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Jelentős gázárnövekedésre
számíthatunk

Az energiaárak liberalizálásának csapdája

A koronavírusjárvány negyedik
hullámára
készülnek

Ioana Mihăilă kedden bejelentette,
hogy megyénkénti adatokat kért az
egészségügyi igazgatóságoktól a rendelkezésre álló kórházi ágyak számáról.
Az egészségügyi miniszter szerint fel
kell készülni a koronavírusos fertőzések
számának esetleges növekedésére.

____________4.
„Olyan, amilyen,
de itthon vagyok”

Vannak egyszerű történetek, amelyek
példaértékűek. Olyan emberekről szólnak, akik köztünk járnak, egyszerűen
gondolkodnak, és dolgoznak. Keményen. Magukért, másokért. A gazdaélet nem leányálom – mondják, és ez
így is van. De annak, aki szereti,
aranybánya, megtartó erő lehet. Jó
hallani, hogy van olyan ebben a menni
vagy maradni dilemmában, aki az
utóbbi mellett dönt.

Miután liberalizálták előbb a földgáz-, majd a villamosenergia-piacot, a fogyasztók készpénznek vették, hogy ha a fogyasztókért verseny alakul ki, és ha a legelőnyösebben
szolgáltató céggel kötnek szerződést, kivédhetik az energiadrágulást, s a számláik értéke nem nő jelentősen.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A szakemberek arra biztattak, hogy a lakosság kövesse figyelemmel
az Országos Energiaár-szabályzó Hatóság (ANRE) összehasonlító táblázatait, s döntsön okosan. Ez korántsem volt könnyű, hiszen az ajánlatokat illetően csak a szakavatottak tudtak eligazodni, a nagy többség
nem tudott tájékozódni, nem tudták eldönteni, mi a legjobb választás.
(Folytatás a 8. oldalon)

____________6.
Félig tele, félig
üres a pohár

Két olyan csapat – a FCSB és a Sepsi
OSK – találkozott a labdarúgó 1. liga
6. fordulójának zárómérkőzésén, amelyek igencsak adósak maradtak eddig
a szurkolóiknak, és egyik sem igen
engedhetett meg magának újabb ballépést.

____________7.

Szeptemberi tavasz (?)

Kaáli Nagy Botond

Egy hetünk van még hátra a nyárból, amely úgy eltelt, mintha nem
is lett volna. Egy szempillantás alatt ért véget a kedvenc évszakom,
amelynek évi sikerfaktorát kissé szűklátókörűen mindig a napsütéses
napok számában, a motorral megtett kilométerekben, a meglátogatott tengerpartok változatosságában és a kirándulások, túrák hosszában, illetve gyakoriságában mérem. Ilyen szempontból a tavalyi
szezon (leszámítva a szűk kéthétnyi vitorlástúránkat) meglehetősen
ótvar volt, azt gondoltam, ha a legfontosabb meglévőségünket – az
egészségünket – nem számoljuk, akkor ennél már nem lehet rosszabb.
Mindenki abban reménykedett, hogy a tavalyi év végéig véget ér a
vírusos hisztéria, és visszatérhetünk a normál kerékvágásba. Mindannyian tudjuk, ez nem így történt, az év elején még a szigorítások
gyűrűjében kellett élnünk, majd jött egy hideg és esős tavasz, követte
egy hideg, viharos és esős nyárelő, úgyhogy ameddig oda jutottunk,
hogy a kritériumaim szerint elkezdődne az igazi nyár, már szinte
véget is ért. A tavaly nyáron, amikor csak a Fennvaló tudta, mivel
töltjük meg a lap kulturális életnek szánt oldalait és mellékletét, azt
gondoltam, őszire talán minden rendben lesz, újraindul az élet. Nem
így történt, nyilván. Aztán elkezdődött „a nyár”, a kulturális holtszezon, amikor nyilvánvaló, hogy meg kell szenvedni a tartalomért.
Most, a nyár végére pedig egy kicsit fellazultak a dolgok, és végre
úgy érezhettük, hogy egy picit szabadabbak vagyunk.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 33 perckor,
lenyugszik
20 óra 15 perckor.
Az év 237. napja,
hátravan 128 nap.

Piros fű

Évadnyitó bemutató

Ma LAJOS és PATRÍCIA,
holnap IZSÓ napja.
IZSÓ: vagy az Ézsau alakváltozata, vagy a József régi Izsóf változatának rövidülése, esetleg az
Izsák becézése.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. augusztus 24.

Esős idő
Hőmérséklet:
max. 19 0C
min. 16 0C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9286

4,2001
1,4114
243,4899

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Pótérettségi
– jövő kedden eredmények

Augusztus 23-án és 24-én a román nyelvi, 25-én (ma) az
anyanyelvi, 26-án, csütörtökön és 27-én, pénteken a digitális, 30-án, hétfőn és 31-én, kedden az idegen nyelvi kompetenciájukat egyenértékesíthetik a pótérettségizők, akiknél
erre a nyári vizsgaidőszakban nem került sor. A pótérettségi
ideiglenes, óvások előtti eredményeit augusztus 31-én, kedden déli 12 óráig hozzák nyilvánosságra, fellebbezni aznap
12–18 óra között lehet. A végső vizsgajegyeikről szeptember 3-án, pénteken szereznek tudomást a diákok.

Terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30-a és szeptember
10-e között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-,
játék- vagy 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
0265-254-460-as telefonszámon.

25 év patinája
– Marton Erzsébet tárlata

25 év patinája című tárlatán mutatja be Marton Erzsébet
préselt virágokból készült legújabb alkotásait. A különleges
szépségű képeket felvonultató kiállítás augusztus 25-én,
szerdán (ma) délután 5 órakor nyílik a marosvásárhelyi
Deus Providebit Házban.

Kiállítás alkotótábori munkákból

A Maros-mezőségi Művésztelep négy alkotótáborának
anyagából nyílik képzőművészeti kiállítás augusztus 25-én,
ma 18 órától Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében, a Vásárhelyi Forgatag
egyik rendezvényeként. A kiállítást Nagy Miklós Kund művészeti író és Czirjék Lajos, a művésztelep vezetője méltatja. Támogatók a Maros Megyei Tanács és a Bethlen
Gábor Alap. A tárlat szeptember 12-éig látogatható.

Kettős könyvbemutató

Kettős könyvbemutatót tart a Mentor Könyvek Kiadó a Vásárhelyi Forgatag keretében 27-én, pénteken 18 órától a Teleki Téka udvarán. Barabás László – Bálint Zsigmond
Összenéztünk, értettük egymást című néprajzkötetét és
Román Elemér Egy kőszedő meséi című memoárját a szerkesztő, Káli Király István mutatja be.

Folknap a várban

Augusztus 28-án, szombaton a marosvásárhelyi várban a
Vásárhelyi Forgatag egyik kiemelt rendezvényére, a folknapra kerül sor, melynek házigazdája a Maros Művészegyüttes. Idén a járványhelyzetre való tekintettel helyi
hagyományőrző gyermekegyüttesek lépnek fel, majd a
Maros Művészegyüttes is előadja egyik folklórműsorát,
végül pedig mindenki bekapcsolódhat a programba.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A Tompa Miklós Társulat Fehér Balázs Benő rendezésével indítja 77. évadát. A Piros fű című
legújabb produkció Boris Vian azonos című regénye alapján Laboda Kornél–Fehér Balázs Benő–
Barcsai Bálint átiratában kerül bemutatásra,
melyet augusztus 26-án a színház Kistermében
tekinthetnek meg az érdeklődők. A társulat új
tagját, Rózsa Lászlót, valamint Szabó Fruzsina
színészhallgatót az előadásban először láthatják
a nézők a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színpadán.

„A némi erotikával, ironikus társadalomkritikával és
sok humorral fűszerezett regény középpontjában egy különleges időgép áll, amelynek segítségével a főhős, Wolf
szembenéz önmagával, gyermekkori és ifjúkori emlékeivel, félelmeivel és fogyatékosságaival” – írja Takács M.
Gábor a darab alapjául szolgáló Boris Vian regényről.
Az előadás egy tragikomikus emlékutazásra invitálja a
nézőt:
Az nem lehet, hogy ennyi legyen az egész.
Ez a függöny, ez a ház, a fluppozás, a piros avar, a kék
hajnal, a rikoltó holdfejő gébics, a sokszínű felhők, az éjféli
bányatavak, a rombuszkapcsoló, a csillagok, a szurokfű, a
sandacsacsa, a vonatozás Robignybe, a repülés Halüpszó
szigetére, a mazsonéz, a dágványító, a lombogó, a vapiti,
a dafota, a zselyma, a dér az aszfodéloszok fején, a frissen
vasalt ingek, a sárga szoknyák, a kőolajkék kasmírnadrá-

gok, a jegeskávék, a tejesmedvék, a nevetések a temetésen,
a sírás a villamoson, a szégyenkezés a tanteremben, a szeretkezés a völgyben, a parton, a tóban, a hóban, az áttetsző
hegyekben, a barlangok mélyén, az első csók egy eldugott
padon, az ötéves hársligettel szagosított pekingi rózsaszínfelhő kövön hűtött szívkamraágyon.
Az nem lehet, hogy ennyi legyen az egész.
Szereposztás: Wolf: Varga Balázs; Lil, Bors: Kádár
Noémi; Zafir, Lazuli: Bartha László Zsolt; Ápridinka, Ananász: Szabó Fruzsina; Dupont szenátor: László Csaba; Polgármester, Pap, Szimmancs, Piko, Szerelő: Galló Ernő;
Hopmester, Okker, Szállító, Őr: Rózsa László; Szomorú
öltönyös férfi: Meszesi Oszkár; Ervin, Vapiti, Büfés, Trafa:
Kovács Botond; Lányok, Csecsemőkar: Göllner Boró,
Renczés Viktória, Karsai Dóra; Zongorista: Apostolache
Kiss Zénó.
Rendező: Fehér Balázs Benő; díszlet-jelmez: Horváth
Jenny; zeneszerző: Bencsik Levente; dramaturg: Barcsai
Bálint; rendezőasszisztens: Dobrovszki Dóra; szöveg: Laboda Kornél, Barcsai Bálint, Fehér Balázs Benő.
Az emlékjelenetek egy részét Fekete Ádám írta.
A 12 éven felülieknek ajánlott, jellege miatt kizárólag
magyar nyelven követhető előadás bemutatójának időpontja augusztus 26., csütörtök 19:30 óra. A bemutatójegyek elfogytak; a következő előadások szeptember 25-én
és 26-án 19:30 órától láthatók.
(PR-titkárság)

Vizsgaelőadás

A harmadéves bábszínészhallgatók színészmesterség
Rendező: Patkó Éva. Szereplők: Balló Helga, Bíró Eszvizsgaelőadása a Vásárhelyi Forgatag keretében lesz au- ter, Nagy Tímea, Stekbauer-Hanzi Réka. Jelmezek: Nagy
gusztus 27-én 19 órakor a marosvásárhelyi Levél utcai Fanny e.h. Rendezőasszisztens: Talán Vanda e.h. OsztályStúdió 2.1-ben. Időtartam: 75 perc. Előzetes helyfoglalás vezető tanárok: Máthé Rozália és Bonczidai Dezső
nem szükséges.
ElŻBieta Chowaniec: Gardénia. Fordította: Pászt Patrícia.
Anyukád elégedetlen veled? Túlságosan aggódik a
nagymamád? Élni szeretnéd az életedet, esetleg bulizni,
de a családod nem örül ennek? Egyedül akarsz dönteni,
és a család beleszól? A családunk adott, beleszülettünk. A
család formál minket, és minduntalan eszünkbe juttatja,
hogy oda tartozunk. Négy egyetemista hallgató fél éven
keresztül vizsgálta a családi viszonyokat, most pedig egy
hangos előadásban beszélnek a családi kapcsolatok ellentmondásosságáról.

RENDEZVÉNYEK

Átadják az Értékteremtő díjakat

A Maros megyei EMKE a Forgatag keretében augusztus 27-én, pénteken délután 5 órától a Kultúrpalota kistermében átadja az Értékteremtő díjakat. Idén Bárdosi
Ilona, Csíky Csaba, Farkas Ernő és Kovács Levente
vehetik át a díjat a magyar közösségért végzett munkájuk elismeréseként. Közreműködik Hána László zenész-énekes.

Múzeumi csütörtök

A Maros Megyei Múzeum Múzeumi csütörtök című próbaprojektje keretében augusztus 26-án 19 órától a művészeti osztályon zajlik tematikus tárlatvezetés. Az
érdeklődők a Modern Román Művészeti Galéria állandó kiállítását (Kultúrpalota, jobb szárny, III. emelet)
ismerhetik meg közelebbről 19 órától dr. Cora Fodor
tudományos kutató, 20.30-tól Oniga Erika muzeológus
segítségével.
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Az EU növeli az afgánoknak nyújtott
humanitárius segélyt

Az Európai Unió a korábbi 50 millió euróról több
mint 200 millió euróra emeli az afgánoknak nyújtott
humanitárius segélyt, a támogatás a konfliktus sújtotta országból a szomszédos államokba menekülőket is segíti majd – jelentette be az Európai
Bizottság elnöke kedden.

Ursula von der Leyen a Twitteren közzétett üzenetében közölte, a humanitárius segítség a tagállamok eddigi támogatásán felül járul hozzá az afganisztáni emberek megsegítéséhez.
Közölte azt is, hogy a segítségnyújtás feltétele az emberi
jogok és a nők jogainak tiszteletben tartása. Ez határozza meg,
hogy mennyi pénz áramlik közvetlenül Afganisztánba vagy a
szomszédos régiókba. A bejelentést megerősítik a világ hét
vezető ipari hatalma – Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Kanada, valamint az Európai Unió – csoportjának (G7) tervezett
online tanácskozásán – tette hozzá.
Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai
főképviselője üzenetében közölte, az EU és partnerei az Af-

ganisztánban rekedtek biztonságáért végzett kiemelkedő munkája nyomán újabb 260 uniós munkatárs és helyi segítőik
hagyhatták el a konfliktus sújtotta országot. Hozzátette: folytatódik az emberek kimenekítését és biztonságát szavatoló
munka. A tálib lázadók – akiket húsz évvel ezelőtt fosztott
meg hatalmuktól az amerikaiak vezette nemzetközi katonai
koalíció – augusztus 15-én, néhány óra leforgása alatt harc
nélkül elfoglalták Kabult, majd bejelentették, hogy véget ért
a húsz éve tartó afganisztáni háború. Asraf Gáni afgán elnök
előzőleg elmenekült az országból.
A nemzetközi koalícióban részt vevő országok és más államok Kabul, valamint a szomszédos Pakisztán fővárosa, Iszlámábád repteréről repülőgépekkel menekítik ki saját
állampolgáraikat és azokat az afgánokat, akik ottani missziójuk során együttműködtek velük, és a tálib hatalomátvétel
miatt most veszélyben érzik az életüket. A kabuli légikikötőn
belül a nyugati koalíciós katonák – elsősorban amerikaiak –
próbálják fenntartani a rendet, kívül pedig a tálib fegyveresek.
(MTI)

A szélsőséges európai esőzések
a klímaváltozás következményei lehetnek

Tudósok szerint az Európában júliusban bekövetkezett pusztító áradások hátterében álló heves esőzéseket
az
emberi
tevékenység
kiváltotta
éghajlatváltozás okozhatta.

