
Jelenleg három koraszülött csecsemő fekszik a Maros Megyei 
Klinikai Kórház szülészeti klinikája újszülöttosztályának in-
tenzív terápiás részlegén, ahol a korszerű orvosi felszerelé-
seknek köszönhetően azokat a koraszülött csecsemőket is el 
tudják látni, akiket korábban a megyei sürgősségi kórházba 
kellett átutalni. A részleg felszerelését lehetővé tévő Életet a 
Maros megyei újszülötteknek! elnevezésű projektet a Cristi Vasi-
liu Egyesület kezdeményezte, a Vodafone Románia Alapít-
vány, valamint a megyei tanács támogatta.  

A korszerű intenzív terápiás részleget tegnap dr. Laura Suciu főor-
vosnő, az intenzív terápiás újszülöttosztály vezetője mutatta be a sajtó 
képviselőinek.  

A bemutatón részt vett Delia Vasiliu, a Cristi Vasiliu Egyesület elnöke, 
Angela Galeta, a Vodafone Románia Alapítvány elnöke, Péter Ferenc 
megyei tanácselnök, valamint Ovidiu Gîrbovan, a Maros Megyei Klini-
kai Kórház menedzsere. A 2-es besorolást nyert intenzív terápiás újszü-
löttosztályon 37 korszerű készülék, ezen belül öt intenzív terápiás ágy, 
a létfontosságú mutatókat mérő négy monitor, tíz gyógyszeradagoló  

Lépéstévesztésben 
Miközben Európában egyre több ország készül ismét üzembe he-

lyezni a szénerőműveit, felkészülendő az orosz gázstopra, szép ha-
zánk ingyen építtetne magának új gázerőművet. Szó nincs arról, 
hogy tudatosan szembefordultak volna az uniós energiapolitikai 
trenddel, csak a megszokott balkáni fejetlenség tankönyvbe illő 
újabb példáját láthatjuk. 

Minap jelent meg az egyik gazdasági portálon, hogy senki nem 
jelentkezik egy bizonyos versenytárgyalásra, amelynek a nyertese 
egy új gázerőművet kellene építsen. Röviden ez a hír, a hátterében 
az áll, hogy még a hatvanas évek végén építettek egy szénerőművet 
a Hunyad megyei Marosnémetin, amely azóta elavult, s tavaly be-
zárták. Kapóra jött ebben a hatóságoknak, hogy a közelmúltig a  
zöldátállásról szólt minden az európai energiapolitikában, így még 
környezetbarát lépésnek is el lehetett adni az ügyet. Sőt, illetékeseink 
még zöldebbek is voltak az átlagnál, mert készítettek egy szép tervet, 
miszerint röpke százmillió euróért eladnák a bezárt szénerőművet, 
azzal a feltétellel, hogy a majdani jelentkező építsen egy gázerőmű-
vet a helyébe, saját költségén, s helyezze is üzembe 2026-os határ-
idővel. 

Csakhogy közben nagyot fordult a világ, az egykor olcsó orosz 
gázt ma aranyáron mérik, s úgy is csak módjával, mert elapadóban 
az Északi áramlaton érkező. Ez azt jelenti, hogy nem enyhe  
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Szűkös esztendő 
az idei 
A Simon család 50–60 hektár földet 
művel meg. 12 hektáron búzát, né-
gyen árpát, hat hektáron silókukoricát 
termesztenek az állatoknak, legelőjü-
kön lucerna terem. A  szárazság és a 
drágulás kettős kihívás elé állította a 
gazdaságot – erről az idősebb testvér 
számolt be látogatásunkkor. 
____________6. 
Politikai botrány 
a székely kör- 
verseny körül 
Noha a versenyt 2006 óta minden 
évben megszervezik, csak az idén fe-
dezték fel maguknak a marosvásárhe-
lyi liberális politikusok. A magyar- 
barátsággal aligha vádolható Ciprian 
Dobre máris botrányt keltett, olyan 
versenynek nevezve a viadalt, „ame-
lyet olyan területről neveztek el, amely 
nem létezik”.  
____________7. 

Változnak az 
Aquaserv víz- 
és csatornadíjai 
 Az Aquaserv Rt. honlapján július 15-
én tette közzé, hogy emelni szándék-
szik a közüzemi ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás árát. A közle-
ményben megindokolják a díjszabás 
módosításának okát is. Az emelt díja-
kat valószínűleg szeptember elsejétől 
alkalmazzák. 
____________8. 

Fotó: Nagy Tibor

A támogatás eredménye  

Működik a korszerű 
újszülött-intenzívosztály 

Benedek István 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



Két Maros megyei család pert nyert első fokon a 
környezetvédelmi minisztérium ellen, miután el-
járást indítottak a medvék által megölt családtag-
jaik ügyében. Az államnak kemény pénzeket kell 
kifizetnie. A döntéseket július 8-án hozta meg a 
Maros Megyei Törvényszék. 

Az egyik pert egy Maros megyei férfi családja (nagy-
anyja, anyja, három lány- és egy fiútestvére) indította. A 
28 éves férfit 2021. július 23-án ölte meg a medve a Har-
gita és Szucsáva megye határán fekvő Drăgoioasa település 
határában. Azon a napon délután három, juhokat őrző fér-
fira támadt a medve, egyiket súlyosan megsebesítette, 
egyik pedig az erdőbe menekült, ahol később holtan talál-
tak rá, halálát egyértelműen medvetámadás okozta. A tör-
vényszék az egyik felperesnek 49.960, a többieknek 

egyenként 12.300 euró kártérítést ítélt meg, valamint egy 
5.900 lejes anyagi kártérítést is. 

A második perben a volt nyárádmagyarósi jegyző csa-
ládja nyert a minisztérium ellen. K. L. 2019. október 12-
én délután ment horgászni a Kis-Küküllőre, de miután 
estére nem tért haza, családja és barátai riasztották a rend-
őrséget, és keresésére indultak. Az áldozat bemért telefon-
készüléke Vámosudvarhely határába, a vízpartra vezette a 
keresőket, ahol megtalálták a férfi megcsonkított holttestét. 
A bírák elfogadták a felperes kérését, és az áldozat felesé-
gének és két kiskorú gyermekének egyenként 80 ezer eurós 
kártérítést ítéltek meg, valamint 13 ezer lej perköltség meg-
térítésére is kötelezték a minisztériumot. Az ítélet még nem 
jogerős. (GRL) 

 

IDŐJÁRÁS 
Záporeső, zivatar 
lehetséges 
Hőmérséklet: 

max. 22 0C 
min.  18 0C

Ma LŐRINC, holnap 
ZSUZSANNA és TIBORC napja. 
ZSUZSANNA: ókori egyiptomi ere-
detű név, mely héber közvetítéssel 
került át más nyelvekbe. Jelentése: 
lótuszvirág.  
TIBORC: a latin Tiburtius család-
névből ered, amelynek jelentése: (a 
Róma közeli) Tibur városból való.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 9.

1 EUR 4,9050
1 USD 4,7905

100 HUF 1,2427
1 g ARANY 275,5907

Rovar- és rágcsálóirtás a Somostetőn 
Még tart a szúnyog-, kullancs- és rágcsálóirtás a Somoste-
tőn, emiatt 10-én, szerdán este 7 órától hajnali 2 óráig gya-
logosan és gépkocsival is tilos megközelíteni a helyet – 
közölte Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal.  

Népszerű a marosvásárhelyi  
roncsprogram 

A helyi tanácsosok a 2022-es költségvetésben 300 ezer 
lejes keretet hagytak jóvá a roncsprogram finanszírozására, 
amit később 1.200.000 lejjel lehet bővíteni. Azok a maros-
vásárhelyi lakosok, akik megfelelnek a szabályzatban elő-
írtaknak, 3000 lejes támogatásban részesülnek öt évnél 
nem régebbi autó vásárlása esetén. A program népszerű-
sége miatt az alap július végén kimerült, így jelenleg nem 
lehet több pályázatot benyújtani a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatalba – adja hírül közösségi oldalán a városve-
zetés. 

Nyáresti moziélmények 
Egy éve indult a Csütörtök a múzeumban program. Ebből 
az alkalomból a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal minden augusztusi csütörtök 
estén 9 órától filmvetítésre várja az érdeklődőket a Művész 
moziba. 11-én az Alcarras című, 2022-es, a Berlinálén 
Arany Medve díjjal kitüntetett spanyol-olasz filmdrámát ve-
títik (rendező: Carla Simón), 18-án a Pentru mine tu eşti  
Ceauşescu című, 2021-es, többszörösen díjazott dokumen-
tumfilm (rendező: Sebastian Mihăilescu) van műsoron. 25-
én a Valan – Az angyalok völgye című 2019-es thriller zárja 
a vetítések sorát (rendező: Bagota Béla). A 11-i és 18-i film 
12 éven aluliaknak csak szülői felügyelettel ajánlott, a 25-i 
16 éven aluliaknak nem ajánlott. A jegy egy vetítésre 12 
lejbe kerül, és a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Nép-
művészeti Osztályának kiállításai is megtekinthetők vele a 
nyitvatartási időben.  

A Mezőség mosolya Szovátán 
Augusztus 11-én, csütörtökön 19 órától a Maros Művész-
együttes Szovátán a fürdőtelepi Petőfi park színpadán elő-
adja a Mezőség mosolya című néptáncelőadást, amely a 
Mezőség kulturális sokszínűségére, zenei gazdagságára, 
táncainak vitalitására épül. Központi helyet foglal el a mű-
sorban A kilenc csodaszarvas című román kolindát idéző 
lírai jelenet. A műsorban Alsótők, Girolt, Bonchida, Válaszút, 
Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Magyarpalatka 
táncait, valamint Borsa-völgyi dallamokat elevenítenek fel 
az előadók. Énekel Kásler Magda a Maros Művészegyüttes 
zenekarának kíséretében, zenekarvezető Moldován Hor-
váth István, tánckarvezetők: Farkas Sándor Csaba és Kás-
ler Magda, rendező-koreográfus: Varga János, igazgató: 
Barabási Attila Csaba.  

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

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

10., szerda 
A Nap kel  

6 óra 14 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 41 perckor.  
Az év 222. napja,  

hátravan 143 nap.

Megyei hírek 

Kárpótlás a medvék áldozatai után? 

Az augusztus 9-i rendkívüli ülésen a városi tanács jóvá-
hagyta a 2022-es év második felére vonatkozó sportpályá-
zatok vissza nem térítendő támogatásának összegeit a helyi 
költségvetési forrásokból, valamint a júliusban elfogadott 
költségvetés-módosítást követően a kulturális tevékenysé-
gek, projektek és programok finanszírozásához szükséges 
összegeket a 2022-es évre. 

Az ülésen a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és 
az Intersport Sportklub közötti partnerségi szerződés meg-
kötését is jóváhagyták a Székelyföldi Körverseny nemzet-

közi kerékpárverseny megszervezése érdekében. A 16. al-
kalommal megrendezésre kerülő Székelyföldi Körverse-
nyen összesen 20 csapat indul a város központjából, a 
csapatok Romániából, Ausztriából, Belgiumból, Bulgári-
ából, Lengyelországból, Magyarországról, Németország-
ból, Olaszországból, Szlovákiából és Ukrajnából 
jelentkeztek. 

Az eseményt élőben közvetítjük. 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

bel- és külkapcsolati osztálya 

Sajtóközlemény  

Tamási Áron-fesztivál 
a Csűrszínházban 

Augusztus 17–21. között a mikházi Csűrszínházban, a 
székely író halálának 125. évfordulója alkalmából ren-
dezvénysorozatra kerül sor. A Békéscsabai Jókai Szín-
ház Tamási a Vitéz lélek című darabját adja elő. A 
gödöllői Hangjegy színház az Énekes madarat viszi 
színre, a Maros Művészegyüttes az Ábel táncszínházi 
produkciójával és a Spectrum Színházzal közösen 
színpadra állított Boldog nyárfalevél című előadással 
lép fel, a Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház, a 
Váci Dunakanyar Színház, a Pesti Magyar Színház és 
a Komáromi Jókai Színház közös produkciójaként lát-
ható, hallható Szarka Gyula Tücsöklakodalom mese-
koncertje. A Soproni Petőfi Színház és a Zentai Magyar 
Kamaraszínház elhozza Mikházára az Ördögölő Jó-
zsiás című zenés tündérjátékát. Az eseményt és a Ta-

mási Áron életéről szóló kiállítást A. Szabó Magda, a 
Tamási Áron 125 Emlékév Budapest projektvezetője 
nyitja meg, közreműködik Pataki András és Török Viola. 
A program követhető a www.csurszinhaz.ro honlapon 
és a Csűrszínház Facebook-oldalán. 

Falunapok Fickón 
 A hét végén falunapokat tartanak a Magyaró község-
hez tartozó Fickón. A rendezvényt augusztus 13-án, 
szombaton 19.30-kor nyitják meg, majd utcabál kezdő-
dik. 14-én, vasárnap délelőtt 9 órától különböző vetél-
kedőkre várják a gyermekeket, és gulyásfőző versenyre 
is sor kerül. 13.30-tól röplabdabajnokság lesz, 16 órától 
az ötvenéves házasokat köszöntik, 16.30-tól népdal- és 
néptáncműsorral folytatódik a program, fellépnek a 
Csurgó egyesület táncosai és meghívottjaik. 18 órától 
román népdalokat lehet hallgatni, 19 órától Miklós Szil-
via és zenekara magyar nótákat ad elő. 20 órától Mo-
hácsi Brigitta, 21 órától az Insect koncertezik. A 
programot a 23 órakor kezdődő tűzijáték zárja. 
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RENDEZVÉNYEK

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.

Péterffy Árpád 1938. február 17-én született Kolozsvá-
ron, majd 1945-ben, az egyetemalapításkor a család átköl-
tözött Marosvásárhelyre. Tanulmányait itt végezte, 
édesapja nyomdokaiba lépve, 1960-ban szerezte meg ál-
talános orvosi diplomáját a Marosvásárhelyi Orvostudo-
mányi és Gyógyszerészeti Intézetben. Ezt követően három 
éven keresztül Kapnikbányán volt körorvos és bányaorvos, 
majd 1968-ban tett szakvizsgát mellkassebészetből. Ennek 
az évnek a végén, harmincévesen elhagyta Erdélyt, és 
Svédországban telepedett le, ahol 1971-ben kapott svéd 
orvosi diplomát. 

Három és fél évtizeden át élt Svédországban. Éveken át 
Stockholmban a Karolinska Intézet Szív- és Mellkassebé-
szeti Klinikáján dolgozott, a világhírű Viking O. Björk 
svéd szív- és mellkassebész professzor tanítványaként, 
majd munkatársaként. 1983-ban az akkori Debreceni Or-
vostudományi Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinikájának 
igazgatója lett. „Kétlaki” élet következett Stockholm és 
Debrecen között, fáradhatatlan tenni akarással, miközben 
Magyarország egyik legkorszerűbb szívsebészeti köz-
pontját sikerült létrehoznia Debrecenben. Péterffy Árpád 
nevéhez fűződik a modern szívsebészet bevezetése és eu-
rópai színvonalra emelése a Debreceni Egyetemen. A le-
gendás professzor életéből 45 évet a szívsebészetnek 
szentelt, és ezalatt több mint tízezer nyitott szívműtétet 
végzett. Számos általános, mellkas- és szívsebészeti tár-
saság tagja, mintegy kétszáz közlemény szerzője, konfe-
renciák aktív résztvevője volt. Munkáját, a klinikai 
orvostudomány területén elért kimagasló eredményeit, ki-
váló gyógyító, oktató, tudományos tevékenységét több 
mint húsz különböző díjjal ismerték el, többek között tu-
lajdonosa a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt-
jének.  

2005-ben megkapta a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem Doctor Honoris Causa címét. 
Úgy tűnt, hogy a díszdoktori elismerés annak a nemzetközi 
tudósnak szól, aki hűséges az őt a szakmai kihívások tala-
ján versenyképessé tevő, sikereire elégtétellel tekintő alma 
materhez. Aki „új idők új dalaival” szembesülve Debre-
cenből immár nem Stockholmra, hanem Marosvásárhelyre 
tekint egyre gyakrabban. Aztán a mítosz megrendült, és a 
legendás orvosprofesszor 2013-ban visszaadta az elisme-
rést. Tiltakozásul a MOGYE-n a magyar nyelvű oktatást 
hátrányosan megkülönböztető diszkriminatív politikáért. 
Miközben akarva-akaratlanul is saját életpályáját hozta fel 
bizonyítékul arra nézve, hogy a kizárólag magyar nyelven 
végzett tanulmányokkal idegen nyelvi környezetben is 
helyt lehet állni, a beteggel annak anyanyelvén lehet be-
szélni. 

