
2020 őszén kezdődött és jelenleg is zajlik a bonyhai Beth-
len-kastély restaurálása. Az 1948-as államosításnak – szá-
mos sorstársával együtt – áldozatul esett műemlék épületről,
helyzetének alakulásáról többször tájékoztattuk olvasóinkat
az utóbbi években, legutóbb idén februárban számoltunk be
arról, hogy az újjászületés folyamata elkezdődött.

Mint ismeretes, a háromszintes kastélyt – melynek elődjét 1545-ben
építtette Bethlen Farkas, és melynek leghíresebb szülötte Árva Bethlen
Kata, az erdélyi reformátusok nagyasszonya volt –, a rendszerváltás után
ifj. Bethlen Ádám lánya, Bethlen Fruzsina visszaigényelte, és az Erdélyi

Református Egyházkerületnek adományozta. Az egyházkerület nőszö-
vetsége ezt követően minden évben kastélynapot szervezett az épület kö-
rüli parkban. A rangos rendezvény tavaly a koronavírus-járvány miatt
maradt el, idén az egyházkerület által indított restaurálási munkálatok
folytán kellett lemondani róla.

Ottjártunkkor, múlt szerda délelőtt, az esős idő ellenére is javában
folyt a munka a kastély körül. Ebben az időszakban kerül sor egyebek
mellett a reneszánsz, illetve 17. századi falképek restaurálására. A mun-
kálatot egy szovátai cég végzi, májusban kezdték, és októberre szeretnék
befejezni – tudtuk meg Szőcs Jánostól, az említett cég illetékesétől. 

A műemlék épület közelében felállított, az építkezés részleteiről tájé-
koztató tábla szerint az egykori erdélyi arisztokrácia bonyhai hajlékának
2022 februárjára kellene teljesen újjászületnie.

Politikai káosz
Miközben ezek a sorok születnek, az ország vezető politikusai lá-

zasan egyeztetnek, és különböző forgatókönyveket találnak ki az USR
PLUS és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány követ-
kezményeinek megelőzésére. 

Az USR PLUS benyújtotta az indítványt, mert „nem maradhatott
tovább a koalícióban, hogy nézze, amint Florin Cîţu gúnyt űz a köz-
pénzekből, arra használva az alapokat, hogy szavazatokat vásárol-
jon magának a PNL kongresszusára”.

Ám ebben az országban bármi megtörténhet.
Az is, hogy a bizalmatlansági indítvány nem megy át, és Cîţu kor-

mánya megmenekül, de az is, hogy bukik a kormány, és a vezető kor-
mánypárt új kormányfőjelöltet javasol.

Politikai elemzők szerint: történjék bármi, a fő cél az államfő ha-
talmának a megőrzése. 

Ha Cîţu a helyén marad, az USR PLUS ellenzékbe kerül, és nem
marad más választása az elnöknek sem, mint elfogadni egy esetleges
kisebbségi kormányt, amely az általa sokat átkozott „vörös pestis”
támogatásával folytathatná a munkáját. Ebben az esetben a kormány
teljesen ki lenne szolgáltatva Ciolacu pártjának… 

Szakértők egyhangú véleménye, hogy ha bukik a kormány, és a li-
berálisok jelölnek új kormányfőt, bizonyára egy olyan személyt vá-
lasztanak, aki – ahogy annak idején Cîţu tette –, még a hivatali eskü
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Megdrágultak
az építőanyagok 
Az árnövekedés a pandémiát köve-
tően, 2020. december és 2021. már-
cius között csúcsosodott ki. Olyan
mértékben növekedtek az árak, hogy
emiatt mind a magán, mind a középít-
kezések leállhatnak. Számos, koráb-
ban elindított projektet újra kellett
számolni.
____________4.
Kuncz Aladárra
és Olosz Lajosra
emlékeztek
Marosvécsen
Augusztus 27-én délután nem túl
népes közönséget köszöntött H.
Szabó Gyula, a Helikon-Kemény
János Alapítvány elnöke. Beköszöntő-
jében elmondta, hogy idén még egy
igen fontos évfordulóra kívánnak meg-
emlékezni, éspedig októberben lesz
50 éve annak, hogy Kemény Jánost
végső nyugalomra helyezték a kastély
parkjában.
____________5.
Kezdésre készen
az Európa
Általános Iskolában
Vannak már valóban gyermekbarát,
nagyon szépen rendbe tett termek,
néhol még festenek, néhol takaríta-
nak, van olyan terem, ahol a szülők
által szponzorált laminált padló leté-
tele még hátravan.
____________8.

Bonyhai vendégoldal a 6. oldalon Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó

Mózes Edith

A falképeket is restaurálják

Újjászületőben a Bethlen-kastély



Gőzerővel aszfaltoznak, és épül a híd Sóváradon

Az országos vidékfejlesztési program (PNDR) támoga-
tásával leaszfaltozzák a községközpont összes utcáját. Né-
hányat – a Vas, a Tót, a Görög utcát – már új ruhába
öltöztettek. Hátramaradt a romák által lakott körzet, ahol
csatornahálózat-bővítés is lesz, és csak ezután aszfaltoznak
mintegy 300 méteren. 

A munkálatok a PNDR támogatásával mintegy 5,4 mil-

lió lejbe kerültek, ebből 400.000 lej önrész. A Borsószeg
utcában jelenleg az árok kialakításán dolgoznak, és a kop-
tatóréteget is leterítik. Ottjártunkkor a templom melletti
utcát készítették elő aszfaltozásr, és folyamatban volt a Kü-
küllőn átívelő híd építése. Az utóbbit a komplex eljárások
miatt az utcahálózat felújítása után adják ismét haszná-
latba. 

Orgonakoncert 
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezé-
sében szeptember 7-én, kedden (ma) 19 órakor kerül
sor a várudvari és vártemplomi orgonakoncertre. Fellép
Bereczki Tollas László zenetanár, a Vártemplom orgo-
nistája. Műsoron: J. B. Bach, J. Worgan, Fasang Á., J.
Battishill, D. Steinbelt, J. K. F. Fisher, J. B. Vanhal, Gár-
donyi Z., T. Hasslinger, J. Pachelbel, G. F. Händel, Trajt-

ler G., F. W. Zachow, H. Purcell és J. Benda művei. A
belépés díjtalan. 

Utcazene-fesztivál
Marosvásárhelyen 

Hat helyszínen, mintegy 20 művésszel szerveznek ut-
cazene-fesztivált Marosvásárhelyen szeptember 10–
12. között. A marosvásárhelyi utcazene-fesztivál egyik
elsődleges célja élettel megtölteni a város – sok eset-
ben kihasználatlan – tereit, illetve vizuális és akusztikus
élményeket nyújtani a város lakóinak. 

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max.220C
min.120C

Ma REGINA, holnap
ADRIENN és MÁRIA napja.
REGINA: késő latin eredetű, je-
lentése királynő. A keresztény név-
adásban Máriára, a mennyek
királynőjére utal.
ADRIENN: az Adriana franciás
alakjából, az Adrienne-ből szárma-
zik. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. szeptember 6.

1 EUR 4,9475
1 USD 4,1718

100 HUF 1,4237
1 g ARANY 244,7195

Trianon – előadás és koncert 
Az Idegen nép van ma ott, hol régen magyar lakott – Tria-
non 100 című produkció a békediktátum aláírásának cen-
tenáriumára készült. Szövegét Csúri Ákos írta és
szerkesztette, a zenei anyagot Pál István Szalonna állította
össze. A járványhelyzet miatt a premier online formában tör-
tént. A szeptember 8-án, szerdán 19 órakor a Spectrum
Színházban megtekinthető műsorban a Kárpát-medencei
magyar népzene, népdalok és tánc mellett Dsida Jenő,
Csoóri Sándor, József Attila és Juhász Gyula költeményei
is elhangzanak jeles színművészek tolmácsolásában. Jegy-
vásárlás előadás előtt két órával a színházi jegypénztárnál.
Jegyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon. Egy jegy
25 lej, a nyugdíjas- és a diákjegy ára 20 lej. A maszkviselés
kötelező. 

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön 

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján 19 órakor a
marosszentgyörgyi plébánia tanácstermében Kovács Enikő
magyartanár bemutatja Baricz Lajos Az élet kenyere – 88
vers az eucharisztiáról című verseskötetét. Közreműködik
a Kolping Család énekkara, a MaKiTa gyermekkar és az
egyházközségi Szent György kórus. A kötetből felolvas Pa-
taki Ágnes. 

Az erdélyi magyar múlt nagyjai
a világhálón 

Szeptember elejétől online formában olvasható és hallható
az Erdélyi magyar breviárium, amely visszapillantó tükör-
ként bemutatja Erdély jeles személyiségeit. Az esztendő
365 napjához kapcsolódó életrajz- és esszésorozat színes
panorámát tár az olvasó elé. Nyomon követhető mindaz,
amit eleink az erdélyi és egyetemes kultúra szolgálatában
tettek. Az Erdélyi magyar breviárium esszéi azt sugallják,
hogy az olvasó kezdje napját a magyar múlt valamely em-
lékezetes szülöttével, akinek társaságában ihletet, életked-
vet, örömet meríthet. Elérhető: www.erdelyibreviarium.ro

Szászrégenben vendégszerepel
a Hargita együttes 

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi tánckós-
toló című műsorában az erdélyi tájegységek táncrendjeit,
ezen belül néhány falu, illetve táncos táncát mutatja be. Az
előadásra szeptember 9-én, csütörtökön este 7 órai kez-
dettel kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési
ház nagytermében. Helyet foglalni a művelődési ház jegy-
pénztáránál munkanapokon 10-17 óra között vagy a 0757-
109-450-es és 0740-515-617-es telefonszámokon lehet.
Egy jegy ára felnőtteknek 20, nyugdíjasoknak és diákoknak
10 lej. A maszkviselés kötelező. 

Négynapos terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány szeptember 30-a és október 
3-a között négynapos terápiás programot szervez szenve-
délybetegeknek és hozzátartozóiknak Szentkatolnán. A
program célja az absztinencia elérése, információszerzés
a függőséggel kapcsolatban, terápiás terv készítése, önis-
meret. Ezeket a célokat csoportfoglalkozások, workshopok,
személyes tanácsadás, igei csendességek, valamint föl-
épült szenvedélybetegek élettörténeteinek meghallgatása
által lehet elérni. A felvétel előzetes interjú alapján történik.
Jelentkezni szeptember 24-ig lehet Bartha Évánál a 0740-
056-691 és McAlister Magdolnánál a 0742-653-331-es te-
lefonszámon.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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A Nap kel 

6 óra 49 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 51 perckor. 
Az év 250. napja, 
hátravan 115 nap.

Megyei hírek

Bekerült az Erdélyi Magyar Televízió a legnagyobb
hazai előfizetéses televízió és széles sávú internetszolgál-
tató, az RCS & RDS teljes kínálatába, így a marosvásár-
helyi székhelyű tévé műsorai minden magyarlakta
megyében képernyőre kerülhetnek. A szolgáltató a digitális
csomagján keresztül eddig csak Maros, Kolozs és Szilágy
megyében, míg az analóg csomag keretében csupán Har-
gita és Kovászna megyében sugározta az Erdély TV mű-
sorait. Ez változott meg augusztus végétől: a Szatmár és
Bihar megyei lakosság is a szolgáltató alapcsomagjában
kapja meg az ETV-t, akárcsak a szórványtelepüléseken
élők. Arad, Temes, Hunyad, Fehér, Máramaros, Beszterce,
Brassó és Szeben megyében is elérhető a legnagyobb ká-
belszolgáltató kínálatában, ugyanakkor Hargita és Ko-
vászna megyében bekerült az RCS & RDS digitális
csomagjába.

Az Erdély TV jelentős előrelépésnek tekinti a mostani
döntést, így ugyanis az Erdélyi Magyar Televízió betöltheti
azt a szerepet, amelyet alapítói célul tűztek ki. Mostantól
még inkább jelen tudunk lenni valamennyi erdélyi család
mindennapjaiban, ott is, ahol eddig csak interneten követ-
hették műsorainkat. Ezzel jelentősen bővült a potenciális
nézőink köre, ez pedig még nagyobb felelősséget ró ránk,
hisz az ő településeiket, az őket érintő döntéseket is meg
kell jelenítenünk, még tovább kell hangsúlyoznunk az er-

délyi jellegünket. A műsorok eddig is elérhetőek voltak a
televízió YouTube-csatornáján, illetve a Facebook-oldalán,
a nézői visszajelzésekből azonban egyértelműen kiderül,
hogy az idősebb generáció számára fontosabb a hagyomá-
nyos képernyőkön való jelenlét. 

Az Erdély TV a DIGI kábelhálózaton kívül a legna-
gyobb országos kábelszolgáltatók műsorcsomagjaiban
(Orange, Vodafone, Telekom) is elérhető, mindemellett
közel ötven helyi kábelszolgáltató kínálja nézőinek az Er-
dély TV műsorait. 

Az Erdélyi Magyar Televízió Románia legnagyobb le-
fedettséggel és nézettséggel rendelkező, magyar nyelven
sugárzó tévécsatornája, amely 24 órás adásidővel rendel-
kezik. Műsorkínálatának fontos része a híradózás, amelyet
mintegy kiegészít az idén indított élő közéleti politikai be-
szélgetőműsor, a 24plusz. Emellett a naponta élőben jelent-
kező színes műsora, a Mozaik a fiatal generáció
megszólítását tűzte ki célul, de a hetente új témákkal je-
lentkező magazinműsoraiban valamennyi korosztály meg-
találja a kedvére valót. Az Erdély TV műsorai olyan
felületet jelentenek, amelyen az erdélyi magyar társadalom
a lehető leggazdagabb, legváltozatosabb formában mutat-
hatja meg önmagát.

Abban az esetben, ha az Erdély TV nem jelent meg au-
tomatikusan a RCS & RDS kábeltévé csatornalistájában,
szükséges a rendszer frissítése. (közlemény)

Valamennyi erdélyi megyében elérhetővé vált az Erdélyi Magyar
Televízió az ország legnagyobb kábelszolgáltatóján keresztül

A Környezetvédelmi Minisztérium támogatásával mo-
dernizálják az utcai közvilágítási hálózatot. Erről írt alá fi-
nanszírozási szerződést a polgármesteri hivatal és a
szaktárca képviselője. Az 538.000 lejes támogatás önrésze
tíz százalék. Ebből 258 lámpatestet és izzót cserélnek ki.
Első lépésként 300.000 lejt az égők cseréjére fordítanak, a
fennmaradt összegből pedig elkészül az automata kapcso-

lórendszer, amelynek köszönhetően elérik a pályázat által
követelt feltételt, a közvilágítási költségek 60%-os csök-
kentését. A polgármesteri hivatal nemsokára megkapja az
építkezési engedélyt, majd a szerelést vállaló céggel való
egyezség alapján remélhetőleg szeptember végéig befeje-
zik a munkálatokat. Az automata rendszert később helyezik
üzembe. (v.gy.)