A Németországban, Belgiumban és a környező régiókban
bekövetkezett áradások legalább 220 ember halálát okozták,
mivel városokat és falvakat öntött el a víz. A kutatók szerint a
globális felmelegedés miatt az ilyen esőzések akár kilencszer
valószínűbbé váltak Nyugat-Európában – írta a BBC News.
Július közepén a Németországot, Belgiumot és a környező országokat sújtó, halálos áldozatokat követelő áradások a meteorológusokat és a helyi hatóságokat is sokkolták. A World
Weather Attribution (WWA) csoport kutatói azt vizsgálták,
hogy az éghajlatváltozásnak mennyire volt hatása ezekre a
szélsőséges esőzésekre és árvizekre.
Ahhoz, hogy valóban meg lehessen állapítani a klímaváltozás okozta emelkedő hőmérséklet hatását, a kutatóknak
Nyugat-Európa egy nagyobb részét kellett megvizsgálniuk,
beleértve Kelet-Franciaországot, Németország nyugati részét,
Belgium keleti részét, Hollandiát, Luxemburgot és Svájc
északi részét.
A kutatócsoport megállapította, hogy az említett térségben
az emberi tevékenység okozta klímaváltozás 3-19 százalék
között növelte a nyáron egy nap alatt lehullott eső intenzitását.
A hőmérséklet emelkedése emellett 1,2–9-szer valószínűbbé
tette az árvizeket kiváltó esőzéseket.
„Több tudományterület szakembereinek tudását egyesítet-

tük, hogy megértsük az éghajlatváltozás hatását a múlt havi
szörnyű áradásra, és hogy tisztázzuk, mit lehet és mit nem
lehet elemezni ebben az eseményben” – mondta Sjoukje Philip, a Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) éghajlatkutatója, a WWA kutatócsoportjának tagja.
„Helyi szinten nehéz elemezni az éghajlatváltozásnak a
heves esőzésekre gyakorolt hatását, de azt már ki tudtuk mutatni, hogy Nyugat-Európában az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt az ilyen események valószínűbbé váltak” – tette
hozzá.
A kutatók szerint a jelenlegi éghajlat mellett Nyugat-Európa
bármely adott pontján 400 évente egyszer számíthatnának a
júliusihoz hasonló esőzésre.
Az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt és a felmelegedés folytatódása esetén azonban a heves esőzések gyakoribbá
válnak Európában. „A legmodernebb éghajlati modelljeink azt
jelzik, hogy az elkövetkező melegebb világban a lassan mozgó
szélsőséges esőzések száma növekszik” – figyelmeztetett
Hayley Fowler, a Newcastle-i Egyetem professzora.
Hozzátette: a júliusi természeti katasztrófák rámutattak,
hogy nem vagyunk felkészülve az ilyen időjárási szélsőségekre. „A lehető leggyorsabban csökkentenünk kell az üvegházhatású gázok kibocsátását, javítanunk kell a riasztó- és
irányítási rendszereket, valamint éghajlatállóvá kell tennünk
infrastruktúránkat, hogy csökkentsük az áldozatok számát és
a károkat, és hogy védekezni tudjunk a szélsőséges árvizek
ellen” – mondta. (MTI)

A szentföldi magyar ásatásokról
jelent meg könyv

Az elmúlt bő évtized szentföldi magyar ásatásairól
jelentetett meg könyvet a Magyar Művészeti Akadémia (MMA). Vörös Győző ókorkutató régészprofesszor munkája a jordániai Machaerus várának
feltárását mutatja be.

Vörös Győző vezetésével, az MMA égisze alatt 2009-ben
nyert koncessziót húsz évre magyar kutatócsoport a jordániai
Machaerus várának feltárására, dokumentálására és műemléki
helyreállításának megtervezésére – idézte fel az MMA hétfői
közleménye.
Mint írták, a Holt-tenger partján magasodó vár nem egyszerűen régészeti lelőhely, hanem „titokzatos evangéliumi
helyszín”. A Bibliából ismert Keresztelő Szent János lefejezését a korabeli zsidó történetíró, Josephus Flavius A zsidók
története című történeti munkájában örökítette meg, megjelölve az esemény helyszínét, ezzel a történettudomány számára is hitelesítve az evangéliumi történetet.
A bibliai helyszín hosszú évszázadokra feledésbe merült,
miután a rómaiak az 1. században lerombolták, és kopár hegyként magasodott a következő két évezred folyamán. 1968-ban
egy jeruzsálemi régészprofesszor, August Strobel egy 3,5 kilométer hosszú körsánc nyomait és elszórtan fontos felszíni
leleteket talált – ezek alapján feleltette meg a helyszínt Joseph
Flavius leírásának. Ezt követően egy amerikai mecénás támo-

gatásával indult meg a kutatás, amely később megrekedt, a
feltárt leletek az Egyesült Államokba kerültek. 2009-ben XVI.
Benedek pápa jordániai látogatásán jelezte, hogy 2029-ben,
Keresztelő Szent János lefejezésének 2000. évfordulójáról
méltó megemlékezés lehetne, ha a keresztény hívek számára
új zarándokhelyként látogatható lenne a hegy. Így nyerte el a
jordán állam támogatását a machaerusi kutatás.
Vörös Győző professzor korábban három, angol nyelven
megjelent kötetben dokumentálta a nemzetközi kutatócsoport
munkáját, magyarul először a Ferenc pápa idén szeptemberben esedékes budapesti látogatása tiszteletére megjelenő kötetben adja közre az általa vezetett szentföldi ásatás
munkálatainak és eredményeinek összefoglalását.
A szerző – akit idén májusban a Vatikánban a Pápai Akadémiák Aranyérmével tüntettek ki – a kötet első fejezetében
történelmi, művészettörténeti és irodalmi kontextusban mutatja be a machaerusi eseményeket. A második és harmadik
részben a helyszín régészeti feltárása, építészeti, bibliai és kulturális örökségének részletei szerepelnek.
A fotókkal, rajzokkal, 3D-s rekonstrukciós tervekkel, modellekkel gazdagon illusztrált kötet albumszerű élményt
nyújtva ismerteti meg az olvasót a keresztény, az iszlám és a
zsidó kultúrkincs számára egyaránt jelentős történeti emlékkel. (MTI)

Ország – világ
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Államadósság

A pénzügyminisztérium becslései szerint év végére
az államadósság a bruttó hazai termék 49,1–49,2
százalékára csökken a jelenlegi 49,5 százalékról –
nyilatkozta kedden a tárcavezető. Dan Vîlceanu egy
sajtótájékoztatón elmondta, kedd délután ismét
egyeztettek a koalíciós pártok a költségvetés-kiigazításról. „A tárgyalást követően pontosan tudni fogjuk,
hogy lesznek-e még változtatások, és ha igen, melyek ezek” – fogalmazott. A miniszter hozzátette, a
tárca átvételekor azt a feladatot kapta a miniszterelnöktől, hogy szorítsák 7,13 százalék alá a költségvetési hiányt, ezért nagyon odafigyelnek a
minisztériumok költségvetés-végrehajtására. „Nem
szeretnénk, hogy pénzt utaljunk ki, amelyet aztán
nem költenek el” – magyarázta. (Agerpres)

A lakosság 20 százaléka
vásárolt kisállatot

…a koronavírus-világjárvány miatti korlátozások idején – közölte kedden a román média egy piackutató
cég friss felmérésének eredményét ismertetve. A Reveal Marketing Research tanulmánya szerint az állampolgárok 60 százaléka tart legalább egy kisállatot:
közülük 73 százaléknak van kutyája, 57 százaléknak
pedig macskája. A 18–20 év közötti fiatalok a kutyát
még magasabb, 80 százalékos arányban részesítik
előnyben, a kisgyermekes családok pedig 78 százalékban. A legnépszerűbb házi kedvencek toplistáján
az egzotikus madarak – papagájok, kanárik – 9 százalékkal, a halak 7 százalékkal szerepelnek. A megkérdezettek 3 százaléka tart teknőst, aranyhörcsögöt
vagy tengerimalacot.

Három év börtön
embercsempészetért

Jogerősen három év letöltendő börtönbüntetésre
ítélte, hat évre pedig kitiltotta Magyarország területéről a Sárvári Járásbíróság azt a román férfit, aki július
23-án hét, Magyarországon jogellenesen tartózkodó
szír állampolgárt – közöttük egy kétéves gyermeket
– szállított az osztrák határ közelébe – közölte a Vas
Megyei Főügyészség az MTI-vel kedden. Székely
Tamás főügyészhelyettes tájékoztatása szerint a vádlott anyagi ellenszolgáltatás fejében Mórahalom közelében vette fel a magukat szírnek valló illegális
migránsokat, akik közül öten a gépkocsiban, ketten
az autó csomagtartójában utaztak. A főügyészhelyettes közleményében megjegyezte: a vádlottnak nem
ez volt az első útja, pár nappal korábban is szállított
öt illegális migránst a nyugati határ közelébe.

Szeptemberi tavasz (?)

(Folytatás az 1. oldalról)
Óvatosan, félprogrammal, rövidre vágva, de újraindultak a partik, a fesztiválok, végre ismét voltak könyvbemutatók, irodalmi estek, tárlatnyitók, koncertek és még
egy-két motorostalálkozóra is eljutottunk, ahol tényleg
úgy érezhettük, hogy az elmúlt két év csak egy rossz
álom, amely nem tér már vissza hozzánk. Ez nyilvánvalóan tévedés. A nyár végi, marosvásárhelyi és környéki
fesztiválok – például a Harmonia Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál, a mikházi Római Fesztivál vagy a Szféra
– sikere és látogatottsága igazolta, hogy igény van a minőségi társasági életre, hiányzik a találkozás öröme, a
hamis szabadság őszinte szele. Hamarosan kezdődik a
Forgatag, ősszel megrendezésre kerül a nemzetközi rövidfilmfesztivál és a Tompa Miklós Társulat is bejelentette évadkezdését, felvázolta az új évadbeli terveit. Úgy
tűnik, ha lassan és kissé bizonytalanul is, de minden
visszaáll a régi kerékvágásba. Úgy tűnik csupán, mert
régi dramaturgiai módszertan szerint finoman és egyre
erősödően, folyamatosan emelkedő gyakorisággal kerül
be a hírekbe és a szóbeszédbe, hogy küszöbön a negyedik hullám, kopogtat a közegészség ajtaján a delta variáns, és hiába az átoltottság meg miegymás, lehet,
hogy fel kell készülnünk az újabb megszorításokra.
Hogy ezek miben állnak majd, még nem tudni, de az bizonyos, hogy újra kiéleződik az agyatlan vita az oltottak
és oltatlanok között, reped a társadalom szövete, akik
eddig nem mertek szabadságot tervezni, azok ezután
sem fognak, és ismét fokozott óvatossággal szerveznek
bármit is az intézmények és civilek, mert soha nem lehet
tudni, hogy mikor jön egy újabb, talán teljes lezárás.
Fellélegezhettünk egy kicsit, hogy ne lázadjunk, aztán
ősszel, amikor amúgy se mennénk sehova, talán már
nem is mehetünk. Persze mindez csak teória, de a jelek
erre utalnak. Kérdés, hogy az ősz beköszönte, a kulturális élet hagyományos feltámadási pillanata mit tartogat számunkra. Hogy ismét vissza kell-e bújnunk a
mobilnettel és wifiantennákkal teletömött csigaházainkba, vagy másfél év után végre elmondhatjuk – „Késő
s még sem a régi kopár Ősz,/ Melyre már csak a Tél
hava hull, / Uj Tavasz és uj ígéret ez.”
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Felmérik a rendelkezésre álló kórházi ágyak számát

A koronavírus-járvány negyedik hullámára készülnek

együtt több távértekezletet is tartottak a múlt héten az egészségügyi igazgatóságok és a kórházak
vezetőivel. A videókonferenciákon feltérképezték a kórházak
problémáit, és számba vették az új
fertőzések számának növekedése
esetén alkalmazandó intézkedéseket.
Az ágyak száma mellett adatoIoana Mihăilă elmondta, hogy kat kértek a kórházak személyzetRaed Arafat belügyi államtitkárral hiányáról is, különös tekintettel az

Ioana Mihăilă kedden bejelentette, hogy megyénkénti adatokat kért az egészségügyi
igazgatóságoktól a rendelkezésre álló kórházi ágyak száAz
egészségügyi
máról.
miniszter szerint fel kell készülni a koronavírusos fertőzések számának esetleges
növekedésére.

intenzív terápiás részlegekre. A
miniszter közölte, hogy ott, ahol
szükség van rá, egészségügyi dolgozók kihelyezésével a hiányzó
munkaerőt „sürgősen” pótolni fogják.
Ioana Mihăilă elmondta, hogy az
eddig összesített adatok szerint 340
ágy áll rendelkezésre a felnőtt betegek és 110 a gyerekek kezelésére a
kórházak intenzív terápiás részlegein, az utóbbiak száma azonban

Városi tisztújítás Szászrégenben

Az RMDSZ szászrégeni szervezete városi tisztújítást tart. A tisztújító küldöttgyűlés
szeptember 2-án 18 órától lesz a szászrégeni Petru Maior könyvtár dísztermében (T-klub).
Az elnöki tisztségre, valamint a választmányi tagnak való jelölésekhez szükséges iratcsomót augusztus 30-ig az RMDSZ székházában (Mihai Viteazul utca 5. szám) lehet benyújtani.
Bővebb információt, valamint a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat az RMDSZ
titkárságán lehet átvenni minden munkanap 9–15 óra között.

Regisztrációs kampányt indít
az Eurotrans Alapítvány a 2022-es
magyarországi választásokra

A 2022-es magyarországi választásokon részt vehetnek a magyar állampolgársággal rendelkező romániai polgárok is, amennyiben személyi adataik aktualizálva vannak a
nemzeti választási névjegyzékben.
Az adatfrissítést követően akár online, akár az RMDSZ és az Eurotrans
Alapítvány területi irodáiban, illetve
az alapítvány által szervezett kiszállásokon is regisztrálhatnak a választáson való részvételre a szavazni
vágyók.

A jövő évi magyar országgyűlési választásokon részt vehet minden magyar állampolgársággal rendelkező személy, így a
romániai magyarok is, ha személyi adataik
naprakészen szerepelnek a választási névjegyzékben, és regisztrálnak a választásokra. Amennyiben valaki megházasodott,
gyermeke született, esetleg elvált vagy haláleset történt a családban, nevet vagy lakcímet változtatott, állampolgári kötelessége
jelezni a változásokat a magyar államnak
is.
„2021 első felében több mint 170 konzuli napot és 800 kiszállást szervezett az
Eurotrans Alapítvány. A területi irodáinkban történő ügyintézést is figyelembe véve
összesen mintegy 8000 honosítási kérelem
érkezett be hozzánk” – összegezte Nagy
Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány elnöke. Hozzátette, amennyiben valaki sze-

retne részt venni a 2022-es választásokon,
az adatfrissítést követően az alapítvány területi irodáiban és kiszállásain is örömmel
segítenek az Eurotrans munkatársai a regisztrációban.
Emellett a megszokott formában továbbra is igényelhető a magyar állampolgárság, a magyar személyi igazolvány, a
magyar útlevél és a különböző családtámogatások, mint az anyasági támogatás vagy
a Babakötvény. „Ha valaki még nem rendelkezik magyar állampolgársággal, de
szeretne élni a szavazás lehetőségével, arra
kérjük, igényelje mielőbb az állampolgárságot, hogy részt vehessen a választáson”
– nyomatékosított az alapítvány elnöke.
A magyarországi országgyűlési választások
iránt
érdeklődők
a
http://regisztracio.ro oldalon is tájékozódhatnak az adatfrissítési és regisztrációs procedúráról. Ugyanakkor a központi
Eurotrans iroda is tájékoztatást nyújt a
0800-420-111-es zöldszámon és az
info@eurotransalapitvany.ro e-mail-címen.
Az Eurotrans Alapítvány munkatársai ingyenesen segítenek az iratcsomó összeállításában, a kérelmek kitöltésétől a
fordítások elkészítéséig. A területi irodákban dolgozók meghatározott program szerint, előre meghirdetett helyszíneken
végzik munkájukat, amelyekről előzetesen
értesítik az adott települések lakosságát.
(RMDSZ-hírlevél)

1600-ra is növelhető. Ez azért fontos, mert a koronavírus delta variánsa főként a fiatalokat támadja –
tette hozzá.
A miniszter hangsúlyozta, a kórházak leterheltsége a járvány negyedik hulláma alatt jelentős
mértékben függ majd attól, hogyan
viszonyul a lakosság a koronavírus
elleni oltáshoz. „Ez mindannyiunkon múlik. Ha racionálisan döntünk, felismerve azt, hogy a
vakcina megvéd minket és a környezetünket a fertőzéstől, akkor ez
enyhíteni fogja a egészségügyi
rendszerre nehezedő nyomást” –
jelentette ki Ioana Mihăilă.
A sajtótájékoztatón Raed Arafat,
a belügyminisztérium katasztrófavédelmi osztályának (DSU) vezetője elmondta, távértekezletet
tartott a megyei kórházak sürgősségi részlegeinek képviselőivel az
esetszámok megnövekedésére való
felkészülésről. Arra kérte őket,
szervezzék meg úgy a munkát,
hogy tudják megfelelően ellátni
azokat a betegeket is, akiket nem
koronavírus-fertőzéssel vagy fertőzés gyanújával szállítanak hozzájuk.
Arafat tájékoztatása szerint jelenleg naponta átlagban 9-10 ezer
személy kerül a sürgősségire Romániában, ez a szám azonban a
járvány negyedik hulláma alatt jelentősen növekedhet. Az Országos
Egészségügyi Intézet (INSP) legfrissebb jelentése szerint a negyedik
hullám
tetőzésekor
a
kórházban kezelt fertőzöttek
száma elérheti a négyezret is.
(Agerpres)

Mobil oltóegységek
az iskolákban

A hatóságok szándéka az,
hogy a szeptemberben kezdődő tanévben valamennyi
iskolában működjenek mobil
oltóegységek – nyilatkozta
keddi sajtótájékoztatóján az
oltáskampányt koordináló
országos bizottság elnöke.