Dr. Péterffy Árpád professzor a járvány előtti években 
sokat hallatott magáról kedves városában, Marosvásárhe-
lyen. Szerepelt az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudo-
mányi és Gyógyszerészeti Szakosztálya tudományos 
ülésszakán, könyvet írt a kolozsvári sebészet történetéről. 
Tőle származik az ötlet a marosvásárhelyi református te-
mető orvossírjait bemutató könyv létrehozásáról, amely-
ben a történelmi áttekintőt írta az erdélyi orvosképzésről. 
2019 májusában a marosvásárhelyi orvosképzés történe-
tével foglalkozó, testvérei segítségével létrejött, és szüle-
iknek emléket állító könyvnek (Az erdélyi magyar 
orvosképzés és sebészet története dióhéjban) a bemutató-
jára kerülhetett sor városunkban.  

Nemzetközileg elismert szakember, betegeinek a re-
ménytelenségben is gyógyulást hozó orvos, igazat szóló, 
becsületes magyar ember, keresztyén lelkületű felebarát 
volt Péterffy Árpád, a szívsebészet legendás professzora, 
a marosvásárhelyi orvosegyetem örökös díszdoktora. Em-
léke megmarad bennünk, és arra kötelez, hogy az egyenes 
utat járjuk ebben az értékvesztett világban. Köszönjük! 

Dr. Ábrám Zoltán 

Búcsú Péterffy Árpád professzortól 



elmebeteg kellene legyen egy olyan vállalkozó, aki a 
mai gázárak és a várható ellátási nehézségek mellett, 
megfejelve ezeket egy százmilliós csekkel is, belevágna 
ebbe az üzletbe. És mivel a valódi üzleti életben nem is 
divat a kényszerzubbony, fia jelentkező sem volt a lehe-
tőségre. Érdeklődők korábban még voltak rá, de végül 
is az energiakrízis sem egyik napról a másikra fajult 
ideáig, ahol tart. Eddig két licitfordulót tartottak, a har-
madik pénteken lesz, majd valószínűleg folytatják a vá-
rakozós műsort derék bürokratáink, akik cseppet sem 
zavartatják magukat olyan apróságokkal, hogy egyrészt 
az anyagi valóság okafogyottá tette az ötletüket, de 
amellett már politikailag sem épp szalonképes gázerő-
művet erőltetni. A realitás azt diktálná, hogy újítsák fel 
a roncstelep szintjére züllesztett erőművet, de ehhez egy-
részt kellene tudni okosan tervezni, ami a regáti kancel-
láriákban nem honos műfaj. Másrészt az is gond, hogy 
ez az erőmű feketeszénnel üzemelt, amit manapság ná-
lunk már legfeljebb a bányarémekkel lehet felhozatni a 
mélyből, mivel a vájárok vagy a nyugdíjukat számolják, 
vagy Ibériában az epresládákat. Így marad a jelentkező 
nélküli licitfordulók számolgatása a ma már vicckate-
góriába tartozó ötletükre. És mivel ugyanilyen okosan 
irányították mindenkori kormányaink az egész ener- 
giapolitikát, ma annak ellenére nettó energiaimportőr 
ez a jobb sorsra érdemes ország, hogy bőven volna 
nyersanyag, és ha nem kótyavetyélik el, gyártási kapa-
citás is ahhoz, hogy jó pénzért mi adjunk drága energiát 
másoknak.

Egy hét alatt ötezerrel csökkent 
az új fertőzések száma 

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter hétfőn kö-
zölte: „Egy hét alatt körülbelül 5000-rel csökkent a 
heti szinten regisztrált új esetek száma, és míg két 
héttel korábban az új esetek napi átlaga 8400-ra volt 
tehető, addig a múlt héten a napi átlag 7400 körüli 
volt. Ez jelentős csökkenés. Reméljük, hogy ez a ten-
dencia folytatódik, és az elkövetkező hetekben is 
csökkenni fognak az esetszámok. Lehet, lesz egy te-
tőzés is egy-két hétig, majd a csökkenés folytatódhat” 
– számolt be sajtótájékoztatón a miniszter. Rafila sze-
rint „nem lehet rendkívül pontos” előrejelzéseket tenni 
a koronavírusos esetek helyzetéről. „Még nem lehet 
tudni, hogy mi lesz a tendencia a következő időszak-
ban. Nem tudunk rendkívül biztos előrejelzéseket 
tenni, de a tendencia egyértelműen csökkenő, és 
ennek örülünk, mert így nem válnak túlzsúfolttá a kór-
házak” – fűzte hozzá a miniszter. (Agerpres) 

Nagyot nőtt a külkereskedelmi 
mérleghiány 

Az idei első fél évben 44 százalékkal, 15,437 milliárd 
euróra nőtt Románia külkereskedelmi mérlegének hi-
ánya a tavalyi év azonos időszakához mérten – kö-
zölte kedden az Országos Statisztikai Intézet. A 
vizsgált időszakban a kivitel csaknem 24 százalékkal, 
44,782 milliárd euróra nőtt, ugyanakkor a behozatal 
csaknem 29 százalékkal, 60,219 milliárd euróra 
emelkedett. A külkereskedelmi mérleg hiánya abszo-
lút értékben 4,740 milliárd euróval volt nagyobb, mint 
tavaly a január és június közötti időszakban. Június-
ban az export csaknem 26 százalékkal, 7,864 milliárd 
euróra nőtt, míg az import 30 százalékkal, 10,554 mil-
liárd euróra gyorsult. Így júniusban a külkereskedelmi 
mérleg hiánya elérte a 2,689 milliárd eurót. Tavaly 
egész évben 5,301 milliárd euróval, csaknem 29 szá-
zalékkal, 23,698 milliárd euróra nőtt a deficit az előző 
évhez mérten. (MTI) 

Fellendítette a belga védelmi 
ipart az ukrajnai háború 

Az ukrajnai háború miatt fellendült Belgium hadiipara, 
a kínálat alig tud lépést tartani a kereslettel – írta a 
The Brussels Times hírportál pénteken. Belgium je-
lentős fegyveradományokat bocsátott Ukrajna ren-
delkezésére. A háború kitörésekor Alexander De 
Croo belga miniszterelnök bejelentette, hogy Belgium 
5000 gépfegyvert, 200 páncéltörő fegyvert és 3800 
tonna üzemanyagot adományoz Kijevnek. A gépfegy-
vereket a vallon kormány tulajdonában lévő FN Hers-
tal fegyvergyártó cég gyártotta. Az adomány egy 
része a kormányzati készletekből származott, egye-
lőre nincs adat arról, hogy a kormány új fegyvereket 
rendelt volna a tartalékok feltöltésére. A The Brussels 
Times szerint az ukrajnai háború a kevésbé jelentős 
flamand fegyveripart is jelentősen fellendítette. Az uk-
rajnai háború a katonai kiadások, valamint a védelmi 
ágazatba történő beruházások jelentős növekedésé-
hez vezetett. Júniusban a belga szövetségi kormány 
bejelentette, hogy 1,8 milliárd eurót fektet be a véde-
lemmel kapcsolatos kutatásba és fejlesztésbe, ami 
hatalmas lendületet ad az olyan belga hadiipari vál-
lalatoknak, mint az FN Herstal, a páncélozott jármű-
vek gyártására szakosodott John Cockerill és a 
Sonaca repülőgépipari cég – írta a The Brussels 
Times. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Lépéstévesztésben 

A koronavírus-világjárvány utáni normalitásba való 
visszatérés jegyében tartják meg a 13. Kolozsvári 
Magyar Napokat – közölték a szervezők a hét végén 
kezdődő nyolcnapos rendezvénysorozatot meghir-
dető keddi sajtótájékoztatón. 

Szabó Lilla, a Kolozsvári Magyar Napok programigazga-
tója elmondta: Erdély legjelentősebb kulturális fesztiválján 60 
helyszínen 450 programmal várják az érdeklődőket, és ezzel 
megpróbálnak visszatérni abba a kerékvágásba, amelyben 
2019-ig haladtak. Megjegyezte: a programokat 150 partner-
szervezettel közösen szervezték. Immár hagyományosan 
„fesztivál a fesztiválban” a Szent István-napi néptánctalál-
kozó, idén azonban egy másik fesztivált, a Magyar Egyház-
zenei Fórumot is a magyar napok keretében szervezik meg. 

A programigazgató elmondta: a Farkas utca felújítási mun-
kálatai miatt módosítani kellett a fesztiválutca megszokott 
helyszínein: idén a Farkas utca bekötőutcáin szervezik meg a 
kézműves- és könyvvásárt. A turisztikai vásár Magyarország 
kolozsvári főkonzulátusának az udvarára költözik, ahol 
fröccsteraszt is berendeznek. 

Szabó Lilla kitért arra is, hogy idén a magyar napok alatt a 
Házsongárd Alapítványnak gyűjtenek adományokat. A közön-
ség karszalag vásárlásával támogathatja Dsida Jenő költő krip-

tájának a felújítását. A magyar napok keretében augusztus 13-
án avatják fel az Európai Unió és a magyar állam támogatá-
sával felújított főtéri Szent Mihály-plébániatemplomot, 
Kolozsvár egyik jelképét. Regisztráció alapján 20 fős csopor-
tok látogathatják a templom tornyát is. A programigazgató 
megjegyezte: a fesztivál legtöbb programja ingyenes, de a 
színházi előadásokra jegyet kell váltani, valamint több prog-
ramra is regisztrálni kell. A magyar napok programja a Ma-
gyarnapok.ro honlapon böngészhető. 

László Eszter, a Hagyományok Háza erdélyi hálózatának 
irodavezetője elmondta: első alkalommal szerveznek folkud-
vart a Kolozsvári Magyar Napokon. A Református Kollégium 
udvarára várják a néphagyományok, a népzene és a néptánc 
kedvelőit. Megjegyezte: az idén ötvenéves magyarországi, va-
lamint a 45 éves kolozsvári táncházmozgalmat idézik fel. 

Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere elmondta: a város 
600 ezer lejjel támogatta a magyar napok megrendezését, és 
a szervezési kérdésekben is igyekezett minden segítséget meg-
adni a Kincses Kolozsvár Egyesületnek. 

A Kolozsvár főterén felállított nagyszínpadon többek között 
olyan fellépők koncerteznek, mint a Republic, a Budapest 
Klezmer Band, a Csík Zenekar, Presser Gábor és Karácsony 
János, a Pokolgép és a Bagossy Brothers Company. (MTI) 

Kolozsvári Magyar Napok –  
Visszatérés a normalitásba 

Senki nem akarja az RMDSZ távozását a kormány-
ból, de a szövetség vezetőinek magyarázatot kell 
adniuk Orbán Viktor tusnádfürdői kijelentéséire – 
jelentette ki vasárnap Sorin Grindeanu. 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke a Prima TV-
nek nyilatkozva elmondta, szerinte a magyar kormányfő rasz-
szista beszédet mondott a Bálványosi Szabadegyetemen és 
Diáktáborban (Tusványoson). „Ez nem csak az én álláspon-
tom. Ismertek a hazai és a nemzetközi reakciók” – jelentette 
ki a politikus. 

Grindeanu emlékeztetett arra, hogy maga Markó Béla volt 
szövetségi elnök is magyarázatot vár az RMDSZ vezetőitől. 
„Szükség van az RMDSZ álláspontjának a tisztázására. Ha ez 
megtörténik, senki sem akarja, hogy távozzanak a kormány-
ból” – fejtette ki a PSD első alelnöke. 

Elmondta, hogy meggyőződése szerint erre a tisztázó jel-

legű beszélgetésre a koalíció következő ülésén sor kerül. Azt 
még nem tudni, hogy mikor, mert a kormánypártok vezető po-
litikusai közül többen szabadságon vannak, a PSD elnökét, 
Marcel Ciolacut pedig megfertőzte a koronavírus – tette 
hozzá. 

Arra a kérdésre, miért ragaszkodik a PSD az RMDSZ kor-
mányon maradásához olyan körülmények között, hogy a szo-
ciáldemokratáknak és a liberálisoknak a magyar szervezet 
nélkül is lenne parlamenti többsége, Grindeanu kijelentette: 
„Mert jó szakemberek”. 

Kifejtette, hogy szállításügyi miniszterként kiválóak a kap-
csolatai a kormány RMDSZ-es tagjaival. „Nagyon sajnálnám, 
ha eltávolítanák őket a kormányból. Nem értek egyet azzal, 
hogy távozzanak, ha megtörténnek részükről azok a feltétlenül 
szükséges pontosítások” – mondta a PSD első alelnöke. 
(Agerpres) 

A kormány stabilitásához szükség van az RMDSZ-re  

Egyelőre nem zárják ki a Német Szociáldemokrata 
Pártból (SPD) Gerhard Schröder volt kancellárt a 
Kremlhez fűződő viszonya miatt – döntött hétfőn a 
volt kancellár párttagságának ügyében első fokon 
eljáró testület. 

Az SPD hannoveri regionális szervezetének döntőbizott-
sága szerint Gerhard Schröder orosz cégekben betöltött tiszt-
ségei nem sértik a párt alapszabályát, ezért nincs ok 
párttagságának megszüntetésére vagy fegyelmi intézkedésre. 

A határozat ellen két hétig lehet fellebbezni. A 17 pártszer-
vezet által indított eljárás július közepén kezdődött. Gerhard 
Schröder nem jelent meg a testület előtt, és jogi képviselőt 
sem küldött. 

Az SPD társelnöke, Lars Klingbeil a döntőbizottsági hatá-
rozatot értékelő közleményében kiemelte, hogy a testület jogi 
alapon vizsgálta az ügyet, politikailag azonban nyilvánvaló, 
hogy Gerhard Schröder az orosz vezetéshez fűződő viszonya 
és Oroszország Ukrajna ellen indított háborújával kapcsolatos 
álláspontja miatt „elszigetelődött az SPD-ben”. 

Az orosz államfő, Vlagyimir Putyin barátjaként számontar-
tott volt kancellárt évek óta kritizálják pártjában az orosz kap-

csolatai miatt. Az Ukrajna elleni háború kezdete óta a koráb-
binál is élesebbé váltak a bírálatok. Gerhard Schröder a nyo-
más hatására májusban megvált orosz vállalati tisztségeitől, 
de még a napokban is azt hangsúlyozta egy interjúban, hogy 
ugyan az orosz kormány „hibájának” tarja a háborút, de nem 
szakít Vlagyimir Putyinnal. 

Gerhard Schröder az SPD politikusaként és kancellárként 
– a szociáldemokraták és a Zöldek 1998-2005 közötti koalí-
ciójának vezetőjeként – barátkozott össze Vlagyimir Putyin-
nal. Hivatali idejében egy 2004-es kijelentésével kellett 
leginkább megdöbbenést, amelyben úgy vélte, hogy az orosz 
elnök „kifogástalan demokrata”. 

Az elveszített 2005-ös szövetségi parlamenti (Bundestag-) 
választás után elvállalta az elnöki tisztséget az Oroszországot 
Németországgal Ukrajna és Lengyelország megkerülésével, 
a Balti-tenger alatt összekötő Északi áramlat földgázvezeték-
rendszer megépítésére alapított cég (Nord Stream AG) fel-
ügyelőbizottságában, 2017-ben pedig a többségi tulajdonos 
orosz állam javaslatára a Rosznyeft kőolaj- és földgázipari tár-
saság részvényesei választották meg ugyancsak felügyelőbi-
zottsági elnöknek. (MTI) 

Egyelőre nem zárják ki pártjából Gerhard Schröder 
volt német kancellárt 
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Az Egyesült Államokban hétfőn is több száz légi já-
ratot töröltek, és számos útvonalon jelentősek a ké-
sések elsősorban az ország keleti és középső részét 
sújtó viharok miatt. A legnagyobb amerikai légitár-
saságok hétfőn 200 járatot nem tudtak elindítani, a 
hétvége ennél is kellemetlenebb volt az utazók szá-
mára, miután 1600 járatot kellett törölni, a késések 
több százezer utast érinttettek – jelentette az ame-
rikai sajtó. 

A késéstől érintett járatok száma hétfő reggelig már 760 
volt. Ez ugyanakkor javulás vasárnaphoz képest, amikor 8000 

repülő nem tudta időben elérni úti célját, szombaton szintén 
csaknem 8000 ezer járatot érintettek a késések. A legrosszabb 
a helyzet Chicago két repülőterén, a Midway és O’Hara légi-
kikötőben. A várost vasárnap heves esőzések érték, a hatósá-
gok villámárvizekre adtak ki figyelmeztetést. 

