
65 éve, 1956 óta viseli egykori neves matematikaprofesszo-
rának a nevét a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum. Az évforduló tiszteletére november 19-én egész napos
rendezvényre várják az iskola volt diákjait itthonról és a
nagyvilágból, hogy a jelenlegi bolyaisoknak beszámoljanak
élményeikről, amit egy gálaműsor követ. 

– Az alkalomra három könyv készül, nevezetesen a 65 év a Bolyaiban
című kötet, ami az öregdiákoknak és az intézmény jelenlegi tanárainak
visszaemlékezéseit, írásait tartalmazza. Újra kiadjuk a Tablók könyvét;
a harmadik könyv szerkesztője pedig Kirsch Attila, az öregdiákok baráti

körének vezetője, aki az iskolában tanító szüleiről, Kirsch Mártáról és
Lajosról szóló visszaemlékezéseket gyűjtötte össze Gyémántcsiszolók
címen – fogad a készülő esemény hírével Mátéfi István igazgató, majd
rátérünk a becsengetéssel kapcsolatos tudnivalókra.

A feltúrt iskolaudvar, ahol ásatások zajlottak, egyelőre ijesztő látványt
nyújt, de jobban körültekintve észrevehető, hogy a Bolyai utca felőli épü-
letszárny külseje már az udvar felől is régi pompáját öltötte magára. 

– Hol tartanak a felújításokkal?
– A 2021–22-es iskolai év sok kihívással indult, de az épület felújítása

a jól meghatározott ütemtervnek megfelelően folytatódik, így a Bolyai
utca felőli szárnyát szeptember 13-án a rendelkezésünkre bocsátják, 

Street Music
Festival
Marosvásárhelyen
Az Európa-szerte elismert Szatmárné-
meti Utcazene-fesztivál testvérrendez-
vényeként Marosvásárhelyen is helyet
adnak a kihasználatlan, elszürkült te-
reken az utcazenének. 
____________4.
Mit vett el és mit
adott az online?
Óriási kihívást jelentett egyik napról a
másikra beszerezni az eszközöket,
amelyek hiányában az online oktatás
kivitelezhetetlen, de talán ennél is ne-
hezebb volt a pedagógusoknak meg-
találni a módszereket, amelyekkel
ötven percen át leköthető huszonöt-
harminc tanuló figyelme.
____________5.
Idén két táborra
való gyerek
jelentkezett
Több mint egy évtizede négy gyerek-
kel kezdték, majd a jelentkezők száma
egyre bővült, idén olyan sokan szeret-
tek volna a festői környezetben fekvő
bedei táborhelyen eltölteni egy él-
ménydús hetet, hogy két tábort kellett
szervezni.
____________6.(Folytatás a 4. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi

Kormányválságból elég

A bizalmatlansági indítvány bárminemű bojkottálása merényletet
jelent a demokrácia és a jogállam ellen – jelentette ki szerdán Lu-
dovic Orban, a képviselőház és a PNL elnöke. A bojkott Orban által
említett eszközeit, „az eljárásbeli kekeckedéseket, ravaszkodásokat,
a parlamenti ülésektől való távolmaradást” viszont nem először
használják a politikai pártok, például a PNL is. Csakhogy a liberá-
lisok most éppen azon az oldalon állnak, ahol ezeket a „trükköket”
nehezen viselik. 

Egyébként sürgősen véget kellene vetni a kormányválságnak, még
mielőtt visszafordíthatatlan károkat okozna a gazdaságnak. A lej ér-
tékvesztése már önmagában is vészkiáltás, amit „államférfiaink” –
úgy tűnik – nem hallanak. Dan Barna kormányfőhelyettes és az USR
PLUS minisztereinek keddi lemondása csak tovább mélyítette a vál-
ságot. Florin Cîţu kormányfő elég gyorsan eljuttatta az államfőhöz
az USR PLUS lemondott tárcavezetőinek helyére ügyvivő miniszter-
nek javasolt kormánytagok listáját, de ez még mindig nem elég
ahhoz, hogy megnyugtassa a befektetőket, gazdasági elemzőket. Akik
joggal aggódnak, hiszen olyan jelentős hitelminősítő ügynökség,
mint például az amerikai Fitch úgy látja, hogy a koalíciós kormány
bukása, az államadósságot nem növelő pénzalapok lehívásának el-
maradása veszélybe sodorja a gazdaság konszolidációját, a kor-
mány bukása esetén egy megalakuló kisebbségi kormány nem biztos,

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Ünnepre készülnek a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban

Újabb 12 osztálytermet használhatnak

Kívül-belül megszépült az iskola Bolyai utcai szárnya Fotó: Bodolai Gyöngyi



Ma ÁDÁM, holnap
NIKOLETT és HUNOR
napja.
NIKOLETT: a Nikol francia
kicsinyítőképzős változata.
HUNOR: a csodaszarvas ere-
detmondából származó név, a
hun népnév -r kicsinyítőképzős
származéka.

Szüreti mulatság
Szeptember 11-én egész napos szüreti mulatságot szer-
vez a kelementelki szőlőhegy alatt a Kis-Küküllő Borlo-
vagrend. Délelőtt csőszök és huszárok járják
rezesbanda-kísérettel a környező településeket, hívo-
gatva a lakosságot az ünnepségre. 12 órától szüreti ka-
láccsal és pálinkával fogadják a vendégeket. Az
ünnepélyes megnyitó 13 órakor kezdődik. Fellépnek erdő-
szentgyörgyi és gyulakuti hagyományőrző csoportok, mű-
sorvezető Kilyén Ilka színművész, aki az alkalomhoz illő
dalokat is fog énekelni. Főzőverseny, ökörsütés, must- és
borkóstolás, valamint más meglepetések teszik hangula-

tossá a mulatságot. 18 órától Syntia énekesnő szórakoz-
tatja a jelenlévőket, 19 órától a Corax együttes előadása
és tűzijáték zárja a mulatságot.

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, ma este 7 órai kezdettel
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 di-
ákoknak 10 lej. A maszkviselés kötelező.

Vonatpótló buszok Déda
és Szászrégen között 

A Marosvásárhely–Bukarest között közlekedő vonatok uta-
sait szeptember 8-tól 22-éig Szászrégen és Déda között
autóbusszal fogják szállítani, mert a Szászrégen–Magyaró
vonalszakaszon karbantartási munkálatokat végeznek. Az
IR 1645-ös számú vonat (Bukarest–Marosvásárhely) a
megszokott menetrend szerint indul, de csak Dédáig ér el,
innen az utasok vonatpótló buszra szállnak át, majd
Szászrégentől 20.33 órakor vonattal indulhatnak tovább
Marosvásárhelyre. Ugyanígy a Marosvásárhelyről 13.50
órakor induló IR 1646 vonat Szászrégenig ér el, innen Dé-
dáig busszal szállítják az utasokat, majd itt átszállnak a
Brassó felé tartó vonatra. Az intézkedést honlapján közölte
a Román Vasúttársaság.

Jótékonysági motoros felvonulás
Szeptember 18-án, jövő szombaton nyolcadik alkalommal
kerül megrendezésre a magyarfülpösi jótékonysági moto-
ros felvonulás. Az idén a Daimler MC Nomads, a Big Red
Machine Prospect Charter Mures és a Sons of Attila RC
motorosklubok által szervezett, immár nagy hagyományú
jótékonysági akcióra motorosokat és civileket egyaránt
várnak. A tradícióhoz híven a résztvevők az idén is egy
tank benzin árával támogatják a mélyszegénységben élő
gyerekeket nevelő és iskoláztató, a helyi Szivárvány Házat
működtető alapítvány munkáját. Gyülekező 12 órakor Da-
imler MC Nomads marosvásárhelyi klubházánál (a Sinaia
utcai Ursus Sörház udvarán) vagy 13.30 órakor a szász-
régeni Lidl parkolójában, ahonnan közösen motoroznak ki
a résztvevők Magyarfülpösre.

Indul az évad az Ariel színházban
A varázstükör lesz az évad első előadása az Ariel Nyomda
utca 4. szám alatti nagytermében szeptember 12- én, va-
sárnap délelőtt 11 órától. A helyek száma korlátozott. Te-
lefonos foglalás szükséges a 0740-566-454-es
mobilszámon, naponta 9–13 óra között. Belépni kizárólag
maszkkal lehet, a bejáratnál történő érintésmentes testhő-
mérés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a
maszk viselése nem kötelező. Szeptember 6-án elkezdőd-
tek a Viszlek magammal című színházi nevelési előadás
próbái, amelyre elsősorban 5–8. osztályos nézőket vár
majd a színház. Az előadás rendezője Tóth Zoltán, a pécsi
Escargo Hajója Színházi és Nevelési Szövetkezet elnöke.
Az október 11-re tervezett bemutató dramaturgja és zene-
szerzője Vilmos Noémi. Szereplők: Halmágyi Éva, Szabó
Dániel, Bonczidai Dezső, Bugnár Szidónia és Fehér
Csaba.

Jelentkezőket várnak 
a Napsugár néptáncegyüttesbe

Az idén is folytathatja tevékenységét a Maros Művész-
együttes utánpótlás-csoportja, a Napsugár. Tizedik élet-
évüket betöltött fiúk és lányok jelentkezését várják a
0744-836-936-os telefonszámon (Füzesi Albert táncok-
tató). A foglalkozások szeptember 13-ától kezdődnek a
Maros Művészegyüttes próbatermében.

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta
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Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Szerdán hajnali fél 5 órakor érkezett a riasztás,
hogy a 13-as országúton Székelyvajánál közúti
baleset történt, két haszonjármű ütközése nyo-
mán két személy életét vesztette, hárman súlyo-
san megsérültek. 6 órakor Dánosra riasztották a
mentőket. 

A Segesvár irányából érkező haszonjárművet egy Ko-
lozs megyei, a másik irányból érkező furgont egy Maros
megyei férfi vezette. 

A katasztrófavédelmi felügyelőség jelentése szerint az
ütközés olyan nagy erejű volt, hogy három személyt fe-
szítő-vágóval kellett kiszabadítani a roncsokból. A balese-
tet szenvedett öt ember közül kettő a helyszínen életét
vesztette – a Maros megyei sofőr és a másik jármű egyik
utasa –, a három sérült között kiskorú is van. A sérülteket,
a Kolozs megyei járművezetőt és a vele utazó másik két
személyt a marosvásárhelyi rohammentő szolgálat sürgős-
ségi osztályára szállították. 

A baleset és a mentés miatt több mint 3 és fél órán át állt
a forgalom.

A rendőrség folytatja a baleset körülményeinek kivizs-
gálását.

Ugyancsak szerdán hajnalban 6 óra körül Dános térsé-
gében a 14-es országúton történt súlyos baleset. Itt sze-
mélygépkocsik ütköztek, az egyiket egy 44 éves Hargita
megyei, a másikat egy szintén 44 éves Szeben megyei férfi,
míg a harmadikat egy 48 éves fehéregyházi férfi vezette.
A balesetben 5 személy szenvedett sérülést, 3 személyt
kórházba szállítottak, ketten megtagadták a beutalásukat.

Mindhárom gépkocsivezetőnél elvégezték az alkohol-
tesztet, a Szeben megyei esetében a teszt pozitív lett, lehe-
letében 0,88 mg/l alkoholt mutattak ki.

A forgalom csak a roncsok eltávolítása után indulhatott
újra. 

A rendőrség bűnügyi eljárást indított, és folytatja a bal-
eset okainak felderítését. (mezey)

Súlyos közúti balesetek
Székelyvaja és Dános térségében 

Az RMDSZ eddig jól együtt dolgozott Florin Cîţu
kormányfővel, és míg Klaus Iohannis nem nevesít
más miniszterelnököt, nem lehet más a célja,
mint támogatni a jelenlegi kormányfőt – erről 
Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője beszélt kedd
este az Erdélyi Magyar Televízióban. A 24plusz
című műsor meghívottjaként Karácsonyi Zsigmond
újságíró pedig úgy vélekedett: nemcsak az
RMDSZ tart ki a kormányfő mellett, hanem Florin
Cîţu is a szövetség és tervezetei mellett.

Mindaddig, míg Klaus Iohannis államfő nem nevez meg
mást kormányfőnek, az RMDSZ kitart Florin Cîţu mellett,
hiszen a jelenlegi miniszterelnökkel jól együtt dolgozott a
szövetség – állítja Hegedüs Csilla. Az RMDSZ szóvivője
úgy véli: „ez a kérdés akkor fog felmerülni, amikor kiderül,
hogy ki nyeri meg a Nemzeti Liberális Párton belül a párt-
elnökségért zajló harcot”. Ennek oka, hogy az új pártelnök
lesz az, aki tárgyalni fog az államfővel, „hiszen az államfő

az, aki nevesíti a miniszterelnököt, ha például sikeres lesz
a bizalmatlansági indítvány, vagy pedig, hogyha egy új sza-
vazást kell kérni a parlamentben” – fejtette ki Hegedüs
Csilla. Az RMDSZ szóvivője szerint „a Nemzeti Liberális
Párt és az USR PLUS pártszövetség között van a balhé”,
az RMDSZ és a PNL között nincs ilyen, „mi köszönjük,
eddig is dolgoztunk, és ezután is szeretnénk dolgozni” –
hangsúlyozta Hegedüs. 

Karácsonyi Zsigmond újságíró, a Népújság főszerkesz-
tője szerint nem csak az RMDSZ tart ki a kormányfő mel-
lett: „A Saligny-program az RMDSZ kezdeményezése,
Cseke Attilának jó néhány olyan kezdeményezése volt,
amit támogatott Cîţu, és akár a Tánczos Barna-féle kezde-
ményezések mellett is markánsan kiállt.” Cîţunak valószí-
nűleg „szüksége van ezekre a szakértőkre, akik jelenleg
képviselik az RMDSZ-t a kormányban ahhoz, hogy a kor-
mányprogramot, a koalíciós programot megvalósítsa, és
bízik az ő komolyságukban” – tette hozzá Karácsonyi Zsig-
mond.

Hegedüs Csilla: Mi eddig is dolgoztunk,
és ezután is szeretnénk dolgozni
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hogy rendelkezik elegendő politikai erővel és eszközzel,
hogy a fontos szakterületeken végrehajtsa a reformokat.
Hozzátehetjük, hogy a reformokkal a többségi kormány
sem igyekszik, az intézkedések tűzoltásszerűek, a költ-
ségvetés-kiegészítés gyakorlatilag pénzosztogatás a kü-
lönböző szaktárcáknak, a cél betömni a hiányokat,
életben tartani a beruházásokat. A túlélésre elég. 