Valeriu Gheorghiţă elmondta,
ezekben a létesítményekben
nemcsak a 12 évesnél idősebb diákok kaphatják meg a koronavírus elleni vakcinát, hanem a
pedagógusok, a tanügyi személyzet és a gyerekek szülei és nagyszülei is. Az elképzelések szerint
az iskolák biztosítanak majd egyegy helyiséget a mobil oltóegységeknek. Ezek hetente egy napon
át, vagy akár a tanórák után fogadnák az oltakozni kívánó gyerekeket és hozzátartozóikat. A
katonaorvos hangsúlyozta, fontos
tudatosítani a gyermekes családokban, hogy a védettségüket növeli, ha valamennyi családtag be
van oltva, az iskoláskorúak
ugyanis könnyen megfertőzhetik
a veszélyeztetett csoportokhoz
tartozó hozzátartozóikat, akikkel
egy háztartásban élnek.
Valeriu Gheorghiţă adatokkal
támasztotta alá kijelentését: felmérések szerint a gyermekes családok tagjai 15–25 százalékkal
nagyobb valószínűséggel fertőződnek meg koronavírussal, mint
a gyermekteleneké. A koordinátor beszámolt arról is, a hatóságnak szándékában áll az egyetemi
campusok területén is olyan orvosi rendelőket nyitni, ahol felvehető a koronavírus elleni oltás.
Emellett szeptembertől a szülői
értekezletekbe bekapcsolódnának
online formában az egészségügyi
igazgatóságok képviselői, akik
válaszolnak a szülők oltással kapcsolatos kérdéseire. (Agerpres)

Erről jut eszembe

Bernádyék szobalánya volt. Török Krisztina (született Albert) életének 103. évében
hunyt el rövid szenvedés után. Mint a gyászjelentésében olvasható, a szeretett édesanyát,
anyóst, nagymamát, dédnagymamát, sógornőt, nagynénit, rokont, szomszédot és ismerőst
hétfőn, augusztus 23-án helyezték örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. Sokan ismerhették az egykori kis bedei
lányt, aki egyszer csak hirtelen a város híresnevezetes polgármesterének családi otthonába került szolgálni, vele egyidősök
azonban, akik a kezdetektől mesélni tudnának
róla, már hosszabb ideje nem lehetnek az élők
sorában. Hosszú az a több mint egy évszázad,
amit átélt, sorolni sem lehet mindazt, ami születése óta végbement a világban. Bármi is
érte, belső derűjét ő mindvégig megőrizte.
Személyesen nem találkoztam vele, de a YouTube-on megtaláltam azt a beszélgetést, amelyet a Román Televízió Marosvásárhelyi
Szerkesztőségének munkatársai rögzítettek
2009-ben, és abból egy idős, de rendkívül eleven, vidám és kedves egyéniség vitalitása sugárzott felém. Jó volt látni, amint unokájánál,
a Kishegyszőlőn levő lakásban fesztelenül
mesél emlékeiről. Mindenekelőtt Bernády
Györgyről, hiszen a szerkesztő riporter, Agyagási Levente elsősorban róla kérdezgette. És
milyen jó, hogy felkeresték, kevés olyan hiteles személyes emlékezés maradt az utókorra
a Városépítőről, mint az egykori szobalányé,
Krisztináé, akit „a Méltóságos Asszony Ilkának nevezett el, hogy könnyebb legyen szólítani”.
Nem hangzottak el égrengető dolgok ebben
a Bernády szobalánya voltam című 23 perces
kisfilmben, de a leglényegesebbet az emlékező
kimondta: „Nagyon jó ember volt a Méltóságos Úr”. Hogy akkoriban és később ki mit
mondott az utóbb „áldott rossz emberként” is
aposztrofált politikus városatyáról, abban is
lehet igazság, de ki ne hinne az egykori egyszerű, tizenéves falusi lánynak, aki ebbe az
előkelő új környezetbe csöppenve, ilyennek ismerte meg gazdáját. A Méltóságos „kicsi fiamként” szólította, és a házi teendőkön túl

azzal is megbízta, hogy hol ezt, hol azt vigyen
el neki, kísérje el ide meg oda a városi sétái,
teendői során. Még aprópénzt is gyakran vele
adatott a kéregető cigánygyerekeknek. Bernády György egészsége akkor már hanyatlóban volt, szeretett Györgyike lánya halála
nagyon megviselte. Krisztina néni erről is
részletesen mesélt a felvételen, felidézve az
utolsó időszakot is, amikor mindegyre az volt
a feladata, hogy „nyargaljon, hozza a gyógyszert!” Addig, amíg már az se használt, és
bánat, szomorúság telepedett a házra.
Egyfajta dokumentum ez a tévéfilm is,
ahogy azok a fényképek is, amelyeket a Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány
őriz arról a látogatásról, amikor az alapítvány vezetője beszélgetett a névadóról Tőkés
Krisztinával. Azóta több fontos könyv, tudományos igényű monográfia is megjelent Bernádyról. A legújabb ilyen kiadvány a Minta
és felzárkózás, az Iskola Alapítvány Kiadó és
a Lector Kiadó közös kötete Fazakas László,
Ferenczi Szilárd, Fodor János és Gál Zsófia
átfogó tanulmányaival. A szerzők alapos kutatások és tudományos források nyomán Kolozsvár és Marosvásárhely fejlődéstörténetét
vetik össze benne, a két város jeles élenjárója,
Szvacsina Géza, illetve Bernády György polgármestersége idejéből. A kötetet érdekesnek
ígérkező könyvbemutatón ismertetik a Vásárhelyi Forgatag keretében. A Teleki Téka udvarán augusztus 28-án, szombaton 12 órától
beszélget a könyvről Fodor János, Gál Zsófia
és Ferenczi Szilárd szerzőkkel a Lector Kiadó
vezetője, Gálfalvi Ágnes. A szakmai igényességgel elkészített 300 oldalas kiadvány gazdag személynévmutatójában Tőkés Krisztina
nevével nem találkozunk. Érthető, hiszen a
történelemtudomány szempontjából jelentéktelen az, amit a valamikori vásárhelyi cselédpiacon felfogadott szolgálólány emlékezete
megőrzött Bernádyékról, legfennebb az oral
history számára lehet érdekes. De illő megőriznünk magunkban az ő emlékét is, még
akkor is, ha már az újabb városünnep láza tereli másfelé a figyelmünket. (N.M.K.)
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A Hagyományőrzési Központ kiadványai A könyv éve Lejárt az előzsűrizés
Székelyudvarhelyen rendezvénysorozaton
Negyven rövidfilmet válogattak

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kiadványai is jelen lesznek A könyv
éve Székelyudvarhelyen elnevezésű könyves
rendezvényen. A Nagy-Küküllő-parti város
Sétaterén tartandó könyvvásár augusztus
26–29. között, csütörtöktől vasárnapig zajlik,
és kiváló programokat, könyvbemutatókat, illetve könyvekhez kapcsolódó beszélgetéseket
kínál az olvasni szerető, kikapcsolódni vágyó
közönségnek.

Hargita Megye Tanácsa Székelyudvarhelyen működő kulturális intézménye több éve jelentet meg különféle kiadványokat. Az intézmény standján az
érdeklődők megtalálják a vidék hagyománya, néprajza,
helyismerete és történelme tudomány-népszerűsítő köteteit. A székelység története immár több nyelven is
kötelező olvasmány minden korosztály számára, a népi
élettel kapcsolatos tudnivalókat a szakemberek írásai
révén ajánlják, a fotóalbumok e vidék szépségeit jelenítik meg, az Örökségünk 2014-ig megjelenő folyóiratai gazdag helytörténeti, néprajzi olvasmányt kínálnak,
és gyűjtők számára az egész sorozatot ajánlják. A legújabb kiadványok közül itt van a Virágvers, kutyatánc
című gyermekverskötet és a Gyertek haza, ludaim
című, udvarhelyszéki gyermekjátékokat bemutató
könyv, a Szikonyország eltűnőben? Életmód és men-

talitás, népszokás és játék Sóvidéken című kötet dr. Barabás László néprajzi írásaival.
Meglepetéseket is tartogat a Forrásközpont kiadója:
megvásárolható Sándor Zsigmond Ibolya Lelkek tárháza című, Székelykeresztúr múltjáról szóló tanulmánykötete vagy Nyitott szemmel címmel P.
Buzogány Árpád szólásgyűjtése a Gagy mentéről. A
meghívott szerzők e kiadványok kapcsán folytatnak
eszmecserét, ezáltal is közelebb hozva az emberekhez az olvasás és az így szerzett tudás értékét: vasárnap, augusztus 29-én 17 órakor a nagyszínpadon,
illetve 18 órától az irodalmi kávézóban P. Buzogány
Árpád művelődésszervező Bartalis Izabella menedzserrel és Sándor Zsigmond Ibolya muzeológussal beszélget.
Végezetül még néhány könyvcímet kiemelve: A székelység története, Csíki olvasókönyv, Több szem többet lát, Helytörténet és világtörténet, Jelképek a
Székelyföldön, Orczád verítékével… – Kovács Piroska Máréfalva-monográfiája, Udvarhelyszéki olvasókönyv, Székelyföldi népviseletek képeslapgyűjtemény, Másfél évtized képesszenciája (fotóalbum) és sok-sok más értékes könyv várja az érdeklődőket a Hagyományőrzési Forrásközpont könyves
standján csütörtöktől vasárnapig A könyv éve Székelyudvarhelyen rendezvénysorozaton.

A Szent Korona áll
a torockói Duna-nap középpontjában

A Szent Korona lesz a középpontjában az idei anyaországból is. Idén a járványügyi szabályok betarDuna-napnak. Torockón augusztus 28-án tása miatt kötelező a maszkviselés és az oltási igazoimmár hetedik alkalommal tartják meg a ren- lás.
A Hűséggel a nemzetért című kiállítás középpontjádezvényt.

„A torockói Duna-ház 2014-ben nyitotta meg kapuit.
Ez egy egész évben működő kulturális központ, amelynek kiemelkedő eseménye a Duna-nap, amely június
4-hez, a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódik.
Idén a járvány miatt lesz augusztus 28-án” – mondta a
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában.
Dobos Menyhért kiemelte: a közmédia a rendezvényen való jelenlétével is a szülőföldön maradást, a
megmaradást kívánja erősíteni. Amíg hitünket, kultúránkat, keresztény gyökereinket, anyanyelvünket őrizzük, és át tudjuk adni gyermekeinknek
hagyományainkat, addig van remény – tette hozzá.
Mint elhangzott, a Duna-napra a Kárpát-medence
minden részéről érkeznek érdeklődők, így Erdély minden szegletéből, a Felvidékről, a Délvidékről és az

I

mre és Zita mindig is úgy éltek a budapesti panelház harmadik emeletén,
mint a lenti nyüzsgéstől biztonságos
magasságba menekült madárpár. Az ötvenes
éveiben járó, fiatalos derűt árasztó nő csak
a legritkább esetekben hagyta el az aranyhalakkal, dzsungelhatást keltő szobanövényekkel és három kanárival benépesített
családi fészket. Vele egykorú élettársa munkaügyi kötelezettségei miatt rendszeresen kijárt, és útban hazafelé a bevásárlást is
elintézte. Örömmel végezte mindezt, hiszen
lételeme volt a mozgás, annak hiánya talán
fojtogatóvá tette volna számára a mindennapokat. Mi több, esténként futni is lement az
öreg betonóriás köré, amit párjával több
mint három évtizede fogadtak otthonukká.
Bőbeszédű szomszédok társaságára Imre sohasem vágyott, és – mintha ezt megérezték
volna a lakók – rendszerint senki nem próbált csatlakozni hozzá. Így ezek a napzáró
negyedórák, húsz percek a tökéletes békét,
nyugalmat jelentették számára.
– 1990 tavaszán, a vásárhelyi fekete március után jöttünk ki Magyarországra, még fiatal házasokként. A főtéri magyarverés volt
az a pont, amikor úgy éreztük, nincs többé
maradásunk a szülővárosunkban – kezdett
bele közös történetükbe az alig észrevehetően őszülő, magas, szikár férfi. – Az ideút
zökkenőmentes volt, minden akadály nélkül
jutottunk ki a ,,szabadság földjére”. Ideiglenesen egy gyerekkori barátomnál szálltunk
meg, akinek még a nyolcvanas évek elején
sikerült átszökni a határon. Hónapokat élveztük az ő és a felesége vendégszeretetét –
amiért örökre hálás leszek –, és közben elkezdtük szép lassan felépíteni a saját új életünket. Első lépésként munkát kerestünk, és

be a 29. Alter-Native
versenyprogramjába

Negyven rövidfilm versenyez
a nagydíjért az idei, immár
29. alkalommal sorra kerülő
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon,
amely
szeptember 29-e és október
3-a között zajlik Marosvásárhelyen, a Magyar Demokratikus
Ifjúsági
Szövetség
(MADISZ) szervezésében, az
Érted Egyesület társszervezésével.