Az elmúlt napok viharai a fővárost, Washingtont és környé-
két is sújtották. Csütörtökön Washington belvárosában, a 
Fehér Ház közelében a Lafayette parkot érte villámcsapás, 
hárman meghaltak, köztük egy idős házaspár Wisconsinból, 
aki házassági évfordulóját megünnepelni utazott a fővárosba. 
Egy embert súlyos sérülésekkel még mindig kórházban ápol-
nak. (MTI)

Légi járatok újabb százait törölték viharok miatt 
az Egyesült Államokban 



Azt mondja a kicsi maki,/ körülöttünk jár valaki./ Nyugi, 
öcsi, jó a tender,/ egymást eszi a sok ember… Bizony, a csasz-
tuska csak tudja, egymással van bajunk, kevésbé az állatok-
kal. Innen is származhat a divatos mondás: Mit csinálsz 
megint, te állat! Mondhatnék persze még hasonlókat, de az 
ilyesmiket nem kell különösebben alátámasztani. A maki meg 
úgy jön a képbe, hogy Vásárhelyen beszabadultunk a kifutó-
jukra. Remélem, nem lesz belőle baj, hosszabb távon is meg-
ússzák a kismajmok az emberáradatot. Vajon eljön az idő, 
amikor bemehetünk az állatok királya, az oroszlánok közé is? 
Esetleg. Ha lesznek még oroszlánok. Mert, mint mondják, ők 
is nagy veszélyben vannak. Nekik van tudomásuk róla? 
Aligha. Az is nagyon rég volt, amikor Petőfi azt követelte, 
akasszák föl a királyokat. Tény viszont, hogy ha már világna-
pot választottak számukra, nem számíthatnak különösebben 
fényes jövőre. A királyi jelző attól még vonzó lehet egyesek-
nek. Pedig tényleg fogyatkoznak a fenséges vadak. A hivatalos 
adatok szerint az utóbbi negyedszázadban bolygónkon meg-
feleződött az oroszlánállomány. Már csak alig 25 ezer példány 
él Földünkön, vagy még annyi se. Különösen az ázsiai orosz-
lánok fogyatkoznak, de Afrikában is kihalás veszélyezteti őket. 
Amiben minden bizonnyal az emberek a vétkesek. Pedig a 
döntéshozók és a hatóságok látszólag mindenfelé nagy figyel-
met fordítanak az állatok védelmezésére. Csak valahogy nem 
jönnek be az intézkedések. Lám, a mi nagyvadunk, a medvék 
ügyét. Velük is csak baj van, semmi előrehaladás. Ők meg 
csak gyűlnek a házak köré, és ölnek gyengébb állatokat, skal-
polnak embereket. Az egyik legújabb ötlet, hogy medveparkok 
legyenek. Jó, de nincs még ilyesmire szabályozás. Mire lenne, 
már rég más javaslatokról vitáznak a vezetők. Mindenesetre 
biztató, hogy a leendő moldvai autópálya nyárádmenti vitáján 
a nagyvadak átkelőjének kérdése is szóba került. De hol van 
az még?! Mármint az A8-as. Az A3-ast 18 éve kezdték építeni, 
és még a felénél sem tartanak. Annyi idő alatt talán a medve-
szaporulat is megcsappan, ő kerül válságos helyzetbe. Mind-
ezt nyilván felülírhatja, hogy közben mit tesz magával az 
emberiség. Bízzunk benne, hogy nem az öngyilkos hajlama 
kerekedik felül.  

Azt nem tudtam kideríteni, hogy miért augusztus 10-re idő-
zítették az oroszlánok világnapját. Nem volt elég, hogy Lőrinc 
ezen a napon pisil a dinnyébe? Ez a hiedelem nem terjedt el 
eléggé nagy területen ahhoz, hogy meghatározó lehessen a 
mai napra nézve? Valószínűleg ez a magyarázat áll közelebb 
a valósághoz. Elvégre nálunk sem egyértelmű a mondás 
igaza. Az idén már a dinnyeszezon elején gyanúsnak tűnt ez 
a közkedvelt csemege. A Lőrinc-naphoz még többféle hiede-
lem kötődik. Bizonyos magyarországi vidékeken a nap időjá-
rásából az őszre következtetnek: ha szép, tiszta az idő, 
napfényes ősz lesz, jó bortermés várható (Lábod, Meszteg-
nyő). Állítólag e nap után a szúnyogok is csípősebbek (Ka-
poly). Ha esik, jó lesz a bortermés – mondják a buzsákiak. 

Az angolszász néphagyomány az augusztusi meteorhullást, 
azaz a hullócsillagokat nevezi Szent Lőrinc könnyeinek. Őket 
nem érinti a dinnyés probléma. És így tovább.  

Szent Lőrincről viszont a kalendárium szerint azt tudni, 
hogy vértanúként 258. augusztus 10-én kegyetlen halált kellett 
elszenvednie, rostélyon sütötték meg, a IV. század óta pedig a 
kereszténység egyik legnépszerűbb szentje. Fiatalemberként 
ábrázolják, diakónusi dalmatikában. Attribútuma a boronára 
emlékeztető rostély. Mártíriuma a pecsenyévé pirító augusz-
tusi forróság jelképe. Idén ez a hónap és az előző is bizony 
mindannyiunkat nagyon megviselt. Dinnyétől, oroszlántól 
függetlenül. Pedig még szentek sem vagyunk. (N.M.K.) 

infúziós pumpa, noninvazív lélegezte-
tőgép, az újszülöttek vizsgálatához 
szükséges ultrahang-, videolaringo- 
szkóp, EKG- és bilirubinszint-mérő 
készülék, és a telemedicina rendszerbe 
való bekapcsolódás teszi lehetővé a 
problémás csecsemők korszerű ellátá-
sát. A projekt keretében kiépítették az 
úgynevezett UPS-rendszert, amely 
áramszünet esetén biztosítja a berende-
zések zavartalan működését. A 2-es be-
sorolásúvá vált részlegen azokat a 
koraszülötteket is kezelni fogják, akik 
a megye olyan szülészeti osztályain 
jönnek világra, ahol csak 1-es besoro-
lású részlegek működnek. Ugyanakkor 
tehermentesítik a megyei sürgősségi 
kórház legmagasabb, 3-as besorolású 
részlegének a munkáját is.  

A projekt keretében támogatják a 
személyzet továbbképzését is, ami 
négy személlyel elkezdődött, és az év 
végéig tovább folytatódik a bukaresti 
Marie Curie Kórházban. A támogatás 
értéke 932.410 lej, ebből 791.750 lejt 
a Vodafone Alapítvány biztosított, 
100.000 lejt a megyei tanács, 40.000 
lejt a Cristi Vasiliu Egyesület. A pro-
jekt három szakasza befejeződött, a 
múlt hónaptól a távorvoslási hálózatba 
is bekapcsolódott az intenzív terápiás 
újszülöttosztály – számolt be Delia Va-
siliu az eddigi megvalósításokról, és 
elmondta a soron következőket, pél-
dául egy szívultrahang-készülék be-
szerzését is, valamint azt, hogy a 
projekt befejezését követően minden 

felszerelés az orvosok és ápolók ren-
delkezésére fog állni, hogy minél több 
problémás újszülött életét tudják meg-
menteni. Végül köszönetet mondott a 
program minden résztvevőjének.  

A projekt szükségességét igazolja, 
hogy Romániában a csecsemőhalandó-
sági arány majdnem a kétszerese a 3,4 
százalékos uniós átlagnak, országos vi-
szonylatban ezer élve született gyer-
mekre hat elhalálozás jut, ami azt 
jelenti, hogy minden hét órában meg-
hal egy csecsemő az újszülöttrészle-
gen. Ezért szántak egymillió eurót hat 
olyan egység támogatására, amelyek 
1-es és 2-es besorolásúak, köztük a 
marosvásárhelyi is, valamint 3,7 millió 
eurót a fővárosi és a konstancai legkor-
szerűbb egységek továbbfejlesztésére, 
hogy befogadóképességüket növelni 
lehessen. Ez a beruházás valójában az 
ország jövőjének a támogatása – 
mondta többek között Angela Galeta, 
a Vodafone Románia Alapítvány el-
nöke.  

Péter Ferenc megyei tanácselnök 
ezúttal kitért a 16 épületből álló me-
gyei kórház fenntartásának és korsze-
rűsítésének nehézségeire, ami egyre 
nehezebben oldható meg csak közpén-
zekből. Hangsúlyozta, hogy bármilyen 
alapítvány, egyesület támogatását sze-
retettel fogadják, különösen akkor, ha 
az újszülöttek életesélyét sikerül nö-
velni, amihez a Cristi Vasiliu Egyesület 
és a Vodafone Románia Alapítvány 
hozzájárult. Köszönetet mondott 
nekik, továbbá a kórház igazgatóságá-

nak és a rendszerben dolgozó orvosok-
nak, ápolóknak is. Megemlítette még, 
hogy bár évente több millió lejt szán-
nak a kórházi rendszer fenntartására, 
így például terveik között szerepel a 
régi szülészet épületének és udvarának 
a felújítása, egyre nehezebb kivitelezőt 
találni, és csak abban reménykedik, 
hogy a Nyugaton dolgozó munkások 
hazatérnek.  

Ovidiu Gîrbovan kórházmenedzser 
hangsúlyozta, hogy megyei kórház fel-
szereltségét az ott dolgozó szakembe-
rek képzettségének a szintjére kell 
emelni. Ezúttal a legkisebbek megse-
gítését helyezték előtérbe, amelyhez a 
Vodafone Románia Alapítvány és a 
Cristi Vasiliu Egyesület segítsége idő-
ben érkezett, amiért köszönetet mon-
dott, ahogy Suciu doktornőnek és 
munkatársainak is, aki hozzájárultak, 
hogy az újszülöttosztály korszerűsítése 
valóra váljon.  

Végül Suciu doktornő is köszönetet 
mondott a figyelmes és értékes támo-
gatásért, ugyanakkor munkatársainak 
is, akik időt szántak, és vállalták, hogy 
sok új feladatba belefogjanak, így vált 
lehetővé, hogy már minden új készülék 
működőképes.  

A szülészeti klinikán évi 1.600 gyer-
mek jön világra, számuk évről évre nö-
vekszik, de ez a növekedés új 
kihívásokat is jelent. Reményeik sze-
rint a jövőben ezeket is sikerül megol-
dani, mert van, amivel felállítani a 
diagnózist, és gyógyítani is – fogalma-
zott a főorvosnő.  

Hibaigazítás  
Sajnálatos módon a Teleki Sámuel halálának kétszázadik 

évfordulójára rendezett sáromberki ünnepség felcíme hibá-

san jelent meg, és a szövegben Teleki Sámuel neve helyett 
egy helyen Teleki Sándor szerepel.  

A beszámoló írója a figyelmetlenségért olvasóink elné-
zését kéri.  

A térség legnagyobb színházi 
Forgatagára számíthatunk augusz-
tus 23-28. között Marosvásárhe-
lyen, hiszen számos izgalmas 
előadás érkezik a Vásárhelyi Forga-
tagra, legtöbbjük ingyenesen láto-
gatható, csupán helyfoglalást 
igényel.  

A Spectrum Színház a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal tá-
mogatásával hat előadást hoz a 
Vásárhelyi Forgatag rendezvénykí-
nálatába.  

A Remete és Hatujjú – RH+ című 
álomjátékkal kezdődik a színházi 
Forgatag augusztus 23-án, kedden 
19 órától a Maros Művészegyüttes 
előadótermében. A Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Színház tragi-
komikus hangvételű darabja egy 
üzemben, a dübörgő szalagsor mel-
lett, rengeteg tojás, szalmabálák, 
zajos gyári eszközök között játszó-
dik, ahol filozofikus párbeszédek 
hangzanak el. A darab érdekessége, 
hogy nem tudjuk, pontosan kik be-
szélgetnek, a szereplők kilétére ma-
gának a nézőnek kell rájönnie. Az 
előadás 14 éven aluliaknak nem 
ajánlott. 

Augusztus 24-én, szerdán 18.30-
tól a Spectrum Színházban lesz lát-

ható Szűcs Nelli önálló estje Fedák 
Sáriról. A Dobronyi rózsát Zsazsá-
nak című előadás központi gondo-
lata az elvándorlás és a szülőföld 
iránt érzett, soha nem múló szeretet. 
Ebben osztozik a beregszászi Fedák 
Sárival az előadás két kárpátaljai 
résztvevője: Szűcs Nelli és a narrá-
torként közreműködő, ugyancsak 
Jászai Mari-díjas színművésznő, 
Tarpai Viktória. 

Ugyancsak szerdán 20 órától te-
kinthető meg a Maros Művész-
együttes előadótermében A helység 
kalapácsa című darab a budapesti 
Nemzeti Színház és Kárpátaljai 
Megyei Magyar Drámai Színház 
közös előadásában, illetve Vid-
nyánszky Attila rendezésében. Pe-
tőfi Sándor első könyve 1844 
októberében jelent meg, de a mű 
nem aratott sikert, a kötetből még 
évek múlva is voltak fölös példá-
nyai a kiadónak, 1847-ben az Ösz-
szes költeményekből is kihagyta. 
Annál sikeresebb lett a mű később, 
humorára, iróniájára, a szellemes 
szószaporítások groteszk képeire és 
a parádés hexameterek álpatetikus 
hangvételére egyre inkább vevő lett 
a közönség. A mű minden bája és 
humora mellett ez az előadás a be-

regszászi társulatól is szól, arról, 
hogy a színház kapaszkodó, a túl-
élés eszköze. Nem hangolják át Pe-
tőfi művét, de abból indulnak ki, 
hogy ennek a társulatnak a tagjai a 
háború miatt most itt ülnek bőrönd-
jeiken, és nem lehetnek otthon. 
Ezzel az előadással csatlakoznak a 
Petőfi-emlékévhez, amelyben a 
költő születésének 200. évforduló-
ját ünnepeljük. 

Augusztus 25-én, csütörtökön 16 
órától a Csehov műveiből készült 
Egyfelvonásos komédiák című elő-
adást tekinthetik meg a forgatago-
zók a Spectrum Színházban a 
Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 
Színház előadásában. Csehov 
három művét: A medve, A dohány-
zás ártalmairól és a Leánykérés 
című alkotásokat két évtizeddel ez-
előtt, 1997-ben mutatta be először a 
társulat Vidnyánszky Attila rende-
zésében. Az előadás sikere azóta is 
töretlen.  

Itt lesz Berecz András is Forgata-
gon a Tegnap is ma mentem haza 
című előadásával, melyet augusztus 
26-án, pénteken 17.30-tól láthat a 
közönség a várudvaron, a Figura 
színpadon, ezért az előadáson való 
részvétel nem igényel foglalást. 

Énekeket, megindító mendemondá-
kat hallhatunk nagy kezű, tág torkú 
deli ifjakról és mozgalmas fehérné-
pekről. A műsor egyben ünnepi 
megemlékezés híres mulatók és 
mulatások igaz szereplőiről, régvolt 
csárdaküszöbök, kocsmalépcsők 
híres koptatóiról, bogáncssorsú ha-
tárbeliekről, kiknek apját-anyját 
senki nem tudta. 

Augusztus 27-én, szombaton 18 
órától a Spectrum Színházban lesz 
látható a budapesti Nemzeti Szín-
ház és a Spectrum Színház előadá-
sában a Sára asszony című 
színjáték, amely egy 19. századi 
család történetét meséli el, ahol a 
gyermekáldás bősége addig mindig 
tragédiába fulladt. Miután megérke-
zik Demeter Bendegúz, a felvilágo-
sult fiatalember, a tiszteletes 
unokaöccse, aki büszkén vállalja 
ateista voltát, hirtelen minden meg-
változik. 

A Kárpátaljai Megyei Magyar 
Drámai Színház, a budapesti Nem-
zeti Színház és a Spectrum Színház 
előadásában látható, fennebb emlí-
tett előadásokon a részvétel ingye-
nes, viszont előfoglaláshoz kötött. 
Már lehet helyet foglalni a Spect-
rum Színháznál a 0744-301-875-ös 
telefonszámon, illetve a Maros Mű-

vészegyüttesnél a 0757-059-594-es 
telefonszámon. 

Továbbá Kilyén Ilka és Ritziu 
Ilka Krisztina előadásában augusz-
tus 28-án 18 órától a Tündökletes 
világ című Tamási Áron-emlékmű-
sor is látható lesz a bábszínház régi 
Posta utcai székhelyén. Az elő-
adásra a belépés ingyenes, előfog-
lalást nem igényel. 

Ugyanakkor két belépőjegyes 
színházi előadás is érkezik a Forga-
tagra, mindkettő a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színházban kerül szín-
padra. Augusztus 25-én, csütörtö-
kön két alkalommal, 16 órai és 20 
órai kezdettel is előadja a Magyar 
Állami Népi Együttes Idesereglik, 
ami tovatűnt – Óda az énekes ma-
dárhoz című előadását. A 20 órától 
kezdődő előadás egyben a Vásárhe-
lyi Forgatag nyitógálája.  

A Komáromi Jókai Színház 
Tóték című előadását pedig augusz-
tus 27-én, szombaton 20 órától te-
kinthetik meg a nézők. Örkény 
István egyik legismertebb művének 
címszerepét Gáspárik Attila, a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház 
igazgatója játssza.  

A Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
házban látható előadásokra már lehet 
jegyet vásárolni a biletmaster.ro 
weboldalon. (közlemény) 

Katarzis a színházi Forgatagon 
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Második alkalommal szervez-
ték meg augusztus 4–7. kö-
zött a gyergyói összművészeti 
fesztivált, az EgyFesztet Gyer-
gyószentmiklóson és a kör-
nyező településeken.  