Jövőre LED-égős közvilágítás lesz 
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Kormányválság 
A nagy pártok hátráltatják a Cîţu-kormány elleni

bizalmatlansági indítvány megvitatását
A kormányon lévő PNL és a legna-
gyobb frakcióval rendelkező el-
lenzéki PSD a házbizottsági ülés
bojkottálásával hátráltatta hétfőn
a Florin Cîţu miniszterelnök által
vezetett kormány leváltását célzó
bizalmatlansági indítvány napi-
rendre tűzését Romániában.

Hétfőn immár harmadszor hívták
össze az indítvány ismertetésének és
megvitatásának menetrendjét meghatá-
rozni hivatott egyesített házbizottságot,
a testület azonban ismét határozatképte-
lenné vált, miután a PSD és a PNL egyes
törvényhozói kivonultak az ülésről.

Ludovic Orban liberális házelnök sze-
rint a grémium a PSD nélkül is határo-
zatképes maradt, tehát valójában Cîţut
támogató párttársai akadályozták meg
kivonulásukkal a bizalmatlansági indít-
vány napirendre tűzését, miután nem si-
került az általuk előterjesztett
szabályossági óvással elérniük, hogy az
indítvány megvitatását legalább két hét-
tel halasszák el, amíg a parlament sza-
bályzatfelügyelő szakbizottsága
megvizsgálja, nem hamisak-e a bizal-
matlansági indítványhoz mellékelt, on-
line beküldött aláírások.

Az indítványt a koalíciós kormányban

részt vevő, de Cîţu leváltását szorgal-
mazó USR-PLUS szövetség terjesztette
be pénteken az ellenzékben lévő nacio-
nalista Románok Egyesüléséért Szövet-
ség (AUR) támogatásával. Az
USR-PLUS azzal vádolta Cîţut, hogy
nem tekinti egyenrangú félnek partne-
reit, és tiltakozásuk ellenére hoz fontos
döntéseket. Miután hiába követelték,
hogy a PNL más miniszterelnököt jelöl-
jön, bizalmatlansági indítványt terjesz-
tettek be saját kormányuk ellen,
amelyhez az általuk is szélsőségesnek
nevezett AUR támogatásával sikerült
elegendő aláírást összegyűjteniük.

Az USR-PLUS szóvivője példátlan
hatalmi visszaélésnek nevezte, hogy a
nagy pártok „mondvacsinált ürügyek-
kel” meg akarják fosztani az USR-PLUS
és AUR törvényhozóit alkotmányos
joguk gyakorlásának – egy bizalmatlan-
sági szavazás kezdeményezésének – le-
hetőségétől. A szóvivő szerint a PSD is
felsorakozott a – PNL elnökségét meg-
pályázó, és így az újrázni készülő Ludo-
vic Orban PNL-elnökkel szembekerült –
Florin Cîţu táborába, és csak mímeli az
ellenzékiséget.

Az AUR társelnöke szerint a nagy pár-
tok azért próbálják az időt húzni, hogy

Cîţut időközben megválaszthassák a
PNL élére, vagyis ne szavazhasson a
parlament a kormánybuktató indítvány-
ról a PNL szeptember 25-i tisztújító
kongresszusa előtt.

A szociáldemokraták azt állítják: nem-
csak Cîţut, hanem az egész kormányko-
alíciót le akarják váltani, és előre hozott
választásokat akarnak. Marcel Ciolacu
PSD-elnök szerint azonban az USR-
PLUS „a rá jellemző arroganciával” nem
egyeztetett a PSD-vel kormánybuktató
szándékáról, mégis elvárja támogatását.
Ciolacu jelezte: a PSD távol akarja tar-
tani magát a kormánypártok közti vitá-
tól, és nem kizárt, hogy a PSD maga
terjeszt be bizalmatlansági indítványt.

Ludovic Orban házelnök a házbizottság
határozatképtelenség miatt felfüggesztett
ülése után bejelentette: keddre ismét ösz-
szehívja a testületet, hogy napirendre tűz-
zék az USR-PLUS és az AUR által
beterjesztett bizalmatlansági indítványt. 

Bukarestben azt követően alakult ki
kormányválság, hogy Cîţu az USR-
PLUS ellenkezése dacára, és a szövetség
egyik miniszerét leváltva döntött a har-
madik koalíciós partner, az RMDSZ által
kezdeményezett tízmilliárd eurós fejlesz-
tési terv életbe léptetéséről. (MTI)

Koronavírus 
Meghaladta az ezret a napi fertőzések mozgóátlaga

Romániában meghaladta az ezret
a naponta diagnosztizált korona-
vírus-fertőzések kéthetes mozgó-
átlaga és a négyszázat a
Covid-kórházak intenzív terápiás
részlegein ápolt súlyos betegek
száma.

A stratégiai kommunikációs törzs – a
vasárnap elvégzett, a hétköznaponként
szokásosnál jóval kevesebb teszt kiérté-
kelésén alapuló – hétfői jelentése újabb
1035 megbetegedésről számolt be, ami
megfelel az utóbbi két hét átlagának. A
múlt héten azonban két olyan nap is volt,

amikor több mint 1500-zal növekedett a
beazonosított fertőzöttek száma.

Romániában az utóbbi hét napon is
több mint másfélszer annyi fertőzést re-
gisztráltak, mint az azt megelőző héten.
Hasonló ütemben, hétről hétre másfél-
szeresére emelkedik a kórházi kezelésre
szoruló fertőzöttek száma is. Hétfőn már
3338 koronavírusos beteget kezeltek a
kórházakban, közülük 405-öt az intenzív
terápián. Utoljára májusban volt a
Covid-kórházakban ilyen magas a súlyos
betegek száma. Hétfőn újabb 25 korona-
vírusos beteg haláláról számoltak be a

hatóságok, ami 25 százalékkal haladja
meg az utóbbi két hét átlagát.

Romániában szeptember elsején ha-
ladta meg az 1 millió 100 ezret a járvány
kezdete óta diagnosztizált koronavírus-
fertőzések száma, a halálos áldozatoké
pedig a 35 ezret közelíti. A fertőzések üte-
mének folyamatos gyorsulása közepette is
csökken az oltási hajlandóság az ország-
ban: a beoltottak száma immár alig 6700-
zal emelkedik naponta. Eddig 5 millió 282
ezer ember, a beoltható – 12 év feletti – la-
kosság 31,2 százaléka kapott legalább egy
adag koronavírus elleni oltást. (MTI)

Német lap: már augusztus elején figyelmeztették
Berlint az afgán kormány közelgő összeomlására

Csaknem másfél héttel a tálib ha-
talomátvétel előtt figyelmeztette
a washingtoni német nagykövet a
berlini vezetést az afgán kormány
közelgő összeomlására – jelen-
tette hétfőn a Der Spiegel című
német hírmagazin.

A német kormány ugyan rendre azt
hangsúlyozza, hogy az Afganisztánt alig
tíz nap alatt az uralmuk alá hajtó tálibok
augusztus közepén aratott győzelme vá-
ratlan volt, egy diplomáciai jelentésből
kiderül, hogy Berlin már augusztus ele-
jén megkapta a figyelmeztetést Washing-
tonból, hogy készüljön fel az
afganisztáni vészhelyzetre – írta a Der
Spiegel a hírportálján.

A beszámoló szerint Emily Haber
nagykövet augusztus 6-i keltezésű jelen-
tésében azt is sürgette a külügyminiszté-

riumnál, hogy azonnal aktiválják a kabuli
nagykövetség vészhelyzeti terveit.

A legtapasztaltabb és legnagyobb te-
kintélyű német kormányzati tisztségvise-
lők közé tartozó diplomata a szigorúan
bizalmas besorolású jelentésben arra is fi-
gyelmeztetett, hogy Berlinnek számolnia
kell azzal, hogy a helyzet romlása esetén
az amerikaiak egyedül, a szövetségesek
közötti egyeztetést kihagyva lépnek –
emelte ki a Der Spiegel. Felidézték, hogy
pontosan ez történt, az Egyesült Államok
bejelentés nélkül áthelyezte diplomatáit
és katonáit a kabuli úgynevezett zöld zó-
nából az afgán főváros nemzetközi repü-
lőterére, és a német diplomatáknak nem
volt más választásuk, mint hogy sietve
csatlakozzanak hozzájuk. 

A háromoldalas jelentés a dokumen-
tum ismerői szerint a nagykövet magas

beosztású amerikai kormányzati tiszt-
ségviselőkkel folytatott konzultációin
alapul. A tárgyalópartnerek között volt
Zalmay Khalilzad afganisztáni külön-
megbízott és a hírszerzés (CIA) egyik
vezetője. Borús előrejelzést adtak Afga-
nisztán jövőjéről. Emily Haber a prog-
nózisokat ismertetve már a jelentés
tárgysorában kiemelte, hogy egy „sai-
goni forgatókönyv” fenyeget – utalt a
Der Spiegel a saigoni amerikai nagykö-
vetség 1975-ös pánikszerű kiürítésére.

A jelentés megkérdőjelezi a berlini ve-
zetés álláspontját – tették hozzá. Mint
írták, kormányzati forrásaik szerint a
diplomáciai táviratot egyértelmű figyel-
meztető jelzésként kell értelmezni,
amelynek alapján a már augusztus elején
válságüzemmódba kellett volna kap-
csolni. (MTI)

letétele vagy a parlamenti szavazás előtt lemondana, és
második jelöltként ismét Cîţu folytathatná a kormány-
zást.

Ha a parlament plénumában szavazásra kerül az
USR–AUR szövetség bizalmatlansági indítványa, a
PSD is megszavazza azzal, hogy siker esetén előre ho-
zott választásokra kerül sor, jelentette ki vasárnap Mar-
cel Ciolacu PSD-elnök. Mint mondta,
szociáldemokraták nem azért szavazzák meg az USR–
AUR indítványát, hogy „Barna visszatérjen a kor-
mányba, és Ghinea tönkretegye az országos
helyreállítási tervet”, hanem a végsőkig el akarnak
menni.

Köztudott, hogy a szociáldemokraták is készítettek
egy bizalmatlansági indítványt. Ciolacu szerint felkér-
ték az USR PLUS-t és az AUR-t, beszéljék meg az indít-
vány szövegét, és nyújtsák be együtt, az USR PLUS
azonban inkább az AUR-ral való szövetséget válasz-
totta, nem válaszolt, még azt a gesztust sem tették meg,
hogy elküldjék nekik az indítvány szövegét. Kijelentette:
a PSD nem kíván részt venni a kormánykoalícióban
zajló csatározásban, és akkor nyújtja be a bizalmatlan-
sági indítványát, amikor kigyűl a 234 aláírás. 

Közben a választópolgárok a hatalmasra duzzasztott
energiaárakkal küzdenek. Felmérések szerint tíz ember
közül négy nem tudja kifiztni a villany- és gázszámláját. 

480 millió lej maradt
elkülönítetlenül

Az egészségügyi minisztériumnál 480 millió lej ma-
radt elkülönítetlenül, amit az állami költségvetési tör-
vény értelmében az oltási költségek fedezésére
lehetett volna fordítani, jelentette ki szombaton Florin
Cîţu kormányfő a Ioana Mihăilă egészségügyi minisz-
ter által megfogalmazott vádakra reagálva. A kor-
mányfő érdekesnek nevezte, hogy mindig akkor
kerülnek elő a problémák, amikor a miniszterek ké-
szülnek távozni a tárcák éléről, és nem azelőtt. Ioana
Mihăilă egészségügyi miniszter szombati sajtótájé-
koztatóján kijelentette, sajnálja, hogy a kormányfő
bevonja az egészségügyet a politikai harcba. Hang-
súlyozta: április 28-án írásban tájékoztatta a kor-
mányfőt az egészségügyi minisztérium pénzügyi
helyzetéről, figyelmeztetve, hogy nincs elég pénz a
fizetésekre, az egészségügyi programokra, a kiemel-
ten fontos intézkedések, mint például a kórházakban
zajló intenzív terápiás ellátás finanszírozására, vagy
az oltóközpontok személyzetének fizetésére. Mihăilă
nyomatékosította: már akkor közölte a kormányfővel,
hogy ki kell egészíteni az oltási kampányban részt
vevő személyzet kifizetésére, illetve az oltóközpontok
működtetésére kiutalt büdzsékeretet. Mihăilă szerint
Florin Cîţu kormányfő tudta, hogy az egészségügyi
minisztérium büdzséje elfogyott, és a jelenlegi hely-
zet kizárólag a kormányfő felelőtlenségének tulajdo-
nítható. (Agerpres)

Történelmi csúcsot döntött 
az euró

Ismét történelmi csúcsot döntött hétfőn az euró a lej-
jel szemben. A Román Nemzeti Bank középárfo-
lyama szerint egy euró 4,9475 lejt ért, 0,59 banival
(0,12 százalékkal) többet, mint a pénteki árfolyam
szerinti 4,9416 lej. A korábbi történelmi csúcsot szep-
tember 3-án jegyezték, amikor egy euró 4,9416 lej
volt. A dollár árfolyama 0,85 banival (0,20 százalék-
kal) 4,1718 lejre nőtt a pénteki 4,1633 lejes értékhez
képest.  A svájci frank árfolyama 0,08 banival (0,02
százalékkal) 4,5534 lejre emelkedett a pénteki
4,5526 lejes értékhez viszonyítva. Az arany is drágult:
egy gramm ára 1,9664 lejjel (0,81 százalékkal)
244,7195 lejre nőtt a pénteki 242,7531 lejről. 
(Agerpres)

Meleg, száraz idő várható
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn
közzétett kéthetes előrejelzése szerint szeptember
19-éig meleg időre lehet számítani. Erdélyben a kö-
vetkező napokon 21-24 fokos nappali csúcshőmér-
séklet várható, az éjszakák viszont hűvösek lesznek:
6-10 fokig, a medencékben pedig akár 1-3 fokig is le-
hűlhet hajnalra a levegő. Szeptember 10-e és 13-a
között az átlagosnál melegebb lesz, főleg nyugaton
és délnyugaton, ahol a hőmérők 23-26 fokot is mu-
tathatnak napközben, 9-13 fokot éjszaka, valamivel
kevesebbet a medencékben. A kéthetes periódus
utolsó napjaiban ismét lehűl a levegő, szeptember
15-e után valószínűleg visszatérnek az esőzések.
Hegyvidéken a következő napokban hűvös lesz az
időjárás, a nappali hőmérséklet átlagosan 9 és 16 fok
között, az éjszakai 3 és 9 fok között alakul. 
(Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Negyven év után először ABBA-dalok a brit slágerlistán
Negyven év után először került a
brit slágerlistára az ABBA: két új
dala is a legjobb 10 közé jutott
Nagy-Britanniában.

