
Színes, gazdag, nagy tömeget megmoz-
gató hétvégi rendezvény volt Gyula- 
kután. A község a világjárvány nehéz 
esztendei után fontosnak tartotta (idén 
tizennegyedik alkalommal) megszer-
vezni a községi napokat. 

A tartalmas rendezvénysorozat pénteken kez-
dődött a testvértelepülések találkozójával és 
közös programjával, majd délután a község bo-
rászai találkoztak, akik a tapasztalatcsere mel-
lett ezúttal is fontosnak tartották megméretni a 
termékeiket. A községi napok hivatalos megnyi-
tása után zumbázni hívták az ünnepségre gyü-
lekező tömeget. Sötétedésre ezrek vonultak a 

nagyszínpad elé, ahol a magyarországi V-tech, 
majd a 3+2 együttes csapott hatalmas bulit, amit 
hajnalig tartó utcabál zárt. Szombaton reggel 
zenés ébresztőkaraván járta végig a települést, 
lovas huszárok, népviseletbe öltözött fiatalok és 
a mezőcsávási fúvószenekar hívta újrakezdésre 
a későig mulatókat. Napközben a gyerekeket  

Élet a „végeken” 
Többször megjegyeztük már, hogy a látszattal és a rosszindulatú 

megjegyzésekkel ellentétben Vásárhely nem egy „kihalt város”, a 
nyilvánvaló, sajnálatos és tagadhatatlanul létező (bár már nem any-
nyira hangsúlyos) provincializmus ellenére sem lehet egy vágányra 
állítani azokkal a kis mezővárosokkal, amelyekben semmi sem tör-
ténik, ahol a közösségi életet és szórakozást csak a kocsma vagy a 
pár évente megszervezett író-olvasó találkozó, esetleg egy-egy nép-
színház vendégelőadása képezi a mulatós sztárok néhanapi fellépése 
mellett. Nem, egyáltalán nem vagyunk ezen a szinten, sőt. A város-
ban szinte egymást érik a különböző fesztiválok, több napon át tartó 
események, amelyek legtöbbjét civil szervezetek ötölték ki és szer-
vezik, ez pedig dicséretes. Ha csak a lassan véget érő nyárra tekin-
tünk röviden vissza, azt látjuk, hogy az is, aki mindvégig itthon 
maradt, igencsak gazdag programkínálatból válogathatott az elmúlt 
hónapokban, és ez a közeljövőben sem változik, hiszen jön az ősz, 
kezdődnek az évadok a kulturális intézményekben, még jobban pe- 
zseg majd az élet. De ha csak a közelmúltra és a soron következő 
hetekre vetjük vigyázó szemünket, akkor sem csalatkozunk.  

Nemrég ért véget az idei Harmonia Cordis nemzetközi gitárfesz-
tivál, amely ismét olyan világsztárokat csábított Marosvásárhelyre, 
mint Al Di Meola vagy Jon Gomm, a hét végén zárult az idei Szféra, 
e kicsiny, színpompás és bulis kortárs művészeti szemle, pénteken 
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Néptánctáborban 
volt a Boróka 
Augusztus 1–7. között a marosvásár-
helyi Boróka együttes fiatal táncosai a 
festői környezetben levő borospataki 
Skanzen panzióban tanultak táncolni. 

____________2. 
Nyomkövető  
karkötők 
Távoltartási végzés esetén az áldozat 
kérheti az elektronikus karkötőt, így 
amint az agresszor túllépi a végzés-
ben előírt távolsághatárt, a rendszer 
riasztást küld a 112-es sürgősségi hí-
vószámra, a rendőrség pedig a GPS-
nek köszönhetően rövid időn belül a 
helyszínre érhet.  

____________4. 
A virágkertészet-
ben nincs munka-
szünet 
A mezőbergenyei Nagy Béla feleségé-
vel együtt húsz éve foglalkozik virág-
kertészettel, amit hobbiként kezdtek, 
majd fokozatosan, a szerzett tapaszta-
latokat kamatoztatva, fejlesztették a 
vállalkozást.  

____________6. 

Tartalmas programok, háromnapi szórakozás várta a helyieket és vendégeket Fotó: Gligor Róbert László

Találkozás, szórakozás három év után 

Gyulakuta újra ünnepelt 

Kaáli Nagy Botond  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



 

IDŐJÁRÁS 
Változékony 
Hőmérséklet: 

max. 29 0C 
min.  16 0C

Ma JÁCINT,  
holnap ILONA napja. 
ILONA: a Heléna régi magyaro-
sodott alakváltozata, amelyet a 
középkor óta használnak ebben a 
formában.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 16.
1 EUR 4,8831
1 USD 4,8176

100 HUF 1,2071
1 g ARANY 275,0848

Megnyílt az Univers all  
üzletkomplexum  

A volt marosvásárhelyi téglagyár egyik egykori gyárcsarno-
kában augusztus 15-étől Univers all üzletkomplexum mű-
ködik. Amint a neve is jelzi, nagy és kisbani áron több 
fogyasztási cikk vásárolható, rendelhető ott. Többen azon 
árusok közül, akik a Transilvania üzletkomplexumban árul-
tak, itt béreltek helyiséget. Az Univers all komplexumban 
hétfőtől péntekig 7.30-17, szombaton 8-13 óra között várják 
a vásárlókat, vasárnap zárva van.  

Nem lesz ivóvíz Jedden 
Augusztus 18-án 8-14 óra között a jeddi Horizont negyed-
ben nem lesz ivóvíz, a hálózatot működtető Aquaserv Rt. 
karbantartási munkát végez.  