A szervezők nem titkolt szándéka 
volt, hogy a Gyergyói-medence tar-
tósan felkerüljön Erdély és a Kár-
pát-medence kulturális térképére. 
Bemutatták a régió hagyományait, 
zenei világát, idegenforgalmi neve-
zetességeit, amelyek egyediek Eu-
rópában.  

A négynapos seregszemlén  
mintegy háromszáz fellépő mutat-
kozott be, többek között a Gipsy 
Kings együttes, az Irie Maffia, a 
Wellhello, Hobó és Lajkó Félix.  

A nagyszínpad a gyergyószent-
miklósi futballpályán, a kisszínpad 
Gyergyószárhegyen, a Lázár-kas-
tély udvarán várta a látogatókat.  
Ahol a hagyomány 
és a modernitás találkozik  

Különleges helyszínt jelentett a 
Folkudvar, a budapesti Hagyomá-
nyok Háza és az Erdélyi Hagyomá-
nyok Háza Alapítvány 
társszervezésében. A régi találko-
zott az újjal, a hagyomány a  
modernnel, a népzene, néptánc, 
népmese, népi kézművesség a ma 
emberével.  

A délelőtt a családoké volt, min-
dennap kézműves-foglalkozásokat, 
bemutatókat tartottak a Portéka 
Egyesület szervezésében. A délelőt-
töt a gyerektáncház zárta, a talpalá-
valót négy napon át az Üver 
zenekar húzta más együttesek társa-
ságában. Helyszín a Szilágyi 
Hotel&Restaurant volt. 
Toronymúzeum-látogatás 
az Örmény udvarban 

Állandó kiállítások mindennap 
voltak az Örmény udvarban: idén is 
alkalom adódott toronymúzeum-lá-
togatásra. Az érdeklődők festmé-
nyek, fotók által betekintést 
nyerhettek a múltba, a jelenbe; vol-
tak filmek, örmény zene, örmény 
kávé, örmény konyak, örmény 
édességek, sütik. A helyszín az ör-
mény templom és örmény közös-
ségi ház volt. 

Gasztróutca és jazzudvar 
Nem maradt el a gasztróutca és 

vásár- Gyergyószentmiklós főterén, 
de volt jazzudvar a GreenCafe és a 
Marcipán cukrászda udvarán, ahol 
nemcsak finom ételeket, fagyikat 
lehetett kóstolgatni, hanem finom 
jazzmuzsikát is. 
Színház- és könyvudvar a városi 
könyvtár kertjében  

A színház- és könyvudvarnak 
egyaránt a gyergyószentmiklósi vá-
rosi könyvtár kertje adott otthont. A 
zárt, gyepesített, zöldövezeti kör-
nyezet több helyszínre osztva tette 
lehetővé, hogy a különböző progra-
mok akár párhuzamosan is folyhas-
sanak. Ily módon elkülönültek a 
színházi előadások és koncertek, a 
könyvvásár, az irodalmi programok 
és közvetlenebb hangulatú koncer-
tek számára fenntartott könyvsátor, 
a gyermekprogramok helyszíne: a 
gyereksarok, a csendes, kényelmes 
olvasókuckó, ahol bárki zavartala-

nul belelapozhatott a rendelkezésre 
álló könyvekbe. 
Udvarok és rendezvények  

A képzőművészeti udvar teret 
nyitott a gyergyószentmiklósi alko-
tóművészek munkásságának a be-
mutatására. Képzőművészeti és 
zenei különlegességek, valamint 
kreatív workshopok álltak az érdek-
lődők rendelkezésére.  

Az Alter udvar szomszédságában 
kínálkozott közös játéklehetőség a 
fesztivál ideje alatt. A Határátlépők 
Egyesület, a Matrisz Egyesület tá-
mogatásával négy napig lehetett tár-
sasjátékozni a ProArt Galériában. A 
Lázár panzióban berendezett retró 
udvar visszavarázsolta a ’70-es, 
’80-as, ’90-es évek hangulatát. 
EgyFeszt rendezvények 
Gyergyócsomafalván 

Pénteken a Veresvirág panzió 
környékén egyebek mellett bor- és 
pálinkamustrára, íjászbemutatóra, 
hőlégballonozásra (Dreambox) ke-

rült sor. Fellépett a Story Time ze-
nekar. 

Szombaton és vasárnap farmláto-
gatás volt Domokos Árpád farmján 
– termékkóstolással, hintózással. A 
Borsos Miklós Művelődési Otthon-
ban Páll Ibolya bábszínész előadást 
tartott, majd ugyanott filmvetítés 
következett Erdély – ég és föld kö-
zött címmel.  

Vasárnap délután a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes előadá-
sát nézhették meg az érdeklődők, 
vagy ellátogathattak a Borsos Mik-
lós térre, a csomafalvi termékek vá-
sárára. Ezek mellett megtekinthető 
volt a Hagyományok és kézműve-
sek útja: tájház, szőnyegszövés, fa-
faragás, kovácsműhely, 
tárlatvezetéssel látogatható volt a 
Borsos Miklós-emlékház. Sétával 
egybekapcsolt előadást lehetett 
meghallgatni Csomafalva vizeiről a 
Felső-Nyírkertben (Maros-tutajo-
zás, borvízfürdő ismertetése), bor-
vízkóstolás volt egy borvízkútnál a 

helyi földrajztanárral, és voltak sza-
badidős tevékenységek is: kaland-
park és paintball, farmlátogatás, 
lovaglás, kisbuszos, traktoros, hin-
tós és szekeres kirándulások a Ve-
resvirág kilátóhoz ( egy kis 
gyaloglással a Jézus lábnyomáig).  
Élő haditábor és pénzverde 
Szárhegyen 

Szárhegyen a Lázár-kastély ud-
varán volt megtekinthető az Élő ha-
ditábor és pénzverde – az Arany 
Griff Rend előadásában, illetve Lu-
kács Géza fotókiállítása, a Kastély 
a kastélyban. 

Délutánonként ismeretterjesztő 
előadások hangzottak el, a résztve-
vők megismerkedhetnek a gyergyói 
táncokkal és énekekkel is. Az esti 
koncerteken a Mocorgók néptánc-
együttes, a Kedves zenekar, a Tük-
rös zenekar, Paár Julcsi és a 
Bazseva zenekar léptek színpadra. 
A négy estét az éjszakába nyúló  
táncház zárta. 

Kicsi, ősz szakállú ember az erdőcsi-
nádi bolt előtti padon… Egész lényé-

ből valami megmagyarázhatatlan, hótiszta 
derű és szabadság árad. Épp, mint otthona 
szárnyas lakóiból, akikről úgy mesél, mint 
egy bolondos, aranyszívű édesapa.  

– Fecske, Galambász, Vadász – sorolja 
bemutatkozáskor a 73 éves Szász Sándor a 
neveket, amelyeken meg lehet őt „találni” 
Csinádon.  

– A Fecske ősi név, nagyapámat is így hív-
ták. Hogy miért, azt nem tudom, pedig pró-
báltam kibogozni. A Galambász 
magyarázata annál világosabb: 1973-tól két 
éven át díszgalambász, azután postagalam-
bász voltam. 1991-ben második lettem a ga-
lambocskáimmal az országos versenyen 
1600 kilométeren, oklevelem is van róla. 
Akkor háromnegyed órával vertem meg a 
marosvásárhelyieket, pedig a vásárhelyi to-
ronytól idáig még több kilométer volt plusz-
ban a szárnyasaimnak a hazatérésig.  

– Mikor és hogyan került kapcsolatba a 
galambokkal? – kérdezem, miközben pár lé-
pésnyire tőlünk iddogáló falubeliek kontráz-
nak jókedvűen beszélgetőtársam minden 
szavára. 

– Már nagyapámnak is voltak díszga-
lambjai – sirályka, parókás, páva, pergő –, 
és apám is foglalkozott ilyesmivel. Engem a 
hetvenes években megloptak tíz madárral, 
abból nyolc díszgalamb volt, azokat sosem 

láttam többet, de a két postagalamb hazajött. 
Akkor azt mondtam magamban: „kámpeco”, 
és áttértem a postagalambászatra. Körülbe-
lül hetven madaram volt, és most is van  
mintegy kilencven. Hatvan-hetven belőlük 
pörkli, vagyis buda-
pesti magasszálló.  

– Meséljen egy ki-
csit a régi postaga-
lambversenyekről – 
kértem. 

– Ládában vittem a madárkáimat Vá-
radra, Kisújszállásra. Mindenikükre kapcsos 
rézből tettek versenygyűrűt. Amikor a ga-
lamb hazajött, levettem a gyűrűt a lábáról, 
betettem az órába, azt elkattintottam, ezzel 
rögzítettem az időeredményt, amit aztán rá-
írtam a szalagra. 1995-ben hagytam félbe a 
versenyzést, de fiókaröptetéssel a mai napig 
foglalkozom. Beteszek harminc madárkát 
egy kartondobozba, és a Kalonda-tetőn, 76 
kilométerre az otthonuktól, elengedem őket.  

Szász Sándor úgy látja, a galambverse-
nyek kora nálunk jó ideje lejárt. Ettől füg-
getlenül minden hónap első vasárnapján 
szétnéz a marosludasi kisállatvásáron, ahol 
egyebek mellett gyűrűt szokott venni a ga-
lambjainak. A madártartás egyik legfonto-
sabb kellékének az emésztőgödröt tartja, 

amiben sárga homokot vagy cigánytéglát ve-
gyít össze kevés mésszel, a tetejére pedig pa-
rajdi sót tesz. Azt is elárulja, hogy minden 
héten legalább egyszer metilénkéket tesz a 
szárnyasok vizébe, másféle vitaminnal nem 

traktálja őket. 
A galambászat szen-

vedélye után a régmúlt 
idő hétköznapibb arca 
is kirajzolódik. 

– Az utolsó évfo-
lyamhoz tartoztam, amelyik hét osztályt vég-
zett az iskolában – indít el beszélgetőtársam 
egy újabb történetszálat. – A következő 
évben Udvarhelyre mentem, ahol elvégeztem 
a négyéves könyvelőségi technikumot. Ro-
mánul csak annyit tudtam, hogy „mama, tata 
şi copii”, mégis 7,33-as médiával zártam a 
tanulmányaimat. Azután hét évet dolgoztam 
főkönyvelőként az itteni termelőszövetkezet-
nél. Meguntam, mert sok volt a nem egészen 
tisztességes dolog, így átmentem a Prod-
complexhez. Egy évet dolgoztam a beszerzési 
osztályon a színesfémeknél, onnan áthelyez-
tek az üveggyárba, ahol két évet voltam rak-
tárfőnök. Utána, azért, hogy több pénzt 
kapjak, átmentem a poliészterrészlegre 
1980-ig. Innen kerültem aztán a beruházási 
osztályra 1991-ig. A rendszerváltás utáni 

időszakban a gyár 3000 alkalmazottjából 
600-an maradtak, engem is kidobtak. Évekig 
voltam munkanélküli, 1999-ben végül körzeti 
postás lettem, Erdőcsinád, Kisillye, Kissze-
derjes és Marosjára is hozzám tartozott. Öt 
év múlva nyugdíjaztak, úgyhogy 2005-től 
„nyögdíjas” vagyok.  

Természetesen a család is szóba kerül. 
Galambász már korábban viccesen megje-
gyezte, nehogy arról is kérdezzem, mikor 
szorította a felesége a kezét a templomban, 
hogy ott ne hagyja. Az utódok számbavétele-
kor azonban nem tréfálkozik, hangja ünne-
pélyesre vált, miközben három lányáról, 
unokáiról és kétéves dédunokájáról mesél, 
aki úgy szereti a galambokat, hogy amikor 
feléjük igyekszik, egy sem marad a földön.  

– Hegyi vadász kellene legyen – jegyzi 
meg boldog mosollyal beszélgetőtársam, 
majd visszaröppen még egy pillanatra a tá-
volabbi időbe, a – harmadik nevét igazoló – 
vadászat korába. A nyolcvanas évek elején 
mondott le erről a foglalatosságról, mert kö-
telezték, hogy váljon meg a puskájától. Az-
után évtizedeken át halászni járt.  

– Idén még nem voltam – mondja, mielőtt 
elköszönnénk –, mert sokat kell fizetni a kör-
nyékbeli tavaknál. Régebb a Maros is nagy-
lelkűen adott halat, de mióta kikotorták a 
medrét, és kő helyett inkább csak pala ma-
radt benne, hiába várnék órákat a fogásra. 

Mózes Edith 

Fotó: Keresztes Zoltán

EgyFeszt 2022 
Négy nap, háromszáz fellépő 

2022. augusztus 10., szerda _______________________________________ KULTÚRA – KÖZÉLET  _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 5 

Galambász szárnyas kedve 



Simon Ferenc és öccse, Gyula, 
édesapjukkal, id. Simon Fe-
renccel együtt a legnagyobb 
tejtermelő gazdák Erdőcsiná-
don. Míg a falubeliek többsége 
csupán egy-két tehenet tart, 
Ferencnek jelenleg 27 állata 
van – ebből 15 fejőstehén és 
12 növendék borjú –, Gyulá-
nak pedig 28 jószága van – 
húsz fejőstehén és nyolc nö-
vendék.  

A Simon család 50–60 hektár föl-
det művel meg. 12 hektáron búzát, 
négyen árpát, hat hektáron silóku-
koricát termesztenek az állatoknak, 
legelőjükön lucerna terem. A  
szárazság és a drágulás kettős kihí-
vás elé állította a gazdaságot – erről 
az idősebb testvér számolt be láto-
gatásunkkor. 

Ferenc és Gyula Sáromberkén 
végezték a mezőgazdasági szakkö-
zépiskolát, majd betársultak édes-
apjuk mellé.  

– Az iskolában a gépek kezelését, 
javítását tanultuk meg, arra nem ké-
szítettek fel, hogy mi mindennel jár 
még ez a munka, mi a teendő, ha 
egy állat megbetegszik. Ebbe menet 
közben szoktunk bele. Hajnali 5 óra 
után 20 perccel indul a napunk, és 
estig nincs megállás. Először az ál-

latokat látjuk el, ez délelőtt 9–10 
óráig elhúzódik. A déli, délutáni 
órákat a mezei munka tölti ki, este 
6 órakor pedig minden más elfog-
laltságot félre kell tenni, mert újra 
kezdődik a fejés. Szabadidőnkben a 
gépeket javítgatjuk – körvonalazta 
a napi teendőket Ferenc, akitől azt 
is megtudtuk, hogy a tejet a helyi 
begyűjtőbe viszik. A Hochland cég 
veszi át, literenként 1,50 lejt fizet. 
Nyári időszakban a két testvér 
egyenként 200–200 litert ad be. A 
növendékállományból eladni is 
szoktak, ha van rá igény, a vevők 
rendszerint házhoz jönnek. 
Feleannyi lett a búza 

Simonék a gabonát teljes mérték-
ben az állatok számára termesztik, 
mi több, a saját gabonájuk mellé 
még vásárolniuk is kell, hogy a ta-
karmány elegendő legyen. A tavalyi 
jó év volt, ez a szerencséjük, idén 
ugyanis az aszály miatt nagyon 
gyenge lett a termés. 

– A learatott búza éppen fele a 
2021-es mennyiségnek, az árpa 
még kevesebb. A múlt évről még 
mindenből maradt tartalékunk, így 
tudjuk átvészelni ezt az évet – 
mondta a nagyobb testvér. Arról is 
megkérdeztük, hogyan sikerült 
megküzdeniük a megye számos te-
lepülését érintő, több mint egy hó-
napig tartó vízhiánnyal.  

– Öt kútunk van a mezőn, hidro-
forral nyomjuk egyikből a másikba 
a vizet. A kánikulát azért így is 
megsínylettük – jegyezte meg a 
gazda. Ami az árak növekedését il-
leti, a két testvér számára az üzem-
anyag-drágulás okozta a 
legnagyobb gondot, most már azt is 
meg kell gondolják, hogy mikor ér-
demes beindítani a traktort.  

Ferenc és Gyula egyébként sike-
resen pályáztak a Pro Economica 
Alapítványnál, a nagyobb testvér 
egy traktorral, az öccse fóliázó- és 
fejőgéppel, kalapácsmalommal, 
ciszternával bővíthette felszerelését. 
Ha lenne egy újabb kiírás, Ferenc 
valószínűleg egy új ekére tartana 
igényt – derül ki beszélgetésünk 
vége fele.  

Ekkor esik szó vendéglátónk leg-
nagyobb örömforrásáról, három lá-
nyáról is. Csillog a szeme, 
miközben sorra veszi őket: az 

óvónő végzettségű Zitát, a nővérek 
közt a rangidőst, a középső lányt, 
Tündét, aki idén végezte a középis-
kolát kereskedelmi szakon, és fel-
vételt nyert a Sapientia egyetem 
kertészmérnök szakára, valamint a 
nyolcadik osztályba készülő Erikát, 
aki sokat segít a gazdaságban, es-
ténként ő hajtja be, és meg is feji a 
teheneket.  