A szemlére 838 alkotással neveztek be, és idén is online döntött
az előzsűri arról, hogy melyek kerülhetnek be a versenyprogramba.
Az Ármeán Otília (egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem),
Durst
György (producer), Hartyándi
Jenő (független filmes), Radu Vasile Igazság (vizuális művész,
filmrendező, a bukaresti I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti
Egyetem professzora), Németh
Előd (újságíró, filmkritikus, az
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál művészeti igazgatója)
és Schneider Tibor (filmrendező, a
Román Televízió operatőre) alkotta előzsűri végül 25 animációt,

ban a Szent Korona áll, tizenkét óriásmolinón mutatják
be a korona történetét, de látható lesz annak másolata
is, amelyet tavaly vásároltak meg.
A délutáni kulturális programban fellép Tóth Péter
Lóránt és Hajvert Ákos versmondó, lesz operettblokk,
az esti Összetartozás-koncerten pedig Varga Miklós,
Keresztes Ildikó és Baricz Gergő énekel, a rendezvényt
tűzijáték zárja.
A műsor összeállításába, kiemelten a gyerekprogramokéba, a helyieket is bevonják, napközben lesz kalandjáték, kincskeresés, íjászat, zene és tánc.
Augusztus 28-án az M1-en többször élőben bekapcsolódnak az eseményekbe, szeptember közepén pedig
a Duna World csatornán 26 perces összeállítást láthatnak a nézők a Duna-napról. A rendezvényről további
részletek a duna-haz.com-on. (MTI)

Hazatérők

rövid időn belül találtunk is. Egy gyorsétkezdében helyezkedtünk el mindketten, Zita mosogatóként a konyhán, én mint takarító. Így
meglett az anyagi feltételünk ahhoz, hogy albérletbe költözzünk, lassacskán pedig, amint
fizetősebb álláshoz jutottunk, bankhitelből a
saját, kicsi életterünket
is kialakíthattuk. Nem
azt akarom mondani,
hogy minden könnyen
ment, de a szükséges segítséget mindig megkaptuk az előrehaladáshoz.
– Ha egy sajnálatos baleset miatt nem
robbanok le, vagyis nem válok munkaképtelenné, talán még ennél is könnyebben összejöttek volna a dolgok – szólalt meg Zita is
szép, énekkarba illő hangján. – De sajnos
egy autóbaleset – amit egy kollégám kocsijában éltem át, és a mai napig igyekszem elfelejteni, épp ezért nem szívesen beszélek
róla – hosszabb időre ,,kivont a forgalomból”. A párom a legnehezebb időszakban is
példásan kiállt mellettem, ápolt, erősített,
nélküle talán a mai napig sem sikerült volna
talpra állnom.
– Á, dehogynem, szívem – hessintett
egyet a levegőbe a férfi, mielőtt cigarettára gyújtott. – Az, hogy volt erőd újrakezdeni, egyedül rajtad múlt. Azzal pedig,
hogy megszűnt a munkaviszonyod, lehetőséget kaptál az igazi, meleg otthon megteremtésére. Mert, tudod – fordult felém újra
beszélgetőtársam –, az én asszonykám
akkor is kétfogásos ebéddel és patyolattiszta lakással várt haza a munkából, ami-

kor még csak székekbe kapaszkodva tudott
mozogni.
– Te pedig elkényeztettél a figyelmeddel és
a szereteteddel. Szóval, kvittek vagyunk – kacagott Imrére Zita tekintete. – Képzeld el –
nézett újra rám –, képes volt hetekig túlórázni azért, hogy a
következő ,,épkézláb”
nyaramon elvigyen egy
párizsi üdülésre. Kislánykoromtól ez volt az
álmom, és neki ezt is sikerült teljesíteni. Pedig azt mondják, a túl
korán kezdődő párkapcsolatok nem hosszú
életűek, és a miénk diákkori szerelemnek indult. Igaz, sokkal szebben, lassabban, mint
mostanság. Imre esténként a tömbházunk közelében ,,ólálkodott”, én meg szóltam a szüleimnek, hogy leviszem a szemetet, és a
piszkosvödörnek nevezett házi kukánkkal indultam is gyorsan lefelé a lépcsőn. Rendszerint pár percet beszélgettünk, és kaptam egy
puszit az arcomra – évekig mindössze ennyiből álltak a nagy találkozások, amiktől aztán
madarat lehetett volna fogatni velem. Csak
tizenkettedik osztály végén, a bankettre készülve mertük a felnőtteket is beavatni a kapcsolatunkba. Aztán nekem jött az egyetem,
Imrének a katonaság. De soha semmilyen
külső körülmény sem tudta megtörni a köztünk lévő varázst. Harmadéves egyetemista
voltam, amikor eljött a várva várt lánykérés.
Életem legjobb döntése volt, hogy akkor
igent mondtam.
Pár percnyi csend után újra az asszony
szólalt meg.

11 kisjátékfilmet, két dokumentumfilmet és két kísérleti filmet válogatott be az összesen kilenc órát
kitevő versenyprogramba. Az erre
érdemesnek tartott munkákat huszonegy országból küldték be, közülük 9 magyar, 6 francia, 5 orosz,
4 pedig romániai gyártású.
A fesztivál nagyzsűrije – ha a
járványhelyzet megengedi – a
helyszínen bírálja majd el a filmeket. A zsűri tagjai: Milos Itic szerbiai filmrendező, filmkritikus, a
filmovipreporuke.com alapítója;
Tudor Cristian Jurgiu filmrendező,
forgatókönyvíró; Kocsis Ágnes
Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró; Titus Muntean filmrendező, forgatókönyvíró; Visky
Ábel filmrendező.
Amint azt a szervezők korábban is jelezték, idén a fesztivál
visszatér(ne) hagyományos helyszínére, a marosvásárhelyi Kultúrpalotába,
ha
azonban
a
járványügyi szabályok nem teszik
lehetővé a filmfesztivál beltéri
megszervezését, az elmúlt esztendőhöz hasonlóan a főtéri nyári
színpad fog helyet adni a vetítéseknek. (Knb.)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

– Az egyetlen dolog, amit sajnálok, hogy
nem született gyerekünk. Pedig rengeteget
próbálkoztunk. Talán a sok stresszhelyzet
miatt alakult így, mert feszültségből, munkatársi és egyéb intrikákból nekünk is kijutott,
a balesetemről nem is beszélve. De ettől eltekintve gyönyörű évtizedeket tudhatunk magunk mögött, a pesti otthonunk pedig a
szépség és a biztonság szigete.
– Milyen gyakran szoktatok hazajönni? –
tettem fel évtizedek óta nem látott ismerőseimnek a jó ideje kikívánkozó kérdést.
– Kezdetben ritkán, mert dolgozni kellett,
és minden forintra vigyázni – vette át a szót
Imre. – A későbbiekben aztán egyre gyakrabban ültünk fel a Vásárhelyre induló autóbuszra. Amíg mindkettőnknek éltek a szülei,
évente többször is hazahúzott a szívünk, és
nem csak az ünnepekre. Aztán sorra mind átköltöztek a ,,túloldalra”. Utolsóként apósom
távozott, idén februárban. A sógoroméknak
most sikerült vevőt találni a szülői házra, az
adásvételhez pedig természetesen Zitára is
szükség volt, ezúttal kimondottan ezért jöttünk.
– Szerettem volna még egyszer megnézni
az egykori otthonomat, a lánykorom féltve
őrzött világát, de bár ne tettem volna – fátyolosodott el az asszony hangja. – A kiüresített tér ijesztően idegennek hatott, mintha
az életem első húsz esztendeje csupán illúzió
lett volna. Pedig tudom, hogy nem így van,
és ami fontos, az úgyis bennünk, velünk
marad.
– Ez így is van, kedvesem. Ami igazán a
miénk, az mindenhova elkísér – simogatta
meg Zitát tekintetével a férfi, aztán intett a
beszélgetőhelyünkként szolgáló kávézó pincérének, hogy hozhatja a számlát.
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LAPAR-elnökségi gyűlés

Augusztus 23-án Bukarestben, az Agrárakadémia székhelyén ülésezett a LAPAR (Liga
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – Romániai Mezőgazdasági Termelők Ligája) elnöksége, amelyen részt vett Fazakas
Miklós, az RMGE-Maros elnöke és Bíró Csaba
alelnök is. A gyűlésről Fazakas Miklós számolt
be lapunknak.

A farmerek első országos
kongresszusa
Szerkeszti: Vajda György

A Farmerek Ereje Egyesület
(Asociaţia Forţa Fermierilor) szeptember 7-én Bukarestben a Pallady
Auditóriumban tartja meg a gazdakongresszust, amelyre a vírusjárvány okozta helyzetben mintegy
500 résztvevőre számítanak.
A rendezvényre várják az országban levő összes típusú farm,
mezőgazdasági tevékenység elitjét, ugyanakkor európai, országos
és helyi szakmai képviselők, közigazgatási egységek vezetői, szakpolitikusok
jelenlétére
is
számítanak.
Az első farmerkongresszus szervezését hivatalosan június 30-án,
az európai uniós alapok pályázati
lehetőségéről szervezett országos
rendezvényen jelentették be, ahol
több mint 100 gazda vett részt,
online több mint 6000-en követték az eseményt. A kongresszus
nyílt fórum, ahol a szakma képviselői találkoznak a farmerekkel, a
mezőgazdasági üzleti ág, a mezőgazdasági élelmiszeripari termékeket előállító és forgalmazó
cégek, szolgáltatók képviselőivel.
Ennek megfelelően szervezik
meg majd a panelbeszélgetéseket,
és hoznak közös döntéseket. A

szervezők célja, hogy elsősorban
az érintettek, a gazdák, az élelmiszeripari termelésben, -ellátásban érintettek politikamentesen
mondják el gondjaikat, és az országos, valamint a helyi közigazgatásban dolgozókkal, a politikai
döntéshozókkal közösen találják
meg a számukra megfelelő megoldásokat.
Vlad Macovei, az egyesület elnöke a sajtónak azt nyilatkozta,
hogy „a farmerek nem akarnak mímelt szaktanácsadást, protokollképeket
bizonyos
mezőgazdasági
létesítmények átadásakor, hanem
valós, konstruktív és hatékony
együttműködést a döntéshozókkal,
olyan partnerkapcsolatot, amely a
kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen
alapszik, hiszen a mezőgazdasági
élelmiszeripar az ország belbiztonságát erősítő stratégiai ágazat”.
Az érdeklődő magánszemélyek
(gazdák) a contact@fortafermierilor.ro e-mail-címen jelentkezhetnek,
míg a partnerkapcsolatot létesítendő
cégek a marius.bran@fortafermierilor.ro címen jelezhetik együttműködési szándékukat az egyesület
fejlesztési igazgatójának (Marius
Cătălin Bran).

Elmondta, a LAPAR alapító tagja a Gabona Terméktanácsnak, az Országos Mezőgazdasági Szövetségnek (Alianţa pentru Agricultură), csatlakoztak
partnerként olyan szakmai szervezetek, mint a Kukoricatermesztők Országos Szövetsége, a Kis- és Középvállalkozások Országos Szövetsége, ugyanakkor
a szövetség képviseli Romániát a Copa Cogecában,
az Európai Unió gazdaszövetségében. A Copa Cogeca
szakbizottságaiban az RMGE-Maros szakértői is jelen
vannak.
A LAPAR vezetőségi gyűlésén jelenlevők elemezték a szervezet elmúlt félévi tevékenységét, áttekintették mindazt, ami az említett szakbizottságokban
történt. Ugyanakkor az uniós képviselet mellett a
szakmai szervezetek képviselői jelen vannak a romániai mezőgazdasági szaktárca koordinálásával készülő
országos fejlesztési tervet kidolgozó különböző szakbizottságokban.
Nehéz a feladata a szakmai szervezeteknek,
ugyanis az említett vidékfejlesztési terv körvonalazza
majd azokat az elvárásokat és feltételeket, amelyek

Indul a fiatal gazdákat
támogató pályázat

A Vidéki Beruházásfinanszírozási Ügynökség
(AFIR) augusztus 27-én reggel 9 órakor indítja a fiatal gazdák, illetve a kis gazdaságok
fejlesztését célzó projektekre való jelentkezést, ahol az előbbiek 70 ezer eurót, a kisgazdaságok pedig 15 ezer eurót is igényelhetnek.

A fiatal gazdákat a 6.1-es intézkedéscsomaggal karolják fel. Az idén – az előző évekhez viszonyítva – jelentősen nőtt a pénztámogatás. Akik először
pályáznak, azok 100%-ban vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek legfeljebb 3 évre, melynek értéke 40 ezer eurótól 70 ezer euróig terjed. Az odaítélt

„Olyan, amilyen, de itthon vagyok”

Vannak egyszerű történetek,
amelyek
példaértékűek.
Olyan emberekről szólnak,
akik köztünk járnak, egyszerűen gondolkodnak, és dolgoznak.
Keményen.
Magukért, másokért. A gazdaélet
nem leányálom – mondják, és
ez így is van. De annak, aki
szereti, aranybánya, megtartó
erő lehet. Jó hallani, hogy van
olyan ebben a menni vagy
maradni dilemmában, aki az
utóbbi mellett dönt.

Vajda György

A 42 éves Sinka Sándor sóváradi gazda háza a falu végén, a
Küküllő partján van. Fiatalként a
mezőgazdaságból él. Háza épülőben, udvarán a szorgos gazdaember
„rendetlensége”
fogad.
Amikor a kezdetekről faggatom,
mosolyogva mondja, hogy gye-

Fotó: Vajda György

rekkora óta szerette az állatokat,
galambokat tartott, akváriuma
volt. Szovátai blokklakóként hazajárt sóváradi nagyszüleihez,
ahol kecskét, juhot, sertést gondozott. Alapszakmája szerint ács és
kőműves. Németországban és Magyarországon vendégmunkásként
dolgozott.
– Mindig tudtam, hogy a külföldi
munka csak alkalmi. Sóváradon
vettem házat a falu végén, hogy biztosítsam a szabad kijárást az állatok
számára. Örököltünk 14 hektár földet, aztán folyamatosan gyarapítottuk a tulajdont – mondja.
Jelenleg 45 hektár kaszálója és
legelője van, mindent megvásárol,
ami eladó. A szarvasmarha-tenyésztést még középiskolás korában
kezdte, először hét állattal, majd félbehagyta, aztán megint nekirugaszkodott, s amikor oda jutott, hogy
megvásárolta a házat és a telket,
már nem volt visszaút. Jelenleg 18

alapján lehívhatók, elkölthetők majd az Európai Unió
által az elkövetkezendő pénzügyi időszakban (hét
évben) az ország rendelkezésére bocsátott, megpályázandó összegek. A LAPAR azon dolgozik, hogy
ennek alapján Brüsszel a hazai gazdák számára a
legelőnyösebb feltételeket biztosítsa. Sajnos többek
között a környezetvédelmi követelmények miatt olyan
kritériumok körvonalazódnak, amelyeket a romániai
sajátosságok miatt szinte lehetetlen teljesíteni. Ezek
által ellehetetlenítenék a hazai mezőgazdaság derékhadát jelentő kis és közepes farmokat, gazdaságokat.
Magyarországon is hasonló a helyzet, és több európai
országban elégedetlenek a szakmai szervezetek az
unió tervezett agrárpolitikájával, így valószínű, hogy
egyeztetések sorozata előtt állnak a minisztériumok,
fontos, hogy ebben a folyamatban mit képviselnek a
szakmai szervezetek. Ezért is volt jelentős a bukaresti
tanácskozás.
– Különösen fontos Erdély és Székelyföld számára,
hogy óvjuk meg a hagyományos családi gazdálkodási
formát, hiszen itt másként nem igazán lehet gazdálkodni. Ennek egyik biztosítéka, hogy az itt élők ne
adják el területeiket. Azzal is tisztában vagyunk, hogy
egyre nehezebb a mezőgazdálkodás, hiszen állandóan
nőnek az inputok árai, nincs munkaerő, szűkül az értékesítési piac, nincs megoldva a vadkárok rendezése
– de mindezeket hazai szinten kell rendezni, és ezekben is hangsúlyos szerepet vállalnak fel a szakmai
szervezetek – mondta Fazakas Miklós.

