2021. augusztus 10., kedd
LXXIII. évfolyam
181. (20857.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Jövőre ígérik az iskola átadását

Folytatják a beruházásokat Nyárádgálfalván

Népművészeti
szabadegyetem
Mikházán

A program fontos témája volt az adminisztratív, pályázati tanácsadás mellett
a jó gyakorlatok bemutatása az élő hagyományátadás minden szintjén, a
profiktól a civil szerveződésekig.

____________4.
Elismerték Kacsó
Antal munkáját

Volt polgármester társai nyújtottak át
emlékplakettet Kacsó Antal nyugalmazott nyárádmagyarósi elöljárónak,
ezzel is elismerve az általa irányított
közösség érdekében, valamint a Nyárádmente Kistérségi Társulásban kifejtett tevékenységét.

____________5.
Panaszáradat?

Fotó: Nagy Tibor

Nyárádgálfalván folyamatban van a Szentiváni Mihály Álta- miatt nem online folyik az oktatás, a diákokat iskolabuszoklános Iskola felújítása és korszerűsítése, az átadására előre- kal szállítják a szentháromsági iskolába.
láthatólag
jövő
év
januárjában
kerül
sor.
A
kormánypénzekből (PNDL2) tervezett beruházás értéke ki- Szer Pálosy Piroska
lencmillió lej körül van. Amikor a járványügyi óvintézkedések
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

A tanácsi képviselők – úgymond –
arról panaszkodnak, hogy ez sincs
rendben, meg az sincs. Akkor mit szóljunk mi, egyszerű „talpasok”,
ha a „nagyurak” – akiknek ez volna a
kötelességük! – egymásra mutogatnak, és a vállukat vonogatják. Nekem,
egyszerű adófizetőnek nincs lehetőségem beleszólni a munkájukba, de a
nyilvánosság előtt azért elmondanék
három dolgot.

____________8.

Lételem…

Ezúttal négy napig tartott a csoda, amelyről a mondás azt tartja,
három napig tart. Ugyanis az augusztus 2-án Máramarossziget határába kihelyezett román–magyar–ukrán helységnévtáblákat „csak” augusztus 6-ára festették le. Illetve a magyar feliratot és részben az ukrán
nyelvűt.
A kihelyezést mgelőzően a helyi tanács egyhangúlag megszavazta
a háromnyelvű táblák kitételét, amelyeket múlt hétfő reggel helyeztek
ki, péntekre mázoltak le. Már 2019-ben is kihelyeztek többnyelvű táblákat a településen, ahol a magyarság a lakosság kb. 13 százalékát
teszi ki – a magukat ukránnak vallók aránya ennél is kisebb –, de a
magyar feliratot másnapra lemázolták.
A helyi RMDSZ vezetője szerint a törvény ugyan nem kötelezi esetükben a többnyelvűséget, gesztusnak szánták a többség és a kisebbségek közötti harmonikus kapcsolat erősítése érdekében. A
kezdeményezők arra számítottak, hogy ha a helyi képviselőtestület
egyöntetűen megszavazta a háromnyelvű helységnévtáblák kihelyezéséről szóló határozatot, elfogadottabbá teszi azt a közvélemény előtt.
Kiderült, tévedtek.
Nem egyedülálló az eset. Maros megyében például évek óta szinte
sportot űznek egyesek a táblafestegetésből. De gyakori ez a Székelyföldön is. Emlékezetes annak a büntetett előéletű bákói férfinak az
esete, aki tavaly januárban a DN13A jelzésű országút mentén,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 14 perckor,
lenyugszik
20 óra 41 perckor.
Az év 222. napja,
hátravan 143 nap.

IDŐJÁRÁS

Élő kapcsolat és tánctábor

Ma LŐRINC,
holnap ZSUZSANNA
és TIBORC napja.
LŐRINC:latin eredetű, a Laurentius névből származik, jelentése: Laurentum vidékéről
származó férfi.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 9.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max.310C
min.170C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9131

4,1783
1,3873
234,1888

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Szoboravatás és búzaöntés

A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és a Romániai
Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezete
szoboravató és búzaöntő ünnepséget szervez augusztus
14-én, szombaton 13 órától a marosvécsi várkastélyban. A
Kemény Auguszta Kulturális Egyesület a II. világháború
után eltűnt kőoroszlánszobrokat faragtatta újra, azok avatására, valamint A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
kezdeményezéshez csatlakozó ünnepélyes búzaöntésre
és az új kenyér megáldására kerül sor a rendezvényen. Az
eseményt kulturális programok – klasszikus zene, szavalat,
néptánc, könnyűzenekoncert – színesítik, emellett kerekasztal-beszélgetés is lesz kastélytulajdonosokkal, azok
képviselőivel és szobrászművészekkel az erdélyi kastélyok
műemlék szobrai értékének megőrzéséről. A rendezvény
alatt gyermekprogramokra, íjászkodásra és vezetett csoportos kastélylátogatásra is sor kerül, ugyanakkor a szervezők egész nap piknikezési lehetőséget biztosítanak a
részt vevő családok számára a kastélykertben.

Metropol-koncert a dzsesszklubban

Augusztus 12-én, csütörtökön 20 órától egy ikonikus magyar rockzenekar, a Metropol Group koncertezik a marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban. Az együttes tagjai: Orbán
András – gitár, ének; Szász Ferenc és Dobos József – gitár,
ének; Trendler József – dobok; Virányi Attila – basszusgitár,
ének; Boros Zoltán – zongora.

„Kézügyes” gyermekek műhelye

A marosvásárhelyi Női Akadémia a Divers Egyesület támogatásával augusztus 16–20. között műhelyébe várja a 8–
12 éves gyerekeket. Naponta két kézművesműhelyre kerül
sor 10–14 óra között a Divers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székhelyének udvarán. A következő kézműves-foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg a
gyerekek: gyöngyfűzés, fafaragás, papírkosárfonás, nemezelés, szalvétatechnika, hűtőmágnesek, valamint pompon-,
textília- és filcfigurák készítése. A tevékenységeket a Női
Akadémia Ügyes Kezű Nők kézműveskörének önkéntesei
vezetik. Akiknek pedig játszani van kedvük, kipróbálhatják
a Játéktár társasjátékait, asztaliteniszezhetnek, tollaslabdázhatnak. A szervezők mindennap friss gyümölcsöt és
vizet biztosítanak a gyerekeknek. A tevékenységre augusztus 12-éig lehet feliratkozni a 0265-311-727-es telefonszámon. A tevékenységen összesen 20 gyermek vehet részt.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember 10.
között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Magyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Jelentkezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a 0265254-460-as telefonszámon.

Büntettek a rendőrök

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség a hét végén folytatta
a közlekedésbiztonsági szabályok betartásának ellenőrzését. Augusztus 8-án, vasárnap reggel három hajtási jogosítványt tartottak vissza, és 28 pénzbírságot róttak ki a
rendőrök, ebből 22-t gyorshatás miatt. Ugyanakkor egy 42
éves szászrégeni sofőr ellen ittas vezetés miatt indult eljárás.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Múlt héten felcsíki és mezőkeszüi táncokat tanultak a táborban

Ének- és zeneszótól volt hangos múlt héten Mezőkölpény, ahol a hagyományos néptánctábor
idei kiadására került sor, és ahová népes csapat
érkezett az anyaországi Martonvásárról.

Gligor Róbert László

Fotó: Koncz László Ferenc

és délután is táncoltak, majd csütörtökön este bemutatták
a szépszámú helyi közönségnek, hogy mit sikerült elsajátítaniuk a felcsíki és mezőkeszüi táncrendből. Szerda este
istentiszteletre került sor, amelynek keretében bemutatták
a települést azoknak, akik első alkalommal jöttek a Mezőségre. Csütörtökön volt egy marosvásárhelyi kiruccanás is,
a vendégek a főteret, a Kultúrpalotát, a Somostetőt és az
állatkertet látogatták meg.
„Szép esemény volt, ami sok fáradozást igényelt, de
annál több szellemi és kulturális feltöltődést nyújtott” – értékelte a rendezvényt a lelkész, kiemelve, hogy számos
kölpényi család is bekapcsolódott a szervezésbe, vendégszeretettel vállalva az anyaországiak elszállásolását is. A
következő tábort remélhetőleg jövőben Martonvásáron
tarthatják meg. Az egyháznak elsőrendű feladata a hívek
pásztorálása, de a martonvásári kapcsolat is az egyházközség támogatásával létezik, a hívek is kiveszik ebből a részüket – mutatott rá a lelkész.

Mezőkölpény és Martonvásár között évtizedek óta testvértelepülési kapcsolat áll fenn, hivatalosan 1992-től. A
két település néptánccsoportjai hosszú évek óta évente felváltva Erdélyben és Magyarországon szerveznek tánctáborokat, ahol mindkét fél részt vesz. „Ezek az alkalmak is
arról szólnak, hogy a kapcsolat élő és valóságos” – mondta
el lapunknak Koncz László Ferenc mezőkölpényi református lelkész. Ezek a találkozások hosszú ideje folyamatosak, kiemelkedő volt az, amikor a kölpényiek az
anyaországban tették le a magyar állampolgársági esküt,
az utóbbi években viszont a tánctalálkozók voltak a meghatározó jellegűek.
Az idei találkozó augusztus 1. és
6. között zajlott le a Bethlen Gábor
Alap anyagi támogatásával. Ezúttal
két martonvásári csoport utazott a
mezőségi településre, a Szabó Tibor
és neje, Német Ildikó vezette Százszorszép, valamint a Patócs Dónát
Endre és Aranyos Nórina irányította
Nagymalom néptánccsoport, összesen 41 személy. Az idei alkalom
azért is marad emlékezetes sokuk
számára, mert Szabó Tibor átadja a
stafétabotot Sáfrány Balázsnak, aki
a következő időszakban oktatni
fogja a Százszorszépet. A táborokban mindkét település csoportja
részt vesz, így a Bognár Zsolt és
Csatlós Blanka oktatta házigazda
Vackorvirág hagyományőrző néptánccsoport is ott volt a múlt héten
az intenzív oktatáson, ahol délelőtt Idén két martonvásári csoport negyvenegy táncosa érkezett Maros megyébe

Újvárad – augusztusi tartalomajánló

A hatodik számával jelentkező folyóirat borítója Szabó
Anna-Mária festményét kínálja, a vizuális művész portréját
Mindenki kapjon levegőt című anyagában Kovács Bea rajzolta meg. Verssel, prózával jelentkezik Szénási Miklós,
Sall László, Debreczeny György, Gál Hunor, Benedek Szabolcs, Erdős Virág és Kemenes Henriette. A foci fényes
arca címmel Demény Péter írását közli az Esszé rovat. A
Dialog/Párbeszéd rovat Traian ştef A közönséges androgün identitás című szövegét kínálja, míg a Tandemben Magyari Sára nyelvész szerzőtársa ezúttal Sorbán Angella
szociológus, a körüljárt téma A nyelv(használat) gazdasági
ereje. Gimesi Dóra dramaturggal, a Budapest Bábszínház
irodalmi vezetőjével Fekete Ágnes készített interjút A bábszínház a világ csodája címmel. Folytatja nagyváradi múzeumi sétáit Biró Árpád Levente, ez alkalommal az
Aachvas Rein zsinagóga kiállítási anyagát értékeli. Boka

László és Demény Péter a tenger irodalmi megjelenéséről
ír a Ketten egy páston sorozatban. Cristina Rusiecki Székely Csaba Bányatrilógiájának bukaresti előadásait méltatja; Kocsis Csaba Elsőkönyves sikertörténet címmel
Szűcs Péter Dharma című regényét. Zsidó Ferenc az Éjszaka valaki meghal érted című Bogdan Suceava-regényt
elemzi; Szűcs László pedig Szénási Miklós A Pacsirta utcai
társasház című egyszemélyes játékát recenzálja. Zudor:
Napkitörtés című írásában Kőrössi P. József egy hetvenes
évekbeli történetet idéz fel Zudor Jánossal és Szőcs Gézával.
Az Újvárad megkapható több erdélyi könyvüzletben,
köztük a marosvásárhelyi Bookman könyvüzletben, Dózsa
György út. 22; a Kobak könyvesboltban, Győzelem tér 34.;
a Gutenberg hálózat boltjában, Rózsák tere 56., továbbá az
online előfizetők számára is elérhető már.
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Kelemen Hunor szerint Ceauşescu retorikáját
vette át Ludovic Orban

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint Nicolae
Ceauşescu diktátor retorikáját vette át Ludovic
Orban, a vezető kormánypárt elnöke, amikor a PNL
Hargita megyei szervezetének vasárnapi küldöttgyűlésén azt fejtegette, hogy a beruházásokkal Székelyföld etnikai összetételét is jelentősen meg lehet
változtatni.