– Hiába van drágaság és  
szárazság, nem hagyjuk magunkat, 
hiszen van ki tovább vigye a családi 
örökséget – vonta le a következte-
tést az édesapa. 

Az ukrán gabonaszállítás új-
raindítása és a recessziós fé-
lelmek miatt csökkentek a 
globális élelmiszerárak az el-
múlt hetekben, de szakértők 
szerint a szélsőséges időjá-
rás, a magas energiaköltsé-
gek és a megugró 
műtrágyaárak miatt az élel-
miszerválság jövőre fokozód-
hat – állapította meg a 
Makronóm Intézet friss elem-
zésében. 

Az MTI-hez pénteken eljuttatott 
elemzésükben a gazdaságpolitikai 
kutatóintézet idézi az ENSZ Élel-
mezésügyi és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO) becslését, amely 
szerint az éhezők száma jövőre 
meghaladhatja a 800 milliót. 

Az elemzők szerint az élelmi-
szer-ellátás bizonytalansága már a 
háború előtt is rekordszinten volt 
az ellátási láncok akadozása, a re-
gionális konfliktusok és a korona-
vírus-lezárások miatt, amelyek 
felfelé hajtották az árakat. Az 
orosz–ukrán háború erre rátett egy 
lapáttal, Ukrajna búzából, kukori-
cából és árpából 1 millió tonnát ex-
portált ebben az évben, amely éves 

szinten 40 százalékos csökkenés. 
Ukrajnában, Európa egyik leg-

nagyobb gabonaexportőr országá-
ban a háború ellenére az elmúlt 
hetekben megkezdődött a betaka-
rítás, de ha a gazdálkodók nem 
tudják eladni terményüket, akkor 
nem lesz pénzük a vetőmag és a 
műtrágya megvásárlására, amely 
tovább szűkíti a kínálatot – figyel-
meztettek az elemzés készítői. 

A Makronóm Intézet szerint a 
szélsőséges időjárás okozta ter-
méskiesés is komoly kockázati té-
nyező. Júliusban Latin- 
Amerikában, Észak-Amerikában 
és Indiában is megtizedelte a ter-
mést a hőség, az aszály és az ára-
dások. 

Az ellátásbiztonságra komoly 
kockázatot jelent az energiaköltsé-
gek további várható emelkedése, 
amely veszélyezteti az energiain-
tenzív műtrágya termelését is. 
Ezzel összefüggésben kiemelték, 
hogy Oroszország a világ első 
számú nitrogénműtrágya-expor-
tőre, a foszfor- és káliumműtrágya 
kivitelében pedig a második he-
lyen áll. A termékek felvevő piacai 
pedig olyan nagy mezőgazdasági 

termelők, mint India, Brazília, 
Kína és az Egyesült Államok, de 
emellett számos szegényebb fej-
lődő állam is. 

Az élelmiszer-ellátás biztonsá-
gát fenyegető tényezők között em-
lítették elemzők az esetleges 
exportkorlátozó kormányzati lé-
péseket. A teljes globális gabona-
termelésnek csak mintegy 10 
százalékát exportálják, így egy-egy 
exportőr korlátozása szélsőségesen 
nagy hatással lehet a nemzetközi 
árakra – írták. 

A világjárvány, az aszályok és 
más regionális konfliktusok miatt 
2021-ben 770 millióan éheztek a 
világon, amely 2006 óta a legma-
gasabb szám – idézték az elemzés 
végén az ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 
adatait. 

A FAO előrejelzése szerint az 
ukrajnai háború az idén 13 millió-
val, 2023-ban pedig további 17 
millióval növeli az éhező emberek 
számát. A Világbank szerint az 
élelmiszerárak minden 1 százalék-
pontos növekedésével 10 millióval 
több ember kerül mélyszegény-

Szerkesztette: Benedek István

Makronóm:  
Jövőre is marad az élelmiszerválság 

Kétszázezer lejig terjedő finanszírozást kap-
hatnak azok a külföldön élő román állampol-
gárok, akik hazajönnek, és itthon kezdenek 
vállalkozásba – közölte pénteken a turisztikai 
és vállalkozásügyi minisztérium. 

A finanszírozás a Start-Up Nation-program harma-
dik kiírása keretében valósul meg. „Románia jelenti 
az otthont! Itt tudunk egyre virágzóbb jelent és jövőt 
építeni magunk és gyermekeink számára” – jelentette 
ki Constantin Daniel Cadariu tárcavezető, emlékez-
tetve, hogy a vállalkozási kedv serkentésére indított 
Start-Up Nation-programra idén első ízben a diasz-

pórában élő román állampolgárok is pályázhatnak. 
A vissza nem térítendő támogatás felső határa 200 

ezer lej. Azok a külföldön élő román állampolgárok 
számíthatnak erre a finanszírozásra, akik vállalják, 
hogy hazatérnek, és Romániában alapítanak olyan 
céget, amely legalább két, teljes munkaidős munka-
helyet teremt. Azok a pályázók, akik csak egy mun-
kahely teremtését vállalják, maximum 100 ezer lejes 
támogatást kaphatnak. A kedvez- 
ményezett vállalatnak ezenkívül a projekt értékének 
legalább 5 százalékát kitevő társfinanszírozást kell 
biztosítania. (Agerpres) 

Kétszázezer lejes támogatással csábítják 
haza a vállalkozni akarókat 

Erdőcsinád tehenesgazdáinál 
Szűkös esztendő az idei 

Az OTP Bank Románia ismét 
növeli a magánszemélyek által 

lekötött betétek kamatát 
 Az OTP Bank Románia azzal a 

céllal növeli ismét a lejalapú betétek 
kamatát, hogy a versenyképes aján-
latával ösztönözze ügyfelei körében 
a megtakarítási hajlandóságot 
rövid- és középtávon, valamint elő-
segítse a felelős pénzügyi tervezést. 
Ennek megfelelően az 1 és 3 hó-
napra lekötött betétek esetében a 
kamatot 0,4%-kal, illetve 1,10%-
kal növelte, így a kamat értéke eléri 
az 5,10%-ot, valamint 6,10%-ot. 

Ezenkívül a lejalapú betétek ese-
tében NULLA a jutalék a lekötéskor 
és megszüntetéskor, valamint a 
készpénzfelvételkor is. Utóbbi kizá-
rólag abban az esetben, ha az ügyfél 
a lejárat napján veszi fel a lekötött 
betétből származó összeget, az egy 

hónapnál hosszabb lejárattal rendel-
kező betétek esetében. 

A megemelt kamatlábak elérhe-
tők minden magánszemély számára, 
valamint érvényesek meglévő beté-
tek meghosszabbítása és az új beté-
tek nyitása esetén is. Az ügyfelek 
betétet nyithatnak bármelyik OTP 
Bank fiókban vagy akár online is, a 
bank digitális csatornáin. Mind-
azok, akik a mobilbank alkalmazá-
son, a SmartBankon keresztül, 
illetve az internetbank honlapon, az 
OTPdirekten keresztül nyitnak be-
tétet, 0,20% kamatbónuszt kapnak. 
Mindez azt jelenti, hogy akár 
6,30%-os kamatozás mellett nyit-
hatnak lejalapú, 3 hónapra lekötött 
betétet. (közlemény) 
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Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor 



A Kovászna megyei képviselő-
testület elfogadta el azokat a hatá-
rozatokat, amelyek révén anyagi 
támogatást biztosít a kosárlabda-, 
jégkorong-, valamint a focicsapat 
utánpótlásnevelés-programjai és az 
országos bajnokságokon való rész-
vételre. A sporttörvény alapján az 
elmúlt 5 évben a versenysportokra 
szánt pályázati keretet 1,5 millió 
lejről 6,8 millió lejre növelték. A 
döntés értelmében a következő 
idényre a Kézdivásárhelyi KSE 
Sportklub Egyesület kosárlabda-
szakosztálya a felnőtt és ifjúsági 
országos bajnokságon való részvé-
telre 1,2 millió lejt kap, a Sepsi 
OSK Sportegyesületnek az U16 és 
az U17 junior csapatok Elitek Li-
gájában és az Ifjúsági Ligában való 
részvételére 200 ezer lejt ítéltek 
meg, a Hockey Club Fenestela 68 
Sportklub Egyesületet 1,15 millió 
lejjel támogatják, hogy a Három-
széki Ágyúsok felnőtt-jégko-
rongcsapat részt vegyen az 
országos bajnokságban. A Sepsi-
SIC 4,2 millió lejt kap Kovászna 
Megye Tanácsától, az összegből 
biztosíthatják a junior és felnőtt 
sportolók számára a belföldi és 

nemzetközi kosárlabda-, asztalite-
nisz-, kerékpár-, birkózás- és kézi-
labdaversenyeken való részvételt, 
valamint sportesemények és verse-
nyek szervezését is finanszírozhat-
ják. 

A fentiekhez képest a többszö-
rös gazdasági erővel rendelkező 
Maros megyében és Marosvásár-
helyen a város legfeljebb 4 millió 
lejjel támogatja a Városi Sportklub 
működését, a megyei önkormány-
zat sportra szánt kerete gyakorlati-
lag elhanyagolható, és csakis 
minimális összegekre szóló pályá-
zatokkal érhető el.  

Sepsiszentgyörgyön szuperli-
gás, európai kupaszereplő labdarú-
góklub, országos bajnok, szintén 
európai kupaszereplő női kosárlab-
dacsapat működik. A tavaly hozták 
létre a jégkorongcsapatot is, amely 
a tervek szerint jövőre beiratkozik 
az Erste-ligába. 

Marosvásárhelyen jelenleg 
egyetlen nemzetközi szinten játszó 
csapat sincs. A női kosárlabdacsa-
pat teljesen magánerőre támaszko-
dik, a férfi-kosárlabdacsapat idén 
jutott az élvonalba, de a privát 
szponzorok nélkül nem tudna ott 
indulni. A város labdarúgócsapata 
egy csíkszeredai alapítvány alköz-

pontjaként működik, az idén jutott 
fel a harmadosztályba, a tavaly 
ugyanis Marosvásárhelynek nem 
volt képviselője az első három li-
gában. A korábban európai szintű 
teremlabdarúgó-csapat a 2. ligában 
tengődik, a szintén európai kupák-
ban szerepelt női röplabdacsapat 
szinte a megszűnés szélére sodró-
dott. 

Sepsiszentgyörgyön minden 
korszerű igényt kielégítő stadiont, 
európai színvonalú csarnokot épí-
tettek, de megfelelő szintű csarnok 
működik Kézdivásárhelyen is, 
ahol nemzetközi mérkőzések szer-
vezésére alkalmas jégkorongcsar-
nokot is átadtak. 
Marosvásárhelyen a stadion omla-
dozik, az igényeknek egyre ke-
vésbé megfelelő sportcsarnokra 
ráférne az alapos felújítás, a jég-
csarnok átadásáról pedig az építke-
zés tíz évvel korábbi megkezdése 
óta is csak homályos perspektí-
vánk van. 

Marosvásárhely lakossága 133 
ezer fő, míg Sepsiszentgyörgyé 56 
ezer. Maros megyében 531 ezer 
lakos él, Kovásznában 210 ezer. 
Maros megye gazdasága mintegy 
négyszerese a Kovászna megyéé-
nek. 

A szovátai Domokos Kázmér Is-
kolaközpontban vallástanárként 
dolgozó, 60 éves Kozomos Lajos 
gyerekkora óta atlétizál: előbb az 
1500 méteres távon versenyzett, 
idővel rátért a hosszabb távokra, 
főleg a félmaratoni távra. Élete 
során eddig mintegy 500 ezer kilo-
métert szaladt le, csak a Medve-tó 
körül mintegy 70 ezer kilométert 
tett meg. Eddig összesen 130 érmet 
és 88 kupát nyert, a tavaly és az 
idén 21 versenyen vett részt, ezeken 
13 alkalommal diadalmaskodott – 
az idén eddig mind a hét versenyen 
aranyérmet szerzett –, a másik 
nyolc rendezvényen dobogós lett!  

Kozi (ahogy barátai ismerik) az 
idéntől már a +60-as kategóriában 
versenyez. Az idéni megméretteté-
seiről így fogalmazott a hosszútáv-
futó:  

– Általában 10 és 21 kilométeres 
távokon veszek részt, főleg hegyi 
terepeken. Az idei első versenyemre 
Szovátán került sor, ahol az 5 kilo-
méteres távon lettem első, aztán a 
marosvásárhelyi félmaratonon dia-
dalmaskodtam kategóriámban, 
majd a Tusnád-maratonon, valamint 
az Istenszékén, Borszéken és Foga-
rason megrendezett terepversenye-
ken léphettem fel a dobogó 

legmagasabb fokára, így bővítettem 
érem- és serleggyűjteményem is.  

Hat évvel korábban az Erdő-
szentgyörgyön élő Csizmadi Mi-
hály Zsolt ultramaraton-futó 
barátom kért fel, hogy versenyekre 
járjak vele, azóta a versenyszerű te-
repfutás lett a hobbim, egyben élet-
formám – tekintett vissza Kozomos 
Lajos, aki 2017. augusztus 8-án érte 
el élete legjobb eredményét a Tatai 
Minimaratonon, ahol az 50-59 éve-
sek kategóriájában első lett, és a 
hármas váltóban is aranyérmet szer-
zett szovátai társaival.  

Arra a kérdésre, hogy hol készül 
fel a versenyekre, a szovátai rövid-
távfutó ezt válaszolta:  

– A napi edzésadagom 10–20 ki-
lométer szaladás, de versenyek előtt 
sprintedzéseket is tartok, akkor csak 
5–6 kilométert szaladok, hogy az 
izmaim szokják az erőfeszítést. Ed-
zésként sokszor Szovátáról felfutok 
Parajdra, hogy meglátogassam a 
három és fél éves unokámat, a tá-
volság oda-vissza 12 kilométernek 
felel meg. De az edzéseim nagy ré-
szét hetente több alkalommal a Só-
vidéki-dombság északnyugati 
szegletében lévő Siklódi-hegy 
dombjain végzem: ez a távolság 
Szovátától az 1025 méteren talál-
ható Siklódi-kő csúcsig oda-vissza 
mintegy 20 kilométert jelent.  

Úgy vélem, a vallást nagyon 
nehéz tanítani, ezért is szinte na-
ponta járok és szaladok az erdők-
ben, dombokon, így pozitív 
energiával töltődöm fel, és kikap-
csolódást jelent számomra. Ha egy 
edzésem kimarad a kedvezőtlen 
időjárás miatt, akkor otthon torná-
szom – mondta el a gyergyótekerő-
pataki Visszafolyó SE veterán 
versenyzője, aki 1980-ban a maros-
vásárhelyi ASA versenyzőjeként 
(edző Szász Albert) egy porckopá-

sos sérülés miatt maradt le a moszk-
vai nyári olimpiáról.  

Kozomos azt is megemlítette, 
hogy a szaladásai során gyakran ta-
lálkozik állatokkal az erdőkben, 
mezőkön, sőt több tíz alkalommal 
,,futott össze” medvével is:  

– Szarvassal, őzekkel és rókával 
is sokszor találkoztam, mindig 
érzem, amikor utóbbiaknak a nyo-
mában szaladok, mert irtó büdösek, 
akár a vaddisznók, amelyeket szin-
tén nemegyszer láttam már. Ponto-

san 50 alkalommal láttam medvét, 
illetve találkoztam is vele futás köz-
ben, de soha nem támadott meg, én 
mindig megálltam, rám nézett, mé-
regetett, aztán továbbment. A vadá-
szok szerint már éreznek és 
megszoktak engem a vadállatok, 
ugyanis gyakran szaladok az ő terü-
letükön, ezért nem bántanak. 
Amúgy a medvékkel történt találko-
zásaimat egy kis füzetben napra és 
órára pontosan feljegyeztem – me-
sélte el a szovátai vallástanár, aki 
1985-ben 10-es osztályzattal jutott 
be a teológiára, de azért nem foly-
tatta, mert rájött, hogy a család nél-
kül nem lett volna teljes az élete.  

Érdekességként említhető meg, 
hogy Kozomos Lajos immár har-
minchárom éve házas, de amikor 
még udvarolt feleségének, a telep-
ről 5–6 kilométert tett meg hozzá, 
azt is szaladva.  

– A feleségem már a kapcsola-
tunk elején elfogadta, hogy ez a 
hobbim, a lányaim is úgy nőttek fel, 
hogy már 2-3 éves koruktól velem 
szaladtak. Az egyikük hajdanán te-
repszaladásban országos bajnoki 
címet szerzett Soós Levente testne-
velő tanár irányítása alatt. Édes-
apám úgy nevelt fel minket, hogy 
az életünket ne tudjuk elképzelni 
sport és vallás nélkül, hiszen a 
lélek, a szellem és a test egy hul-
lámhosszon kell hogy legyen. Mi-
lyen igaza volt! – állapította meg 
Kozomos Lajos.  