fejőstehene és 17 növendékállata
van. Tíz év alatt növelte ennyire
önerőből az állomány létszámát.
– Néhány nappal ezelőtt a szemem láttára vitte el a medve az
egyik szarvasmarhámat.
Ott álltam a közelben, és megbizonyosodtam, hogy egyszerűen
nem lehet csinálni semmit –
mondja, arra meg gondolni sem
mert, hogy ő is áldozatul eshetett
volna.
– Úgy gondoltuk az elején, hogy
10 állatot tartunk, de rájöttünk,
hogy ezzel nincs mit kezdeni, a minimális állatlétszám 25 felett kell
legyen, hogy megérje gazdálkodni
– mondja, majd hozzáteszi: a tejet
házaknál adják el, nagyobb mennyiségben pedig a székelyudvarhelyi
Lactis cég veszi át szerződéses alapon.
Amikor a szakismeretről kérdeztem, annyit mondott: egyszerűen
odanőtt hozzá az állattenyésztés,
munka közben, lassan szereztek tapasztalatot. Fiatalként még óvatos a
pályázatokat illetően, igaz, tavalyelőtt a Pro Economica kiírásának
köszönhetően új bálázó- és fóliázógépet vásárolt. Az istállót önerőből
építette. „Értek hozzá, ács vagyok”
– jelenti ki büszkén. Közben két
kisgyerek figyeli kíváncsian a beszélgetésünket.
– Meg lehet élni ebből? – jön automatikusan a kérdés.
– Igen, csak ki kell használni a
lehetőségeket – érkezik a válasz.
Sajnálja, hogy a fiatal farmereknek
szánt támogatásról lemarad, hiszen
40 év a felső korhatár. Attól még
vannak tervek. Nagyobb istállót
építene... no és a földek. A területek
nagy részét zsebszerződéssel vásá-

összeget elsősorban az SO-érték (Standard Outputérték, amely a gazdaság nagyságát jelöli) szerint ítélik
oda. Az idei kiírásnál előnyt jelent, ha a fiatal gazda
programjában szerepelnek környezetvédelmi intézkedések, a gazdaságban a jobb feltételek megteremtése,
illetve a biogazdálkodás. Ugyanakkor az a pályázó kap
több pontot az elbírálásnál, aki legalább három farmon
gazdálkodik és agrártudományi végzettsége van.
Az útmutatót (Ghidul solicitantului pentru submăsura 6.1) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
(www.madr.ro)
honlapjáról
lehet
pdf-formátumban letölteni.

rolta. Nincsen rendezve a földterületek tulajdonjoga, ami hátráltatja a
fejlődést.
Aztán egy érzékeny témát vetek
fel: a társulásét.
– A társulással nem igazán vagyunk kibékülve, mindenkinek
megvan a területe, nem egyezünk
jól, a legelők körül is zűr van. Próbáltunk társulni a tejszövetkezetbe,
most megint van erre lehetőség, de
senki nem akar hallani róla. Mindenki a maga útját akarja járni. Veszítettünk pár évet... – mondja
sajnálkozva.
Megtudjuk, hogy franciaországi
példára az RMGE-Maros szándékában áll megyei szinten létrehozni
egy egységes mezőgazdasági élelmiszerterméket feldolgozó egységet, ahova a kisgazdák vinnék
termékeiket. De ez még csak elképzelés. Korábban Sóváradon volt
már próbálkozás egy közös tejfel-

dolgozó létesítésére, de az emberek
nem akarták összerakni az alaptőkét. A feldolgozott termék árát a
szállítási kiadások emelik. Ezt lehetne kiiktatni – mondja Bíró
Csaba polgármester, az RMGEMaros alelnöke, aki hozzáteszi: a
mentalitáson kellene változtatni.
Aztán újra a gazdának szegezem
a kérdést: a nehézségek ellenére
miért jött haza külföldről? Gondolkodás nélkül rávágja: „A németországi főnököm megígérte, hogy
elintézi a letelepedést, nem kis öszszegért dolgoztam, igaz, 10 órát naponta, de utána nyugodt voltam.
Idejében megkaptam a pénzt. De a
családot is vinnem kellett volna”. A
család, az otthon, az ősi fészek hazavonzotta.
„Olyan, amilyen, az élet, de itthon vagyok” – mondja büszkén. Jó
hallani – tegyük hozzá.
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A spanyolokkal és az izlandiakkal
egy csoportban a magyarok és a románok

Spanyolországgal, Romániával
és Izlanddal került egy csoportba
a magyar válogatott a 2023-as női
kosárlabda-Európa-bajnokság selejtezőjében.
A Szlovéniában és Izraelben tartandó kontinenstornára 38 csapat
nevezett be. A két házigazda is játszik majd a kvalifikációban, de ők
automatikusan ott lesznek az Ebn, amelyre rajtuk kívül még 14
csapat jut ki. A 38 együttest tíz
csoportba sorsolták, nyolc kvartettbe és két trióba.
A magyarok a világranglistán
elfoglalt helyezésük révén a 4-es
kalapba kerültek, a románok az 5ösbe, az ellenfeleket az 1-es (Spanyolország) és a 8-as (Izland)
kalap válogatottjaival sorsolták
össze a C csoportban.
A spanyolok a júniusi Európabajnokságon hetedikek lettek,
majd a tokiói olimpiát a hatodik
helyen zárták. A románok, a magyarokhoz hasonlóan, lemaradtak
az idei Eb-ről, az izlandiak pedig
jobbára a kis országok tornáin indultak.
A tíz csoportelső mellett a négy
legjobb csoportmásodik jut ki az
Eb-re. Ha Szlovénia és Izrael
közül az egyik a 14 kijutó között
van, akkor az ötödik legjobb csoportmásodik is megy a tornára. Ha
mindkét házigazda a 14 kvalifikáló gárda közé kerül, akkor a hatodik legjobb csoportmásodik is
kijut.
A selejtezőket 2021. november
7. és 15., 2022. november 20. és
28., valamint 2023. február 5. és
13. között rendezik.

Bálint Zsombor

Fotó: a Magyar Asztalitenisz-szövetség közösségi oldala

Fotó: a Román Kosárlabda-szövetség honlapja

A 2023-as Eb selejtezőcsoportjai
A csoport: Belgium, Bosznia-Hercegovina, Németország, ÉszakMacedónia
B csoport: Franciaország, Ukrajna, Litvánia, Finnország
C csoport: MAGYARORSZÁG, Spanyolország, ROMÁNIA, Izland
D csoport: Törökország, Szlovénia, Lengyelország, Albánia
E csoport: Szerbia, Horvátország, Bulgária
F csoport: Oroszország, Montenegró, Dánia, Ausztria
G csoport: Görögország, Nagy-Britannia, Portugália, Észtország
H csoport: Olaszország, Szlovákia, Luxemburg, Svájc
I csoport: Fehéroroszország, Csehország, Hollandia, Írország
J csoport: Svédország, Lettország, Izrael

Magyarország társrendező lenne 2025-ben
Magyarország társrendezője lenne a 2025-ös férfi-Európabajnokságnak. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
(MKOSZ) honlapja szerint az elnökség döntése értelmében Magyarország otthont adna egy csoportnak, valamint a helyosztóknak is a négy év múlva sorra kerülő kontinenstornán. A
pályázattal kapcsolatos első adminisztratív lépéseket augusztus
végéig kell megtenni a nemzetközi szövetség felé.

Félig tele, félig üres a pohár

Két olyan csapat – a FCSB és a
Sepsi OSK – találkozott a labdarúgó 1. liga 6. fordulójának zárómérkőzésén, amelyek igencsak
adósak maradtak eddig a szurkolóiknak, és egyik sem igen engedhetett meg magának újabb ballépést.
A döntetlenben pedig mindkettő a
pohár tele felét láthatja. A másik
fele viszont üres maradt, különösen
a Sepsi OSK számára, amely egy
büntetőt is kihagyott.
Az utóbbi években megszoktuk,
hogy a FCSB és Sepsi OSK
meccsein szikrázik a levegő, ezúttal
sem volt ez másként. Különösen,
hogy a rivalitásra rátevődött a két
fél nem túl fényes helyzete a rangsorban. Ám az sem meglepetés,
hogy az OSK sokkal jobban játszott, mint a Mioveni vagy a FC
Argeș ellen, hiszen a jobb csapatok
ellen mindig jobban tudja motiválni magát. A találkozó elején a
középpálya inkább a szentgyörgyieké volt, ám a FCSB tudott hamarabb veszélyessé válni. A 20.
percben Cordea gyors felfutása után
Tănase lövése telibe találta
Niczulyt, egy perccel később pedig
Vinicius egy szöglet után a kapus
kezébe fejelt. Aztán azonban jöttek
a vendégek is. A 31. percben Golofca bogozta össze a védők lábát,
de hiába játszotta tisztára magát, a
hosszú sarok mellé lőtt. Ő harcolta
ki a 36. percben azonban azt a szabadrúgást, amelyet Aganović a fal
mögött a felső sarokba csavart (01). A gól megfogta a házigazdát,
amely nem tudott több helyzetet kidolgozni a szünetig.

Újra világbajnokságot
rendezne a Magyar
Asztalitenisz-szövetség
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Fotó: a FCSB közösségi oldala

A második félidő elején Tamás
Nándor lendületből elhúzta a védő
mellett, de 12 méterről a rövid
sarok mellé küldte, a 49. percben
pedig Aganović újabb szabadrúgása
már nem volt elég erős Vladnak.
Aztán az első FCSB-helyzetből a
második félidőben, az 58. percben
gól született. Egy jobb oldali szögletből érkező labdát Ovidiu Popescu keresztben visszafejelt az
ötösön, és Tănase szinte az alapvonalról a felső léc segítségével fejjel
a hálóba küldte (1-1).
Noha a FCSB játszott otthon, a
Sepsi OSK volt utóbb sokkal közelebb a győzelemhez. A 66. percben
Ov. Popescut megelőzte Păun, aki
felrúgta a tizenhatoson belül. A

büntetőt azonban Mitrea bűn roszszul végezte el, gyakorlatilag belerúgta az elvetődött Vladba. A 87.
percben aztán egy újabb meccslabda
maradt ki, amikor Ňinaj fejelte viszsza az ötösre Csuncsukov elé, a bolgár kapáslövését azonban Vlad a
csodával határos módon hárította.
Noha a futballja szempontjából
jól látható a pohár teli fele, a csupán
egy pont további lemaradást jelent,
így a Sepsi OSK-nak a gyengébben
jegyzett csapatok ellen is illene sokkal jobban játszania.
Legközelebb vasárnap azt a Botosánt fogadják, amelynek eddig
hat meccsből négy győzelme van,
és ráadásként az eddigi első (ráadásul hazai) vereség után érkezik.

Újabb világbajnokságnak adna
otthont Magyarország, és egy
Grand Smash-tornát is vendégül látnának, jelentette be a Magyar Asztalitenisz-szövetség (MOATSZ)
elnöke.
Nátrán Roland emlékeztetett rá,
hogy Magyarország számos legendás játékost adott a sportágnak, és
azon vannak, hogy a következő generációkból is kinőjenek hasonló tudású asztaliteniszezők. Ezt a célt
szolgálja az is, hogy 2013-tól kiemelt figyelmet és energiát fordítanak világversenyek magyarországi
rendezésére. A World Tour mezőnye
minden évben ellátogatott Budapestre, és a magyar főváros sikeres
Európa-bajnokságnak (2016), majd
világbajnokságnak (2019) is otthont
adott az utóbbi esztendőkben. Pénteken a WTT Contender-versenyre
tettek pontot, amely az első európai
WTT-esemény volt.

Nátrán Roland úgy véli, a World
Table Tennis életre hívásával a
sportág nagyot lép előre világviszonylatban is. „Elősegíti a magyar
asztalitenisz fejlődését is, hiszen
miközben keményen dolgozunk
azon, hogy kineveljük a világ asztalitenisz-legendáinak következő
generációját, a fiatalokra ösztönzőleg hat, ha testközelből látják a legnagyobb sztárokat“ – mondta.
A sportági vezető az egyik legfontosabb rövid távú céljuknak nevezte, hogy Magyarország legyen a
házigazdája a legmagasabb kategóriájú WTT-versenyek, a Grand
Smash-tornák európai állomásának.
„Imádjuk az asztaliteniszt, így
imádjuk a világbajnokságot is. Néhány év múlva tehát szívesen újra
vendégül látnánk Budapesten a teljes asztalitenisz-családot“ – fogalmazott a magyar szövetség első
embere.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 6. forduló: Bukaresti FCSB – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1 (0-1)
Bukarest, Nemzeti Aréna. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár)
– Valentin Avram (Bukarest), Alexandru Cerei (Kolozsvár). Tartalék: Iulian Călin (Ștefănești). Ellenőr: Corneliu Fecioru (Bukarest).
Gólszerzők: Tănase (58.), illetve Aganović (36.).
Sárga lapok: Ov. Popescu (10.), Tănase (68.), Crețu (73.), illetve
Ňinaj (54.), Păun (64), Ștefănescu (68.).
FCSB: Vlad – Crețu, Vinicius, Cristea, Radunović, Oct. Popescu, Ov. Popescu (85. Perianu), Olaru, Cordea (85. Stoica), Tănase, Coman (71. Mamut).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Tamás Nándor
(89. Dumitrescu), Aganović (77. Eder), Fofana (56. Tincu), Păun,
Golofca (77. Askovszki), Bojić (46. Csuncsukov), Ștefănescu.
Eredményjelző
* 1. liga, 6. forduló: CS Mioveni – Universitatea 1948 Craiova
1-0, Bukaresti FCSB – Sepsi OSK 1-1.
* 2. liga, 4. forduló: FK Csíkszereda – Concordia Chiajna 0-3.
* NB II, 5. forduló: Szolnoki MÁV FC – Diósgyőri VTK 2-0.
1. Kolozs. CFR 1907
2. Rapid 1923
3. Botosán
4. Farul
5. UTA
6. FCSB
7. CSU Craiova
8. Mioveni
9. Univ. 1948
Craiova
10. Târgovişte
11. Dinamo 1948
12. Voluntari
13. Sepsi OSK
14. FC Argeş
15. Medgyes
16. Clinceni

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6

Az 1. liga állása
6
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2
3
3
0
3
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1
2
2
1
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1
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1
3
0
0
2
1
1
1

0
0
1
1
1
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3

3
2
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4
3
4
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5

9-3
7-0
6-4
6-1
6-3
8-5
7-7
4-5

6-7
4-5
6-9
5-10
5-7
4-6
4-8
5-12

18
16
13
11
11
9
9
9
7
6
6
6
5
4
4
1

8 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KÖZÉRDEK ___________________________________________ 2021. augusztus 25., szerda
Ki lehet lábalni
a végtelen hulladéktengerből?

Jelentős gázárnövekedésre számíthatunk

Egy fecske
nem csinál tavaszt...

A világ egyik legjelentősebb
problémája a környezetszennyezés, és sajnos erre
nem fektetnek elég nagy
hangsúlyt. Vannak persze
ilyen célból hozott intézkedések, azonban a legégetőbb
kérdéssel, a szeméttel nem
igazán foglalkoznak. Világviszonylatban sorra hozzák a
szigorításokat a gépjárműveket illetően, egyes városokba
már csak Euro5-ös vagy annál
jobb autóval lehet behajtani.
A régi és sokat szennyező autókat pedig sorra adóztatják
meg az Európai Unióban. Tagadhatatlan, erre is szükség
van, hogy kevesebb káros
anyag kerüljön a levegőbe.
De felmerül a kérdés, hogy mi
lesz ezekkel a roncsokkal?
Szemét lesz belőlük, valahol
lerakják őket, és ki tudja,
mikor lesznek újrahasznosítva, már ha ez egyáltalán
megtörténik.

