
Nem új a kezdeményezés, már májusban is gondok és tün-
tetések voltak a marosvásárhelyi Somostetőn található 
bódék kapcsán. Július 14-én pedig az Állatkert és Somostető 
Igazgatósága írásban értesítette azokat a gazdasági szerep-
lőket, akik ott ideiglenes építményeket vagy lakókocsikat he-
lyeztek el, hogy 15 napjuk van arra, hogy lebontsák a 
kioszkokat, és elhagyják az erdőalaphoz tartozó területet. 

Szántó János, a Marosvásárhelyi Állatkert igazgatója elmondta, hogy 
ez a mostani felszólítás annak a folyamatnak a része, ami még januárban 
elkezdődött. A jelenlegi felhívás arról szól, hogy a különböző építmé-
nyeket és a lakókocsikat el kell távolítani a területről, hiszen illegálisan 
vannak ott. Azért van erre szükség, mert Natura 2000-es területről van 
szó, és a közgyűlés legutóbbi határozatában meghatározták, hogy mi szá-
mít mozgóárusnak, és az hol árulhat. Ennek értelmében nem árulhat a 
jelenlegi helyen, emelte ki Szántó János. 

A „kivételek 
megszüntetése” érdekében 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) világgazdasági becslései szerint 

a következő időszak gazdasági kilátásai lényegesen rosszabbak lesz-
nek. 

A Nemzetközi Valutaalap jelentése egyfajta reagálás a globális 
gazdaságot fenyegető egyre növekvő kockázatokra. Megállapították, 
hogy az emelkedő élelmiszer- és energiaárak, a feltörekvő piacokra 
irányuló tőkeáramlás lassulása, az újra erősödni látszó világjárvány 
és a kínai gazdaság lassulása több kihívást jelent a döntéshozók szá-
mára. Ezt mondta az IMF stratégiai igazgatója a G20 pénzügymi-
nisztereinek és jegybankelnökeinek július 16-án Balin tartott 
testületi ülésén. Egyben figyelmeztetett, hogy a következő előrejelzés 
még pesszimistább lesz. Az, hogy a találkozó közös nyilatkozat nélkül 
ért véget, gazdasági elemzők szerint rámutatott a növekvő inflációra 
adott globális válasz összehangolásának nehézségeire és a recesszió 
miatti aggodalmakra. 

Az IMF legfrissebb, áprilisban megjelent jelentésében az intéz-
mény már lefelé módosította a világgazdaság idei alakulására vo-
natkozó becsléseit. A jegybanki tisztviselők világszerte küzdenek, 
hogy megfelelő választ találjanak a kínálati oldali problémák által 
táplált áremelkedésekre. (A mienk hársfateát javasolt a pénzügyi ag-
godalmak orvoslására.) 

(Folytatás a 4. oldalon)
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A szakoktatás iránt 
kisebb az érdeklő-
dés  
A szakközépiskolák magyar tannyelvű 
osztályaiban több a betöltetlen hely a 
korábbi években keresett szakokon is, 
mint például a fodrászat, az elektro-
nika, a turisztika, az élelmiszeripar, a 
mechanika. A szakiskolákban pedig, 
ahogy a tanfelügyelőség egyik képvi-
selője fogalmazott, „fúj a szél”.  
____________4. 
Ahol az ünnep is 
tanulva telik 
A Szovátai Népi Játszóház idén ün-
nepli fennállásának és működésének 
tizenötödik évfordulóját. Az ünnepi pil-
lanatokban jutott egy kis idő a tortára 
is, de három napon át a játékos tanu-
láson volt a hangsúly az új szovátai 
óvodában. 
____________5. 
Ádámos község 
a pályázatok 
élvonalában 
2021 végén a Közpénzügyi Miniszté-
rium által közzétett összesítés szerint 
a Maros megyei községek között Ádá-
mos a második helyet foglalja el a ta-
valy lehívott pályázati finanszírozások 
nagyságrendje szerint. 
____________6. 

El kell hagyni az erdőalap részét képező területet 

Mi lesz a Somostetőn 
a bódékkal? 

Illusztráció. Fotó: Nagy Tibor (archív)

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Több ismerősöm rám kérdezett, 
hogy indul-e egyáltalán magyar ok-
tatás a George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetemen. Az elektro-
nikus ismertetőben apró betűkkel 
azt írja, hogy igen, de az egyetem 
által a főtéri park szélére kihelyezett 
nagy hirdetőtáblákon, amelyek csak 
román nyelvűek, és amelyeken az 
angol nyelvű orvosi oktatás önálló 
karként szerepel, a magyarnak 
nyoma sincsen.  

Ez lenne a valóság, és csak porhintés 
volt, amit az internetre kitettek? Vagy talán 
az egyetem vezetősége szégyellte kiírni, 
annyira semmibe veszi a magyar oktatást? 
– tették fel ismerősök és ismeretlenek a kér-
dést, miközben a táblákat fényképeztem. És 
mi szó nélkül hagyjuk? – tették hozzá. 

A régi „szép” időkben a magyar orvosi 
és gyógyszerészeti oktatás céljából Maros-
vásárhelyre költöztették a kolozsvári egye-
tem orvosi karát, amely a gyógyszerészettel 
bővült, majd jelenlegi vezetése idején addig 
lombosodott, házasodott, hogy a kezdeti 
célt már említésre sem érdemesítve feltehe-
tően szégyelli a magyar nyelvű oktatást? Az 
angol nyelvűt viszont nem, annak nem volt 
probléma külön kart létrehozni, de a ma-
gyarnak nem jár. Csúfság és megalázó, 
hogy még annyira sem tartják érdemesnek, 
hogy feltüntessék a létezését két szóban leg-
alább. Ehhez képest a kétnyelvű hirdetés 
már valóságos utópia lenne… Csakhogy a 
valóság elhallgatása annak meghamisítását 
jelenti. (bodolai)  

 

IDŐJÁRÁS 
Napos idő 
Hőmérséklet: 

max. 27 0C 
min.  9 0C

Ma EMÍLIA, holnap ILLÉS 
napja. 
EMÍLIA: az Emil férfinév női 
párja. Jelentése: versengő, vetél-
kedő. 
ILLÉS: az Éliás önállósult ma-
gyar változata.   

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 18.

1 EUR 4,9390
1 USD 4,8651

100 HUF 1,2255
1 g ARANY 269,5312

Ezüstfogadalom a Kármelben 
Július 20-án, szerdán, Szent Illés ünnepén, 15 órakor a ma-
rosszentgyörgyi karmelita kolostor kertjében szabadtéri 
szentmise keretében Katalin Ildikó nővér ezüstfogadalmára 
kerül sor. Főcelebráns Kajtár Edvárd, a pécsi székesegyház 
plébánosa. 

Iratkozás a pótérettségire 
A sikertelenül érettségizett vagy a megmérettetésből kima-
radt diákok a héten (július 18–25. között) iratkozhatnak fel 
az őszi pótérettségire, amely augusztus 16-án a román 
nyelv és irodalom írásbeli vizsgával kezdődik. 17-én a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgyból, 18-án a választott tan-
tárgyból, 19-én anyanyelvből vizsgáznak. A szóbeli 
kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között zajlanak. Az 
óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31-én, 
a végső eredményeket szeptember 3-án teszik közzé.  

Középiskolába készülők második 
elosztása 

A július 14-i számítógépes elosztás során beiskolázott, 
nyolcadik osztályt végzett diákok július 20-áig, szerdáig irat-
kozhatnak be a középiskolába, ahova felvételt nyertek. A 
betöltetlenül maradt helyeket július 25-én teszik közzé. A 
képesség- vagy nyelvvizsgát szervező, betöltetlen helyek-
kel rendelkező tanintézmények megmérettetésére 26-án 
lehet beiratkozni, a vizsgákra 27–28-án kerül sor, az ered-
ményeket 28–29-én hozzák nyilvánosságra. A szabadon 
maradt középiskolai helyekből augusztus 1–3. között vá-
laszthatnak az első, számítógépes elosztásból kimaradt di-
ákok, őket 4–5-én sorolják be, választásuk szerint, a 
betöltetlenül maradt helyek valamelyikére.  

Esküvőiruha-vásár 
A hét végén, július 22–24. között esküvőiruha-vásárt tarta-
nak a marosvásárhelyi Promenada Mallban. Az érdeklődők 
a menyasszonyi ruhák, vőlegényi öltönyök és alkalomhoz 
illő lábbelik mellett jegygyűrűkből is válogathatnak. A vásár 
mindhárom napon délelőtt 10 órától este 10-ig látogatható.  

Szombattól zárva az uszoda 
 Július 23-án, szombaton bezár a marosvásárhelyi Mircea 
Birău fedett uszoda. A létesítményben ebben az időszak-
ban végzik el a szokásos nyári karbantartási, felújítási mun-
kálatokat – tájékoztat Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal.  

Hosszított program 
az útlevélosztályon 

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

Hitchcock-film a G Caféban 
A marosvásárhelyi Édentől Keletre filmklub szervezésében 
Alfred Hitchcock Londoni randevú (The Lady Vanishes) 
című, 1938-as alkotását vetítik 20-án, szerdán 19 órától a 
marosvásárhelyi G Caféban.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

19., kedd 
A Nap kel  

5 óra 48 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 9 perckor.  
Az év 200. napja,  

hátravan 165 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Mintha nem létezne magyar oktatás 
Egyoldalú hirdetőtáblák a Rózsák terén  

Kuriózumnak számító, a sörkészítés és -fogyasztás 
történetét bemutató vándorkiállítás nyílik július 
22-én, pénteken 18 órakor a Maros Megyei Mú-
zeum várbeli épületében Ez sör! A sernevelőtől a sör-
gyárig címmel.  

A szervezők – a kiállítás anyagát összeállító budapesti 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kun-
szentmártoni Helytörténeti Múzeum – egyebek mellett arra 
derítenek fényt, hogy miként vált Kőbánya a magyarországi 
sörgyártás fellegvárává, inkább a polgárság vagy a munkás-
osztály itala volt-e a sör, hogyan reklámozták, és elsősorban 
sör- vagy borfogyasztók-e a magyarok. A látogatók a közép-
kori sörkészítőkről, a cseh és német sörözőkről, az ipari sör-
termelés és a legfontosabb, ma is működő sörgyárak 
történetéről is megtudhatnak érdekességeket, emellett végig-
követhetik a folyamatot, amíg az árpából maláta lesz, és azt 
is megérthetik, hogy mi a különbség az alsó és felső erjesztés 
között. Bemutatásra kerül továbbá Jäger Sebestyén, egy 18. 
századi kunszentmártoni sörkészítő története, a kiállítás új-
donságaként pedig a vásárhelyi egykori sörgyártás legfon-
tosabb entitása, a Bürger sörgyár néhány emléke is felvillan.  

A péntek esti megnyitón dr. Török Róbert, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója, a ván-
dorkiállítás kurátora, valamint Ötvös Koppány-Bulcsú, a 
Maros Megyei Múzeum igazgatója mond beszédet.  

A rendezvény partnerei: Maros Megyei Múzeum, Maros-
vásárhely Műemléki Topográfiája, Oracler Advertising Kft., 
támogató: Dreher Sörgyárak Zrt. Söripari Emléktár – Dreher 
Sörmúzeum. 

A kiállítás október 31-ig látogatható keddtől péntekig 9–
16, szombaton 9–14, vasárnap 9–13 óra között. Hétfőnként 
a múzeum zárva tart. (nszi) 

Különleges vándorkiállítás a várban 
Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig 

Júliusban péntek délelőttönként 10 órától a hagyomá-
nyos Nyári iskola a múzeumban című vakációs tevékeny-
ségekre várják a gyermekeket a marosvásárhelyi 
természettudományi múzeum munkatársai. 22-én Repülő 
szirmok, 29-én Az ombre frizurás emlős címmel zajlik két-

órás foglalkozás. A részvételi díj alkalmanként egy gyerek 
számára 8 lej. Feliratkozni kedden, szerdán és csütörtökön 
9–13 óra között lehet a természettudományi múzeum 
Horea utca 24. szám alatti székhelyén vagy a 0740-189-
067-es telefonszámon.  

Nyári iskola a természettudományi múzeumban 



Az élet örök értékeihez és a tábor hagyományaihoz 
ragaszkodás jegyében „Van, ami örök” mottóval 
kedden kezdődik meg Tusnádfürdőn a 31. Bálvá-
nyosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. Az erdélyi 
Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és a budapesti szék-
helyű Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 
Tusványosként emlegetett, vasárnap hajnalig tartó 
rendezvénysorozata több mint négyszáz közéleti és 
szórakoztató programmal várja az érdeklődőket. 

A Tusványos egyedi színfolt a nyári rendezvénykínálatban, 
három évtizedes fennállása pedig azt igazolja, hogy igény van 
a közéleti és politikai témákat kulturális programokkal és szó-
rakozási lehetőséggel ötvöző székelyföldi rendezvényre – ma-
gyarázta az MTI-nek Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, a Tusványos po-
litikai programfelelőse. A szervezők ezért nem feltétlenül az 
újításokra összpontosítanak, hanem inkább arra, hogy a Tus-
ványos az maradjon, amiben egyedi és amiért törzsközönsége 
megszerette. 

A mindenkori újdonságot az időszerű politikai témák adják, 
amelyeket a programfelelős idén négy témakörbe csoportosí-
tott. Az első a háború és következményei, a második a gazda-
sági helyzet és a válságkezelés, a harmadik Európa jövője, 
kilátásai, a negyedik pedig „minden, ami nemzetpolitika”. 

Idén sem marad el a Kárpát-medencében működő magyar 
érdekvédelmi szervezetek és pártok vezetőinek péntek dél-
előtti nemzetpolitikai kerekasztala, szombaton Orbán Viktor 
miniszterelnök és Tőkés László, az EMNT elnöke tart elő-
adást, valamint válaszol a közöség kérdéseire, a fórumon 
pedig a szabadegyetem egyik alapítója, Németh Zsolt, az Or-
szággyűlés külügyi bizottságának elnöke lesz a moderátor – 
sorolta Sándor Krisztina. 

Idén 47 partnerszervezet 27 helyszínen szervez programo-
kat, ezek között újdonságok is vannak, mivel egyes előadó-
sátrak átalakultak, a számukat ugyanis a helyszűke miatt nem 
lehet már növelni. A programfelelős a Magyar Kultúra sátrat 
emelte ki az új helyszínek közül, valamint a Buzánszky Jenő-
sportteraszt, ahol sok jeles magyar sportolóval, olimpikonnal 
és Marco Rossival, a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitá-
nyával is találkozhatnak az érdeklődők. A részletes program a 
Tusványos.ro honlapon található, és mobilalkalmazással is el-
érhető. 

A Tusványost a koronavírus-járvány és az ezzel kapcsolatos 
egészségügyi korlátozások, illetve bizonytalanságok miatt sem 
2020-ban – a 30. évfordulón –, sem 2021-ben nem lehetett 
megszervezni. A kétéves kihagyás után a szabadegyetemi elő-
adások tematikájában sem lehet eltekinteni a világjárvány kö-
vetkezményeitől, mint ahogy attól sem, hogy Romániában 

éppen felfelé ível a járványgörbe hatodik hulláma. Sándor 
Krisztina szerint azonban a román hatóságok semmilyen ezzel 
kapcsolatos intézkedést nem kértek a szervezőktől a megszo-
kott közegészségügyi elvárásokon, a szervezőktől igényelt 
családorvosi igazolásokon kívül. 