Debrecenből rajtolt a kerékpáros 
Székelyföldi Körverseny idei ki-
írása. A verseny szervezését a ta-
valy vette át a székelyudvarhelyi 
Chronos Consulting, amelynek 
egyik első döntése volt Maros me-
gyei helyszínek bevonása a ver-
senybe, az idén pedig az az ötlet 
született, hogy Magyarországról 
rajtoljon a mezőny. A jövőbeni ter-
vekben a televíziós közvetítés 
megoldása szerepel az Eurosport 
jóvoltából, Lukács László, a szer-
vező cég igazgatója szerint bizta-
tóak a tárgyalások, „már csak pénz 
kérdése” a közvetítés. 

Debrecenben 22 csapat 132 ver-
senyzője állt rajthoz, négy csapat 
Romániából, kettő Magyarország-
ról, a többiek Németországból, 
Hollandiából, Lengyelországból, 

Ausztriából, Bulgáriából, Szerbiá-
ból és Olaszországból érkeztek.  

Az első szakaszon kettős olasz 
siker született, a harmadik helyet 
lengyel versenyző szerezte meg. Az 
előzetes várakozásoknak megfele-
lően mezőnyhajrá döntött, így az 
összetett rangsor még sokat változ-
hat a hegyi szakaszok során. Szer-
dán (ma) Marosvásárhelyről indul 
a 2. szakasz, és Csíkszeredába ér-
kezik a mezőny. A kerékpárosok 12 
óra 45 perckor rajtolnak a Rózsák 
teréről, a technikai rajt a város jeddi 
kijáratánál várható 13 órakor.  

Noha a versenyt 2006 óta min-
den évben megszervezik, csak az 

idén fedezték fel maguknak a ma-
rosvásárhelyi liberális politikusok. 
A magyarbarátsággal aligha vádol-
ható Ciprian Dobre máris botrányt 
keltett, olyan versenynek nevezve 
a viadalt, „amelyet olyan területről 
neveztek el, amely nem létezik”. 
Ezzel az agyament nacionalista 
magyarfalók kedvenc narratíváját 
vette át, amely szerint Székelyföld 
(amelyben fizikailag ő is él) nincs 
is. A választási kampányát már 
most megkezdő Dobre pártja 
amúgy bojkottálta azt a városi ta-
nácsülést, amelyen 80 ezer lejt sza-
vaztak meg a Marosvásárhelyről 
induló mai szakasz támogatására.  

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Eredményjelző 
Labdarúgó szuperliga, 4. forduló: FC Botoşani–Konstancai Farul 

1-1, Nagyszebeni FC Hermannstadt–FC Voluntari 2-1. 

Eredményjelző 
Székelyföld kerékpáros körversenye, 1. szakasz (Debrecen–

Debrecen, 91,7 km): 1. Nicolas Dalla Valle (olasz, Giotti Victoria-
Savini Due) 1:57:22 óra, 2. Daniel Skerl (olasz, Friuli ASD) 
azonos idővel, 3. Filip Prokopyszyn (lengyel, Voster ATS) a. i. 

Fotó: Czimbalomos Ferenc Attila 

Politikai botrány a székely körverseny körül 

Kinek fontos a sport, és kinek nem 

Kozi az idén mind a hét versenyén diadalmaskodott! 

Farkas Ábel a második helyről jutott a budapesti döntőbe                Fotó: abony.hu 
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Czimbalmos Ferenc Attila

„A sikeres lovas táborok és lovas 
bemutatók után ismét egy jó lovas 
hírrel szolgálunk. Ma Nyárádsze-
reda elnyerte a jogot, hogy részt ve-
gyen a Nemzeti Vágtán, 
Budapesten!” – jelentette be a hét 
végén közösségi oldalán Tóth Sán-
dor polgármester. 

A Nemzeti Vágta egyik előfuta-
mának számító magyarországi Abo-
nyi Vágtára múlt szombaton került 
sor, az első alkalommal szervezett 
rendezvényt és a futamokat a meleg 
ellenére több ezer érdeklődő szur-
kolta végig a helyszínen. 

A felnőtt versenyzők közül végül 
négyen jutottak az október 1–2-i 
döntőbe. A Hősök terén már bizto-

san ott lesz az első helyen célba érő 
abonyi Zboray Viktória Vicces 
nyergében, Farkas Ábel és Tip-Top 
Nyárádszeredát képviselve, Vámos 
Mercédesz és Déva Jutka nevű lova 
Mezőberényből, és a negyedikként 
végző Krupiczáné Mucsi Enikő Ko-
csér színeiben. A lovasok ugyaneb-
ben a sorrendben jutottak be a döntő 
futamba, amely végül nagy hajrá-
ban, de ugyanezzel a sorrenddel zá-
rult. A Nyárádszeredát képviselő ló 
neve Tip-Top, 7 éves kanca, faj-
tiszta magyar félvér, és a Nyárád-
szeredai Sportklub tulajdona. A 
lovas ezútal a 19 éves sepsiszent-
györgyi Farkas Ábel volt, jelenleg 
állatorvostan-hallgató Budapesten. 

Nyárádszereda is ott lesz 
a Nemzeti Vágtán 

Hétfőn este zárultak a mérkőzé-
sek a labdarúgó szuperliga 4. fordu-
lójában. Az FC Botoşani–Farul 
mérkőzés egyfajta rangadónak szá-
mított, hisz a győztes az élre ugor-
hatott volna a tabellán. Csakhogy 
hiába dolgoztak ki számos lehetősé-
get a csapatok, mindössze 1-1 gólra 
futotta, így egyelőre a 4-5. helyeken 
állnak. Megelőzte viszont őket a 

nagyszebeni FC Hermannstadt, 
amely egy újabb győzelmet adott 
hozzá idei villámrajtjához, ezúttal az 
FC Voluntari ellen nyert 2-1-re. 
Ezzel Nagyszeben feljött a 3. helyre, 
ami azért is meghökkentő, mert a 
klub súlyos anyagi gondokkal küsz-
ködik, és már most, a bajnokság ele-
jén olyan helyzetbe kerülhet, mint 
az előző idényben Medgyes. 

Dobogós helyen 
az FC Hermannstadt 



Augusztus 19-ig hosszított prog-
rammal fogadja ügyfeleit a Maros 
megyei útlevélosztály a marosvá-
sárhelyi Călăraşilor utca 26–28. 
szám alatt.  

Az ügyfélfogadás két órával 

hosszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart az 
eredeti 16.30 óra helyett. 

Augusztus 22-étől visszatérnek 
az eredeti nyitvatartáshoz, csak ked-
den fogadják 18.30 óráig az ügyfe-
leket. 

      Szerkesztette: Mezey Sarolta
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Hosszított program az útlevélosztályon 

A román autónyilvántartó 
(RAR) közleménye szerint jú-
lius 18-ától opcionálisan egy 
új szolgáltatást vezettek be, 
ami lehetővé teszi, hogy kéz-
besítők révén házhoz vigyék a 
gépjármű törzskönyvét (carte 
de identitate a vehiculului).  

Alina Niţa, a RAR vezérigazga-
tója elmondta, hogy a gépkocsi azo-
nosítása és ellenőrzése után nem 
kell a helyszínen várakozni az ok-
mány (CIV) kibocsátására, mert ezt 
egy futárszolgálattal kérésre három 
munkanapon belül kézbesíthetik. 
Ezt a kifutási időt csak speciális 
esetekben hosszabbítják meg, 
akkor, ha a CIV kibocsátása más hi-
vatalok válaszát feltételezi. Ezért a 
szolgáltatásért a RAR nem számol 

fel külön költséget, csupán a futár-
szolgálat díját kell kifizetni a doku-
mentumok átvételekor. 

Az ügyfeleknek fel kell tüntet-
niük ezt az opciót. Mobiltelefonnal 
be kell szkennelni egy QR-kódot, 
ami lehetővé teszi egy link elérését 
a kérés regisztrálása érdekében. Ez 
a lehetőség az ország minden autó-
nyilvántartó hivatalában (RAR) el-
érhető. Ezt a szolgáltatást főként 
azoknak az ügyfeleknek vezették 
be, akik nem a megyeközpontban 
laknak, hanem vidéken, s a törzs-
könyv átvételéért nagy távolságokat 
kellett megtenniük.  

A törzskönyvet át lehet venni 
személyesen is a területi kirendelt-
ségek ablakainál. (mezey)  

Házhoz viszik a gépjármű törzskönyvét 

A 2022-es év első felében az 
országos foglalkoztatási prog-
ram keretében a Maros me-
gyei ügynökség közvetí- 
tésével 1227 személyt alkal-
maztak, ebből 606 nő, az élet-
kort tekintve közel 700-an 45 
év fölöttiek. 

A Maros megyei ügynökség köz-
vetítésével alkalmazott személyek 
közül 393-an tartoznak a nehezen 
vagy nagyon nehezen foglalkoztat-
hatók kategóriájába.  

A munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedés érdekében azon munkát 
keresők, akik bekerültek a lakhely 
szerinti ügynökség adatbázisába, az 

utólagosan módosított és kiegészí-
tett 76/2002-es törvény által előírt, 
személyre szabott támogató intéz-
kedésekben részesülnek. 

Ennek értelmében a 2022-es év 
első hat hónapjában 6398 személy 
részesült segítségnyújtásban, hogy 
a munkahelyet keresők nyilvántar-
tásába kerüljön annak érdekében, 
hogy munkanélküliségi segélyben 
részesüljön, vagy támogató prog-
ramban vehessen részt. 

A Maros Megyei Munkaerő-fog-
lalkoztatási Ügynökség tevékenysé-
gével kapcsolatos további 
információk a www.anofm.ro 
címen találhatók. 

1200 személy talált munkát 
a munkaerő-foglalkoztatási 
ügynökség támogatásával 

Augusztus 28-ig várják a 21 és 
35 év közötti keresztény fiatalok je-
lentkezését az Aquinói Szent Tamás 
Ökumenikus Közéleti Akadémia 
képzésére, az élményalapú, széles 
körű ismeretanyagra és a tanulmá-
nyi utakra épülő, 10 hónapos kép-
zésre. Az egyedülálló szakmai 
fejlődést és életre szóló élményeket 
nyújtó intenzív program költség-
mentes, a hallgatók teljes ellátásban 
és havi ösztöndíjban is részesülnek. 

A 10 hónapos program a tanul-
mányutak, a tíz tanulmányi modul 
és a kollégiumi közösségi élet hár-
masának pilléreire épül. Ez a kiala-
kított képzési struktúra a céltudatos, 
emberi és szakmai kapcsolataikat 
építeni vágyó jelentkezők mellett 
olyan fiatal felnőttek számára is 
szól, akik úgy érzik, elakadtak 
életük önismeretében, és szeretnék 
egy innovatív és összetartó közös-
ség segítségével megtalálni valódi 
küldetésüket. A kis létszámú, bent-
lakásos képzésnek a piliscsabai kol-
légium ad helyet, szakkollégiumhoz 
hasonló formában. 

A kurzus a keresztény lelkiségi, 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
élet szinte minden tudásterületét le-
fedi. A program kiemelt szempontja 
a változatos, korszerű és minőségi 
oktatás, melyet a saját szakmájuk-
ban magasan kvalifikált előadók és 
neves professzorok – mint Balog 
Zoltán teológus, református püspök, 
Csath Magdolna kutatóprofesszor, 
az MTA doktora, Kiszelly Zoltán 
politológus, főiskolai docens, vagy 
Lakner Zoltán Lehel szociológus, 
szociálpolitikus – biztosítanak. Az 

élményalapú oktatás szerves részét 
képezi, hogy az előadások változa-
tos napirendben és tematikus bon-
tásban zajlanak, emellett a hallgatók 
több határon túli és belföldi tanul-
mányúton is részt vehetnek. 

Az intenzív képzésnek köszönhe-
tően a diákok olyan Kárpát-meden-
cére kiterjedő civil és szakmai 
kapcsolati hálóval gazdagodhatnak, 
továbbá olyan egyházi és közéleti 
személyek ajánlásait kaphatják 
meg, amelyeket más módon csak 
hosszú évek kitartó munkája bizto-
sítana. 

„Azért ajánlom mindenkinek ezt 
a képzést, mert olyan helyekre lehet 
eljutni, ahová „átlagemberként” ne-
hezen tudnánk, valamint az élmény-
alapú oktatásnak köszönhetően 
rendkívül sok ismerettel gazdagod-
hatunk, miközben sok barátot sze-
rezhetünk” – emelte ki Nagy Milán, 
az Aquinói Szent Tamás Ökumeni-
kus Közéleti Akadémia alumni hall-
gatója. 

A programra az akadémia hon-
lapján olyan társadalmi szerepvál-
lalás iránt elkötelezett 21 és 35 év 
közötti keresztény értelmiségi fiata-
lok jelentkezését várják, akik már 
befejezték egyetemi tanulmányai-
kat, vagy jelenleg is végzik. Az in-
gyenes képzésen mindössze 15 fő 
vehet részt, akik a program ideje 
alatt teljes ellátásban és havi ösztön-
díjban is részesülnek. 

Jelentkezés és további informá-
ció az Aquinói Szent Tamás Öku-
menikus Közéleti Akadémia 
honlapján: https://szenttamasakade-
mia.hu/. 

Önismeret, szakmai készségek 
és élmények egy képzésben 

 Az Aquaserv Rt. honlapján 
július 15-én tette közzé, hogy 
emelni szándékszik a köz-
üzemi ivóvíz- és csatorna-
szolgáltatás árát. A 
közleményben megindokol-
ják a díjszabás módosításá-
nak okát is. Az emelt díjakat 
valószínűleg szeptember el-
sejétől alkalmazzák – tájé-
koztatott Nicu Tomuleţiu, a 
szolgáltató sajtófelelőse.  

A tarifák módosítását a szolgál-
tató a következőkkel indokolja:  

Elsősorban a villamosenergia-
tarifák erőteljes emelkedésével, 
ami azt jelenti, hogy 2021-hez ké-
pest az Aquaserv villamosenergia-
ráfordításai 87%-kal nőttek. 2022 
első felében, annak érdekében, 
hogy a hideg évszak ne terhelje to-
vábbi költségekkel a lakosságot, az 
Aquaserv saját forrásból állta az 
emelt villamosenergia-díjakat. 

Másodsorban, a vállalat nagybe-
ruházási projektek megvalósítását 
kezdte el, melynek finanszírozásá-
hoz díjszabás-módosítás szüksé-
ges. 

A Maros megyei víz- és szenny-
víz-infrastruktúra fejlesztésére irá-
nyuló, Nagy infrastruktúra operatív 
program keretében finanszírozott 
regionális projekten keresztül 
174,4 millió euró értékben beruhá-
zások valósulnak meg vízellátási, 
csatornázási és szennyvíztisztító 
rendszerekbe. 

Ez a projekt két kiemelt beruhá-
zást tartalmaz: 

1. Marosludas–Mezőméhes tér-
ségében – Marosludas, Mezőszen-
gyel, Mezőtóhát, Mezőzáh, 
Mezőgerebenes, Mezősályi, Mező-
méhes önkormányzatok övezeté-

ben. A projekt értéke 22,3 millió 
euró. 

E beruházáshoz tartozó munká-
latok licitálása folyamatban van. 
Ez a fejlesztés a Maros megyei sík-
vidéki településeket érintő száraz 
időszaki ivóvízhiány állandósult 
problémáját hivatott megszüntetni. 

2. A Nyárádmente térségében – 
Nyárádkarácson, Ákosfalva, Szé-
kelybere, Nyárádmagyarós önkor-
mányzatok térsége. E projekt 
értéke 22,15 millió euró. 

E beruházás keretében néhány 
munkálatot már kiírtak versenytár-
gyalásra, a többi pedig folyamat-
ban van. A Nyárádmente 
térségében 10 település ivóvízellá-
tását biztosítják. 

A tarifák aktualizálása az Euró-
pai Unió kohéziós alapjából finan-
szírozott beruházások 
megvalósulásának egyik feltétele. 
E beruházások társfinanszírozásá-
nak támogatása, valamint a finan-
szírozó által meghatározott 

szabályok szerint működőképes ál-
lapotban tartása érdekében elké-
szült az a tarifastratégia, amely 
előírja az évi árak és tarifák aktua-
lizálását a marosvásárhelyi Aqua-
serv Rt. működési területén, az 
alábbiak szerint: 

Az ivóvíz előállítása, szállítása 
és elosztása köbméterenként eddig 
4,39 lej volt, az új ár 5,49 lej. A 
szennyvíz csatornázása és tisztítása 
3,70 lejről 4,91 lejre nő. Az esővíz 
csatornázása nem módosul, marad 
0,89 lej. Az árak tartalmazzák a 
hozzáadottérték-adót, ami 9 száza-
lék. 

Az új tarifákhoz hozzáadódik a 
2022-ben eddig regisztrált infláció. 
A tarifák ezen kiigazítása után 
2024-ig csak az inflációnak meg-
felelő indexálásra kerül sor. 