Az RMDSZ elnöke a Maszol.ro portálnak reagált a parlament alsóházi elnöki tisztségét is betöltő Ludovic Orban kijelentéseire. Kelemen Hunor szerint Ludovic Orban kijelentése
azt jelzi, hogy a politikus nem tud szabadulni a ’70-es, ’80-as
évekből megörökölt gondolkodásmódtól. „Azt mondani, hogy
a gazdaságfejlesztésnek az etnikai arányok megváltoztatása a
célja – hát Ceauşescu is éppen ezt akarta az iparosítással” –
nyilatkozta a Maszol.ro-nak Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor hozzátette: „Aki ilyen céllal akar befektetni, beruházni, az inkább messze kerülje el a Székelyföldet”.
Az RMDSZ elnöke Ludovic Orbannak azt a kijelentését is ki-

fogásolta, amely szerint Hargita megyét azért kerülték el a beruházások, mert az RMDSZ úgy vélte: „jobban kézben tudja
tartani a választóit, ha azok függőségi helyzetben vannak”.
Kelemen Hunor kijelentette: Ludovic Orban úgy tett, „mintha
most jött volna egy másik bolygóról, és ezzel elsősorban az erdélyi magyar választókat nézi le”. „Az RMDSZ azért tudja képviselni az erdélyi, székelyföldi magyarokat is, mert immár
harminc éve folyamatosan megkapja ehhez a támogatást – jelentette ki a szövetség elnöke. Úgy vélte: Ludovic Orban „buta
nyilatkozata” méltatlan egy pártelnökhöz, akinek ismernie kellene az ország minden régiója helyzetét.
Ludovic Orban vasárnap beruházásokat ígért a 85 százalékban magyarok által lakott Hargita megyének, és kijelentette:
„ha a térséget sikerül a potenciáljának megfelelően fejleszteni,
látni fogják, hogy az etnikai összetételt is jelentősen meg lehet
változtatni (…). Ha itt termelő kapacitások alakulnak ki, és
szükség lesz a munkaerőre, nyilvánvaló, hogy jönnek majd
munkakeresők is”. (MTI)

Mugur Isărescu: a lej erősödése időszakos,
„nyári” jelenség

A lej euróval szembeni erősödésének hátterében az
áll, hogy az elmúlt napokban a gabonakereskedők
valutaeladásokkal megnövelték a román fizetőeszköz iránti keresletet – jelentette ki Mugur Isărescu
jegybanki kormányzó az inflációs jelentést bemutató hétfői sajtótájékoztatóján.

A Román Nemzeti Bank (BNR) vezetője szerint a lej erősödése időszakos, „nyári” jelenség. Magyarázata szerinte az,
hogy idén jó volt a gabonatermés, amiből a kereskedők nagy
mennyiséget vásárolnak fel. Ehhez lejre van szükségük, ezért
valutát adnak el. „Ez növelte az eurókínálatot a pénzpiacon”

– mondta Isărescu. A kormányzó emlékeztetett, hogy jelenleg
a valutaváltók, a korábbi gyakorlattól eltérően, a BNR hivatalos árfolyama alatti áron kínálják az eurót. „Nem tudom,
meddig tart a lej erősödése, de bizonyítja, hogy mennyire kockázatosak azok a prognózisok, amelyek szerint az árfolyam
maholnap eléri az 5 lejt. Mi az infláció féken tartásában vagyunk érdekeltek” – jelentette ki Isărescu.
A lej hétfőn erősödött az euróhoz képest. A BNR hétfői árfolyama szerint egy euró 4,9131 lejt ért, 0,14 banival (0,03
százalékkal) kevesebbet, mint az előző hivatalos árfolyamon.
(Agerpres)

Csaknem négymilliárd euró nyereségre tett szert
a BioNTech az első fél évben

Közel négymilliárd euró profitot termelt 2021 első
felében a BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat, amely a Pfizer amerikai gyógyszeripari óriáscéggel kifejlesztette az Európai Unióban elsőként
engedélyezett védőoltást az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid–19) ellen.

A 2008-ban indított technológiai vállalkozás a hétfőn közölt
beszámolója szerint hat hónap alatt 3,9 milliárd euró adózás
utáni nyereséget ért el, az egy évvel korábbi 142 millió eurós
veszteség után.
A bevétel 7,36 milliárd euró volt a január–június időszakban, ami bő ezerszeres növekedés az előző évi 69 millió euróhoz képest.
A növekedés a Covid–19 elleni – Comirnaty márkanévvel
forgalmazott – oltóanyag iránti keresletnek tulajdonítható. A
készítményt már száznál is több országban és területen használják, és több mint egymilliárd adagot szállítottak ki belőle.

A Pfizerrel kifejlesztett készítmény a BioNTech első terméke. Az év végéig 2,2 milliárd adagra van biztos megrendelés. További mintegy 800 millió adag elkészítésére is van
kapacitás, így az idén hárommilliárd adagot gyárthatnak. A kapacitást tovább bővítik, így jövőre elérhetik a négymilliárd
adagot is. Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására
szolgáló szerek fejlesztésére szakosodott BioNTech a története
első 12 évében jelentős részben kockázati tőkéből működött,
és rendre veszteséget termelt, ami megszokott a biotechnológiai startup ágazatban. Fő tulajdonosa – nagyjából 50 százalékos tulajdonrésszel – az alapítók közé tartozó Thomas és
Andreas Strüngmann. A világ leggazdagabb emberei között
számontartott német testvérpár a Hexal nevű gyógyszergyártó
cégük sikerével került a dollármilliárdosok közé.
A Covid–19 elleni vakcina révén világhírűvé vált magyar
kutató, Karikó Katalin 2013-ban csatlakozott a nagyjából 1500
embert foglalkoztató céghez. (MTI)

Moszkva 80 százalékos kollektív védettséget vár el
a felsőoktatási alkalmazottak körében

A Covid–19-cel szembeni kollektív védettség legkevesebb 80 százalékos szintjének elérését várja el a
felsőoktatási intézmények alkalmazottjainak körében az orosz közoktatási és tudományügyi minisztérium – tudatta a tárca a hétfőn megjelent
ajánlásaiban.

A 80 százalék a minisztérium szerint az új koronavírusos
fertőzésen az elmúlt fél évben átesettek és a beoltottak számának figyelembevételével érhető el.
A diákok esetében az oktatási tárca azt tanácsolta, hogy
csakis azok nyerhessenek kollégiumi elhelyezést, akiknek igazolásuk van róla, hogy védőoltást kaptak vagy felépültek a betegségből. A nem oltott diákok számára a minisztérium a
távoktatást és a többiekétől elkülönített vizsgáztatást tartja üd-

vösnek. Emellett úgy vélekedett, hogy a külföldi diákokat a
tanintézmények költségére kell beoltani.
Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma a hétfői hivatalos adatok szerint 22.160-nal 6.649.910-re nőtt. Az új esetek közül 2583-at a fővárosban, 1909-et Szentpéterváron,
1393-at Moszkva megyében mutattak ki.
A napi növekmény országos szinten 0,34 százalék, az új
esetek 8,6 százaléka volt tünetmentes. A halálos áldozatok
száma 769-cel 165.650-re, a felépülteké pedig 14.474-gyel
5.769.981-re emelkedett
Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 169,4 millió, az elmúlt napon pedig 411 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1.258.331
embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. (MTI)

Enyhült az alapanyaghiány a német építőiparban

A hétfőn ismertetett felmérés szerint a müncheni ifo
gazdaságkutató intézet (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität
München) felmérése szerint júliusban a magasépítéssel foglalkozó építőipari cégek 48,8 százalékánál
okozott gondokat az alapanyaghiány. Júniusban
még 50,4 százalék volt ez az arány.

A mélyépítésre szakosodott vállalkozásoknál 40,5 százalékról 33,9 százalékra csökkent az alapanyaghiánnyal küszködők
aránya.
Júniushoz képest némileg javult a helyzet, és a rendkívüli
emelkedés után lassan normalizálódik a fűrészáruk, faanyagok
ára. Ugyanakkor sok alapanyagból továbbra is hiány van, pél-

dául épületvasból, szintetikus szigetelőanyagokból és más műanyagokból, ez pedig tovább emeli az árakat – idézték az ifo
közleményében Felic Leisst, az intézet kutatóját.
A költségek növekedése főleg a magasépítő vállalatoknak
gond, minden második tervezi is már, hogy a következő hónapokban megemeli árait – mondta a szakértő.
Németországban a hazai össztermék (GDP) durván tizedét
– 2020-ban 10,8 százalékát, 2019-ben 10 százalékát – az építőipari beruházások teszik ki.
Az ágazat csaknem 80 ezer vállalkozásánál mintegy 900
ezer ember – a német gazdaságban foglalkoztatottak 5,6 százaléka – dolgozik. A bevétel tavaly 143 milliárd euró volt, 5,8
százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. (MTI)

Ország – világ
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Segítség Tunéziának

Koronavírus elleni oltóanyagot, antigéngyorsteszteket és egészségügyi felszerelést küld Románia Tunéziába, hogy segítse az észak-afrikai országot a
járványkezelésben – tájékoztatott a védelmi minisztérium. A légierő C-27J Spartan típusú katonai gépe
mintegy 180 ezer adag Astra Zeneca-vakcinát, FFP2
és FFP3 szűrőosztályú maszkokat, sebészi maszkokat és antigéngyorsteszteket szállít Tunéziába. Emellett 13 szakemberből (öt orvos és nyolc asszisztens)
álló csoport utazik az afrikai országba, hogy segítsék
ottani kollégáikat a koronavírus elleni küzdelemben.
Románia az Európai Unió katasztrófahelyzetek kezelésének támogatására létrehozott polgári védelmi
mechanizmusa keretében nyújt segítséget Tunéziának. (Agerpres)

181 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 181 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 13.340 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). Az új esetekkel 1.085.100-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.048.620 személyt közülük
gyógyultnak nyilvánítottak. Eddig 8.802.928 RT-PCR
koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 1.966.930 antigéngyorstesztet végeztek. Az
elmúlt 24 órában 4451 RT-PCR tesztet végeztek el
(1880-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 2571-et pedig kérésre), és 8889 antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új igazolt
esetek mellett 22 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje. (Agerpres)

5,6 százalékos fogyasztói
árindexre számítanak

A Román Nemzeti Bank az idén harmadszor módosította felfelé inflációs várakozását, így az idei év végére 5,6 százalékos fogyasztói árindexre számít –
közölte hétfőn a jegybank. A központi bank legutóbb
májusban 0,7 százalékponttal emelte a prognózisát,
akkor 4,1 százalékos inflációra számított, most ezt
módosította újabb 1,5 százalékponttal, 5,6 százalékra. Előzőleg március közepén is 0,9 százalékponttal, 3,4 százalékra emelte az idei várakozását az
eredetileg prognosztizált 2,5 százalékhoz képest. A
jegybank a jövő évi inflációs előrejelzését is emelte,
így a korábban jelzett 3 százalék helyett 2022 végére
3,4 százalékos fogyasztói áremelkedést valószínűsít.
Júniusban az éves inflációs ráta 3,9 százalék volt. Az
infláció főleg azért emelkedett a korábban valószínűsítetthez képest nagyobb mértékben, mert az energiaárak is gyorsabban nőttek, azt követően, hogy az
idén liberalizálták a lakossági fogyasztók számára a
villamos energia és a gáz árát. A jegybank egyelőre
a történelmi mélypontnak számító 1,25 százalékon
tartja az alapkamatot. (MTI)

Csempészett cigarettára bukkantak

A rendőrök több mint 80 ezer csomag csempészett
cigarettát találtak egy elhagyott, magyar rendszámú
kamionban az Arad megyei Nagyhalmágyon – közölte az Agerpres hírügynökség. A kamion több napja
a település központjában állt, amikor a rendőrök
ügyészségi engedélyt kértek az átkutatására. A vasárnap este végzett művelet során a tehertérből
82.265 csomag – Fehéroroszországból származó –,
zárjegy nélküli cigaretta került elő. A jármű vezetőjét
egyelőre nem sikerült azonosítani. A területileg illetékes gurahonci ügyészség ezt követően 14 nagyhalmágyi helyszínen tartott házkutatást olyan
személyeknél, akiket cigarettacsempészettel gyanúsítanak. A házkutatások során további 400 csomag
zárjegy nélküli cigarettát, 7980 lejt és 10.900 eurót
foglaltak le. (MTI)

Lételem…

(Folytatás az 1. oldalról)
Hármasfalu, Székelyudvarhely, Máréfalva, Székelyszentlélek és Csíkszereda határában mázolta le a magyar helységnévfeliratokat. Az elkövetőt rongálás miatt
marasztalták el, a vádiratban nem szerepelt a magyar
közösség elleni uszítás.
Nemrég meg a Brassó megyei Négyfaluban, ahol az
Osztrák–Magyar Monarchia idején az országhatár húzódott, a településrészeket jelző helységnévtáblák magyar feliratát mázolták le ismeretlen tettesek.
Hogy teljes legyen a kép, Dan Tanasănak, a székelyföldi magyar jelképek és feliratok elleni pereskedéseiről
elhíresült politikusnak nagyon szúrta a szemét, hogy a
székelykeresztúri helyi lapot csak magyar nyelven adják
ki. Pár nappal ezelőtt a feljelentései nyomán immár negyedszer marasztalta el a 97,9 százalékban magyar
anyanyelvűek által lakott település polgármesteri hivatalát az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) a csak magyarul kiadott helyi lap miatt.
Érthetetlen, hogy egyesek számára még mindig a nacionalizmus a „lételem”.
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Hagyomány és újítás a népművészetben

Népművészeti szabadegyetem Mikházán

Vasárnap rendezte meg Mikházán
második erdélyi szabadegyetemét a
budapesti Hagyományok Háza (HH).
A program fontos témája volt az adminisztratív, pályázati tanácsadás
mellett a jó gyakorlatok bemutatása
az élő hagyományátadás minden
szintjén, a profiktól a civil szerveződésekig. A kulturális rendezvényekre
többnyire a Csűrszínházban került
sor.