Egy másik – immár „örökös” – szervezési aggály az, hogy 
a fenyőerdők által körülvett Tusnádfürdőre már évek óta be-
járnak kukázni a vadászati tilalom óta elszaporodott medvék. 
Sándor Krisztina szerint a polgármesteri hivatal, a vadőrök, a 
csendőrök fel vannak készülve a helyzet kezelésére, jó néhány 
medvét el is vittek, de semmi garancia nincs arra, hogy a nagy-
vadak nem térnek vissza. 

Csak azt tudják javasolni a rendezvény résztvevőinek, hogy 
vigyázzanak egymásra, ne menjenek hajnalban egyedül a szál-
láshelyükre, mert akkor a legvalószínűbb, hogy medvével ta-
lálkoznak, ha pedig ez mégis bekövetkezik, akkor ne etessék 
a vadat, ne próbáljanak közös szelfit készíteni vele, hanem ke-
rüljék ki és hívják a 112-es sürgősségi számot. 

Bár a Tusványos alapítóinak gyermekei is felnőttek már, és 
a politikára összpontosító médiaérdeklődés félrevezető lehet, 
a Tusványos mindmáig megőrizte diáktábor jellegét, ahol a 
közélet iránt még nem túl fogékony fiatalok is számos érdekes 
rendezvényt, szórakozási lehetőséget találnak – mutatott rá 
programfelelős. A legtöbb fiatal a sátortábort választja, de 
sokan magánházak udvaraiba kérezkednek be sátraikkal. A 
Tusványosra a belépés ingyenes, csak a délután négy óra után 
– tehát kifejezetten „bulizni” – érkezőknek kell alkalmanként 
harminc lejt fizetniük a karszalagért, 120 lejért pedig a teljes 
hétre érvényes „koncertbérlet” is vásárolható. 

A Tusványos egyszerre fesztivál és szabadegyetem, amely 
a Fidesz és az erdélyi jobboldali beállítottságú magyar ifjúsági 
mozgalmak partnerségéből jött létre az 1990-es évek elején. 
A nemzetpolitikai témákat boncolgató bálványosi szabadegye-
tem 1997-ben költözött Tusnádfürdőre: a két településnév ösz-
szevonásából huszonöt éve kapta a rendezvény a Tusványos 
nevet. A politikai fórum Tusnádfürdőn diáktáborral egészült 
ki, amely számos ifjúsági rendezvénnyel bővítette a program-
kínálatot, és megalapozta a szervező csapat folyamatos meg-
újulását. 

A „nulladik napi” koncertekkel – a Transylvanium, Nagy 
Feró és a Beatrice, valamint a Tankcsapda fellépésével – ked-
den este kezdődik a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor rendezvénysorozata, a szakmai-közéleti programok 
hivatalos megnyitójára szerda délelőtt kerül sor. A hét folya-
mán a Margaret Island, Kowalsky meg a Vega, az Aurevoir., 
a Bagossy Brothers Company, a 4S Street, a Blahalouisiana, 
Szabó Balázs Bandája és a Honeybeast is fellép a 31. Tusvá-
nyoson. (MTI) 

Románia esetében áprilisban az IMF jelentősen mó-
dosította az idei gazdasági növekedésre vonatkozó becs-
léseit. A Nemzetközi Valutaalap képviselői arra kérték 
a román kormányt, hogy hozzon intézkedéseket az adók 
és illetékek stabilizálása érdekében. Egy ilyen intézke-
dés az IMF képviselői szerint megakadályozná az ál-
lamháztartás romlását. 

Június elején az IMF szakértői egy ambiciózus fiská-
lis reform végrehajtását javasolták a román hatóságok-
nak, hogy mindenki rendesen fizesse az adót. Arra is 
felszólították, hogy hatékonyan használja fel az NGEU 
keretében rendelkezésre álló jelentős forrásokat. Egy-
ben az állami beruházások jobb kezelését is javasolták. 

Mit tett a kormány? A minap sürgősségi rendelettel 
módosította az adótörvényt, és adóemelést rendelt el 
több területen. Például a jelenlegi 5-ről 9%-ra emelke-
dik a vendéglátóiparban alkalmazott héakulcs, az osz-
talékadó pedig 5-ről 8 százalékra nő. Ugyanakkor 
„nagyvonalúan” ejtette a nagyvállalatok esetén sokszor 
lebegtetett szolidaritási adó bevezetést. Mindezt tette – 
ahogy a miniszterelnök fogalmazott – a stabilitás és a 
kiszámíthatóság biztosításért az üzleti szféra számára, 
valamint bizonyos „kivételek” megszüntetése érdeké-
ben.  

A kormányfő optimista, mert, mint mondta, a napok-
ban közzétett statisztikai adatok azt igazolják, hogy a 
kormányzati intézkedések ösztönzőleg hatnak a beruhá-
zásokra, segítik a munkahelyek megőrzését és új mun-
kahelyek létrehozását. 

A kis- és középvállalkozások nem így látják. Szerintük 
az intézkedések nagy része igazságtalan, az állam első-
sorban a mikrovállalkozásokat sújtja, a legnagyobbak-
hoz nem mer nyúlni. 

A parlament elé kerül a finn 
és svéd NATO-csatlakozás ügye 

Klaus Iohannis államfő hétfőn aláírta azt a rendeletet, 
amelynek értelmében a parlament elé terjeszti ratifi-
kálásra a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság 
NATO-csatlakozásáról szóló jegyzőkönyveket. A kor-
mány szerdán hagyta jóvá a Finnország és Svédor-
szág NATO-csatlakozási jegyzőkönyvének 
ratifikálásáról szóló törvénytervezetet. Az Észak-at-
lanti Szerződés Szervezete június végi madridi 
csúcstalálkozóján hivatalosan meghívta tagjai közé 
Svédországot és Finnországot. A két csatlakozási 
jegyzőkönyvet július 5-én fogadták el Brüsszelben. A 
jegyzőkönyveket a NATO-tagállamok parlamentjei-
nek is ratifikálniuk kell. (Agerpres) 

Az EU területének közel felét 
fenyegeti aszály 

Az EU területének 46 százalékát, főként a délnyugat-
európai részeket fenyegeti aszály – hívta fel a figyel-
met az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja 
által hétfőn közzétett jelentés. A dokumentum szerint 
a több európai régiót már év eleje óta sújtó aszály to-
vábbterjed és súlyosbodik. A csapadékhiány hatással 
van a folyók vízhozamára, továbbá csökkent a tárolt 
vízmennyiség, ami negatív hatást fejtett ki az ener-
giaágazatra. A kutatók felhívták a figyelmet, hogy a 
vízellátás a következő hónapokban veszélybe kerül-
het, mivel előrejelzések szerint a következő három 
hónapban a szokásosnál szárazabb időjárás várható 
Európa nagy részén. A kutatóközpont szerint a szá-
razság Olaszországot érintette a legsúlyosabban. A 
Pó folyó medencéje mentén súlyos aszályra kell szá-
mítani. Öt olasz régióban vízhasználati korlátozáso-
kat vezettek be. A kutatók arra is rámutattak, hogy a 
vízhiány és a nagy hőség miatt Franciaországban, 
Romániában, Spanyolországban, Portugáliában és 
Olaszországban, Németországban, Lengyelország-
ban, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarorszá-
gon is csökkenni fog a terméshozam. (MTI) 

Diplomáciai vita a szerb elnök 
tervezett horvátországi útja miatt 

Diplomáciai vita alakult ki vasárnap Szerbia és Hor-
vátország között amiatt, hogy a szerb elnök előzetes 
bejelentés nélkül látogatott volna el Jasenovacba, a 
második világháborús horvátországi koncentrációs 
tábor helyén épült emlékhelyhez. Gordan Grlic Rad-
man horvát külügyminiszter bejelentette: a zágrábi ve-
zetés nem hivatalos csatornákon keresztül értesült 
arról, hogy Aleksandar Vucic szerb államfő ellátogatna 
a jasenovaci emlékműhöz. Elfogadhatatlan, hogy egy 
magas rangú állami vezető a megszokott diplomáciai 
kommunikációt kikerülve látogasson el egy másik or-
szágba. Ez nem egy tengerparti nyaralás, az ilyen lá-
togatásokról értesíteni kell a másik felet, egy elnök 
védett személynek számít – közölte. A horvát indoklás 
ellenére a szerb kormány tagjai felháborítónak nevez-
ték, hogy megtagadták Aleksandar Vucictól a beuta-
zást, aki „magánemberként” rótta volna le tiszteletét a 
második világháborús áldozatok előtt. A horvát külügyi 
tárca szerint viszont egy külföldi állam magas rangú 
tisztségviselőjének látogatása nem lehet magánjel-
legű a jasenovaci emlékműnél. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

A „kivételek 
megszüntetése” érdekében 

Tusványos 
„Van, ami örök” mottóval rendezik meg az idei tábort 
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Csíkszeredában ülésezett a Magyar Polgári Párt (MPP) or-
szágos tanácsa, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
országos küldöttgyűlése, a tanácskozás résztvevői pedig meg-
tartották együttes küldöttgyűlésüket is, melyen ismételten 
megerősítették a két párt fúziójára, valamint az Erdélyi Ma-
gyar Szövetség (EMSZ) mint új politikai párt bejegyzésére 
vonatkozó szándékukat. Minderre azért volt újra szükség, mert 
a Bukaresti Táblabíróság korábban jogerősen elutasította a két 
párt fúziójának bejegyzését, egyebek mellett arra hivatkozva, 
hogy az új párt hivatalos nevét magyarul és románul is be kí-
vánták jegyeztetni.  

A küldöttek elfogadták a pártfúziós protokollumot, az 
EMSZ szervezési és működési alapdokumentumát, az ismé-
telten bejegyzésre váró új párt politikai programját, valamint 
megbízták a két párt országos elnökségeit az EMSZ bejegy-
zése érdekében történő jogi lépések megtételével.  

„Újra mérföldkőhöz értünk, amikor is megoldást kell talál-
nunk szabadságvágyunk kifejezésére, s tennünk kell az önki-
fejezésünk eltiprását célzó szándékok ellen. Útjaink 

egyesítésével és az előző időszak rossz döntéseinek orvoslá-
sával teremthetjük meg azt az egységet, amely csírája lehet 
egy új nemzeti erő létrehozásának, és együtt készülhetünk fel 
az előttünk álló kihívásokra” – mondta Mezei János. Az MPP 
elnöke hozzátette: aki nem támogatja, vagy akadályoztatja az 
összetartozás vágyán alapuló együttműködést, az az erdélyi 
magyar jobboldal törekvéseit gyengíti. „Igazi összefogásban 
kell felkészülnünk az előttünk álló megmérettetésekre, s töre-
kednünk kell minél több polgármesteri és képviselői mandá-
tum megszerzésére, hiszen a mi feladatunk kiváló, bátor és 
tiszta szívű embereket juttatni a cselekvők táborának első so-
rába. Gondolkodjunk együtt, cselekedjünk együtt!” – zárta be-
szédét Mezei János.  

„Úgy tűnik, igazán makacs emberek vagyunk, hiszen bár-
mennyire is szeretnének eltántorítani bennünket az EMSZ be-
jegyzésétől, mi mégis itt vagyunk, újból hitet teszünk a fúzió 
mellett, s közösen valljuk: az erdélyi magyar nemzeti oldal 
egységének és az Erdélyi Magyar Szövetségnek nincs alter-
natívája” – jelentette ki Csomortányi, majd emlékeztetett: az 

MPP és az EMNP korábbi 
együttes küldöttgyűlésén jelen-
lévők elsöprő többséggel támo-
gatták a pártfúziót, a bíróság 
azonban ennek ellenére meg-
akadályozta azt. „Mindez nem 
véletlen, és azt jelzi, hogy az út, 
amelyen elindultunk, helyes. Az 
erdélyi magyar nemzeti oldal 
együttműködése stratégiai je-
lentőségű kérdés, s mára már 
bebizonyosodott, hogy az 
EMSZ színeiben tisztséget szer-
zett önkormányzati vezetők jó 
gazdái településeiknek, a mi 
feladatunk pedig továbbra is az, 
hogy az egyre zűrzavarosabb 
kül- és belpolitikai helyzet elle-
nére erős önkormányzatokat te-
remtsünk, melyek közösségeink 
védőbástyái lesznek” – mondta 
a Néppárt elnöke.  

Az Erdélyi Magyar 
Szövetség sajtóirodája 

Ismét kezdeményezik 
az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzését 



Az országos elosztás nyomán megyénkben 2896 diákot 
osztottak be az általuk megjelölt iskolába. 

Továbbra is az elméleti és a tehetséggondozó középiskolai 
osztályok iránt volt a legnagyobb az érdeklődés a nyolcadik 
osztályt végzett diákok körében. A tehetséggondozó osztá-
lyokban a marosvásárhelyi művészeti líceumban, a sportis-
kolában és a két teológiai (református és katolikus) 
osztályban minden hely betelt, a Mihai Eminescu középis-
kolában két üres hely maradt.  

A szakközépiskolák magyar tannyelvű osztályaiban több 
a betöltetlen hely a korábbi években keresett szakokon is, 
mint például a fodrászat, az elektronika, a turisztika, az élel-
miszeripar, a mechanika. A szakiskolákban pedig, ahogy a 
tanfelügyelőség egyik képviselője fogalmazott, „fúj a szél”. 
Nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt azzal a közel ezer 
diákkal, akik a tanév kezdetén beiratkoztak ugyan a nyolca-
dik osztályba, de nem vettek részt a képességvizsgán, és 
szakiskolába sem jelentkeztek. Remélhetőleg, ha átmennek 
a pótvizsgán, „kikötnek” a szakiskolai képzésben, ahol na-
gyon sok, változatos és érdekes szakma elsajátítását teszik 
lehetővé.  

A vizsgázók közül 3913-an írták meg a dolgozatot minden 
tantárgyból, és ahol hely volt, ha nem érték el az ötös általá-
nost, akkor is beírták őket, annak ellenére, hogy ilyen ered-
ménnyel egy szakközépiskolában is nehéz lesz eljutniuk az 
érettségiig, és megírni az átmenő hatos jegyet.  

Az üresen maradt helyek ellenére 39 diák kimaradt az el-
osztásból, mert kevés olyan lehetőséget tüntettek fel a beirat-
kozási lapon, amire a képességvizsgán elért jegyük elegendő 
lett volna. Helyzetüket a második elosztás idején rendezik, 
július 21–25. között.  