Újdonságok a marosvásárhelyi  
állatkertben 

A napokban érkezett meg a marosvásárhelyi állatkertbe a 
miskolci vadaskertből két szürkemarha. Az állatok egykor 
csordákban legeltek a Hortobágyon. Ez az első lépés afelé, 
hogy több őshonos fajta háziállatot (bánáti lúd, tarka pulyka, 
erdélyi racka, bivaly, szürkemarha, mangalica, báznai ser-
tés, kopasznyakú tyúk stb.) telepítsenek az állatkertbe azzal 
a szándékkal, hogy majd egy autentikus parasztudvart ala-
kítsanak ki. Romániában egykor tartottak szürkemarhákat, 
ezek azonban az 1950-es évek után eltűntek. Ugyanakkor 
a múlt vasárnap került a külső kifutóba az a két kis oroszlán, 
amelyek június 1-jén születtek az állatkertben. A kölykök 
most érték el azt a kort és védettséget, hogy anyjukkal 
együtt megkezdhetik a kültéri életet a kifutóban. 

Még van jegy  
Augusztus 20-24-e között Sepsiszentgyörgyön, a Sepsi Aré-
nában újra előadják Szörényi-Bródy-Boldizsár István, a ki-
rály című rockoperáját. A székelyföldi nagyprodukcióban 
több Maros megyei előadó is szerepel. Mint ismeretes, Sep-
siszentgyörgy önkormányzata, a Kónya Ádám Művelődési 
Ház, a Vox Humana Kulturális Egyesület és Kovászna 
Megye Tanácsa együtt hozta létre Erdély legnagyobb és  
legegyedibb élő zenés produkcióját. Az előadást dupla sze-
reposztással játsszák, a közel negyvenfős szereplő- 
gárdához csatlakozik a hattagú rockzenekar, a 158 tagú 
kórus, a 63 tagú táncegyüttes, a 33 tagú szimfonikus zene-
kar, valamint a statiszták. Jegyek augusztus 22-ére, 23-ára 
és 24-ére kaphatók. Foglalás a https://bit.ly/3P7gV elérhe-
tőségen.  

Készenlétben volt a rendőrség  
a vallási ünnepen 

Augusztus 12. és 15. között, Nagyboldogasszony ünnepén 
a Maros megyei rendőrök 411 alkalommal voltak bevetésen, 
amelyek során 52 esetben állapítottak meg törvénysértést, 
továbbá 460 bírságot róttak ki (összesen 200.000 lej érték-
ben), 12 személy ellen kezdeményeztek bűnvádi eljárást. A 
közlekedési rendőrök 40 jogosítványt és 20 forgalmi enge-
délyt vontak be különböző szabálysértésekért.  

Hírszerkesztő: Vajda György 
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Megyei hírek 

Eifert János fotókiállítása  
Marosvásárhelyen 

Augusztus 18-án 18 órától lesz a marosvásárhelyi vár 
Szűcsök bástyájában Eifert János Balogh Rudolf-
díjas néptáncos, fotográfus, fotóművész, fotóriporter 
és aktfotós Ars poetica című művészfotó-kiállítása. Ei-
fert János 1960 és 1977 között a Honvéd Együttes hi-
vatásos táncosa volt, 1978-tól dolgozik fotósként, 
képszerkesztőként. A Magyar Fotóművészek Szövet-
sége szakkollégiumának, mesterkurzusának vezető 
tanára. Műveivel a világ rangos nemzetközi diaporá-
mafesztiváljain számos díjat, grand prix-t nyert. Ma-
gyarországi nemzetközi fotókiállítások és fesztiválok 
művészeti vezetője, a jelenkori Fotóművészeti Gyűjte-
mény és Dokumentáció ötletadója és társalapítója, 
első művészeti vezetője; a Hungart alelnöke, a Szer-
zői Jogi Szakértő Testület tagja, az Artphoto Galéria 
internetes kiállítóhely art direktora, a Nemzeti Tánc-
színház Kerengő Galériájának művészeti vezetője. 

Több fotómagazin szerkesztője, alkotója. Eifert Já-
nosnak 150 önálló kiállítása volt, 650 csoportos kiállí-
táson szerepelt. A marosvásárhelyi tárlat egy hónapig, 
szeptember 18-ig látható. 

Újra Szovátán a Maros  
Művészegyüttes  

Augusztus 25-én 19 órától a Maros Művészegyüttes 
Szovátán, a telep központjában levő Petőfi téren felál-
lított színpadon tart előadást, amelyen elsősorban 
megyénk néptáncait mutatják be.  

Boka Tummtokoté-koncert  
Augusztus 20-án, szombaton 20 órától a Bolyai tér 9. 
szám alatti színTéren Boka Tummtukoté, az Iszlai Re-
náta és Boka duett koncertezik. A színTér a kicsit tit-
kos, folyton alakulásban levő dolgok otthona, a 
felfedezés helye. A duó 2022 tavaszán alakult Ma-
gyarországon. A klasszikus zenei elemektől a bossa 
nován át a kísérleti free jazzig széles palettából merít-
kezik, zenéje improvizatív. Bár a formáció még fiatal, 
több koncertjük volt már, érdekes zeneviláguk újdon-
ság Erdélyben. 