Nagy-Bodó Szilárd

(Folytatás az 1. oldalról)
Sokan maradtak a régi szolgáltatónál, vagy az egyetemes szolgáltatói árral, vagy szerződéskötés esetén
a szabadpiaci árral. A fogyasztóknak ez év derekán
azzal kellett szembesülniük, hogy a gázszámlák értéke ugrásszerűen megugrott. Hogyan látja ezt az
energiaár-szabályzó hatóság alelnöke, Nagy-Bege
Zoltán?
A fogyasztói ár 15-20 százalékkal,
a nagykereskedelmi ár 80 százalékkal nőtt
– A hatóság „levette a kezét” az energiaárakról, s
hagyta elszabadulni a piacot. Mit tehet a fogyasztó,
hogyan védheti ki valamelyest az áremelkedést?
– A földgázpiacon a szabályozott árak tavaly július
elsejétől megszűntek. Azok, akik tavaly július elsején
nem álltak át a szabadpiaci szerződésre, azoknak
ugyanaz a szolgáltató biztosította az ellátást, azon az
áron, amelyet tavaly május–júniusban kiközöltek.
Ezek az árak egy évig voltak érvényesek. Azokkal,
akik maradtak a régi szerződéssel, s nem kötöttek szabadpiaci szerződést, idén június végéig a szolgáltató
közölte, hogy július 1-je után milyen áron biztosítja a
földgázt. Ezek az árak – attól függően, hogy ki melyik
szolgáltatónál volt – 15-20 százalékkal magasabbak,
mint az elmúlt éviek.
– Igen, de közben a világpiacon nagyon megdrágult a földgáz, és ez a kisfogyasztó zsebét terheli.
– Július 1-je után a nagykereskedelmi piacon elég
zavaros lett a helyzet, az árak tovább emelkedtek.
Ami elsősorban annak tudható be, hogy az Oroszországból Európába irányuló földgázellátással gondok
voltak. A Gazprom két fontos gázvezetéken végzett
karbantartási munkálatokat, köztük az 1-es Északi
Áramlaton, és emiatt korlátozták a szállítást, ami rögtön meglátszott az árakon. Aztán a múlt héten tűzeset
volt egy gázkezelő üzemben, ami megint ellátási
problémákat okozott Európában, s ez is rögtön érezhető volt a piacon. Amikor a szolgáltatók május–június folyamán kiközölték a szolgáltatói árakat,
amelyeket egy éven át alkalmaznak, az európai piacon a földgáz ára megawattóránként 35 euró körül
volt, most már 47–48 euró körül van. Ez a rövid távú
szerződéseket befolyásolja, de látjuk már, hogy a
jövő évi szerződéseket is magas áron kötik meg. A
július 1-jétől érvényes szerződésekben a leszögezett
ár marad, de ezek 15–20 szalékkal magasabbak, mint
a július elseje előttiek. Eddig megawattóránként 120–
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130 lej körüli volt, de most már 150 lejért is kötnek
szerződést.
– Az egyik hírügynökség nemrégiben közölte, hogy
Észak-Európában 80 százalékkal nőtt a gáz ára, s a
raktárak sincsenek úgy feltöltve, mint az előző években.
– Azt látjuk, hogy a nagykereskedelmi piacon egész
Európában nagyon-nagyon magasak az árak, s csak
idő kérdése, hogy ezek mikor tükröződnek a végső fogyasztói árakban. Ha az áprilisiakhoz viszonyítjuk a
jelenlegi nagykereskedelmi árakat, Romániára is érvényes ez a több mint 80 százalékos áremelkedés, de
a fogyasztónál nem ilyen nagy a növekedés, amint
mondtam, a lakossági árak ehhez képest 15–20 százalékkal nőttek.
Jelenleg a szabadpiacon nincs jobb,
mint az automatikusan alkalmazott szolgáltatói ár
– Mit tanácsol, mit tegyenek azok, akik eddig nem
kötöttek szabadpiaci gázszolgáltatói szerződést?
– Azon fogyasztóknak, akik nem kötöttek szerződést, a szolgáltató által automatikusan alkalmazott ár
most jobb, mint a szabadpiaci árak. Most a szabadpiacon nincsenek jobb ajánlatok, mint amit alkalmaz a
szolgáltató. Azt tanácsolom, hogy kövessék a hatóság
honlapján közölt árösszevetést, hasonlítsák össze a júliusi számlát az árajánlatokkal, s ha találnak jobbat,
kössenek szerződést, ha nem, akkor maradjanak azzal,
ami van.
– Mivel a fogyasztók körében pánikhangulat lett
úrrá a fűtésidény előtti gázáremelkedés miatt, a kis
jövedelműek számíthatnak-e fűtéstámogatásra a
télen?
– A veszélyeztetett fogyasztókra vonatkozó törvényt a szenátus a nyári szünet előtt hagyta jóvá, a
képviselőház napirendjén van, s remélhetőleg szeptemberben jóvá is hagyják, bizonyos módosításokkal.
Ha a törvényt elfogadják, jövő szeptembertől lehetne
támogatást igényelni, de remélem, hogy átértékelik a
kritériumokat. A miniszterelnök bejelentette, hogy a
veszélyeztetett fogyasztókról szóló törvény jogosultjai mellett a kormány szélesebb kategóriának nyújt támogatást a téli időszakra, mindaddig, amíg a
fölgázpiac kicsit megnyugszik – tájékoztatott NagyBege Zoltán, az Országos Energiaár-szabályzó Hatóság alelnöke.
Összegzésképpen: előreláthatóan a fogyasztók a
télen a megszokottnál jóval nagyobb gázszámlákra
számíthatnak.

A végtelen mennyiségű szeméttel
jóval kevesebbet foglalkoznak. A
nyugati országokban ugyan már
egy jó ideje működik a kártyás
rendszer a szemeteseknél, és meg
van határozva, hogy ki mennyi szemetet termelhet. Továbbá, ha a lakosok elmulasztjak betartani a
szigorú intézkedéseket, a szemétrendőrség számoltatja el őket a kihágások miatt. Romániában ilyen
nem létezik. Bárhol sétálunk, szemetet találunk, méghozzá nem is
keveset. Nincs korlátozva, hogy ki
mennyit dobhat el, ennek ellenére a
természetben is ott vannak a szemétkupacok. Olyan helyeken is,
amelyek jóformán megközelíthetetlenek autóval. Joggal merül fel a
kérdés: hogy és miért kerül oda a
szemét? Megoldást nehéz találni rá.
A helyzetet tovább rontja a fogyasztói társadalom kérdése. A mai
világ embere úgy működik – parafrazálva az ismert mondást –, hogy
amennyiben kiég egy villanykörte a
lakásban, nemcsak azt, hanem a teljes lakást kicseréli. Értelemszerűen
ez egy sarkított példa, de a rohamosan fejlődő világban az embereknek
már nincs kedvük megjavítani a
dolgokat, inkább kicserélik egy
újra, ha a lehetőségük engedi. Maradva a villanykörtés példánál: manapság már órára meg van
határozva, hogy mennyit fog működni az adott körte. Ezt követően
pedig szinte borítékolható, hogy
záros határidőn belül kiég. De hasonló a helyzet például a laptopokkal is; a közelmúltban hallottam egy
történetet, hogy az egyik ismerősöm laptopjában elromlott az akkumulátor, utánanézett az interneten,
és rájött, hogy aznap több száz em-

Lokodi Károly és az összegyűjtött szemét

bernél jelentkezett ugyanaz a probléma az ugyanolyan típusú készüléknél. Ebben az esetben már nem
beszélhetünk véletlenről: ez nem
más, mint egy szándékosan betervezett elavulás, amikor a gép átmegy
önpusztító üzemmódba. A tulajdonos pedig kénytelen vagy kicserélni
az alkatrészt, vagy az egész gépet.
Arról nem is beszélve, hogy a digitális eszközök esetében az elöregedés
egyre
gyorsabb
lesz.
Gondoljunk csak bele, régebb körülbelül 3–4 év volt egy mobiltelefon élettartama, manapság már
kevesen használják 2 évnél tovább.
Továbbá egyre több a kiegészítő
termék, amit gyakorta kell cserélgetni, modernizálni. Ez pedig egyre
több hulladékot eredményez. Amivel valami lesz, a kérdés csak az,
hogy mi?
Az újrahasznosítás járható út
lenne, és léteznek gyűjtőpontok. Ellenben az a gond, hogy kevés, illetve senki és semmi nem motiválja
az embereket arra, hogy elvigyék
oda az elhasznált elektronikai hulladékot, nem is beszélve a műanyagról, alumíniumról vagy
üvegről. Vannak ellenpéldák is, de
sajnos kevés. Viszont jó látni, hogy
vannak olyan emberek, akik nem
adták fel, bár tudják, hogy egy
fecske nem csinál tavaszt. Ilyen
Lokodi Károly is, aki elhatározta,
hogy összegyűjti a tömbháza környékéről a szemetet. Öröm látni,
hogy vannak olyan emberek, akik
tesznek a környezetükért, bár sokan
furcsán nézik azért, mert összegyűjti a szemetet, és a pincéjében
egy adott pillanatban 5 tonnányi
üveg volt. Lokodi Károly nem adja
fel, elmondása szerint ameddig teheti, összegyűjti a hulladékot.
Mindössze azt nehezményezi, hogy
nincs hova vinni visszaváltani. Véleménye szerint az üveg, papír és
fém visszaváltásával kímélhetnénk
a bolygót. Természetesen ehhez
szükség lenne ezek szelektív gyűjtésére és megfelelő újrahasznosítására.
Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy Marosvásárhelyen is vannak
visszaváltó pontok. A gond ott kezdődik, hogy kevesen tudnak róla, és
nincs is megfelelő motiváció rá.
Például a Dózsa György utcai Merkúr üzletnél egy automata váltja
vissza a különféle italok fémcsomagolását. Minden doboz után 4 banit
fizet, amit az üzletben le lehet vásárolni. Azonban érdemes egy kicsit
utánaszámolni, ha mondjuk 2 lej az
adott ital, akkor 50 üres dobozt kell
leadni ahhoz, hogy egy másikat tudjunk vásárolni. Ennek hallatán
pedig sokan lemondanak a visszaváltásról. Továbbá hasonló pontok
a Kaufland áruházaknál is vannak.
Tehát lehetőség kezd lenni, most
már csak valahogy fel kell kelteni
az emberek érdeklődését.
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Egyetemi felvételik Kolozsváron

Visszatér a diákélet a kincses városba?

Kolozsvár mindig híres egyetemi város volt. Az ország különböző térségeiből akartak
oda eljutni diákok. Ez most
sincs másképpen, azonban a
járvány és az online oktatás
valamelyest megfékezte az
érdeklődést, és megnövelte
az egyetemi oktatást otthagyó diákok arányát. Talán a
gond a motivációban keresendő. Azonban a város ősztől
várja vissza a diákokat, méghozzá nagyon színes programmal.

Nagy-Bodó Szilárd

Az egyetemi felvételik és a kolozsvári diákélet kapcsán Hatos
Attilát, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) elnökét kérdeztük.
– Milyen volt az egyetemi felvételi a kolozsvári egyetemeken?
– A tavalyi évhez képest visszatért a felvételi rendszer a különböző
egyetemekre, illetve karokra. A beiratkozás és a visszaigazolás online
zajlott, viszont a vizsgák azokon a
szakokon, ahol volt ilyen, személyes jelenlét mellett történtek. Az
idén már kezdtek visszatérni az
egyetemek a valós felvételi metódushoz. Külön pozitívum, hogy a
felsőoktatási intézmények átlátható
és könnyen kezelhető felvételi, valamint beiratkozási felületeket hoztak létre. Még számunkra is
meglepő volt, hogy mennyire egyszerű végigmenni a lépéseken. Ám
sajnálatos módon visszaeső tendenciát mutatott a felvételizők száma.
Több egyetemen is előfordult, hogy
a helyek nem teltek meg.
– Azokon a szakokon, ahol volt
felvételi vizsga, kötelező volt az oltási igazolás vagy a negatív koronavírusteszt a bemenéshez?
– Nem tudok ilyen esetről. Egyszerűsített folyamatok voltak, amit
első kézből tudok mondani, az a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
jogi karának a felvételije. Itt a beiratkozás nem volt oltáshoz kötve.

Hatos Attila, a KMDSZ elnöke

A teremben betartották a jelenleg
életben levő, a járvány megfékezése
érdekében hozott szabályokat, mint
amilyen a távolságtartás vagy a
maszkviselés. Viszont a felvételi
nem volt oltási igazoláshoz vagy
teszthez kötve.
– Volt olyan kar, ahol nagy volt a
túljelentkezés? Említetted, hogy
csökkenő a tendencia, de nem voltak kivételek?
– A nyári felvételin nagyon kimagasló számok sehol nem voltak.
Egy átlagos beiratkozási számról
beszélhetünk, de nem mondható
egyik karon sem átlagon felülinek.
A tavalyi számok nagyon magasak
voltak, de ez annak is betudható,
hogy tavaly nem voltak felvételi

Konfliktus az MDT-ben

Miért voltak a lemondások?

Egy korszak lezárása és az elválás sok esetben szülhet nézeteltéréseket. Ezekben a
helyzetekben a felek azt gondolják, hogy nekik van igazuk, vagy legalábbis közelebb
állnak az igazsághoz. Bárhogy
is legyen, egy szakadás után a
konfliktus szinte elkerülhetetlen.

Nagy-Bodó Szilárd

A Népújságban már beszámoltunk az MDT tisztújításáról, most
azonban ennek hátterét vizsgáljuk,
a két lemondott elnökségi tag,
Hajdú Izabella és László Kajcsa
Henrietta kérésére. Alábbi összeállításunkban nem szeretnénk igazságot tenni, mindössze bemutatjuk a
két tábor álláspontját. Nyilvánosságra hozzuk a két volt elnökségi
tag lemondó beszédét, illetve Szabó
Szabolcs, az MDT elnökének véleményét a kialakult helyzetről.
Hajdú Izabella lemondó beszéde:
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket! Ha jót teszel,
megvádolnak, hogy önzés és hátsó
gondolat vezérli cselekedeteidet,
mégis tégy jót! Ha sikeres vagy,
hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt! A jó,
amit ma teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót! A becsületesség s őszinteség sebez-

hetővé tesz, mégis légy becsületes
és nyílt! Amit évek alatt felépítesz,
lerombolhatják egy nap alatt, mégis
építs!
Az embereknek szükségük van a
segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat
add a világnak, amid csak van, s ha
verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak
van!
László
Kajcsa
Henrietta
lemondó beszéde:
Kedves diáktársaim, tisztelt
tagok, László Kajcsa Henrietta vagyok, az elnökség vezetőségi tagja,
ezen belül a rendezvényszervező
munkacsoport koordinátora. A mai
nap számomra ismét egy mérföldkő
az életemben.
Egy olyan döntés vállalása, amelyet az elmúlt időszakban hoztam
mindazért, hogy önmagam és diáktársaim értékeit, álláspontjait méltó
tisztelettel megőrizhessem.
Egy olyan időszak áll mindanynyiunk mögött, amely nem a szokványos hétköznapokról szólt.
Munkacsoportosainkkal egymást
segítve igyekeztünk kihozni a lehető legjobbat és legtöbbet magunkból, olykor családot és saját
igényeimet is félretéve.
Igyekeztem mindent megtenni
diáktársaim, barátaim és az elnökség érdekében, sajnálatos módon
ezt van, aki mégsem fogadta, nem
ismerte el.

vizsgák, mindenhol csak az érettségi számított. Pont ennek a könynyített metódusnak lehetett az az
eredménye, hogy többen beiratkoztak. Konkrét számokat nem tudok
mondani, de a beszélgetések során
beigazolódott, hogy ami könnyen
jön, könnyen megy. A múlt tanévben elég nagy volt a lemorzsolódás,
szinte az összes szak esetében. Öszszességében az idei évre azt tudnám
mondani, hogy átlagos volt a felvételi, nem volt kiemelkedő túljelentkezés, sőt inkább csökkenés volt
megfigyelhető.
– Minek tudható be a felvételizők
számának csökkenése?
– Mi a KMDSZ-nél úgy látjuk,
hogy azoknak a diákoknak, akik