Líceumi helyek természettudományok, azaz reál szakon 
az erdőszentgyörgyi (7 hely), a marosludasi (10), a dicső-
szentmártoni (16) és a nyárádszeredai (14) elméleti középis-
kolákban nem teltek be, humán szakon a segesvári Mircea 
Eliade (6 hely), a szovátai (1), a dicsőszentmártoni (9) és a 
nyárádszeredai (14) középiskolában maradtak üres helyek. 
Szakközépiskolai helyek az építészeti (építészet 1), a Şincai 
(mechanika 1), a Traian Vuia (fodrászat 8, villamossági tech-
nikus 12 hely), a Ion Vlasiu (környezetvédelem 10 hely) és 
a szászrégeni Lucian Blaga szakközépiskolában (turizmus, 
élelmiszeripar 16) nem teltek be. 

Országos szinten 10.035 diákot soroltak be a megjelölt is-
kolába, 6852-en maradtak ki, és 4993 hely maradt betöltet-
lenül. (bodolai)  

Az igazgató hozzátette, hogy május óta folyamatosan li-
citálnak az új helyekre, bár még időbe telik, amíg megszü-
letik a végleges döntés, és azt a közgyűlés elfogadja, 
egyelőre a jelenleg érvényes közgyűlési határozatot kell 
betartassák a Somostetőn működő gazdasági szereplőkkel. 

A jelenlegi igazgatóság idén január 1-jén vette át a So-
mostető irányítását, és akkor derült ki, hogy az árusoknak 
soha nem volt szerződésük. Az új vezetés célul tűzte ki, 
hogy mindent törvényesen végez. Ebbe az is beletartozik, 
hogy az élelmiszert árusító helyek kapcsán versenytárgya-
lást kell kiírni, erre pedig az elmúlt 10–15 évben nem került 
sor. Egy másik szempont az, hogy a Somostetőn legyenek 
az európai normák betartva, azaz az ott levő kioszkok le-
gyenek ellátva vízzel, kanalizálással és elektromos áram-
mal. Jelenleg ezek nincsenek megoldva, csak improvizált 
berendezések vannak, ami egyrészt elfogadhatatlan, más-
részt veszélyes. 

Szántó János elárulta, hogy készült egy tanulmány, 
amelynek értelmében egy bizonyos területet kivettek az er-
dőalapból, és oda el lehetne helyezni az új bódékat. Ez a 
terület a játszótér és az állatkert között, középen helyezke-
dik el. Az igazgatóság már a terveket is elkészítette, az áru-
sok a megadott területen kényelmesen elférnek, nem kell 
tartani zsúfoltságtól. 

Az a kérdés, hogy mikor kerülhet sor a versenytárgya-
lásra? Szántó János úgy fogalmazott, hogy a tanulmányt és 
a terveket elkészítették, ahol szükség volt rá, megváltoz-
tatták a szabályzatot. A papírok most már készen vannak. 
A dokumentáció a közgyűléshez kerül, azt követően lehet 
meghirdetni a licitet. Az igazgató szerint az év végéig min-
den a helyére kerülhet. Természetesen kérdés, hogy idén a 
Somostetőre látogatók hol fognak elfogyasztani egy üdítőt, 
sört vagy lángost? Ugyan van egy házikó, amely az önkor-
mányzat hatáskörébe tartozik, de ha mindössze egy ven-
déglátóegység fog működni, nagy sorok fognak kialakulni. 
Az állatkert igazgatója ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta 
a Marosvásárhelyi Rádiónak, hogy a mozgóárusok, vagyis 
azok, akik például lakókocsiban folytatják a tevékenysé-
güket, hétvégente, illetve hivatalos ünnepnapokon helyet 
kapnak a Somostetőn. 

Péter Ferenc elöljáróban el-
mondta, hogy megyei tanácselnök-
ként és az RMDSZ megyei 
elnökeként többször is egyeztetett a 
program kapcsán Cseke Attila fej-
lesztési miniszterrel, a fejlesztési 
minisztérium szakembereivel, Ke-
lemen Hunor miniszterelnök-he-
lyettessel, továbbá polgármesteri 
találkozókat szerveztek, hogy a Sa-
ligny program minél hatékonyabb 
legyen. Az egyeztetések után ala-
kult ki a végső sorrend. 
Két megyei út felújítása 
nyert finanszírozást 

– A Maros Megyei Tanács a pri-
oritások sorrendjében nyújtotta be a 
támogatási pályázatokat. A program 
révén 140 millió lej finanszírozást 
nyertünk, az összeget két fontos út-
szakasz felújítására használjuk. Az 
egyik a Marosvásárhely – Szentki-
rály – Mezőbánd – Nagysármás – 
Beszterce megye határa közötti út 
első szakaszának, azaz a Marosvá-
sárhely–Mezőbánd rész felújítása, 
amelyre 127 millió lej támogatást 
nyertünk. A másik a Nyárádtő–
Ákosfalva út felújítását célozza, 
amelyre 12 millió lej támogatást 
hagytak jóvá – fogalmazott a ta-
nácselnök.  

Egy pályázó önkormányzat sem 
maradt finanszírozás nélkül 
– A Maros megyei önkormányzatok 
– beleértve a megyei tanácsot is – 
236 pályázatot nyújtottak be, és 136 
nyert támogatást, ebből 58 víz- és 
csatornahálózat kiépítésére, illetve 
bővítésére, 78 pályázat pedig utak 
és hidak felújítására, építésére. A 
benyújtott pályázatok összértéke 
3,5 milliárd lej, a megnyert összeg 
pedig közel 1,45 milliárd lej. A kor-
mány által a megyének megítélt 
összeg az itt élő lakosság számának 
függvénye. Tehát a nagyobb lélek-
számú megyék többet, a kisebbek 
pedig kevesebb támogatást kaptak 
– mondta Péter Ferenc, aki azt is ki-
emelte, hogy egyetlen pályázó ön-
kormányzat sem maradt 
finanszírozás nélkül, a benyújtott 
pályázatok valamelyike nyert.  
A tanácselnök külön kiemelte, hogy 
az RMDSZ által vezetett 41 önkor-
mányzat 103 projektet nyújtott be, 
ebből 55 pályázat lett nyertes, a tá-
mogatás összértéke közel 539 mil-
lió lej.  
Marosvásárhely 43 milliót nyert 
a vasúti felüljáró megépítésére 

– Az Anghel Saligny program jó 
lehetőség rá, hogy Maros megyében 
folytatni lehessen az elkezdett inf-

rastruktúrafejlesztést – mondta a ta-
nácselnök. 

Néhány példa: Marosvásárhely 
43 millió lejt nyert a Szabadság és 
a Dózsa György utcát összekötő 
vasúti felüljáró építésére. Szászré-
gen, Erdőszentgyörgy, Nyárádsze-
reda és Szováta 78 millió lejt az 
úthálózat korszerűsítésére. Továbbá 
Nyárádgálfalva, Vámosgálfalva, 
Nyárádmagyarós, Székelyvécke, 
Csíkfalva több mint 15 millió lejes 
finanszírozásban részesül hidak épí-
tésére. 

Az ivóvízhálózat, illetve a csator-
nahálózat bővítésére Ákosfalva, 
Balavásár, Mezőpanit, Ádámos, 

Magyaró, Mezőcsávás, Nagyernye, 
Mikefalva, Marosvécs több mint 
150 millió lejt kap. Az úthálózat fel-
újítására Marosszentgyörgy, Dózsa 
György község, Nyárádkarácson, 
Székelybere, Kerelőszentpál, Ma-
roskeresztúr, Gernyeszeg nyert je-
lentős támogatást. 

– Úgy érzem, hogy az RMDSZ-
es önkormányzati vezetők megra-
gadták a lehetőséget a fejlődésre. 
Köszönet azoknak, akik kidolgoz-
ták a programot, akik véglegesítet-
ték a projektek támogatását. 
Következik a szerződések aláírása, 
s ahogy ez meglesz, kezdődhet a 
munka, a tervek véglegesítése, a 

közbeszerzési eljárások lebonyolí-
tása – mondotta az elnök. 

Tekintettel arra, hogy a sok terv 
kivitelezése komoly cégeket, jelen-
tős munkaerőt igényel, a tanácsel-
nök kifejtette, hogy előreláthatólag 
munkaerőhiánnyal kell számolni, 
ugyanis ezek táborát nem lehet 
egyik napról a másikra növelni. Ha 
csak, valamilyen csoda folytán, a 
külföldön dolgozó hazai munkaerő 
egy része vissza nem tér. A másik, 
ami kedvezőtlenül befolyásolhatja 
a munka menetét, az építőcégek 
iránt hirtelen megnőtt kereslet lesz, 
ami megemeli a munkadíjat.  

Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)

Véglegesítették a Saligny program nyertes projektjeit 
1,45 milliárd lej érkezik Maros megyébe  

Pénteken közzétették a kormány által indított Anghel Saligny 
program keretében finanszírozott pályázatok Maros megyei 
nyerteseinek listáját. A megye az elmúlt időszak legnagyobb 
összegű, 1,45 milliárd lejes támogatását nyerte el víz- és csa-
tornahálózat-bővítésre, valamint utak és hidak korszerűsíté-
sére, építésére. Az összeg több mint kétszerese a legutóbbi 
országos településfejlesztési programbeli (PNDL2) támoga-
tási csomagnak, amely 700 millió lej volt. A Saligny program-
ban elnyert pályázatokról Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács 
elnöke számolt be a sajtónak. 

Mi lesz a Somostetőn  
a bódékkal?

  4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________  KÖZÉLET _________________________________________________ 2022. július 19., kedd 

        Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor

A szakoktatás iránt kisebb az érdeklődés  
Maradtak üres helyek 



A Szovátai Népi Játszóház 
idén ünnepli fennállásának és 
működésének tizenötödik év-
fordulóját. Az ünnepi pillana-
tokban jutott egy kis idő a 
tortára is, de három napon át 
a játékos tanuláson volt a 
hangsúly az új szovátai óvo-
dában. 

Az évforduló alkalmából három-
napos tudásmegosztó műhelyt szer-
veztek Léleksimogató nép- 
hagyományaink címmel, ahová pe-
dagógusokat, játszóházvezetőket és 
minden érdeklődőt szívesen láttak. 
Első nap Tálas Ágnes és Kiss Zsolt 
magyarországi pedagógusok, nép-
táncoktatók, kulturális szakembe-
rek, a Lipinka innovatív program 
megalapítói vezették a foglalkozá-
sokat. A járvány idején, amikor nem 
lehetett képzéseket tartani fizikai je-
lenléttel, a népi kultúra több terüle-
tén oktató két szakember egy olyan 
online felületet dolgozott ki a peda-
gógusok számára, amin a népművé-
szet öt pillérére (gyermekjátékok, 
népmese, kézművesség, mondókák, 
népszokások) építve rengeteg olyan 
anyagot tudnak közzétenni, amit a 
pedagógusok mindennapi tevé-
kenységük során nagyon jól hasz-
nosíthatnak az óvodában és 
iskolában, a hagyományos népmű-

vészeti tevékenységek élmény-
alapú, összetett oktatása során. 
Ezzel a programmal ismerkedhettek 
a pedagógusok, ami tulajdonképpen 
Tálas Ágnes készülő könyvének on-
line felületen való megjelenése. 
Hasznos, tartalmas,  
elgondolkodtató témák 

Második nap Agócs Gergely nép-
rajz- és népzenekutató tartott elgon-
dolkodtató előadásokat. Azzal a 
kérdéssel kezdte, hogy hol van az 
óvoda helye a modern társadalom-
ban, és rávilágított arra, hogy a 20. 
század közepétől intézményesített 
óvoda átvette a gyerekek szerepala-
kításának feladatát: míg régen hété-
ves koráig otthon volt a gyerek a 
családban, és tapasztalati úton ta-
nult a szülőktől, nagyszülőktől, 
addig ma az óvónőtől tanul, aki bár-
mennyire is jó pedagógus, mégis-
csak a családtól kívülálló, idegen 
személy. Az is elhangzott: az óvo-
dák akkori bevezetésének mutatói 
ma egyenesen arányosak az öregott-
honok növekvő számával, ugyanis 
a gyerek már nem tud igazán mély 
kapcsolatot kialakítani kiskorában a 
felmenőivel. 

Az élőszavas mesemondás elő-
nyeiről is értekezett a kutató, hang-
súlyozva, hogy más belső kép 
alakul ki a kisgyerekben a szóban 
hallott meséről, mint ha azt megje-
lenítik neki vagy rajzfilmben látja. 
Agócs Gergely a viselkedésnek a 

hagyományos paraszti kultúrában 
és a mai korban megjelenő külön-
böző formáiról is beszélt, rámu-
tatva, hogy régen a felnőttek 
„felfelé húzták” a kisgyerek énjét, 
ma viszont „gügyögős-gagyogós” 
módon kezeljük a gyerekeket. Egy 
másik komoly jelenségről is beszélt, 
amikor az egyedül maradó idős – 
vagy éppen fiatal – egy újabb társ 
vagy család, gyerek keresése helyett 
egy állattal (kutyával, macskával) 
„köti össze az életét”. 

Este a városháza nagytermében 
nyilvános előadáson is bemutatko-
zott Agócs Gergely, ezúttal népze-
nekutatóként. A magyarok 
származása és rokonsága a népze-
nekutatás legújabb eredményei tük-
rében című értekezletében arra 
mutatott rá a több éve a kaukázusi 
nogáj és kumuk népek körében ku-
tató és nyelvüket is jól értő szakem-
ber, amit Kodály is 
megfogalmazott: nem is annyira 
elődeink nyelvében, hanem zenéjé-
ben kell keresni az őseinket. Bemu-
tatta, hogy ezek a népek énekelik a 
mi dallamainkat is, és még a dalszö-
vegek fordítása is tökéletesen talál. 

A harmadik napon ismét Tálas 
Ágnes és Kiss Zsolt tért vissza, akik 
mesekeretbe helyezve a gyerekek-
kel hagyományismereti foglalkozá-
sokat végeztek, népi gyermek- 
játékokat, kézműves-tevékenysége-
ket, hogy megtapasztalják, hogyan 

lehet ezt „élőben” megvalósítani is-
kolai vagy óvodai, akár tábori kere-
tek között. 

A háromnapos rendezvényen 35 
pedagógus vett részt Maros és Har-
gita megyéből, megvalósulását a 
Nemzeti Kulturális Alap, a Csoóri 
Sándor Alap és a Bethlen Gábor 
Alap támogatta.  
Hálás számvetés 

A program végén arra is sort ke-
rítettek a szervezők, hogy meg-
gyújtsák a gyertyát a tizenöt éves 
születésnapi tortán. A Szovátai Népi 
Játszóház (SZNJ) 2007-ben jött 
létre Fábián Gabriella néprajzkutató 
és néhány lelkes pedagógus kezde-
ményezésére, és azóta ünnepnapok, 
jeles napok alkalmával szerveznek 
tevékenységeket, a gyerekek népi 
gyermekjátékokat, néptáncot, kéz-
műves-tevékenységeket, népszoká-
sokat, néphagyományokat ismer- 
hetnek meg. Az SZNJ 2010 óta 
nyári táborokat is szervez ugyan-
ilyen céllal óvodásoknak és elemist-
áknak. Amikor az első korosztályok 
már kinőttek ezekből a programok-
ból, a néptánccsoport újraalakításá-
val próbálták őket ebbe az irányba 
terelni, mára pedig már egyértel-
műek a játszóház és néptánccsoport 
közötti összefüggések: az SZNJ a 
gyerekek számára néptáncot oktat, 

táncházat szervez, a fiatalok, felnőt-
tek számára néptánccsoportot, to-
vábbá több témában is szervezett 
képzéseket a pedagógusoknak. Az 
elmúlt időszakban számtalan sike-
res programot bonyolított le okta-
tók, zenészek, szakemberek és 
intézmények közreműködésével.  