Gligor Róbert László

Hat helyszínen zajlottak a programok 10
és 17 óra között: a Csűrszínházban előadásokat tartottak, volt közös éneklés, mesemondáshoz kapcsolódó kiadványokat és új,
digitális múzeumpedagógiai lehetőségeket
mutattak be, és folkkocsmakvíz zajlott, az iskolában előadások, kerekasztal-beszélgetések
folytak a néphagyományokról, turnékról,
folkstúdióról, online marketingről, míg az
óvodában ugyancsak kerekasztal-beszélgetések az erdélyi népdalversenyekről, minősítésekről, azonkívül szó esett a Fölszállott a
páva következő kiadásáról, és érdekes bemutató is volt az érzékszervi fogyatékkal élők
számára használható multiszenzoros játékokról. Amíg a kántorlakban a szakemberek gazdasági, ügyviteli kérdésekről egyeztettek és
pályázati tanácsokat adtak a civil szféra képviselőinek, illetve a hálózati együttműködés
tapasztalatairól számoltak be, addig a Csűrszínház mögötti sátorban a gyerekek számára
kézműves-foglalkozásokat és táncházat szerveztek, egy másik sátorban vitafórum zajlott
a folklórgyűjtések feldolgozásáról, továbbá
arról, hogy a színpadon a művészet vagy a
közönségigény kap nagyobb szerepet, és hol
a néptánc helye a színpadon. A napot a Maros
Művészegyüttes Közös kincs című színpadi
előadása zárta.
Erdélyben csak Mikházán
Miért szabadegyetem, és miért éppen Mikházán? – kérdeztük dr. Kelemen Lászlót, a
Hagyományok Háza főigazgatóját. A szabadegyetem a legjobb művelődési forma, amely
ötvözi a tanulást és szórakozást, és ennek
jegyében szervezték meg két éve az első szabadegyetemüket Erdélyben is. A járvány csitulásával az ideire is sor kerülhetett, de mivel
óvatosságból csak egynaposra terveztek, nagyon sűrű lett a program. A HH Kárpát-medence-szerte szervez szabadegyetemeket és
tanfolyamokat, de Erdélyben csak ezt. Hogy
miért éppen ebben a faluban? Mert Mikháza
kultikus hely, mert Erdély a hagyományőrzés
Mekkája – hangzott a válasz, ugyanis bárhol
a nagyvilágon, ha egy magyar táncegyüttes
műsorára vagyunk kíváncsiak, annak nagyobb részét erdélyi táncok adják, nem beszélve a népzenéről, ami Erdélyben nagyon
gazdag. Nem véletlen, hogy Bartók és társai
a régi magyar népdalstílusokat a Székelyföldön fedezték fel. Itt a lokális kultúrának élő
módon lehet a nyomára bukkanni, Erdélyben
még meg lehet élni a hagyományos kultúrát.

Az idei program lényege az, hogy mások
tapasztalatából tanuljunk, és a HH azt próbálja Erdélyben is megmutatni, hogy a hagyományátadás,
a
paraszti
kultúra
továbbadása máshol hogyan történik. „Bemutatjuk egymásnak, tanulunk egymástól, és
remélhetőleg alkalmazzuk ezeket” – summázta a főigazgató, aki reméli, hogy jövőben
ugyanitt találkozhatunk, ismét kétnapos programmal. A mostani szabadegyetemre azok
jöttek el, akikkel a Kárpát-medencében stratégiai partnerségben dolgozik a HH, de eljött
néhány magyarországi döntéshozó is, mint az
NKA vagy a Csoóri Sándor Alap igazgatója,
és nagyon sok erdélyi civil szervezet képviselője, akik szívügyüknek tekintik ennek a
kultúrának a továbbéltetését. Itt erőt gyűjtenek, hogy elindulhassanak azon az úton,
amelyen lehetőség van a hagyományok újjáélesztésére. „Ez egy új fázis, mert a helyi hagyományok továbbéltetése nemcsak a
magyar nemzet, hanem a Kárpát-medencei
közösségek és más nemzetek számára is
kulcskérdés lesz a következő évtizedekben”
– emelte ki az intézményvezető.
Múzeumok virtuális térben
Gál Boglárka, a HH múzeumpedagógusa
a digitális múzeumpedagógia lehetőségeiről

Egyre népszerűbb szakmai játék a folkkocsmakvíz – számos új, érdekes elem is megjelent a mikházi szabadegyetemen

Az egészségügyi dolgozók több mint
60 százalékának van védettsége

Az egészségügyi dolgozók több mint
60 százaléka vagy megkapta a koronavírus elleni oltást, vagy átesett a
betegségen, így szerezve védettséget – állítja a Sanitas szakszervezeti
szövetség, hangsúlyozva, az utóbbi
kategóriába tartozóknak jogukban
áll halasztani az oltást, mert döntésükkel nem veszélyeztetnek senkit.

Az érdekvédelmi szövetség Facebook-oldalán közzétett bejegyzés értelmében az
egészségügyi rendszerben dolgozók (az adminisztratív személyzetet is beleértve)
60,14 százaléka vagy megkapta már a vakcinát, vagy átesett a betegségen az elmúlt
hat hónapban, és így szerzett védettséget.
„Esetükben az oltással kapcsolatos egyéni
döntés elhalasztható, anélkül, hogy bárkit is
veszélyeztetnének” – fogalmaznak.
Megjegyzik, a 60,14 százalékba azok is
beletartoznak, akiknek valamilyen betegség
miatt ellenjavallt a védőoltás, ők azonban az
egészségügyben dolgozók mindössze 0,01
százalékát teszik ki.

tartott érdekes előadást az országos népművészeti kiállítás virtuális bemutatásán keresztül. Lapunk érdeklődésére elmondta: az Élő
népművészet című kiállításuk kapcsán egy
applikáció segítségével létrehoztak egy digitális tárlatot. Ebbe igyekeztek olyan tartalmakat
is
beilleszteni,
amelyek
sok
pluszinformációt adnak a látogatóknak, akik
ezáltal beláthatnak a kiállítás mögé is. A járvány idején Magyarországon minden múzeum az online térbe kényszerült, ezért nagy
részük ehhez a felülethez folyamodott. A múzeumok számára fontos volt az, hogy a digitális oktatás kiegészítő információkat
nyújtson, és segítsék a pedagógusokat a távoktatásban.
Ennek bevezetése a HH-nál is újítás volt,
mivel már a megnyitót sem lehetett élőben
megtartani, ezért készült el a kiállítás ilyen
formában is. Ez a virtuális tartalom nem elhanyagolható, fontos kiegészítője a kiállításnak, az érdeklődők a látogatás után virtuális
tartalmakat és további információkat keresgélhetnek az interneten – taglalta a szakember.
Újra lesz udvarhelyi táncháztalálkozó
A mikházi szabadegyetemen ott találtuk
Orendi Istvánt, az Udvarhelyi Néptáncmű-

A Sanitas ugyanakkor leszögezi, az állami kórházak alkalmazottainak 39,86 százaléka döntött úgy, hogy egyelőre nem
oltatja be magát koronavírus ellen.
A kategóriák szerinti leosztásból az is kiderül, hogy az orvosok 68,22 százaléka van
beoltva mindkét dózissal, 0,30 százalék
pedig az első adaggal. Az orvosok 28,42
százaléka nem kérte az oltást, 2,84 százalék
pedig az elmúlt fél évben esett át a betegségen, ezért még halaszthatja az oltást – írják.
Az egészségügyi asszisztensek körében
54,61 százalékra tehető a mindkét adaggal
beoltottak aránya, 0,67 százalékuk egyelőre
az első dózist kapta meg, 40,36 százalék
nem vette fel az oltást, 4,07 százalék pedig
átesett a betegségen az elmúlt hat hónapban.
A felmérést a kórházaktól, a megyei közegészségügyi igazgatóságoktól, a mentőszolgálatoktól és a vérellátó központoktól
beérkezett júliusi adatok alapján készítette a
Sanitas szakszervezeti szövetség. (Agerpres)

hely igazgatóját is, aki a Népújsággal is megosztotta a jó hírt: szeptemberben ismét lesz
székelyudvarhelyi táncháztalálkozó, amely
Erdély legnagyobb ilyen jellegű rendezvénye. A székelyföldi városban már 1978-ban
megszervezték az első táncháztalálkozót,
évekkel a budapestiek előtt, ám öt év múlva
beszüntette a hatalom. Amikor az intézmény igazgatója lett, Orendi továbbvitte az
ötletet egy nagy udvarhelyi táncháztalálkozó szervezése céljával, így 2017-ben, az
erdélyi táncházmozgalom 40. évfordulójára
sikerült első alkalommal megszervezni. A
rendezvény hamar felfelé ívelő pályára került, de tavaly a járvány meghiúsította a találkozót. Idén újrakezdték a szervezést, és
kilátásaik szerint meg is tarthatják szeptember 10–11-én. Nagyon sok zenész, adatközlő zenész, amatőr néptáncegyüttes lesz
jelen, a városközpontban látványos szabadtéri mulatással kezdődik a találkozó, majd
átvonulnak a városi parkba, ahol Hevederkoncert lesz.
Az esemény kiemelkedő pontja, hogy 20
éves a HH, és hogy az utolsó táncháztalálkozó óta megalakult az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány is. A szombat esti
gála vendége lesz a budapesti Magyar Állami Népi Együttes, amely idén 70 éves, és
amely előző nap, szeptember 10-én Marosvásárhelyen is bemutatja műsorát – részletezte a székelyudvarhelyi rendezvény
szervezője.

Fotó: Gligor Róbert László

Novák Eduárd: A rasszizmusnak és
az erőszaknak a sportban sincs helye!

Határozottan elítélik a Steaua Bukarest és az FK Csíkszereda közötti mérkőzésen tapasztalt diszkriminációt,
ezért az Ifjúsági és Sportminisztérium
erőszak elleni bizottsága belső kivizsgálást indított az ügyben, hogy a
szükséges intézkedésekről döntsön,
és megtalálja azokat az eszközöket,
amelyekkel véget vethet az efféle
eseményeknek és magatartásnak.

„Az ilyen diszkriminatív és agresszív cselekedeteket azonnal és keményen kell büntetni, ezért felszólítom mindazokat, akik
ezeket az incidenseket elemzik, a Román
Labdarúgó-szövetséggel kezdődően, hogy
vonják felelősségre a tetteseket. A sportnak
közelebb kell hoznia egymáshoz az embereket, nem pedig egymás ellen uszítania! A
sportnak az örömről, nem pedig a félelemről

és a gyűlöletről kell szólnia!” – nyilatkozta
Novák Eduárd, az RMDSZ ifjúsági és sportminisztere.
A tárcavezető hozzátette, hogy szolidaritásra és összetartásra van szükség ahhoz,
hogy határozottan fel tudjanak lépni az ilyen
magatartás ellen, és megakadályozzák ezek
megismétlődését. A Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának egyértelmű és
rendkívül nagy felelőssége van ebből a
szempontból. „Nem engedhetjük meg, hogy
a sportpályák a diszkriminációtól és az idegengyűlölő rigmusoktól legyenek hangosak.
Ezt mindenkinek meg kell értenie és el kell
fogadnia, mi pedig mindannyiszor elmondjuk majd, ahányszor erre szükség lesz. Mindent megteszünk azért, hogy hasonló esetek
többé ne forduljanak elő!” – szögezte le.
(RMDSZ-tájékoztató)
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Horváth Rozália otthonában

Száz év harca, öröme

Évszázados emlékek, tapasztalatok birtokosát, az életét
regénybe illőnek nevező
Horváth Rozáliát köszöntöttük
fel múlt pénteken marosszentkirályi otthonában. A
100. születésnapra az apróhirdetés rovatunkban közzétett jókívánságával hívta fel
figyelmünket Horváth Anna,
az ünnepelt menye, aki mindent megtesz azért, hogy Rozállia néni mindennapjai
derűs biztonságban teljenek.

Nagy Székely Ildikó

A találkozás első pillanata a
meghatódásé. A tiszta tekintetű,
madárcsontú asszony szabadkozik – sose szeretett ő ,,szerepelni”, mondja –, aztán mégis
leül velünk szembe, a konyhaasztalhoz, és engedi, hogy az életét

meghatározó képek sorra köréje
gyűljenek.
– Pókakeresztúron születtem.
Öten voltunk testvérek, de csak négyen nevelkedtünk együtt, az egyik
fiút ugyanis a nagynéném hároméves korában elvitte magához Magyarországra. Én 13 évesen
hagytam el a szülői házat, szolgálni
mentem Marosvásárhelyre. Azután
csak háromévente tértem haza.
Legelőször egy Pap Mihály nevű
úriember alkalmazott, a Sáros utcában. Tíz évet szolgáltam, összesen
két családnál. Ebből is látszik, hogy
jó emberekhez kerültem, akik tiszteltek, megbecsültek. Nem volt rózsás a gyermek- és fiatalkorom, de
azért jó volt.
– Szolgálóleányként milyen feladatai voltak? – érdeklődöm.
– Főztem, mostam és két ikerleánykát is neveltem. A későbbi fér-

Fotó: Nagy Tibor

jem éppen ahhoz a családhoz
hordta a tejet, amelynél dolgoztam,
így ismerkedtünk meg. Emlékszem,
hogy mindig, amíg töltötte ki a
tejet, egyfolytában nézett. Mondtam neki, hogy ne nézzen, hanem
végezze el, amiért jött, és menjen a
dolgára. Erre azt válaszolta: ,,Mennék, de nem tudok”. „Na, akkor
üljön le” – válaszoltam. Így kezdődött a közös történetünk. Egy év
udvarlás után feleségül vett.
,,Olyanok voltunk, mint az ujjam...”