Visszatérve a kormányválságra, a Fitch hitelminősítő
ügynökség értékelését nem hagyják figyelmen kívül a be-
fektetők, a pénzintézetek. A gazdasági elemzők pedig úgy
látják, hogy a politikai válság miatt nehezen és drágán jut
hitelhez majd az állam (amelynek az adóssága jelenleg a
GDP mintegy 50 százalékát teszi ki), sőt, az országos hely-
reállítási terv keretében lehívható uniós összegek is kés-
hetnek. Ha már világjárvány idején oda jutottunk, hogy
bizalmatlansági indítványról kell szavazzon a parlament,
jó lenne mihamarabb túl lenni rajta. Tegyék ezt felelősen,
felkészülten, gyorsan. Azzal ugyanis, hogy időhúzásra ját-
szanak, csak a politikai válság mélyülését érik el. 

A szenátus és a képviselőház együttes plénumának
csütörtöki (mai), 16 órakor kezdődő ülésén, negyedik ne-
kifutásra remélhetőleg sikerül eljutni legalább odáig,
hogy felolvassák a Románia egyetlen esélye a túlélésre
a Cîţu-kormány menesztése! hangzatos című bizalmat-
lansági indítványt. 

Ügyvivő minisztereket neveztek ki
Klaus Iohannis államfő szerdán tudomásul vette az
USR PLUS minisztereinek lemondását, és aláírta az
ügyvivő miniszterek kinevezéséről szóló dekrétumo-
kat – közölte az elnöki hivatal. A közlemény szerint
az államfő tudomásul vette Dan Barna kormányfő,
Cristian Ghinea uniós alapokért felelős tárcavezető,
Cătălin Drulă szállításügyi, Claudiu Năsui gazda-
sági, Ioana Mihăilă egészségügyi, illetve Ciprian Te-
leman innovációért és digitalizációért felelős
miniszter lemondását. Uniós alapokért felelő ügyvivő
miniszternek nevezte ki Florin Cîţu kormányfőt,
ügyvivő szállításügyi miniszternek Dan Vîlceanu
pénzügyminisztert, ügyvivő gazdasági miniszternek
Virgil Popescu energiaügyi minisztert, innovációért
és digitalizációért felelős ügyvivő miniszternek 
Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert és
ügyvivő egészségügyi miniszternek Cseke Attila fej-
lesztési minisztert. (Agerpres) 

Kérik a minimálbér növelését
A szakszervezetek az országos bruttó minimálbér
250 (nettó 143) lejjel való növelését kérik, ám a mun-
kaügyi minisztérium attól tart, hogy ez az intézkedés
munkahelyek megszűnéséhez vezethet – jelentette
ki kedd este az Alfa Kartell országos szakszervezeti
szövetség elnöke. Bogdan Hossu az országos há-
romoldalú érdekegyeztető tanács ülése után a saj-
tónak elmondta, hogy a tárgyalásokon a munkaügyi
miniszter nem mondott sem igent, sem nemet a
szakszervezetek kérésére, abban maradtak, hogy
elemzést végeznek. (Agerpres)

Korlátozzák
a szeszes italok árusítását

Ellenszavazat nélkül, döntő kamaraként elfogadta
kedden a képviselőház a gyülekezési jogról szóló
1991/60-as törvény módosítását, amely korlátozza
a szeszes italok árusítását felvonulások és tünteté-
sek helyszínein. A módosítás szerint a helyi önkor-
mányzatok kötelesek betiltani a szeszes italok
forgalmazását a nyilvános gyűlések számára fenn-
tartott közterületeken és azok közelében, illetve akár
az egész településen, ha ezt szükségesnek látják.
Mentesülnek a törvény hatálya alól a szilveszteri ün-
nepségek, a város- és falunapok, bizonyos termékek
reklámozásának helyszínei, illetve az ellenőrzött be-
lépéssel megszervezett kulturális-művészeti rendez-
vények körülhatárolt területei. (Agerpres)

Felolvassák a bizalmatlansági
indítványt

Csütörtökön 16 órára hívták össze a szenátus és a
képviselőház együttes plénumát a Románia egyet-
len esélye a túlélésre a Cîţu-kormány menesztése!
című bizalmatlansági indítvány felolvasására. A plé-
numot a két házelnök, Anca Dragu és Ludovic Orban
hívta össze, a parlament két háza közös tevékeny-
ségeinek szabályzatára hivatkozva. (Agerpres)

Jöhet a harmadik oltás
Az egészségügyi minisztérium készen áll a Covid–
19 elleni oltás harmadik adagjával történő immuni-
zálásra – jelentette be szerdán Andrei Baciu. Az
egészségügyi államtitkár tájékoztatása szerint az
Európai Gyógyszerügynökség ajánlására várnak
ebben a kérdésben. Ez szeptember közepére vár-
ható, a romániai lakosság harmadik dózissal történő
immunizálása tehát valószínűleg októberben kezdő-
dik el. (Agerpres)

Ország – világ

Kormányválságból elég
(Folytatás az 1. oldalról)

RMDSZ: Mielőbb gyakorlatba kell ültetni az energetikai
szempontból veszélyeztetett fogyasztókra vonatkozó törvényt

Az energetikai szempontból veszélyeztetett fogyasztók már
idén ősszel részesülhetnek villany- és gázszámla, valamint hő-
energia-támogatásban – ezt fogadta el kedden döntéshozó fó-
rumként a képviselőház plénuma. Bende Sándor, a
képviselőház ipari bizottságának elnöke, az RMDSZ Hargita
megyei törvényhozója elmondta: a szövetség azért dolgozik a
kormányban és a parlamentben, hogy megoldást találjon
azokra a helyzetekre, amelyeket az energiapiac liberalizációja
hozott magával.

„Romániában eddig nem volt törvénybe foglalva a veszé-
lyeztetett fogyasztó fogalma. Erre nemcsak azért volt szükség,
mert az EU-s szabályok kérték, hanem azért is, hogy közös-
ségeinket biztonságban tudjuk. A kedden elfogadott törvény
értelmében veszélyeztetett fogyasztó alatt azokat az egyedü-
lálló személyeket, idős embereket vagy családokat értjük, akik
egészségi, szociális okokból hátrányos helyzetben vannak,
vagy energetikai szempontból elszigetelt területen élnek, és

ezáltal állami támogatásra van szükségük a mindennapokhoz”
– fogalmazott Bende Sándor, a szakbizottság elnöke. Rámu-
tatott, hogy a támogatás formája többféle lehet: fűtéstámoga-
tás; energiafogyasztási támogatás, amely a háztartás egész
éves energiafogyasztásának egy részét fedezi; energetikailag
hatékony gépek vásárlására támogatás, amely a lakás megvi-
lágítására, fűtésére vagy hűtésére, vagy a meleg víz biztosítá-
sára alkalmas; energetikai hatékonyság növelésére adott
támogatás.

„Meggyőződésem, hogy az államelnök mielőbb kihirdeti
ezt a törvényt. Bár politikailag instabil napokat élünk, remé-
lem, hogy mielőbb gyakorlatba ültetjük a törvényt. Az
RMDSZ azért dolgozik, hogy az október–december időszak-
ban exponenciálisan megnövekedő energiafogyasztásra érkező
havi számlákat a családok fedezni tudják, és megkapják a
szükséges támogatást az államtól” – fogalmazott a törvény-
hozó. (RMDSZ-tájékoztató)

Kelemen Hunor: 
Jövő év tavaszáig be kell fagyasztani az energiaárakat

Koalíciós válság ide vagy oda, a legfontosabb, hogy
a polgárok mindennapjaira figyeljünk, és a téli idő-
szakot előkészítsük. Az RMDSZ azt fogja képviselni
a kormányban, hogy jövő év tavaszáig be kell fa-
gyasztani az energiaárak növekedését, a rászoru-
lóknak az energiaár kifizetéséhez pedig támogatást
kell nyújtani – hangsúlyozta a miniszterelnök-he-
lyettes a 10 perc Bukarest 24 adásában.

Az első lépés kedden meg is történt a parlamentben, a kép-
viselőház plénuma ugyanis döntéshozó fórumként elfogadta,
hogy az energetikai szempontból veszélyeztetett fogyasztók
már idén ősszel villany- és gázszámla, valamint hőenergia-tá-
mogatásban részesülhetnek.

Kelemen Hunor hozzátette: a megoldást a következő egy
hónapban, a tél beállta előtt kell megtalálni azért, hogy ezeket
a brutálisan, szinte megmagyarázhatatlanul gyors árnöveke-
déseket valamilyen mértékben kompenzálni lehessen. A kor-
mányzati tájékoztatóban a múlt pénteken elfogadott Anghel
Saligny fejlesztési programról és a kedden elfogadott költség-
vetés-kiegészítésről is beszélt a miniszterelnök-helyettes.

Az Anghel Saligny-program 50 milliárd lejes keretet állapít
meg a következő 6 évre az önkormányzatok számára. „Ne-
künk szívügyünk az, hogy fölzárkóztassuk azokat a közössé-
geket, azokat az önkormányzatokat, amelyek nem jutottak
hozzá az elmúlt években sem az európai uniós forrásokhoz,
sem a hazai költségvetésből nem tudtak fejleszteni. Azokat a
közösségeket, amelyek az ivóvízhálózatot, a csatornahálózatot
nem tudták megépíteni, felújítani, nem tudták megjavítani az
útjaikat. Mi úgy tekintünk ezekre a közösségekre, mint olyan

beruházást igénylő, beruházásra váró közösségek, amelyeket
segíteni kell, hogy fölzárkózhassanak” – tette hozzá Kelemen
Hunor.

A miniszterelnök-helyettes arra is kitért, hogy az RMDSZ
tisztában volt azzal, hogy a szövetség és az USR PLUS között
vannak világnézetbeli különbségek, hogy az USR PLUS szá-
mára kevésbé fontos a vidék fejlesztése, ám azt nem gondolta,
hogy egy ilyen vidékfejlesztési program a kormánykoalíció
szakadásához, bizalmatlansági indítvány benyújtásához vezet.
„Olyan nem igazán fordult még elő Romániában, hogy egy
magát progresszívnek, liberálisnak nevező párt összefogjon
egy neolegionárius, szélsőjobboldali, idegengyűlölő, magyar-
gyűlölő párttal. Az USR PLUS ezzel az együttműködéssel óri-
ási károkat okoz az egész társadalomnak. Még mindig van
innen visszaút, bízom benne, hogy a következő hetek jobb be-
látásra fogják bírni a kollégákat” – adott hangot reményének.

A költségvetés-kiegészítésről Kelemen Hunor elmondta, ez
szinte minden minisztériumot érintett: jelentős kiegészítésben
részesült a fejlesztési minisztérium, az egészségügyi minisz-
térium, utóbbi nemcsak a járvány kezelésére, hanem az egész-
ségügyi rendszer továbbfejlesztésére, bővítésére is. Jelentős
költségvetés-kiegészítés érkezett a szállításügyi minisztérium-
hoz – hiszen a közúti és vasúti infrastruktúra további beruhá-
zásokat igényel –, és az önkormányzatokhoz is. „Legtöbb két
héten belül az árvízkárosultak helyzetének orvoslására is kor-
mányhatározat fog születni, rövidesen azok a települések és
megyék, ahol az árvíz károkat okozott ebben az esztendőben,
támogatást fognak kapni” – szögezte le a miniszterelnök-he-
lyettes.
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Jóllehet mestereim azt tanították, azt tölcsérezték gyakorta
a fejünkbe, hogy nem szabad általánosítani, nincsenek, fi-
gyelmeztettek, generálérvényességű népkarakterek, ún.
„nemzeti jellemzők”, teszem azt a hollandok szorgalmasak
és tiszták, rajtuk csak a japcsik tesznek túl – egy hollandi ös-
merősöm szerint –, a németeknél csend-rend-fegyelem, po-
roszos szigor, amelybe belefér egy tenyérnyi háború is, a
franciák könnyedek, mint egy párizsi sanzon, mint egy tava-
szi séta a Sanzelizén… (Ezt így illik írni, ha már leszoktunk
a vernegyulázásról, ui. az idegen személyneveket is magya-
ros átírással használjuk újabban és törvényileg, példának
zokniért Dzseniferke és Ferguzonyka, Récselke, Dzsoni, Do-
minik és Franszoá, Rodika, Szmaranda és Mödödlina…)

Ennek ellenére mégis megteszem azon emberek nagy cso-
portjáról szólva, melyhez magam is tar-
tozom nyelvem és kultúrám, nem
utolsósorban érzeményeim vonalán. Ők
imádnak irigykedni, panaszkodni, és
hamarabb számlálják elő nagy gond-
dal, semmit sem kifelejtve, veszteségeiket, mint a nyeresége-
ket. (És ha már az előbbi mondatban állítottam
hozzátartozóságomat, akkor illik az igéket is olybá hajlít-
gatni: tehát imádunk és hamarabb számláljuk elő vesztesé-
geinket, mint az elnyert jutalomkönyveinket.)

Vannak tehát biztos, kockázatmentes vereségek, amelyeket
bárki bármikor kiszámíthat, pl. a minapi magyar–angol 
0-4-es eredmény egy ilyen, a veszteséglistára felírható tétel.
De ilyenek fordulnak elő a történelem során, mint a merse-
burgi vereség, amit lehet futásnak szépíteni, Dózsa György
tüzes forradalmára a tüzes trón volt a válasz, Mohács (amely
nem a Duna magas/sekély vízállása miatt nevezetes, sőt ahol
a busók is búsulva járnak), Világos (ahol Szőcs Géza szerint
is bealkonyult), Trianon, a berni aranycsapat, 1956…, ehhez
már szavak sem kellenek. Pedig ott lehetne Szent István, Hu-
nyadi János és Mátyás király, az 1989-es rendszerváltás, az
angol–magyar 3-6-ja, a Nobel-díjasok és a Rubik-kocka, a
huszárok, mint szó a kocsi és a nyereg/kengyel használatba
adása az emberiség javára, a szódavíz, golyóstoll, a magyar
filmesek Hollywoodban stb.

Ami az irigységet illeti, arra elég, ha kinyitod a tévét, és
megnézed az esti híradót: mindent az irigység mozgat, ha
valahol felfedeznek egy jól menő üzletet, egy sikeres vállal-
kozást, egy épülő több mint házat, valakinek sikerül ménes-
gazdává lenni, és jól futó lovakat tartani, mindjárt elindul a

pusmogás: ennek aztán honnét a francból tellett még erre
is?! Lehet az irigység célpontja egy külföldi utazás, jachton
és különrepülőn, megnyert pályázat, tender, mindjárt 
kispriccol a frászos irigység, nosza tollat ragad, bal kézzel
levelet ír, szándékosan ejt néhány helyesírási vétséget és egy
pacát – így hitelesebb –, e-mailt küld, névtelenül, eldobható
készülékről közérdekű (inkább önérdekű) bejelentést tesz, fel-
jelent, lemeszel, rendőrséget, zsandárokat, tudományos ku-
tatókat küldet reájuk, titokban felveszi videóra, magnóra,
mobiltelóra, kiszivárogtatja, megbuktatjuk, lenullázzuk… és
akkor elégedettek volnánk. Ezt inkább kérdőjellel haszná-
lom.