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Augusztus 1–7. között a maros-
vásárhelyi Boróka együttes fia-
tal táncosai a festői környe- 
zetben levő borospataki Skan-
zen panzióban tanultak táncol- 
ni. Nemcsak táncokat sajátít- 
hattak el, hanem zenét, éneket 
is tanulhattak, és különböző 
kézműves-foglalkozásokon is 
részt vettek. A táborban mint- 
egy ötven 6 és 16 év közötti 
gyerek és fiatal vett részt okta-
tókkal együtt.  

Naponta, délelőtt és délután az átte-
lepített, átalakított csűrben Varró 
Huba, Pálffy Zsófia, Puczi Kozák 
Ernő a kisebbeknek, Mátéfi Csaba és 
Mátéfi Zita a középhaladóknak és ha-

ladóknak tartott néptáncoktatást. A 
kézművesműhelyeket Bodor Réka ve-
zette. Meghívottként a talpalávalót a 
sepsiszentgyörgyi Heveder és a Setét-
patakról érkezett Virics együttes biz-
tosította, André Zsuzsanna és Vaszi 
Levente szintén meghívottakként vet-
tek részt az oktatásban. Nyárádmenti, 
gyimesi magyar és roma táncokat sa-
játíthattak el a résztvevők, ugyanakkor 
megismerkedhettek a gyimesi kultú- 
rával, hagyományokkal is.  

Varró Huba, a tábor szervezője, ve-
zetője elmondta, „kiváló környezetet 
kínál a borospataki panzió a néptánc-
oktatásra, táboroztatásra. Ahogy mon-
dani szokás, a hely szelleme kötelez, 
ami számunkra azt jelenti, hogy a népi 

kultúra és hagyományőrzés mellett 
köteleztük el magunkat, ezt próbáljuk 
átadni az új nemzedéknek. Gazdag a 
Gyimesek öröksége, a Skanzen pedig 
egy olyan hely, ahova különböző táj- 
egységekről hagyományos házakat te-
lepítettek át, emellett megvannak a 
feltételek az ellátáshoz is. Azáltal, 
hogy ezekben az autentikusan beren-
dezett házakban lakunk, elkerülhetet-
lenül közelebb kerülünk eleink 
kultúrájához. Olyan oktatókat hívtunk 
meg, akik tiszta forrásból taníthatták a 
lépéseket a fiataloknak, és azt is eláru-
lom, hogy a felnőttekkel is tartottak 
foglalkozást, jelezve, hogy sohasem 
késő elkezdeni, művelni, megőrizni a 
szellemi örökséget”. (vagy)

Néptánctáborban volt a Boróka 

 Tamási Áron székely íróra 
emlékezünk az idén, így au-
gusztus 17-21. között Tamási 
Áron jubileumi fesztivált szer-
veznek Mikházán, a Csűrszín-
házban. Ez alkalommal a 
Maros Művészegyüttes is fel-
lép a Tamási Áron által ihletett 
Ábel táncjátékkal augusztus 
19-én, pénteken este 8 órától. 
Augusztus 20-án, szombaton 
este 8-tól a Spectrum Színház 
és a Maros Művészegyüttes 
közös produkciójában láthat-
ják Tamási Áron Boldog nyár-
falevél című művét. A belépés 
díjtalan.  

Mikházán a Maros Művészegyüttes 
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pedig a Maris Fest veszi kezdetét a Transilvania Rin-
gen, ahol ezúttal nemcsak a zene-, hanem a motorsport-
rajongók is kapnak egy löketnyi adrenalint, hiszen az 
egykori motorostalálkozóból önmagát kinövő háromna-
pos fesztivál igazi benzingőzös dzsemborinak ígérkezik, 
amely az autós és motoros (szub)kultúrákat és ezek ked-
velőit szólítja meg, olyan programpontokkal, mint autó- 
és motorversenyzés, pályataxi, drift-taxi, ejtőernyős 
ugrás, helikopteres repülés, gyorsulási versenyek, csa-
págyszekérverseny, Streetfighter Show, épített autó- és 
motorkiállítás, mindezt pedig három színpadon gazda-
gítja majd a rock- és elektronikus zenei koncertek soro-
zata. A szervezők rekordot is próbálnak dönteni a 
szombat déli, 35 kilométernyi hosszúságú útvonalon tett 
motoros felvonulással, a pályán pedig több helyszínen 
zajló koncertekkel és kiegészítő programokkal, helyi 
kempinggel várják az érdeklődőket. Alig jár le a Maris 
Fest, szinte azonnal kezdetét veszi a város egyik (mél-
tán) legnépszerűbb összművészeti fesztiválja, az elmúlt 
években óriásira hízó, hatalmas kínálattal kecsegtető 
Vásárhelyi Forgatag, amelynek teljes programja a leg-
utóbb is csak több oldalra fért el, és az idén sem lesz 
másképp. Elég csak egy pillantást vetni a forgatag.ro 
oldalra, és láthatjuk, hogy idén is rendkívül gazdag 
programkínálat várja a fesztiválozókat az összművé-
szeti, építészeti jellegű eseményektől a gyerekprogra-
mokon és különböző műhelymunkákon keresztül a 
sportig, a koncertekig, és természetesen a fesztivál egyik 
védjegyének számító Borudvar sem marad el. 

„Csupán” ezek voltak és lesznek az elmúlt kettő és a 
soron következő egy hét történései abban a városban, 
amely sokak szerint kulturális élet szempontjából a bá-
nyászbéka rücskös alfele alatt vegetál. Mi csak azt kí-
vánjuk, hogy ennél rosszabb ne legyen, azoknak pedig, 
akik az előbbiek szerint gondolkodnak, azt, hogy néha 
mozdítsák ki becses alfelüket otthonról – van idekint  
is élet, még ha nem is olyan drámai, mint a sorozatok-
ban.  

