hangzottak el, végül annyit 
sikerült elérnie: megígérték, hogy 
nem törnek össze több üveget. Ők 
úgy tudják: a fesztivál lényege a 
„feszt igyál”. 

A hétfői újság Előadások, kon- 
certek, buli című írása néhány, a vá-
sári huncutságokkal rokon „játékot” 
ismertetett, ezekből a kedves olvasó 
meggyőződhetett arról, hogy ez a 
rendezvény egy kölyökarasznyival 
mégiscsak meg tudta haladni a kö-
zépkori sokadalmak szintjét (hang-
erőben mindenképp). 

Az ÁDML-sátorban minden dél-
után „beerpong”-mérkőzéseket 
szerveztek. Ha jól értettem a kissé 
zavaros leírást, akkor a játékosok-
nak pingponglabdát kellett az „el-
lenfél” poharába dobnia, s ha 
sikerült, akkor megihatták a pohár 
tartalmát. A „seggrepacsi” nevű tár-
sasjátéknál egy Malligand-fokkal 
szórakoztatóbb lehet ez a játék, 
amelynek alkoholmentes változatá-
ban vélhetően nem sör van a poha-
rakban: az egyikben kovászos 
uborka leve, a másikban madártej. 
Fölteszem, hogy az ÁDML-csapat 
világszáma komoly szakmai zsűri-
zés nyomán került a porondra. „Er-
dély legnagyobb magyar 
fesztiváljától” el is várható az efféle 
igényesség… 

Július 6-án pedig azt olvashattuk 
a Népújságban, hogy a rendezők 
igen elégedettek, a csődület tekinté-
lyes hasznot hozott. A begyűlt zse-
tonok számát nem közölték, de 
annak alapján, hogy a szervezőcsa-
pat nemsokára nekifog a jövő évi 
buli szervezésének, azt vélem kikö-
bözni: szép összeg gyűlhetett össze, 
ha ebből a profitból tíz-tizenkét 
ember (plusz család) kényelmesen 
elvan egy esztendeig. Jó biznisz ez, 
jobban fizet a seprűkötésnél… Kár, 
hogy a 82 ezer „tetszik” vélemény 
ellenében sorakozó átkok és szidal-
mak számát nem közölték. 

Komolyan érdekelne, hogy a vá-
rosháza által kalapba dobott 250 
ezer lejnyi „befektetés” után mek-
kora a haszon, és miben mérhető? 

Kuszálik Péter 

Fotó: ISU



ADÁSVÉTEL 

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

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

LAKÁS 

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

HÉTVÉGÉRE kiadó hétszobás kul-
csosház Vármezőben fürdődézsával, 
szaunával. Tel. 0751-951-541. (sz-I) 

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

KIADÓ az orvosi egyetem mellett 
kétszoba-összkomfort bútorozva. Tel. 
0749-191-230. (-I) 

TÁRSKERESÉS 

64 ÉVES özvegy nő komoly férfi ba-
rátságát keresi. Leveleket a szer-
kesztőség 72-es szobájába „Liliom5” 
jeligére vár. (16473-I) 

MINDENFÉLE 

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

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

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz jövök. Tel. 0740-527-205. 
(16400-I) 

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

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

MUNKÁLATOKAT vállalunk: házte-
tőt készítünk cserépből, Lindab-le-
mezből, teraszt fából, hőszigetelést 
szurkos kartonnal, polisztirénnel, ki-
sebb javításokat, meszelést stb. Tel. 
0754-634-559, Csaba. (16455-I) 

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

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

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

ELHALÁLOZÁS 

 
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett fiú, testvér, élettárs, 
apa, nagyapa, sógor, sporttárs és 
barát,  

SZABÓ JÓZSEF ALBERT 
kosárlabda-játékos 

és játékvezető 
életének 65. évében csendesen 
megpihent.  
Temetési szertartása 2022. július 
18-án lesz a ráckeresztúri (Ma-
gyarország) ravatalozóban. Nyu-
godjon békében!  