Emellett vannak egyéni apró veszteségek, amelyek a sze-
mélyes életünkben fordulnak elő. Nem a hozzátartozók, sze-

retteink elvesztéséről beszélnék, inkább
a tárgyak eltűnéséről és olykor – de
nem tipikus – szerencsés megkerülésé-
ről. Például volt nekem még atyámtól,
sőt nagyszüleimtől örökölt levesestá-

nyérom, melynek peremére a porcelán- és keménycserépgyá-
ros – hazafias magyar militarista tulajdonos (akinek
szerencséjét bizonyára Monarchia-szerte irigyelték) – Fe-
renc József és Vilmos császár portréját alkalmazta. De mert
túl sokat gyártott, vagy mert elvesztettük az első világhábo-
rút, Ferenc Jóska a végkifejlet előtt két évvel magára hagyta
a birodalom népét, Vilmos császár pedig elmenekült 1918
novemberében Hollandiába, és gyárosunk nyakán maradt a
készlet tetemes része, úgy döntött, sikeres üzletemberként
nem esett kétségbe, hogy a veszteség elkerülése végett átfes-
teti, elfedi sebtiben őfelségéék császári portréit rózsabokrok-
kal. (Mint a dalban, ahol rózsabokorban jövünk az irigy
világra, de ibolyát szagolni megyünk az öröklétbe stb.)

Mire hozzám került a 20. század ötvenes éveiben, tehát az
átfestést követő harmadik évtizedben, már lassan a túlzott
használat miatt kopni kezdtek a rózsakertek, és egyre jobban
kivillant a két uralkodó ideálképe, mely aztán mélyen beivó-
dott a tudatomba, és talán ez az egyik titkos összetevője, ere-
dője pályaválasztásomnak. Mindent összetörve eme
történelemközeli, sok hús-, lebbencs- és meggylevest látott
evőedény elvesztése, elkeveredése (eltörése?… nem, erre nem
emlékszem) legalább annyira fájó, mint az első személyim,
telefonom, pénztárcám elvesztése, vagy világméretűvé tágítva
a fájdalmat, mint az angol és francia, portugál, spanyol és
belga gyarmatbirodalom leolvadása, ha nem jobban…

Veszteségeink, veszteségeim



ahol 12 osztálytermet használha-
tunk a Református Kollégiummal
együtt. Ennek köszönhetően a 32
bolyais osztálynak 32 felújított osz-
tálytermet tudunk egy váltásban
biztosítani. Az előkészítő és az I-IV.
osztály a volt 6-os iskola épületébe
fog járni, ahol a hat osztálytermet
újrafestettük saját költségből, saját
személyzettel. 

A főépület felújítási munkálatai
tovább folytatódnak, de minden
biztonsági intézkedést megteszünk
a diákok érdekében. Az oktatási és
az egészségügyi minisztérium
közös rendelete szerint jelenléti ok-
tatással kezdjük a tanévet. Ugyan-
akkor fel vagyunk készülve arra is,
hogy a helyzettől függően át tud-
junk térni az online oktatásra. 

– A felújított osztályok intelli-
gens táblával, számítógéppel van-
nak felszerelve, a 32 teremből
26-ban új a bútorzat, amiből három
osztályét biztosította a polgármes-
teri hivatal, és ugyancsak a hivatal
támogatásából 14 számítógépet vá-
sároltunk. Ezek segítségével többek
között 14 osztályban megteremtet-
tük a szükséges feltételeket az on-
line oktatásra. Az elmúlt évben, a
Bolyai János Tehetséggondozó
Egyesület közreműködésével húsz
darab intelligens táblát hoztunk
Hollandiából, jelen tanévben az Er-
délyi Református Egyházkerület ré-
széről biztosítanak felszereléseket a
felújított épületszárny osztályterme-
ibe.

Az előző évekhez hasonlóan is-
kolánkban működni fog az elektro-
nikus napló, amelyből a szülők
azonnal látják a gyerekeik jegyeit,
illetve a hiányzásokat is. A tanév
első napjaiban már üzembe helyez-
zük a Microsoft Teams felületet,

hogy használni lehessen az online
oktatás részleges vagy teljes beve-
zetése esetében. Rendelkezünk 455
táblagéppel, melyeket az igények-
nek megfelelően osztunk ki, az
újonnan kezdő hét IX. osztály diák-
jainak, illetve az iskola többi diák-
jának, természetesen, ha igényt
tartanak rá. 

Négy általános iskolai és hat
elemi osztályunk kezdi a tanévet,
összesen 38 osztály, körülbelül
1060 diákkal. 

– Lesz-e elegendő tankönyv? A
kilencedikesek számíthatnak-e
végre a tanterveknek megfelelő
tankönyvekre? 

– Jelentek meg új tankönyvek az
alsó tagozatos diákok számára, a ki-
lencedik osztályosoknak viszont
nem lesznek új tankönyveik. Nehe-
zíti a helyzetet, hogy a beharango-
zott tantervmódosítás is elmarad.
Információnk szerint román nyelv-
és irodalomból változik a tanterv,
kollégáink a nyáron azon dolgoz-
tak. A többi tantárgyat illetően patt-
helyzet alakult ki amiatt, hogy az új
tantervekre készült változatokról
várták a pedagógusok értékelését,
véleményét, és állítólag 30.000 kö-
rüli bejegyzés érkezett, emiatt a mi-
nisztérium leállította az új tantervek
előkészítését és jóváhagyását. 

Utasítást kaptunk arra vonatko-
zóan, hogy a naplóba nem kell be-
írni a szülők foglalkozását, ami
meglepő, hiszen már évek óta így
járunk el – mutat egy osztálynaplót
az igazgató. 

A diákbérletre vonatkozóan a
közoktatási miniszter a múlt tanév
végén aláírta a törvényt, a gyakor-
lati útmutató megjelenéséről nincs
tudomásunk. Reméljük, hogy ebben
a tanévben kevésbé lesznek ellent-
mondásosak a rendeletek, mert

egyik napról a másikra nehéz olyan
döntést hozni, amely jó diáknak, ta-
nárnak, szülőnek egyaránt.

– Milyen intézkedéseket kell
tenni olyan esetekben, ha meg-
fertőződik egy tanuló?

– Az elemi osztályos, illetve az V.

és VI. osztályos diákok esetében a
teljes osztály karanténba kell vonul-
jon, majd a 8. nap után az a diák,
amelyik egy negatív tesztet mutat
fel, visszatérhet az iskolába. Ellen-
kező esetben 14 napig vesztegzár-
ban marad. A VII–XII. osztályos
diákok esetében más forgatókönyv
van érvényben, mely szerint a beol-
tott és az utóbbi hat hónapban be-

tegségen átesett diákok számára
marad a jelenléti oktatás. A többi
diák karanténba kerül, és a 8. nap
után visszatérhetnek az iskolába,
ugyanúgy, mint a kisebb osztályo-
sok esetében.

Ami a sportórákat illeti, ha a fer-
tőzöttek száma két ezrelék alatt van,
az órákat maszk viselete nélkül
lehet megtartani a spotteremben,

kettőtől hat ezrelékig csak a szabad-
téri sportpályákat szabad használni.
Intézményünk jól felszerelt sportbá-
zissal rendelkezik, aminek a teljes
mértékű kihasználását remélhetőleg
az időjárás is megengedi.

– Lesz-e oltópont az iskolában? 
– Sok diákunk be van oltva, de

nincs pontos kimutatásunk, várjuk,
hogy ilyen értelemben kell-e felmé-

rést végeznünk. A felújított épület-
ben van orvosi rendelőnk, egy
egészségügyi asszisztenssel, de az
orvos hetente egyszer jött az isko-
lába, holott az előírások szerint, a
két iskolában, a Református Kollé-
giumban és a Bolyaiban két orvos
és három egészségügyi asszisztens
kellene naponta rendszeresen szol-
gálatot tejesítsen. 

– Szó volt az évfordulós ünnep-
ségről, novemberig elkészül a
díszterem?

– Sajnos nem. A Bolyai térre
néző középső épületrész felújítása
állítólag februárig fog tartani. Utána
a harmadik szakasz következik,
majd az ígéretek szerint a jövő évi
tanévnyitóra az egész iskola új ar-
culatot ölt magára. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor
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Újabb 12 osztálytermet használhatnak

Szeptember 10–12. között a
város az utcazenétől lesz hangos, és
megtelik művészekkel, artistákkal,
varázslattal és sok-sok csillogó
szempárral! Az Európa-szerte elis-
mert Szatmárnémeti Utcazene-fesz-
tivál testvérrendezvényeként
Marosvásárhelyen is helyet adnak a
kihasználatlan, elszürkült tereken az
utcazenének. A háromnapos rendez-
vény hat különböző helyszínen zaj-
lik, ilyen többek között az igencsak
közkedvelt Bolyai utca, a Színház
tér, de a Maros-parton, a Hídvég ut-
cában, a Kárpátok sétányon, a Rá-
kóczi lépcső aljában és a 112

Kávézó előtt az Enescu utcában, va-
lamint a belvárosban is pezsegni
fog az élet a hét végén. A szervezők
elmondása szerint azért „terítették
szét” szét a rendezvényt a városban,
hogy mindenhova jusson az utca-
zene-fesztivál kínálatából. Ha
mégis meg kellene határozzanak
egy fő helyszínt, akkor a Színház
teret emelnék ki, hiszen ott lesz egy
nagyobb színpad.

A hosszú hétvége során a hazai
fellépők mellett több mint tíz kül-
földi művész érkezik, és a fesztivál
keretében közel száz programmal
készülnek a szervezők! A fesztivál
nevét is meghatározó street music
mellett több országból érkeznek
zsonglőrök, artisták, bűvészek és

olyan street art művészek, akik az
elhagyatott, megkopott felületeknek
adnak új életet alkotásaik által.

A fesztivál ingyenes, sem jegyre,
sem előzetes regisztrációra vagy ol-
tási igazolásra nincs szükség ahhoz,
hogy a kültéri helyszíneken – lénye-
gében utcán – zajló eseményeken
részt vegyenek az érdeklődők. Vi-
szont a szervezők minden résztve-
vőt nyomatékosan arra kérnek,
hogy figyeljenek oda az olyan ér-
vényben lévő járványügyi intézke-
dések betartására, mint például a
távolságtartás.

Az esemény ideje alatt, pénteken
(szeptember 10.) 18 órától kezdő-
dően az Enescu és a Bolyai utca va-
sárnapig (szeptember 12.) zárva
lesz az autósok számára.

A fesztiválon Marosvásárhelyen
láthatjuk többek között a guruló
zongorán játszó Mr. Pianót, itt lesz
velünk a spanyol El Loren, aki épí-

tőanyagokból csal ki dallammá for-
mált hangokat, az olasz Autopor-
tante artistaduó, az újrahasznosított
tárgyakat hangszerré varázsoló Por-
capizza, a dél-koreai mágikus ké-
pességekkel rendelkező bűvész,
The Charming Jay, de városunk
egyik közkedvelt zenekara, az Oa-
menii Dimineţii is a hétvégi pro-
dukciók sorát erősíti.

A zenei és artistaprodukciók mel-
lett hazai és nemzetközi street art
művészeket követhetünk munka
közben a Kárpátok sétányon a tur-
bina partján, az utcazene-fesztivál
Street Art helyszínén. Szintén a ren-
dezvény keretében zajlik a fiatal
helyi street art tehetségeket támo-
gató Mural Painting Contest (kö-
zösségi falfestő verseny).

A szervezők bíznak a rendez-
vény sikerességében, és remény-
kednek abban, hogy valami
maradandót tudnak elindítani, egy

olyan eseményt, amely majd éve-
ken át színesítheti a marosvásárhe-
lyi kulturális életet. A résztvevők
számát tekintve nem mernek még
saccolni sem, hiszen ez az első
ilyen rendezvény, illetve a közön-
ség az utcán járó-kelő emberekkel
is összekeveredhet, ami megnehe-
zíti a konkrét számok meghatározá-
sát. Ami negatívan befolyásolhatja
a rendezvényt, az az, hogy egy idő-
ben zajlik a Maris fesztivállal, így
lehetséges, hogy az elcsal néhány
érdeklődőt. A szervező csapat ezzel
kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy
nincs átfedés a két fesztivál között,
illetve a célcsoport is teljesen más,
továbbá a helyszínek is távol van-
nak egymástól.

A fellépők teljes listája, illetve to-
vábbi információk a fesztivál 
weboldalán, illetve-Facebook olda-
lán találhatók. (https://streetmu-
sicms.ro)

Street Music Festival Marosvásárhelyen
Az utca hangja

Nagy Bodó Szilárd



A számos negatívum mellett
azonban pozitív hozadékai is van-
nak az online oktatásnak, például
rengeteget fejlődtek a diákok és a
tanárok digitális készségei, és
amennyiben a digitalitás nyújtotta
eszközöket sikerül majd megfelelő-
képpen beépíteni a jelenléti okta-
tásba, az sokkal élménydúsabb,
hatékonyabb lehet a diákokra
nézve. Az online oktatás nehézsé-
gei, illetve annak előnyei is szóba
kerültek azon a beszélgetésen,
amelyre nemrég, a Vásárhelyi For-
gatagon került sor.

Az online oktatás során szerzett
tapasztalatokról szóló kerekasztal-
beszélgetésen Jakab Orsolya vendé-
gei Vargancsik Iringó szociológus,
egyetemi oktató, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Tanárképző In-
tézetének adjunktusa, Vass Ferenc,
a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Maros megyei alel-
nöke, iskolaigazgató, valamint
Lázár Balázs, a Romániai Magyar
Középiskolások Szövetségének a
belügyi referense voltak. Bár a
meghívottak mindannyian abban
reménykednek, hogy a hamarosan
kezdődő tanévben a diákok végre
jelenléti oktatásban vehetnek részt,
a járványhelyzet jelenlegi alakulása
közepette sajnos semmi garancia
nincs arra, hogy nem kell ismét át-
állni a távoktatásra.
Ha ismét online-ra is kerül sor, ma
már sokkal felkészültebb mindenki

– Az elmúlt több mint egy évben
be lettünk dobva a mély vízbe, ta-
pasztalati ciklusokat jártunk be, hi-
szen erre a helyzetre nem voltak
megfelelőképpen felkészítve sem a
tanárok, sem az iskolák, nem volt
megfelelő internetlefedettség, nem
voltak eszközök, minden időközben
alakult, és ehhez óriási rugalmasság
kellett – mutatott rá Vargancsik
Iringó.