A legendás svéd popegyüttes novem-
berben megjelenő új albuma két száma,
az I Still Have Faith In You és a Don’t
Shut Me Down a 6., valamint a 7. helyet
szerezheti meg az officialcharts.com va-
sárnap közzétett becslése szerint, mely
az eladásokon és a streaminghasználaton
alapul.

Utoljára 1981 decemberében jutott

ABBA-dal a brit kislemez-sikerlistán az
első tíz közé. A két új dalt fizikai hang-
hordozón, CD-n és hagyományos bake-
liten is meg lehet vásárolni.

A Don’t Shut Me Down múlt heti
megjelenése óta a legtöbbet letöltött dal
volt az Egyesült Királyságban, a két szá-
mot egyenként több mint ötszázezerszer
streamelték a hétvégén.

A november 5-én megjelenő Voyage
39 év után az ABBA első albuma. Nyolc
új dal mellett két feldolgozás is hallható
lesz rajta, a Just a Notion és a Bumble-

bee, melyeknek korábban csak demóvál-
tozata volt ismert.

Az új albumon – melyre állítólag ke-
vesebb mint 24 óra alatt mintegy 40 ezer
előrendelés érkezett az Egyesült Király-
ságban – először lesz hallható karácso-
nyi ABBA-dal, a Little Things.

Az új ABBA-korszak jövőre koncert-
tel folytatódik, melyen az együttes négy
tagjának digitális avatárjai adják elő a
most megjelent két számot, valamint leg-
nagyobb slágereiket az erre a célra épí-
tett ABBA-arénában Londonban. (MTI)



Magasra ugrott az építőanyagok
világpiaci ára 

A nemzetközi gazdasági szak-
elemzők szerint az építőipari válsá-
got öt ok váltotta ki. Egyrészt már
2018-ban a világpiacra kevesebb
acél és alumínium került, így a ke-
reslet megnövekedése miatt a for-
galmazók elkezdték felfelé srófolni
az árakat. Azok az építőcégek, ame-
lyek korábban leszerződték a mun-
kálatokat, veszteség elé néztek, így
megemelték a szolgáltatói árakat,
ami maga után vonta a többi nyers-
anyag árának az emelkedését is. A
másik ok az üzemanyag világpiaci
árának folyamatos növekedése.
Ezek miatt kevesebb volt a munka-
erő a piacon, így a jó szakembere-
ket csak úgy lehetett megtartani, ha
megemelik a fizetésüket. A béreket
az építőanyag-forgalmazók is kiiga-
zították, így értelemszerűen megnö-
velték az árakat is. A kínai
dömpingáruk importálása ellen ho-
zott 10%-os adókulcs-növekedés
miatt az exportált építőanyagok ke-
reskedelmi ára 25%-kal nőtt a vi-
lágpiacon. Az említett okok miatt az
építőanyagokat előállító cégeknek
kevesebb pénze maradt beruhá-
zásra, újabb, jobb teljesítményű
gépek és felszerelések vásárlására,
így nem tudták növelni az anyagok
költséghatékonyságát, mi több, az
egyensúlyt csak árkorrekcióval, ár-
növekedéssel érték el. A szakértők
szerint, ha nem lesz más negatív
hatás az építőiparra, akkor az előállt
helyzet 2022-ben stabilizálódik.
Várhatóan először a fa és az acél ára
fog csökkenni. Addig azonban a
gazdasági mutatók felfelé ívelnek.
2021. júniusban a szakmai szerve-
zetek kimutatása szerint egy lakás
négyzetméterre számított ára az épí-
tőanyagok drágulása miatt 20–
25%-kal nőtt az előző év hasonló
időszakához viszonyítva. A faanya-
gok 250%-kal, a termopán nyílászá-
rók 25%-kal, a hőszigetelő anyagok
60%-kal, míg a fémszerkezetek
100%-kal nőttek. Az építők azt ál-
lítják, hogy vannak olyan termékek,
amelyek ára az említett időszaktól
naponta változott, és átlagban 15–
20%-kal drágult. Az első árhullám
2020 decemberétől 2021 márciu-
sáig tartott. Az építőanyagok ebben
az időszakban mintegy 50%-kal let-
tek drágábbak. Egy köteg polisztirol
szigetelőanyag 90-ről 121 lejre drá-
gult, míg most már több mint 160
lej. Az építőanyagok drágulásához
még hozzáadódnak egyéb költségek
is (munkadíj, gépek, berendezések
használata stb.), ami eladhatatlanná
teszi a végterméket, az építményt
(tömbház, iroda stb.), és ez az építő-
ipar csődjéhez vezethet. 
Mentőöv 
költségvetés-kiegészítéskor 

Az árdrágítás hatásának enyhíté-
sére a Fejlesztési, Közigazgatási és
Közmunkaügyi Minisztérium men-
tőövet nyújtana. Augusztus 30-án a
kormány a minisztérium javaslatára

elfogadott egy rendeletet, amely
megoldást kínál az építőanyagok
drágulása miatt okozott közberuhá-
zások továbbfolytatására. Cseke At-
tila miniszter azt nyilatkozta, hogy
az Európai Unió tagországai közül
Románia az elsők között van, amely
hosszú távú megoldást kínált az elő-
állt helyzet orvoslására. A jogsza-
bály lehetővé teszi, hogy a
folyamatban levő közberuházások
esetében (iskolák, kórházak, ivóvíz-
és csatornahálózatok, templomok
felújítása) az építők – a kivitelezési
szerződés kiegészítésével, a ha-
szonélvező, vagyis a helyi közigaz-
gatási egység jóváhagyásával az
Országos Statisztikai Intézet hiva-
talos adatai alapján – módosítsák a
szükséges építőanyag árát. A szer-
ződés-kiegészítés alapján a helyi
közigazgatási egységek kérhetik a
szaktárcától, hogy fedezze az így
keletkezett többletkiadásokat. A
rendelet után aláírt szerződések ese-
tén a kormány a költségvetés-kiegé-
szítéskor – a már benyújtott
korrekciós igénylés kivételével –
kiutalja a szükséges pénzalapokat a
különbözetre. 
Leállhatnak, elodázódhatnak
a közberuházások 

Amint a miniszter is megje-
gyezte: a közberuházások esetén
számos olyan nagy horderejű mun-
kálatot kezdtek el különböző tele-
püléseken, amelyek életbevágóan
fontosak a közösségek életében,
úgymint az ivóvíz- és csatornaháló-
zat kiépítése, bővítése, oktatási in-
tézmények bővítése, építése és sok
más, a helyi társadalmi-gazdasági
igénynek megfelelő és szükséges
létesítmény. A teljesség igénye nél-
kül, néhány megyebeli polgármes-
tert kérdeztünk arról, hogy miként
befolyásolja az építőanyagok árá-
nak növekedése a folyamatban levő
munkálatok kivitelezését, illetve a
korábbi árakkal előkészített újabb
beruházási tervek megvalósítását. 

Tóth Sándor, Nyárádszereda pol-
gármestere elmondta: a városköz-
pontban folyamatban van az

országos településfejlesztési prog-
ram (PNDL) által finanszírozott
ivó- és szennyvízhálózat-bővítés,
amely – hazai támogatású beruhá-
zásként – leállhat. Hasonlóan érin-
tett az a komplex projekt is, aminek
alapján 5 millió lej értékben szoci-
ális tömbházat húznak fel, felújítják
a napipiac felé vezető utat, a Deák
Farkas iskola előtti teret. Továbbá,
saját beruházásból 300.000 lej ér-
tékben Székelysárdon járdákat ala-
kítanak ki, uniós projektből
játszótér készül a városközpontban.
Felújítják az egykori szülészet épü-
letét. Az utóbbi munkálatai már
50%-ban elkészültek. Ezeket a
munkálatokat mind érinti az építő-
anyagok árának drágulása miatt ki-
alakult helyzet. Ami a tervezést
illeti, uniós finanszírozással felújít-
ják, új rendeltetésének megfelelően
átalakítják a volt áruház épületét,
ahova üzleti inkubátorházat szeret-
nének berendezni egy 7 millió lejes
pályázatnak köszönhetően. Az ön-
kormányzat aláírta a szerződést a
kivitelezővel, a munkálatok október
15-én el kell kezdődjenek, ami most
bizonytalanná vált. Továbbá utolsó
fázisához ért egy többéves elképze-
lés megvalósítása: felújítanák a pi-
acot, erre 9 millió lej pályázati pénz
van, kérdéses, hogy lesz-e kivite-
lező, aki az új építőanyagárakkal az
említett értékben teljes mértékben
elvégzi a munkálatot. 

A polgármester elmondta, az or-
szágos finanszírozású projektek tá-
mogatására adott némi reményt a
Fejlesztési, Közigazgatási és Köz-
munkálatokért Felelős Miniszté-
rium ígérete, de az uniós
finanszírozással kivitelezendő beru-
házások sorsa bizonytalan. Hozzá-
tette: szorgalmazni fogja a helyi
tanácsnak, hogy a település fejlődé-
séért nélkülözhetetlenül szükséges
nagyobb munkálatok finanszírozá-
sára az állami kincstárhoz fordulja-
nak kölcsönért. 

Kolcsár Gyula, Gernyeszeg pol-
gármestere kifejtette: lassan befeje-
zik a község csatornahálózatát, a
körtvélyfájai vasúti átjáró alatt hú-
zódó híd és vezeték kiépítése ma-
radt el, továbbá néhány gernyeszegi
és körtvélyfájai utca betervezett
aszfaltozási, valamint a kapubejára-
tok kialakításának költségeit kell új-
raszámolni. A kivitelezők nem
álltak le a munkálatokkal, azt ígér-
ték, hogy a korábbi egyezség alap-
ján elvégzik a munkálatokat. Új
pályázatuk nincs, amit érintene az
említett drágítás. 

Bodó-Előd Barna, Mezőpanit
polgármestere elmondta, hogy a
községközpontban építenek egy
bölcsődét, amely 40%-ban készült
el. A kivitelezési szerződés alapján
jövő nyárra tervezték az átadást, il-

letve október végéig kellett volna
befejezzék Csittszentivánon az is-
kola felújítását, itt a munkálatok
alig 60%-a készült el. A megnyert
projektek között említette egy okta-
tási sportkomplexum kiépítését tan-
műhelyek kialakításával együtt. A
folyamatban levő építkezéseket
végző cégek képviselői jelezték a
polgármesternek, hogy amikor el-
fogy az építőanyagokra szánt ösz-
szeg, leállnak, mert nem tudják
biztosítani az utánpótlást az új árak-
kal. A munkálatokkal kapcsolatban
a polgármester elmondta: úgy ter-
vezték, hogy az év végén kiírnák a
versenytárgyalást a kivitelező kivá-
lasztására, de ilyen árakon senki
sem vállalja el a kivitelezést. A
megnyertek költség-előirányzata is
40–50%-kal megnőtt. Patthelyzetbe
kerültek. 

Kozma Barna, Marossárpatak
polgármestere elmondta: a hivatal
melletti iskola nagy volumenű bő-
vítési munkálata kerülhet ve-
szélybe. Folyamatban van a majsai
kultúrotthon felújítása is. Az orvosi
rendelő modernizálására vállalkozó
cég csődbe ment, így itt már koráb-
ban leálltak a munkával. A hivatal
mellett létesítenének saját beruhá-
zással egy garázst, ahova a hivatal
munkagépeit helyeznék, kétszer
hirdettek versenytárgyalást a kivite-
lezőre, eddig még senki sem jelent-
kezett. A kialakult helyzet miatt már
nem is fog... Egyelőre ilyen körül-
mények között nem mernek ter-
vezni. Az iskolát építő cég még nem
fordult hivatalos átirattal a polgár-
mesteri hivatalhoz, amiben jelezné,
hogy beszünteti a munkálatokat. 

Szakács Béla, Küküllőszéplak
polgármestere arról tájékoztatott,
hogy a községközpontban, valamint
Nagy- és Kisszentlászlón folyamat-
ban van a csatornahálózat kiépítése,
hátravan még a munkálatok mint-
egy 70%-a. A kivitelező már értesí-
tette az önkormányzatot, hogy
felfüggeszti a munkálatot, abba vi-

szont nem egyezett bele a polgár-
mesteri hivatal. Egyelőre arról biz-
tosították, hogy két hét múlva a
helyi tanács dönt majd a kialakult
helyzetről. Arra hivatkoztak, hogy
az érvényes jogszabályok miatt
egyelőre nem lehet módosítani az
árakat. Elkészült egy tanulmány a
küküllőszéplaki iskola hőszigetelé-
séről, amelyet a környezetvédelmi
minisztériumhoz nyújtanak be, a
pályázatot várhatóan szeptember
15-e után hirdetik meg, így a szak-
értők már az újraszámított értékek-
kel pályáznak. Hogy lesz-e
kivitelező, az majd kiderül – tette
hozzá a polgármester. 

Simon István, Kerelőszentpál
polgármestere elmondta: folyamat-
ban van a kerelőszentpáli, a búzás-
besenyői, a kerelői és a
mezőszentmargitai iskola bővítése,
javítása. A kerelőszentpáli orvosi
rendelő épületének felújítására ké-
szítenek elő tervet. A pályázatot az
Országos Beruházási Társasághoz
(CNI) nyújtják majd be. Az utóbbi
esetében máris átszámolták a költ-
ségeket. Az oktatási intézményeket
felújító cégek egy hónap haladékot
adtak, utána felmondanak. A pol-
gármester szerint míg a hazai támo-
gatású munkálatok árkülönbözetét
fedezi a kormány, addig az uniós tá-
mogatásúakra egyelőre nincs meg-
oldás, az újraszámított és drágább
kivitelezésű tenderekre nem lesz je-
lentkező. Az előállt helyzet miatt a
folyamatban levő kisebb munkála-
tok befejezésének határideje fél,
míg a nagyobbaké akár egy évvel is
eltolódhat. 