– Hogy indult a házaséletük? –
szólalok meg újra.
– Tetszik látni a csurdé ujjamat?
– emelkedik a magasba a vékony,
sokat megélt kéz. – Ennyire nem
volt semmink az esküvő után. A férjem tősgyökeres marosszentkirályi
volt, így kerültem ide, a faluba.
Ezen a helyen, ahol most beszélgetünk, már megvolt a telke, de ház

Elismerték Kacsó Antal munkáját

Volt polgármester társai nyújtottak át
emlékplakettet Kacsó Antal nyugalmazott nyárádmagyarósi elöljárónak,
ezzel is elismerve az általa irányított
közösség érdekében, valamint a Nyárádmente Kistérségi Társulásban kifejtett
tevékenységét.
Szerény
ajándék ez, de annál sokatmondóbb a
felirata, amely Kölcsey Ferenc szavaival hirdeti: „Hazát és emberiséget
csak jelesek boldogíthatnak” –
mondta el Dászkel László, a kistérségi
szervezet elnöke, amikor átnyújtotta
a plakettet, amelyet Kacsó Antal szerényen vett át, értékelte volt kollégái
gesztusát, hogy nem feledkeztek meg
róla.

Gligor Róbert László

A volt bekecsalji polgármester munkásságát utódja, Kacsó Lajos jelenlegi polgármester is megköszönte, majd Szabó Árpád
megyei tanácsos, a megyei önkormányzat
volt alelnöke méltatta: Kacsó Antal a községvezetői munkája mellett nagyon sokat dolgozott azért is, ami ma a Bekecs-hegy csúcsán
áll. Ő álmodta meg, hogy újraépítsék az évszázadokkal ezelőtt létezett, de elpusztult kápolnát. Amikor a szakemberek, megyei
vezetők a Bekecsre ki akartak menni, csak
Nyárádselyéig jutottak autóval, ma azonban

Kacsó Antalnak még mindig vannak tervei
Fotó: Gligor Róbert László

a hegytetőig fel lehet hajtani kiskocsival is.
Kápolnaépítő munkáját sokan felkarolták, de
legnagyobb segítsége ebben egy másik „nagy
építő”, Nagy László akkori selyei plébános
volt. Tízévi munkával újra kápolna és kilátó
van a hegytetőn, ám megállás ezután sem
volt: egy keresztutat álmodtak meg, ebben
pedig a megye magyar polgármesterei voltak

nem állt rajta, csak kukoricás.
Kvártélyba mentünk, és igyekeztünk minden pénzt félretenni, hogy
felépíthessük a saját otthonunkat.
Sárból ,,vertünk össze” magunknak
először csak egy szobát, két telet
húztunk ki benne. Sok mindenen
mentem keresztül, drága gyermekem, csak én tudom ezt és a Jóisten.
– Mi volt a legnehezebb?
– Fiatal házasok voltak még,
amikor a férjét elvitték három évre
munkaszolgálatra. Hova is, mama?
– segít be a múltidézésbe Rozália
menye.
– Dornavátrára – mondja pillanatnyi gondolkozás után az idős aszszony. – Akkor már úton volt a
nagyobbik fiam, Sanyi. 1950-ben
született, rá négy évre János, az
öccse (sz. m.: Horváth Anna férje).
Sanyi az első éveiben nem is ismerte
az apját. Egyszer aztán szaladt anyósomhoz, és mondta neki kétségbeesve, hogy jöjjön gyorsan, mert egy
idegen ember van nálam, és nem
akar elmenni. Alig akarta elhinni,
hogy az az idegen az ő édesapja.
– Az elkövetkező években anyósomék gazdálkodni kezdtek, állatokat tartottak. Amikor ide
kerültem, 31 disznójuk volt – fűzi
tovább az emlékszálakat Anna. – A
saját gazdaságuk mellett napszámba is jártak, főleg aratni szerettek. A munkájukért mindig
részesültek a gabonából, ami kellett
is az állatoknak. Apósom a helyi
katolikus egyház gondnoka volt, az
egyháztól kapott 12 ár földet, amit
megművelt. Emellett a marosvásárhelyi cukorgyárban, majd a szeszgyárban dolgozott, a későbbiekben
pedig az Electromarosnál, az öntödében. Onnan ment 52 évesen
nyugdíjba. Anyósom az itthoni teendőket látta el, de egy szezont ő is
lehúzott a cukorgyárban.
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– A két fiam születése. Ők voltak
a mindenem – vágja rá gondolkozás
nélkül. Aztán az unokák, dédunokák is szóba kerülnek. János fiának
és Annának egy lánya született, aki
egy ma már húszéves unokával, a
néptáncban rendkívül ügyes Hunorral gazdagította a családot. Sándornak egy fia és két ikerlány unokája
van.
Beszélgetésünk vége felé Rozália menyétől megtudjuk, hogy a 100
éves ünnepeltnek 82 éves koráig, az
epeműtétjéig nem volt dolga az orvosokkal, a későbbiekben még
négyszer operálták szürkehályoggal, ezt leszámítva a mai napig
makkegészséges.
– Anyósom nem tudja, mi a
gyógyszer. Néha fejfájás ellen kér
egy Fasconalt, és szóvá teszi, hogy
dagad az egyik lába a sok üléstől,
más gond, hála Istennek, nincs –
mondja Anna, majd arra is kitér,
hogy az idős asszony három éve
nem jár ki a házból, 85–86 éves koráig még a kertben is dolgozgatott.
Most a televíziózás a kedvenc szórakozása, a Duna Televízió műsorait követi.
A hosszú élet titkát is a meny fogalmazza meg (aki egyébként hűséges Népújság-előfizető, leginkább
csütörtöki és pénteki lapszámainkat, ez utóbbiban a keresztrejtvényt
várja).
– A folytonos tenni akarás, a családért vívott küzdelem az, ami megőrizte mamát jó egészségben –
mondja Horváth Anna. És a meleg,
biztonságos családi háttér – tehetnénk hozzá, de Rozália néni megelőz:
– Amit én megéltem, abból regényt lehetne írni. Volt sok küzdelem, kínlódás, de mostanra mindent
magam mögött hagytam. A csalá,,Ők voltak a mindenem”
dom vigyáz rám, semmit nem von– Mi volt a legszebb az életében? nak meg tőlem, így hát jól vagyok,
boldog vagyok.
– fordulok újra Rozália nénihez.

segítségére, az általuk létrehozott Szolidaritási Alapból utalták ki az összeget, így tavaly
óta kálvária kanyarog fel a kápolna lábáig.
Kacsó Antal nyugalomba vonulásával sem
hagyta abba a munkát, vannak tervei, amelyeket közösen meg tudnak valósítani, és a
helyi közösségek szolgálatába állítani. Az ő
nevéhez fűződik a Bekecsi Lovas Napok és
a világháborús megemlékezések megszervezése, a lármafaállítás, mindezzel pedig magasra helyezte a lécet az utána érkezőknek –
emelte ki Dászkel László.
Kacsó Antal nem hazudtolta meg az előtte
felszólalókat, máris egy új projektjéről számolt be. Nagy István anyaországi agrárminiszter újra Székelyföldre készül, és akkor a
Bekecsre is elkalauzolnák, hiszen egy tanösvény kialakítására pályáztak, amelyet a földművelésügyi minisztérium elfogadott. A
Bekecs túloldalán van négy olyan objektum,
amely Erdély-szerte egyedülálló, ezeket szeretnék összekötni: az Írott kő (vagy Írásos kő)
olyan kőtömb, amelyen székely rovásírásjegyek vannak, amelyek akkor látszanak, ha
vizet öntenek rá. Ehhez hasonló az Oltárkő,
amelyet régi imádságos helynek tartanak,
amelyhez évszázadokon át felzarándokoltak
a Bekecs lábánál élő emberek. Egyes megállapítások szerint arámi nyelvű felirat van
rajta, amelynek jelentése: „Istennek neve legyen áldott”. Ha ez igaz, akkor nem néhány
évszázados, hanem egyenesen őskeresztény
emlékhelyről van szó. A Bekecs erdeiben ta-

láljuk a Darányi-forrást, amelyet Darányi
Ignác agrárminiszterről neveztek el, aki a 1920. század fordulóján olyan tervet fogadott
el, amely révén rohamosan fejlődni kezdett a
magyar (és székely) mezőgazdaság. Ugyanakkor az 1902-ben létrehozott gazdaszövetkezet kapcsán Sándor János, Maros-Torda
vármegye egykori főispánjának emlékére is
épült egy kút a hegyen. A miniszter látogatásáig megújul a Darányi-forrás környéke, Felsősófalván pedig elkészült egy új emlékmű,
ugyanis az 1904-ben a selyei református egyház által felállított kőtömb megsérült, ezért
most kicserélik, a régit pedig felajánlják az
egyháznak, hogy a faluban őrizze meg. Ezzel
egy olyan kezdeményezést valósítanak meg,
amelyből akár meg is élhetne néhány turisztikával foglalkozó család, hiszen a Bekecs innenső oldalán történelmi és egyházi, a túlsó
oldalon egész Erdély-szerte ritkaságnak számító dolgokat láthat az idelátogató – mondta
el a volt polgármester.
Ugyanakkor Kacsó Antal kezdeményezte,
hogy a környék önkormányzatai dolgozzanak
ki egy fejlesztési tervet, álljanak elő akár egy
mezőgazdasági termék feldolgozására, akár
egy helyi termék előállítására vonatkozó ötlettel. Ezeket rá lehetne építeni a Nyárádszeredában bejegyzett szövetkezeti formára, de
egy kiadvány révén be is lehet mutatni azokat, és a miniszter kezébe adni, mindezekre
támogatást lehet igényelni – vázolta fel elképzeléseit a volt elöljáró.
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Jövőre ígérik az iskola átadását

Szerkeszti:SzerPálosyPiroska

(Folytatás az 1. oldalról)
A nyárádgálfalvi iskola épületének a tetőzetét teljesen újjáépítették,
egy új szárnnyal toldották meg az
épületet, a falak külső szigetelésén
is dolgoznak. A kibővített épületrészben kazánház, raktárhelyiségek,
illemhelyek, gyűlés- és kiállítóterem lesz, az emeleten informatika
és fizika-kémia szaktanterem. Az
iskolát korszerű tanintézményként
szeretnék majd átadni. Amint elkészült, a diákokat visszaköltöztetik,
a szentháromsági iskola emeleti részét lezárják, az épületben csak az
elemi osztályok és óvodások tanulnak majd. A szentháromsági általános iskola műfüves sportpályáját
két éve adták át. A Leader-program
révén megvalósított projekt kb.
60.000 euróba került – tájékoztatott
Karácsony Károly, Nyárádgálfalva
polgármestere.

Karácsony Károly polgármester

Igény van a Toth pékség termékeire

Nyárádgálfalva községben az iskolások tejkifli programját helyi termékekből oldják
meg. Amint a polgármester kifejtette, ezáltal
friss és ízletesebb péksüteményt kapnak a diákok, el is fogyasztják azt az iskolában,
ugyanakkor helyi termelőket támogatnak,
még ha nem is nagy összegekkel. A közbeszerzési eljárást az önkormányzat írja ki, a
költségvetésből finanszírozzák, és utólag a
megyei tanács átutalja a szükséges pénzt.

A szülők azóta elégedettek, mivel a gyermekek fogyasztható terméket kapnak, és nem dobják el vagy
viszik haza az iskolából, óvodából, mint azelőtt. A kiflit a nyárádgálfalvi Toth pékségben állítják elő, a tejterméket nyárádszeredai vállalkozás biztosítja. Toth
Katalin, a családi vállalkozás egyik vezetője kérdésünkre elmondta, hogy azokon a településeken, ahová
kenyeret szállítanak, szívesen vállalják a tej-kifli programban való részvételt is. Az összeg csekély, épp a
kifli előállítási költségét fedezi, céljuk azonban az,
hogy a termékeiket fogyasztó szülők és azok gyerekei

Fotó: Nagy Tibor

elégedettek legyenek, ízletes péksüteményhez jussanak a tanintézményekben. Az elmúlt tanévben közel
ezerötszáz kiflit szállítottak tanintézményekbe, de
egyre több ilyen jellegű megkeresés érkezik. 2004-ben
nyitották az első pékségüket, 2017 decemberében költöztek a jelenlegi új helyre, amelynek beruházásain folyamatosan dolgoznak. A Pro Economica Alapítvány
pályázata révén, önrésszel és banki hitelből sikerült az
eddigi beruházásokat megvalósítaniuk, ezáltal hozzávetőleg 65 személyt foglalkoztatniuk két műszakban.
A Toth pékségben a krumplis parasztkenyér mellett
teljes kiőrlésű és magvas kenyeret egyaránt készítenek, a péksütemények, kiflik, croissantok sorát sósperec, sósrúd, házias jellegű hájas tészta bővíti.
Reggelente 14 kenyeresautó gördül ki a pékség udvaráról, és szállítják a friss kenyeret és péksüteményeket
Maros megyében Marosvásárhelyre és a megyeszékhely körüli falvakba, valamint a Nyárádtő, Szováta és
Segesvár irányában lévő településekre, illetve Szeben
megye egy kisebb körzetébe, ahonnan igény mutatkozott a termékeikre.

Közösségi épület
Szentháromságon

Két éve még a szentháromsági általános iskola szomszédságában
lévő egykori uradalmi ház romjait takarították el, mára azonban elkészült az a szép kivitelezésű közösségi épület, amelynek rendeltetését a helyi igényekhez szeretnék majd igazítani. Az épület, melynek
tervezésénél az egykori udvarházból is megőriztek némi stílusjegyet,
az önkormányzat saját költségvetéséből készült, ára 600.000 lej+héa
(TVA).
Az egykori uradalmi ház megrongálódott, a tetőzete beszakadt, azt
követte a falak megrongálódása. Mivel életveszélyessé vált, a lebontása
és egy új építése mellett döntöttek, melynek kivitelezése igencsak jól
sikerült.