Az SZNJ nem jogi személyiség, 
számára a Bernády Közművelődési 
Egylet biztosítja a működési és pá-
lyázati jogi keretet, számos tevé-
kenységét pályázati forrásból 
szervezi, és támogatóra lelt a városi 
önkormányzatban is – mondta el la-
punknak Kiss Enikő tanítónő, az 
SZNJ vezetője és programfelelőse, 
aki elismerte: néhány évvel ezelőtt 
még nem látta a távlati eredménye-
ket, a játszóházas tevékenységeket 
belső indíttatásból végezték peda-
góguskollegáival, de ma már egyér-
telmű a hatás: azok a gyerekek, akik 
megszerették a népi kultúrát, hama-
rosan a néptánccsoportba, a népi ze-
nekarba is bekapcsolódtak. Az első 
generáció mára középiskolás és 
egyetemista korosztályú, és látszik, 
hogy életükben maradandó nyomot 
hagyott a népi kultúrához való gye-
rekkori kötődés, az, hogy valakik a 
néphagyományok által közvetített 
értékeket elültették a szívükben-lel-
kükben. 

Ez évben is megszervezik az 
időközben Marosvásárhely 
egyik legrangosabb zenemű-
vészeti szemléjévé vált Har-
monia Cordis Nemzetközi 
Gitárfesztivált. Az augusztus 9-
e és 14-e között sorra kerülő 
szemle az eddigi években is 
világszerte ismert művésze-
ket csábított Marosvásár-
helyre, és ez az idén sincsen 
másként: a 2022-es, 17. alka-
lommal megtartandó fesztivál 
két fő meghívottja a világ- 
sztár Al Di Meola (AEÁ) és Jon 
Gomm (Anglia). 

A rendezvény főbb programjai a 
város különböző pontjain zajlanak, 
a koncertekre a Kultúrpalotában és 
a várban, a workshopokra és verse-
nyekre a Kultúrpalotában, a mester-

kurzusokra a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetemen kerül sor. 

Marosvásárhelyhez hasonlóan 
Székelyudvarhelyen a művelődési 
ház koncerttermében is változatos 
koncerteket hallgathatnak meg az 
érdeklődők, hiszen a fesztivál pár-
huzamosan zajlik a két városban. A 
szemle főbb meghívottjai többek 
között Spanyolországból, Angliá-
ból, az Amerikai Egyesült Államok-
ból, Argentínából, Oroszországból, 
Görögországból, Ausztriából, Fran-
ciaországból, Németországból, Ma-
gyarországról érkeznek. És a 
fesztivál talán legnemesebb tradíci-
ójához híven, a széleskörű közön-
ség megnyerése érdekében, a 
szervezők ez évben is ingyen belé-
pést biztosítanak minden érdeklő-
dőnek. 

Ami a szemle díszvendégét illeti, 
a gitárhős és évelő toplistavezető Al 
Di Meola Grammy-díjas előadómű-

vész az elmúlt négy évtized egyik 
nemzetközileg is legismertebb vir-
tuóza. Termékeny zeneszerző és el-
képesztő előadó, aki több mint húsz 
albumot adott ki. Jersey Cityben 
született 1954. július 22-én, Ber-
genfieldben nőtt fel. Elvis Presley, 
a The Ventures és a The Beatles ze-
néjének hatása korán megmutatko-
zott: nagyon fiatalon vonzotta a 
gitárművészet, tizenéves korában 
már rutinosan kezelte a hangszert. 
„Naponta nyolc-tíz órát gyakorol-
tam a gitáron, és próbáltam megta-
lálni önmagam, vagy megtalálni azt 
a fajta zenét, ami megfelel annak, 
ahová visz a gitár” – mondta egy in-
terjúban. Al Di Meola leginkább 
megdöbbentően gyors játékáról 
híres, de képes a dallamérzékét se-
bességtől vagy stílustól függetlenül 
megőrizni, ezt sok gitáros nem 
mondhatja el magáról. Termékeny 
karrierje stílusok széles skáláját 

öleli fel, a gyors, géppuskaszerű 
skáláktól, az izgalmas, lírai dalla-
moktól a latinos melódiák tüzes 
szenvedélyéig. Játékára jellemzőek 
a villámgyors futamok, a funk ha-
tású ritmusjáték, valamint a ko-

molyzenei hatásokról árulkodó dal-
lammenetek – áll a szervezők is-
mertetőjében. 

A közelgő fesztiválra, annak 
programtervére hamarosan vissza-
térünk.

Gligor Róbert László 
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Idén is lesz gitárszemle 
17. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál 

Ahol az ünnep is tanulva telik 
Tizenöt éves a Szovátai Népi Játszóház 

Kaáli Nagy Botond

Utolsó nap a pedagógusok a gyerekekkel együtt próbálták ki, hogyan lehet alkalmazni a tanul-
takat

Háromnapos tudásátadó programot szervezett az ünneplő SZNJ       Fotók: Szovátai Népi Játszóház 

Al Di Meola



Jó hír a község lakosságának 
is, hogy az Anghel Saligny or-
szágos beruházási program 
keretében július 15-én, pén-
teken elfogadták a szenny-
vízhálózat bővítésére be- 
nyújtott pályázatot, amely-
nek értéke 18 millió lej. 

Bár Sövényfalván és Királyfal-
ván kiépítették a szennyvízhálóza-
tot, a működésbe helyezés még 
várat magára. Annak ellenére, 
hogy a mestertervben a dicsőszent-
mártoni hálózatra való csatlakozás 
szerepel, a dicsői önkormányzat 

nem engedélyezi a rácsatlakozást, 
mivel a rendszer régi, és attól tar-
tanak, hogy a rozsdaette vezetékek 
nem bírnák meg az újabb terhelést. 
Ahhoz, hogy a Dicsőszentmárton 
központján áthaladó vezetékre 
csatlakozhassanak, újabb négy ki-
lométert kell kiépítenie a község-
nek, ami költségvetés- 
kiegészítéssel jár.  

Ádámosnak ipari területe lett, 
2,5 hektár az ádámosi terelőúton, 
amelynek elkészült az övezeti te-
rületrendezési terve, és betonállo-
más, illetve térkőgyártás számára 

adta haszonbérbe az önkormány-
zat. Hasonlóképp szeretnék hasz-
nosítani a küküllődombói egykori 
Tehnolemn omladozó részlegét is. 
Újabb pályázatok várnak elbírálásra  

Az idén is sok pályázatot tettek 
le, amennyiben pozitív elbírálás-
ban részesülnek, és a gazdasági 
helyzet nem gördít újabb akadá-
lyokat a megvalósításuk elé, a köz-
ség jelenlegi hiányosságait is 
orvosolják. Partnerkapcsolatot lé-
tesítettek Vámosgálfalvával és Di-
csőszentmártonnal, és hét új 
elektromos autóbusz beszerzésére 
tettek le közös pályázatot. Ezt a 
helyi közszállítás bizonytalan hely-
zete indokolta. A három település 
közötti személyszállítást a megyei 
tanács kell majd engedélyezze. 
Ádámos községben pedig töltőál-
lomások kialakítására pályáztak, 
illetve egy elektromos iskolabusz 
beszerzésére. Három pályázatot az 
Anghel Saligny program keretében 
utcák aszfaltozására nyújtottak be. 
A szennyvízhálózat lefektetése 
miatt vannak még aszfaltozatlan 
utcák, amelyek e pályázat révén 
kapnának aszfaltburkolatot. Az 
emelkedő energiaárak miatt a köz-
világítást is korszerűsítenék, ener-
giahatékonyabb lámpatestekre 
cserélnék a jelenlegieket. 

Ádámoson az 1–4. osztályos 
régi iskolaépület munkálatai-
val is jól haladnak, tanévkez-
désre el kell készüljön, hogy 
ott kezdhessék a diákok az is-
kolát mindaddig, amíg a na-
gyobb befogadóképességű 
iskolaépületen dolgoznak.  

Az elöljáró szerint halaszthatat-
lan volt a tanintézmények teljes fel-
újítása, amelynek során új 
tetőzeteket cserélnek, hőszigetelést 
végeznek, központifűtés-rendszert, 
valamint új nyílászárókat szerelnek. 

Egyrészt az idő vasfoga igencsak 
kikezdte az épületeket, az ablakok 
sem szigeteltek megfelelően, más-
részt az energiaárak elszabadulása 
nyomán az egykori csempekályhák 
amellett, hogy nem voltak hatéko-
nyak, óriásira duzzasztották a gáz-
számlákat.  

A küküllődombói iskola felújí-
tása és berendezése több mint 800 
ezer euróba, az ádámosi két iskola-
épület és tornaterem bővítése és 
korszerűsítése hozzávetőleg 1,5 
millió euróba kerül.  

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Ádámoson három 
iskolaépületen dolgoznak 

A Vidékfejlesztési Miniszté-
rium által uniós alapokból fi-
nanszírozott program kere- 
tében újították fel a király-
falvi és sövényfalvi kultúrott-
honokat, az ádámosinak a 
térrendezését fejezhették be.  

A három művelődési otthon fel-
újítása 472.788 euróba került, ebből 
az önkormányzat saját hozzájáru-
lása 140.648 euró volt.  

A sövényfalvi kultúrotthon felújí-

tását befejezték, még a területrende-
zést, parkosítást kell a munkálatokat 
végző vállalkozás a szerződés értel-
mében befejezze. Magyarkirályfal-
ván is dolgoztak a művelődési 
otthon épületén, mivel a régi tetőzet 
beázott, és a tíz évvel ezelőtti mun-
kálatokat megrongálta. A kultúrott-
honok teljes körű felújítására a 
pályázati pénzek mellett megnőtt az 
önrész mértéke is, ezért a költség-
vetésből óvatosan kell gazdálkod-
niuk.  

Felújított kultúrotthonok 

A járványhelyzet szigorításai 
és az európai uniós előírások 
arra ösztönzik a Kis-Küküllő 
menti önkormányzatot is, 
hogy településenként ravata-
lozókat is építsenek.  

A község településeire tervezett 
halottasházakat azonban csak saját 
költségvetésből tudják felépíteni. 

Sövényfalván és Királyfalván sike-
rült megfelelő területet vásárolni, 
Ádámoson is megvan a terület, Kü-
küllődombón a régi kántori lakás 
helyére tervezik a ravatalozót. A ter-
vek elkészültek, amint az építkezési 
engedélyeket megszerezték, hozzá 
lehet kezdeni az építéshez – hang-
súlyozta a község elöljárója. 

Elkészült a ravatalozók terve 

Sövényfalván a 2019/2020-as árvizek két patakhidat megrongáltak, 
használhatatlanná tettek. Egyik építését befejezték, a másik híd építése 
jelenleg van folyamatban. 

Hídépítés Sövényfalván  Bővíthetik a szennyvízhálózatot 

Ádámos községben több 
helyszínen zajlanak építési, 
felújítási munkálatok. A  
régóta esedékes iskolafelújí-
tások mellett a művelődési 
otthonok külső-belső átalakí-
tása, hídépítések, új járda-
szakaszok kiépítése van 
folyamatban. Párhuzamosan 
két település, Küküllődombó 
és Ádámos tanintézményei-
nek teljes körű felújítása zaj-
lik. A több mint ötven éve 
épített és átadott iskolákat 
uniós alapokból korszerűsítik 
és rendezik be, a XXI. századi 
követelményeknek megfele-
lően. 

2021 végén a Közpénzügyi Mi-
nisztérium által közzétett összesí-
tés szerint a Maros megyei 
községek között Ádámos a máso-
dik helyet foglalja el a tavaly lehí-
vott pályázati finanszírozások 
nagyságrendje szerint. Közel 23 
millió lejt sikerült uniós és kor-
mányzati pályázatok révén meg-

szereznie a második mandátumá-
ban tevékenykedő Miklós Tibor 
László polgármesternek és csapa-
tának. Míg 2020-ban a helyi költ-
ségvetés bevétele 13,6 millió lej 
volt, 2021-re 22,9 millió lejre ug-
rott, így párhuzamosan több mun-
kálatot el tudtak kezdeni, a 
meglévőket pedig folytatni, igaz, a 

járványhelyzet több területen is 
hátráltatta az elkezdett tervek kivi-
telezését. A község polgármestere 
kalauzolt el a településeken zajló 
munkálatok helyszíneire. Küküllő-
dombón jól haladnak a nyolcosz-
tályos általános iskola fel- 
újításával, a hőszigetelés, nyílás- 
zárók, vezetékek cseréje is megtör-

tént. Annak ellenére, 
hogy sok feladatot kell 
elvégezzenek a szakem-
berek, abban remény-
kednek, hogy tanév- 
kezdésig a küküllődom-
bói iskola átadható lesz. 
A mellékhelyiségek és a 
központi fűtést működ-
tető kazánház számára 
az épületet új szárnnyal 
bővítették. A tavaly ősz-
szel megkezdett munká-
latok miatt a tanévet 
Magyarkirá lyfa lván 
folytatták a dombói diá-
kok, iskolabusz szállí-
totta őket annak 
érdekében, hogy az ok-
tatást és a munkálatokat 
egyaránt zavartalanul le-
hessen folytatni. 

Ádámos község a pályázatok élvonalában 
Időszerű az iskolák korszerűsítése  

A régi helyett új járdaszakaszt építenek Sövényfalván                                  Fotó: Nagy Tibor

A küküllődombói általános iskolát is felújítják 

Sövényfalvi kultúrotthon



Nem problémamentes a 
román labdarúgásban ettől 
az idénytől bevezetett videó-
bíró-rendszer (VAR): az ed-
digi hét mérkőzés (a 
Szuperkupa-döntő, valamint 
az élvonalbeli bajnokságból 
tegnapig lejátszott hat talál-
kozó – a szerk.) tapasztala-
tait a Román Labdarúgó 
Szövetség (FRF) tegnap köz-
leményben ismertette. 

  Bár előzetesen sokat tesztelték 
a rendszer működését a stadionok-
ban, nem sikerült a meghibásodá-
sokat teljes mértékben 
kiküszöbölni, a mérkőzések idején 
ugyanis a vizsgálati időszakban ta-
pasztaltaktól eltérően más és más 
helyzetek álltak elő. Vannak 
ugyanis olyan arénák, amelyeknek 
az infrastruktúrája maximális ter-
helés mellett nem tud megfelelni a 
követelményeknek, hívták fel a fi-
gyelmet. 

Hozzátették: a leggyakrabban 
előforduló műszaki probléma az 
optikai szál működéséhez (illetve 
inkább működésképtelenségéhez) 
köthető. Ennek következtében 
megszűnt a kapcsolat a VAR-játék-
vezetők és a pályán lévők között, 
és a játéktér közelében felállított 
képernyő sötét maradt, így a bíró 
nem tudta visszanézni a vitás hely-
zetet, amelyben döntenie kellett. 