A Maros Megyei Tanácsnak több
folyamatban levő projektje is van,
amelyeknek egy részét uniós pályá-
zatokból, másik részét saját költség-
vetésből vagy állami támogatással
valósítják meg. Ezért az üggyel
kapcsolatban kikértük a véleményét
Péter Ferencnek, a Maros Megyei
Tanács elnökének is, aki a követke-
zőket nyilatkozta: „Kétségtelen,
hogy jó a kezdeményezés, de ez
hosszú folyamat, amelynek hatá-
sait, következményeit egyelőre nem
lehet felmérni. Egyszer látnunk kell,
hogy milyen megvalósítási fázisban
vannak a folyó munkálataink, mek-
kora rész van kész, és mi az, ami
még hátramaradt a megvalósításból.
Amennyiben a kivitelezőcég szük-
ségesnek tartja a költségek módosí-
tását, akkor ezt igényelnie kell a
megyei tanácstól, megfelelő indok-
lással ellátott dokumentációval. Ezt
követően a megyei tanács szakható-
ságai átvizsgálják ezt az iratcsomót,
összevetik a statisztikai hivatal által
megállapított hivatalos ármódosu-
lással, és ha indokoltnak tartják a
szerződés-kiegészítést, akkor előké-
szítik a tanácsi határozatot, amelyet
majd a megyei önkormányzati kép-
viselőknek kell jóváhagyniuk” – te-
gyük hozzá: ugyanez az eljárás
vonatkozik a helyi önkormányza-
tokra is. 
(Folytatás a holnapi lapszámunkban)

Nyárádszeredában a napipiac felé vezető utat is felújítják                 Fotó: Gligor Róbert László
Vajda György

Megdrágultak az építőanyagok
Komoly gazdasági válságot idézhet elő 

A világpiacon már 2018 óta fokozatosan drágulnak az építő-
anyagok. Az árnövekedés azonban a pandémiát követően,
2020. december és 2021. március között csúcsosodott ki.
Olyan mértékben növekedtek az árak, hogy emiatt mind a
magán-, mind a középítkezések leállhatnak. Számos, koráb-
ban elindított projektet újra kellett számolni. Az építőipar vál-
sága leginkább a helyi közigazgatási egységeket érinti. Sok
helyen sem a megyei, sem a helyi önkormányzatok által köz-
pénzből finanszírozott beruházásokat pénzhiány miatt nem
lehet befejezni vagy elkezdeni. A kormánynak szándékában
áll megtéríteni az áremelkedés okozta többletkiadást. De
ezzel még távolról sem oldódik meg a helyzet. Egyelőre azon-
ban még egyetlen közigazgatási egység vezetője sem nyúj-
tott be hivatalos átiratot a többletköltségek megtérítésére.
Úgy tűnik, komoly gazdasági válság bontakozik ki. 
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Bővítik a marossárpataki iskolát Fotó: Nagy Tibor



Elhunyt vasárnap, életének 79.
évében Ion Caramitru színész, a Bu-
karesti Nemzeti Színház igazgatója
és a Román Színházi Szövetség
(UNITER) elnöke – tájékoztatták az
Agerpres hírügynökséget az UNI-
TER képviselői. A színész a fővárosi
Elias kórházban halt meg.

Ion Caramitru 1942. március 9-én
született Bukarestben. 1964-ben de-
bütált a Bukaresti Nemzeti Színház
színpadán. Karrierje folyamán több
színháznál dolgozott színészként és
rendezőként, és filmszínészként is
hírnevet szerzett magának. Játszott
többek között az Akasztottak erdeje
című, Liviu Ciulei rendezte filmben,
amely díjat nyert az 1965-ös cannes-i
filmfesztiválon, de sokan ismerik a
népszerű Középiskolások (Liceenii)
filmekből is, amelyekben a Socraté-
nak becézett tanár szerepét alakította.
Külföldi filmekben is játszott, pél-
dául az 1991-es, Steven Soderbergh
által rendezett Kafka című produkci-
óban, vagy a Costa Gavras rendezte
2002-es Ámen című filmben. Cara-
mitru az UNITER elnöke volt annak
1990. február 15-ei megalapítása óta.

1996 és 2000 között kulturális mi-
niszteri tisztséget töltött be. 

Ion Caramitrutól Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke is búcsút vett.
„1989 decemberében ő jelentette be,
hogy megbukott a diktatúra, elmene-
kült a diktátor. Akkor már ország-
szerte ismert színész és rendező volt,
aki számtalan szerepben és színházi
műfajban maradandót alkotott. Az
UNITER vezetőjeként, a bukaresti I.
L. Caragiale Nemzeti Színház igaz-
gatójaként egyszerre járt a régi uta-
kon, és épített új utat ott, ahol mások
megálltak. Előbb négy évig együtt
dolgoztunk a kulturális miniszté-
riumban, ahol türelemmel és biza-
lommal segített. Később miniszter-
ként láthattam a harcos
színházigazgatót: mindennap úgy
kezdte a munkát, mint aki előtt egy
egész élet áll, de mégsem tud és akar
semmit holnapra halasztani. Hosszú
beszélgetéseinkre, számtalan együtt
átdolgozott órára és vitáinkra vissza-
gondolva búcsúzom Ion Caramitru-
tól. Hiányozni fogsz, Isten
nyugtasson, Pino!” – írta Facebook-
oldalán Kelemen Hunor. 

Elhunyt Ion Caramitru színész
A legendás zenekar, amely több mint fél év-
százada alkot, zenél, működik, most egy iga-
zán különleges, Csak az egészség meglegyen!
elnevezésű zenei összeállítással érkezik hoz-
zánk, az RMDSZ Maros megyei és marosvá-
sárhelyi szervezete közös eseményeként.

A Kaláka együttes – Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs – Csak az egészség
meglegyen! című produkcióját hozza el Marosvásár-
helyre – klasszikus és mai költők verseit, Kaláka-da-
lokban elmondva.

A kétszeres Kossuth-díjas és Prima Primissima
díjas Kaláka együttes 52 éve alakult, és
mintegy 1300 költemény hálálkodhat
azért, hogy dalszövegeikké váltak. Da-
laiknak száma kb. 1000 körül mozog,
eddig 19 albumot jelentettek meg, kon-
certjeiken generációk és – megint nem
túlzunk, ha azt mondjuk –: milliók nőt-
tek fel. Számos versfeldolgozás, népda-
lok a világ minden tájáról,
koprodukciók, televíziós és színházi
produkciók főcímei és dalai fémjelzik
munkásságukat, vagy elég csak a Ma-
gyar népmesék című, világszerte bemu-
tatott mesesorozat zenéjét említenünk.

Kicsik és nagyok, gyerekek és szülők kedvence, a
folk, jazz és a blues jegyeit magán hordozó Kaláka
együttes koncertje bármikor kiváló családi program,
megzenésített verseik ajándék mindenki számára.

Szeptember 13-án, hétfőn 20 órától a Kultúrpalota
nagytermében hallgathatjuk a Kaláka együttes sok-
színű, egészen egyedi hangzású, klasszikus és népi
hangszerek együttes játékát bemutató koncertjét.

A koncertre a belépés ingyenes, viszont a helyek
száma korlátozott!

AzRMDSZMarosmegyei
sajtóirodája

Csak az egészség meglegyen!
– Erdélyben turnézik a Kaláka együttes!
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Augusztus 27-én délután nem
túl népes közönséget köszön-
tött H. Szabó Gyula, a Heli-
kon-Kemény János Alapít-
vány elnöke. Beköszöntőjé-
ben elmondta, hogy idén még
egy igen fontos évfordulóra
kívánnak megemlékezni, és-
pedig októberben lesz 50 éve
annak, hogy Kemény Jánost
végső nyugalomra helyezték
a kastély parkjában.

A Kuncz Aladár életművének
három vonatkozását bemutató elő-
adások sorát Juhász Andrea kezdte,
méghozzá igencsak ínycsiklandozó
című előadásával: Kuncz Aladár és
a nők. Persze nem pikáns története-
ket adott elő a budapesti irodalom-
történész, hanem arra próbált
választ keresni, hogy milyen hatása
lehetett a hölgyek jelenléte, illetve
hiánya az agglegény Kuncz életére.
Édesanyja korai elvesztését csak
némileg pótolhatták az idősebb nő-
vérek, ugyanakkor a huszadik szá-
zad első évtizedeiben jelentősen
megváltozik a nők társadalmi sze-
repének megítélése, egyre több az
egyetemet végzett, társadalmi hiva-
tásra készülő lány. Ilyen tekintetben
érdekes szereplője életének az ifjú-
kori játszópajtás, Ferenczi Sára,
akivel aztán sok-sok levelet vált.

Filep Tamás Gusztáv Kuncz Ala-
dárt a Nyugat köréhez fűző erős
szálakról beszélt, és arról, hogy er-
délyi munkálkodásában mindvégig
kitartóan ragaszkodott a nyugatos
értékekhez, s hogy tapintatos, sze-
retetreméltó szerkesztőként ezek-
nek az értékeknek a felvállalására,
követésére buzdított, ezzel jelentő-
sen bátorította a második évtized-
ben beérett, illetve induló költőket,
írókat, miközben a konzervatívok-
kal is szót értett. Az előadó Kuncz
éleslátásnak példázására hosszan
idézett Erdélyi irodalom című ta-
nulmányából, melyet a Napkelet ha-
sábjain közölt 1923 januárjában,
még Kolozsvárra visszatérése előtt:
„Szerencsés tünetnek kell tarta-
nunk, hogy az eddig világnézetileg
kettéválasztott erdélyi magyarság
most közös életprogramban össze-
olvadt. A helyzet javítását célzó
küzdelemnek magából Erdélyből
kell kiindulnia, minthogy e téren a
szükségleteket s azok határait még-
iscsak maga az erdélyi magyarság
ismeri legjobban. Ennek a mozga-
lomnak, ha célhoz ér, elsősorban
Erdély műveltségére s irodalmi
életére lesz igen nagy hatása.

Az elszakadásnak azonban nem-
csak az erdélyi műveltség külső ke-
reteire van hatása, hanem
természetesen magára az irodalmi
életet teremtő erdélyi lélekre is. Az
előbb azt mondottuk, hogy formai
szempontból nincs és nem is lesz
erdélyi irodalom, mert a magyar
irodalmi egységet többé semmiféle
viszontagság szét nem darabolhatja.
Belső, lélektani szempontból azon-
ban azt látjuk, hogy nem is egy,
hanem két erdélyi irodalom van ki-
alakulóban. Két erdélyi irodalom
van éppúgy, mint két Erdély: az
egyik az önnön testrészétől elszakí-
tott anyaország Erdélye, a fájó em-
lékekből fölépített Álomország,
amelyet a ránk szakadt barbár nem-
zetközi állapotok oly messzire tol-
tak tőlünk, hogy képzeletünk
szárnyain is alig érhetjük el: a
másik a sorsukat vállaló magyar
testvéreink tragikus Erdélye, olyan
valóság, amely számukra minden-

napi, képzeletükbe és lelki életükbe
ezer gyökérrel belefogódzó élmény.
Az egyik irodalomnak legfőbb ha-
tározó jegye az emlék, a távolság s
a vágyakozás szivárványútja –
egyetlen híd a két világ között.
Amelyre a képzelet szívesen lép.
Erdély létkérdése ebben az iroda-
lomban is fölmerül, de csak úgy,
mint kedves halottainké, akiknek
egyéniségét, jelentőségét, igazi
szépségeit valójában csak elveszté-
sük után értékeljük. Tudjuk, hogy
ennek a halottnak lesz föltámadása,
de az időpontot a mai változó idők-
nek minden más kornál sűrűbb fá-
tyola eltakarja előlünk. Ezért van
az, hogy ez az irodalom – mint Mó-
ricz Zsigmond Tündérkertje is mu-
tatja – inkább Erdély múltjával
foglalkozik.

A másik irodalomnak, az erdé-
lyiek irodalmának anyaga ilyen szi-
várványos ábrándkép nem lehet. Itt
súlyos földrétegek alá rejtett gejzír-

ként kell az irodalmi megnyilvánu-
lásoknak előtörniök olyan talajból,
amelyet vak ösztönök és kérlelhe-
tetlen életerők szövedéke alkot. Ne-
künk Erdély a messzeség távlatán
föltűnő kép, amelyet az emlékezés
könnyen összhangba rendez, nekik
kialakulásra váró életsors, egyéni
életüknek történeti hivatássá való
kiszélesedése, amely felett még
mindig éberen virrasztanak a vé-
rengző Európától föltámasztott
rémlátomások: a világháború, a rab-
szolgabéke, a szétzúzott emberisé-
geszmény sötét foszlányai. E
csodálatos szépségű országrész
körül, amely világnézeti, vallásfele-
kezeti és nemzetiségi kérdéseknek
mindenkor bölcs egyensúlyozója
volt, most magasra nőttek a bércek.
A társtalanná vált, magára hagyott
erdélyi lélek mélységes katlanból
szól hozzánk.”

Sashegyi Gábor a Kuncz Aladár-
életmű kevésbé ismert részéről, mű-
fordításairól beszélt. Rámutatott,
hogy nem egészen nyolc év lefor-
gása alatt kilenc művet fordított le
magyar nyelvre, ami akkor is figye-
lemre méltó teljesítmény lenne, ha
közben nem foglalkozott volna még
igen sok dologgal. Szépirodalmi
művek mellett igényes értekező
prózát is tolmácsolt, méghozzá
magas színvonalon.

A pénteki nap zárómozzanata
Gaal György bemutatója volt, a ta-
valy megjelent Gyallay Domokos-
regény, az Erdély komájának
megjelenési körülményeiről be-
szélt, és röviden ismertette a szerző
halála után mintegy ötven esztendő-
vel napvilágot látott történelmi re-
gényt. A regény gépirata az író
unokájától, az Amerikában élő
Peter Gyallaytól került hozzá, majd
az ő közvetítésével a Kriterion
Könyvkiadóhoz, mely az alapít-
vánnyal együttműködve adta közre
a híres-neves tordai prókátor, Vida
István történetét. Mindez a tavalyi,
Gyallay Domokos születésének
140. és halálának 50. évfordulóján
tartott vécsi megemlékezés folyta-
tásaként. 

A szombati napon a kastélypark-
ban a Kuncz-asztal mellett folytató-
dott a vécsi íróparlament
meghatározó egyéniségének mélta-
tása. Miután Ördög Ferenc, Maros-
vécs polgármestere köszöntötte az
egybegyűlteket, Pataki Levente lel-
kipásztor áhítatában méltatta Kuncz
Aladár tevékenységét, Dsida Jenő
1935-ös írását idézte: „Ez a kőasz-

tal csak a kivételes és ünnepi pilla-
natok számára készült, hogy olykor
emléketekbe idézzétek a halott ba-
rátot. A hétköznapok törvénye a
munka, s amíg testileg is közöttetek
voltam, én is ezt a törvényt követ-
tem. Nem magamnak kívánok emlé-
ket, hanem a gondolatnak, amelyért
éltem és dolgoztam.”