A gyászoló család. (16482-I) 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, testvér, 
rokon, a magyarói születésű 

VITA ÁRPÁD 
volt ITA-ellenőr  

életének 83. évében, hosszan 
tartó betegség után, július 10-én 
elhunyt.  
Temetése július 13-án 14 órakor 
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (16487-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, drága jó 
édesanya, nagymama, déd-
mama, anyós, testvér, sógornő, 
anyatárs, rokon és jó szomszéd,  

SZŐCS MARGIT 
szül. Kacsó 

a MOBEX volt alkalmazottja 
2022. július 10-én, életének 79. 
évében, hosszas szenvedés után 
elhunyt.  
Virrasztása július 12-én 18–20 
óra között, temetése július 13-án 
13 órakor lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben.  
Búcsúzik tőle férje, Gyuri, gyer-
mekei: Melinda, Csöpi, Gyuri és 
családjuk.  
Az új temetkezési rendelet értel-
mében a család kérése, hogy ko-
szorú helyett egy szál virággal 
búcsúzzanak. Köszönjük! 
(16486-I) 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY 
 

Közlemény környezetvédelmi engedély 
igényléséről 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, 
hogy környezetvédelmi engedély kibocsátását 
kérte „A 153F és 107G megyei utak kiszélesítése 
Lándor – Magyarbükkös, Maros megye” elnevezésű 
projektre, amelyet Maros megyében, Cintos köz-
ségben, Cintos falu 50872 és 50853 telekkönyv-
számú kül- és belterületén, valamint Magyarbükkös 
községben, Lándor falu 51206, 51207, 51208 és 
51209 telekkönyvszámú kül- és belterületén javasol 
elvégeztetni.  
A javasolt projektre vonatkozó információk szemé-
lyesen tanulmányozhatók a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt 
hétfőn 9–15, keddtől péntekig 9–12 óra között, va-
lamint személyesen a Maros Megyei Tanács székhe-
lyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. szám 
alatt naponta 8–16 óra között 
Az érdekeltek megjegyzéseiket a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég 
utca 10. sz. alatti székhelyén nyújthatják be hét-
főnként 9–15, keddtől péntekig 9–12 óra között. 
 
        Az ELNÖK nevében 

   Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
   MEGYEMENEDZSER  FŐJEGYZŐ 

Ovidiu Georgescu 
ALELNÖK 

 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GA-
RÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb ár-
nyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. 
Tel. 0745-379-638. (66289-I) 

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

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

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 

A TIMKO alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT két váltásba. Ér-
deklődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (sz-I) 

NEMZETKÖZI FUVAROZÁSSAL foglalkozó cég keres nyerges 
szerelvényre, áruszállításra tapasztalattal rendelkező GÉPKOCSIVE-
ZETŐT Maros, valamint Hargita megyéből és környékéről. Kiemelt 
fizetéssel, stabil vállalati háttérrel hosszú távú munkalehetőség. Szük-
séges C és E kategória. Tel. 0733-013-166. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MEGEMLÉKEZÉS
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Az élveszületések és halálozá-
sok számának különbségéből 
adódó természetes népesség-
fogyás 6581 fő volt május-
ban, szemben a tavalyi ötödik 
hónapban jegyzett 9026-tal – 
derül ki az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS) hétfőn köz-
zétett adataiból. 

A hivatalos statisztikák szerint 
2022 májusában 14.226 gyermek 
született Romániában, 3110-zel 
több, mint egy hónappal korábban. 
Ugyanakkor az idei ötödik hónap-
ban 20.807 halálesetet jegyeztek, 
ami 1348-cal kevesebb az április-
ban regisztráltnál. Az egyéves kor 
betöltése előtt bekövetkezett halá-
lozások száma 81 volt, nyolccal na-
gyobb, mint egy hónappal 
korábban. 

Idén januárban az előző év de- 
cemberéhez képest nőtt a halálozá-
sok száma, 2021 januárjához viszo-
nyítva azonban csökkent. 
Februárban mind az előző hónap-
hoz, mind az egy évvel korábbihoz 
mérten növekedést jegyeztek, majd 
a március–májusi időszakban csök-
kenő tendencia figyelhető meg 
mind az előző havi, mind az egy 
évvel korábbi adatokhoz viszo-
nyítva – jegyezte meg az INS.  