Vass Ferenc iskolaigazgató sze-
rint, míg tavaly márciusban min-
denki a sötétben tapogatózott,
szeptemberben már sokkal felké-
szültebben kezdték a tanévet. Mint
mondta, az általa vezetett szovátai
iskola megvásárolt egy platformot,
ahol online katalógustól elkezdve
online tesztekig minden elérhető
volt. Sok településen, sok taninté-
zetben jól működött az online okta-
tás, ellenben az RMPSZ alelnöke
szerint nem túlzás kijelenteni, hogy
talán az ország felében különféle
okok, nehézségek miatt nem ez volt
a helyzet. A román tanügyminiszté-
rium próbált segíteni, főleg a 2020–

2021-es tanévben, elsősorban esz-
közök biztosítása révén, többek kö-
zött tableteket adtak a diákok egy
részének, azonban nagyobb hang-
súlyt kellett volna fektetni a peda-
gógusok felkészítésére, a
továbbképzésekre, ugyanis az egyik
fő gondot az jelentette, hogy nem
tudták az érintettek, mi az, amit jól
csinálnak, és mi az, amit nem – tette
szóvá Vass Ferenc.

Vidéken sokkal nehezebb volt
Vargancsik Iringó hozzátette: a

távoktatásnak külön módszertana
van, ezen a téren romániai szinten
nem sok tapasztalat van. Az elmúlt
több mint másfél évben nagyon
sokat foglalkoztak az online okta-
tási platformok használatával, és
természetesen ez is fontos, hiszen
először az eszközt kell tudni hasz-
nálni, utána lehet majd a módszer-
tani kérdésekre fókuszálni, viszont
ezen a téren sem lehet általánosí-
tani. Maga a módszertan is tan-
tárgy-, illetve korosztályfüggő,
például nem jelenthetjük ki egyön-
tetűen, hogy az ötven perc helyett
minden korosztálynak rövidebb
órákat kell tartani az összes tan-
tárgyból. Ugyanakkor vannak isko-
lák, amelyek egy teljes platformot
megvásároltak, és mindenki egysé-
ges módszerrel tanít, de olyanok is,
ahol ezt nem tudták megtenni, így
van, aki mobiltelefonról lép be, és
Messengeren tud értekezni a tanár-

ral, van, aki a Zoomot, más a Class-
room-ot használja, és a tanárok kü-
lönböző módszerekkel próbálnak
segíteni egyik-másik diáknak,
mivel nincs egységes rendszer.

– Főleg vidéken nagyon rossz a
helyzet, nem mindegy, hogy városi
elit iskoláról van szó, ahol már az-
előtt is volt internet-lefedettség, és
már az online-ra való áttérés előtt is
próbálták behozni az internetes tar-
talmakat a tanóra menetébe, vagy
egy vidéki tanintézetről, ahol eddig
erre nem volt példa, tehát mindent
az elejéről kellett kezdeni – világí-
tott rá az eltérésekre az egyetemi
oktató.
Az interaktív órák tudják
igazán lekötni a diákok figyelmét

Lázár Balázs úgy véli, diákként
nekik sokkal könnyebb volt hozzá-

szokni az online felülethez, a taná-
roknak sokkal nehezebb dolguk volt
ezen a téren. 

– A 2020 márciusában kezdődő
periódus egy káosz volt, sem a ta-
nárok, sem a diákok nem tudták,
mit kell tenni, semmi nem volt le-
tisztázva. Úgy látom, hogy most
már sokkal jobb a helyzet, felké-
szültebb mindenki, és ha a legrosz-
szabb esetben mégis visszakerülünk
online oktatásba, könnyebben túlél-
nénk, mint egy évvel ezelőtt. Vi-
szont ez nem feltétlenül a
tanügyminisztériumnak köszön-
hető, hanem elsősorban annak,
hogy mind a diákok, mind a peda-
gógusok, mind pedig az iskolák ve-
zetősége odatette magát, és nagyon
sokat dolgoztak ezért. Ennek kö-
szönhetően mind a tanárok, mind
pedig a szülők nyugodtabbak, mert
ha online-ra is kerül a sor, nem lesz-
nek különösebb gondok – adott

hangot véleményének a diákok kép-
viselője.

Mint mondta, különbség volt
tanár és tanár között abban, hogy
milyen formában adták le a tan-
anyagot, milyen mértékben voltak
hajlandóak változtatni a módszere-
iken az új helyzetben. Az online
számos lehetőséget kínált az inter-
aktív órákra, arra, hogy kvíz jellegű
feladatokat, videóanyagokat építse-
nek be a tanórákba. A diákok kép-
viselője elismerte, sokszor
nehezebb volt otthon, a képernyő
előtt odafigyelni az órára, viszont
amikor a pedagógus dinamikusan
bevonta őket a tevékenységekbe, az
mindig sokat segített ezekben a
helyzetekben.
A gyerek vagy a szülő munkája
a végtermék?

Az online oktatás kapcsán az
egyik leginkább vitatott kérdést az
osztályozás, a diákok tudásának a
felmérése jelentette, óriási kihívás
volt ez a pedagógusoknak, ugyanis
vagy csupán egy végterméket kap-
tak, amiről nem tudhatták, valóban
önálló munka eredményeképpen
született-e, vagy esetleg a képer-
nyőn, egy kis négyzetben látták a
felelő diákot, így nehéz volt ki-
szűrni az esetleges csalási kísérlete-
ket.

Vargancsik Iringó szerint az érté-
kelési rendszert is át kell alakítani,
mivel nagyon sok nehézség merült

fel. A kisiskolások esetében az on-
line oktatáshoz feltétlenül kellett
egy szülő, nagyszülő, és ilyen kö-
rülmények között jogosan vetődött
fel, hogy valójában kinek a tudását,
munkáját osztályozta a pedagógus,
mennyire tudta teljesíteni a felada-
tokat maga a gyerek. Felsőbb osz-
tályokban az értékelés valamelyest
könnyebben ment, és talán ez a
helyzet kissé arra ösztönözte a pe-
dagógusokat, hogy a megtanult tan-
anyag visszakérdezése helyett
inkább tegyék oda a diákokat dol-
gozni, akár kisebb-nagyobb projek-
tek formájában, amelyekhez
segédanyagokat is felhasználhat-
nak, ahelyett hogy attól féljenek,
hogy csalni fognak.

Ugyanakkor, ha a tanóra interak-
tív, a pedagógus bevonja a diákokat,
a hozzászólásokból is kiderül, hogy
figyel-e, érti-e az anyagot, és nem
derült égből villámcsapásként érke-
zik egy dolgozat.

Bár az online tér számtalan cselre

ad lehetőséget, Lázár Balázs rámu-
tatott, a tapasztalat az volt, hogy a
kölcsönös tisztelet ezen a téren is
meghozta a gyümölcsét, ugyanis
amikor azt érezték, hogy a tanár
megértően viszonyul hozzájuk,
akkor a diákok is komolyabban vet-
ték az órát, egyre többször kapcso-
lódtak be a tevékenységbe. Számos
példa van arra, hogy az online ok-
tatás alatt kerültek jó kapcsolatba
olyan tanárral, akihez azelőtt nem
álltak közel, illetve megismerték a
pedagógusok személyesebb oldalát. 

– Ahol voltak projektek, a tanár
felismerte, hogy nem lehet ugyan-
úgy értékelni, mint az iskolában, és
nem csak arra fókuszált, hogy ki-
szűrje a csalást, ott nem is voltak
próbálkozások erre – osztotta meg
a tapasztalatokat a diák.
Aki tanulni akart, 
az online-ban is tudott

Vass Ferenc elmondta, intéz-
ményvezetőként, minisztériumi uta-
sításra, arra kérte a kollégákat, ne
kötelezzék a diákokat arra, hogy ál-
landóan be legyen kapcsolva a ka-
mera, viszont ajánlotta, hogy
feleléskor kapcsoltassák be. 

– Én magam is tapasztaltam,
hogy amikor a kamera nem volt be-
kapcsolva, minden kérdésre vála-
szolt a diák, amikor viszont láttam
őt a kamerán, már nem érkeztek
olyan számban a helyes válaszok. A
platformnak, amit mi megvásárol-
tunk, az az előnye, hogy lehet olyan
teszteket gyártani, amelyeket időre
kell megoldani, két perc állt a ren-
delkezésre a válaszadásra, utána el-
tűnt a kérdés. Ez már kezdte
kiszűrni a csalási kísérleteket –
jegyezte meg az iskolaigazgató.

Mint mondta, pedagógusként azt
tapasztalta, hogy aki akart, az az on-
line oktatás alatt is tudott tanulni.
Sokszor esténként, hétvégeken is
kérdésekkel fordultak a diákok a ta-
nárokhoz, és sok pedagógus úgy
érezte, nem teheti meg, hogy ne vá-
laszoljon. Aki próbált mindent meg-
tenni azért, hogy alaposan
felkészítse a diákokat, annak volt a
legnehezebb dolga. Annak volt
könnyű a dolga, aki nem vette ko-
molyan, és letudta az óráját 10–20
perc alatt – jegyezte meg az
RMPSZ megyei alelnöke.
Mit kellene továbbvinnünk?

A kerekasztal-beszélgetés részt-
vevői egyetértettek abban, hogy az
online oktatás rendkívül rossz ha-
tással volt a társas kapcsolatokra, és
a legkisebbektől a középiskolásokig
mindannyian megsínylették, a ki-
csiknél elmaradt a közösségi él-
mény, a társakkal való játék, a
nagyobbak esetében pedig a bandá-
zások; a visszahúzódóbb diákok
még magányosabbakká váltak,
ugyanakkor sok helyen kihalt a di-
ákélet. Tanulni tehát lehetett, vi-
szont a társas kapcsolatokat nem
tudta pótolni az online világ.

Ugyanakkor abban is egyetértet-
tek, hogy a sokat szidott távoktatás-
nak számos pozitívuma van,
amelyeket érdemes volna a továb-
biakban is kihasználni, akkor is, ha
a járványhelyzet megengedi, hogy
fizikai jelenléttel történjen az okta-
tás. Vargancsik Iringó úgy véli, to-
vábbra is kellene használni a
platformokat arra, hogy minden di-
ákot elérjenek, hiszen előfordul,
hogy valaki beteg, vagy elutazik,
vagy éppen sportolás miatt igazol-
tan hiányzik, és ezáltal a tananyag,
házi feladat elérhetővé válik szá-
mára, fontos tartalmakat újra lehet
hallgatni, nézni. Tehát mindenképp
pozitívum volt az, hogy megtanul-
tuk, hogyan kell az oktatásba be-
vinni a digitális tartalmakat.

Menyhárt Borbála

Lázár Balázs, Vass Ferenc és Vargancsik Iringó válaszol Jakab Orsolya kérdéseire Fotó: Facebook (Vásárhelyi Forgatag)
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Kerekasztal-beszélgetés a távoktatásról
Mit vett el és mit adott az online?

Több mint másfél éve eddig még nem tapasztalt, nehéz hely-
zetbe kényszerítette a romániai oktatást – tanárokat, diáko-
kat és szülőket egyaránt – a koronavírus-járvány. Óriási
kihívást jelentett egyik napról a másikra beszerezni az eszkö-
zöket, amelyek hiányában az online oktatás kivitelezhetetlen,
de talán ennél is nehezebb volt a pedagógusoknak megtalálni
a módszereket, amelyekkel ötven percen át leköthető hu-
szonöt-harminc tanuló figyelme, illetve értékelni azokat a
munkákat, amelyekről nem tudhatták, valóban önálló munka
eredményeképpen születtek-e vagy sem.

Szerkesztette: Menyhárt Borbála



Augusztus első és utolsó hetében gyerek-
zsivaj töltötte meg élettel a Solidaris Egyesü-
let bedei táborhelyét, a Nyárádgálfalva
községhez tartozó zsákfalucska idén két tábor
helyszínéül szolgált.

Az egyesület évek óta olyan gyerekeket tá-
boroztat, akiknek nehéz anyagi helyzetük
vagy egyéb családi okok miatt nincsen lehe-
tőségük a nyári vakáció idején kirándulni,
utazni, táborozni. A tábort minden évben tá-
mogatók segítségével valósítják meg, bárki
felvállalhatja egy gyerek táboroztatásának a
költségeit. Idén azonban nagyon sokan jelez-
ték, hogy szeretnének részt venni a Solidaris
táborában, olyanok is, akik nem rászorulók,

ezért úgy döntöttek, hogy lesz még egy tábor,
olyan résztvevőkkel, akik be tudnak pótolni
a költségekbe. Erre augusztus elején került
sor, augusztus utolsó hetében pedig megszer-
vezték a szerény anyagi helyzetben élő gye-
rekeknek szóló tábort – tudtuk meg Sajó
Enikőtől, az egyesület munkatársától.

Mint mondta, harminc 6–14 év közötti
gyerek számára hirdették meg a táborozást,
de közel ötvenen jelentkeztek: zömében vá-
rosi gyerekek, akiket sikerült kihozni a beton-
tengerből a természetbe, de érkeztek vidékiek
is. Egyelőre ottalvási lehetőség nincs a bedei
helyszínen, ezért reggel hozták, este pedig
hazavitték a gyerekeket a nyárádgálfalvi pol-
gármesteri hivatal által a rendelkezésükre bo-
csátott kisbusszal. A táborban reggeliztek, ott
is vacsoráztak, és egész napos programokat
szerveztek nekik.
Táborozóból önkéntes

A bedei táborban mintegy 15 önkéntes se-
gédkezett a programok lebonyolításában,
köztük olyan fiatalok is, akik egykor táboro-
zók voltak, ma pedig önkéntesként próbálnak
a gyerekeknek olyan feledhetetlen élménye-
ket nyújtani, amelyekben néhány éve ők
maguk is részesültek.

Az augusztus végi táborban zömében rá-
szoruló gyerekeket fogadtak, legtöbben sok-
gyerekes családokból származnak, olyan
táborozó is volt, akinek négy testvére van, de
olyan is, akinek nyolc. Olyan négygyerekes
család is jelentkezett, ahol az édesanya egye-
dül neveli a gyerekeket, illetve gyermekott-
honból is érkeztek kiskorúak, akiknek vannak
ugyan szüleik, de nem tudnak gondoskodni
róluk, nem is igazán tartják a kapcsolatot
velük – mutatott rá Sajó Enikő, amikor a gye-
rekek családi háttere felől érdeklődtünk.