Az ünnepi szónok Boka László
volt, a budapesti Bölcsészettudomá-
nyi Kutatóközpont Irodalomtudo-
mányi Intézetének főkutatója, a
Kuncz Aladár Összegyűjtött Mun-
kái sorozatszerkesztője, aki átfogó
bemutatást kínált az életútról, iro-
dalmi munkásságról és az erdélyi
irodalom kiteljesítésében végzett
meghatározó szerkesztői, irodalom-
szervezői munkálkodásról.

A kastélyparkból bevonulva
ugyanő megnyitotta Az erdélyi He-
likon két évtizede, irodalmi és szel-
lemi hagyaték című kiállítást,
melyet a LIMAR6 Kultúraszervező
Kft. valósított meg a Magyar Mű-
vészeti Akadémia támogatásával.
(Szöveg: Boka László, grafikai ter-
vező: Kelemen Gábor.) A kiállítás a
kastélyban marad, hogy a később
ide látogatók is megtekinthessék.

A kis pipázónak nevezett díszte-
remben az alapítvány elnöke kö-
szöntötte az Olosz család jelen lévő
tagjait, akik a megelőző napon
Marosvásárhelyen, a Bernády Ház-
ban ünnepi megemlékezésen vettek
részt. Marosvécsen ennek részleteit
mutatták be, előbb Szabó Zsolt is-
mertette röviden a Kisjenőn élt
költő életútját, majd Benedek Hu-
szár Botond egy Olosz-verset olva-
sott fel. Ezután Filep Tamás
Gusztáv rövid előadásában Olosz
Lajos rövid, alig négyesztendős
szerkesztői munkálkodásáról be-
szélt, amikor is Dél-Erdély egyet-
len, Aradon kiadott irodalmi
orgánumát, a Havi Szemlét jelen-
tette meg. Végül a szervezők meg-
lepetésként egy 1971-es
rádióinterjút hallgathattak meg,
melyben a költőt Muzsnay Magda
faggatta 80. születésnapján. Az in-
terjú végén a költő két rövid versét
is felolvasta. A Kolozsvári Rádió-
stúdió Aranyszalagtárának hála, a
közönség felemelő tíz percben hall-
gathatta Olosz Lajost.

Ezt rövid beszélgetés követte az
Olosz-leszármazottakkal, minek
során bemutatkozott két unoka, két
dédunoka és négy ükunoka.
(K. Gy.)

Kuncz Aladárra és Olosz Lajosra emlékeztek Marosvécsen
az idei Helikoni Napok résztvevői

Boka László emlékbeszédet tart a Kuncz-asztal előtt.                    Nagy Kemény Géza felvétele



A Kis-Küküllő menti község-
ben a világjárvány kezdetekor
sem állt le az élet, számos be-
ruházást sikerült a tavaly tető
alá hozni, most pedig az
utóbbi évek két legnagyobb
munkálata – a bonyhai és jö-
vedicsi iskola teljes felújítása,
valamint 6,2 km mellékutca
aszfaltozása – is befejeződik.

Amint azt 2018 augusztusában
hírül adtuk, a két tanintézet rendbe-
tételére és korszerűsítésére, illetve
az infrastrukturális fejlesztésre a te-
lepülésfejlesztési program (PNDL)
keretében nyújtott be pályázatot a
helyi önkormányzat. 

– A mellékutcák aszfaltozásánál
az utolsó simítások és az útfestés
maradt még hátra, ebben a hónap-
ban valószínűleg átvesszük a mun-
kálatot. A két iskola a szeptember
13-i becsengetésre készen várja a
diákokat – tájékoztatott Varga 
Edömér alpolgármester, akitől a
2020-as, helyi forrásból fedezett
megvalósításokról is értesültünk.

– Ami a községbeli tanintézete-
ket illeti, a tavaly fejeződött be a
bonyhai óvoda külső – belső felújí-

tása és felszerelésének modernizá-
lása. A korszerűbb berendezéshez a
Vidéki Beruházásokat Finanszírozó
Ügynökségétől (AFIR) hívtunk le
támogatást. Szintén 2020-ban újí-
tottuk fel a kundi és a leppendi is-
kolát. Jelenleg a dányáni iskolát
tesszük rendbe, és az ősszel a gó-
gáni tanintézet felújítását is elkezd-
jük. A közeljövő tervei között

szerepel a bonyhai elemi iskola és
a jövedicsi óvoda rendbetétele is.
Ha ez is meglesz, elmondhatjuk,
hogy a község valamennyi taninté-
zete megújult – vonta meg a mérle-
get az alpolgármester. Varga
Edömér azt is megemlítette, hogy
2019-ben kormánytámogatásból
valamennyi iskolában moduláris
konténer fürdőszobát alakítottak ki,
a községközponti kivételével, ahol
belső mosdók vannak. A helyi ak-
ciócsoporton (GAL) keresztül egy
műfüves sportpálya kialakítására
kapott pár éve támogatást a község,
a bonyhai iskola udvarára tervezett
pálya építése folyamatban van.
Jövőben a kundi kultúrotthon is

sorra kerül
A múlt évben a kultúra színterein

is zajlottak munkálatok. Jövedicsen
tavaly fejeződött be az új kultúrott-
hon építése, szintén helyi forrásból,
Bernádban a meglévő épületet újí-
tották fel. A bonyhai kultúrotthont
még 2017-ben sikerült rendbe tenni,
a dányánié most van folyamatban,

az iskolában zajló munkálattal pár-
huzamosan. A jövő évi költségve-
tésből a kundi kultúrotthon
felújításához fognak hozzá – tudtuk
meg az alpolgármestertől. 

A 2020-as megvalósítások közé
tartozik a bonyhai egészségügyi
központ korszerűsítése is, ahol egy
családorvos és egy belgyógyász
szakorvos mellett fogorvos is ren-
del. 

Ami az infrastrukturális fejlesz-
téseket illeti, a pályázati úton kivi-
telezett 6,2 kilométeres aszfaltozás
mellett helyi forrásból még egy ki-
lométerre került aszfaltszőnyeg
Bonyhán és Gógánban. Összesen
7,5 kilométer mellékutca van még
hátra Bonyhán, Jövedicsen és Lep-
penden. A főutat már több éve asz-

faltréteg borítja. Az ivóvíz- és
szennyvízhálózat kiépítése ezzel
szemben még várat magára. A köz-
séget belefoglalták a megyei mes-
tertervbe, így ezen a téren nem
tudnak önerőből előre lépni.

Varga Edömér arról is beszámolt,
hogy Bonyhán, a községközponttól
a falu végéig, és felfelé, Gógán irá-
nyában 6–7 kilométeren építettek
járdát az út bal oldalán, jelenleg a
másik oldalon cserélik a járdalapo-
kat. 

Gógánban két hete vették át az új
ravatalozót, és elkezdődött a bony-
hai építése – zárta az elöljáró a köz-
ségbeli munkálatok sorát.
Jelentős a medvekár

Varga Edömért a járványhelyzet-
ről és a vadkárokról is megkérdez-
tük. A koronavírus-járvány nem
okozott különösebb gondot a köz-
ségben, a három hullám alatt egy-
szer sem volt kirívóan sok
fertőzéses eset, és a helyi vállalko-
zásoknak is sikerült átvészelni a ne-
hezebb időszakot. 

Ami a medvejárást illeti, a mezőn
naponta rendszeresen észlelhető a
nagyvad ,,látogatása”. A faluba még
nem jött be, a napraforgó- és a ku-
koricatermésben azonban jelentős
kárt okozott – mondta az alpolgár-
mester, akitől azt is megtudtuk,
hogy az idei gabonatermés jó átla-
gos vagy akár átlag fölöttinek is ne-
vezhető. A búzát és az árpát
learatták, a kukorica betakarítása
következik.

Varga Edömér alpolgármester Fotó: Nagy Tibor

Épül a bonyhai ravatalazó

Megújultak a községbeli tanintézetek
Három iskola van még hátra

A kundi sajtkülönlegessége-
ket a megyeszékhelyi terme-
lői vásárokban megforduló,
egyedi ízélményre vágyó ma-
rosvásárhelyiek is jól ismerik.
Varga István 2016 tavaszán
nyitotta meg a manufaktúrát,
ahol az érlelt sajtok egyre
gazdagabb választéka készül
– erről akkor be is számoltunk
olvasóinknak –, tavaly ősszel
pedig egy palacsintasütödét
is létrehozott a sajtkészítő
műhely mellett. Idén április-
ban a vállalkozás egy fedett
terasszal bővült, ahol a sajtok
mellett palacsinta, specle
(sváb laska), kézműves fagy-
lalt és kézműves sör is fo-
gyasztható. 

– Hogyan jött a palacsintázó öt-
lete? – kérdeztük a sajttermelőt, aki
a hét végén a food street, azaz utcai
ételek fesztiválján, a marosvásárhe-
lyi Vár sétányon kínálta eladásra az
egyedi ízvilágú sajtokat.

– Szeptember 25-én lesz egy éve,
hogy megnyitottam a sütödét egy
utánfutóban, ami azelőtt három évig
állt kihasználatlanul. A koronavírus-
járvány miatt tavaly ősszel még
zárva tartott a kundi gourmet ven-
déglő, a sajtért házhoz jövő kliensek
viszont szerettek volna valahol fa-
latozni, kávézni. Ez az igény adta az

ötletet. Persze, ez nem egy nagy
üzlet, de támogatja az eredeti vállal-
kozást, az érlelt sajtok forgalmazá-
sát, hiszen a palacsintába is a saját
termékünk kerül. Természetesen
másféle – nutellás, banános, lekvá-
ros – palacsintát is készítünk. A jö-
vőben szeretném más irányban is
bővíteni a kínálatot. Egyelőre kizá-
rólag lisztalapú édességek árusítá-
sára van engedélyünk, de szeretnék
húsfélék, burgerek előállítására is
lehetőséget teremteni. 

– A következő lépés a fedett terasz
megnyitása volt. 
– Arra számítottam, hogy sokan

jönnek majd sajtkóstolóra, és így
lesz hova leültetni a vendégeket. A
forgalommal kapcsolatos elvárásom
egyelőre nem teljesült, az országha-
tárok újranyitásával ugyanis a nyári
szabadságok időszakában inkább
külföld vonzotta az embereket. Re-
mélem, hogy az ősszel bőven lesz kit
kiszolgálnunk. A saját termékeink
mellett a teraszon egy kézműves
fagylaltokat készítő marosvásárhelyi
cég különlegességei, valamint a me-
gyeszékhelyen egyedüliként gyártott
kézműves sör is kapható. Ezzel is a
minőség iránti elkötelezettségünket
szeretnénk hangsúlyozni. 

Kávés sajt az újdonság 
– A sajtokra visszatérve, meny-
nyire sikerült az eredeti elképze-
lést, a minél helyibb,
pontosabban a Maros megyei vá-
sárlóréteg bevonzását megvalósí-
tani?
– Egyelőre még mindig Bukarest

az első számú piac. Ez gyakorlati-
lag nem okoz gondot, hiszen a fu-
társzolgálatokkal ekkora távolságra
24 órán belül célba ér az áru. De
bízom benne, hogy a továbbiakban
a helyi kereslet is hangsúlyosabbá
válik.

– Idén áprilisban, a marosvásár-
helyi várban szervezett vásáron
az új, szentábrahámi fűszerekkel
ízesített, székely fűszeres nevű
sajtról beszélgettünk. Született-e
azóta újabb újdonság?

– A kávés sajt. Sikerült eltalál-
nom az arányokat, így nem domi-
náns a kávéíz, a sajt színe pedig
kellemesen barna. A klienskör na-
gyon jól fogadta.

– Vannak-e új tervek a vállalko-
zás fejlesztése, bővítése terén?
– Most a stabilizálódás időszaka

jön, nagy újításokra nem készülök.
A későbbiekben, ha megengedi a
termés, szeretnék áttérni a hosszabb
érlelésre, ami egy intenzívebb ízt ad
a sajtnak – árulta el a kundi sajtter-
melő, aki a marosvásárhelyi utcai
ételek fesztiválján medvehagymás,
szenes, provence-i fűszeres, leven-
dulás, diós sajttal, feketeleánkával
és természetesen termékkínálata új-
donságával, kávés sajttal várta vá-
sárlóit. 

Palacsintasütöde a kundi sajtműhely mellett
Ízélmények a teraszon 

Szerkesztette:NagySzékelyIldikó
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Szeptember első hetében öt cso-
dálatos, élményekkel és izgalmak-
kal teli napot töltött a marosvásár-
helyi Together Dance Klub 27 kis
táncoslánya, legtöbben szülői kísé-
rettel, Horvátországban. 

A Dance Star World Finals 2021
világbajnokságot közel négyezer
versenyző részvételével ezúttal Ab-
báziában (Opatija) szervezték, több
táncstílusban és korcsoportban, az
élvonalban főleg horvátok, osztrá-
kok, németek, bolgárok, lengyelek
és magyarok voltak. 

A vásárhelyi lányok 23 verseny-
számmal (online selejtező után) az
A ligába kerültek, és csodálatos
eredmények születtek. 

Egyéniben Varga-Fekete Kin-
cső, Osváth Kriszta, Neag And-
reea, Peres Amelie, Varga Nikol I.
helyet, Gál Eszter, Varga-Fekete

Csenge, Vila Antonia, Pescă-
ruş Alexandra, Lutsch Anne-
marie, Florea Larisa II.
helyezést értek el különböző
tánckategóriákban, trióval
egy 2. és 3. helyet nyertek. 

A csoportos táncokkal, 
nagyon erős mezőnyben, 
különböző kategóriákban
(acrodance, contemporan,
jazz, open stb.) öt első helye-
zést értek el, míg a show-
dance kategóriában formá-
cióként (mind a 27-en szín-
padon vannak) 2. díjat nyer-
tek. Varga Nikol, aki a szólói
mellett öt csoporttáncban is
szerepel, az open kategória
400 eurós, legtehetségesebb
lánynak járó különdíját is
megnyerte, ami azért is nagyszerű
teljesítmény, mert az idén egyide-

jűleg versenyeztek gyermekek és
felnőttek egyaránt. (m.m.)

Dance Star World Finals 2021 
Éremeső a vásárhelyi sportolóknak

A magyar labdarúgó-válogatott
1-0-s vereséget szenvedett az albán
csapat vendégeként a 2022-es katari
világbajnokság európai selejtezőso-
rozatának ötödik fordulójában. Ez
volt a két csapat hetedik egymás el-
leni mérkőzése, az albánok először
szereztek gólt, és első alkalommal
diadalmaskodtak.

A házigazdák kezdték jobban a
találkozót, mégis a 18. percben kis
híján vezetést szerzett a magyar
csapat, de Kleinheisler közeli lövé-
sét hárította a hazaiak kapusa. A
vendéglátók a folytatásban is veszé-
lyesebben futballoztak, a 34. perc-
ben pedig egy elképesztő lehetőség
maradt ki Kumbulla révén, a védő
egy szöglet után két méterről nem
tudta bevenni a kaput.