Fáradtságot, panaszt, szégyent
félretéve tettem a dolgomat, sokszor olyan feladatot is bevállalva,
amely erő felettinek tűnt pillanatnyi
helyzetemben, hiszen kötelező volt
tisztségünk megtartása érdekében.
Hitem, családom és barátaim mindig támogattak, így sikerült a legnehezebb
dolgokban
is
helytállnom.
Ezen rövid idő alatt sikerült
olyan tetteket, tevékenységeket
megvalósítanom, amelyekre mindig büszke lehetek, amelyből erőt
meríthetek a következőkben is. A
paralimpia kivitelezésének időszaka, a gyerekek öröme megtanított minden nehéz helyzetben újra
meg újra felállni, a diáknapok megvalósítása, az emberek arcán látott
szabadságérzés megtanított kezelni
a stresszhelyzeteket, mivel egy csodás végkifejletet élhettünk meg
vele.
Jelen pillanatban, amikor lemondó beszédemet tartom, melyet
külső hatásra kell megtennem, a
maga természetes rendje helyett,
szívesen vállalom mint döntést részemről.
Egy demokratikus államban a
szabad akaratú diákság köreiben
a diktatórikus hozzáállás számomra
elfogadhatatlan.
Sokkal inkább úgy érzem és hiszem, hogy a tisztelet, a felelősségtudat, a kedves szó, amellyel a
munkacsoport felé fordultam, célravezetőbb és hatékonyabb, mint
a vaskezű, szabályokat sértő és
embereket megalázó magatartás.
Most szeretném megköszönni,
hogy itt lehettem, tanulhattam, fej-

akár egy fél évet kénytelenek a középiskolában online kijárni, már
nincs meg az a motivációjuk a továbbtanuláshoz, illetve az egyetemválasztáshoz. Felmerült az a
probléma is, hogy nincs meg az
órák személyes jellege, az online
oktatás közben mással is lehet foglalkozni, dolgozni vagy aludni.
Nincs meg a napi rutin, hogy felkelünk, bemegyünk az egyetemre, és
ott vagyunk az órán. Az online oktatás eredményeképpen egyértelműen látszik a motivációvesztés,
illetve az idő és energia befektetésének átcsoportosítása. A diákok inkább azt választják, hogy elmennek
dolgozni az alatt az idő alatt, ameddig hivatalosan órán kellene legyenek, hiszen mindkettő belefér. Ez
pedig idővel lemorzsolódáshoz
vezet. Tehát az online oktatás számos negatív hatást hozott magával,
köztük a motiváció elvesztését.
– Beszéljünk pozitív dolgokról is.
Mivel készül a KMDSZ ősztől, mire
lehet számítani Kolozsváron a diákélet tekintetében? Természetesen,
ha a járványhelyzet megengedi...
– Úgy gondolunk az ősszel kezdődő egyetemi tanévre, hogy viszszatérnek a diákok Kolozsvárra,
vagyis nagyobb lesz azon diákok
csoportja, amely vállalja, hogy részt
vesz a jelenléttel járó oktatásban. A
KMDSZ esetében elmondható,
hogy már a nyár folyamán visszatértünk valamelyest a normalitáshoz, hiszen kint voltunk a
Kolozsvári Magyar Napokon, ahol
egyrészt az önkénteseket koordináltuk, másrészt volt Ifjúsági Pavilon
is. Egy év kihagyás után ismét megszervezzük a Kolozsvári Magyar
Diákszövetség nyári egyetemét.
Tehát bizonyos értelemben már elkezdődtek a gólyaprogramok.
Emellett úgy számolunk, hogy a
gólyáknak szóló teljes kínálatot
meg tudjuk tartani. A tervek szerint
lesznek gólyatáborok, gólyabálok,
és készülünk minden olyan programmal, ami egy év kényszerszünet
után a gólyákat vissza tudja röpíteni
a fészekbe, azaz vissza tudja hozni
őket Kolozsvárra. Továbbá még készülünk A Kártya alkalmazással is,
ami többéves projekt, s minden
évben ad ki diákkártyát a KMDSZ.
lődhettem,
megtapasztalhattam
mindezt, bár szomorú szívvel,
mégis felemelt fővel zárom ezen
időszakot.
A friss elnökségnek kívánok
eredményes munkát, kívánom,
hogy tudja kiküszöbölni a kommunikáció hiányával kapcsolatos problématömeget, kívánom, hogy
mindenki visszataláljon az útra, az
általunk, az MDT által képviselt értékek és álláspontok igaz útjára.
Ezennel én, László Kajcsa Henrietta, lemondok a vezetőségi tagi
tisztségemről.
Szabó Szabolcs: A szervezeten
belül, békésen kellett volna orvosolni a problémát!
Azért volt szükség a tisztújítás
megszervezésére, mert voltak olyan
szakmabeli hiányosságok, amelyeket valamilyen módon orvosolni
kellett a szervezeten belül. Elsősorban kiemelném, hogy az MDT-diáknapok
után
válaszúthoz
érkeztünk. A két – immáron volt –
elnökségi tag két lehetőség közül
kellett válasszon. Az egyik az volt,
hogy a következő rendezvényen
maximálisan és az eddiginél jobban
odateszik magukat, vagy a másik
utat választják, és lezárjuk a közös
munkát. Ők az utóbbi variánst választották.
Ami a diktatúrát illeti: azt a rendszert, ahol bárkinek lehetősége van
háromszor óvást tenni, interpretálni,
azt egyszerűen nem lehet nem demokratikusnak nevezni. Az MDT-n
belül három fő rendszerünk van,
ami évente többször is ülésezik. Az
egyik a választmány, amely az iskolai tagszervezetek delegáltjait fog-
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Teljes sebességgel zajlik az élet a
diákszövetség háza táján. Remélhetőleg az idei számításainkat nem
húzza keresztül a koronavírus.
– Mi az A Kártya?
– Egy ingyenesen igényelhető diákkártya. Kolozsvárról tudni kell,
hogy ahhoz, hogy kedvezményes
buszbérletet – diákbérletet – lehessen kiváltani, szükség van egy diák2014-ben
minden
kártyára.
diákkártya fizetőssé vált Kolozsváron, ez pedig azt eredményezte,
hogy a minisztérium és a városháza
által biztosított ingyenes buszbérlet
kiváltásához először fizetni kellett a
diákkártyáért. Az akkori KMDSZvezetőség azt akarta, hogy a magyar
diákok ne fizessenek, és létrehozta
a saját diákkártyáját, A Kártya
néven. Ez azóta is ingyenesen igényelhető, az a mottónk, hogy „Öszszekötjük a várost!”. Amellett, hogy
a bérletek igénylésénél fel lehet mutatni, különböző magyar szolgáltatókkal,
magyar
partnerekkel
vagyunk együttműködési viszonyban, ahol a diákoknak kedvezményeket biztosítunk. Főleg olyan
helyekről van szó, ahol sok diák
tölti a hétköznapjait, illetve olyan
szolgáltatásokról, amelyek érdekesek lehetnek a Kolozsváron élő fiatalok számára. A kártya előállítási
költségét a KMDSZ magára vállalta. A tavaly nem jöttek vissza az
egyetemisták Kolozsvárra, ezért is
döntöttünk úgy, hogy átvisszük A
Kártyát a digitális világba, és elektronikus kártyát készítünk. Már a tavaly létrehoztuk az A Kártya
alkalmazást. Ezt is mindenhol elfogadják, mindössze annyit változott,
hogy egy kicsit modernebb lett, és
valamivel több funkció van benne.
Reméljük, hogy október elsejétől –
vagy már szeptember 15-től, a Sapientia tanévnyitójától – fogják
tudni igényelni a diákok az A Kártyát. Hozzátenném, hogy a kártya
egy identitást is ad a magyar diákoknak, többek között a KMDSZ
rendezvényein is részt lehet venni
vele. Ezzel válik igazából az illető
kolozsvári magyar diákká, aki része
a KMDSZ-nek. Rengeteg pozitív
hozadéka van annak, hogy a magyar diákoknak van egy külön kártyájuk.
lalja magába. Ezen a szinten is lehet
kéréseket leadni, illetve véleményeket kérni. Továbbá az ilyen helyzeteket – és nem csak – meg lehet
beszélni az elnökségen belül, illetve
a cenzorokkal is. A diktatúrát egy
személy vezeti, és ez a mi szervezetünk esetében nincs így.
Az újabb cikk láttán sok olvasó
fejében felmerülhet a kérdés, hogy
miért váltak szét az útjaink? Erre
azt tudom válaszolni, hogy azért,
mert nem vállalták, hogy egy magasabb szakmai szintet hozzanak. Valóban választás elé állítottam őket,
ez magával vonja tehát azt is, hogy
lett volna más alternatíva is. Ők
mondtak le, ők választották ezt az
utat.
A kialakult konfliktushoz csak
annyit tennék hozzá, hogy a belső
vitákat személyesen, a szervezeten
belül kellene megbeszélni, az előbb
ismertetett módon, és nem a sajtóban keresve a megoldást. Meg lehetett volna békésen beszélni.
Kitartok amellett, hogy nem mondtam semmi olyat, ami ne lenne releváns
az
előző
cikkel
kapcsolatban. Továbbá hozzátenném, ők kérték, hogy az összetűzésnek és az ehhez hasonló
megnyilvánulásnak vessünk véget.
Úgy érzem, hogy a szervezet ennek
eleget is tett, de ők mégis úgy döntöttek, hogy továbbviszik a konfliktust. Mi megpróbáltuk lezárni,
keresve a békés és az egyszerű különválást. Megköszöntük a munkájukat, és a továbbiakban is segítjük
őket mindenben, amiben szükségük
lesz ránk, de részükről is elvárjuk a
korrektséget!
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Udgodszkaja, aki legyőzte Putyin jelöltjét A harmadik legforróbb július Európában

A falubeliek akkor is
támogatnák, ha Putyin ellen
indulna az elnökválasztáson

Tavaly már írtunk arról, hogy
Povalikino faluban a 2020.
szeptemberi helyhatósági
választásokon a polgármesteri hivatal takarítónője választást nyert az akkori
polgármester, Nyikolaj Loktev ellenében. A választáson
Loktev polgármester 48 szavazatot kapott, Udgodszkaja
pedig 87-et.

Az Euronews szerint Loktev
volt Putyin helyi karja, hosszú
évek óta ő vezette az elnéptelenedő, szegény falut, a helyiek fegyelmezetten
mindig
megszavazták a kormánypárt jelöltjét. De egyszer ukáz jött
Moszkvából: demokrácia van,
ezért nem lehet a választáson csak
egy jelölt. Kell egy esélytelen kamujelölt is, aki papíron elindul a
választáson, majd természetesen
alulmarad, így látszatra minden
demokratikus, a valóságban viszont minden marad a régiben. A
polgármester komolyan vette a
feladatot, végigkérdezte az összes
tanácstagot, de senki sem akart
hülyét csinálni magából. A polgármester a nap végén kínjában megkérdezte a kukákat ürítő
takarítónőt. Ő pedig tisztelte a polgármester urat, nem akart neki
csalódást okozni. Elvállalta a jelöltséget.
Nem kampányolt, nem voltak
plakátjai, nagygyűlései, bár egy
néptelen faluban nem is lett volna
értelme. Udgodszkaját mindenki
ismerte, az apja traktoros volt, az
anyja meg fejőnő, ott nőtt fel, ott
járt iskolába, és egy helyi napszámoshoz ment férjhez. Amikor

nem takarított, a háztáji gazdaságot gondozta: veteményezett, tyúkot tartott, a szomszédokkal
beszélgetett, és hamar elterjedt,
hogy rá is lehet szavazni.
A nyugdíjas rendőr átadta a takarítónőnek a hivatalt, Udgodszkaja pedig a saját bőrén tanulta
meg, mit jelent a polgármesterkedés, hogy már minden az ő felelőssége, és mindent rajta kérnek
számon.
***
Povalikino falu körülbelül 500
kilométerre van Moszkvától, mocsarak és erdők között. Összesen
29 tanyabokor tartozik hozzá, de
12 ebből ma már teljesen lakatlan.
Bő négyszáz évvel ezelőtt alapította a Romanov dinasztia, lakói
azóta békében, a világtól elzárva
éltek. Nem érdekelte őket a nagyvilág, és a nagyvilág sem érdeklődött irántuk. Egészen tavaly
szeptemberig, amikor az önkormányzati választáson új polgármestert választottak.
Udgodszkaja nem sok mindenen változtatott. Az irodájában
ugyanaz a műanyag növény áll, a
falon 2000 óta ugyanaz a Putyinportré lóg. Annyi a változás, hogy
most ő veszi fel a telefont, és
szükség esetén ő intézkedik, azaz
a problémákat bejelenti a járási
központban, mást nem tehet, majd
onnan érkeznek a szakemberek.
Délután ötkor hazamegy, megeteti
a tyúkokat, kacsákat, libákat, az öt
macskát, a két gyereket és a férjét.
A falubeliek szeretik, a hírek szerint akkor is támogatnák, ha Putyin
ellen
indulna
az
elnökválasztáson. (Euronews)

San Sebastian-i Filmfesztivál

Életműdíjat kap szeptemberben a 69. San Sebastiani Filmfesztiválon Marion
Cotillard francia színésznő.

Cotillard szeptember 17-én, a
fesztivál nyitóünnepségén veheti
át a Donostia díjat.
A színésznő, akinek legutóbbi
filmjét, az Annette című zenés
drámát a cannes-i filmfesztiválon
is díjazták, korábban az Oscar-, a
Golden Globe- és a Bafta-díjat is
elnyerte a La Vie en Rose című
filmben nyújtott Edit Piaf-alakításával
–
emlékeztetett
a
Variety.com.
Cotillard számos kiemelkedő
rendezővel dolgozott már, szerepelt Jacques Audiard Rozsda és
csont, Michael Mann Közellenség, Christopher Nolan Eredet
és A sötét lovag, Woody Allen
Éjszaka Párizsban, Steven So-

derbergh Fertőzés és legutóbb
Leos Carax Annette című filmjében is.
Cotillardtól Cannes-ban nemcsak az Annette című filmet láthatta a közönség, amelyben híres
operaénekesnőt alakított Adam
Driver oldalán, hanem egy dokumentumfilmet is, ugyanis ő volt
Flore Vasseur Bigger Than Us
című környezetvédelmi témájú
munkájának egyik producere.
A dokumentumfilmet a Donostia díj átadását követő napon,
szeptember 18-án San Sebastianban is levetítik.
A filmfesztivál nyitófilmjének a
szervezők a kínai Csang Ji-mu
One Second című drámáját választották. A mustrán Wes Anderson A francia kiadás és Jane
Campion The Power of the Dog
című filmjét is bemutatják.

A delta variáns súlyos megbetegedéseket
okozhat a fiatalok körében

A jelek szerint a koronavírus
delta variánsa súlyos megbetegedéseket okozhat a fiatalok körében – jelentette ki keddi
sajtótájékoztatóján az oltáskampányt koordináló országos bizottság elnöke.
Valeriu Gheorghiţă elmondta,
az Egyesült Államokban egyre
több, 12 évesnél is kisebb gyermek kerül kórházba vagy akár intenzív osztályra a delta variáns
okozta fertőzés miatt. „Bár sok
még a tisztázatlan kérdés, vannak
arra utaló jelek, hogy ez a mutáció súlyos megbetegedéseket
okozhat a gyerekek és a fiatalok

körében, ami eddig nem volt jellemző a koronavírus-járványra” –
fogalmazott a katonaorvos.
Hozzátette, hogy a gyerekek és
a kamaszok a felnőtteknél nagyobb fertőzésveszélynek vannak
kitéve, mivel a delta variáns az
eddig ismert vírusváltozatoknál
sokkal ragályosabb. „A fiatalok
csoportokba verődnek, sokat
érintkeznek egymással, és természetesen a védekezési szabályokat
is a felnőtteknél kisebb arányban
tartják be, (...) emellett nyilván az
átoltottságuk is kisebb a felnőttekénél” – magyarázta a jelenség
okát a katonaorvos. (Agerpres)

A globális felmelegedés újabb nyilvánvaló jele

Az idei volt a harmadik legforróbb július,
amelyet valaha regisztráltak a világon. Európában a valaha mért második legforróbb hónapban
1,4
Celsius-fokkal
magasabb
hőmérsékletet mértek, mint az 1991 és 2020
közötti átlag.