Elsőfokú árvízkészültség  
szerda délig 

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízkészültséget rendelt el 
kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási 
Intézet (INHGA) az ország több folyószakaszára. A 
riasztás szerda délig van érvényben. A hidrológusok 
szerint kedden 12 óra és szerdán 12 óra között villám- 
árvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja 
az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók 
vízgyűjtő medencéjében: Visó és Iza (Máramaros 
megye), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód megye), 
Maros (Hargita és Maros megye), Suceava (Suceava 
megye), Moldva (Suceava és Neamţ megye), Besz-
terce (Suceava, Neamţ, Hargita és Bákó megye), Tat-
ros (Neamţ, Bákó, Hargita, Kovászna és Vrancea 
megye), Putna (Vrancea megye), Bârlad (Neamţ, 
Iaşi, Vaslui, Bákó, Vrancea és Galac megye) és Jijia 
(Botoşani şi Iaşi megye). (Agerpres) 

Közzétették az 1989-es forradalom 
büntetőperének vádiratát 

A legfőbb ügyészség kedden közzétette internetes ol-
dalán az 1989-es forradalom büntetőperének vádira-
tát. A vádhatóság a Facebook-oldalán számolt be 
erről, leszögezve, hogy az ügyben több ezer sértett 
fél érintett, és a közérdek is megköveteli, hogy a vád-
irat tartalmáról és a feltárt bizonyítékokról megfelelőn 
tájékoztassanak. Gabriela Scutea legfőbb ügyész au-
gusztus 3-án jelentette be, hogy újraindul a legfel-
sőbb bíróságon az 1989-es forradalom pere, 
amelyben Ion Iliescu volt államfőt emberiesség elleni 
bűncselekményekkel vádolják. A katonai ügyészek 
első alkalommal 2019 áprilisában küldték el a legfel-
sőbb bíróságnak a vádiratot, a per azonban elakadt 
az előzetes szakaszban, amelyben felek kérelmeit és 
kifogásait, illetve a bizonyítékok törvényességét vizs-
gálják meg. A legfelsőbb bíróság végül 2021 novem-
berében több hiányosságra hivatkozva visszautalta 
a katonai ügyészségnek a vádiratot. (Agerpres) 

Politikusokat hívott vissza a PNL 
Szatmáron 

Visszahívta vezető beosztású politikusait a PNL az 
RMDSZ által vezetett Szatmár megyei és szatmár-
németi önkormányzatból. Ezt a PNL Szatmár megyei 
szervezetének elnöke közölte keddi sajtótájékoztató-
ján. Adrian Cozma az RMDSZ hegemóniájával és az 
őszinte partneri viszony hiányával magyarázta a dön-
tést. A politikus totalitárius kisiklásokkal vádolta az 
RMDSZ helyi vezetőit, és azt is nehezményezte, 
hogy a szövetséget Bukarestből és Budapestről is 
irányítják. A PNL eddig mind Szatmár megyében, 
mind a megyeszékhelyen helyi koalíciót alkotott az 
RMDSZ-szel. A párt adta Szatmárnémeti két alpol-
gármesterét és a Szatmár megyei önkormányzat két 
alelnökét. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Élet a „végeken”

Diverzánsakcióban robbant fel 
egy orosz katonai raktár az Ukraj-
nától 2014-ben elcsatolt Krímben, 
Dzsankoj járásban – ismerte el 
kedden az orosz védelmi miniszté-
rium. 

Szergej Akszjonov, a félsziget köz-
igazgatásának vezetője közölte, hogy a 
detonáció körzetéből, a járás két telepü-
léséről, Majszkojéból és Azovszkojéból 
több mint háromezer ember menekítettek 
ki. Az evakuáltakat ideiglenesen három 
másik község iskoláiban helyezték el. 

Az orosz védelmi tárca szerint a rob-
banás következtében polgári létesítmé-
nyekben, egyebek között elektromos 
távvezetékekben, egy erőműben, egy 
vasútvonalon és lakóépületekben kelet-
keztek károk. Az incidensnek a tájékoz-
tatás szerint nincsenek súlyos sebe- 
sültjei. Konsztantyin Szkorupszkij krími 
egészségügyi miniszter közölte, hogy 
két sérült volt, egyiküket megműtötték, 
és közepesen súlyos állapotban van, 
lábán repeszsebesüléssel. A másikat já-
róbeteg-ellátás után hazaengedték. 

Korábban a védelmi minisztérium 
arról számolt be, hogy kora reggel a 
Dzsankoj járásbeli Majszkoje falunál tűz 
ütött ki egy ideiglenes lőszerraktárban, 
és a robbanások következtében ketten 
megsérültek. Az incidens környékét öt 
kilométeres körzetben lezárták. 

A Kommerszant című lap helyi lako-
sokra hivatkozva azt írta kedd délután, 
hogy ugyancsak a Krímben, a Szimfero-
poli járásban lévő Gvargyejszkoje légi-
támaszpont felett több robbanást 
követően fekete füstfelhők jelentek meg. 
A lap szerint a védelmi tárcánál nem zár-
ják ki, hogy egy kis drón támadást inté-
zett a lőszerraktár ellen. A krími ható- 
ságok az esetet egyelőre nem kommen-
tálták. 