– A gyerekeknek óriási élmény az itt töltött
hét. Napközben kézműves-tevékenységeket,
csapatépítő játékokat, sporttevékenységeket

szerveztünk, a Decathlontól értékes sportesz-
közöket kaptunk adományba, van pingpong-
asztalunk, focipálya. Nagyon szeretik a
programokat, de sokszor azt látjuk, hogy az
a legfontosabb számukra, hogy szabadon tud-
janak együtt lenni, és talán a legjobban azt ér-
tékelik, hogy szeretettel fordulunk hozzájuk,
kíváncsiak vagyunk rájuk, megkérdezzük,
hogy vannak, hogy aludtak, hogy érzik ma-
gukat, vannak-e álmaik.

Szoktunk pecséteket osztani, mindenki, aki
egy tevékenységben részt vesz, és ügyeske-
dik, pecsétet kap, amit a tábor végén értékes
ajándékokra válthat be. Az előző táborban az
egyik gyerek azt mondta, ő szívesen bevál-
taná az összes pecsétjét ittalvásra – jegyezte
meg mosolyogva Enikő.

A tűzoltó-bemutatótól a gyerekkoncertig
A Solidaris Egyesület és lelkes önkénte-

seik minden évben arra törekednek, hogy a
különleges, felejthetetlen élmények mellett,
a tábori hét alatt az életre való nevelés is he-
lyet kapjon. Mindennap reggelivel várták a
korgó gyomrú gyereksereget, majd imádkoz-
tak, énekeket tanultak, áhítaton vettek részt,
illetve csoportos beszélgetéseket is beépítet-
tek a napi programba, korosztályok szerint,
ahol lehetőség nyílt kényesebb kérdésekről is
beszélgetni. Ugyanakkor lehetőség volt
egyéni beszélgetésekre is, amennyiben úgy
érezték, hogy gond van a családban.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy pár nap
alatt nem tudunk sok mindenen változtatni,
de hisszük azt, hogy ezek az apró magocskák,
amelyeket elültetünk, maradandó emlékekké,

élményekké válnak számukra – tette
hozzá Enikő.

Hogy még színesebbé tegyék a
programokat, érdekes területeken
dolgozó meghívottak is érkeztek
Bedébe, egyik nap kilátogattak a
nyárádszeredai önkéntes tűzoltók,
akik a mindennapi munkájukról me-
séltek a gyerekeknek, illetve gya-
korlati kérdések is szóba kerültek,
többek között, hogy mit kell ten-
nünk, ha földrengés van, vagy vil-
lámlik. A tűzoltók egy bemutatóval
is készültek, a gyerekek kipróbál-
hatták, hogyan kell tüzet oltani, ami
nagy élmény volt számukra. Emel-
lett egy rohammentőst is meghívtak
Kolozsvárról, aki arról mesélt, mit
tehetünk akkor, ha valaki a környe-
zetünkben rosszul lesz, hogyan tud
akár egy gyerek is segíteni rajta.

A hagyományokkal és a régi mes-
terségekkel való megismerkedés
volt a célja a szövés bemutatásának,
a gyerekek igazi szövőszéken pró-
bálhatták ki ennek a technikáját, és
nagy sikere volt, szinte kétméteres
szőnyeget szőttek közösen. Utolsó
nap istentisztelettel zárult a tábor,
este pedig a szülők jelenlétében érté-
kelték a hetet, és Póra Zoli és a Stone-
Hill koncertje szórakoztatta a gyerekeket.
Az építkezés nem áll le, szálláshelyek 
kialakítása a következő célkitűzés

Több mint egy évtizeddel ezelőtt egynapos
kirándulásként indult, négy gyerekkel, majd
lett belőle egyhetes kirándulás húsz-harminc
résztvevővel, idén pedig két alkalommal kel-
lett megszervezzék, annyira kinőtte magát a
Solidaris nyári gyerektábora.

Az egyesület vezetői, Sajó Norbert és fe-
lesége, Enikő minden alkalommal elmond-
ják, hogy minden évben megérinti őket is az,
hogy kik adományoznak a gyerekek táboroz-
tatására, ugyanis nemcsak tehetősek, vállal-
kozók, hanem olyan magánszemélyek,
kisnyugdíjasok is adakoznak, akik sok eset-

ben egyik napról a másikra élnek. Sok kis-
nyugdíjas jön, és hozza a kis adományát,
előre készül, mert tudja, hogy lesz tábor, és
pénzt tesz félre, hogy segíteni tudjon, vagy
részletekben adja az összeget a nyugdíj érke-
zésekor. De arra is volt példa, hogy összepó-
toltak egy munkahelyen, és egy gyerek
táborozásának a költségeit felvállalták.

A hatezer négyzetméteres telket – amely
táborhely mellett a nemrég felavatott Erdélyi
Népfőiskola helyszínéül is szolgál majd –, tá-
mogatók segítségével sikerült megvásárolni.
Csendes helyen, festői környezetben fekszik,
tele van gyümölcsfákkal, és bár még zajlik az
építkezés, sikerült barátságossá, családiassá
varázsolni. Rendbe tették a csűrt, a bejáratnál
a gyerekek által festett, színes lábnyomokkal
teli sétány fogadja a látogatót, a ház mellett
kihúzott hálófalon pedig a gyerekek munkái,
valamint a táborban készült pillanatképek te-
szik még hangulatosabbá a helyszínt.

Sajó Enikő elmondta: a magyar kormány
támogatásával kialakították az étkezőt, és ne-
kifogtak a nyári konyhának, illetve nagy
öröm számukra, hogy be tudták keríteni a tel-
ket, ez ugyanis a gyerekek biztonsága szem-
pontjából nagyon fontos, hiszen erdőszéli
telekről van szó. A továbbiakban szeretnének
még egy filagóriát felhúzni, és a házat felújí-
tani, ami egy nagyobb lélegzetű terv, ugyanis
sárházról lévén szó, különleges technikával
lehet hozzányúlni. Szeretnének lehetőséget
biztosítani az ottalvásra, ezért a tetőteret is
beépítenék. 

– Az a jó ebben a helyben, hogy már így,
ahogy van, élvezhető, a gyerekeknek nincs
sok mindenre szükségük a boldogsághoz. Ha
minket sokszor bosszant az, hogy nem sike-
rült valamit befejezni úgy, ahogy terveztük,
őket mindez nem zavarja, így is csodásan
érzik magukat – tette hozzá Enikő.

Fotó: Facebook Solidaris Egyesület

Több mint félszázan tértek haza életre szóló élményekkel
Idén két táborra való gyerek jelentkezett

Immár 13. alkalommal, idén is ingyenes táborozást szervezett a Solidaris
Egyesület azoknak a gyerekeknek, akiknek a vakációban nem volt lehetősé-
gük elutazni, nyaralni menni. Az egyesület kezdeményezését ez évben is sok
jó szándékú személy karolta fel, és nemcsak tehetősek, vállalkozók vállalják
egy-egy gyerek táboroztatásának a költségeit, hanem kisnyugdíjasok is, akik
akár több hónapig tesznek félre erre a célra, és esetenként félve kérdezik
meg, fizethetik-e két részletben a felkínált összeget. Több mint egy évtizede
négy gyerekkel kezdték, majd a jelentkezők száma egyre bővült, idén olyan
sokan szerettek volna a festői környezetben fekvő bedei táborhelyen eltölteni
egy élménydús hetet, hogy két tábort kellett szervezni.

Menyhárt Borbála
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Délkelet-Európa legjelentősebb nem-
zetközi sütőipari, cukrászati-gasztro-
nómiai, fagylalt-, kávé- és
vendéglátóipari szakmai kiállítására
kerül sor szeptember 21–23. között
Aradon. Termékek, szolgáltatások és
technológiák legszélesebb skálája te-
kinthető majd meg a kültéri és beltéri
standoknál: a legújabb technológiák-
tól és felszerelésektől kezdve, innova-
tív alapanyagokon és eszközökön,
szoftvermegoldásokon és professzio-
nális higiéniai megoldásokon át egé-
szen a csomagolásokig és tortadíszítő
elemekig mindent megtalálnak a láto-
gatók.

A GastroPan kiállítás 12 évig sikeresen tö-
mörítette a szektor legfontosabb szereplőit,
valamint az innovatív technológiák legjavát,
ezáltal üzleti katalizátorként működött, min-
den érdekelt fél számára elérhetővé téve az
információt és a lehetőségeket egyaránt. A
koronavírus-járvány okozta negatív hatások
ellenére a szervezők mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a rendezvény to-
vábbra is kiváló inspirációs forrásként szol-
gáljon mindazok számára, akik a
vendéglátóipari, cukrászati vagy pékipari
szektorban szeretnék vállalkozásukat elindí-
tani, fejleszteni vagy akár újraindítani. A
szervezés a legszigorúbb járványügyi meg-
előzési és biztonsági intézkedések mellett
zajlik. Idén a fő a hangsúlyt az innovatív üz-
leti megoldások megtalálása és ismertetése
kapja, amelyek nemcsak arra alkalmasak,
hogy a krízishelyzetből kiragadják a vállal-
kozásokat, hanem hogy a termékek és szol-
gáltatások minőségét és piaci értékét jelentős
mértékben növeljék.
A GastroPan kiállítás megoldásokat kínál
a járvány utáni fellendüléshez

A következő GastroPan kiállítás új pers-
pektívákat és megoldásokat nyújt a vendég-
látóipari, cukrászati és pékipari szegmensek
számára. Mind az egész társadalom, mind a
gazdasági közeg lassan elkezdett hozzáido-
mulni a kényszerítő körülmények hatására
létrejött „új normalitáshoz”, melyet a koro-
navírus-járvány által generált gazdasági

helyzet határoz meg. A krízis által jelentős
mértékben érintett felek közé sorolhatjuk
azokat a vállalkozásokat, melyek pont a Gast-
roPan elsődleges célközönségét képezik.
Minden tényezőt és kontextust figyelembe
véve viszont, bármennyire is kritikusnak
tűnik az aktuális helyzet, ez ugyanakkor egy
lehetőséget is magában hordoz, ami a vállal-
kozások jövőbeli átformálását illeti, és a stra-
tégiai, átgondolt tervezés teljesen új, felfele
ívelő irányvonalat szabhat bármely érintett
vállalkozás számára. Talán most a legalkal-
masabb az idő arra, hogy innovatív ötletekbe
és megoldásokba fektetve a megváltozott igé-
nyekkel jellemezhető, új fogyasztói réteg el-
várásait megismerve ezt minél magasabb

minőségben kiszolgálják, ily módon bebizto-
sítva a szolgáltatás vagy a termék reális piaci
értékét és az irányába növekvő keresletet.
Fedezzék fel biztonságban a GastroPan 
kiállításon bemutatott megoldásokat!

A kiállítás tárt kapukkal vár minden részt-
vevőt, bonyolult belépési procedúrák nélkül!
A szervezők készek a hatóságok által előírt
és javasolt biztonsági protokoll és intézkedés
teljes körű betartására, ami a résztvevők teljes
biztonságát garantálja. A fertőtlenítő pontok
kihelyezése és működtetése, a látogatók nyo-
mon követése, szűrése és korlátozása olyan
hatékony és bizonyítottan bevált intézkedé-
sek, amelyeket természetesen alkalmaznak. 
A pékek, cukrászok
és szakácsok megmutathatják tehetségüket

A kiállítás keretében újra megszervezik a

GastroPan versenyeit is, és átadják a 2021.
Év Tortája és a 2021. Év Kenyere trófeákat.
A GastroPan versenyei három fő kategóriára
oszlanak: első nap, szeptember 21-én a
CUKRÁSZ kategória versenyszámaira kerül
sor, a második napot, azaz szeptember 22-ét
a PÉK-PÉKSÜTEMÉNY kategóriának szen-
telik, és a harmadik napon, szeptember 23-
án tartják a GASZTRONÓMIAI
versenyeket.

A GastroPan kiállítás szeptember 21–23.
között várja látogatóit, 10–18 óra között. A
belépés meghívóval vagy belépőjeggyel tör-
ténik, amely ingyenesen elérhető a
www.gastropan.ro weboldalon. A GastroPan
2020-ra kiadott meghívók és belépőjegyek
érvényesek maradnak. (közlemény)

Fotó: Facebook GastroPan
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Finom káposztás
4,5 kg káposztát, 3 kg paprikát (többszínű

paprikát használtam) és 3 kg uborkát együtt
összevágtam. Az uborkát vékony karikákra,
a paprikát csíkokban (4-5 csípős paprikát is
vághatunk hozzá), és 2 kis tasak citromsóval
összekevertem. Lesóztam, kb. 5 evőkanál sót,

5 evőkanál cukrot és 3 evőkanál köményma-
got szórtam rá. Ehhez a mennyiséghez 5 dl
ecetet, 2 tasak befőzőport és 1 dl vizet adok,
majd kézzel alaposan összekeverem. Meg-
kóstolom, aki sósabban vagy édeskésebben
szereti, tovább ízesítheti. A lényeg, hogy a két
tasak befőzőpor benne legyen. 24 órát állni
hagytam, közben kb. háromszor jól összeka-
vartam. Az üvegek aljára mustármagot, pár
szemes borsot, 1 babérlevelet teszek, belete-
szem a masszát, majd a saját levével felön-
töm. 
Bárányfasírt

Egy báránycombot kicsontolok, a húst fel-
kockázom és ledarálom. Én a fasírtot 86 dkg
darált húsból készítettem, amihez ízlés szerint
sót, 2 evőkanál extra szűz olívaolajat, csipet
fehér borsot, egy mokkáskanál fekete borsot,
5 cikk zúzott fokhagymát, 2 mentalevelet, pár

szál majoránnát, 2 levél citromfüvet adtam,
mindent finomra vagdalva, majd 4 tojást és 5
púpozott evőkanál finomabb nagyságú zab-
pelyhet, és alaposan összedolgoztam. Kb 5.
percig állni hagytam, majd megformáztam,
és kevés olajban mindkét felén megsütöttem.
Rozmaringos krumplival ajánlom.
Rozmaringos-vajas krumpli

Kb. egy kiló apró krumplit héjastul alapo-
san megmosunk, és sós
vízben megfőzünk, majd
leszűrjük. Arra vigyáz-
zunk, hogy ne repedjen
meg, és ne legyen túl-
főzve. 20 dkg zsíros
vajat felolvasztunk, és 2
nagyobb gerezd rozma-
ringot dobunk bele. Át-
forgatjuk, de
vigyázzunk, nehogy
elégjen a vaj. Kb. 2 perc
után a rozmaringszára-
kat kiemeljük, és a vajba
helyezzük a krumplit.
Megsózzuk, borsozzuk.

1 szál apróra vágott rozmarinngal, 2 cikk
apróra vágott fokhagymával megszórjuk, és
összekeverjük. Lefedve, lassú tűzön kb. 5
percig hagyjuk, hogy rottyanjon. Utána, a
fedőt leemelve, óvatosan kevergetve, szép pi-
rosra megsütjük. Néhány krumplit kettőbe is
lehet vágni, úgy is mutatós és finom. Tálalás-
kor a krumplikat a fűszeres vajjal jól meglo-
csoljuk.