A globális éghajlati felmelegedés újabb nyilvánvaló
jele a rekordmeleg július Európában – illetve csak második legmelegebb, hiszen egyszer, 2010-ban már volt
melegebb július a kontinensünkön, mint az idei.
Az Euronews Climate Now című műsorának új
adásában Naomi Lloyd műsorvezető a Kopernikusz
éghajlatmegfigyelési rendszer legfrissebb adatait mutatta be. A műsorban megjelenített térképen jól észrevehetőek voltak az éghajlati anomáliák: a Baltikumtól
kezdve a Földközi-tenger keleti partvidékéig nagy hőhullámok jelentkeztek, a hőmérséklet néhol elérte a
42 Celsius-fokot is. Litvániában még soha nem mértek
ilyen hosszú hőségidőszakot, Észak-Írországban pedig
megdőlt a helyi hőmérsékleti rekord: többször 31 fok
fölé kúszott a hőmérő higanyszála.
A műsorban bemutatott másik térképen Portugáliától Németországon át az északnyugati orosz régiókig
az átlagnál enyhébb volt eddig a nyár. Ugyanakkor

nemcsak meleg, de a korábbiakhoz képest jelentősen
csapadékosabb is volt a július: Európában pusztító árvizek voltak Belgiumban, Németországban, Hollandiában és Luxemburgban.
Az esős időszakok tekintetében is árnyalja azonban
a képet, hogy a kontinens keleti felén, vagy Spanyolországban és Portugáliában az átlagosnál inkább szárazabb volt az évszak. Európában a kormányok egyre
komolyabban veszik a hőséggel kapcsolatos egészségügyi kockázatokat, sorra építik ki az időjárási és klímaadatokra alapozott jelzőrendszereket. Francesca
de’Donato kutató szerint ezeket a jelzőrendszereket a
helyi lakosság igényeihez kellene szabni.
„A hőhullámnak nincsen általános definíciója. Nem
határozható meg átlagban a hőmérséklet azon szintje,
amely Európa számára vagy a világ más részei számára egységesen veszélyt jelentene” – fogalmazott a
virológus.
Róma esetében talán a 32 Celsius-fok tűnne normális nyári átlaghőmérsékletnek. Az Egyesült Királyság
vagy Finnország számára azonban ez nagyon magas.
A hőmérsékleti állapotokhoz tehát alkalmazkodni kell,
és a jelzőrendszereket a helyi, városi szükségletekhez
kell igazítani. (Euronews)

Európának nincs egységes terve a menekültek befogadására

Ahány ország, annyi javaslat

Az utóbbi napokban több európai politikus is
emlékeztetett a 2015-ös migránsválságra,
hangsúlyozva, hogy nem ismétlődhet meg a
tömeges bevándorlással járó káosz. Ugyanakkor az Európai Unió máig sem rendezte el
magában, hogyan kezelje a menedékkérők
ügyét.

Ahány európai ország, annyiféle javaslat. Németország választási kampány közepén van, a közhangulat nagyot változott 2015-höz képest, ma már senki
nem ígérheti azt, amit Angela Merkel akkor, hogy
„megoldjuk”, a legkevésbé maga a német kancellár
ígér ma ilyet.
„A tálibok elől Afganisztánból menekülő emberek
ügyében nem szabad ismét elkövetni a 2015-ös menekülthullámhoz vezető hibákat” – jelentette ki egy
hete, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi közösségnek,
az Afganisztánnal szomszédos országoknak, főleg Pakisztánnak kell támogatást nyújtania ebben, és a korábbinál több pénzt kell adnia az ENSZ
szervezeteinek.
Merkel zöld riválisa, Annalena Baerbock kancellárjelölt konkrét számot mondott: szerinte országának

legalább 50 ezer afgán menekültet kellene befogadnia,
főként azokat, akik a szövetségesek munkáját helyben
segítették.
Védőfalak és elutasítás
Orbán Viktor miniszterelnök szerint „Magyarország csak azokon az afgánokon segít, akik együttműködtek velünk. Van egy zárt listánk, le kell ellenőrizni
őket, és csak ők jöhetnek”. Szintén markáns elutasító
álláspontot fogalmazott meg az osztrák kancellár.
„Egyértelműen ellenzem, hogy mi most önként embereket fogadjunk be (Afganisztánból). Amíg én vagyok a kancellár, ez nem fog megtörténni” – jelentette
ki.
Ylva Jogansson, az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagja kijelentette: 2015-tel ellentétben
most „nem szabad tétlenkedni egészen addig, amíg az
emberek elérik az EU külső határát”. Más államokkal
és nemzetközi szervezetekkel együtt Afganisztánban
és a régió szomszédos országaiban kell segíteniük az
afgánoknak.
Görögország negyven kilométeres falat húzott fel
a török határán, a törökök pedig az iráni határon építenek közel 300 kilométeres védőfalat. (Euronews)

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az egyetlen képviseleti
szerv Maros megyében, amelynél fel lehet iratkozni a ROMEXPO RT.
által szervezett országos és nemzetközi kiállításokra.

Tájékoztatás és feliratkozás a megyei kereskedelmi és iparkamara marosvásárhelyi székhelyén:
Városháza u. 1. szám, vagy a 0265/269-218-as telefonszámon, vagy a 0265/269-219-es faxszámon,
vagy az office@cciams.ro e-mail-címen.

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az egyetlen képviseleti szerv Maros megyében, amely
feliratkozókat fogad a ROMEXPO RT. által szervezett országos és nemzetközi kiállításokra.
A ROMEXPO-vásárok és -kiállítások programja:
Szeptember:
szeptember 23–26.: COSMETICS BEAUTY HAIR – kozmetikai, testápolási és fodrászati termékek
és berendezések nemzetközi kiállítása

szeptember 23–26.: BIFE-SIM – nemzetközi bútor-, berendezések és tartozékok vására
Október:
október 14–16.: DENTA II – orvosi és fogtechnikai termékek és berendezések nemzetközi kiállítása
október 27–31.: INDAGRA – mezőgazdasági, kertészeti, szőlőtermesztési és állattenyésztési termékek
és berendezések nemzetközi vására
október 27–31.: INDAGRA FOOD – nemzetközi élelmiszeripari vásár

November:
november 11–14.: TTR II – Románia turisztikai vására
Tájékoztatás és feliratkozás a megyei kereskedelmi és iparkamara marosvásárhelyi székhelyén: Városháza u. 1. szám vagy a 0265/269-218-as telefonszámon, vagy a 0265/269-219-es faxszámon, vagy az
office@cciams.ro e-mail-címen.
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65818-I)

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

ADÁSVÉTEL
sárolnék. Az elszállítását és forga-

lomból való törlését vállalom. Tel.

0748-882-828. (12914-I)

LAKÁS

ház 16 ár telekkel (építésre alkal90.000

Tel. 0787-865-051. (12890)
FESTÉST,

euró.

Tel.

00-36-30-293-7034, 0749-990-455.

(12870-I)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, külön

vakolást,

csempézést,

gipszkartonszerelést,

parkettázást

vállalok. Tel. 0771-393-848, 0749-564-

921. (12787)
UDVAR-,

SZÉKELYKAKASDON eladó családi
Ára:

GÁZSZERELŐT keresek (engedéllyel).

Tel. 0787-865-051. (12890)

garázs-,

pincetakarítást

vállalunk, a szemetet elszállítjuk, festünk
stb. Tel. 0743-512-168. (12855)

(12855)

CÉG vállal garanciával háztetőkészí-

tést cserépből vagy Lindab lemezből,

cescu u. 31. szám alatt, 2-es ajtó.

825-935, Csaba. (12791-I)

tály felújítandó állapotban a N. Băl-

Enyhén alkudható. Tel. 0770-904216. (12880-I)

MINDENFÉLE

ÉPÍTŐIPARI vállalkozás vállal: tetőfelújítást, teljes tető kivitelezését, bárácsmunkát,

teraszkészítést,

„Csendben állok,
emlékszem…,
Nem halt Ő meg, még mindig
él – nekem…,
Messze ment, hol el nem
érhetem…,
Élete úgy múlt el, mint egy
pillanat,
de emléke szívünkben
örökre megmarad.”
Szomorú szívvel emlékezünk
BÁRSONY
NORBERT RONALDRA
halálának 7. évfordulóján.
Bánatos szerettei. (12871)

emlékezünk

KÖVESDI OTTÓRA, a moziválla-

lat volt akusztikusára, aki 2017.
augusztus 25-én búcsú nélkül tá-

vozott szerettei köréből. Jóságos

szereteted hiánya miatt emléked-

del

együtt

(12881)

élünk.

Szerettei.

tetőjavítást,

bádogosmunkát,

belső munkálatokat: festést, glettolást, anyagok beszerzését. Amit aján-

lunk: kedvezményes árak, többéves

szakmai tapasztalat, minőség, meg-

bízhatóság, gyors, precíz munkavégzés. Tel. 0747-318-469. (12728-I)

El nem múló szeretettel emléke-

zünk augusztus 25-én BERECZKI
ÁRPÁDRA halálának 12. évfordu-

lóján. Akik ismerték és szerették,

A múltba visszanézve valami
fáj.
Valakit keresünk, aki nincs
már.
Fájó szívvel, de Isten akaratát
hordozva szívünkben emlékezünk
BÉRES ZOLTÁNRA
halálának 2. évfordulóján.
„Ha emlegettek, köztettek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Szerettei. (12803-I)

gondoljanak rá kegyelettel. Soha

el nem felejtő szeretettel fele-

sége, gyerekei, unokái és menyei. (12868)

ÓCSKAVASAT és használaton kívüli

tárgyakat begyűjtünk. Tel. 0747-816-052.

bejáratú, földszinti, 50 m2-es lakosz-

milyen

szívvel

MOSÓNŐT, TAKARÍTÓNŐT keresek.

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-

mas).

ASZTALOST keresek ajtókészítéshez.

Tel. 0787-865-051. (12890)

Fájó

bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0756-

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen

ács-, bádogosmunkát, festést, me-

szelést, tetőkészítést cserépből, le-

Földi utad kilenc éve lejárt,
csillagok útján utazol tovább.

Az idő múlik, a fájdalom megmarad,

de a szívünk mélyén mindig velünk vagy.

Szomorú és fájó szívvel emléke-

zünk augusztus 25-én a legjobb

gyermekre és testvérre, NAGY

LORÁNDRA halálának kilencedik

mezből, szigetelést tömbházaknál.

évfordulóján. Emléked mindig ál-

(12799-I)

Bánatos édesanyád és testvéred.

Tel.

0742-734-062,

Krisztián.

VÁLLALOK kerítés- és tetőkészítést stb.

dott marad.

(12867-I)

javítunk, cserépforgatást, építkezési

munkát végzünk 15% kedvezménynyel. Tel. 0756-703-359. (12896-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékezünk és emlékeztetünk

ma, augusztus 25-én, amikor tíz

éve, hogy a drága édesanya,
anyós, nagymama, rokon és

szomszéd, NAGY IRÉN Beséből

eltávozott a szerettei köréből.
Emlékét őrizzük. Leánya és családja Németországból. (12774-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK három FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE – Indlacto Mureş Kft. – napi 8 órai munkaprogrammal. Érdeklődni lehet a Prut utca 10. szám alatt, a cég székhelyén
vagy a 0773-316-377-es telefonszámon, 8-16 óra között. (65857)

A TELOG KFT. VILLANYSZERELŐT, LAKATOST és SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Érdeklődni lehet a 00-40-728-190-056 telefonszámon, önéletrajzokat az rz@telog.hu e-mail-címre várunk. (p.-I)
REKLÁMÜGYNÖKSÉG IRODAI MUNKÁRA személyeket alkalmaz hétfőtől péntekig 8-16 óra között. Önéletrajzküldés:
info@catalogafaceri.ro (12902-I)

a

szeretett

édesanya,

nagy-

mama, dédnagymama, jó szomASZALOS BERTA
(Szöszi)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem vársz már minket szerető szíveddel. De egy

könnycsepp

a

szemünkben

Érted él, egy gyertya az asztalon
Érted ég. S bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet, amit tő-

életének 83. évében augusztus

22-én eltávozott az élők sorából.

Temetése augusztus 25-én, szer-

dán 15 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.

évek, szívből szeretünk, s nem

após, rokon, ismerős és jó szom-

a szerető férj, édesapa, nagyapa,

felejtünk Téged.

széd,

tus 25-én ERCSEI ZOLTÁNRA ha-

életének 76. évében, augusztus

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

lálának

első

évfordulóján.

Emlékét őrzi felesége, gyerme-

kei, unokái, dédunokái és szerettei.

Nyugodjon

(12911-I)

csendesen!

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy
DEÉ SÁNDOR

71 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése augusztus 26-án, csü-

törtökön 12 órakor lesz a marosvásárhelyi református temető-

ben.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

elhunyt

KINIZSI (TORDAI) KLÁRA

porainak temetése 2021. augusztus 26-án, csütörtökön 14 órakor

lesz a marosvásárhelyi római ka-

tolikus temetőben.

Nyugodjék békében!

A Tordai család. (12883)

A gyászoló család. (12903)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Telhetnek hónapok, múlhatnak

A Budapesten, 86 éves korában

Nyugodjon békében!

lünk soha senki el nem vehet.

A TIMKO alkalmaz MUNKATÁRSAT A PÉKSÉGBE. Tapasztalat
nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65856-I)

A PAVING SOLUTIONS bővíti csapatát, ÉPÍTKEZÉSBEN JÁRTAS SZAKEMBERT és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk. A megfelelő munkatárs versenyképes bérezésre, jó munkakörülményekre
számíthat. Részletek a 0747-888-559-es telefonszámon. (65865-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
széd, jó barát és rokon,

Tel. 0759-552-041. (12854)

HÁZTETŐKET készítünk, cserélünk,
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PÁPAI KORNÉL

21-én örökre megpihent. Teme-

tése augusztus 26-án, csütörtökön 13 órakor lesz a református
temetőben.

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan

kolléganőnk,

értesültünk

volt

Ferenczi

Ilona

Kedves

Icu,

TESTVÉRÉNEK, SÁNDORNAK
a

haláláról.

részvéttel osztozunk gyászodban. Bátyádat Isten nyugtassa
békében!

A Népújság munkatársai (I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Szomorú

édesanya,

IRMÁTÓL. A 4-es Iskola 1996-

a legdrágább, szerető feleség,
nagymama,

déd-

mama, rokon, szomszéd, a nyárádgálfalvi születésű

FEKETE EDIT
szül. Bustya

életének 86., házasságának 64.

szívvel

búcsúzunk

szeretett tanító néninktől, JAKÓ
ban végzett IV. D osztályának
diákjai. (p.-I)

évében 2021. augusztus 24-én

Őszinte részvétünket, együtt-

Temetése augusztus 26-án, csü-

gánknak,

visszaadta lelkét Teremtőjének.

törtökön 14 órakor lesz a nyárádgálfalvi temetőkertben.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (12913-I)

érzésünket fejezzük ki kolléKallos

Norannak

ÉDESANYJA elvesztése miatt.
Nyugodjon békében!

Az OrtoProfil munkaközössége.
(sz.-I)
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