Ingyenes WIFI
és digitális felszereltség

Tavaly márciustól működik a
vezeték nélküli ingyenes internetcsatlakozás a községben, így azok
számára is elérhetővé vált az internethálózat, akik anyagiak hiányában eddig nélkülözték azt. Uniós
forrásból sikerült az önkormányzatnak egy 15 ezer eurós pályázatot
lehívni a község ingyenes WIFI
hálózatának a kialakítására. Ezáltal
a község minden településén a
középületekre, központi övezetbe
olyan WIFI-pontokat szerelhettek,
amelyek révén bárki internetre
csatlakozhat – mondta a község
elöljárója. Azokon a településeken,
ahol nincs mobiljel, de a telefonon

van Whatsapp vagy más telefonos
alkalmazás, telefonbeszélgetést is
lebonyolíthatnak. A bérleti díjat az
önkormányzat fizeti. A koronavírus-járvány nyomán elrendelt óvintézkedések egyik hozadéka a
vidéki iskoláknak a digitális oktatáshoz szükséges infrastruktúrával
való ellátása. Az európai beruházási minisztérium által kiírt pályázat révén 548 ezer lej értékben
vásárolnak informatikai eszközöket: 109 táblagépet, 18 laptopot,
okostáblákat, webkamerákat, wireless routereket stb. A pályázathoz
az önkormányzat 18 ezer lejes önrésszel járult hozzá.

Adomány
a testvértelepülésnek

A helyi önkormányzat különleges adománnyal lepte meg júniusban
a Győr-Moson-Sopron megyei testvértelepülés, Kunsziget önkormányzatát. A Szent Antal védőszent nevét viselő kápolna számára haranglábat készíttettek, amelynek ünnepélyes átadására augusztus 20-án, a
nemzeti ünnepen kerül sor. Arra az alkalomra harmincnyolc fős küldöttség utazik az anyaországi testvértelepülésre.
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Női tenisz-világranglista

Halep kicsúszott a top tízből, öt magyar a legjobb kétszázban

A ranglistát változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty veÖt magyar szerepel az első 200 között a női teniszezők világranglistáján, közülük továbbra is zeti, a kétszeres Grand Slam-tornagyőztes, korábbi világelső
román Simona Halep ugyanakkor 2014 januárja után először
Babos Tímea áll a legelőkelőbb helyen.

A hétfőn kiadott legfrissebb WTA-rangsorban Babos két kicsúszott a top tízből, most a 13. helyen áll.
helyet rontva a 123., Gálfi Dalma a 153., Udvardy Panna a
173., Jani Réka a 193., Bondár Anna pedig a 199. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9635 pont
2. (2.) Oszaka Naomi (japán)7146
3. (3.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6845
4. (4.) Sofia Kenin (amerikai) 5345
5. (6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5035
6. (7.) Karolina Pliskova (cseh) 4850
7. (8.) Iga Swiatek (lengyel) 4550
8. (5.) Bianca Andreescu (kanadai) 4431
9. (9.) Garbine Muguruza (spanyol) 4165
10. (11.) Barbora Krejcikova (cseh) 4113
11. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4035
12. (13.) Petra Kvitova (cseh) 3985
13. (10.) Simona Halep (román) 3925
14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3770
15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3766
...123. (121.) Babos Tímea 682
...153. (152.) Gálfi Dalma 520
...168. (173.) Udvardy Panna 463
...193. (194.) Jani Réka 390
...199. (200.) Bondár Anna 376
Babos Tímea

Női kosárlabda Euroliga
– Szekszárd selejtezőt rendezne
Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt

Pályázik az Euroliga egyik selejtező tornájának a rendezésére az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabdaklub.
A bajnoki ezüstérmes tolnaiak hétfői tájékoztatásuk szerint
ismét megpróbálnak főtáblára kerülni a kontinentális elitsorozatban, miután 2017-ben a Montpellier, 2018-ban pedig a
szintén francia Villeneuve bizonyult jobbnak ellenük a kvalifikációban.
„Harmadszor is megpróbáljuk, de talán most lesz a legnehezebb, hiszen a török Kayseri és a Sepsiszentgyörgy elleni
minitornán kell az élen végezni ahhoz, hogy sikerüljön bekerülni az elitligába” – jelentette ki Szabó Gergő ügyvezető.
„Pályázni fogunk a rendezésre, és tudomásunk szerint a

(MTI)

másik két klub is ezt teszi. Azért is bízunk a sikerben, mert a
járványügyi helyzet Magyarországon talán a legjobb Európában. Emellett itthon jelenleg a nézők is látogathatják a
sportrendezvényeket védettségi igazolvánnyal. Az ellenfeleinket jól ismerjük, de a nyáron eléggé kicserélődtek a keretek” – tette hozzá. A pályázatokat péntekig kell leadni, a
minitorna szeptember 21-től 23-ig tart, és az első helyezett
kerül az Euroliga csoportkörébe. Az Euroliga 2021/22-es idényében a magyar bajnok Sopron Basket – amely legutóbb
negyedik lett a nemzetközi porondon – alanyi jogon a 16 csapatos főtáblán kezdi meg a szereplését. A csoportok sorsolására jövő csütörtökön kerül sor. (MTI)

Kialudt a láng, véget ért a XXXII. nyári olimpia

A tokiói Olimpiai Stadionban
rendezett vasárnapi záróünnepségen kialudt a láng, és
ezzel véget ért a XXXII. nyári
olimpia a japán fővárosban.

A zárt kapuk mögött megtartott
több mint kétórás program egy videós összeállítással kezdődött,
melyben a játékokon történt eseményeket foglalták össze, majd Akisino japán herceg és Thomas Bach,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
(NOB) elnöke foglalta el a helyét a
lelátón.
A japán nemzeti lobogót négy
olimpikon, egy fogyatékossággal
élő modell, valamint egy orvos vitte
be a stadionba, az ázsiai ország
himnuszát pedig a több mint százéves múlttal rendelkező Takarazuka
Operatársulat tagjai énekelték el a
zászlófelvonás közben.
Ezután megérkeztek az arénába a
206 delegáció zászlói, élükön a göröggel és a japánnal. A magyart a
Tokióban aranyérmes kajakos, Kopasz Bálint vitte. Újabb rövid videós összefoglalót követően a
sportolók is bevonultak az Olimpiai
Stadion küzdőterére. Természetesen
mindannyian arcmaszkban, de jó
hangulatban érkeztek az ünnepségre.
A program következő szakaszában látványos fényjátékkal és tűzijátékos kísérettel jelenítették meg
az olimpiai ötkarikát a stadionban,
majd a Tokyo Ska Paradise Orchestra zenekar adott koncertet egyegy dal erejéig kiegészülve
Szakamoto Kiu popénekessel, DJ
Matsunaga lemezlovas-zeneszerzővel, valamint Milet énekes-zene-

szerzővel. A zeneszámok közben
többek között táncosok, gördeszkások, BMX-esek, valamint freestylefutballisták mutattak be különböző
mutatványokat a sportolók gyűrűjében.
Ezt követően az olimpia bölcsőjének, Görögországnak a himnusza
szólalt meg, és felvonták a görög lobogót, majd sor került arra az eredményhirdetésre,
amely
a
záróünnepségre maradt: a női és a
férfi maratonfutás dobogósai ekkor
kapták meg érmüket. A nőknek
Thomas Bach adta át a medálokat,
és ebben segítségére volt Sebastian
Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke. Ezután mutatták be a NOB sportolói
bizottságának újonnan megválasztott tagjait, majd pedig a tokiói önkéntesek munkáját köszönték meg.
A műsor következő része A megemlékezés pillanatai címet kapta,
melynek az volt a célja, hogy a stadionban zajló zenés-táncos előadás
közben minden jelen lévő megemlékezhetett azokról, akik fontos szerepet játszottak az életében, de már
nem lehetnek vele. Ezután Japán
különböző tájainak tradicionális
táncait mutatták be videón, majd a
modern időkben kialakult Tokyo
Ondo már a küzdőtéren volt látható.
Az olimpiai himnusz hangjai
közben leengedték az olimpiai lobogót, melyet aztán Koike Juriko
tokiói kormányzó adott át Thomas
Bachnak, aki pedig a 2024-ben rendező Párizs polgármesterének,
Anne Hidalgónak nyújtotta át. Ezt
követően a francia himnusz hangzott fel zászlófelvonással egybe-

kötve, majd Párizs mutatkozott be
röviden.
Hasimoto Szejko, a tokiói szervezőbizottság elnöke beszédében
minden résztvevőnek és közreműködőnek köszönetet mondott „a
pandémia kellős közepén” sikeresen
lebonyolított játékokért. Külön köszöntötte az önkénteseket, akik „mindenki arcára mosolyt tudtak csalni a
legnehezebb helyzetekben is”.
„A mi útunk folytatódik, Tokió
készen áll a paralimpikonok fogadására” – jelentette ki.

Tokió 2020
– Helyszínek,
országok, résztvevők
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Minden idők legnagyobb versenyzői létszámát hozta a
vasárnap befejeződött tokiói nyári olimpia, amelyen 11.483
sportoló vett részt.
A versenyszámok szempontjából szintén rekord született, ugyanis a riói – akkor szintén csúcsot jelentő – 306
után a japán fővárosban 339-ben osztottak érmeket.
A részt vevő országokat tekintve a riói olimpiához képest
csökkent a szám, a 2016-os 207 után ezúttal 205 ország
képviseltette magát. Ahogy Brazíliában, úgy Japánban is
indult a menekültek csapata.

1896
1900
1904
1908
1912
1920
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016
2021

Azeddiginyáriolimpiákrésztvevői:
verseny-országokrésztvevők
számok
Athén
43
14
241
Párizs
95
24
997
St. Louis
91
12
651
London
110
22
2008
Stockholm
102
28
2407
Antwerpen
154
29
2626
Párizs
126
44
3089
Amszterdam
109
46
2883
Los Angeles
117
37
1332
Berlin
129
49
3963
London
136
59
4104
Helsinki
149
69
4955
Melbourne
151
72
3314
Róma
150
83
5338
Tokió
163
93
5151
Mexikóváros
172
112
5516
München
195
121
7134
Montreal
198
92
6084
Moszkva
203
80
5179
Los Angeles
221
140
6829
Szöul
237
159
8391
Barcelona
257
169
9356
Atlanta
271
197
10318
Sydney
300
199
10651
Athén
301
201
10625
Peking
302
204
10942
London
302
204
10768
Rio de Janeiro 306
207
11303
Tokió
339
205
11483
(MTI)

Thomas Bach azt mondta, a tokiói játékokon részt vett sportolók a
szolidaritás és a béke üzenetét közvetítették a világnak.
„A pandémia kezdete óta rengeteg kihívással kellett szembenéznünk, de ezekben a nehéz
helyzetekben ti, sportolók adjátok a
reményt a világnak” – fogalmazott
a NOB-elnök, aki szerint a tavalyról
idénre halasztott esemény „a remény, a szolidaritás és a béke”
olimpiája volt. Kiemelte, a japánok
nagyon büszkék lehetnek arra, amit
elértek, mert – mint mondta – a
mostani játékok példa nélküliek
voltak, korábban még soha senki-

Tűzijáték a 2020-as tokiói nyári olimpia záróünnepségén az Olimpiai Stadionban

nek nem kellett elhalasztott olimpiát megrendeznie.
Végezetül hivatalosan befejezettnek nyilvánította a játékokat, pár
perccel később pedig kialudt az
olimpiai láng.
A július 23-án kezdődött játékokon – melynek mottója „United by
emotions” (Érzelmek által egyesülve) volt – 205 ország több mint 11
ezer sportolója vett részt, Magyarország pedig hat arannyal, valamint
hét-hét ezüsttel és bronzzal a 15. helyen végzett az éremtáblázaton.
Tokió augusztus 24. és szeptember 5. között a paralimpikonokat
látja vendégül. (MTI)

Fotó: MTI / Illyés Tibor
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Panaszáradat?