Fuszulykás zakuszka
Szükséges hozzá: 1 kg

hagyma, 1 liter olaj, 3 kg

piros gogospaprika, 1,5 l főtt
zsenge paszuly. A paszulyt
megfőzzük, leszűrjük, kihűt-
jük, majd ledaráljuk. A
hagymát, a paprikát is leda-
ráljuk. Egy liter olajban a le-
darált hagymát, a paprikát
kb. 1,5 órán át dinszteljük,
folytonosan kavargatva.
Utána hozzáadjuk a pa-
szulyt, a sót, pár szem babér-
levelet, ízlés szerint szemes
borsot és 3 cikk fokhagymát.
Kb. 20 percet így is kever-
getjük, majd hozzáadunk 1
liter paradicsomlevet, és egy
kávéskanál cukrot. Kb. 2
órán át vastagra főzzük.
Akkor van kész, amikor az

olaj feljön a tetejére! Kevés befőzőport adok
hozzá (fél kis tasak), és másnap ismét ki-
dunsztolom. Nagyon fontos, hogy vastag
pasztát kapjunk, ez az igazi finomság. A za-
kuszkát pikánssá is tehetjük, ilyenkor a pap-
rikával egyszerre 2 chilit is beledarálhatunk.
Újabb ízvilágú zakuszkámhoz darált gyöm-
bért (1 nagyobb darabot ledarálva), mokkás-
kanál fahéjat, mokkáskanál curryport és 2
evőkanál szójaszószt is adtam. Aki kedveli a
keleti konyha ízeit, nem fog csalódni benne.

Jó étvágyat kívánok!

Enikő receptjei

GastroPan Aradon

Rózsa Enikő



A nagy fordulat akkor következett Johann
Kuhnau életében, amikor a lipcsei jogi egye-
temen – ahol ő is tanult – megjelent egy szin-
tén zenélő fiatalember, Georg Philipp
Telemann. Telemann inkább édesanyja un-
szolására tanult jogot, és már képzett zene-
szerző hírében állt. Megdöbbentően könnyen
ment neki a komponálás, és ami még inkább
felbőszítette Kuhnaut, az ifjú zenész olasz
opera stílusában írt templomi műveket,
vagyis oratóriumokat. Műveivel megingatta
a Tamás-templom kántorának zenei egyedu-
ralmát. Sőt odáig fajult a dolog, hogy a Jo-
hann Kuhnau által vezetett zenei egyetemről
elpártoltak a diákok az 1702-től Telemann
által igazgatott Operaházba. Kuhnau egy-
szerre azon kapta magát, hogy kórus
nélkül maradt, és azok, akik mégis
megmaradtak, csak azért nem mentek
el, mert kevésbé voltak tehetségesek.
Ilyen körülmények között képtelen volt
versenyben maradni Telemann-nal.

Nosza, Kuhnau előszedte régi tudo-
mányát, a jogi tudományokat, és perrel
próbált előnyöket szerezni magának.
Igen ám, de az ellenfél is képzett jogász
volt, bár sosem gyakorolta ezt a tudo-
mányát. A két titán csatáját végül a vá-
rosvezetés döntötte el. 1703-ban
Kuhnau súlyosan megbetegedett, és
többen úgy vélték, hogy hamarosan be-
fejezi a muzsikálást ezen a világon.
1704-ben Franz Conrad Romanus pol-
gármester felkérte Telemannt, hogy
vegye át a lipcsei egyetemi új templom
(Neue Kirche) zenei igazgatását, és ze-
neműveket kért tőle a Miklós-templom,
sőt a Tamás-templom kórusa számára
is. Ezzel egyértelműen Johann Kuhnau
hatáskörét szűkítették.

Kuhnau azonban felépült, így min-
den bizonnyal nagy csatározások foly-
hattak a két zenész-jogász között, de

végül Telemann 1705-ben elhagyta Lipcsét
(Sorauban, majd Eisenachban, Bach szülővá-
rosában tevékenykedett, végül 1721-től halá-
láig Hamburgban lett zenei főigazgató).

Telemann távozásával azonban nem szűn-
tek meg Johann Kuhnau bosszúságai, mert
egy régebbi tanítványa, Johann Friedrich
Fasch 1707-ben egy újabb Collegium Musi-
cumot alapított Kuhnau iskolája ellen. Fasch
1711-ben megelégelte a feszült helyzetet, és
távozott Lipcséből.

Johann Kuhnau azonban hiába igyekezett
visszaszerezni régi hírnevét és dicsőségét,
sem a városi tanács, sem a Collegium Musi-
cum diákjainak fegyelmezetlensége nem tette
ezt lehetővé. Egészségét lassan kikezdték az
évtizedes csatározások és harcok, s végül be-
tegsége miatt kénytelen volt csökkenteni a rá
mért feladatokat.

Az operaházzal való konfliktusok miatt
Kuhnau az egyházi zenében is elutasította az
operastílust. Ez azt jelentette, hogy élete vége
felé elhatárolódott a kantátáktól is.

Feltehető a kérdés, hogy miért keseredett
meg ennyire Kuhnau? A talány nyitja valahol
ott keresendő, hogy őt tekintik az „utolsó re-
neszánsz” zeneszerzőnek, tehát nem tudott
kellően azonosulni vagy lépést tartani az új
irányzatokkal, emiatt a barokk korszak köze-
pén már többen régimódinak tekintették.

Zeneszerzőként ő is rendkívül termékeny
volt. Számos világi témájú művet is kompo-
nált, csak azok elvesztek. Ma nem tudhatjuk,
hogy ő maga vetette-e tűzre őket, amikor
meggyűlölte az operastílust, vagy egyszerűen
elvesztek ezek a szerzemények.

Az egyházi zene terén azonban jelentős ze-
neszerzőnek számított. 1689 és 1692 között

Clavier-Übung címmel hangszertechnikai
gyűjtemény adott ki. Ennek a munkának a
fontossága abban rejlik, hogy a diatonikus
(hétfokú) skála minden hangjára írt egy dúr
és egy moll művet. A gyűjtemények célja
nem az volt, hogy az akkoriban kialakuló
temperált (kiegyenlített) hangolás helyessé-
gét bizonyítsa vele, hanem inkább a billen-
tyűzetet uralni akaró tanulók fejlődését
segítette elő. 

1700-ban regényt írt a kortárs zene „vad-
hajtásairól”, művének címe Der musicalische
Quacksalber (A sarlatán zenész). Szintén
ebben az évben jelentette meg talán leghíre-
sebb munkáját, a Musicalische Vorstellung
einiger Biblischer Historient, vagyis bibliai
történetek zenei bemutatását. Első olvasatra
arra gondolnánk, hogy az ő korában az opera
volt az a stílus, amely a legalkalmasabb bib-
liai történetek feldolgozására. Ennek ellenére
azonban Kuhnau a hangszeres zenét válasz-

totta, ezzel megszilárdította a program-
zenét. A programzene azt jelenti, hogy
egy történetet, jelenséget próbálunk csu-
pán zenei eszközökkel bemutatni.

Bibliai szonátái, melyekben bibliai
történeteket fogalmazott meg, csemba-
lóra íródtak, de ezeket gyakran zongo-
rán és orgonán is előadják. A
történetsorozat legelső egysége Dávid
és Góliát csatája. Ezzel zeneszerzőként
bebizonyította, hogy csupán hangszeren
is lehetséges egy történet bemutatása.
Ez a próbálkozás arra is rávilágít, hogy
a zene univerzális nyelv. A második
nagy tétel a gonosz lélek által búsko-
morságban szenvedő Saul király zenei
gyógyításáról szól, tehát Kuhnaut a ze-
neterápia ötlete is foglalkoztatta. Jákob
esküvője szerepel harmadikként a bib-
liai képek sorában, majd negyedikként
Ezékiás király halálos betegsége és cso-
dás gyógyulása következik. Végül Ge-
deon, Izrael megmentője és Jákob
halála és temetése zárja a hatrészes
hangszeres sorozatot.

(Folytatjuk)
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A zenében csatázó jogász (2.)
Szilágyi Mihály

Szeptember 2-i rejtvényünk megfejtése: Az úszás a legjobb fogyókúra lenne, ha közben az ember nem éhezne meg annyira. 

Egy szerző nélküli 
véleményt idézünk 

a rejtvény fősoraiban.
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Kép forrása: https://daviderler.de/johann-kuhnau/johann-kuhnau-biographie/



Igen érdekes döntést hozott a Román
Kosárlabda-szövetség végrehajtó bizott-
sága múlt heti ülésén. Arról határoztak,
hogy a 16 csapattal tervezett férfi orszá-
gos bajnokságban az idény végén nem
lesz kieső, a következő ősztől az 1. ligá-
ból feljutó két csapattal 18-asra növelik
a mezőnyt, amelyet ezt követően zárt
bajnokságként rendeznének.

A zárt bajnokság azt jelenti, hogy nem
esik ki és nem jut fel senki. Az amerikai
modellről van szó, ahol nem csak az
NBA működik ilyen rendszerben, hanem
a kisebb ligák is, amelyek gyakorlatilag
néhány klub üzleti alapú társulásából
jönnek létre, a részvételi jogot nem a pá-
lyán elért eredmény, hanem a különböző
érdekek egyezése mentén lehet megsze-
rezni. Az Egyesült Államokban ez min-
den sportágban így működik, Európában
azonban, ahol hagyományosan a pályán
elért eredmény a meghatározó fontos-
ságú, általában ezt nem tartják elfogad-
ható modellnek. Kivétel az egyébként
csak részben zárt férfi Euroliga, amelyet
a legerősebb klubok saját maguknak
hoztak létre 2000-ben, és átvették a szer-
vezést a FIBA-tól. Az európai szövetség,
a FIBA Europe 2016-ben megpróbálta
újra saját kezébe venni az irányítást az
európai klubkosárlabdában, és azt sport-
érdemű központúvá tenni a Bajnokok Li-
gája létrehozásával, az Euroliga azonban
már eléggé megszilárdította a helyzetét
ahhoz, hogy pénzügyi érdekeivel a leg-
erősebb klubokat maga mellett tartsa,
még a játékosok eltiltásával való fenye-

getés sem vezetett eredményre. Hasonló
rendszert próbál meghonosítani több
gazdag labdarúgóklub is, az európai Szu-
perliga létrehozásának elképzelését
azonban olyan mértékű felháborodás fo-
gadta, hogy a kezdeményezők közül töb-
ben visszakoztak. Ugyanakkor sokan
vélik úgy, hogy csak idő kérdése, hogy
az ötlet ismét terítékre kerüljön.

Mindezt azért mondtuk el, hogy a zárt
liga fogalma tisztább legyen. Mint tud-
juk, romániai klubnak semmi esélye az
Euroligában szerepelni. Nem mintha sok
esélye lenne a Real Madrid vagy a Pa-
nathinaikosz ellen, hanem az elvről van
szó. A jelenleg színvonalban bőven az
Euroliga alatt álló Bajnokok Ligájában
sem sok esélye van, de ott legalább in-
dulhat! Ha a labdarúgó európai Szuper-
liga létrejönne, tovább mélyítené a
szakadékot a gazdag és szegény orszá-
gok és klubok között, mint ahogy az Eu-
roliga esetében is történt, és a romániai
bajnok akkor sem játszhatna ott, ha netán
egy adott idényben sikerülne egy nagyon
jó csapatot összeraknia, míg a BL-ben
legalább elméleti esélye mégis van erre.

Vagyis, ha nagyon sarkítani akarunk,
a marosvásárhelyi férfi-kosárlabdacsapat
vagy feljut a következő idényben, és a le-
endő zárt ligában játszik majd, vagy
örökre elbúcsúzhatunk attól, hogy a vá-
rosnak ismét élvonalbeli együttese le-
gyen. Persze az ügy ennél bonyolultabb,
de a szövetség ezzel gyakorlatilag elle-
hetetleníti az amúgy is alig működő ala-
csonyabb szintű bajnokságokban
szereplő csapatok helyzetét. Ez pedig
aligha lehet a cél.

Zárt bajnokságot terveznek 
férfikosárlabdában

Múlt vasárnap harmadik alkalommal
tartották meg a Nyárádmenti Futófeszti-
vált, hogy népszerűsítsék a rendszeres
mozgást Nyárádszeredában. Erre szükség
is lehet, hiszen a felnőtteknél egyetlen
helybéli sem versenyzett – csak a gyere-
keknél.

A rendezvény már tavaly túlnőtte a 
kisváros határait, idén is sokan érkeztek
Erdély különböző pontjairól, Gyergyó-

szentmiklóstól Magyarláposig, Turjágó-
tól (Beszterce-Naszód) Kézdivásárhelyig,
de bukaresti résztvevők is starthoz álltak.
Idén (akárcsak tavaly) 225 versenyző so-
rakozott fel a rajtnál.

A szervezők bővítették a versenykínála-
tot azzal, hogy meghirdették a félmaratoni
távot is, így a felnőttek a 21 km-es, 10 km-
es és 5 km-es távok közül választhattak.
Minden távon az első öt női és férfi befutót
díjazták értékes nyereményekkel, továbbá
a korosztályok (16-29, 30-39, 40-49, 50+)

első három helyezettje a férfiak és a nők
körében is díjban részesült a 21 km-es és a
10 km-es távokon. Az 5 km-es távon csak
open díjazás volt az első öt befutó számára
a nők és férfiak esetében. A gyerekverse-
nyek esetében a távok 300 m és 1 km kö-
zöttiek voltak, az első három lány és fiú
befutót díjazták minden korosztályban 
(5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14). Az 5 év
alatti gyerekek külön távon versenyez-
tek.

A verseny másik újdonsága volt, hogy
már nem stopperórával mérték a verseny-
zők eredményeit, hanem a fotocellás kapuk
alatt áthaladó versenyző rajtcímkéjének
kódja alapján rögzítette a rendszer az érke-
zők futóidejét. A versenyt a nyárádszeredai
önkormányzat és a Nyárádszeredai Ifjúsági
Szervezet rendezte, és idén azért nem a
Nyárádmente Fesztivál idejére tűzték ki az
időpontot, hogy tudjank kellő helyszíneket
biztosítani a versenyzőknek, ugyanis a tér-
ségi napokon a város utcái zsúfoltak vol-
tak. Idén a sportolók a városközpont és
Demeterfalva között tehették meg a távo-
kat – értesültünk a szervezők egyikétől,
Somodi Szilárdtól.

III. Nyárádmenti Futófesztivál – szeredai felnőttek nélkül

A labdarúgó Bajnokok Ligájában címvédő
Chelsea magyar másodedzője szerint nem sza-
bad temetni a magyar válogatottat a 2022-es ka-
tari világbajnokság európai selejtezősoro-
zatában.