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szol-
gálat (FSZB) kedden bejelentette, hogy 
a dél-oroszországi Sztavropoli járásban 
őrizetbe vette a Jobboldali Szektor ukrán 
radikális szervezet egy követőjét, aki köz- 
épületek felgyújtására készült Minyeral-
nije Vodiban és Zseleznovodszkban. A 
dél-ukrajnai Herszonban, amelyet az 

orosz erők idén szálltak meg, elfogták a 
Moszkva által neonácinak nevezett Azov 
ezred polgári alakulatának több tagját, 
akik szabotázsakciókat készítettek elő a 
városban, adatokat gyűjtöttek és továb-
bítottak az orosz hadseregről, és merény-
leteket terveztek a regionális hatóságok 
képviselői ellen. A letartóztatottak szá-
mát a helyi Moszkva-barát hatóságok 
nem közölték. 

Az FSZB kedden bejelentette, hogy 
ukrán szabotőrök augusztus 4-én, 9-én 
és 12-én felrobbantották a kurszki atom-
erőműből kifutó nagyfeszültségű (110, 
330 és 750 kilowattos) távvezetékek hat 
tornyát. A tájékoztatás szerint a történtek 
„az atomerőmű technológiai folyamatá-
nak megzavarásához” vezettek. 

Múlt kedden a Krímben a novofjodo-
rovkai katonai reptéren történt robbanás, 
amelynek egy halottja és 13 sérültje volt. 
A hivatalos tájékoztatás szerint nem volt 
arra utaló jel, hogy a levegőbe repült lő-
szerekre „szándékosan, a felrobbantásuk 
céljából gyakoroltak volna hatást”. 
(MTI) 

Diverzánsakcióban robbant fel  
egy orosz katonai raktár a Krímben 

Az amerikai igazságügyi minisztérium a nyomozás 
érdekeire hivatkozva elutasította, hogy nyilvá- 
nosságra hozza a Donald Trump házánál tartott FBI-
házkutatásról készült, eskü alatt tett vallomásokat, 
a lépésre a republikánus párt kérte a minisztériumot 
még vasárnap. 

Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) hétfőn közölte, hogy 
befogadta a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó indítványt, 
ám ha „nyilvánosságra hozná a házkutatásról eskü alatt tett 
FBI-nyilatkozatot, akkor azzal útmutatást adna egy jelenleg 
is zajló kormányzati nyomozást és annak irányait illetően”, 
ami valószínűleg komolyan befolyásolná a jövőbeni nyomo-
zati lépéseket. 

Hétfőn Donald Trump volt amerikai elnök a floridai ház-
kutatás óta első alkalommal adott interjút, amelyben felaján-
lotta maga és képviselői segítségét az Igazságügyi Minisz- 
tériumnak a Mar-o-Lago birtokon tartott FBI-házkutatás nyo-
mán kialakult felháborodás közepette. 

Donald Trump a Fox News Digital adásának úgy fogalma-

zott, hogy az országban hűteni kell a kedélyeket, mert a hely-
zet nagyon veszélyes pontra jutott. „Rengeteg harag gyülem-
lett fel, amit korábban soha nem láttam még” – fogalmazott, 
kifejtve, hogy szerinte évek óta tart az átverés, a boszor- 
kányüldözés, és ezek tetejébe jött a mostani ügy. „Ha bármi 
van, amit tehetünk, akkor én és embereim természetesen haj-
landók vagyunk megtenni” – jelentette ki. 

A képviselőház jogalkotási bizottságának republikánus tag-
jai az elszámoltathatóság és átláthatóság igényére hivatkozva 
szintén hétfőn azt kérték a Fehér Háztól, a Szövetségi Nyo-
mozó Irodától és az Igazságügyi Minisztériumtól, hogy őriz-
zenek meg a házkutatáshoz kapcsolódó minden kommu- 
nikációt és üzenetváltást. Donald Trump floridai otthonában 
múlt hétfőn a Szövetségi Nyomozó Iroda emberei bejelentés 
nélküli házkutatást tartottak, amelynek során, a közlés szerint, 
minősített iratokat foglaltak le. Donald Trump tagadja, hogy 
elnökségi időszakából származó minősített dokumentumokat 
tartott volna magánál, azt állítja, hogy még hivatali ideje ide-
jén az iratokat feloldotta a minősítés alól. (MTI) 

Elutasította az igazságügyi tárca  
a Trump-házkutatáskor tett vallomások nyilvánosságát

Nagy-Britanniában engedélyeztek 
a világon először olyan védőoltást 
a koronavírus ellen, amely az ere-
deti, valamint az újabb, omikron 
variáns ellen is hatásos. 

A SARS-CoV-2 új típusú koronavírus 
okozta világjárvány idején használt vé-
dőoltás az eredeti, a kínai Vuhan városá-
ban 2019 végén megjelent vírusváltozat 
elleni védekezésre tanította meg az em-
beri szervezetet. 

A vírus azóta jelentős mutációkon 
esett át, számos új változata jelent meg, 
melyek képesek kikerülni az emberi vé-

dekezőrendszer bizonyos immunvála-
szait. Emiatt világszerte újra megugrot-
tak az esetszámok. 

A Moderna legújabb, úgynevezett bi-
valens vakcinája, a Spikevax mind az 
eredeti, vuhani, mind a télen megjelent 
első, BA.1 jelű omikron variáns ellen 
hatásos. 

Az Egyesült Királyság gyógyszerha-
tósága a bizonyítékok megvizsgálása 
után felnőttek számára engedélyezte a 
vakcinát. 

„A bivalens vakcina élesebb fegyver 
az arzenálban, míg a vírus folyamatosan 

változik” – mondta June Raine, a brit ha-
tóság igazgatója. 