A Szuperkupa-döntőn, amely az 
első olyan romániai mérkőzés volt, 
ahol VAR-t használtak, voltak 
olyan időszakok, amikor feszült- 
ségingadozások befolyásolták a 
rendszer működését. 

A vasárnap esti FCSB – Kolozs-
vári FCU bajnoki mérkőzés rajtja 
előtt mindössze néhány perccel 
ugyanakkor a bukaresti Nemzeti 
Aréna optikai szála „megadta 
magát”. Emiatt tartalékmegoldást 
kellett alkalmazni, amit egy új op-
tikai szál kihúzása jelentett, hogy a 
pálya szélén lévő képernyőt csatla-
koztatni tudják a videóbíró-rend-
szerhez. A történtek miatt az első 
félidő idején a VAR nem működött 
megfelelően. 

Egy ilyen jelentős újítás beveze-
tése minden érintett számára kihí-
vást jelent, mind a játékvezetők, 
mind a műszaki rész felelősei, az 

operatőrök, a VAR-technikusok 
vagy a stadionok személyzete szá-
mára. Időbe telik, hogy az összes 
problémát kiigazítsák. Ilyen hely-
zetekkel más bajnokságokban is 
szembesültek, amikor alkalmazni 
kezdték a VAR-rendszert – áll még 
a közleményben. 

Kijelentették: a Szuperliga első 
fordulójának zárultával elemzik a 
tapasztalatokat, és pótolják a hiá-
nyosságokat, hogy lehetőség sze-
rint megelőzzék az újabb 
meghibásodásokat a második for-
dulóban, ti. a bajnokság következő 
körében lesznek olyan újabb stadi-
onok, ahol most először rendeznek 
majd videóbírós mérkőzéseket. 

Az azeri Qarabag vagy a svájci 
FC Zürich lesz az ellenfele Fe-
rencváros labdarúgócsapatá-
nak a Bajnokok Ligája 
selejtezőjének harmadik for-
dulójában, ha a magyar baj-
nok a második körben túljut a 
Slovan Pozsony együttesén. 

Az európai szövetség (UEFA) 
honlapján közvetített hétfői sorso-
láson az is kiderült, hogy a követ-
kező fordulóban az FTC idegenben 
kezdi a párharcot, és a visszavágót 
játssza otthon. 

A selejtező második körében, 
mint ismert, a zöld-fehérek szerdán 
21 órakor a budapesti Groupama 
Arénában fogadják a Slovant, majd 
jövő szerdán 21.30 órától Pozsony-
ban lépnek pályára a visszavágón. 
Az évtized párharca 

A szlovák csapatnál az évtized 
legnagyobb párharcára készülnek. 
A találkozóval kapcsolatban a po-
zsonyi klub óriási érdeklődésről 
számolt be, hozzátéve, hogy kie-
melt figyelmet fordítanak a bizton-

ságra, mert nem szeretnék, ha meg-
ismétlődne az 1992-es eset. Emlé-
kezetes módon húsz éve a 
Bajnokcsapatok Európa-kupájában 
a két csapat máig egyedüli pozsonyi 
összecsapásán több mint nyolcezer 
Fradi-szurkoló volt a lelátókon, a 
találkozó utolsó harmadában pedig 
a biztonságiak benyomultak a szek-
torukba, és többeket összevertek. A 
párharcot egyébiránt 4-1-es össze-
sítéssel a szlovák klub nyerte. 

A két csapat játékoskeretének ér-
tékét tekintve a Ferencváros a pár-
harc esélyese, hiszen míg a 
Transfermarkt adatai alapján a Slo-
van 21,08 millió eurós összértékű 
futballistaállományt számlál, a Fe-
rencváros ennek kicsivel több mint 
a kétszeresét (42,8 millió euró) tud-
hatja magáénak. A szlovákok legér-
tékesebb labdarúgója az örmény 
nemzetiségű 28 éves támadó, a mel-
lékelt fotón látható Tigran Barseg-
hyan, akit 2022 januárjában 
szerződtettek a kazah Asztanától. 
Barseghyan fontos láncszem a csa-
patban, ezt mutatja, hogy ő szerezte 

a szlovákok egyenlítő gólját Batu-
miban, írták az FTC honlapján 
megjelent ismertetőben. 

A csapatkapitány a vezetőedző, 
Vladimir Weiss fia, a 32 esztendős, 
74-szeres szlovák válogatott Vladi-
mír Weiss, aki Pozsonyban szüle-
tett, de a Slovannal nyert bajnoki 
címek mellett aranyérmes volt pél-
dául Skóciában a Glasgow Rangers, 
majd Görögországban az Olimpia-
kosz Pireusz színeiben is. Rutinos 
játékos, aki korábban szerepelt az 
angol, az olasz és a spanyol élvonal-
ban is a Manchester City, a Bolton, 
a Pescara és az Espanyol futballis-
tájaként. 
Magyar szálak 

Érdekesség, hogy Weiss és a Fe-
rencváros tartalék kapusának, Bog-
dán Ádámnak a pályafutásában van 
közös szál, ugyanis a szlovák válo-
gatott labdarúgó az angol bajnokság 
2009/2010-es szezonjában éppen 
abban a Bolton Wanderesben fut-
ballozott, amely a magyar hálóőrt is 
foglalkoztatta. Bár Bogdán akkor 
eleinte a tartalékcsapatnál védett, 
tagja volt a Bolton keretének. 

Már írtunk róla, hogy a szlovák 
bajnok keretében egy korábbi fe-
rencvárosi labdarúgó is helyet ka-
pott Holman Dávid személyében. 
Az ötszörös magyar válogatott kö-
zéppályás 2012 és 2015 között ját-
szott a Fradiban, amelynek 
színeiben 46 mérkőzésen hét gólt 
szerzett. Két Ligakupa-győzelem 
mellett a 2013/2014-es szezon 
végén bajnoki bronzérmet nyert a 
Fradival. A válogatott játékos a Slo-
van mindkét eddigi BL-selejtezőjén 
pályára lépett, 50 percet játszott. 
Szlovákiában ez idáig négy bajnok-
ságot és három kupát ünnepelhetett. 
A további menetrend 

A BL-ben a főtáblára jutáshoz 

négy párharcot kell sikerrel venni, a 
magyar bajnok ebből eddig egyet 
nyert meg. A harmadik kör mérkő-
zéseit augusztus 2-án és 3-án, vala-
mint augusztus 9-én rendezik. 

Ha a második körös párharcban 

alulmarad a Ferencváros, akkor az 
Európa-liga selejtezőjének harma-
dik fordulójában folytatja a küzdel-
meket, ahol az izraeli Makkabi 
Haifával vagy a görög Olimpia-
kosszal találkozhat. 

Eredményjelző 
Szabadtéri atlétikai világbajnokság: 
* női 100 m: világbajnok: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 

10.67 másodperc, 2. Shericka Jackson (Jamaica) 10.73, 3. Elaine 
Thompson-Herah (Jamaica) 10.81 

* női rúdugrás: világbajnok: Katie Nageotte (Egyesült Államok) 
4,85 m, 2. Sandi Morris (Egyesült Államok) 485, 3. Nina Kennedy 
(Ausztrália) 480 

* férfisúlylökés: világbajnok: Ryan Crouser (Egyesült Államok) 
22,94 m, 2. Joe Kovacs (Egyesült Államok) 22,89, 3. Josh Awo-
tunde (Egyesült Államok) 22,29 

* 110 m gát: világbajnok: Grant Holloway (Egyesült Államok) 
13.03 mp, 2. Trey Cunningham (Egyesült Államok) 13.0, 3. Asier 
Martínez (Spanyolország) 13.17 

Eredményjelző 
Labdarúgó Szuperliga, 1. forduló (vasárnapi mérkőzések): 

Konstancai FCV Farul – FC Universitatea 1948 Craiova 2-1, Bu-
karesti FCSB – Kolozsvári FCU 1-1. 

A DAC ellen játszhat az FCSB az Európa-konferencialigában 
Az Európai Labdarúgó Szövetség tegnap délután kisorsolta az 

Európa-konferencialiga harmadik selejtezőkörének párosításait is. 
A sorozat 2. kvalifikációs fordulójában több magyar és román 
együttes érdekelt, továbbjutásuk esetén a következő lehetséges 
ellenfelek várnak rájuk: 

* Zorja Luhanszk (ukrán) – Vllaznia (albán)/CSU CRAIOVA 
* Vikingur (feröeri)/DAC – Saburtalo (grúz)/FCSB 
* SEPSI OSK/Olimpija Ljubljana (szlovén) – Rijeka 

(horvát)/Djurgården (svéd) 
* Sahtar Szoligorszk (fehérorosz) – KOLOZSVÁRI CFR 1907/Inter 

Club d’Escaldes (andorrai) 
* Hajduk Split (horvát) – Vitoria Guimaraes (portugál)/PUSKÁS 

AKADÉMIA 
* FEHÉRVÁR FC/ FK Gabala (azeri) – Petrocub Hîncești (moldo-

vai)/KF Laci (albán) 
* Molde (norvég)/Elfsborg (svéd) – Kairat Almaty (kazah)/KIS-

VÁRDA MASTER GOOD 
A mérkőzéseket augusztus 4-én és 11-én játsszák.

A BL-selejtező harmadik fordulójának párosítása 
Bajnokok ága: 
* Qarabag (azeri)/FC Zürich (svájci) – FERENCVÁROS/Slovan Po-

zsony (szlovák) 
* Makkabi Haifa (izraeli)/Olimpiakosz (görög) – Apollon Limassol 

(ciprusi) 
* Ludogorec (bolgár)/Shamrock Rovers (ír) – Dinamo Zágráb 

(horvát)/Skupi (északmacedón) 
* NK Maribor (szlovén)/Sheriff Tiraspol (moldovai) – HJK Helsinki 

(finn)/Viktoria Plzen (cseh) 
* Linfield (északír)/Bodö/Glimt (norvég) – Zalgiris (litván)/Malmö 

(svéd) 
* Crvena zvezda Belgrád (szerb) – Pjunik Jereván (örmény)/Du-

delange (luxemburgi) 
Nem bajnokok ága: 
 * AS Monaco (francia) – PSV Eindhoven (holland) 
* Dinamo Kijev (ukrán)/Fenerbahce (török) – Sturm Graz (oszt-

rák) 
* Union Saint-Gilloise (belga) – Rangers FC (skót) 
* Benfica (portugál) – Midtjylland (dán)/AEK Larnaca (ciprusi) 

 A pozsonyiak legértékesebb játékosa az örmény nemzetiségű 28 éves támadó, Tigran  
Barseghyan, aki gólt szerzett az első selejtezőkörös párharcban. Fotó: a Slovan közösségi oldala 

Fotó: FRF 

A jamaicai Shelly-Ann Fraser-
Pryce bizonyult a leggyor-
sabbnak a nők 100 méteres 
síkfutó számában az eugene-
i szabadtéri atlétikai világbaj-
nokság vasárnapi verseny- 
napján, a dobogó másik két 
fokára honfitársai léphettek 
fel. 

A 35 éves, háromszoros olimpiai 
bajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce 
10.67 másodperccel győzött, és 
ötödször lett a szám világbajnoka, 
ami rekordot jelent. Az ezüstérmet 
10.73 másodperces egyéni rekord-
dal Shericka Jackson szerezte meg, 
míg a bronzérem 10.81-gyel Elaine 
Thompson-Herah nyakába került. A 
nőknél most először fordult elő vb-
n, hogy 100 méteren azonos nemzet 
képviselői foglalják el a dobogó 
mindhárom fokát.  

A szombati versenynapon a fér-
fiak 100 méteres döntőjében az 
amerikainak sikerült ez a bravúr, 
1983 és 1991 után harmadszor. 

„Ez a kedvenc világbajnoki 
címem, 35 évesen szereztem, igen, 

35 évesen. Amíg egészséges leszek, 
versenyezni akarok. Motivált va-
gyok, és mindig hiszek abban, hogy 
képes vagyok még gyorsabban 
futni. Amíg ezt elhiszem magamról, 
addig nem hagyom abba” – mondta 
Fraser-Pryce. Hozzátette, inspirá-
ciót is akar adni a nők számára, 
hogy szülés után, anyaként is lehet 
sikereket elérni. „Persze nem köny-
nyű, mert nem az a helyzet, hogy 
csak úgy felbukkanok itt, hanem 
meg kell dolgoznom érte. Meg sem 
tudom számolni, mennyi kudarc és 
csalódás ért, de sikerült visszatér-
nem, és most újra itt vagyok” – nyi-
latkozta. 

A többi – romániai idő szerint 
hajnali – döntőben egyformán ket-
tős – sőt, férfisúlyban hármas – 
amerikai siker született. Utóbbi 
számban a világcsúcstartó Ryan 
Crouser első vb-aranyát szerezte 
meg, 110 méter gáton Grant Hollo-
way megvédte címét, női rúdugrás-
ban pedig a tokiói ötkarikás 
aranyérmes Katie Nageotte végzett 
az élen.

Ötödször világbajnok 
100 méteren Fraser-Pryce, 
a női dobogó a jamaicaiaké 

Videóbíró Romániában 
Hiába ment a játékvezető visszanézni 

a vitás helyzetet 
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Azeri vagy svájci rivális vár a Ferencvárosra, ha továbbjut a Slovan ellen 



„Kevesebb mint nyolc évünk van 
az Agenda 2030-ban megszabott 
célkitűzések teljesítésére. A fenn-
tartható fejlődést célzó intézkedé-
seknek, országos és nemzetközi 
szinten egyaránt, figyelembe kell 
venniük a helyi közösségek sajátos-
ságait és igényeit. Hosszú távon 
csak így tudjuk a fenntartható fejlő-
dést szolgáló célkitűzéseket gyakor-
latba ültetni. Szilárd 
meggyőződésem, hogy a többoldalú 
együttműködés elengedhetetlen a 
globális kihívások kezeléséhez és 
az országos erőfeszítések támogatá-
sához” – mutatott rá Tánczos 
Barna, az RMDSZ környezetvé-
delmi minisztere az ENSZ New 
Yorkban szervezett magas szintű 
politikai fórumán (High-Level Po-
litical Forum, HLPF), ahol Romá-
nia bemutatta az Agenda 2030 
végrehajtására kidolgozott fenntart-
ható fejlődési stratégiát gyakorlatba 
ültető országos cselekvési tervét. Az 
Agenda 2030 végrehajtásának nyo-
mon követéséért és felülvizsgálatá-
ért felelős legfőbb globális szerv a 
magas szintű politikai fórum, ame-
lyet évente miniszteri szinten a 
Gazdasági és Szociális Tanács 
(ECOSOC), valamint négyévente 
állam- és kormányfői szinten is a 
közgyűlés keretei között szervez-
nek. 