A Népújság július 31-i számában tudósítást olvashattunk a marosvásárhelyi tanács legutóbbi üléséről. Meglepett a címe, mert azt jelzi, hogy valami nincs rendben.
A tanácsi képviselők – úgymond – arról panaszkodnak,
hogy ez sincs rendben, meg az sincs. Akkor mit szóljunk
mi, egyszerű „talpasok”, ha a „nagyurak” – akiknek ez
volna a kötelességük! – egymásra mutogatnak, és a vállukat vonogatják. Nekem, egyszerű adófizetőnek nincs
lehetőségem beleszólni a munkájukba, de a nyilvánosság előtt azért elmondanék három dolgot.
Első: a város szerződést kötne egy amerikai informatikai céggel, amely „az iskolai oktatást érintené, ugyanakkor a város digitalizációja szempontjából játszana
fontos szerepet”. Az RMDSZ frakcióvezetője szerint ez
lenne az első lépés „a digitális és okosváros megvalósítása” felé. Dallamos duma! Évekkel ezelőtt „okosképernyőket” szereltek föl a buszmegállókban, azokon lehetett
volna követni, hogy melyik busz mikor érkezik a megállóba. Annak idején látványos csinnadratta előzte meg
a beüzemelést, pár hónap múlva pedig csöndben leszerelték az egészet, és ma ott állunk, hogy a buszmegállókban még az sincs kiírva, hogy milyen buszok járnak
arrafelé; nem digitális, hanem analóg módon: kis táblácskán, festékkel felpingálva. Egy talicska pénzt kidobni a „digitális és okosváros”-ra?! Fölösleges, amíg
az „analóg dolgok” sem működnek: közlekedés, parkolás, szelektív szemétgyűjtés, útjavítás… Nevetséges! (Az
oktatás digitalizációjáról nem lehet egy ekkora cikkben
érdemi dolgokat elmondani, de amíg olyan szakemberek
kerülnek ki a felsőfokú oktatásból, akik nem tudnak rajzolni és rajzot olvasni, addig nincs miről beszélni.)
Második: „a Víkendtelepre vonatkozó szabályzatot
módosítsák olyan értelemben, hogy utcai ruhában ne lehessen a medencékben fürdeni”. (!!) A víkendtelepi
rendfenntartók ingyen kapják a fizetésüket? Hej, de jó
lenne, ha Bernády Gyurka bácsi leszállna a talapzatról,
bemenne a tanácsülésre, s a bronz sétapálcájával szétkergetné azt a sok vállvonogatós léhűtőt, akik az egymásra mutogatáson kívül mást nem tudnak…
Harmadik: választott polgármesterünk „felhívta a

Szerkesztette:AntalfiImola

Fotó: Kuszálik Péter

képviselők figyelmét”, hogy a Jegenye utcai „sportpályák felét parkolóhelynek használják”. Rászántam egy
órácskát, augusztus 3-án délelőtt elkerekeztem a Maroson túlra. A sportpálya (két kosárlabdapalánkkal) ügyesen el van kerítve, a mellette levő placcon egy
rendszámtábla nélküli sárga személygépkocsi árválkodott (ki szedi össze? mikor?). A placc évek óta parkolóhelyként használatos, erről a kifakult, aszfaltra festett
elválasztósávok árulkodnak. A terület közterület, mert
nincs elkerítve, és nincs ott semmilyen információs
tábla, amely azt jelezné, hogy magánterülettel volna dolgunk. Nem értem, mi a probléma. Én annak örvendek,
hogy az autók nem a járdán parkolnak…
A városházi „Domus historia” valamelyik oldalán ott
a bejegyzés (na, hol a digitális témakereső?): ekkor és
ekkor avatták föl a játszóteret, meg a kutyasétáltatót és
az ominózus sportpályát, ilyen és ilyen tanácsi határozat
alapján. Ha a helyszínrajzon nem szerepel az x négyzetméteres parkolóhely, egy kis lapozgatással azt is ki
lehet deríteni, mert a területek átminősítése nem történhet hivatalos dokumentumok nélkül. Az egy másik kérdés,
hogy
a
sportpályát/játszóteret
nem
rendeltetésszerűen használják, a pingpongasztalon és a
flaszteren az éjszakai ivászat nyomai (lásd a fotókat).
Akkor én kérdem: ki felel azért, hogy éjnek idején a
játszótereken zavartalanul (és maszktalanul) lehet alkoholizálni? Rendfenntartók nélkül nem lesz rend, Polgármester úr!
KuszálikPéter

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

Hagyományaink mindig első helyen

Az elmúlt év terhekkel telített
hónapjai után fellélegezve készültünk hagyományőrző táborunk
megszervezésére. Egyesületünk, a
Kibédi Seprődi János Művelődési
Egyesület megelégedéssel könyvelheti el, hogy július végén igazi
csapatmunkával ismét sikeresen
megvalósította e fontos célkitűzést. A siker mérvadója elsősorban a nagyszámú résztvevő (több
mint háromszorosa a tervezettnek), valamint a gyermekek/fiatalok tenni akarása, melynek
eredménye a sok szép alkotás, a
megszerzett tapasztalat és tudás.
Mindezt nagyban segítette a programot lebonyolító csapat felelősségteljes munkája.
Elégtétel számunkra, hogy a
nemes feladat, melyet vállaltunk –
hagyományaink őrzése és átadása a
következő nemzedéknek – a közösségnek is fontos, ezért is küldik
gyermekeiket hozzánk, táborainkba
tanulni.
Az alább ismertetett tevékenységek alatt igyekeztünk az adott témában elméletet és gyakorlatot
színesen ötvözni, motiválni a résztvevőket, erősíteni önbizalmukat,
biztatni őket, hogy legyenek büszke
képviselői hagyományainknak, ezeken keresztül is merjék vállalni
identitásukat.

– Az ostorfonás mesterségére a
már több éven át táborunkban részt
vevő Madaras-Majlát Tamás is tanította a kisebbeket. Az eredmény
egy farsangi ostor (a többi kisebb
ostorok és fonások mellett). Tamás
„kedvcsináló” előadást is tartott a
kibédi farsanglakodalom hagyományáról, megőrzésének fontosságáról. Bemutatta kellékeit, és beszélt
azok előállításáról.
– A fafaragást szintén egy fiatal,
tehetséges fafaragó, régi táborozónk
segítségével bonyolítottuk le (Sándor János tanár, faragóművész, régi
oktatónk, betegség miatt nem tudott
jelen lenni). Orbán Gergő sikeresen
megoldotta a feladatot, ott segített,
ahol és amiben kellett. Eredmény:12
szépen faragott népi motívumos sulyok és 25 más fafaragvány.

– A népdalok tanításában (mint
eleddig is), Korondi Zsófia jeleskedett, aki évek óta táborunk népdaloktatója.
A fent nevezett fiatalok is példázzák, hogy nem dolgozunk hiába.
– A népi bútorfestés kedvelt tevékenységnek számított, melyet Vákár
Zsanett hozzáértéssel vezényelt le.
Több mint 50 alkotás született. Öt tehetségesnek ígérkező gyermek/fiatal
tűnt ki munkájával.
– A kézi varrás/hímzés és szövés
sikere két idős hozzáértő mesternő,
Suba Irma (varrónő) és Marton Gizella (szövőnő) munkáját dicséri. Ők
évek óta partnereink. Eredmények:
15 énekeskönyv-borító, melyekre a
nagyobb lányok a Küküllő-mente
jellegzetes népi motívumát, a tulipánt hímezték töltött varrásmintával,

Véget ért a projektek
felíratása a Tekerjre

Szeptember 18–19-én idén
másodszor rendezik meg a
Tekerj egy jó célért! eseményt a marosvásárhelyi biciklisek
számára
a
Marosszéki Közösségi Alapítvány szervezésében.

A résztvevők a TEKERJ (iOS,
Android) alkalmazáson keresztül
iratkozhatnak fel. Szintén ezen az
alkalmazáson választhatnak a
célok között, amelyért tekerni szeretnének, amit támogatnak, majd
kifizethetik a részvételi díjat. Az
eseményen a résztvevők az alkalmazás révén látják az ellenőrző
pontokat, illetve beszkennelik az
ott található kódokat.
Véget ért azon projektek felíratása az őszi rendezvényre, amelyekre az eseményen szeretnének
támogatást gyűjteni. Sok területről
iratkoztak fel, kezdve az oktatástól, kultúrától, sporttól, környezetvédelemtől az egészségügyig és
nem utolsósorban a szociális szolgáltatások teréről. Összesen 15
nemes cél gyűlt össze, amelyért tekerni lehet majd:
1. Szép udvart az iskolánknak!
– Magocska Waldorf Egyesület
2. Eltáncolt csizmák – Borsika
néptáncegyüttes
3. Tekerünk egy szenzoros kertért! – 6-os napközi otthon
4. GONGE pszichomotoros tanösvény óvodásoknak – Tudor Vladimirescu középiskolai óvoda
5. Mosoly és remény – esély a
beilleszkedésre – HOPE of
Transylvanian Children Alapítvány
6. Együtt az egészségért – Pre-

venciós képzés – Szent Balázs
Alapítvány
7. A város segít! – Divers Egyesület
8. Biztonságos gólyaotthon –
Milvus Csoport
9. A különleges gyerekek formálják a jövőt! – Mentsd meg a
gyermekeket – Marosvásárhely
10. Yuppi Camp – Egy hétvége
a krónikus beteg gyerekeknek és
családjuknak! – Yuppi Tábormozgalom Egyesület
11. XXVIII. Közéleti Diák- és
Ifjúsági Akadémia – Romániai
Magyar Középiskolások Szövetsége
12. Adj esélyt az elindulásban –
tanulmányi ösztöndíj a Horizont
program nehéz helyzetű fiataljainak – Outward Bound Romania
13. Ígéretes kezdet a női jégkorong terén – Maros Hokiegyesület
14. Nem félek! Rákos gyerekért
tekerek! – Little People Egyesület,
Románia
15. Tekerj a Marosvásárhelyi
Down Egyesület napközi otthonáért! – Marosvásárhelyi Down
Egyesület
16. Segíts, hogy segíthessünk! –
Hifa Románia
Az esemény szervezésének következő időszakában keressük a
szponzorokat, támogatókat és várjuk a biciklisek beiratkozását. Ezúton szeretettel meghívjuk önöket
is, hogy csatlakozzanak a nemes
ügyhöz, és váljanak nagykövetekké!
AMarosszékiKözösségi
Alapítványcsapata

Ébredő tehetségek
– hangszeroktató tábor
A Világló Egyesület népihangszer-oktató tábort szervez Marosszéki

ébredő tehetségek címmel 7–18 év közötti gyermekeknek, illetve fiataloknak, hangszerismereti szinttől függetlenül, a nyárádszentlászlói Pásztortűz panzióban. Oktatók: Kászoniné Fejős Gabriella, Kelemen Molnár
Janó, Kisfaludi Attila, Román Hunor, Ségercz Ferenc. A résztvevők hegedűn, brácsán, bőgőn és parasztfurulyán tanulhatnak meg játszani. A
tábor augusztus 22–27. között zajlik, és megelőzi egy összerázó nap,
amelynek időpontját közös megegyezés szerint tűzik ki a szervezők.
Részvételi díj 700 lej (ebből 100 lej előleg), testvérpároknak kedvezmény
van. Támogatók: NKA Halmos Béla Program, Hagyományok Háza,
Csoóri Sándor Alap. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet:
erdei.sarolta.beata@gmail.com, 0743-066-604 (Erdei Beáta). A helyek
száma korlátozott, a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják. A tábor
feltételeit az aktuális járványügyi intézkedésekhez igazítják. Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-odalán: https://fb.me/e/6wf54HQ6m.

valamint két kisebbek által kivarrt
zsebkendő és 5 méter leszőtt rongyszőnyeg.
Péterfi Ilona pékmester vezetésével Dósa Rozália, Mátyus Ilona,
Nagy Judit, Nemes Katalin és Borbély Anna segítőink, önkénteseink
kőttes kiflit, sós perecet és lepényt
sütöttek, amit felszolgálhattunk
uzsonnára a résztvevőknek. Ők más
feladatokat is felvállaltak, nagyban
segítve a koordináló-felügyelő Korondi Erzsébet, Kálmán Ildikó, Péterfi Piroska pedagógusok és a
programvezető munkáját.
A tábor utolsó napja a jól végzett
csapatmunka örömének átéléséről
és a kiértékelésről szólt. A tevékenységek gyakorlati felét megmutatták az elkészített munkák, a
közösen énekelt népdalok. Az ismeretfelmérés kirakós játék keretében
is megtörtént. Öt csapatra osztva
kellett megtalálni a tanult népdalok

elrejtett szavait, és azokat berakva
a helyükre, leírni a népdalt. Örömünkre szolgált, hogy minden csapat jól teljesített. Kiosztották a
díjakat és az okleveleket.
Szerencsésnek vallhatjuk magunkat, mert sokan támogatják tevékenységeinket. Vannak, akik
munkájukkal, mások anyagiakkal
segítenek. A fennebb említett személyeken kívül köszönet illeti
mindazokat, akik bármilyen támogatással hozzájárultak a program sikeréhez: Korondi János Attila,
Borbély György Árpád, Mihály
Árpád, Máthé Gyöngyvér, Mátyus
Ilona (tanítónő), György Károly
(Sóvárad), Seprődi Zoltán, Kovács
Emma. A programot pályázat útján
támogatta Maros Megye Tanácsa
(főtámogató) és az RMDSZ/Communitas Alapítvány.
BorbélyEmmaprogramvezető,aKibédiSeprődiJános
MűvelődésiEgyesületelnöke
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Sikeres volt a Vásárhelyi
Forgatag oltáskampánya

A 8. Vásárhelyi Forgatag előtt
három héttel, augusztus 5–7. között
oltáskampányt szerveztünk azzal a
céllal, hogy azok, akik valamilyen
oknál fogva még nem tudták felvenni a Covid–19 elleni védőoltást,
ezt megtehessék, és ezáltal könnyedén részt vehessenek azokon a programokon, amelyeken korlátozott
lesz a létszám. Ez azért is fontos számunkra, mivel a jelenleg érvényben
levő kormányrendelet megköveteli,
hogy a különböző rendezvények,
fesztiválok résztvevői egy bizonyos
létszám fölött igazolják védettségüket. Ennek egyik módja a 10 napnál
régebbi oltási igazolvány. Emellett
elfogadott a:
– 72 óránál nem régebbi negatív
PCR-teszt,
– 24 óránál nem régebbi Covid
antigéngyorsteszt,
– 180 napnál nem régebbi felgyógyulási igazolás.
A Színház téri szökőkút mellett
zajló háromnapos oltáskampányban
92 személy igényelte az egydózisú
Johnson & Johnson típusú vakcinát.
Az oltást végző mindkét szakorvos
sikeresnek könyvelte el a kampányt,
mint mondták, ez a szám kiemelkedő jelen pillanatban, Maros me-

Miénk itt a tér!

gyében a forgatagos mobil oltópont
forgalmasabb volt ebben az időszakban, mint a többi oltóközpont. A következő időszakban még a
Víkendtelepen levő Vendégházban
(Casa de oaspeţi) lehet igényelni a
Johnson & Johnson oltóanyagát.
Az oltáskérdés nem népszerű
téma, sok támadás is érte emiatt a
szervező csapatot. Mi úgy gondoljuk, a Vásárhelyi Forgatag sokszínű
rendezvény, amelyen sokféle ember
megfordul, és mi egyformán szeretnénk lehetőséget biztosítani azok
számára, akik oltásigazolással vennének részt a programjainkon, és
azok számára is, akik nem oltással,
hanem más, immunitást igazoló irattal érkeznének a rendezvényekre.
A 8. Vásárhelyi Forgatag augusztus 27–29. között zajlik majd. A
programról hamarosan részleteket
közlünk, addig is érdemes követni a
www.forgatag.ro weboldalt, illetve
a rendezvény Facebook- és Instagram-oldalát.