A 437 résztvevővel végzett vizsgálat 
eredményei alapján a védőoltás bizton-
ságos és jobb védelmet nyújt a vírus új 
variánsaival szemben. Az omikron BA.1 
variánsát hatástalanító antitestek szintje 
1,7-szer volt magasabb azoknál az em-
bereknél, akik az új védőoltást kapták. 
Az omikron újabb, a jelenlegi brit hullá-
mot okozó BA.4 és BA.5 változataival 
szemben végzett tesztekben szintén ma-
gasabb szintű védelmet mutattak ki az új 
vakcinával oltottaknál. (MTI) 

Nagy-Britanniában engedélyeztek először  
két koronavírus-variáns ellen hatásos oltóanyagot 

Levették a lélegeztetőgépről, és beszélni tudott a kör-
nyezetével Salman Rushdie – közölte vasárnap az in-
diai születésű brit-amerikai író ügynöke. Rushdie-t 
pénteken egy előadáson késsel támadott meg egy 
férfi New Yorkban. 

A 75 éves szerzőt egy nyilvános eseményen tartott pódium-
beszélgetésen érte a támadás a New York-i Chautauqua Inté-
zetben, az eseményen az üldöztetésnek kitett írók helyzetéről 
volt szó. Az erőszakos incidenst követően helikopterrel szál-
lították egy pennsylvaniai kórházba, ahol megműtötték. 

A támadás elkövetőjét, egy 24 éves férfit, a New Jersey-
ben élő Hadi Matart a rendőrség őrizetbe vette. Emberölés kí-
sérletével, valamint halálos fegyverrel elkövetett súlyos testi 
sértéssel vádolják. Védője azt közölte, hogy Matar ártatlannak 
vallotta magát, de együttműködőnek mutatkozott a hatóságok-
kal. Tettének indítéka egyelőre nem ismert. Sajtójelentések 
szerint a muszlim vallású férfi az iráni rezsim szimpatizánsa.  

Rushdie szerzőtársa, Aitish Taseer szombaton este közös-

ségi oldalán írta, hogy barátját levették a lélegeztetőgépről, 
„beszélni, és már viccelődni is tudott”. Rushdie ügynöke, 
Andrew Wylie megerősítette az információt, ugyanakkor kö-
zölte, hogy Rushdie állapota továbbra is súlyos. A korábbi 
hírek szerint a támadó 10-15-ször szúrta meg. Elsősorban a 
fején és a hasán érték sérülések, károsodott a mája, valamint 
súlyos kézideg-károsodást is szenvedett, emellett valószínűleg 
egyik szemét is elveszíti. 

Salman Rushdie 1988-ban megjelent Sátáni versek című 
könyvét istenkáromlás miatt Iránban betiltották, 1989-ben fat-
vát, iszlám vallás alapú halálos ítéletet mondtak ki rá, az iráni 
rezsim több millió dolláros vérdíjat tűzött ki fejére, amelyet 
2012-ben egy részben állami vallási szervezet 3,3 millió dol-
lárra emelt.  

A támadást többek mellett elítélte Joe Biden elnök, Boris 
Johnson leköszönő brit miniszterelnök, Emmanuel Macron 
francia elnök és Anthony Albanese ausztrál kormány- 
fő. (MTI)