„Az elmúlt időben láthattuk, 
hogy az egyik válság éri a másikat. 
Közösségeinknek a világjárvány és 
a háború okozta következmények-
kel kell szembenézniük. Ezek a vál-
ságok lelassították a fenntartható 
fejlesztési célok elérésének folya-
matát, és különleges nyomást gya-
korolnak társadalmunkra. Orosz- 
ország Ukrajna elleni provokálatlan 
és indokolatlan agressziója, amely 
sérti a nemzetközi jogot és az ENSZ 
alapokmányát, veszélyezteti a kör-
nyezetet, és hozzájárul a globális 
élelmiszer- és energiaválság veszé-
lyéhez. New Yorkban, az ENSZ 

magas szintű politikai fórumán mu-
tatjuk be a Románia 2030-ig terjedő 
fenntartható fejlődési stratégiájának 
végrehajtását célzó országos cselek-
vési tervet, amely egy ambiciózus és 
jól strukturált program, amelyet a 
kormány fenntartható fejlődésért fe-
lelős főosztálya készített el Borbély 
László államtanácsos koordinálásá-
val. Fő célja, hogy 2030-ig hatékony 
és átlátható irányítási struktúrát hoz-
zunk létre a fenntartható fejlődés ér-
dekében, amely biztosítja 
közösségeink felzárkózási lehetősé-
geit” – taglalta a miniszter, majd 
hozzátette, hogy országos szinten a 
Covid–19 világjárvány utáni jobb új-
jáépítésre tett erőfeszítéseink része-
ként Románia kormánya a PNRR-en 
keresztül olyan integrált megközelí-
tést alkalmaz, amely egyesíti a beru-
házásokat a vízgazdálkodás 
korszerűsítése, a biodiverzitás vé-
delme, a megfelelő hulladékgazdál-
kodás, valamint a körforgásos 
gazdaság és a fenntartható társada-
lom megvalósítása érdekében. 

New Yorkban is bemutatták 
a fenntartható fejlődési stratégiát 

Románia kormányának fenntart-
ható fejlődés főosztálya, Borbély 
László államtanácsos vezetésével, 
az olasz és a luxemburgi kormány-
nyal, valamint a Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési 
Szervezettel (OECD) együttmű-
ködve szervezte meg azt a konfe-
renciát, amely keretében bemutatta 
az Agenda 2030 végrehajtására ki-
dolgozott fenntartható fejlődési 
stratégiát gyakorlatba ültető orszá-
gos cselekvési tervét. Tánczos 
Barna, az RMDSZ környezetvé-
delmi minisztere az eseményen el-
mondta: „Meggyőződésem, hogy 
csak akkor tudunk sikeresek lenni, 
ha mindannyian tudatosítjuk, hogy 
közös fellépésre és a fenntartható 
fejlesztési célok megvalósítása ér-
dekében integrált megoldások al-
kalmazására van szükség. Az 
Agenda 2030 környezetvédelmi di-
menziója rendkívül fontos, sikeres 
modellekre kell építenünk, amelyek 

során csökkentjük a műanyag-
szennyezést, megőrizzük a biodi-
verzitásunkat és mérsékeljük a 
klímaváltozást.” 

Borbély László államtanácsos ki-
fejtette, hogy Románia a 2030-as 
menetrend végrehajtási időszaká-
nak közepéhez ér: „Szükségünk van 
az adatok helyes értékelésére külön-
böző monitoringmechanizmusokon 
keresztül, és azok nemzeti, regioná-
lis és globális szintű rendszerezé-
sére. A fenntartható fejlődés 
főosztály nemzetközi szinten is be-
mutatta a fenntartható fejlődési stra-
tégiája végrehajtására kidolgozott 
országos cselekvési tervét. Megtisz-
teltetés számunkra, hogy Olaszor-
szág kormányával, a Luxemburgi 
Nagyhercegséggel és a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet képviselőivel közösen meg-
szervezhettük ezt a sikeres 
konferenciát, amely megerősíti Ro-
mánia pozícióját a fenntartható fej-
lődés regionális központjaként. Úgy 
gondolom, hatalmunkban áll elői-

dézni azt a szemléletváltást, amely 
szükséges a 17 fenntartható fejlő-
dési cél eredményes megvalósításá-
hoz. Intézményi szempontból 
megtaláljuk a helyes cselekvési ter-
vet, de az átálláshoz az egész társa-
dalom bevonása szükséges.” 

Az eseményen részt vettek a 
2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrend 
végrehajtásának magas szintű kép-
viselői és nemzeti koordinátorai. 
Az energiához való egyetemes 
hozzáférésről egyeztettek az ENSZ 
főtitkárhelyettesével 

Liu Zhenminnel, az ENSZ gaz-
dasági és szociális ügyekért felelős 
főtitkárhelyettesével folytatott mun-
kamegbeszélést Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi miniszter, amelyen 
az energiához való egyetemes hoz-
záférésről egyeztettek. 

„Az energia központi szerepet 
játszik mind a 2030-ig tartó idő-
szakra vonatkozó fenntartható fej-
lődési menetrend, mind a párizsi 
megállapodás éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzéseinek megva-
lósításában Romániában. Az ország 
lépéseket tesz az energiafüggetlen-
ség eléréséért, valamint az Oroszor-
szág által indított háború tükrében a 
parlament nemrég elfogadta az off- 
shore törvényt. Ugyanakkor az or-
szágos energia- és klímaterv, vala-
mint a PNRR révén új szél- és 
napenergia-kapacitások telepítését 
tűztük ki célul, ami a megújuló for-
rásokból származó hazai energiater-
melés arányának növekedéséhez 
vezet. Céljaink között van a megfi-
zethető, megbízható és modern 
energiaszolgáltatásokhoz való hoz-
záférés biztosítása, valamint a meg-
újuló energia arányának jelentős 
növelése” – foglalta össze a minisz-
ter a találkozón elhangzottakat. 
(közlemény) 
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Él-e 200 ezer magyar Maros me-
gyében? – ez a tétje számunkra a 
július 24-én, vasárnap végződő 
népszámlálásnak. Mivel a cenzus 
eredményei tíz évre határozzák 
meg kisebbségi létünk körülmé-
nyeit, fontos, hogy minden magyar 
nemzetiségű lakos részt vegyen az 
összeírásban. 

Ezért, ha nem töltöttük ki online, vagy 
a számlálóbiztos még nem keresett ottho-
nunkban, akkor két lehetőségünk maradt 
arra, hogy ne maradjunk ki a népszámlá-
lásból. Egyrészt hívhatjuk az RMDSZ 
Maros megyei szervezetét a 0265-264-
442-es, a marosvásárhelyi szervezetet a 
0365-434-390-es, illetve a szászrégeni 
szervezetet a 0265-511-638-as telefonszá-

mon. Ők értesítik a lakcímünknek megfe-
lelő körzet számlálóbiztosát, hogy menjen 
ki az adott személyhez, családhoz.  

Másrészt az utolsó héten is felkereshet-
jük az összeírópontokat, ahol számláló-
biztos rögzíti az adatainkat. Maros megye 
számottevő arányban magyarok lakta te-
lepülésein a következő összeírópontok 
működnek: 

Eljött a népszámlálás utolsó hete  
Számoljunk meg mindenkit! 

Tánczos Barna az ENSZ ülésén: A fenntartható fejlődést célzó 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük a helyi közösségek sajátosságait 

   Forrás: rmdsz.ro

Település Helyszín Cím Nyitvatartás

Gyulakuta Polgármesteri 
Hivatal Gyulakuta 124. szám hétfő – péntek 8:00 – 18:00 

szombat – vasárnap 8:00 – 12:00  

Héjjasfalva Polgármesteri 
Hivatal Fő út 43. szám hétfő – péntek 8:00 – 16:00  

szombat – vasárnap 8:00 – 12:00

Marosbogát Polgármesteri  
Hivatal Marosbogát 122. szám hétfő – péntek 8:00 – 18:00 

szombat – vasárnap 10:00 – 14:00 

Marosvásárhely  Volt leánybentlakás Panov/Iuliu Maniu utca 4. 
szám 

hétfő – péntek 8:00 –20:00  
szombat – vasárnap 8:00 – 16:00

Marosvásárhely  Adóigazgatóság 
kirendeltsége 

Tudor, Cutezanţei/ 
Merészség utca 19. szám 

hétfő – péntek  8:00 –20:00 
szombat – vasárnap 8:00 – 16:00 

Marosvásárhely  Maros Művész- 
együttes székhelye 

Kövesdomb, 1848 út,  
47. szám 

hétfő – péntek 8:00 –20:00 
szombat – vasárnap 8:00 – 16:00 

Marosszentkirály  Polgármesteri  
Hivatal Fő út 197/A szám hétfő – péntek 8:00 – 18:00  

szombat – vasárnap 10:00 – 14:00

Mezőbánd Kultúrotthon Târgu Mureşului utca hétfő – péntek 8:00 – 18:00  
szombat – vasárnap 10:00 – 14:00

Az első Anghel Saligny közművesítési prog-
ramból támogatott finanszírozási szerződé-
sek aláírását készíti elő a fejlesztési 
szaktárca, az önkormányzatok feltölthetik a 
szükséges dokumentumokat a minisztérium 
digitális pályázati felületére – jelentette be 
Cseke Attila. 

Az RMDSZ-es fejlesztési szaktárcavezető el-
mondta: 16 megyében és a fővárosban véglegesítette 
eddig a fejlesztési minisztérium a támogatott beruhá-
zások listáját. Azok az önkormányzatok, amelyek fi-
nanszírozást nyertek, a további szükséges iratokat 
hétfőtől nyújthatják be online a fejlesztési szaktárcá-
nak. Ezt követően írhatja alá a minisztérium az ön-
kormányzatokkal a finanszírozási szerződést. 

A minisztérium levélben értesített minden érintett 
önkormányzatot, tette hozzá Cseke Attila. A levélben 
minden szükséges utasítást megkaptak a helyi közös-
ségek vezetői a feltöltendő iratokról, a pályázati cso-
mag kiegészítéséről. 

Az erdélyi megyék közül az Arad, Bihar, Brassó, 
Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyei 
önkormányzatokat érinti a minisztérium felhívása, a 
többi megye esetében hamarosan véglegesíti a szak-
tárca a támogatott beruházások listáját. 

Mint ismeretes, az RMDSZ javaslatára döntött a 
kormány arról a 65,5 milliárd lejes költségkeretről, 
amelyből a fejlesztési szaktárca közművesítési mun-
kálatokat finanszírozhat. Olyan településekre vezetik 
be a csapvizet, szennyvízhálózatot, gázhálózatot, ahol 
eddig ez az alapvető közszolgáltatás nem volt bizto-
sítva, illetve utakat, hidakat építhetnek és korszerű-
síthetnek a helyi közösségek a fejlesztési szaktárca 
támogatásával. (közlemény) 

Az első közművesítési 
szerződések aláírásán 

dolgoznak 



Már hat éve annak, hogy az Apple piacra 
dobta vezeték nélküli fülhallgatójának, az 
AirPodsnak az első kiadását. Mint minden új-
donság esetében, itt is megvolt az a tábor, 
amely nem látott fantáziát a termékben, és azt 
gondolta, hogy nem válhat be. Egyesek azt 
állították, hogy az esetek túlnyomó részében 
lemerül, és hasznavehetetlen lesz. Annak el-
lenére, hogy néhány tipp bejött, összességé-
ben az AirPods és a többi vezeték nélküli 
fülhallgató átalakította a piacot. 

Természetesen még most sem tökéletesek 
ezek a termékek, hiszen nem egy esetben ta-
pasztalható, hogy a két füles közül csak az 
egyiket töltötte fel a tok, és az sem ritka, hogy 
kiesik a fülből, összetörik vagy beesik a ka-
nálisba. Fájdalmas pillanat, amikor a több 
száz lejes fülhallgatónk egyik pillanatról a 
másikra tönkremegy, de hozzá kell tenni, 
hogy a kábelesek is szenvedtek sérüléseket, 
például elég gyakori, hogy a kábel megsza-
kad, és utána már csak az egyik felén hallható 
a zene, ezt pedig nem lehet orvosolni egy töl-
téssel. Előítéletek és tippek ide vagy oda, a 
vezeték nélküli fülhallgatók „megváltották” 
a piacot, ha körbenézünk az utcán, az em-
berek zöme ilyent használ. Időközben pedig 
a kábel nélküli, közismertebb nevén wireless 

fejhallgatók is megjelentek, de ez egy másik 
történet. 

De térjünk vissza az AirPodshoz. Az Apple 
2016-ban mutatta be az első generációt, ame-
lyet három évvel később, 2019-ben követett 
a második, amely hosszabb üzemidőt garan-
tált, valamint képes volt vezeték nélküli töl-
tésre is. Ugyanezen év őszén pedig 
megérkezett az AirPods Pro, amely eltérő de-
signt kapott, és belekerült az aktív zajszűrő 
technológia. Szép lassan ez a modell is  
hároméves lesz, azaz lehet számítani az 
utódra. Az sem titok, hogy az AirPods Pro 2-
ről már körülbelül másfél éve folynak a plety-
kák, azonban a termék eddig nem látott 
napvilágot, viszont idén ősszel, a szokásos 
Apple-rendezvényen, amikor az új iPhone-ok 
érkeznek, komoly esély van rá, hogy végre 
leleplezik. 

Az AirPods Pro második generációjáról 
eddig azt pletykálták, hogy beépített pulzus-
mérővel és hőmérővel is rendelkezni fog. Ez 
érdekes lett volna, hiszen számos felhasználó 
éppen akkor használja a fülhallgatóját, ami-
kor valamilyen edzést végez, így nagyon in-
dokolt lett volna a pulzusmérő. Azonban a 
legfrissebb hírek szerint ezekről a funkciók-
ról lemondhatunk, nem fognak bekerülni a 

fülhallgatóba. Az Apple-fronton az esetek 
többségében releváns híreket szolgáltató 
Mark Gurman, a Bloomberg hírügynökség 
munkatársa szerint az almás vállalat valóban 
végez belső teszteket – amelyek szerinte elő-
rehaladott fázisban vannak – pulzusmérővel 
és hőmérővel ellátott fülesekkel, azonban 
ezek vélhetően nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményeket, ezért a két új funkció 
végül nem kerül bele a hamarosan debütáló 
termékbe, majd esetleg egy következő gene-
rációba. 

Szintén a pletykák szerint az AirPods Pro 
második generációjában helyet foglaló csip 
sokkal nagyobb tudású lesz, mint a most 
használatos H1 lapka. Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy jobb lesz a zajszűrés, alacso-
nyabb a fogyasztás, és utóbbival arányosan 
hosszabb lesz az üzemidő. Továbbá várha-
tóan új mozgásérzékelő szenzorokat is ka-
punk, amelyeknek köszönhetően új fitnesz- 
alkalmazások is meghonosodhatnak a felüle-
ten. A töltőtok is megújul, és a várakozások 
szerint vízálló lesz, pont mint a harmadik ge-
nerációs AirPods tokja. 

Egy jó kérdés – különösen a jelenlegi inf-
láció fényében – a második generációs Air-
Pods Pro ára. Egyelőre csak reménykedni 
lehet, hogy nem emelkedik vagy legalább 
nem sokkal lesz drágább a mostani Pronál, 
amely jelenleg 1300 lej körüli áron vihető 
haza. 