Lőw Zsolt az M1 aktuális csatornának azt kö-
vetően beszélt a nemzeti együttesről, hogy
Marco Rossi szövetségi kapitány csapata múlt
csütörtökön Angliától kapott ki házigazdaként
4-0-ra, majd vasárnap Albániában 1-0-ra (az An-
dorra elleni, szerda esti hazai mérkőzés előtt – a
szerk.).

Kifejtette: a nyári, részben hazai rendezésű
Európa-bajnokságon a szenzációs közönség tá-
mogatása „extra motivációt adott“ a játékosok-
nak, aminek következtében „abszolút túltel-
jesített a magyar válogatott“. Ezért nem volt re-
ális az elért siker, ami a csapat esetében a na-
gyon erős csoportban a portugálok elleni
meccsen 3-0-s vereséget, majd a franciák és a
németek elleni 1-1-es, illetve 2-2-es döntetlent
jelentett.

„Amit most láttunk, az picit talán újra a rea-
litás, valahol itt tartunk. Az angol válogatottól,
amely a nyáron Eb-döntőt játszott, benne van a
pakliban a vereség, akár ilyen különbséggel is,
hiszen akkora differencia van a két csapat kö-
zött. Az Albániában balszerencsés körülmények
között, hajrában kapott góllal elveszített találko-
zón pedig a döntetlen igazságosabb végered-

mény lett volna. De a mai modern labdarú-
gásban, amikor ráadásul a csapatok között ilyen
pici különbség van, nüánszok döntenek. Ezek a
nüánszok most az albánok felé billentették a
mérleg nyelvét“ – nyilatkozta.

„Nyilván voltak hiányzók, a húzóember Sza-
lai Ádám hiánya is rányomta a bélyegét az al-
bánok elleni mérkőzésre, de azok a pici
momentumok most nem a mi oldalunkon voltak.
De ne temessük a csapatot, képesek vagyunk
innen is felállni, és képesek vagyunk meglepe-
tésre“ – mondta.

Lőw Zsolt: Ne temessük a magyar válogatottat!

Gligor Róbert László

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi kosárlabdacsapat vagy feljut a következő idényben, és a leendő zárt ligában játszik
majd, vagy örökre elbúcsúzhatunk attól, hogy a városnak ismét élvonalbeli együttese legyen 

Fotó: Nagy Tibor

Lőw Zsolt az M1 aktuális csatornának beszélt a nemzeti együt-
tesről Fotó: M4 Sport

Pillanatkép a díjazásról                          Fotó: Csíki Magda (Facebook)

Szlovéniában, Kranjban és Kamnikban ren-
dezték meg az ifjúságiak (U23) és a serdülők
(U18) teke-világbajnokságát. A két marosvásár-
helyi klub, a Romgaz Elektromaros és a VSK a
román válogatott színeiben a versenyre összesen
kilenc sportolót küldött, akiket Seres József
edző is elkísért.

A rendkívül erős mezőnyben a marosvásárhe-
lyi tekézők négy érmet szereztek. A serdülők női
sprintversenyében Budoi Noemi ezüstérmet
nyert, míg Szabó Júlia Emese bronzéremmel
gazdagodott. Kettejük balszerencséjére egymás
ellen játszották az elődöntőt, amelyet Budoi
Noemi rágurítással nyert meg. 

Ugyancsak a serdülők sprintversenyében, de
a fiúknál Szász Tibor Levente a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel. A negyedik érem Seres

Bernadett nevéhez fűződik, aki az ifjúságiak-
nál, ugyancsak a sprintversenyben lett harma-
dik.

Az ifjúsági csapatversenyben a kizárólag ma-
rosvásárhelyi játékosokból álló román csapat
(Seres Bernadett, Szabó Júlia Emese, Budoi
Noemi, Jánosi Halmágyi Kriszta, Maria Cio-
banu és Fekete Réka) a 6. helyen végzett, míg
klasszikus egyéniben a legjobban Szabó Júlia
Emese teljesített, a 7. lett. 

A serdülőknél Románia a 7. helyet szerezte
meg, ebben a csapatban hárman voltak Maros-
vásárhelyről (Szabó, Budai, Jánosi Halmágyi).
Klasszikus egyéniben a legjobb eredményt
Budoi Noemi 9. helye jelentette.

A fiúknál Románia nem indított csapatot,
mindössze két egyéni marosvásárhelyi verseny-
zőt nevezett Szász Tibor Levente és Benke Zol-
tán személyében.

Négy érem az ifjúsági világbajnokságon
Bálint Zsombor
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Eredményjelző
A legjobb időket a következő versenyzők teljesítették:
* 21 km, férfi: Szilveszter Dávid (16-29 év), Magyarósi Szilárd (30-39), László Varga
Zoltán (40-49), Magyar Imre (50+)
* 21 km, női: Simonfi Zsuzsánna (16-29), Gábor Tünde (30-39), Bálint Anikó (50+).
* 10 km, férfi: Bobiș Iosif (16-29), Kiss László Dániel (30-39), Szeghalmi László
(40-49), Costin Robert (50+)
* 10 km, női: Vakaria Edit (16-29), Jakab Hajnalka (30-39), Jére Annamária (40-49),
Csíki Magda (50+)
* 5 km: Gut Dumitru Florin és Bíró Amanda
* 1 km: Tamás Eduárd és Bíró Amanda
* 800 méter: Medeșan Viorel és Pap-Ieney Stela-Roberta
* 500 méter: Pap-Ieney Robert Alexandru és Albert Blanka
* 300 méter: Antal Kende és Kutas Réka

Eredményjelző
Labdarúgó-vb-selejtezők, európai 6. forduló:
* A csoport: Azerbajdzsán – Portugália 0-3, Ír-
ország – Szerbia 1-1. Az állás: 1. Portugália 13
pont/5 mérkőzés, 2. Szerbia 11/5, 3. Luxem-
burg 6/4, 4. Írország 2/5, 5. Azerbajdzsán 1/5.
* D csoport: Franciaország – Finnország 2-0,
Bosznia-Hercegovina – Kazahsztán 2-2. Az
állás: 1. Franciaország 12 pont/6 mérkőzés, 2.
Ukrajna 5/5, 3. Finnország 5/4, 4. Bosznia-
Hercegovina 3/4, 5. Kazahsztán 3/5.
* F csoport: Feröer szigetek – Moldova 2-1,
Ausztria – Skócia 0-1, Dánia – Izrael 5-0. Az

állás: 1. Dánia 18 pont, 2. Skócia 11, 3. Izrael
10, 4. Ausztria 7, 5. Feröer szigetek 4, 6. Mol-
dova 1.
* G csoport: Montenegró – Lettország 0-0,
Hollandia – Törökország 6-1, Norvégia – Gib-
raltár 5-1. Az állás: 1. Hollandia 13 pont, 2.
Norvégia 13, 3. Törökország 11, 4. Monte-
negró 8, 5. Lettország 5, 6. Gibraltár 0.
* H csoport: Oroszország – Málta 2-0, Szlová-
kia – Ciprus 2-0, Horvátország – Szlovénia 3-
0. Az állás: 1. Horvátország 13 pont, 2.
Oroszország 13, 3. Szlovákia 9, 4. Szlovénia
7, 5. Málta 4, 6. Ciprus 4.
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Az RMDSZ javaslatára helyi
és országos jelentőségű be-
ruházásokra, szociális la-
kások építésére és a kis- és
középvállalkozások támoga-
tására 2,39 milliárd lejt külö-
nített el a kormány a keddi
ülésén.

Cseke Attila rámutatott: a szak-
tárca újabb 200 millió lejt költhet
az Országos Beruházási Vállalat
által épített nagyberuházásokra, és
további 2 milliárd lejt különített el
a kormány a fejlesztési miniszté-
rium javaslatára helyi beruházá-
sokra. Az összeg az országos
településfejlesztési programon
(PNDL) keresztül finanszírozott
beruházásokat illeti.

A miniszter emlékeztetett: a
szaktárca költségvetés-végrehaj-
tása mindkét finanszírozási prog-
ram esetén 100%-os volt. „A
fejlesztési minisztérium minden
rendelkezésre álló erőforrást fel-

használ az építkezés alatt álló be-
ruházásokra, ezért a költségkeret
kibővítését kértük az állami költ-
ségvetés kiegészítésekor” – fogal-
mazott Cseke Attila, majd
hozzátette: a helyi fejlesztésekre a
2 milliárd lejes kiegészítés mellett
további 3 milliárd lej költségvetési
kötelezettségvállalást hagyott jóvá
a kormány.

A frissen elfogadott, útjavításra,
víz-, szennyvíz- és gázhálózat-ki-
építésre és -javításra összpontosító
Anghel Saligny-program idén elin-
dulhat, hiszen a kormány 3 milliárd
lej költségvetési kötelezettségvál-
lalást hagyott jóvá. „A miniszté-
rium hamarosan véglegesíti a
pályázati procedúrát, az így beér-
kező kérésekre finanszírozást
hagyhatunk jóvá a 3 milliárd lejes
idei költségkeretből. Ez azért fon-
tos, mert így már idén elindulhat a
program, nem kell a 2022-es állami
költségvetést bevárni. Ezért sürget-

tük az Anghel Saligny-program
költségvetés-kiegészítés előtti elfo-
gadását” – mondta el Cseke Attila. 

750 millió lejt biztosít a fejlesz-
tési minisztérium azoknak a kis- és
középvállalkozásoknak, amelyek
pályáztak a szaktárca alárendeltsé-
gébe tartozó regionális operatív
program forrásaira, de az elégte-
lennek bizonyuló erőforrások miatt
nem kaptak finanszírozást.

30 millió lejből építhet szociális
lakásokat a fejlesztési miniszté-
rium, erre is jóváhagyást kapott a
szaktárca a kormány mai ülésén.
Ugyanakkor 1,6 milliárd lej költ-
ségvetési kötelezettségvállalást ha-
gyott jóvá a kormány, az összegből
a fejlesztési minisztérium által fi-
nanszírozott beruházások megdrá-
gult építkezési alapanyagainak árát
fedezhetik, összegezte a miniszter.
(RMDSZ-tájékoztató)

Cseke Attila: A költségvetés-kiegészítésből
2,39 milliárd lejt biztosítunk fejlesztésre

Sophie in ’t Veld holland libe-
rális EP-képviselő szerint a
parlamentnek „nagyon gyor-
san bíróság elé kellene vinni
az Európai Bizottságot”, nem
várni hónapokat a döntéssel.

A politikus úgy véli, Brüsszel-
nek nincs semmilyen hatalma a
tagállamok felett, épp ellenkező-
leg, Mark Rutte holland kormányfő
részéről pedig csupán „nyelvbot-
lás” volt, hogy Magyarországnak
az EU-n kívül lenne a helye, mert
határozottan az európai család
része Lengyelországgal együtt.
Sophie in ’t Veld szerint a szerző-
dések alapján az Európai Parla-
mentnek kötelessége számonkérni
a Bizottságot, ugyanis szerinte nem
elég az, amit a testület csinál a jog-
államiság ügyében Lengyelország-
gal és Magyarországgal szemben.

In ‘t Veld múlt héten megjelent,
Scent of Wild Animals című köny-
vében is arról ír, hogy a Parlament-
nek élnie kell a hatalmával, hogy
változásokat érjen el.

A holland politikus hangsúlyozta,
hogy a szerződések alapján a Bizott-
ság a Parlamentnek tartozik elszá-
molással, és ez utóbbinak
kötelessége számonkérni a Bizottsá-
got. Ez azt jelenti, hogy „ha úgy
érezzük, hogy a Bizottság nem tel-
jesít megfelelően, akkor annak kö-
vetkezményei kell hogy legyenek.
Természetesen a végső következ-
mény a lemondás, de nem hiszem,
hogy odáig eljutunk”. Azaz ha eldur-
vul a két uniós intézmény közötti
vita, az akár a Von der Leyen-bizott-
ság lemondatásához is vezethetne,
bár ez még az EP-képviselő szerint
sem egy valószínű forgatókönyv.

A holland politikus szerint az
EU számára a kihívást nem a len-
gyel és a magyar kormány jelenti,
mert „mindig lehetnek olyan kor-
mányok, melyek nem tartják tisz-
teletben a szabályokat”. Az igazi
problémát abban látja, hogy a je-
lenlegi EU képtelen ezt a helyzetet
orvosolni. A probléma része az EU
intézményi felépítése, mert jelen-
leg az Európai Tanács a meghatá-
rozó testület, melyben a kormány-
és államfők ülnek össze, és hoznak
döntéseket Európáról. Az EP-kép-
viselő nem ért egyet azokkal, akik
szerint Brüsszelnek már most túl
nagy a hatalma a tagállamok felett,
és vissza kellene adnia belőle
nekik. Véleménye szerint „Brüsz-
szelnek nincs semmilyen hatalma a
tagállamok felett. A tagállamoknak
van túl sok hatalmuk Brüsszel fe-
lett”. (Euronews)

Élesedik a konfliktus a jogállamisági mechanizmus miatt
az EP és az EB között

„Brüsszelnek semmi hatalma nincs
a tagállamok felett” 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem szeptember
6-án megnyitotta őszi felvé-
teli ülésszakát, amelynek ke-
retében a frissen
érettségizettek és az egye-
temi hallgatók is választhat-
nak az egyetem által a
2021–2022-es tanévre felkí-
nált helyek közül.

Az alapképzésre jelentkezők az
őszi felvételin 963 tandíjmentes
helyre iratkozhatnak, emellett vá-
laszthatnak a karok által felkínált
tandíjköteles helyek közül is, nap-
pali képzési formában, illetve táv-
oktatási rendszerben.

A középiskolásokat az egyetem
146 román, 68 magyar, 9 német, 15
angol és 14 más nyelvű képzési
programmal várja.

Azok számára, akik a 2021–
2022-es tanévben magiszteri (mes-
teri) szinten kívánják folytatni

tanulmányaikat, a BBTE 1029 tan-
díjmentes, illetve további tandíjkö-
teles helyeket hirdet meg. A mesteri
képzések iránt érdeklődők 147
román, 42 magyar, 5 német, 37
angol és 4 francia nyelvű képzési
program közül választhatnak. 

A BBTE második felvételi ülés-
szaka az új tanévre szeptember 6. és
15. között zajlik. A felvételire a
https://admitere2021.ubbcluj.ro/
linken lehet beiratkozni. A felvételi
naptár tartalmazza a jelentkezési
időszakot, a felvételi vizsgákat, az
eredmények kifüggesztését, a fel-
lebbezések benyújtását, a helyek
megerősítését, a fennmaradó helyek
újraelosztási időszakát az egyetem
22 karán.