Salman Rushdie-t levették a lélegeztetőgépről 
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Csupa buli ez a nyár. Egymást érik, egymást fedik a fesztiválok. 
Ilyen sok, mint az idén, talán még sosem volt. Ami azért is különös, 
mert viharfelhőből sem tornyosult még soha annyi a fejünk fölé, mint 
mostanában. Nyilván képletesen fogalmazok, viharból a valóságosak 
is okoztak megannyi bajt, bánatot, de ezek csak elenyésző természeti 
csapások, a nagyobb hányadot a hőség, az aszály, az erdőtüzek, szél-
viharok, földrengések és még ki tudja mik biztosították. S ha már itt 
tartunk, az orosz-ukrán háború, az atomsugárzás lehetősége meg a 
számtalan más helyen feltörő ember- és élettérpusztító esemény, amely 
végleges katasztrófával fenyeget, a járványos betegségek, a világgaz-
daság megtorpanása, várható csődje, az általános létbizonytalanság, 
az önkényes, felelőtlen politizálás könnyen elvehette volna a kedvünket 
a bulizástól. De nem, a show-nak folytatódnia kell! Pedig már a só-
bánya sem biztonságos! Fesztiválok nélkül nem igazán nyár a nyár. 
Akkor sem, ha a mi tájainkon sok mindenről, ami rosszul megy, bizo-
nyos politikusi körök, más ügyekben tehetetlennek bizonyuló pártok 
újra etnikai uszítással próbálják elterelni a figyelmet. Szórakozni kell, 
így igyekszünk némiképp helyrebillenteni a közérzetünket. Városon és 
faluhelyt is sokfelé. Hol sikerül, hol nem. A kínálat bőséges, a felho-
zatal sokszor nem az, amit várunk, a teljesítmény színvonala ingadozó, 
kétes értékek, illetve értéktelenségek is elég gyakran feltűnnek, felerő-
sítve az amúgy sem mérvadó közízlést tovább rontó tendenciákat. Fő-
ként a melldöngető hazafiasság, az ősiség, magyarkodás, románkodás, 
ilyenkedés, olyankodás megtévesztő köntösében kerülnek színpadra, 
dobogóra rég levitézlett dalnokok, együttesek, társulatok. Ez itt nem 
a reklám vagy a tudálékoskodó eszmefuttatások tere, nem rukkolok elő 
példákkal, pedig volna miből válogatni. És a magam elvárásait sem 
akarnám bárkire is ráerőltetni, csupán azt hangsúlyoznám ismételten, 
fesztiválozásban is mennyire fontos lenne az igényesség. Közhelyes, 
de ebben is érvényes a régi bölcsesség: kevesebb több lehetne. Ha nem 
szerveznének annyi mindent egyszerre, ugyanazon időszakokra, az 
arra érdemes fellépők köréből is könnyebb lenne válogatni. És a fesz-
tiválközönség több művészeti ágra, több műfajra kíváncsi része is ott 
lehetne itt is, meg amott is. Nem ritka, hogy valaki egyaránt rajong 
egyik meg másik művészi megnyilatkozás iránt, ugyanolyan szívesen 
hallgatna meg egy nemzetközi hírű előadót, vagy fedezne fel ígéretes 
fiatal tehetséget, venne részt helyi vagy más helységben zajló rendez-
vényen, de ha akarja, ha nem, választania kell. Nem csak egyéni ízlés, 
felkészültség, beállítottság kérdése, hogy ki mi mellett dönt, nemzedéki 
válaszkényszer is felléphet adott esetben. Vegyek részt Marosvásárhely 
egyik legrangosabbá vált koncertsorozatán, a várban, Kultúrpalotá-
ban zajló klasszikus gitárfesztiválon, vagy szippantsak bele a város 
másik útkereső, sajátos kulturális különlegességébe, a Szféra fiatalo-
san laza és ötletes légkörébe? Engedjek a mikházi Csűrszínház csábí-
tásának, vagy koncentráljak a máshol csúcsosodó kiállításokra, 
vizuális történésekre? Ki-ki sorolhatná saját hasonló dilemmáit. De 
mintha máris hallanám a méltatlankodó hangokat minderre: ez a mi 
legnagyobb problémánk?! Most, amikor a megélhetés maga is kérdé-
ses lett?! Amikor munkahelyek szűnnek meg, és leteper a drágulás, 
idegösszeomlást okoznak a villany- és gázszámlák, és kilátástalanná 
vált minden?! Igaz. És tudom, rengetegen nem járnak fesztiválokra, 
nincs is kedvük ilyesmire. De az általam jelzett jelenség is létezik. És 
ha már ez is hozzákapcsolódik a mindennapjainkhoz, hétvégeinkhez, 
miért ne arra törekedjünk, hogy minden a lehető legmagasabb szinten, 
a legjobb minőségben tegye színesebbé életünket, hangulatosabbá sza-
badidős foglalatosságainkat? (N.M.K.) 

Augusztus 19–21. között tart-
ják a Maris Fest nyolcadik ki-
adását, amelynek a Tran- 
silvania Motor Ring ad ott-
hont. A szervezők elmondása 
szerint a három nap leforgása 
alatt körülbelül 40.000 részt-
vevőre számítanak. 

Az esemény sajtótájékoztatóján 
beszámoltak arról is, hogy a ren-
dezvény kezdetben nem fesztivál 
volt, hanem motoros találkozóhely, 
ebből alakult ki idővel a Maris 
Fest, amely a motorbiciklik, autók 
és a rockzene kedvelőit szólítja 
meg. Az idén is az ország minden 
zugából várnak résztvevőket, és 
már számos motorosklub jelezte, 
hogy ott lesz az eseményen. Arról 
is beszámoltak, hogy az idei kiadá-
son nagy szerepet kap az adrenalin, 
sőt erre fektetik a hangsúlyt. 

A rendezvényre lehet napijegyet 
és bérletet is váltani, ezek ára 100, 
illetve 300 lej. Mindkét jeggyel 
lehet használni a kempinget, ahol 
mellékhelyiségek és zuhanyzók is 

lesznek. Mivel az esemény nem 
Marosvásárhely területén van, a 
szervezők buszokkal szállítják ki 
azokat, akik nem motorkerékpárral 
vagy autóval mennek. A buszok a 
Promenada Mall parkolójából in-
dulnak, és ingyen igénybe lehet 
venni őket. Akik járművel szeretné-
nek kimenni a Transilvania Motor 
Ringre, azok inkább a motorkerék-
párt válasszák, hiszen azzal ingye-
nesen parkolhatnak, míg az autóért 
25 lejt kell fizetni. A szervezők 
minél több embert szeretnének  a 
fesztiválra csábítani, még utolsó 
pillanatban is van egy akciójuk, ha 
három napijegyet vásárol valaki, 
kap mellé egyet ingyen, illetve ha-
sonló ajándékban részesül az is, aki 
öt bérletet vásárol az eseményre. 

Továbbá a szervezők arról is be-
számoltak, hogy az idei Maris Fest 
főbejárata a Transilvania Motor 
Ring főbejárata lesz, ahol külön fi-
gyelmet fordítanak arra, hogy a 
fesztivál területére senki ne vigyen 
be tudatmódosító szereket. 