Azoltáskampányszervezői:ParapácsEgyesület,MarosMegyei
Közegészségügyi Igazgatóság,
Marosvásárhely Megyei Jogú
Város,MarosMegyeiTanács.

Kulturális és fejlődési háttér erdélyi fiataloknak

Az ifjúság is meg kell találja a
hangját, ehhez pedig szüksége van egy felületre. Lehet
azt mondani, hogy ebből már
létezik éppen elég, de erdélyi
viszonylatban nem hallani
olyanról, amely kimondottan
a fiataloknak szól, és a transzilvanista értékeket szeretné
megőrizni, illetve felvirágoztatni. Ezek pedig a Miénk itt a
tér! fő célkitűzései. A tagok
nem egy egyszerű online újságot szeretnének létrehozni
fiatalokkal, hanem egy olyan
szervezetet, amely megmutatja, hogy az ifjúság is képes
értéket teremteni, ha van erre
egy saját helye. A Miénk itt a
tér!-ről Szepessy Lászlóval, a
kezdeményezés főszerkesztőjével beszélgettünk.

Nagy-Bodó Szilárd

– Miről szól a Miénk itt a tér!?
– Elég nehézkes volt, és sok
munkát igényelt, ameddig ezt konkrétan meg tudtuk határozni. Végeredményben arra jutottunk, hogy
egy olyan kulturális-ifjúsági társaság, amely Erdélyben szerveződik
elsősorban, viszont vannak olyan
tagjai is, akik Németországban tanulnak. A Miénk itt a tér! elősegíti
az ifjúság fejlődését, és egy hiánypótló értéket szeretne teremteni.
– Ha nem tévedek, ez most csak
újraalakult, újraszerveződött. A
Miénk itt a térnek volt egy korábbi
formája. Miért nem működött, illetve miért volt szükség az újraszervezésre?
– Ez így igaz, létezett egy előzetes forma. Annak idején öt barát
alapította a Miénk itt a teret, és egy
videóval indult. Ez annak kapcsán
készült el, hogy az államelnök,
Klaus Iohannis sértő megjegyzéseket tett a magyar kisebbségre.
Akkor azt gondoltuk, hogy erről véleményt kellene nyilvánítani. Úgy
véltük, hogy jó lenne valamilyen értékteremtéssel, publikációk írásával,
valamint
rendezvényszervezéssel is foglalkozni. Ebben
az időben viszont a diáktanács és a
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Forrás: Instagram

tanulás nagymértékben lekötötte az
időnket, és nem tudtunk ezzel olyan
szinten foglalkozni, ahogyan szerettünk volna. Most pedig úgy gondoltuk, hogy itt az idő. Kibővült a
társaság körülbelül 15–20 főre, és
ez a későbbiekben növekedni fog.
Jelenleg azon tevékenykedünk,
hogy az egészet komoly alapokra
helyezzük, és keressük a helyét a
társadalomban. Abból indultunk ki,
hogy van igény a különböző publikációk és különleges rendezvények
megszervezésére.
– Hogyan képzelitek el ezeket a
publikációkat? Ki lenne ezeknek a
szerzője és a célközönsége?
– Elsősorban arra készülünk,
hogy azoknak a diákoknak és fiataloknak adjunk teret, akik szeretnék
a saját képességeiket fejleszteni,
akár irodalom, akár publicisztika
terén. Első körben a tagok lennének
azok, akik a cikkeket írnák. Említettem már, hogy reményeink szerint ez folyamatosan bővülni fog, és
lesznek vendégszerzőink is. A célközönség pedig az erdélyi magyar
fiatalság. Viszont el szeretnénk oszlatni azt a tévhitet, miszerint a mai
fiatalok csak számítógépeznek és az
interneten lógnak. Meg akarjuk ezt
cáfolni és bemutatni, hogy az új generáció is képes valami értékeset,
valami rendhagyót létrehozni.
– És hogy az interneten is megvannak az értékes dolgok, hiszen a
Miénk itt a tér! online platform…
– Így van! Úgy gondoljuk, hogy
annyi szenny és álhír van az interneten, hogy növelni kell az érdekes, értékes és hiteles tájékoztatás arányát.

– Az írásokon kívül még mire
lehet számítani a Miénk itt a tér!től?
– A kezdeményezésben. Erdély
minden szegletéből lesznek tagok,
és a rendezvényeink nekik is fognak szólni. Különböző környezetvédelmi akciókra lehet számítani,
tervben van egy nagyobb festészeti
kiállítás és lesz egy meglepetés is,
amiről a későbbiekben be fogunk
számolni a Facebookon és a honlapunkon is, ami hamarosan elkészül.
– Berekeresztúron beszélgetünk,
a csapat összerázóján. Mi zajlott le
itt az elmúlt három napban?
– Ez kimondottan érdekes dolog.
Első lépésként létrejött egy Messenger-csoport azokkal a tagokkal,
akikről tudtuk, hogy érdekeltek a
Miénk itt a tér!-ben. Ellenben Messengeren vagy egy nap alatt nem
lehet egy ekkora horderejű dolgot
kitalálni vagy megszervezni. Éppen
ezért úgy gondoltam, hogy meghívom az érdeklődőket Berekeresztúrra, a vidéki házunkhoz. Először

csak összeültünk, és elkezdtünk tanakodni egy asztal mellett, hogy
mit is szeretnénk létrehozni. Mindenki elmondhatta, hogy szerinte
mi a fontos ebben a kezdeményezésben, illetve azt, hogy miként
képzeli el ennek a kulturális társaságnak a jövőjét. Ezzel kezdtük,
majd felállítottunk egy szervezeti
struktúrát, és mindenki elmondta,
mihez ért és mivel szeretne foglalkozni. Ez nélkülözhetetlen volt az
elinduláshoz.
– Hogy lehet csatlakozni a Miénk
itt a tér!-hez?
– Nagyon egyszerűen. Bárki, aki
úgy érzi, hogy van affinitása és el
szeretné mondani a véleményét
bármiről, annak várjuk a csatlakozását. Rengeteg rovat lesz, mint
például közélet, kultúra, irodalom,
sport, világ, történelem és még sorolhatnám. Ha valaki szeretne egy
fiatalos, összetartó csapat tagja
lenni, annak csak annyi a dolga,
hogy felkeresi a tagokat vagy ír az
oldalnak.
– Van életkorhatár?

Szepessy László, a Miénk itt a tér! főszerkesztője

– Szokták mondani, hogy az év
csak egy szám. A Miénk itt a tér!
esetében egy szellemi és felfogásbeli határt lehet bevezetni, amit
nem lehet számokban meghatározni. Viszont azt kell rólunk tudni,
hogy a csapatnak vannak középiskolás és egyetemista tagjai egyaránt, és ami ennél is fontosabb,
hogy valamilyen szinten az újabb
generációnak vagyunk a tagjai,
ebben a szellemben alkotunk. Aki
ezzel tud azonosulni, vagy akár a
transzilvanista eszmékkel, az csatlakozhat, kortól függetlenül.
– Hogyan látod a projekt jövőjét?
– Szerintem ez egy nagyon színes és különleges projekt lesz,
amely valamilyen szinten gazdagítani fogja mindenki életét. Hiszen
egy-egy érdekes cikk elolvasását
követően számos új beszélgetés
indul. Remélem, hogy Erdélyben a
kulturális ifjúsági élet elkezd újra
felvirágozni. Mi, fiatalok, úgy érezzük, erre szükség van, mert számos
olyan fiatal van, aki aktív szeretne
lenni, értéket szeretne teremteni, de
nem tudja, hogy ezt hol tudja megvalósítani. Azt szeretnénk, hogy a
Miénk itt a tér! egy úgynevezett
gyűjtőműhelye legyen a tehetséges
erdélyi fiataloknak.

Fotó: Nagy-Bodó Szilárd
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Filmkészítő workshop
Visky Ábel filmrendezővel
az Alter-Native Filmfesztivál keretében

Mindannyiunk arca számos titkot rejt. A
hétköznapi életünkben folyton ezeket fejtegetjük, próbáljuk megfejteni, hogy milyen érzések, gondolatok és történetek húzódnak
meg a másik ember vonásai mögött. A workshop kiindulópontja az arc mögött rejlő karakter. Milyen fiktív személyiséget, milyen
kapcsolati hálót, milyen hátteret képzelek el,
ha ránézek egy arcot ábrázoló fotóra? Mi az,
amit már anélkül is hordozhat, hogy egyáltalán megszólalna, vagy interakcióba kerülne
bárkivel? És ha már pontosan megrajzoltuk a
karaktert: hogyan, milyen élethelyzetben, milyen közegben kerülhet kapcsolatba egy
másik, majd egy harmadik hasonlóan felépített karakterrel? És mit eredményezhet egy
ilyen találkozás az ő életükben?
A workshop során a részt vevő színészhallgatókról készült portrék alapján fiktív
karaktereket építünk fel, majd megvizsgál-

juk, hogy milyen találkozásjelenetek történhetnek meg közöttük. Olyan helyzeteket keresünk, amelyek felszínre hozzák az adott
karakter mélyebb, rejtettebb vonásait is, és
valamilyen változást eredményezhetnek az
életükben. A helyzetek alapján improvizációs jeleneteket forgatunk, amelyek egy közösen meghatározott tematika mentén
kapcsolódnak össze.
A műhelyfoglalkozásra színésznek, színház- és filmrendezőnek, operatőrnek, forgatókönyvírónak, drámaírónak készülő, de más
színházi és filmes szakmát tanuló diákokat is
várunk minden erdélyi egyetemről. A közös
munkára szeptember 27–30. között kerül sor
Marosvásárhelyen. Jelentkezni szeptember
15-ig lehet az elod.nemeth@alternativeiff.ro
e-mail-címen.

Az Ausztráliában 2019 végén, 2020ban pusztító bozóttüzek voltak a legnagyobb hatással a klímaváltozásra az
amerikai Nemzeti Légkörkutató Központ (NCAR) tanulmánya szerint.

változás fő mozgatója, hanem az Ausztráliában tomboló bozóttüzek” – idézte a Fasullót
a The Guardian brit napilap honlapja.
A Geophysical Research Letters című folyóiratban közzétett tanulmány megvilágítja,
hogy milyen széles körű hatással vannak a
nagy erdő- és bozóttüzek a világ időjárási
rendszerére. A hatalmas tüzek oly sok ként és
más füstrészecskéket bocsátanak a légkörbe,
hogy képesek szétzilálni az időjárási rendszert, a trópusi viharokat az Egyenlítőtől
északra tolják, és hatással vannak a Csendesóceán trópusi térségének időszakos felmelegedésére, hűtésére, azaz az el Nino és a la
Nina jelenségekre.
„Kutatásunk megmutatta, hogy a regionális
bozóttüzek hatása a globális klímára jelentős
lehet. A tüzeknek nagy az ujjlenyomata mind
a légkörben, mind az óceánban. A klíma válasza azonos volt, mint egy nagy vulkáni kitörés esetén” – magyarázta Fasullo. (MTI)

NémethElőd

Az ausztrál bozóttüzek voltak a legnagyobb
hatással a klímaváltozásra 2020-ban

John Fasullo, az NCAR kutatója és munkatársai számtógépes modellezéssel számszerűsítették a koronavírus-járvány idején a
közlekedési és ipari tevékenységek csökkenésének klimatikus hatását, valamint az ausztráliai bozóttüzek füstjének hatását.
Azt találták, hogy a koronavírus-világjárványhoz köthető kijárási korlátozások 2020ban viszonylag mérsékelt és fokozatos
hatással voltak a klímára, amelynek eredménye az lesz, hogy a globális felmelegedés átlagosan 0,05 Celsius-fokkal nő 2022-re. Ezzel
szemben a bozóttüzeknek rövid, de jóval jelentősebb hatása volt, lehűtötte a Földet néhány hónapon belül 0,06 Celsius-fokkal.
„Egyáltalán nem a Covid–19 volt a klíma-

EU-segítség
a tűzvész által sújtott országoknak

Az Európai Unió a polgári védelmi mechanizmusa révén további 14 tűzoltó
repülőgépet, mintegy 1300 mentőautót, 3 helikoptert és 2500 járművet
mozgósított Görögország, Észak-Macedónia, Albánia, Olaszország és Törökország kérésére, ahol hetek óta
erdőtűz pusztít – közölte az Európai
Bizottság hétfőn.