Van még egy jó hírünk azok számára, akik 
szeretnének egy olyan okoseszközt, amely 
képes mérni a testhőt. Mark Gurman állítása 
szerint a második generációs Airpods Proból 
kimaradó testhőmérséklet-mérő bekerül az 
ősszel érkező Apple Watch Series 8-ba. Azaz 
az Apple új okosórája is képes lesz a testhő 
mérésére, mint a Huawei okosórái. Mark 
Gurman szerint egy rendkívül ellenálló vál-
tozat is készül az Apple új okosórájából, ame-
lyet elsősorban az extrém sportolóknak 
szánnak. 

A nyolcadik generációs Apple okosóra 
OLED technológiájú érintőpanelt kap, amely 
a várakozások szerint 1,99 hüvelykes lesz, 
ami egy kicsivel nagyobb, mint a mostani 45 
milliméteres képátlójú – 1,9 hüvelyk – hete-
dik generáció.

Számos különböző ötlet és lehetőség szü-
letett az elmúlt évek során, hogy hogyan is 
lehetne még kényelmesebbé tenni az autó-
zást. Ennek apropóján létesült az önvezetés, 
de egy ilyen kényelmi funkció a CarPlay is. 
Az idei WWDC-konferencián rengeteg utób-
bival kapcsolatos újdonságról esett szó. Az 
Apple munkatársai azt is megemlítették, 
hogy a CarPlay új fejlesztéseinek köszönhe-
tően a jövőben arra is lehetőség nyílhat, hogy 
az autó műszerfalán keresztül néhány gomb 
megnyomásával fizethessünk a benzinkútnál, 
így akár az is elképzelhető, hogy ki sem kell 
majd szállni az autóból. A megoldással kap-
csolatban még kevés konkrétumot tudnunk, 
de a felvetés érdekesnek hangzik, még annak 
ellenére is, hogy a legtöbb autós szeret ki-
szállni egy kicsit a járművéből, hogy meg-
mozduljon, erre pedig a tankolás remek 
lehetőség.  

Bár még nincs konkrét, lépésről lépésre le-
vezetett elképzelés azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan is fog működni a tankolás, azt már 
tudni lehet, hogy először – mint általában 
minden – az Egyesült Államokban válik el-
érhetővé, vagyis nekünk, európaiaknak még 
várnunk kell. Bevezetésekor az Egyesült Ál-

lamokban mindenhol hozzáférhető lesz ez az 
új kényelmi funkció. 

A Reuters szerint a CarPlay új megoldása 
a HF Sinclair cég töltőállomásain lesz lege-
lőször elérhető, a vállalat tulajdonában  

mintegy 1600 benzinkút van. A HF Sinclair 
szóvivője azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy 
a felhasználóknak le kell majd tölteniük egy 
alkalmazást, amelyben meg kell adniuk a 
részletes fizetési adatokat. Ezt követően va-

lóban néhány gombnyomással elérhetővé 
válik a vásárolt üzemanyag kifizetése a CarP-
layen keresztül. 

Azt egyelőre megtippelni sem lehet, hogy 
a CarPlay új funkciója mekkora hatást fog 
gyakorolni a piacra, viszont, ha széles körben 
elkezdik használni, kisebb lesz a torlódás a 
kutaknál. Ezzel együtt viszont a benzin- 
kutaknál levő shopok forgalmát is jelentősen 
csökkentheti, ami már nem olyan jó hír az 
üzemeltetők számára. 

Bár forradalminak hat az Apple ötlete, ér-
demes megjegyezni, hogy a General Motors 
már 2017-ben bevezetett egy hasonló mű-
szerfali fizetési opciót, ez viszont nem vál-
totta be a hozzá fűzött reményeket, így egy 
év után kivezették a piacról. Az, hogy az 
Apple ötlete sikeres lesz-e, az még a jövő ze-
néje, hiszen a CarPlay új változata, a CarPlay 
2 csak azokon a gépjárműveken fog futni, 
amelyeket 2023 vége után gyártanak. Azaz 
még legalább két évet kell várnunk rá, hogy 
megtudjuk, hogyan befolyásolta az amerikai 
tankolási szokásokat az almás vállalat új ké-
nyelmi funkciója. Kíváncsian várjuk a híre-
ket. 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Számos várt funkció kimarad az AirPods Pro második generációjából 

Ha elindul az új CarPlay, tankolás közben sem kell kiszállni az autóból 

Apple Watch      Forrás: apple.com 

AirPods Pro, első generáció    Forrás: apple.com 

Apple CarPlay-illusztráció  Forrás: hasznaltalma.hu 



Beszélhetünk online függőségről 
és arról is, hogy szép lassan a tele-
fonunk rabjai leszünk. Elképzelni 
sem tudjuk úgy a napunkat, hogy 
nincs nálunk a mindenre jó eszköz. 
A kérdés az, hogy valóban min-
denre jó az okostelefon? 

Igen, lehet vele képeket készí-
teni, az interneten böngészni, gör-
getni a közösségi médiában, és 
mindeközben elfelejteni, hogy van-
nak más emberek is a környeze-
tünkben, akikkel lehetne 
beszélgetni, együtt nevetni, jól 
érezni magunkat. A telefon, amióta 
okos lett, egyre inkább elveszíti ere-
deti szerepét, ami az lenne, hogy 
kapcsolatot tartsunk azokkal, akik-
kel nem tudunk találkozni. Ma már 
azokkal is telefonon beszélünk, 
akikkel akár találkozhatnánk is. 
Hogy miért? Mert egyszerűbb, mert 
kényelmesebb, mert ez lett a meg-
szokott. Olyant is lehet hallani, 
hogy két Marosvásárhelyen – ami 
egyáltalán nem nevezhető nagy vá-
rosnak – élő fiatal a Facebookon be-
szélget egymással, esetleg 
videóhívást indítanak. Miközben 
nyugodtan kimozdulhatnának a 
házból, és személyesen is leülhetné-
nek beszélni. Nem kell elmenni 

drága helyekre, le lehet ülni egy 
padon is, szemtől szemben egymás-
sal. Teljesen más hangulata és ér-
zelmi töltete van a személyes 
beszélgetésnek, mint az online íro-
gatásnak vagy videóhívásnak. 
Azonban az okostelefon ennek is át-
vette a helyét, és ma már az tűnik 
normálisnak egyre több ember szá-
mára, hogy online kommunikálja-

nak, azaz háttérbe szorultak a sze-
mélyes találkozások, a személyes 
emberi kapcsolat. Ez pedig nem 
csak a fiatalokról mondható el. 

Ha már szóba került az ifjabbik 
korosztály, őket azzal is szokás vá-
dolni, hogy semmi más nem jár a 
fejükben, csak a bulizás. Lehet, 
egyesek legszívesebben buliból bu-
liba mennének, de nem szabad álta-

lánosítani. Illetve azt is mondhat-
nánk, hogy amikor elmennek szóra-
kozni, nem a telefonjukat 
nyomkodják, hanem egymással be-
szélgetnek, táncolnak, barátságokat 
kötnek, kapcsolatok vagy akár ka-
landok is születnek. Azonban ez 
mára megváltozott. Egy-egy kon-
certen nem azt látjuk, hogy a párok 
összebújnak, megölelik egymást 
egy-egy romantikus, lassú szám 
alatt, vagy a fiatalok őrjöngve ug-
rálnak egy pörgő dal ritmusára. Ha 
végignézünk a tömegen, azt tapasz-
taljuk, hogy a lassú daloknál előve-

szik a telefonjukat, és a 
vakut bekapcsolva vilá-
gítanak, azaz a telefon 
az öngyújtó lángjának 
szerepét is átvette. Egy 
másik eshetőség, hogy 
elkezdik filmezni a kon-
certet, képeket készíte-
nek. Értelemszerűen 
nem tilos képeket vagy 
videófelvételt készíteni 
egy-egy koncertről, hi-
szen így megmarad az 
emlék, meg tudjuk mu-
tatni másoknak, akik 
nem voltak ott. Felve-
szünk pár percet, egy-
két számot a 
koncertből. Azonban ez 
napjainkban elég sok 
esetben nem így törté-
nik. Egyesek feltartják a 
telefont, és végigfilme-
zik az egészet, vagy az 
ismertebb daloknál fe-

szülten várják a refrént, hogy azt 
gyorsan videóra vegyék. De miért? 
Az így készült tartalmakat megmu-
tatjuk egy-két embernek, aki nem 
nézi őket végig, majd maradnak a 
telefon tárhelyén – mert ugye abból 
soha nincs hiány –, és egyszer majd 
letöröljük. Miközben az esemény-
ből nem emlékszünk semmire, mert 
a telefon kamerájának a lencséjén át 
láttuk. Ott voltunk, de mégsem. 

Az egyik erdélyi fesztiválon az 
utolsó sorok egyikéből végignéztem 
a közönségen. Az emberek nagy ré-
szének a kezében ott volt a telefon, 
filmezett vele. Nem egy olyan 
tömeg volt, amely jól érezte magát, 
nem egy felszabadult embercsoport, 
hanem egy telefonerdő. Elmegyünk 
egy eseményre, ahol csak fizikailag 
vagyunk jelen, a médiatartalmakat 
utána vagy rögtön a helyszínről – ha 
a hálózat engedi – feltöltjük a kö-
zösségi médiás oldalainkra, hogy az 
ismerőseink tudják, ott voltunk. 
Ezzel kapcsolatban két kérdés 
merül fel: kik az ismerőseink? 
Akikkel online kommunikálunk, és 
egyre kevesebbet találkozunk 
velük? A másik kérdés az, hogy 
kiért is vagyunk ott az eseményen? 
Magunkért, és azért, hogy jól érez-
zük magunkat, vagy másokért, 
hogy aztán tudjuk megmutatni 
nekik, hogy mi ott voltunk? Talán 
érdemes lenne a pillanatot és legfő-
képpen a személyeket előtérbe he-
lyezni a digitális eszközök és a 
közösségi média helyett. 

Ébredés után kitártam az abla-
kot, a játszótéren munkászubbo-
nyos emberke javította az egyik 
padot. Tamás bátya is nyugger, 
abban különbözik tőlem, hogy ő 
még reménykedik az emberek ne-
velhetőségében, és abban, hogy ki-
tartó, türelmes munkával rendet 
lehet csinálni ebben a rossz útra té-
vedt városban. A padlécek kapu-
pántcsavarjait megritkító tolvajt 
szidta: „Gyűjtögetés helyett miért 
nem barkácsol magának kistestvért 
az ilyen tetű…”  

Hagytam, hadd zsummogjon, 
visszatértem a magam dolgaihoz. 
Elsétáltam a várhoz, hadd lám, mi-
lyen nyomai maradtak az Awake 
fesztiválnak. Július 10-én éjjel zá-
rult a buli, s másnap – kevéssel a 
déli harangszó előtt – már csend, 
rend és tisztaság volt a vár falain 
belül. Ez egy kisebb közösséget 
megmozgató buli volt (nem ak-
kora, mint a Vibe), de az, hogy a 
dübögés nem hallatszott el a Novi 
7. negyedig, még nem jelenti azt, 
hogy minden rendben van. 

Az Awake-et a városháza és a 
megyeháza ajándékozta a város fi-
ataljainak, merő hatalmi érdekből: 
a Hivatal így próbálja megszeret-
tetni magát a tinédzserekkel (a 
„célközönséggel”, ahogy a feszti-
válszervezők szótárában áll). A 
gazdagodás ezúttal kimaradt a mo-
tivációk sorából, ugyanis a feszti-
vál ingyenes volt. A buli három 
estén át tartott, a célközönség sze-
rette, a környékbeliek már kevésbé 

(vagy egyáltalán). Erről a Vár sé-
tány egyik lakójával beszélgettem, 
akinek évek óta megkeserítik a ví-
kendjeit az efféle zenés mulatsá-
gok: „Még a téli korcsolyázást sem 
tudták zenebona nélkül megol-
dani… A vásárok másféle traumák-
kal járnak, az égett olaj szaga néha 
vastag rétegben terül a környékre; 
a bódék telepítése és bontása sem 
csöndes munka, az iddogáló és 
szemetelő közönség által okozott 
kellemetlenséget már nem is emlí-
tem. A majdnem minden víkendre 
kijutó zajongás, lárma, zsúfoltság 
és közlekedési bonyodalmak nem 
képezhetik panasz tárgyát, mert az 
ifjak szórakozása – közérdek. Ezek 
után csak azt kérdezem a polgár-
mester úrtól: ilyen körülmények 
között miért vetnek ki megnövelt 
ingatlanadót a Vár sétány lakóira? 
Ha a lárma és zsúfoltság helyett 
csend és nyugalom lenne, akkor 
szívesebben adnánk a ’luxusjárulé-
kot’, de így csak a keserűséggel 
maradunk. Akik engedélyezik és 
szervezik ezeket a banzájokat, 
azok nem ismerik a keresztény 
etika és etikett egyik alaptételét, 
Krisztus urunk mondását: »Úgy 
bánjatok az emberekkel, ahogy 
akarjátok, hogy veletek is bánja-
nak.« [Lk 6,31]” – A csendhez való 
alkotmányos jogunk rögtön ezután 
következik…  

Remélem, hogy a város- és me-
gyeházán is elolvassák, amit írok, 
s talán megfontolás tárgyává teszik 
a költségvetés jövőbeni újragondo-

lását. Nem csupán a spórlásról be-
szélek (épp a július 13-i Népújság 
címlapján olvashattuk: „Közel 820 
ezer lejjel lesz több a megye kia-
dása”, mert az ilyen-olyan válságok 
miatt a néprajzi múzeum felújítása 
ennyivel többe kerül majd), hanem 
a járulékos kellemetlenségekről is. 
Példának okáért azt szeretném meg-
tudni, hogy – csupán az idén, az ed-
digi fesztiválok és bulik 
idején/nyomán – hány emberkét 
kellett sürgősségi ellátásban része-
síteni (alkoholos vagy narkós 
kóma), hány és milyen súlyú, típusú 
kihágást jegyeztek föl a rendvé-
delmi szervek? (Bár, ha jól meg-
gondolom, még fesztivál sem kell 
ahhoz – csupán egy fékevesztett 
érettségi bankett –, hogy egy-két 
kótyagos gyermek a Turbina-árok 
vizében fejezze be az életét.) 

Kérdezem ezt azért, mert a Ba-
laton partján mostanság tartott gi-
gafesztivál nyomán a tó vizében a 
kábítószerek olyan magas koncent-
rációját mutatták ki, amely már ag-
godalommal töltötte el a 
közegészségügyi felelősöket.  

Egyúttal azt is megkérdem az 
„illetékes elvtárstól”: hány és mi-
lyen fesztiválra számítsunk még az 
idén nyáron és ősszel?  

Végezetül azt ajánlom városunk 
lakóinak: nézzék meg a Duna tévé-
ben a Szent István-ünnepi tűzijáté-
kot, mert előfordulhat, hogy az 
itthoni szilveszteri röppentyűzés 
elmarad.  

Kuszálik Péter  

Nagy-Bodó Szilárd 
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Hány van még hátra?  