Gulácsi a második félidőben nem
tudta folytatni a játékot, miután az
első játékrészben összeütközött Ba-
lajjal, aki eltalálta a magyar kapus
fejét.

A második játékrész is albán
helyzettel indult, de Dibusz jól zárta

a szöget. A Ferencváros kapusának
a 72. percben már valóban be kellett
avatkoznia egy újabb albán lehető-
ségnél, a hajrában pedig Orbán
„sárgázta ki“ magát az Andorra el-
leni összecsapásról.

A magyar válogatott a 86. perc-
ben alakított ki először helyzetet a
második félidőben, de Szoboszlai-
nak kiszorított szögből nem sok
esélye volt a gólszerzésre.

A 87. percben a csereként beállt
Broja megszerezte a vezetést a ha-
zaiaknak, akik innentől kezdve már
nem is engedték ki a kezükből a si-
kert: Fiola szabálytalansággyanús
körülmények között vesztett labdát
a hazai térfél közepén, a kiugratást
Broja kapta, rávezette a labdát
Langra, aki nem támadta meg, a
csatár pedig nagy erővel kilőtte a
kapu bal oldalát (1-0).

Magyarország szerdán Andorrát
fogadja vb-selejtezőn.

A csoport másik két mérkőzésén:
San Marino – Lengyelország 1-7
(0-4), Anglia – Andorra 4-0 (1-0). 

Történelmi albán siker 
Magyarország ellen

Papírforma-győzelmet aratott
Románia Liechtenstein ellen, így
továbbra is őrzi továbbjutási esé-
lyét a 2022-es labdarúgó-világbaj-
nokságra. A válogatott zsinórban
második győzelmet aratta a J jelű
selejtezőcsoportban.

A mérkőzés előtt egypercnyi
csenddel adóztak az egykori olim-
piai bajnok Ivan Patzaichin, Ion
Caramitru színész és Yalcin Cadir
szakács emlékének, utóbbi több
mint 20 évig szolgálta a válogatot-
tat.

A játék egyirányú volt, jól mu-
tatja ezt a kapura tartó lövések (29-
3), a kaput eltaláló lövések (8-1) és
a szögletek különbsége is (15-1).

A román csapat első lehetősége
az 5. percben maradt ki, amikor
Büchel védte Rus fejesét. A gól
nem sokat váratott magára, a 11.

percben a Gaziantep játékosa, Alin
Toşca a büntetőterület széléről el-
eresztett kapáslövéssel megsze-
rezte első gólját a válogatottban
(1-0). Miután Stanciu is próbára
tette Büchelt (16.), Románia nö-
velte előnyét: a 18. percben Ianis
Hagi a hosszúra centerezett, a nagy
sebességgel érkező Manea pedig 6
méterről védhetetlenül fejelt a há-
lóba (2-0).

A szünetig még három említésre
méltó lehetőségük adódott a há-
zigazdáknak a gólszerzésre, de a 
liechtensteini kapus mindannyiszor
hárított: előbb Markovic (25.),
majd Răzvan Marin (29.) lövése-
kor és Olaru (30.) fejesekor is he-
lyén volt. Közben a vendégeknek
is volt lehetőségük a gólszerzésre:
de Niţă védte Hasler 12 méteres lö-

vését egy szabadrúgás után (38.). A
második félidőben az újonc Cordea
(56.), valamint Dennis Man (81.,
89.), Deian Sorescu (83.), Răzvan
Marin (73., 74.) és Cicâldău (85.)
is feliratkozhatott volna a gólszer-
zők listájára, ha Büchel nem pa-
rádézik a vendégek kapujában.
Amikor pedig tehetetlen volt,
akkor Răzvan Marin a lécet találta
el (61.).

A mérkőzést női játékvezetők
irányították, a román válogatott
történetében első ízben.

Románia szerdán Észak-Mace-
dónia ellen játszik a szkopjei Tose
Proeski Arénában.

A csoport másik két mérkőzé-
sén: Izland – Észak-Macedónia 
2-2 (0-1), Németország – Örmény-
ország 6-0 (4-0).

Liechtenstein nem tudta megizzasztani 
Romániát

Az I csoport állása
1. Anglia 5 5 0 0 17-1 15
2. Lengyelország 5 3 1 1 18-7 10
3. Albánia 5 3 0 2 5-6 9
4. Magyarország 5 2 1 2 10-9 7
5. Andorra 5 1 0 4 3-12 3
6. San Marino 5 0 0 5 1-19 0

A J csoport állása 
1. Németország              5           4         0          1           13-2         12
2. Örményország            5           3         1          1           6-8           10
3. Románia                     5           3         0          2           9-6           9
4. Észak-Macedónia      5           2         2          1           11-6         8
5. Izland                         5           1         1          3           6-10         4
6. Liechtenstein              5           0         0          5           1-14         0

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-vb-selejtezők, I-csoport, 5. forduló: Albánia – Magyaror-
szág 1-0 (0-0)
Elbasan, vezette: Danny Makkelie (holland).
Gólszerző: Broja (87.).
Sárga lap: Gjasula (78.), Cekici (92.), Broja (92.), illetve Orbán (80.).
Albánia: Berisha – Doka, Ismajli, Djimsiti, Kumbulla – Abrashi (68.
Cekici), Gjasula, Trashi (46. Roshi) – Uzuni, Balaj (78. Broja), Bajrami
(63. Laci).
Magyarország: Gulácsi (46. Dibusz) – Botka (88. Varga R.), Lang, W.
Orbán, Szalai A., Fiola – Nagy, Kleinheisler (90+4. Nikolics), Gazdag
(67. Sallói) – Szoboszlai, Sallai (89. Hahn).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-vb-selejtezők, J cso-
port, 5. forduló: Románia – Li-
echtenstein 2-0 (2-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 9404
néző, vezette: Katerina Monzul
(ukrán).
Gólszerzők: Toșca (11.), Manea
(18.) 
Sárga lap: Göppel (78.).
Románia: NiYă – Manea, Nedel-
cearu (79. GhiYă), Rus, Toșca –
Stanciu (64. Cicâldău), R.
Marin, Olaru (63. M. Marin) –
Hagi (80. Sorescu), Markovic
(64. Man), Cordea. 
Liechtenstein: Büchel – Wolfin-
ger (82. Kollmann), Grünenfel-
der, Malin, Hofer, Goppel – N.
Frick (46. Sele), Frommelt, Has-
ler (82. Spirig) – Kardesoglu
(64. Ospelt), Y. Frick (70. Yil-
diz).

Nyilatkozatok
* Marco Rossi: „Bár nem a világ egyik legjobb csapata volt az ellen-
fél, a rivális játékosai remek erőnléti állapotban vannak. Összességében
rendkívül sok problémával érkeztünk a mérkőzésre, szerettük volna
nyomás alá helyezni vetélytársukat, de sokszor probléma volt az idő-
zítéssel, ez pedig hazai lehetőségeket eredményezett. A világbajnok-
ságra való kijutással kapcsolatban a pótselejtezőt érő helyezés elérése
eddig is egy álom volt, és továbbra is az, csak most már nehezebben
elérhető.”
* Dibusz Dénes: „Fájó az eredmény, ugyanis győzni szerettünk volna.
Most nem egy sokkal erősebb csapat ellen kellett mindent bevetve vé-
dekezni. Nem voltunk elég jók, hogy ma nyerjünk.”
* Lang Ádám: „Nehéz helyzetbe kerültünk, saját magunk miatt, mert
rajtunk múlt ez a mérkőzés. Mostantól bravúrt kell elérnünk, de kihí-
vásnak kell tekintenünk, hogy még mindig van esélyünk kijutni, és ezt
meg kell ragadnunk.”

Döntetlenjével világcsúcsot döntött az olasz válogatott
Veretlenségi világcsúcsot állított fel az olasz labdarúgó-válogatott.
A Roberto Mancini által irányított együttes zsinórban 36. mérkőzésén
nem kapott ki vasárnap – a futball-vb selejtezőjében Svájc otthoná-
ban gól nélküli döntetlenre játszottak a taljánok.
Labdarúgó-vb-selejtezők, 5. forduló: 
* B csoport: Koszovó – Görögország 1-1, Spanyolország – Grúzia
4-0. Az állás: 1. Spanyolország 10 pont/5 mérkőzés, 2. Svédország
9/3, 3. Koszovó 4/4, 4. Görögország 3/3, 5. Grúzia 1/5.
* C csoport: Svájc – Olaszország 0-0, Bulgária – Litvánia 1-0. Az
állás: 1. Olaszország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Svájc 7/3, 3. Bulgária
5/5, 4. Észak-Írország 4/3, 5. Litvánia 0.
* E csoport: Fehéroroszország – Wales 2-3, Belgium – Csehország
3-0. Az állás: 1. Belgium 13 pont, 2. Csehország 7, 3. Wales 6, 4. Fe-
héroroszország 3, 5. Észtország 0.

Edző a „lányaival” Fotó: Varga-Fekete András

Varga Nikol és Pásztor Tünde edző

Fotó: LPF
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Marosvásárhely népszerű ál-
talános iskolája, az Európa
néhány osztályterem kivéte-
lével készen áll a tanévnyi-
tásra. Vannak már valóban
gyermekbarát, nagyon szé-
pen rendbe tett termek, néhol
még festenek, néhol takaríta-
nak, van olyan terem, ahol a
szülők által szponzorált lami-
nált padló letétele még hátra-
van, de a legtöbb
tanteremben az utolsó simítá-
sokat végzik, a következő
évre előkészülve. Amire azért
nem kerülhetett sor koráb-
ban, mert egész nyáron vizs-
gákat tartottak a
tantermekben, ottjártunkkor
a helyettesítő pedagógusok
vizsgája még hátravolt. 

Însurăţelu Mihaela igazgatónő-
vel és Secărean Éva aligazgatóval
beszélgetek, akik elmondják, hogy
egyre keresettebb az iskola, és idén
is sokkal nagyobb volt az igény,
mint ahány gyermeket fel tudtak

venni. Az orvosi egyetemmel szem-
ben lévő óvodával együtt a gyer-
mekek létszáma 1002 a hat óvodai
csoportban és a 36 alsó és felső ta-
gozatos osztályban. Maga az épület
rendben van a városháza jóvoltából,
az osztályok szépítése, csinosítása a
pedagógusokra tartozik, akiknek –
ahogyan a helyszínen láttuk –, lel-
kes, tettre kész szülők segítenek. Az
iskola alkalmazottjának viszont
még sok a dolga, mert nyolc tante-
remben saját erőből frissítik fel a
mázolást, festést. 

Több a dolguk az építészeti is-
kola épületében lévő 15 osztályte-
remmel, ahova a felső tagozatos
osztályok járnak, és jelentős mér-
tékben a szülőknek köszönhető a
tantermek kinézete.

Az épületben a fűtési rendszer
felújítása lenne még időszerű, de re-
ménykednek, hogy erre is sor kerül
a közeljövőben. 

A tantestület a legmagasabban
képzett, fokozati vizsgákkal rendel-
kező alsó és felső tagozatos peda-

gógusokból áll, ami magasabb bér-
költséget jelent, ezért túllépik az át-
lagos költségvetési keretet. Az
eredmények sem maradnak el, a
végzős diákok 99,9 százaléka az el-
sőnek megjelölt középiskolába ju-
tott be jó eredménnyel. Egy

katedrával volt gond szeptember 3-
án, a magyar tagozaton nem volt fi-
zika-kémia szakos tanáruk, de
reménykedtek, hogy a helyettesítő
tanári állásokra szervezett vizsga
nyomán ez is megoldódik.

Lebontva az osztályok számát, a

román tagozaton 11, a magyaron 7
alsó tagozatos osztály működik, a
felső tagozaton 9 román és 7 ma-
gyar tannyelvű osztály van. 

További érdeklődésemre el-
mondták, hogy az osztályok mű-
szaki felszereltsége jó, okostábla
van több tanteremben, ezenkívül vi-
deokamera, videoprojektor, grafi-
kus tábla, elektronikus napló,
amelyet a szülők bármikor megnéz-
hetnek. Az elmúlt évben 87 táblagé-
pet kapott az iskola a polgármesteri
hivataltól, és nem volt diákjuk, aki

eszközhiány miatt ne tudott volna
otthonról részt venni az órákon.

Arról is beszámolnak, hogy a
tankönyvekkel nem lesz gond, mert
kevesebb osztályuk indul, mint az
elmúlt évben, így használt tankönyv
jut mindenkinek. 

Az iskolában működik a délutáni
oktatás, átvették az udvaron levő ét-
kezdét, ahol 450 diáknak biztosíta-
nak meleg ebédet, amit nemcsak a
délutáni programon részt vevő kis-

iskolások, hanem a felső tagozatos
diákok közül is néhányan igénybe
vettek. 

A járványhelyzetet illetően az or-
vosi rendelőben állandó jelleggel
egy asszisztensnő teljesít szolgála-
tot, az iskolaorvos hetente két alka-
lommal elérhető az iskolában. Az
igazgatónő szerint vállalnák, hogy
az intézményben beoltsák azokat a
12 évesnél idősebb diákokat, akik-
nek a szülei igénylik ezt, és az anti-
géngyorstesztek elvégzését is,
természetesen a szülők beleegyezé-

sével. Továbbra is minden védőin-
tézkedést betartanak, a szüneteket
nem egyszerre, hanem fokozatosan
osztották be, ami megmarad to-
vábbra is. Voltak Covid-beteg szü-
lők és diákok is, olyan esetekben az
osztály két hétig otthonról vett részt
a tanórákon. Rendelkeznek a véde-
kezéshez szükséges anyagokkal,
eszközökkel, és mindent megtesz-
nek, hogy a járványügyi előírásokat
betartsák.

Bodolai Gyöngyi

Kezdésre készen az Európa Általános Iskolában
Az utolsó simításokat végzik

Secărean Éva aligazgató és Însurățelu Mihaela igazgató                     Fotó: Bodolai Gyöngyi

Az egyik előkészítő osztály terme

Festenek az osztályteremben

Készülnek a szemléltető eszközök 
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Az 1981–82-es tanévben történt.
Szeptember volt, becsengettek a
magyarsárosi iskolában. Az ötödik
osztályban tizenhárom magyar ajkú
tanuló kezdett. Két hétig örülhettek
annak, hogy anyanyelvükön sajátít-
hatják el az új tananyagot; ciklus-
váltás idején igencsak fontos, hogy
ez zökkenőmentesen történjen. Ti-
szavirág-életű örömük hamar szer-
tefoszlott, ugyanis az akkori

igazgató úgy döntött, hogy össze-
vonja a két tagozat ötödik osztá-
lyait, egy huszonegy tagot
számláló, népesebb osztályt al-
kotva, így mindenki egy nyelven –
az állam nyelvén – folytatta tanul-
mányait.