Az összes haláleset kétharmada a 
70 éven felüliek körében követke-
zett be, ebből 8541 haláleset (41 
százalék) a 80 éven felüliek, 5187 
haláleset (24,9 százalék) pedig a 
70-79 évesek körében; 3974 halále-
setet (19,1 százalék) a 60-69 évesek 
korosztályában jegyeztek. A legke-
vesebb haláleset a 0-4 évesek (105), 

a 20-29 évesek (74) és az 5-19 éve-
sek (59) korcsoportjában történt. 

A legfőbb halálokok a követke-
zők voltak: a keringési rendszer be-
tegségei (11.440 haláleset, az összes 
halálozás 55 százaléka); daganatos 
betegségek (3859, 18,5 százalék); 
légzőszervi betegségek (1757, 8,4 
százalék).  

Az INS szerint idén májusban 
11.101 pár kötött házasságot, 4321-
gyel több, mint áprilisban. A válá-
sok száma 128-cal 1931-re 
csökkent.  

A természetes fogyás idén május-
ban 6581 fő, tavaly májusban 9026 
fő volt. Az élveszületések száma 
1062-vel alacsonyabb volt idén má-
jusban, mint tavaly, míg az elhalá-
lozásoké 3507-tel volt kisebb. 
(Agerpres) 

6581 fő volt májusban 
a természetes népességfogyás 

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk drága jó 
édesanyánkra,  

RÁDULY ANNÁRA  
(született Fábián)  

halálának első évfordulóján, valamint felejthetetlen édesapánkra,  
id. RÁDULY BÉLÁRA  

halálának harmadik évfordulóján. 
Jóságuk, szeretetük, áldott, szép emlékük szívünkben örökké 
élni fog. Nyugodjanak békében! 

Bánatos szeretteik. (16472-I) 

DOMOKOS ZOLTÁN VAGYONFELÜGYELŐ ÉS FELSZÁMOLÓ egy 
tömbben,  

nyilvános árverésen értékesíti  
a marosvásárhelyi ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM KFT. alábbi 
ingóságait: Citroen Jumper márkájú haszongépjármű, elektromos 
pizzakemencék, süteményeshűtő, fagyasztók, televíziók, edények, 
poharak, asztalok, székek, mosógép, sportterem-felszerelés – 
elliptikus „tréner”, futószalag, terembiciklik. 
Kikiáltási ár: 220.402 lej + héa 
Az árverésen való részvételi feltételek: 24 órával a licit kiírt időpontja 
előtt be kell nyújtani a felszámolóhoz a részt vevő társaság bejegyzési 
okmányát, magánszemélynek a személyi igazolvány másolatát, a 500 
lejes részvételi díj befizetésének bizonylatát, a tenderfüzet 
megvásárlását igazoló iratot, a kikiáltási ár 10%-ának befizetéséről 
szóló bizonylatot. A 10% értékű foglalót a következő 
bankszámlaszámra kell befizetni: IBAN RO83 BRDE 270S V382 8172 
2700, BRD, Suc. Tg. Mureş. 
A licit helyszíne és időpontja: Marosvásárhely, Sörház (Sinaia) utca 
3/2. szám, 2022. július 15., déli 12 óra. Amennyiben az első árverésen 
nem kelnek el a meghirdetett javak, hetente megtartják az árverést, 
péntekenként, ugyanazon a helyszínen és ugyanabban az órában, a 
javak értékesítéséig. 
Érdeklődni a 0749-196-816-os telefonszámon vagy a 
ciidomokoszoltan@gmail.com e-mail-címen lehet. 
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Marosvásárhelyi látogatása során Arthur Mattli őexcellenciája, a 

Svájci Államszövetség romániai nagykövete megbeszélést folytatott 
az Azomureş vezérigazgatójával, Harri Kiiskivel.  

A megbeszélés fő témája a vállalat jelenlegi helyzete az energiavál-
ság idején és a műtrágyagyártás állapota volt európai szinten.  

A fenntarthatóságról és az ilyen irányú programokról is tárgyaltak. 
A Maros megyében megvalósuló beruházások által a Svájci Állam-

szövetség jelentős szereplője a román gazdaságnak.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