Az egyes karok által meghatáro-
zott tematikák, a bibliográfiák, il-
letve további információk a
https://admitere.ubbcluj.ro/hu/ lin-
ken érhetők el.

Őszi felvételi a BBTE-n

Szeptember 15-étől utalják át
a pénzbeli támogatást azok-
nak a szarvasmarha-tenyész-
tőknek, akiket érintett az
előző koronavírus-járvány.
Mint korábban közöltük, ezt a
támogatást azok kérhetik,
akik igazolták, hogy a járvány
miatt veszítettek az állo-
mányból, illetve azt, hogy va-
lamely tejfeldolgozó üzemmel
van szerződésük, és a pandé-
mia miatt csökkent a bevéte-
lük. Ugyanakkor felhívják a
figyelmet arra is, hogy a tar-
lóégetés miatt teljesen meg-
vonható a támogatás. A
legutóbbi költségvetés-mó-
dosításkor a szaktárcának
szerényebb pénzösszeget
ítélt meg a kormány. 
A hónap közepétől utalják át a
Covid-segélyt

A dátumot Adrian Pintea, a Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifize-
tési Ügynökség vezérigazgatója
jelentette be, aki a sajtónak el-
mondta: a hónap közepéig tart az
igénylések elbírálása, ellenőrzése,
majd ezt követően az erre jogosult-
aknak átutalják a pénzösszegeket.
Augusztus 10-ig a pályázati kiírás-
nak megfelelően, országos szinten
93.593 kérvényt regisztráltak, a tá-
mogatást 1.307.297 fő szarvasmar-
hára és 81.176,35 tonna tejre
igényelték. A támogatások keret-
összege: 225.537.713,79 lej, ame-
lyet a következőképpen osztottak
el: 182.708.014,79 lejt fizetnek a
2021. január 31-i állatállomány-re-
giszterben szereplő, 16 hónapnál
idősebb szarvasmarhák, illetve azok
után, amelyek 2021. január 31-én
betöltötték a legalább hét hónapos
életkort, illetve 42.829.698,82 lejt a
2021 januárjában leszerződtetett ér-
tékesített tejmennyiségre. A gaz-
dáknak járó összegeket a benyújtott
igények szerint a rendelkezésre álló
keretösszegnek megfelelően vissza-
osztják. A számítások szerint egy
főre 140 lejt, míg egy tonna tej után
578 lejt fizetnek. A kiírás szerint
egy farm nem kaphat 225.000 euró-

nak megfelelő lejnél többet. Az ösz-
szegeket december 31-ig kell átutal-
ják a gazdáknak. 
Megvonják a juttatásokat 
tarlóégetés miatt 

Az APIA felhívja a figyelmet,
hogy az Európai Unióval való
egyezség alapján szigorúan tilos a
tarlóégetés. Amennyiben ilyent ta-
pasztalnak, megvonhatják az igé-
nyelt területre számított támogatást,
illetve esetenként levonhatják az
összegeket 5-től – 100%-ig.
Amennyiben a szántóterületen a
gazda tüzet észlel, és nem tudja be-
azonosítani az eredetét (nyilván
nem általa előidézett tűzről van
szó), akkor 10 munkanapon belül
értesítenie kell az eseményről a
rendőrséget vagy a tűzoltóságot,
amely kivizsgálja a tűz keletkezésé-
nek okát és erről jegyzőkönyvet is
készít. Ellenőrzéskor az APIA szak-
értői a katasztrófavédelmi felügye-
lőséggel közösen végzik a helyszíni
szemlét, és az érvényes előírások-
nak megfelelően készítik el a jegy-
zőkönyvet, aminek alapján
megvonhatják a támogatást. A tar-
lóégetés nemcsak környezetszeny-
nyező, hanem rontja a talaj
természetes minőségét is, szigorúan
ellentmond az unió által megszabott
gazdálkodási szabályoknak. 
Szerény költségvetés-kiegészítés 

A keddi kormányülés után kiegé-
szítették négy minisztérium (az
egészségügyi, a fejlesztési, a szállí-
tásügyi és a mezőgazdasági minisz-
térium) költségvetését. Az
agrártárca mindössze 150 millió lejt
kapott. Ez azonban alig fedi azt a
pénzösszeget, amelyet a hosszas
szárazság miatt a tavaszi kultúrák-
ban okozott kártérítésként igényel-
tek a gazdák, ugyanakkor Adrian
Oros miniszter az országos átmeneti
támogatások (Ajutoarele naţionale
tranzitorii) keretösszegének a növe-
lését is kérte a kormánytól. Az em-
lítettek fedezésére 8,1 milliárd lej
költségvetési űrt kell fedezni a mi-
nisztériumnál a szaktárca nyilvá-
nosságra hozott tájékoztatója
szerint. (vajda)

Mezőgazdasági támogatások 

Tizenkilencezren veszítették életüket az el-
múlt három évben a nyugat-balkáni széntü-
zelésű erőművek légszennyezése miatt a
Balkánon, Kelet-Európában és az ehhez közel
eső területeken.

A Bankwatch és az Energia- és Tiszta Levegő Ku-
tatóközpont új kutatása szerint az EU-ban a helyzet
javul, mivel az országok bezárják a szénbányákat, és
végrehajtják az ipari kibocsátásokra vonatkozó jog-
szabályokat.
Olaszország, Magyarország
és Románia volt a legsúlyosabban érintett

Az unióval szomszédos országokban azonban
egyre rosszabb a helyzet. „A Nyugat-Balkán 18
üzeme jelenleg több mint 221 uniós üzemnek megfe-
lelő kén-dioxidot bocsát ki” – ismertette a helyzetet
Pippa Gallop, CEE Bankwatch Network délkelet-eu-
rópai energetikai tanácsadója.

A kén-dioxid mérgező gáz, amely nagyon káros az
emberi egészségre, különösen a tüdőbetegségben
szenvedők számára. Egy jelentés szerint az elmúlt
három évben a kén-dioxid miatti halálesetek fele az
Európai Unióban történt. Olaszország, valamint Ma-
gyarország és Románia volt a legsúlyosabban érintett.

Denis Žiško, a szénerőmű-, az energia- és éghajlat-
változás-program koordinátora, a boszniai Tuzla szék-
helyű Ökológiai és Energiaközpontnál azt mondta az
Euronewsnak, hogy az információ nem új, de a helyi
hatóságok úgy döntöttek, figyelmen kívül hagyják.

„A helyzet az, hogy a légszennyezés nem ismeri fel

a határokat. Emlékszem, amikor megbeszélések foly-
tak az ugljeviki szénerőmű építéséről, Magyarország
panaszkodott a környezetszennyezésre, amely ebből
a szénerőműből érkezik a területükre. Tehát nem új
információ, hogy a szennyezés a határokon átnyúlik”
– mondta Denis Žiško. Reméli, hogy azok a nyugat-
balkáni kormányok, amelyek ezt még nem tették meg,
sürgősen kitűzik a szénerőművek bezárásának dátu-
mát, és hogy az EU rá is kényszeríti őket erre. 
A Bankwatch attól tart, ez jelenleg nem uniós prioritás

„Fontos megjegyezni, hogy az EU kereskedik ezen
áram egy részével a nyugat-balkáni régióval. Ezért az
EU valamilyen módon részesül ebből az olcsó áram-
ból, amelynek nem fizeti a költségeit, és amely nem
felel meg a jogszabályoknak. Tehát ha a nyugat-bal-
káni országok részt akarnak venni az EU villamos-
energia-piacán, akkor valóban a szabályok szerint kell
eljárniuk, és az EU-nak valóban fokoznia kell fellé-
pését ennek biztosítása érdekében” – figyelmeztetett
Pippa Gallop.

Ez azt jelentené, hogy az EU több szigort és keve-
sebb jutalmat használ a nyugat-balkáni partnerek ke-
zelésére. De mivel az uniós csatlakozási tárgyalások
elakadtak, Denis Žiško egyhamar nem lát reményt a
változásokra.

Október elején kerül sor az EU és a Nyugat-Balkán
csúcstalálkozójára. Arra ösztönzik a Nyugat-Balkánt,
hogy a szén-dioxid-kibocsátás megszüntetésének dá-
tumát határozzák meg a kibocsátás csökkentésének
hatékony eszközeként. (Euronews)

Balkáni üzemek mérgezik az Európai Unió levegőjét 
A légszennyezésnem ismeri fel a határokat

Fotó: Iszlai Anna (archív)



ADÁSVÉTEL

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

LAKÁS

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

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, külön
bejáratú, földszinti, 50 m2-es lakosz-
tály felújítandó állapotban a N. Băl-
cescu u. 31. szám alatt, 2-es ajtó.
Enyhén alkudható. Tel. 0770-904-
216. (13040-I)

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

MINDENFÉLE

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
fajansz-, grészia-, lamináltparkett-
lerakást, lépcsőházfestést garanciával.
Tel. 0746-552-473. (12956)

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)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát. Tel. 0747-
508-707, Misi. (13012-I)

VÁLLALUNK külső, belső építkezési
munkálatokat. Tel. 0770-408-122.
(13031-I)

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

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen ács-,
bádogosmunkát, festést, meszelést,
tetőkészítést cserépből, lemezből,
szigetelést tömbházaknál. Tel. 0742-734-
062, Krisztián. (13049-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Tíz éve már, hogy a
székelyvéckei születésű ifj.
BIRTON ÁRPÁD örökre
eltávozott közülünk. Emlékét
őrzik bánatos szülei, testvérei
családjukkal, rokonai. Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (13063-I)

Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 9-re
drága unokaöcsénk,
DOMOKOS ZOLTÁN (Zozo)
halálának 10. évfordulóján.
Gondolatban és lélekben velünk
vagy, amíg csak élünk. Nyugodj
békében! Szeretteid. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó, megtört szívvel, de Isten
akaratában megnyugodva tuda-
tom, hogy szeretett édesanyám, 

KILYÉN ROZÁLIA 
életének 94. évében, rövid, türe-
lemmel viselt szenvedés után
visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága édesanyám temetése
2021. szeptember 9-én, csütörtö-
kön 13 órakor lesz a református
temetőben, katolikus szertartás
szerint. Nyugodj békében, édes-
anyám!

Bánatos fia, Öcsi. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, 

KILYÉN ROZÁLIA 
életének 94. évében, rövid szen-
vedés után szeptember 7-én dél-
ben örökre megpihent. 
Temetése szeptember 9-én, csü-
törtökön 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben, katolikus
szertartás szerint. 
Nyugodj békében, mama!

Búcsúzik menye, Bogár,
unokája, István, felesége,

Evelyn, dédunokája, Gyopi.
(sz.-I)

Szívemben mély fájdalommal bú-
csúzom kicsi mamámtól,

KILYÉN ROZÁLIÁTÓL. 
Lelke, remélem, nyugalomra
talál. Emlékét örökre szívünkbe
zárjuk. 
Unokája, Attila, felesége, Imola,

dédunokái: Dóra és Boróka.
(sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
após, testvér, rokon és jó barát, 

MAGYARI SÁNDOR
a vegyipari kombinát volt alkal-
mazottja, életének 79. évében
2021. szeptember 4-én hosszú
szenvedés után megpihent. 
Drága halottunk temetése 2021.
szeptember 10-én, pénteken 14
órakor lesz a református temető-
ben. Nyugodj békében, Sanyi
tata!

Szomorú szívvel búcsúzunk.
Felesége, Ilonka, lányai: Ilonka

és Jutka, valamint azok 
családja.  (p.-I)

„Monda neki Jézus:
Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is, él.” (Mt. 28,1)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a hőn szeretett férj, a legdrágább
édesapa, testvér, rokon, jó barát,
az udvarfalvi egyházközség fő-
gondnoka, 

PÁLL ISTVÁN 
52 éves korában, szeptember 8-
án tragikus körülmények között
elhunyt. Drága halottunk teme-
tése pénteken, szeptember 10-én
14 órakor lesz az udvarfalvi rava-
talozóból. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (13054-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesül-
tem KILYÉN ROZÁLIA elhuny-
táról. Őszinte részvétem és
együttérzésem Öcsinek, István-
kának,  gyászoló szeretteinek.
Drága, szép emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Iszlai
Anikó és családja. (-I)

ABELTRANDAUTÓMOSÓ KOLLÉGÁT alkalmaz a termelési
csarnokba. Érdeklődni lehet a 0722-605-593-as telefonszámon. (sz.-
I)
ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Ta-
pasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65913-I)
ATORDAICÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Érdeklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (22769)
AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALmagáncégCNC-
GÉPKEZELŐ szakembereket és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881. Az öné-
letrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65899-I)
AGEDEONRICHTERROMÂNIART.multinacionális gyógy-
szerfejlesztő és -gyártó cég  ELEKTROMŰSZERÉSZT (electrome-
canic) 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 beküldeni. Bővebb fel-
világosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (65906)
ÉPÍTŐCÉG KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERE-
LŐKET alkalmaz, lehetnek csoportok is. Tel. 0742-664-124. (13038)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Fájdalom költözött egy éve
szívünkbe, 
Nem múlik el soha, itt marad
örökre.
Nem halljuk hangod, nem fogjuk a
kezed,
Nem élhetünk már soha többé
veled.
Itthagytál mindent, amiért
küzdöttél,
Elváltál tőlünk, akiket nagyon
szerettél.
A fájdalomtól most is könnyes a
szemünk.
Könnyes szemmel felnézünk az égre, 
Szeretünk téged most és mindörökre.
Szomorú szívvel emlékezünk szeptember 9-ére, amikor egy éve,
hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, a
marosvásárhelyi születésű 

DEMETER ANNA
szül. Szász 

lelke, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. Könnyes
szemünk már sehol sem talál. 

Bánatos férje, József, gyerekei és azok családja.
*

Csillag volt, szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké ott marad.
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy. 
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.
Az életünk csendesen megy tovább, 
de emléked elkísér egy életen át.
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyámra,

DEMETER ANNÁRA
halálának első évfordulóján. 
Családja iránti hűségét, szeretetét, gondoskodását és jóságát
szívünkben őrizzük. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gizi és családja. (13030)

• 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.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
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Hálás szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra,
HUKA ILDIKÓRA

(volt NAGY, illetve BATÓ)
aki 2020. november 26-án, 

73 éves korában eltávozott közülünk.
Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves
ismerőst, kollégát, tanítványt – aki a járvány-
helyzet miatt nem tudott elbúcsúzni tőle, de
szeretne –, hogy töltsünk együtt egy délutánt rá
emlékezve, róla beszélgetve.
Szeretettel várunk Marosvásárhelyen, a Gemma
Kávézóban – Bolyai utca 10. szám –  szeptember
12-én, vasárnap délután 5 órától.

Fiai: Nagy Karcsi és Nagy Zsolt. (-I)
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