Az Angyalok a városban egye-
sület tagjai egy átlagos szombati 
napon megmosolyogtatták a Szent 
Erzsébet Társulás, a Pál atya feren-
ces szerzetes által működtetett 
gyermekotthon lakóit. 

Gyermekszíveket csábító csokis 
és epres fagyival ajándékoztuk 
meg őket, illetve vitaminbomba 
napot szerveztünk egyben. Tizen-
három gyümölcstálat készítettünk, 
zamatos dinnyeset, édes ananászo-
sat, lédús cseresznyéset és újdon-

ságot jelentő áfonyásat, illetve sző-
lőset is. 

Az egyik gyerek azt kérdezte tő-
lünk, hogy „ez az édenkert?”. Ez a 
kérdés minden köszönömöt fölül-
múlt. 

A tevékenység megálmodói és 
szervezői az egyesület elnöke, Ko-
vács Lajos-Alpár, akinek a munká-
ban a legnagyobb motiváció a 
gyerekek öröme, és Baranka Kata-
lin alelnök. 

A nap sikerességéhez hozzájá-
rult a II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Teológiai Líceum föld-
rajztanára, Farkas Iván és az iskola 
X., XI., XII.-es, szociális érzékeny-
séggel rendelkező diakjai is, 
György Imola, Kozma Karola, 
Nagy Bella, Magyari Imre-Győző, 
illetve Martonos Richárd-Pál és 
Molnár István László. 

Az egyesület értéke a szükségle-
tekhez mért támogatásban rejlik.  

Baranka Katalin 

Angyalok a gyermekotthonban Nívós szakmai programot 
kínál az MCC az újrainduló 

Tusványoson 
Önálló színpaddal először képvi-

selteti magát a Mathias Corvinus 
Collegium (MCC) a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktá-
borban, néhány nappal az MCC 
Feszt előtt. A 31. alkalommal meg-
szervezett többnapos tusnádfürdői 
eseményre egyedülálló szakmai 
programmal készül az MCC: az 
előadások mellett lesznek kerekasz-
tal-beszélgetések, viták és könyvbe-
mutatók is, valamint az immáron 
több mint 25 éves tehetséggondozó 
intézmény képzési programjaival is 
megismerkedhetnek az érdeklődők. 
Az Erdélyben és a Bánságban nyolc 
magyarok lakta településen elérhető 
MCC is bemutatkozik a látogatók-
nak.  

A pandémia miatti kétévnyi 
kényszerszünet után idén ismét 
megrendezik a Bálványosi Szabad-
egyetemet, amelynek a háború, a 
gazdasági válság, a jövőkép és a 
nemzetpolitika lesznek a legfonto-
sabb témái. A július 19-24. között 
tartandó rendezvényen 47 partner-
szervezet 27 helyszínen több mint 
400 programmal várja az érdeklő-
dőket. Az MCC Tusványos történe-
tében először saját színpaddal és 
több napon át tartó nívós szakmai 
programmal jelentkezik. Az MCC-
DEPO színpadon július 20. és 22. 
között számos aktuális és izgalmas 
előadással, kerekasztal-beszélgetés-
sel, vitával és könyvbemutatóval ta-
lálkozhatnak a rendezvény 

látogatói. A szerdai napon az orosz–
ukrán háború hátterét világítják 
meg az MCC és a Honvédelmi Mi-
nisztérium szakértői. Csütörtökön a 
többi között szó lesz az újságírás 
helyzetéről a fake news jelenség 
tükrében, az erdélyi magyar ifjúság 
jövőképéről, a zöldpolitikáról a há-
ború árnyékában, valamint a kultu-
rális mecenatúra jelentőségéről. 
Csütörtökön több nemzetközi témá-
val és előadóval is találkozhatnak 
az érdeklődők, akik német szem-
szögből kaphatnak mélyebb megvi-
lágítást az új biztonsági 
kihívásokról, de szó lesz a nyugati 
értékrend újradefiniálásáról és az 
európai migrációs és menekültvál-
ságok tanulságairól is. A nap egyik 
legizgalmasabb programjának az a 
Mandiner hetilap által szervezett 
vita ígérkezik, amelynek során 
Orbán Balázs, a miniszterelnök po-
litikai igazgatója, az MCC kuratóri-
umi elnöke és Gulyás Márton, a 
Partizán műsorvezetője ütköztetik 
véleményüket aktuális közéleti kér-
désekben.  

A programot az MCC Press által 
szervezett könyvbemutatók is szí-
nesítik, valamint az MCC képzési 
palettájával is megismerkedhetnek 
az érdeklődök. A tehetséggondozó 
intézmény Kárpát-medence-szerte 
immáron 24 helyszínen van jelen, 
ebből nyolc Erdélyben található.  

További részletek és információ: 
https://www.tusvanyos.ro/program/ 

A közönségből csak a telefonok látszanak                                          Fotó: Nagy-Bodó Szilárd 

Tudunk még digitalizáció nélkül bulizni? 
Amikor a telefon az úr 

A Maros Megyei Múzeum művé-
szeti osztályának munkatársai is 
gondoltak a vakációzó gyerme- 
kekre, akiket júliusban még két al-
kalommal várnak délelőtti tevé-
kenységre a Kultúrpalotába. 20-án, 
szerdán A kis avantgardisták, egy 
hét múlva, 27-én a Tegyük vissza a 
ló lábát a helyére! című foglalkozá-
son lehet részt venni 10 órától 12 

óráig. A 6–10 év közötti gyermek-
eknek szóló programok a Kultúrpa-
lota második és harmadik emeleti 
múzeumpedagógiai termeiben zaj-
lanak.  

Egy foglalkozásra 15 résztvevőt 
tudnak fogadni, előzetesen a 0726-
600-565-os telefonszámon, illetve 
az educatie@muzeulmures.ro e-
mail-címen lehet bejelentkezni. 

Vakációs program a Kultúrpalotában



A Kolozs megyei Bánffyhu-
nyadon vasárnap felavatták 
a magyar állam támogatásá-
val felépített bölcsődét és 
óvodát, valamint az EU és a 
magyar állam támogatásával 
felújított református műem-
lék templomot, és elhelyez-
ték egy magyar iskola 
alapkövét. 

A három eseményre a hét végén 
tartott kalotaszegi magyar napok 
keretében került sor. 

A magyar állam támogatásával 
a református egyház épített új óvo-
dát, melyben négy óvodai és egy 
bölcsődei csoport kap helyet. A be-
ruházás 300 millió forintba került. 
A kalotaszegi kisváros központi ré-
szén fekvő, református egyházi tu-
lajdonban lévő telken, az óvoda 
mellett helyezték el az iskola alap-
kövét, melynek látványtervét is ki-
függesztették. Az egyház magyar 
állami támogatással készül  
mintegy négyezer négyzetméteres 
hasznos felületű négyszintes isko-
lát felépíteni a telken. 

A román és gótikus stílust öt-
vöző középkori bánffyhunyadi re-
formátus templom felújítására a 
református egyház mintegy kétmil-
lió eurós EU-s támogatást nyert. 
Amint Ilyés Szabolcs projektme-
nedzser az MTI-nek elmondta: az 
összeget mintegy százmillió forint-
tal egészítette ki Magyarország 
kormánya. 

Soltész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára 
a református templomban tartott 
hálaadó istentisztelet végén fel-
idézte: a magyar állam az elmúlt 
évtizedben olyan beruházásokat tá-
mogatott, amelyekkel a nemzeti és 
keresztény identitás megőrzését se-
gítette elő. Ezek senki ellen nem 
irányultak, és Románia is nyert 
velük. 

Megjegyezte: bár Bánffyhunyad 
ünnepel, nehéz idők következnek. 
A szomszédos Ukrajnában háború 
dúl, energiaválság gyötri Európát. 
Úgy vélte: ilyen körülmények kö-
zött még fontosabb szerep hárul az 
egyházakra, hiszen lelki támaszt, 
segítséget kell nyújtaniuk híveik-
nek, és a békesség megteremtésé-
ben is részt kell vállalniuk. 

Kelemen Hunor miniszterelnök-
helyettes köszöntésében úgy vélte: 
a többszörös bánffyhunyadi ünnep 
az erdélyi magyarság erejét jelzi. 
Felidézte: az RMDSZ-nek egykor 
nagy harcot kellett vívnia azért, 

hogy a műemlékvédelem is beke-
rüljön azok közé a területek közé, 
amelyekre az Európai Unió pénz-
forrásai fordíthatók. E harc ered-
ményének tekintette, hogy a 
kolozsvári Szent Mihály-plébánia-
templom mellett elsősorban EU-s 
forrásokból újulhatott meg a 
bánffyhunyadi református temp-
lom is. 

A politikus az óvodaavatón azt 
is megemlítette, hogy a Romániá-
ban közvitára bocsátott oktatási 
törvénytervezet nemcsak megőrzi, 
hanem bővíti is az anyanyelvű ok-
tatás kereteit, és elsősorban az in-
tézmények finanszírozása terén 
hoz újdonságokat. 

Kató Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület (EREK) püs-
pöke a felújított templomban 
tartott hálaadó istentiszteleten 
mondott prédikációjában azt tar-
totta fontosnak, hogy az erdélyi 
magyar ember ne csak a turista 
szemével szemlélje a műemlék 
templomait, hanem érezze otthon 
magát bennük. 

Az otthonosság fogalmát bon-
colgatta a püspök az óvodaavatón 
tartott beszédében is. Úgy vélte: a 
családjába, a nemzetébe, az egyhá-
zába beleszületik az ember, identi-
tása más elemeit választja. 
Kiemelte: az oktatási intézmények 
azt segítik elő, hogy a bennük tanú 
gyermekek megőrizhessék azt az 
identitást, amelybe beleszülettek. 

Búzás Fekete Mária alpolgár-
mester mind az óvodaavatón, mind 
a templomban azt hangsúlyozta: a 
városban több emberöltő óta nem 
volt olyan nap, amikor a magyar 
közösség ilyen jelentős eredmé-
nyeket ünnepelhetett volna. Meg-
jegyezte: az utolsó bánffyhunyadi 
magyar iskola – melynek az édes-
apja volt az igazgatója – 71 évvel 
ezelőtt zárta be kapuját. A telepü-
lésen jelenleg vegyes intézmé-
nyekben tanulnak a román és 
magyar gyermekek.  

A kalotaszegi magyar napok ke-
retében szombaton és vasárnap 
kulturális és sportrendezvényeket 
tartottak Bánffyhunyadon. A vasár-
napi istentisztelet után a kisváros-
ban felvonultak a kalotaszegi 
települések népviseletbe öltözött 
csoportjai. 

A Kalotaszeg fővárosának szá-
mító 9300 lakosú Bánffyhunyadon 
közel 30 százalékos a magyarok 
aránya, a város vonzáskörében 
azonban színmagyar falvak is talál-
hatók. (MTI) 

ADÁSVÉTEL 

ELADÓ 20 ár beltelek Agárdon. Tel. 

0752-708-718. (16528-I) 

ELADÓK Vármezőben 470-540 m2-

es telkek. Tel. 00-36-20-334-8629. 

(16354-I) 

ELADÓK süldők. Tel. 0740-463-935. 

(16527) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 

garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 

sétányon. Tel. 0749-425-152. (16418) 

MINDENFÉLE 

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, sza-

lagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel. 

0744-121-714. (16517-I) 

TV-, MOSÓGÉP-, villanyszerelés, 

háztartási gépek javítását vállalom a 

kliens lakásán. Tel. 0740-527-205. 

(16484) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

munkát és bármilyen javítást. Hívja-

nak bizalommal. Tel. 0767-837-782. 

(14836) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőké-

szítést bármilyen lemezből, cserép-

ből, ácsmunka, cserépforgatás. Tel. 

0746-739-502. (16403) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-

lalok. Tel. 0746-638-960. (16439) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészí-
tést, tetőjavítást, ácsmunkát, bádo-
gosmunkát, szigetelést, meszelést, 
bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-
003, Fülöp Hunor. (16399-I) 

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

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-

tást, zsindelytető készítését, javítá-

sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 

meszelést, vakolást, teraszkészítést, 

csatornajavítást, széldeszkák javítá-

sát, festését. Tel. 0749-798-244. 

(16522-I) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

ket javítok. Tel. 0755-825-502. 

(16520-I) 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 

tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 

szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 

törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 

kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 

kedvezmény. Tel. 0750-678-803. 

(16151) 

ÉPÍTKEZÉSHEZ munkást keresek. 

Tel. 0770-621-920. (16547-I) 

SZOBAFESTÉST és kapuk, kerítések 

festését vállalom. Tel. 0747-462-267. 

(16549) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Mindenhol keresünk, sehol 
sem találunk. Jóságos szíved 
pihen a föld alatt, minden 
könnycsepp nyugtassa 
álmodat. Köszönjük, hogy 
éltél és minket szerettél. 
Fájó szívvel emlékezünk július 
19-én VARGA ANNÁRA 
halálának második évfor-
dulóján. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! 
Lányod, Ibolya, vejed, két 
unokád és dédunokád. 
(16534-I) 

Az életünk csendben megy 
tovább, de emlékük elkísér 
egy életen át. 
Szeretettel és tisztelettel 
emlékezünk nagybátyánkra és 
nagynénénkre: július 19-én 
KOVÁCS JÓZSEF maros-
vásárhelyi lakosra halálának 
ötödik évfordulóján, valamint 
szeptember 27-én KOVÁCS 
MARGITRA halálának máso-
dik évfordulóján. Emléküket 
szívünkben őrizzük. 
Csiszér Gyula és családja. 
(16538-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mélyen együttérzünk kollé-
gánkkal, dr. Zuh Sándorral 
szeretett ÉDESANYJA el-
hunyta okozta mély 
fájdalmában. A Maros Megyei 
Klinikai Kórház – Ortopédiai 
és Traumatológiai Klinika 
munkaközössége részvétét 
fejezi ki a gyászoló családnak. 
(sz.-I) 

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)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

 
Szomorú szívvel emlékezünk a 
szeretett férjre, édesapára, 
apósra, nagytatára,  

KISS ISTVÁNRA  
halálának hatodik évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

Felesége, lányai, vejei, négy 
szeretett unokája. (16544) 
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Óvodát és felújított templomot avattak, iskola alapkövét tették le 
Bánffyhunyadon 

Fotó: MTI



 
 
 
 
 

 

Másfél milliárd lej jutott Maros 
megye fejlesztésére 

Zöld utat kaptak a PNDL 3 – Anghel Saligny program által finan-
szírozandó projektek Maros megyében, így Marosvásárhely önkor-
mányzata 43.000.000 lejes támogatást kapott a Dózsa György út, 
Băneasa utca és Szabadság utca közötti vasúti felüljáró projektjére. Ez 
az út egy alternatív, elkerülő útvonal lesz, és megoldást jelent majd a 
forgalmi torlódások csökkentésére a Dózsa György út és a Szabadság 
utca összekötésével. 

A víz- és/vagy csatornahálózat kiépítésére, valamint a megyei, városi 
és helyi utak rehabilitációjára és korszerűsítésére 136 projekt kap tá-
mogatást összesen 1.448.029.799,17 lej értékben. Ezeket a terveket 
Maros megye egész területén fogják megvalósítani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