A sajtóközlemény szerint a legutóbbi felajánlások Franciaországtól, Németországtól,
Lengyelországtól, Ausztriától és Szlovákiától érkeztek az elmúlt hétvégén, ezek a tagállamok szárazföldi tűzoltó egységeket
küldtek. Franciaország 2 tűzoltó repülőgépet
irányított Olaszországba, Csehország és
Hollandia ugyancsak két helikoptert mozgósított a tűzvész sújtotta albániai területekre.
Szlovéniából, Bulgáriából és Ausztriából
szárazföldi erők támogatják Észak-Macedóniát az erdőtüzek megállításában, ahová
szombaton Románia is küldött egy helikoptert. Törökországban már folynak az EU
által koordinált tűzoltási műveletek. Az Eu-

rópai Unió a szállítások 75 százalékát finanszírozza a polgári védelmi mechanizmus keretében.
Janez Lenarcic válságkezelésért felelős biztos szerint Európa egyik legnagyobb közös
tűzoltási műveletét szervezi az unió, mivel
több országot egyszerre több tűzvész is érint.
„Ez azt mutatja, hogy a válságkezelésnek európai szinten is prioritást kell élveznie” –
hangsúlyozta a biztos.
Az EU a mechanizmuson keresztül múlt
kedden 4 tűzoltó repülőgépet indított több
uniós tagállamból a tüzek megszüntetésére.
Az unió koordinációs központja folyamatos
kapcsolatban áll az erdőtüzek által érintett országok polgári védelmi hatóságaival, hogy
szorosan nyomon kövesse a helyzetet, és irányítsa az uniós segítséget.
A rendkívül forró időjárás miatt az utóbbi
hetekben erdőtüzek pusztítanak Törökország
déli és nyugati partvidékén, Észak-Macedónia
keleti, Görögország északi, Olaszország déli
térségeiben, illetve Albánia, Koszovó és Horvátország több régiójában. (MTI)

Hamarosan kezdődik
a Szféra Kortárs Művészeti Műhely

Egy év kihagyás után augusztus 14–
15-én, a Vásárhelyi Forgatag részeként újra megszervezi a Vox Novum
egyesület a Szféra Kortárs Művészeti Műhelyt.

Amint azt a szervezők közleményükben
megjegyzik, a Szféra mindenkori küldetése
teret adni a kortárs művészeteknek, ugyanakkor felhívni a figyelmet a város épített
örökségének jelentőségére, környezetünk
védelmére, illetve a helyi képzőművészek
és előadóművészek számára szakmai perspektívát és továbbképzési lehetőséget nyújtani elméleti és gyakorlati szinten egyaránt.
A helyszínválasztás sem véletlen. Ahogy
az előző években, a fesztiválnak idén is a
volt 4-es iskola, a korábban zsidó iskolaként működő különleges épület és annak
udvara ad otthont (Horea utca 23. szám),
de lesznek programok a zsinagógában, a
George Enescu utcában és a BackStage
Pubban is.
A szervezők a Szférát megelőzően meghirdették a 42h CineMaraton című filmkészítő versenyt, melyre olyan csapatok
jelentkezését várják, amelyek számára ki-

hívást és kalandot jelent 42 óra alatt egy rövidfilmet elkészíteni. A verseny augusztus
12–14. között zajlik, a beérkező filmeket
szakmai zsűri díjazza, a díjnyertes alkotások bemutatására augusztus 15-én kerül sor
a Szférán. A jelentkezés már elindult, a versenyről, jelentkezésről részletesebben a
www.42hcinemaraton.ro oldalon lehet tájékozódni.
A Szféra két napjáról nem hiányoznak
majd az alkotóműhelyek, a kiállítások, a
zsinagógalátogatás, lesz felolvasódélután a
Látó szerzőivel, történelmi séta a Szféra
háza táján, és természetesen az esti koncertek, valamint a Beats Of Spheres elnevezésű party sem marad el. Fellépnek a
Szférán többek között a GenMaica, a magyarországi D.A.S. Trio és a sZempöl zenekar is.
A fesztiválon az érvényben levő járványügyi korlátozásoknak megfelelően lehet
részt venni: beoltott személyeknek, valamint negatív gyorsteszt vagy PCR-teszt
eredményének felmutatásával vagy a fertőzöttségen átesettség miatti védettség bizonyításával. (Knb.)

„Rip deal” – trükkös módszer

Több mint 200 millió forint értékű
eurót csalt ki áldozataitól egy román
nő 2019 decembere és 2020 decembere közt – közölte a Budapesti
Rendőr-főkapitányság a police.hu
oldalon vasárnap reggel.

Azt írták: a „rip deal” néven ismert bűncselekménnyel három alkalommal károsíthattak meg magyar sértetteket.
Az elkövető angol és olasz telefonszámokról, magát egy olasz üzletember képviselőjének kiadva jelentkezett egy eladásra
hirdetett budapesti családi ház megvételére,
és az értékes ingatlan adásvételében játszott
közvetítői szerepéért 200 ezer eurót kért.
A hirdetővel 2020. december 3-ára egy
fővárosi ügyvédhez beszéltek meg találkozót, majd az ott bemutatott és borítékba rakott körülbelül hetvenmillió forint értékű
valutát a nő véletlenül a táskájába rakta, de
szinte azonnal vissza is adta, és sietősen távozott. Ez gyanús lett az ügyvédnek és az
ingatlantulajdonosnak, akik miután kibontották a borítékot, abban euró helyett jóval
kevesebbet érő üzbég bankjegyeket találtak.

A lakáshirdető az éppen taxiba szálló nő
után rohant, és visszatartotta a rendőrök érkezéséig. A 200 ezer euró az asszony táskájának az észrevétlen borítékcserét segítő
rejtett rekeszéből került elő – tették hozzá.
A rendőrség tájékoztatása szerint az aszszony nem először követett el ilyen bűncselekményt Magyarországon. Egy évvel
korábban egy-egy ipari telephely látszólagos megvásárlása kapcsán kért ugyancsak
200-200 ezer euró közvetítési díjat. A trükkös módon kicserélt borítékokban akkor
papírfecniket találtak a becsapott üzletemberek.
A nő jól felépített történetekkel dolgozott, a bizalom elnyerése érdekében az ingatlanhirdetőkkel Rómában is tárgyalt,
mielőtt kicsalta volna pénzüket.
A 43 éves román V. Floricát háromrendbeli üzletszerűen elkövetett, különösen
nagy kárt okozó csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a rendőrök, ám ő tagadta a bűncselekmények elkövetését.
Hozzátették: a nő letartóztatását a bíróság
elrendelte, az ügy iratait pedig a rendőrség
megküldte az ügyészségnek. (MTI)

Tetőzik a Perseida meteorraj

Az augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka tetőzik a Perseida meteorraj, ekkor láthatjuk az éjszakai
égbolton a legtöbb hullócsillagot –
tájékoztat egy Facebook-bejegyzésben az Amiral Vasile Urseanu
Csillagvizsgáló.

A szakemberek szerint augusztus 12-én,
csütörtökön éjfél után érdemes az eget
vizsgálni, ugyanis óránként 50–60 hullócsillagot is látni lehet majd. Azt tanácsolják,
hogy
a
településektől,
a
fényszennyezéstől távol eső helyet válaszszunk ehhez, szoktassuk a szemünket a sötéthez
(ennek
érdekében
a
mobiltelefonunk képernyőjére se pillantsunk rá), majd 30–40 percen keresztül
kémleljük az eget szabad szemmel, nem
számít, hogy milyen irányban. Kis szünetet követően ismét visszatérhetünk ehhez
a tevékenységhez. Javaslatuk szerint leg-

alább egy órát érdemes a megfigyelésre áldozni.
A Perseidák az egyik legismertebb, fényes meteorokat és sűrű hullást produkáló meteorraj, amely a Perseus
csillagképről kapta a nevét, mivel ennek
irányából sugárzódnak szét az apró darabkák. Népszerűsége pont annak köszönhető, hogy a nyári vakáció és a
szabadságok idejére esik (július 17-e és
augusztus 26-a közé), amikor az emberek több időt töltenek éjszaka a szabad
ég alatt.
Meteorhullások akkor alakulnak ki,
amikor a Föld áthalad egy üstökös vagy
aszteroida törmeléksávján. A légkörbe belépő apró darabkák megsemmisülnek, és
fényjelenségeket alakítanak ki. A mostani
meteorrajt a 109P/Swift-Tuttle üstökös
hozza létre, az objektumot 1862-ben fedezték fel. (Agerpres)
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Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
LAKATOST,HEGESZTŐT alkalmazunk acélszerkezet gyártásához és szereléséhez. Tel. 0744-511-215. (sz.-I)
AROMARISCÉG Jedden alkalmaz GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre és autógréderre. További információk a 0757-462-226-os telefonszámon. (22740-I)

AMELINDASTEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi telephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă)
munkakörbe.
Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (Depozitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk itt: 0742-146910. (65807-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI CE SZÖVETSÉG állást hirdet a
Granny – Fogadj örökbe egy nagymamát idősgondozó szolgálat SZOCIÁLIS MUNKÁS posztjára. Az állás időtartama és kerete: részmunkaidős állás (4 óra), meghatározott időre. Előnyt jelent a felsőfokú
végzettség szociális területen. Érdeklődni a 0365/806-882-es számon.
Önéletrajzokat az office.cemaros@yahoo.com e-mail-címre várunk
2021. augusztus 22-ig. (65851-I)

Fájó szívvel, mélységes fájdalommal

emlékezünk 2011. augusztus 10-ére
özv. BENEDEK ERZSÉBET
szül. IMRE

halálának 10. évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Szerettei. (sz.-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Hiába szállnak árnyak, álmok,

VASS PIROSKA

ben élnek,
évek.”

(Juhász Gyula)

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

LAKÁS

KIADÓ garzon a Grand Hotel mellett
igényesnek. Tel. 0742-679-659.
(12731-I)
KIADÓ 4 szobás lakrész a központban igényesnek. Tel. 0742-679-659.
(12731-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

IDŐS édesapám mellé éjjel-nappali
teljes körű beteggondozót keresek
Marosvásárhelyre, ottlakással. Esetleg megfelelne csak nappalra 6-tól 20
óráig, ez akár megosztható két gondozó között is délelőtti-délutáni váltásban. Telefonszám: 0745-593-613.
(HN.-I)
VÁLLALUNK kőművesmunkát, tetőjavítást, szigetelést, szobafestést,
parkettlerakást, -csiszolást, áruszállítást. Tel. 0740-667-511. (65838-I)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (12744-I)

VÁLLALOK
mindenféle
építkezési
munkát,
cserépforgatást,
udvar
rendbetételét.
Autót
vásárolok
ócskavasnak. Tel. 0741-352-972. (12743)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12726-I)

IDŐSGONDOZÁST, betegápolást vállalok. Tel. 0752-849-226. (12749)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal
emlékezünk
id. GÁBOR JÓZSEF volt székelybői születésű tiszthelyettesre, aki
augusztusban hat éve, hogy itthagyott bennünket. Szomorú
szívvel emlékezik felesége, két
fia és azok családja. (12751)

2021. augusztus 7-én hazatért Teremtőjéhez. Kedves lénye pótol-

Szomorú szívvel emlékeztetjük,

hatatlan űrt hagyott szívünkben.

volt BARABÁS BALÁZS (Öcsi)

én de. 11 órakor lesz, reformá-

lója. Emléke legyen áldott, nyu-

marosszentgyörgyi új temető

hogy tegnap, augusztus 9-én

VÁLLALUNK szigetelést, bármilyen festést, ácsmunkát, bádogosmunkát, kerítések,
teraszok, csatornák készítését. Tel. 0767-837-782. (12577)

drága szerettünk,

halálának negyedik évfordugalma

(65846-I)

csendes!

Szerettei.

Temetése 2021. augusztus 11tus egyházi szertartás szerint, a

ravatalozójából (a megyei kór-

ház mögött). Emléke legyen áldott!

ELHALÁLOZÁS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-

tett édesanyától, nagymamától,

testvértől, rokontól,

CSONTOS MÁRTÁTÓL
(szül. György Márta),

aki 87 éves korában, augusztus

6-án visszaadta lelkét Teremtőjé-

nek. Temetése augusztus 11-én

12 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Szerető

szívének

fényét

örökre megőrizzük.

lelkünkben

Gyászoló családja. (p.-I)

Gyászoló szerettei. (12747)

Mély együttérzéssel osztozunk
Somlay

Melinda

társunk

gyászában

munka-

fájdalmában

és

szeretett

ÉDESANYJA elvesztése miatt.
A

Bolyai

Líceum

Farkas

Elméleti

közössége

őszinte

részvétét fejezi ki a gyászoló
családnak

ebben

időszakban. (-I)

a

nehéz
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény

Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló mechanikaibiológiai kezelőállomás működtetésére
kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechanikai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari kibocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján.
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájékozódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegyzéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

Hirdetőink figyelmébe!

Felhívjukhirdetőink
figyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnakaszerkesztőségben,
valamintanepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

járóbeteg-rendelő:

- 0756-468-658

Labor

- 0751-114-307

- 0729-024-380

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

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

- 0265/222- 446

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- központ

- 0365/400-404

- 0800-801-929
- 0265/929

- 0265/200-928

- 0800/800 928

- 0265/215-702

- 0265/208-888

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/215-119

- 0744-282-710

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

koporsók, kellékek,

koszorúk

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0745-606-215

- 0745-606-269
- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését

a 0265/268 854-es telefonon.