A fenti tarifák a hatályos jogsza-
bályoknak megfelelően kerültek 
megállapításra, és 2022 szeptem-
berétől érvényesek – közölte az 
Aquaserv Rt.  

Változnak az Aquaserv víz- és csatornadíjai 

A Közúti Infrastruktúrát Ke-
zelő Országos Társaság 
(CNAIR) 2022. augusztus 8-
án jelölte ki az A3-as autópá-
lya Maroskece – Aranyos- 
gyéres közötti közel 16 kilo-
méteres szakaszának új épí-
tőjét. A nyertes társulás a 
Strabag–Geiger Transilvania.  

Nagyon hosszas huzavona után, 
úgy tűnik, az országos infrastrukú-
rát kezelő hatóság az újabb licit 
után meghozta az A3-as autópálya 

Marosvásárhely–Kolozsvár közötti 
szakasza hiányzó részének kiépíté-
sére vonatkozó döntését. Az aján-
latok újraértékelése után a CNAIR 
hétfőn közölte: a nyertes a Strabag 
és Geiger társulás. Mint ismeretes, 
ezek a cégek részt vettek az autó-
pálya eddig megépített szakasza-
inak kivitelezésében is. A 
társulásnak a Maroskece–Aranyos-
gyéres közötti félbe-szerbe hagyott 
szakaszát kell megépítenie.  

A munkálatok értéke 420,34 

millió lej, hozzáadottérték-adó nél-
kül.  

A tervezési időszak 3 hónap, 
míg a kivitelezést 18 hónap alatt 
kell elvégezni. Az építőknek átadás 
után 2 év garanciát kell vállalniuk. 

A pályaszakasz hossza 15,7 km. 
A kivitelezési szerződést az oda-

ítélési procedúrával kapcsolatos 
esetleges óvások benyújtási határ-
idejének lejárta után, illetve az 
óvások megoldása után írják alá. 
(mezey) 

A Strabag-Geiger társulás kivitelezi 
a félbemaradt autópályaszakaszt 

Fotó: Nagy Tibor



Az orosz–ukrán háború miatt 
bevezetett szankciók az euró-
pai lakosoknak is fájnak, hi-
szen többek között ennek 
hatására emelkedett meg 
drasztikusan az elektromos 
áram, a gáz, az üzemanyagok, 
valamint a nyersanyagok ára 
is. Vannak, akik szeretik azt 
hangoztatni, hogy a szankciók 
csak az EU-nak tesznek rosz-
szat, azonban ez nem így van. 

 Oroszország is komoly nehézsé-
gekkel küzd miután számos márka 
kivonult az országból, és jó néhány 
ország nem szállít alapanyagot az 
oroszoknak. Már több ízben beszá-
moltunk arról, hogy az orosz autó-
gyártás nagyon nehéz helyzetbe 
került, de most úgy néz ki, hogy 
tényleg mindent fel kell használ-
niuk, hogy még néhány autót le tud-
janak gyártani. 

Már az jelezte, hogy nagyon 
nehéz helyzetben vannak, hogy az 
Európa nagy részén kötelező biz-
tonsági rendszerek kihagyásával 
kezdtek el új autókat gyártani, vala-
mint, hogy a Nivát is még fapado-

sabbá tették. Bár nehéz elképzelni, 
hogy ez mit jelent egy olyan autó 
esetében, amelyikben 2020 után 
még mindig nem alapfelszereltség 
az elektromos ablak és a klíma. De 
ez már egy másik lapra tartozik. 

Nagyon úgy néz ki, hogy ez sem 
volt elég, még mindig tarthatatlan a 
helyzet az oroszoknál, így most új-
raindítják a Lada Largus gyártását. 
Egy olyan autóról van szó, amelyet 
kicsivel több mint tíz évvel ezelőtt 
a Dacia Logan MCV alapjain kezd-
tek el gyártani, azonban a mostani 
újraindítás olyan lesz, amilyent még 
a modern autógyártás soha nem ta-
paszalt. 

Ugyanis használt alkatrészekből 
kezdik el a Largus gyártását, amely 
2020-ban egy kisebb frissítést is ka-
pott, bár ahogyan a Lada esetében 
már megszokhattuk, nem igazán be-
szélhetünk különbségről a „ráncfel-
varrás” előtti és utáni típusnál. 
Lényegében a Ladánál azt csinál-
ták, hogy szétnéztek a raktárakban, 
és mindent felhasználtak, amit csak 
lehetett. A számítások szerint kö-
rülbelül 1800 új autóra elegendő al-

katrész van, amelyekből már el is 
kezdték a gyártást. Az első példá-
nyok múlt hét végére már készen is 
voltak, legalábbis az orosz sajtó 
szerint. 

Rendben, hogy újraindult a gyár-
tás a raktár mélyén talált alkatré-

szekből, de adja magát a kérdés, 
hogy mi lesz akkor, ha egy ügyfél 
esetleg cserélni szeretne valamit az 
autóján, és gyári alkatrészt szeretne 
vásárolni. Nagy valószínűséggel az 
oroszok erre nem gondoltak, mind-
össze úgy voltak vele, hogy a szük-

ség nagy úr, a gyártást pedig muszáj 
megoldani abból, ami éppen van.  

Az már a jövő zenéje, hogy ez-
után mi lesz az orosz autógyártás-
sal, hiszen minden bizonnyal az 
összes tartalékot felélték ezzel a lé-
péssel. 

Hiánycikk az autóalkatrész Oroszországban 

Amikor szóba kerülnek az 
elektromos autók, nagyon 
sok sofőr azt mondja, hogy 
túl drágák, így nem tudják 
anyagilag megengedni ma-
guknak.  

Miközben ott van a másik véglet 
is, hogy az elektromos autók fenn-
tartása sokkal kevesebb kiadást 
igényel, mint egy benzines vagy 
dízel autóé, hiszen nem kell tan-
kolni, nincsenek különféle folyadé-
kok, amelyeket cserélni kell, sőt 
még a fékek sem kopnak annyira, 
hiszen a regeneratív fékezés miatt, 
ahogy felengedjük a gázpedált, az 
elektromotor lelassítja az autót, ez-
által pedig még áramot is terme-
lünk vissza, amellett, hogy a 
féktárcsák és fékpofák nem kop-
nak. Persze ettől függetlenül hosz-
szú idő alatt térül meg egy 
elektromos autó, arról nem is be-
szélve, hogy azok számára, akik 
tömbházban laknak, nem egy valós 
megoldás, hiszen otthon nem tud-
ják tölteni az autót, továbbá Romá-

niában még nincs meg a megfelelő 
infrastruktúra a villanyautók tölté-
sére. 

Utóbbira sajnos még nincs meg-
oldás, de az elektromos autók 
magas árára a Stellantis kitalált egy 
megoldást, amely Franciaország-
ban már működik, a jövőben pedig 
szeretnék egész Európára kibőví-
teni. Ez pedig nem más, mint az 
Electric As You Go elnevezésű 
program. A lényeg az, hogy elekt-
romos autókat adnak bérbe hosszú 
távra olyan ügyfelek számára, akik 
szeretnének elektromos autót vásá-
rolni, de az anyagi helyzetük miatt 
erre nincs lehetőségük. A program-
ban egyelőre három elektromos 
autó vesz részt: a Peugeot e-208, az 
Opel Corsa-e és az Opel Mokka-e. 
Előbbi kettő lényégében teljesen 
azonos, csak az elnevezés változik. 
Ugyanaz a hajtáslánc, ugyanaz a 
padlólemez, ugyanaz az akkumulá-
torkapacitás. Azonban két külön tí-
pussal több potenciális felhasználót 
tudnak megfogni, hiszen a stílus 

eltér, ez pedig már elég ahhoz, 
hogy még néhány embert megfog-
janak a programmal, amely havi 
110 euróról indul. Ez az összeg 
egyfajta előlegnek is tekinthető, hi-
szen erre még rájön kilométerként 
7 eurócent, továbbá minden egyes 
bérbe adott autójuk havonta leg-
alább 500 kilométert kell megte-
gyen. Ha ezt megszorozzuk 7 
eurócenttel, valamint hozzáadjuk a 
110 eurós alapárat, akkor kijön, 
hogy havi szinten a szolgáltatás 
díja legalább 145 euró. Azt nem 
tudni, hogy ebben a biztosítás és a 
különböző díjak benne vannak-e. 
Amennyiben igen, megéri a bér-
lést, hiszen 500 kilométert szá-
mítva egy átlagosan 7 litert 
fogyasztó autóval a jelenlegi üzem-
anyagárak mellett már majdnem 
kijött a bérlés fele, és nem kell a 
kötelező biztosításon, útadón, va-
lamint a szervizeken gondolkozni. 
Mondjuk ilyen gond elég ritkán je-
lentkezik egy elektromos autó ese-
tében. 

A Stellantis az új 
program kapcsán nyo-
matékosította, hogy a 
célja nem más, mint 
hogy az elektromos 
járművek elterjedését 
felgyorsítsa azok köré-
ben, akik jelenleg még 
drágának tartják ezt az 
alternatív hajtást. 

Az Electric As You 
Go szolgáltatás a jövő-
ben más európai or-
szágokkal, valamint 
újabb modellekkel is 
bővülni fog. Arról 
még nincs konkrét hír, 
hogy Románia mikor 
csatlakozhat a prog-
ramhoz, így csak re-
ménykedni lehet, hogy 
minél hamarabb. 

Bérbeadással növelné az elektromos autók 
népszerűségét a Stellantis 

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

 Peugeot e-208, az egyik bérelhető elektromos autó                Forrás: Peugeot

Porsche Cayenne, illusztráció   Forrás: Auto Express 

 Lada Largus                  Forrás: toalcar.hu
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Bár az elektromos autókkal az 
lenne a cél, hogy csökkentsék 
a környezetszennyezést, és 
minél hatékonyabbak legye-
nek, nagyon úgy néz ki, hogy 
a gyártók nem éppen erre tö-
rekszenek, hanem arra, hogy 
a lehető legnagyobb SUV-kat 
készítsék el villanyos kiadás-
ban.  

Viszont nem lehet őket hibáz-
tatni, ha erre van igény, ezt kell te-
gyék, hiszen, ha nem ők, megteszi 
más, és bezsebeli a profitot. Ez 
pedig sem a gyártóknak, sem a pi-
acnak nem jó, hiszen minél na-
gyobb a verseny, annál jobban 
törekednek a gyártók, hogy a lehető 
legjobban kiszolgálják a fogyasztó-
kat, vagyis annál nagyobb a haté-
konyság. 

Most egy ilyen óriási elektromos 
terepjárót jelentett be a Porsche is. 
Oliver Blume, a márka vezérigaz-
gatója egy befektetőknek szervezett 
megbeszélésen számolt be az új tí-
pusról, amelyet egyelőre K-1 kód-
néven emlegetnek, és a Cayenne – 
azaz a jelenlegi legnagyobb Porsche 
SUV – fölé pozicionálják. Ebből 
már automatikusan lehet következ-

tetni arra, hogy az új terepjáró a lu-
xusautó szegmensbe fog érkezni. 

A vezérigazgató azt is elárulta, 
hogy a lipcsei gyárban készül majd, 
ott, ahol a Macan elektromos válto-
zata is készül, amelynek a bemuta-
tását 2024-re halasztották. Blume 
ígérete alapján kimondottan sportos 
lesz az új Porsche, már amennyire 
sportos lehet egy óriási guruló szek-
rény. 

Azt sem rejtették véka alá, hogy 
a bemutatót csak az évtized máso-
dik felére várják, ezzel a mondattal 
pedig el is érték, hogy egyelőre 
senki se firtassa a konkrét műszaki 
adatokat. Az autós újságírók azon-
ban annyit megelőlegeznek a behe-
mót SUV-nak, hogy az Audival 
közösen fejlesztett PPE padlóle-
mezre fog majd épülni, amelyet ki-
mondottan a prémium modellek 
számára fejlesztett a két vállalat. 

Nem mellesleg Oliver Blume 
arról is beszélt, hogy a Porsche 
azokban a szegmensekben látja a 
jövőt, ahol nagyobb árréssel, azaz 
nagyobb profittal tudnak számolni. 
Vagyis a jövőben az eddigieknél is 
drágább modellekre kell számítani 
a sportos német márkától. 

Óriási villany-SUV-t ígér 
a Porsche 



(Folytatás 
tegnapi lapszámunkból) 

Egy másik aquaservi mellébeszé-
lésről (ebben az esetben sem szán-
dékosságot emlegetek) az internetes 
Népújság egy másik cikkéből érte-
sülünk (Mezey Sarolta: A szárazság 
miatt problémás a vízellátás, 2022. 
6. 29.). Az Aquaserv szerint „Bár-
mennyi vizet is szivattyúznak belé-
jük, nem elegendő”. Ez az állítás is 
csak alátámasztja egy későbbi riport 
adatait (Vajda György: Egyelőre a 
Mezőségen okoz nagyobb gondot, 
2022. 7. 25.), amelynek alapján fen-
nebb bebizonyosodott, hogy a Ma-
rosban igenis van elegendő víz. 
Vagyis maga az Aquaserv állítja 
közvetve, hogy igenis van elegendő 
víz. Tehát a vízkorlátozást nem 
lehet sem a szárazság, sem a mező-
ségi vízvezeték állítólagos alulmé-
retezésének rovására írni. Ugyanis 
a városi vízműtől kiinduló főveze-
ték 400 mm-es átmérője bőségesen 
megfelel még a nagytávlati igé-
nyeknek is. Nyilván ez nem jelenti 
azt, hogy a bő négy évtizedes, csupa 
lyuk acélvezetéket nem kellett 
volna már sokkal régebben mű-
anyag csőre kicserélni. Más kérdés, 
hogy az elmúlt évtizedekben ki, mi-
lyen alapon és szakmai ellenőrzés 
mellett (vagy inkább annak hiányá-
ban) milyen ügyefogyottan bővít-
gette, toldozgatta a rendszert. Mert 
igazából itt van a kutya elásva. De 
nagyon. Csak itt beszélhetünk alul-
méretezésről és egyebekről. 

Az a tény, hogy a lakosság az 
egyébként legalább két évszázada 
ismerten krónikus vízhiánnyal 
küszködő Mezőségen háztáji kertjét 
is – egyéb vízforrás híján – vezeté-
kes vízzel próbálja öntözni, egyál-
talán nem ok az Aquaserv által 
háromnaponkénti vízellátási mód-
szerrel alkalmazott büntetésre. Mert 
valahogy ezt a következtetést su-
gallja az a megjegyzés is, hogy 
mivel a vízpazarlási kihágás nincs 
jogilag szabályozva, akkor a kézen-
fekvő megoldás az, hogy elzárjuk a 
csapot (jelen esetben és képletesen, 
két napra). Gondolom, elzárás nél-
kül is, kellően megalapozott előze-
tes tájékoztatással a lakosság és a 
helyhatóságok is hamar belátják, 
hogy (főleg ilyenkor) spórolni kell 
a vízzel. Egy másik fontos, megvá-
laszolatlanul maradt kérdés a tartá-
lyok időszakos feltöltésével 
kapcsolatos. Vajon mennyire hason-
lít itt a helyzet a későbbiekben rész-
letezett szászrégeni vízellátási 
körzetben alkalmazott gyakorlat-
hoz?  

De vajon a Mezőség esetében a 
fentiek ismeretében mennyire indo-
kolt vízpazarlásról beszélni? Átgon-
dolták-e ezt illetékesék: vízügy, 
Aquaserv, más állami hatóságok? 
Bizonyára nem, ugyanis ez hosz-
szabb időn keresztül történő szakér-
tői tárgyalásokat, elemzést, magas 
fokú szakmai ismereteket, tapaszta-
latot és sok fejtörést igényel. Erre 
pedig a jelek szerint nemigen akad 
kliens. Legalábbis a nyilvánosság 
előtt nem. És ha nem, miért nem? 

De van kiút a kilátástalanságból, 
már látszik az a bizonyos „luminiţa 
de la capătul tunelului”, biztat az 
Aquaserv. „Ám létezik egy pro-
jekt…”, mondja a sajtófelelős (va-
gyis a hivatali szemfényvesztő), 
amely majd megoldja ezt a problé-
mát. Egyetlen gond van csak: „Elő-
fordulhat, hogy amire a hálózat 
elkészül, »túlnövik« a települések”. 
Ismerve a hazai beruházási szoká-
sokat, ennél nagyobb igazságot nem 
is lehetett volna mondani. A túlnö-
vésről csak annyit, hogy egy szak-
mailag helyesen megtervezett 
rendszert sokkal könnyebb bőví-
teni, mint egy pancser munkát. Lásd 
Jedd és Koronka esetét. Jeddet 
pedig épp az Aquaserv hozta fel 
mint negatív példát. De utána lehet 
nézni, hogy a jeddi és a koronkai 
víz- és csatornahálózatok esetében 
mennyi a meg nem nevezett szol-
gáltató (vajon miért nem lehetett 
megnevezni?) és az Aquaserv fele-
lőssége (természetesen a vízügy és 
a sok jóváhagyó-bólogató állami in-
tézmény mellett). 