E döntés érzelmi és tartalmi kö-
vetkezményeit négy éven át viselte
Bandi József, Bandi (Gergely)
Klára, Barta Zoltán, Jámbor (Zsold)

Ibolya, Kolozsvári (Moga) Mária,
Léva (Sturza) Irénke, Orbán János,
Orbán Margit, Réti János, Szabó
Melinda, Székely Albert, Tóth
(Barta) Anna-Mária és Udvari
Kriszta Margit.

Az általános iskolai tanulmánya-
ikat az 1984–85-ös tanévben fejez-
ték be, majd Dicsőszentmártonban,
Medgyesen, illetve Marosvásárhe-
lyen folytatták, természetesen azon

a nyelven, amelyen kezdték. E ha-
gyomány később folytatódni lát-
szott a családban, így gyerekeik is
mentesültek édes anyanyelvünk
szépségeinek és rejtelmeinek meg-
ismerésétől.

2021. augusztus 29-én újból be-
csengettek a magyarsárosi Bandi
Dezső Általános Iskolában az 50
évesek kortárstalálkozójára. Ez a
kortárstalálkozói hagyomány az
1939–40-ben született nemzedékkel
indult útjára Szabó Levente tanár és
Tóth Gyula tanító szervezésével. A
kortárstalálkozó mára már az egyik
legnagyobb közösségi ünnepe a
falu lakosságának. Tíz éven át Tóth
Gyula tanítótól a falu szimbólumá-
nak számító unitárius templomot és
fatornyot ábrázoló faragott emlék-
plaketteket kaptak az ünnepeltek. 

Az esemény osztályfőnöki órával
kezdődött, melyen elsőnek Szabó
Levente nyugdíjas tanár köszöntötte
az ünnepelteket. Ezt követően
Roman Melania igazgató üdvözölte
a megjelenteket, kiemelve a találko-
zás hagyományának megőrzését. 

Az egykori osztályfőnök hiányá-
ban Udvari Margit nyugdíjas taní-
tónő vezette az órát. Az osztályból
hárman hiányoztak, közülük kettő
külföldön dolgozik. Útravaló taná-
csokat a következő ötven évre Tóth
Katalin nyugdíjas tanítónőtől kap-
tak. Az iskolai együttlétet Gergely
Szabolcs, Pataki Bandi Dénes és
Székely Róbert tanulóink versaján-
dékai és néhány dal tették ünnepé-
lyesebbé.

Az ünneplés lélekerősítő pillana-
tait az unitárius templom népes kö-
zösségében élhettük át Márkos
Hunor unitárius lelkész igehirdetése
és Dezső Margit Hajnalka énekve-
zér szolgálata révén. Az istentiszte-
let végén Dezső Szabolcs megbízott
gondnok ünnepi gondolatokkal és
virággal köszöntötte az esemény fő-

szereplőit. A rendezvény első része
a templom udvarán zárult, amikor
családtagok, rokonok, barátok kö-
szöntötték egymást, és örökítették
meg e szép eseményt Hidi Levente
fényképész által.

Hogy valójában kik az ünnepel-
tek, az számomra a délutáni beszél-
getéseken derült ki
Dicsőszentmártonban. Az ünneplő
közösséget Aldea Ioan, Szászbo-
gács polgármestere és kedves fele-
sége köszöntötték névre szóló
éremmel és egy-egy szál rózsával.
Itt csatlakozott a csoporthoz Bár-
dosi Ildikó matematika szakos ta-
nárnő, férjével. Mindenkinek
kellemes élmény volt a beszélgetés.
Érzéseiket, az eseményhez kapcso-
lódó gondolataikat bejegyezhették a
naplóba. Mindannyian örültünk a ta-
lálkozásnak, hiszen többen vannak,
akik ritkábban találkoznak kortársa-
ikkal és volt tanáraikkal, nevelőik-
kel. Alkalom volt mérlegelésre,
számba venni az eltelt idő kellemes,
hasznos és vegyes történéseit. Volt
boldog gyermekkor, önfeledt játék
az utcán, elindulás, keresés, találko-
zás, megérkezés, alkalmazkodás,
bátor kiállás az igazság mellett, se-
gítőkészség embertársaink életének
és biztonságának mentésében, tole-
rancia, a másság elfogadása, megbo-
csátás, újrakezdés, szülői és
nagyszülői örömök és sok boldog
pillanat szeretteik körében. Az öröm
akkor igazán öröm, ha másokkal is
megosztjuk. Illesse elismerés és kö-
szönet Bandi József vállalkozót, öt-
venéves ünnepeltet azért, hogy
három évtizeden át támogatta és se-
gítette iskolánk és közösségünk ren-
dezvényeit. Nagyon jól érezte magát
mindenki a találkozón. Köszönet
Bandi (Gergely) Klárának és Székely
Albertnek a szervezésért és a közös
együttlét nyújtotta élményekért!

TóthKatalin,Magyarsáros

Szerkeszti:MezeySarolta

Gyermek- és ifjúsági kézművesnapok Csittszentivánon

Tizenkilencedik alkalommal került sor
Csittszentivánon a gyermek- és ifjúsági
kézművesnapokra a Bandi Dezső Kulturá-
lis Egyesület szervezésében. A kézműves-
napokat minden évben az egyesület
névadó iparművészének és népművelőjé-
nek, Bandi Dezsőnek az emlékére szerve-
zik meg.

Idén augusztus 30-tól szeptember 3-ig
naponta 9 órától várták a csittszentiváni is-
kolás gyerekeket három különböző kor-
csoportban.

A gyerekek több műhelytevékenység
közül is választhattak: fafaragás, agyago-
zás, bútorfestés, üvegfestés, gyöngyfűzés,
karkötőkészítés, szövés, kukoricaháncso-
lás várta az érdeklődőket. 

Az egyesület elnöke és a kézművesna-
pok programfelelőse, Székely Lajos tanár
az esemény megnyitóján hangsúlyozta a
hagyományos kézműves-tevékenységek
fontosságát, jótékony hatását az agy kog-
nitív működésére, a finommotorika, a kre-
ativitás, a problémamegoldó készség
fejlesztésére. Székely Lajos már évek óta
az egyesület vezetője, faragóműhelyt mű-
ködtet, ahol az érdeklődő gyerekek meg-
ismerkedhetnek a faragás technikáival,
eszközeivel. A kézművesnapokon ő maga
vezette a fafaragó műhelyt. A többi mű-
helyfoglalkozást meghívott mesterek tar-
tották: Szigeti György a bútorfestés,
Tamás Mihály az agyagozás, Székely Zsu-
zsanna a szövés, Zöld Gizella a csuhéfonás
fortélyaiba vezette be a gyerekeket. A szer-
vezésben és kézműves-foglalkozások ve-
zetésében a helyi pedagógusok is
segédkeztek: Bartha Enikő, Bartha Kata-

lin, Gálfi Gizella, Kádár Noémi, Pálfi
Pálma, Puskás Tünde, Szabó Csilla és
Westerbeke Arabella a gyöngyfűző, üveg-
festő és makraméműhelyeket vezették,
népdalokat tanítottak. 

A gyerekek nemcsak a kézműves-mes-
terségek technikáit tanulhatták meg,
hanem megismerkedhettek a különböző
anyagokkal (fa, csuhé, rongy, üveg), azok
felhasználási lehetőségeivel, feldolgozási
eljárásaival. Az esemény tiszeteletbeli
meghívottja, Bandi Kati ipar- és textilmű-
vész, az egyesület névadó művészének
lánya a hagyományos népi motívumkin-
cset mutatta be interaktív előadás formá-
jában. A gyerekek támaszkodhattak erre a
hagyományos mintavilágra, de kreativitá-
sukat, képzeletüket is szabadon engedhet-
ték.

Az eseményen több mint 50 gyerek for-
dult meg a hét folyamán. A szervezők fi-
gyelembe vették a járványügyi előírásokat,
és a résztvevőket korcsoportokra osztot-
ták, természetesen kötelező volt a maszk
viselése is. Az eseményt Mezőpanit önkor-
mányzata és a Barcsa Kft. támogatta.

A kézművesnapok jó hangulatban, kre-
atív szellemben teltek. A gyerekek örültek
az együttlétnek, a közös munkának és
éneklésnek. Pénteken, az esemény záró-

napján az elkészült
munkákból kiállítást
tartottak, amelyet a
résztvevők szabadon
megtekinthettek, majd
haza is vihették alko-
tásaikat. A hét a tanult
népdalok előadásával
és a gyerekek jutalma-
zásával zárult. Az
igazi jutalom mind-
annyiunk számára
mégis a hagyományok
megélése, az együtt
töltött idő és a létreho-
zott alkotás öröme
volt.

SzabóCsilla
magyartanár

Kortárstalálkozó Magyarsároson

Ebből az alkalomból szeretném felidézni a
nyári vakáció előtt megjelent cikkemet (Kétszáz
kisiskolás gondja…; Népújság, jún. 8.), amely
nem talált meghallgatásra. 

Azt tettem szóvá, hogy az Eminescu utca elején
milyen körülményesen kelnek át a Művészeti Lí-
ceum kisdiákjai, akik a Mărăşti utcai épületbe
igyekeznek, a rajz- és hangszerórákra. Az ok: a
„zebra” mellett nincsenek parkolásgátlók, s az
apróságok a parkoló autók miatt nem látják az ér-
kező kocsikat – a gépkocsivezetők pedig a gyer-
mekeket. Veszélyekkel terhes a helyzet, de
Illetékes Elvtársnak nem volt ideje, hogy a nyár
folyamán megoldja ezt a gondot. A jövő héten kez-
dődik az iskola, milyen kellemes – és főleg: hasz-
nos – meglepetés lenne, ha az Eminescu utca
elején (a páros és páratlan oldalon egyaránt) a
zebra mellé fölszerelnék a parkolásgátlókat. Előre
is köszönöm – a kisdiákok nevében. 

A fenti cikkben csak elmeséltem a parkolásgát-
lók lényegét, most fényképet is mellékelek. 

Állampolgári alázattal (a reménykedő)
KuszálikPéter

Kezdődik 
az iskola! 
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A XIV. Székelyföldi Lovas
Ünnep keretében a gyergyó-
szentmiklósi Krigel lovaspá-
lyán 79 programból álló
rendezvénysorozat kezdődött
el pénteken és zárult vasár-
nap. 

Kutyakiállítás, székelyföldi regi-
onális díjugrató bajnokság, magas-
ugrás, Páll Ágnes-kupa,
szürkemarha- és csikósbemutató,
kaszkadőrök, székelyzászló-felvo-
nás, huszárjelenetek, vicces vetél-
kedők, fogathajtó verseny,
szekeresek küzdelme, lovas íjászok,
harci bemutatók – csak néhány a
gazdag programból. 

Bajkó Tibor, a Krigel Sportklub
vezetője felvezetőjében kijelentette:
az idén háromnaposra bővülő ren-
dezvényt minden alkalommal egy
„négyesfogat” közös munkája viszi
előre: a versenyzők, a nézők, támo-
gatók és szervezők közös hozzájá-
rulása „húzza” a lovas ünnep
fogatát. 

Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára videóüzenetben kö-
szöntötte a Székelyföldi Lovas
Ünnep résztvevőit.
Díjugrató bajnokság és a Szent
György-lovagrend apródképző
bemutatója

A megnyitó szeptember 3-án dél-
előtt volt. Az érdeklődők többek kö-
zött részt vehettek a székelyföldi
regionális díjugrató bajnokságon.
Szintén pénteken került sor a Szé-
kelyföldi Regionális Díjugrató
Kupa díjkiosztójára, illetve a Szent
György-lovagrend apródképző be-
mutatójára.
Kutyakiállítás és Titán-koncert

Szombaton is sok érdekes prog-
ram várta az érdeklődőket: kutyaki-
állítás, agility show, Páll Ágnes
díjugrató verseny, Lovasélet-ismer-
tető, Kitartó – magasugrás (100 cm-
től folyamatos akadályrúd-
emeléssel), az erdélyi lovas kaszka-
dőrök is bemutatót tartottak.

A déli órákban került sor a zász-
lós bevonulásra, a székely zászló
felvonására, az ünnepi köszöntőkre.
Elhangzott a Székely himnusz
Szabó Előd előadásában.

Délután volt a Csíkszéki Mátyás
Huszár Egyesület karusszelbemuta-
tója, a székelyföldi kettes fogathajtó
kupa, a Salvator alapítvány lovas
bemutatója, munkalovak versenye.
Estefelé volt a díjazás, ezt követően
Titán-koncert.
Aranyparipa díj, tombola 

Érdemes volt kilátogatni a gyer-
gyószentmiklósi Krigel lovaspá-
lyára vasárnap is. A szervezők
változatos programokkal vártak
mindenkit a lovas ünnep utolsó nap-
ján. Egyebek mellett volt reggeli
torna Bencze Katával, aztán követ-
kezett a Kincsem Sportegyesület lo-

vastornája, egyes munkalovak ver-
senye és díjazása. Nem maradt el a
galambröptetés, Pászka Lehel négy-
lovas bemutatója, a keresztállítás és
a szentmise sem. Az általános díja-
zás, az Aranyparipa díj kiosztása,
majd a tombolasorsolást követően
került sor a záróünnepségre. 

A háromnapos rendezvénysoro-
zat állandó programjai: * ingyenes

lovaglás gyerekeknek * hungariku-
mok – kiállítás * gyergyószéki utca
* gazdaszervezetek sátra * kézmű-
vesvásár * játszópark * arcfestés és
csillámfestés * vásártér.

Az esemény – amely a magyar
kormány, a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság és a Bethlen Gábor Alap
támogatásával valósult meg – fő-
szervezője a Krigel Sportklub volt,
társszervezői Hargita Megye Taná-
csa és a VSK Gyergyó.

Stratégiai partnerek: Gyergyó-
ditró Polgármesteri Hivatala, Gyer-
gyószárhegy Polgármesteri Hiva-
tala, Gyergyóremete Polgármesteri
Hivatala, Gyergyóalfalu Polgár-
mesteri Hivatala, Gyergyócsoma-
falva Polgármesteri Hivatala.

***
A Székelyföldi Lovas Ünnep

olyan eseménysorozat, amely idén
három napon át adott lehetőséget a
rendezvényre kilátogató nézők szá-
mára a lovak és az állatok világának
megismeréséhez, megszeretéséhez.