Mindezek után már csak hab a 
tortán az Aquaservnek (habár a tör-
vényes előírások szerint helyes) 
szinte cinikusan hangzó kijelentése, 
miszerint „A szolgáltató mellett a 
polgármesteri hivataloknak köteles-
ségük biztosítani a megfelelő meny-
nyiségű vizet a lakosoknak, ahol 
nincs lehetőség más ellátásra” (in-
ternetes Népújság, Vajda György: 
Egyelőre a Mezőségen okoz na-
gyobb gondot, 2022. 7. 25.). Az a 
bizonyos „megfelelő mennyiség” a 

közegészségügyi előírás szerint 50 
liter/fő/nap ivóvíz, és nem csak egy-
szerűen bármilyen víz. A kérdés 
csak az, hogy amikor minden ható-
ság tudja, hogy az egyetlen ivóvíz-
forrás az Aquaserv, mennyire etikus 
egy ilyen kijelentés épp az egyetlen 
ivóvíz-szolgáltató vagy bármely 
más állami hatóság részéről. 

Ami a szászrégeni vízműre ala-
pozott vidéki vízellátást illeti, a 
helyzet ugyanaz, mint Marosvásár-
helyen, ugyanis a Görgény 3,72 
m3/s-nyi vízhozama (internetes  
Népújság, Vajda György: Egyelőre 
a Mezőségen okoz nagyobb gondot, 
2022. 7. 25.) bőségesen fedezi az 
igényeket. Ennek ellenére a cikkben 
meg nem nevezett szolgáltató 
(vajon miért nem lehetett megne-
vezni?) (habár az Aquaserv hon-
lapja szerint a szászrégeni 
víz-csatorna rendszereket is ők 
szolgálják ki) a szászrégeni vízmű-
höz csatlakoztatott, a cikkben meg-
nevezett 16 község víztartályait 
„23.30 és hajnali 6 óra között” tölti 
fel. Hogy ez az eljárás városunkban 
is így történhet, és nem csak száraz-
ság idején, például a kövesdombi 
tartályok esetében, néhány jel erre 
látszik utalni. De lássuk a lényeget. 
Minden, tartályra alapozott vízellá-
tási rendszer tervezési és üzemelte-
tési ábécéje az, hogy a tartályt 
folyamatosan kell tölteni, úgy, 
hogy a nap folyamán változó vízfo-
gyasztást a tartályon keresztül úgy 
tudják biztosítani, hogy abban a víz-
szintváltozás (tehát a kapacitásvál-
tozás) csak az úgynevezett tűzvíz- 
és biztonsági tartaléknak megfelelő 
alacsonyabb és a maximális vízszint 
között változzon. A tartályokat 
semmi esetre sem szabad a tűzvíz- 
és biztonsági tartaléknak megfelelő 
vízszint alá üríteni, mert ez azt je-
lenti, hogy ezt a „vastartalékot” is 
leürítik a fogyasztás fedezésére. 
Ehhez tudni kell, hogy ezt a „vas-
tartalékot” csak egy különleges, ki-
zárólag erre a célra szolgáló, 
lepecsételt csap megnyitásával lehet 
felszabadítani. Ami azt jelenti, hogy 
– amennyiben az újságcikkből ezt 
ki lehet következtetni, de csak 
akkor –, az a bizonyos névtelen 
szolgáltató tudatosan nyitotta meg 
ezeket a csapokat, ami nagyon sú-
lyos dolog, ugyanis tűz esetén nincs 
meg azonnal a tűzoltáshoz a mű-
szaki előírások által megkövetelt 
kötelező vízmennyiség. Úgy lát-
szik, a meg nem nevezett szolgál-
tató (vagy Aquaserv?) egy igencsak 
egyéni üzemeltetési módszert hasz-
nál. És ebben az esetben nincs 
mentsége jogilag sem, mert a tűz-
víz- és biztonsági tartalék biztosítá-
sára igenis létezik jogi szabályozás. 
Vajon mit szól ehhez a Katasztrófa-

védelmi Felügyelőség és a Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség? 

Mindezek ismeretében jogosan 
tevődik fel a kérdés: a többi vízel-
látási rendszerben alkalmazott gya-
korlat vajon mennyire hasonlít a 
fentebb vázolt rendszerekéhez? 
Másképpen: vajon milyen mérték-
ben vagyunk kiszolgáltatva a (tör-
vény szerint) jogosított víz-csatorna 
szolgáltatók hozzáértésének, netán 
hozzá nem értésének? 

Végül, de nem utolsósorban, nem 
szabad megfeledkeznünk egy nem 
kevésbé fontos dologról, éspedig az 
adminisztrációs tanácsokról. Ezek-
nek az (lenne) a feladatuk, hogy el-
lenőrzésük alatt tartsák a 
tulajdonukat képező, jelen esetben 
vízellátási rendszereik üzemelteté-
sére, esetenként fejlesztésére szer-
ződtetett, jogosított szolgáltatókat, 
jelen esetben az Aquaservet, a többi 
esetben a meg nem nevezett szol-
gáltatókat. Az elmúlt évek tapaszta-
latai, meg az idézett újságcikkek 
alapján úgy tűnik, szabad a gyeplő. 
Közérthetőbben: ezekben az admi-
nisztrációs tanácsokban nem lenne 
senki, aki rákérdezhetne a lényegi 
dolgokra, vagyis a műszakiakra, 
amelyektől a pénzügyi helyzet is 
függ? Mert ha lenne, akkor az is-
mertetett helyzetek soha nem for-
dulhatnának elő. Ha pedig van, 
akkor nem teszi a kötelességét (tet-
szés szerint tovább lehet bővíteni a 
gondolatmenetet). A lényeg a lát-
szat szerint csak az, hogy rendben 
vannak-e a pénzügyi mutatók, ki-
váltképp a részvényesi haszon. A jó 
zsíros juttatásokkal meghálált tago-
kat majdhogynem orruknál fogva 
vezetnék a szolgáltatók? Egyébként 
furcsa módon az Aquaserv igen 
diszkrét a juttatásokat illetően 
(nulla adat), annak ellenére, hogy a 
törvény szerint a közpénzek átlátha-
tósága érdekében ezek nyilvános in-
formációk kell(ene) legyenek. 
Továbbá a kiszolgált rendszerekről 
még egy árva szó sincs az Aquaserv 
honlapján, bár ezek is közérdekű in-
formációk. Utánanéztem néhány 
nagyobb város víz-csatorna szolgál-
tatójának, és a honlapjukon ugyan-
azt a szűkszavúságot tapasztaltam. 
Akad ugyan némelyik, amelyik a 
kurta farkú malac kurta farkánál is 
rövidebb információt, netán fényké-
pet is közöl a vízellátási és csator-
názási rendszer(ek)ről, de mindez 
édeskevés. Többek között az átlát-
hatósági törvény szerint sokkalta 
több (habár nincs ennyire részle-
tezve, de írott, rajzolt és fényképes) 
információt kell(ene) a közönség 
számára elérhetővé tenni. Még 
meddig mehet ez így? 

2022. 7. 29. 

Kelemen Árpád 

Fotó: Nagy Tibor
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Szokás azt mondani, hogy a mai 
világban már teljesen másak a fia-
talok, mint ezelőtt néhány évtized-
del. Bármennyire is közhelyesen 
hangzik ez a mondás, teljes mérték-
ben megvan az igazságtartalma. És 
nemcsak abban az esetben állja meg 
a helyét, ha összehasonlítjuk a mai 
tizenéveseket a 20 évvel ezelőtti ti-
zenéves korosztállyal. Már 4-5 év is 
komoly különbséget tud jelenteni, 
ez pedig nem egy esetben ijesztő. 
Természetesen nem szabad általá-
nosítani, viszont vannak olyan haj-
meresztő példák a tinédzseréveik 
végén levő fiatalok életében, amitől 
egy a húszas évei elején, közepén 
járó személynek égnek áll a haja. 

Lehetne azt mondani, hogy né-
hány év sokat változtat a világnéze-
ten, azonban nem egy olyan ember 
van, aki 10 vagy annál több éves 
korkülönbséggel boldog kapcsolat-
ban él, vagy évek óta szoros barát-

ságot ápol. Lehet, hogy ezek a kivé-
telek, viszont akkor is hajmeresztő, 
hogy egyesek képesek egyik pilla-
natról a másikra hátat fordítani egy 
addig fontos személynek. Mindezt 
pedig azzal (vagy azzal is) magya-
rázva, hogy túl nagy a korkülönb-
ség és ezért nem találták meg a 
közös hangot. Azt már nehéz lenne 
megtippelni, hogy ezzel maguknak 
is hazudnak vagy valóban beveszik 
a saját maszlagjukat. 

De vannak itt még igazán hajme-
resztő történetek. A példa kedvéért 
megemlítek néhányat a teljesség 
igénye nélkül. Több olyan esettel 
találkoztam az elmúlt években, 
amikor friss házasok elváltak – akár 
úgy is, hogy már volt közös gyer-
mek is –, mert az egyik félnek volt 
egy másvalakije. Ezzel már alapból 
gond van, de mindez úgy történt, 
hogy a házasságkötés előtt megvolt 
az új pár. Így pedig nagyon adja 
magát a kérdés, hogy akkor miért 
kellett összeházasodni, vagy ami 

még fontosabb, miért vállaltak egy 
közös gyermeket, aki így soha nem 
fogja megtapasztalni, hogy mit je-
lent az igazi család. 

Talán valamivel könnyedebb 
téma, furcsább példákkal, amikor 
mindez egy kapcsolatban történik 
meg. Főleg a kapcsolat elején, itt 
lehet szó akár egy öltözőfülkében 
való megcsalásról, akár egy kíván-
ságcsókról, amit még a másik fél 
orra alá is dörgölünk, hogy milyen 
jó és milyen vicces volt, de tovább 
folytathatjuk a sort azzal, hogy nyílt 
területen, fényes nappal szeretke-
zünk, miközben nem vagyunk 
együtt, vagy éppen azzal, hogy két 
héttel egy hosszú kapcsolat lezárása 
után már egy másikban vagyunk 
benne, amiben elmondásunk szerint 
nagyon boldogok vagyunk, de 
három héttel később ismét új part-
nerünk van. 

Van, aki ezt nem ítéli el. Többek 
között én sem, mindössze furcsál-
lom. De – hogy nagy szavakat hasz-
náljunk –, az élet a legjobb 
forgatókönyvíró, és soha nem tud-

juk, hogy mikor következik be egy 
fordulópont. Ami viszont már fáj-
dalmas tud lenni, és egyben érthe-
tetlen is, hogy számos embernek – 
és itt talán nemcsak a tinédzserekre 
kell gondolni – nem jelent semmit 
az adott szó. Az adott szó, amely 
megköveteli, hogy betartsák. Van-
nak, akiknek ez nem jelent semmit. 
Játszanak az érzelmekkel és játsza-
nak a szavakkal, sőt egyes esetben 
talán még büszkék is rá. Egy ígéret 
(amely örökre szólt volna), a mai fi-
atalok esetében gyakran nem tart to-
vább két napnál, és még csak egy 
indoklást sem kap a másik fél. Egy-
szerűen csak szembesül azzal, hogy 
már hiába is kérné azt, amit megíg-
értek neki, vagy nem kap választ, 
vagy nemleges válasszal kell szem-
benézzen. Ez pedig értelemszerűen 
nagyon fájó, főleg egy olyan sze-
mélytől, aki hosszabb-rövidebb 
ideig a mindennapjai része volt. 
Arról nem is beszélve, hogy az egy-
kori társ vagy barát a másik háta 
mögött valótlanságokat kezd híresz-
telni, miközben talán a másik in-

kább magába zár egyes tényeket, 
hogy akarata ellenére se bántsa meg 
azt a személyt, aki egykoron fontos 
volt számára. 

El lehetne sütni azt a közhelyt, 
hogy mindenki visszakapja egyszer 
azt, amit más ellen elkövetett. De ez 
nem kell és talán nem is szabad bol-
dogságot hozzon. Ahelyett inkább 
arra a kérdésre kellene választ talál-
jon a mai fiatalság, hogy a rengeteg 
lehetőség, a rengeteg tudás és a szé-
les körű ismeretség mellett hogyan 
lehet magunk mellett tartani valakit, 
hogyan tudjuk megtartani az ígére-
teinket, hogyan tudunk gerinces 
emberek maradni. Ha ezekre a kér-
désekre nem kapjuk vagy nem is 
akarunk választ kapni, akkor csak 
meghatározás szintjén leszünk em-
berek, a valóságban ezen értékek 
nélkül csak az élet prostituáltjai le-
szünk, akik tengnek-lengnek a min-
dennapokban, és hosszú távon soha 
nem lesznek igazán boldogok. Az 
emberség megtalálása a mai fiata-
lok fő kihívása. 

Valóban ez a jövő? 

Miért van gond az ivovíz-szolgáltatással?! 

Nagy-Bodó Szilárd 



ADÁSVÉTEL 

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

LAKÁS 

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

ELADÓ 2 szoba, konyha, fürdőszoba + 
szoba-konyha, kamra + garázs, műhely, 
raktárból álló családi ház. Megtekinthető 
a Berzei utca 1. szám alatt kedden, 
csütörtökön 18-20 óra között, szombaton 
10-12 óra között. (167710) 

MINDENFÉLE 

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

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

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

VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát, 
lambériapucolást és lambériafestést, 
bármilyen kerítésfestést, kerítésjaví-
tást, külső-belső szigetelést, erkély-
javítást, erkélyfestést, járólap- 
lerakást, víkendházkészítést. Nyug-
díjasoknak 20% kedvezmény. Tel. 
0746-779-858. (16704-I) 

MEGEMLÉKEZÉS  

Szomorú szívvel emlékezünk 
életünk legszomorúbb 
napjára, augusztus 10-ére, 
amikor örökre eltávozott 
közülünk a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa és após, 
CSIKI TIBOR. Emlékét őrzi 
családja. (p.-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Fájó szívvel tudatjuk,  hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa,  
após, rokon  és jó barát, 

id. MÉSZÁROS ISTVÁN   
méltósággal viselt betegség után 
80 éves korában örökre megpi-
hent.  Temetése csütörtökön,  au-
gusztus 11-én  déli 12 órakor lesz 
a kőtemplomi ortodox temető-
ben, katolikus szertartás szerint.  
Szép emlékét örökre szívünkben 
őrizzük.  

A gyászoló család. (-I) 
 
 
 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szerető 
férj, édesapa, nagytata, gyermek, 
após, sógor, rokon, barát és 
szomszéd,  

JÁNOSI LEVENTE  
életének 59. évében 2022. au-
gusztus 8. napján elhunyt.  
Temetése augusztus 12-én, pén-
teken 12 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.  

A gyászoló család. (16775-I) 
 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Bartos Csaba kollégánknak 
és családjának, mélyen 
együttérzünk vele szeretett 
FELESÉGE elhunyta miatt 
érzett fájdalmában. Nyugodjon 
békében!  
Az RMDSZ Maros megyei 
szervezete. (16767) 

Búcsúzunk dr. PÉTERFFY 
ÁRPÁD professzortól, az 
embertől, az orvostól, az 
európai hírű szívsebésztől. 
Őszinte együttérzésünk a 
gyászoló családnak.  
Prof. dr. Kikeli Pál és családja. 
(66706-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍ-
JAST. Érdeklődni a 0756-128-310-es telefonszámon vagy a cég szék-
helyén, a Bodoni utca 85. szám alatt. (66696) 

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

A ROTAQUA ROM KFT. – nagybányai fúrócég – magyarul is be-
szélő FÚRÓ SZAKMUNKÁSOKAT keres külföldi munkára. Érdek-
lődni telefonon lehet: 0728-020-146 vagy 00-36-20-972-3839. (sz.) 

A DORA MEDICALS KFT. – Mărăşeşti tér 21. szám – TAKARÍ-
TÓNŐ munkatársat keres. Várjuk önéletrajzát az admin@doramedi-
cals.ro címre. Tel. 0733-553-974. (66705-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

„Távozik a fénylő nap az elnémult világgal,  
Drága Professzorunk,  

PÉTERFFY ÁRPÁD,  
Te is vele haladsz az örök valóságba.” 
Oly sokat alkottál a nemzetekért mint szív- és mellkassebész 
professzor, és felfedezéseiddel világhírűvé tetted a 
magyarországi szívsebészetet. Műtéteiddel megmentettél több 
ezer beteget. Életműved maradandóvá vált mind az európai, mind 
a hazai szív- és mellkassebészetben.  
„Mégis búcsúznunk kell, de ne fájjon a lelked,  
az életerőd, mely cserben hagyott, 
búcsú nélkül távozott el tőled. 
De mindig élsz, mert kincset alkotott.”  

Búcsúzik Tőled szeretettel Péterffy Gyöngyi unokatestvéred 
és családja. (-I)
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