Kiemelendőek: a magyarországi
Hamza Viktória szabadidomító be-
mutatója, az Agility kutyashow,

pusztaötös és csikós bemutató –
Magyar Tibor és társai –, a Mészá-
ros testvérek bemutatója, gyerek-
programok változatos világa,
kutyakiállítás, kutyafogathajtás, díj-
ugratás, kettes és négyes fogathaj-
tás, „polgármesterek csatája”,
rönkhúzatás, kaszkadőrshow – Kiss
István csapata –, és még sok más
színes programpont, amelyek mind
gazdagították a Székelyföldi Lovas
Ünnepet.

A kilátogató nézők száma a két

nap alatt több évben is elérte a
13.000-et, de mindezek mellett ter-
mészetesen sokan követték online is
a rendezvényt (akár a távoli Ameri-
kai Egyesült Államokból, Izraelből
vagy több európai országból is).

A rendezvény egy példás össze-
fogás eredménye, ami színességé-
ben és változatosságában a megye
– és nem csak – egyik legmeghatá-
rozóbb lovas eseménye – olvasható
a rendezvény bemutatkozójában.
Fotók: Bajkó Ildikó és Tibor Facebook-oldala

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY

Közlemény

Környezetre való hatást értékelő döntésre
vonatkozóan

A MAROS MEGYEI TANÁCS, mint az „Áteresz fel-
újítása a 153H jelzésű megyei úton, a Maros me-
gyei Toka településen, Görgényhodák
községben” elnevezésű projekt birtokosa, értesíti
az érdekelteket a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség besorolási szakaszra vonatkozó dönté-
sének a meghozataláról. A terv kivitelezhető a kör-
nyezetre gyakorolt hatást értékelő tanulmány
nélkül. Az „Áteresz felújítása a 153H jelzésű me-
gyei úton, a Maros megyei Toka településen, Gör-
gényhodák községben” elnevezésű projektet
kivitelezésre javasolták Toka település területén.
A besorolási döntés tervezete és annak indoklása a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség inter-
netes oldalán tanulmányozható, a
http://apmms.anpm.ro honlapon.
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével
kapcsolatos megjegyzéseiket/észrevételeiket el-
küldhetik a hirdetésnek a Maros Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség internetes oldalán való
közlésétől számított 10 napon belül.

Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma
MEGYEMENEDZSER FŐJEGYZŐ

Ovidiu Georgescu
ALELNÖK

Mózes Edith 
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Három nap, 79 program a Krigel lovaspályán



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12914-I)

KUKORICA eladó. Tel. 0744-199-
151. (sz-I)

LAKÁS

KIADÓ 3 szobás, I. osztályú, 2 fürdő-
szobás, felszerelt és bebútorozott
tömbházlakás. A tömbház alatt pince
és garázs. Bére: 400 euró/hó. Érdek-
lődni a 0745-623-250-es telefonszá-
mon, 8-20 óra között. (sz.-I)

ELADÓ ház Maroskeresztúron, a Fő
út 553. szám alatt: három szoba,
konyha, kamra, pince, 10 ár telek.
Tel. 0749-335-282. (sz.-I)

MAGÁNSZEMÉLY, 3 szobás lakást
vennék piaci áron, a Kárpátok sétá-
nyon (Aleea Carpaţi). Tel. 0771-770-
440. (13006-I)

KIADÓ egy 4 szobás lakrész a köz-
pontban igényesnek. Tel. 0745-428-
994. (13019-I)

ELADÓ földszinti lakás a Liviu Rebreanu
utcában: 2 szoba, konyha, fürdőszoba,
beépített erkély és saját pince tartozik a
lakáshoz, termopán nyílászárók, egyedi
mérésű központi fűtéssel. Irányár 46.500
euró, alkudható. Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet: 0740-038-663.
(13028)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747-
089. (sz.-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(12995-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0747-508-707, Misi. (13012-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást,
csatornajavítást, bármilyen kisebb ja-
vítást és mindenféle más munkát.
Tel. 0721-443-518. (13013-I)

HÁZTETŐT készítünk, cserélünk, ja-
vítunk, cserépforgatást, cseréptisztí-
tást, építkezési munkát végzünk 15%
kedvezménnyel. Tel. 0770-621-920.
(12835-I)

ELEMISTA diák tanulását segítem.
Tel. 0747-584-789. (12979-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés
kátránnyal és polisztirénnel, festés, új
tető készítése Lindab-lemezből,
bármilyen javítás. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0758-392-613.
(12991)

VÁLLALUNK tetőjavítást Lindab-
lemezből, csatornázást, belső
munkálatokat. Tel. 0749-641-982.
(12997)

ASSZONYT keresek idős személy
gondozására. Tel. 0748-764-847.
(13024-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi idős VAJDA
ERZSÉBETRE született
Gyéresi, halálának 2.
évfordulóján, és idős VAJDA
LAJOSRA halálának 11.
évfordulóján. Emléküket őrzik
szeretteik. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, anyós, anya-
társ, rokon és szomszéd, 

ALB JUDITA-MÁRIA
született Cihó

életének 73. évében, 2021. szep-
tember 5-én csendesen megpi-
hent. Drága halottunk temetése
2021. szeptember 7-én, kedden
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emlékét
örökké szívünkben őrizzük. Nyu-
galma legyen csendes! 

A gyászoló család. (13025-I)

Fájdalommal, megtört szívvel, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, dédmama,
testvér, 

özv. CSÍKI SÁNDORNÉ 
szül. MORÉH LENKE 

tanító néni
életének 87. évében hazatért
mennyei Urához. 
Temetése szeptember 7-én, ked-
den 14 órakor lesz a maroske-
resztúri református temetőben. 

Búcsúznak tőle leányai: Ildikó,
Jutka, Lenke és azok családja,

az unokák és a dédunokák.
(13020-I)

Fájdalommal búcsúzom szeretett
nagymamámtól, 

CSÍKI LENKÉTŐL.
Emlékét örökké szívembe zárom. 

Réka és családja. (13020-I)

Az örök élet reménységébe ka-
paszkodva búcsúzom nővéremtől, 

özv. CSÍKI SÁNDORNÉTÓL 
szül. MORÉH LENKE. 
Testvére, Éva és családja.

(13020-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
káposztásszentmiklósi születésű 

BURJÁN SÁNDOR 
a Metalotechnika volt dolgozója 
életének 87. évében, hosszú
szenvedés után megpihent. Te-
metése 2021. szeptember 8-án,
szerdán 13 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi temetőben (a nagy-
kórház mögött). 

Szomorú szívvel búcsúzik 
felesége, Rózsika, lánya, Ildikó,

unokája, Béluci és veje, Béla.
Nyugodj békében, TATIKA!

(13032-I)

Ezen a napon minden más, újra
mélyen érint meg a gyász. Nincs
már velünk együtt, kit ismertünk
vagy szerettünk, de ma lélekben
újra együtt lehetünk. 
Eszembe jutnak az együtt töltött
napok, fülemben újra
megcsendült a hangod, szinte
látom minden mozdulatod, nem is
tudhatod, mennyire fáj hiányod. 
Legyen csendes az álmod, találj
odafönt örök boldogságot. Kísérje
utadat Isten és az ég, a felhőkön
túl találkozunk még. Az élet
csendesen megy tovább, de a
fájdalom elkísér egy életen át.
Ma emlékezünk 

ÁBRAHÁM ISTVÁNRA 
halálának 7. évfordulóján.
Felesége, Erzsi, lányai: Emese, Timi, Csilla, vejei: Feri, Ferike,
Sanyika és unokái: Hunor és Zsófia. (sz.-I)

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

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

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)

KFT.RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (65900-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen be-
tanítunk. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-307. (sz.-I)

ATORDAICÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Érdeklődni a 0744-644-026-os telefon-
számon. (22769-I)

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALmagáncégCNC-GÉPKEZELŐ szakembereket és SE-
GÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881. Az önélet-
rajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65899-I)

AGEDEONRICHTERROMÂNIART.multinacionális gyógyszerfejlesztő és -gyártó cég  ELEKTRO-
MŰSZERÉSZT (electromecanic) alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhely, Cuza
Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre lehet bekül-
deni. Bővebb felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65906)

ELADÓ TELJES FOGORVOSI FELSZERELÉS. Tel. 0799-999-381. (13005-I)

HASZORGALMAS,könnyen beilleszkedő, kedves személy vagy, várunk a NICKOS WIN csapatába!
Fast food cég SZEMÉLYZETET alkalmaz konyhára és eladásra. Fix fizetést és jutalékot adunk az eladás-
ból. Részletes tájékoztatás az állásinterjún. Fényképes önéletrajzokat várunk a queen.dorawin@gmail.com 
e-mail-címre. Érdeklődni a 0740-886-982-es telefonszámon. Csak a mosoly és a jókedv kötelező! (13029)

ABELTRAND autómosó  kollégát alkalmaz a termelési csarnokba. Érdeklődni lehet a 0722-605-593-as
telefonszámon. (sz-I)

ÉPÍTŐCÉG KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET alkalmaz, lehetnek csoportok
is. Tel. 0742-664-124. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Kirándulás
aCARP-tagokrészére

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző
Pénztára– Bolyai utca 36. szám, adószám 4497205
– értesíti tagjait, hogy

szeptember16–18.közöttkirándulástszervezIaşi-ba.
• A kirándulás háromnapos.
• Indulás reggel 7 órakor a székhely elől (Bolyai utca 36.).
• Útvonal: Marosvásárhely–Ruginoasa–Agapia–Iaşi–Piatra Neamţ–

Békás-szoros–Marosvásárhely.
• Meglátogatjuk az Al. Ioan Cuza-palotát, az agapiai kolostort, a

iaşi-i Kultúrpalotát, a Sf. Trei Ierarhi kolostort (Szent Piroska erek-
lyéit), a Copou parkot és Eminescu hársfáját, Ion Creangă kunyhóját,
a Piatra Neamţ-i fejedelmi palotát és a Békás-szorost.

• Részvételi díj, amit a feliratkozáskor kell kifizetni: 600lejszemé-
lyenként, ami magába foglalja a szállítást autóbusszal, a turisztikai
belépőket és az idegenvezetés díját, minden étkezést és két éjszakai
szállást hotelben. 

• Fontos: a résztvevőknél legyen személyazonossági igazolvány és
a legutóbbi nyugdíjszelvény. 

• Iratkozni a székhelyen szeptember 9-étől naponta 10–13 óra kö-
zött lehet, a helyek függvényében.

Bővebb tájékoztatásért hívja a 0365-430-813 vagy a 0265-262-651-
es telefonszámot, naponta 8–13 óra között.

Avezetőség



APlasmatermRt.alkalmaz:
- fémmegmunkáló műhelybe munkást

- villamosmérnököt vagy diplomás villanyszerelőt
- kerámiaforma-készítő műhelybe munkást – 

ebben a műhelyben a munka három váltásban történik. 
Ahelyszínenbetanítástvállalunk.
Amit kínálunk:
•teljesítményszerintidinamikusbérezés
•utazásipénz
•étkezésijegy
•egészségügyimagánbiztosítás
•barátságos,segítőkészmunkaközösség.

Azönéletrajzokatasecretariat@plasmaterm.ro
vagyaBodoniutca66/A(Plasmaterm)postacímreküldhetik.

Telefon:0730-708-011.
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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.
Tájékoztatásésfeliratkozásamegyeikereskedelmiésiparkamaramarosvásárhelyiszékhelyén:
Városházau.1.szám,vagya0265/269-218-astelefonszámon,vagya0265/269-219-esfaxszámon,

vagyazoffice@cciams.roe-mail-címen.

AMarosMegyeiKereskedelmiésIparkamaraazegyetlenképviseletiszervMarosmegyében,amely
feliratkozókatfogadaROMEXPORT.általszervezettországosésnemzetközikiállításokra.

A ROMEXPO-vásárok és -kiállítások programja:
Szeptember:

szeptember23–26.:COSMETICSBEAUTYHAIR–kozmetikai,testápolásiésfodrászatitermékek
ésberendezéseknemzetközikiállítása

szeptember23–26.:BIFE-SIM–nemzetközibútor-,berendezésekéstartozékokvására
Október:

október14–16.:DENTAII–orvosiésfogtechnikaitermékekésberendezéseknemzetközikiállí-
tása
október27–31.:INDAGRA–mezőgazdasági,kertészeti,szőlőtermesztésiésállattenyésztésitermékek

ésberendezéseknemzetközivására

október27–31.:INDAGRAFOOD–nemzetköziélelmiszeriparivásár

November:
november11–14.:TTRII–Romániaturisztikaivására

Tájékoztatásésfeliratkozásamegyeikereskedelmiésiparkamaramarosvásárhelyiszékhelyén:Vá-
rosházau.1.számvagya0265/269-218-astelefonszámon,vagya0265/269-219-esfaxszámon,vagy
azoffice@cciams.roe-mail-címen.

2021. szeptember 6-9. között Szászrégen önkormányzata és az
Anton Badea Néprajzi Múzeum kreatív műhelysorozatot szervez kü-
lönböző néprajzi témákkal, Kreatív és multikulturális Maros
megyecímmel.

A projektnek az a célja, hogy megismerjük és megismertessük a
helyi, de más megyékbeli anyagi és szellemi kulturális örökséget is,
tekintve, hogy identitásunk közös forrásból ered. Kifejezik több nem-
zedék népi kreativitását, bemutatva néhány szokáson és kézműves
csoporton belüli értékeket, munkatechnikákat, díszítőmotívumokat,
alapanyagokat, termékeket.

Egyes mesterségeket régóta gyakorolnak nemcsak Maros megyé-
ben, hanem az ország egész területén, ezek többnyire az alapfoglal-
kozásokhoz kapcsolódva fejlődtek. Fokozatosan különültek el, és
jellegzetessé váltak, meghatározó jeleivé a kulturális-etnikai sajátos-
ságoknak, amelyek lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megértsük
az ezeken a tájakon élők életmódját, lelkivilágát, gondjait és azt, hogy
mi foglalkoztatta őket. 

Ezért hívtunk kézműveseket Maros megyéből, Sárpatakról, Ho-
dákról, Szászrégenből, de Hargita megyéből is. A program a követ-
kezőket tartalmazza:

Szeptember 7., kedd, 10–13 óra – fazekasműhely 
korondi fazekasmesterrel

Szeptember 8., szerda, 10-13 óra – kulináris műhely, 
szász konyha – Hanklich (szász lepény) készítése

Szeptember 9., csütörtök, 10-13 óra – furulyakészítő műhely 
hodáki mesterrel

Szeretettel meghívjuk Önt, velünk együtt vegyen részt ezeken 
a tevékenységeken!

Tisztelettel és elismeréssel Roxana Man menedzser