A zenére is nagy hangsúlyt fek-
tetnek, több zenei stílust is felvo-
nultatnak, de nem a zene lesz a fő 

csapásvonal. A rockot más zenei 
irányzatokkal keverik. A fesztivál 
két színpadán számos zenekar for-
dul meg, lesz egy technobár is, 
ahova ismert lemezlovasokat hív-
tak el. A részletes és lebontott zenei 
programot a Maris Fest honlapján, 
illetve a közösségi médiás oldalain 
lehet megtalálni. A szervezők na-
gyon fontosnak találják az adrena-

linprogramokat, mint például az 
autós-motoros gyorsulási verseny, 
ejtőernyőzés, helikopteres repülés, 
drift show vagy éppen a pálya ver-
senyautóval való körbejárása. Az 
előbb felsorolt programoknak 
külön díjuk lesz, és reggel 10, il-
letve 18 óra között lehet részt venni 
rajtuk. Délután 6 óra után a kon- 
certeké lesz a főszerep. A szerve-

zők azt szerették volna elérni, hogy 
a Maris Festen mindig legyen vala-
milyen aktivitás. 

Az idei fesztiválon is lesz moto-
ros felvonulás, amelyre augusztus 
20-án, szombaton kerül sor, és a 
Shopping City parkolójából indul. 
A pontos útvonal még nincs meg-
határozva, de amint megszületik a 
döntés, tudatni fogják a Maris  
Fest felületein. A szervezők abban 
bíznak, hogy ezen is sokan részt 
fognak venni, akár olyan motoro-
sok is, akik nem mennek el a fesz-
tiválra.

A hétvégén lesz a 8. Maris Fest 
Motorosok és rockerek fesztiválja 

Napokkal ezelőtt látott napvi-
lágot a központi sajtóban az a 
hír, hogy megszületett a kor-
mányrendelet, amelynek ér-
telmében először a fővá- 
rosban, valamint Iaşi, Maros 
és Vrancea megyékben indíta-
nák el októberben a családon 
belüli erőszak áldozatainak 
védelmét szolgáló elektroni-
kus megfigyelőrendszert, azaz 
nyomkövető karkötőket kell 
viselniük azoknak, akik ellen 
távoltartási végzés van ér-
vényben. 

2024-ben további 19 megyére 
terjesztik ki a nyomkövető karkötők 
használatát, a tervek szerint ekkor 
vezetik be Hargita, Kovászna, 
Brassó, Szeben megyékben is, majd 
2025-ben az ország többi megyéjé-
ben is gyakorlatba ültetnék a rend-
szert. A rendelkezések alapján a 
rendőrség vásárolja meg az elektro-
nikus eszközöket, a Speciális Táv-
közlési Szolgálatra (STS) hárul az 
adatközlési hálózat kiépítése. Tá-
voltartási végzés esetén az áldozat 
kérheti az elektronikus karkötőt, így 
amint az agresszor túllépi a végzés-
ben előírt távolsághatárt, a rendszer 
riasztást küld a 112-es sürgősségi 
hívószámra, a rendőrség pedig a 
GPS-nek köszönhetően rövid időn 
belül a helyszínre érhet. A nyomkö-
vető karkötőt az agresszornak és a 
bántalmazottnak is viselnie kell, 
előbbinek kötelezően látható he-
lyen. 

A hivatalos adatok szerint csak 
tavaly 40 ezer családon belüli erő-
szakos esetről érkezett bejelentés 
Romániában, és kétezer esetben az 
agresszorok a távoltartási rendelet 
ellenére bántalmazták áldozatukat. 
Fontos megjegyezni, hogy ezek 
csupán azok az esetek, amelyek a 
hatóságok tudomására jutottak, a ta-
pasztalat az, hogy sok áldozat nem 

is jelenti a távoltartási végzés meg-
szegését, mert tartanak a bántal-
mazó dühétől. Viszont annak 
ellenére, hogy a hivatalos statiszti-
kák is alátámasztják, hogy nagy 
szükség van a nyomkövető rend-
szerre, az Adevărul lapnak adott 
nyilatkozatában Gabriel Garnita, a 
Rendőrök Demokratikus Szakszer-
vezetének elnöke rámutatott, még 
mindig nem tisztázott, hogy a rend-
szer milyen személyzettel működik, 
ugyanis még nem tették meg a jogi 
lépéseket az alkalmazási folyamat 
elindításához. Mint mondta, nem 
tudják, hogy ez a rendszer október-
ben Bukarestben és három megyé-
ben hogyan lesz működőképes, 
mivel nincsenek erre a célra alkal-
mazott rendőrök. És ha a lehető leg-
rövidebb időn belül alkalmaznának 
is személyzetet,  akkor sem lenne 
idejében működőképes, mert a 
nyomkövető rendszert felügyelő 
rendőröknek speciális képzésre van 
szükségük – fejtette ki az Adevărul-
nak a szervezet  elnöke. 
Az esetek 30-40 százalékában  
megsértik a távoltartási végzés  
előírásait 

Amint arról már beszámoltunk, 
tavaly áprilisban döntő házként 
egyhangúlag megszavazta a képvi-
selőház az elektronikus nyomköve-
tők bevezetésével kapcsolatos 
törvényt, amely létrehozza és sza-
bályozza a megfigyelőrendszert, 
amitől a családon belüli erőszak 
visszaszorítását, a távoltartási vég-
zések hatékonyabb érvényesítését 
remélik. A romániai adatok szerint 
az áldozatok védelmében kibocsá-
tott távoltartási végzések mintegy 
negyven százalékát megszegik, szá-
mos gyilkosság történt olyan körül-
mények között, hogy az áldozat 
rendelkezett távoltartási végzéssel. 
Emiatt hatékonyabb eszközökre 
van szükség, hogy a bántalma- 
zott személyek biztonságban érez-
hessék magukat. A törvény szabá-
lyozza az elektronikus nyomkö- 

vető eszközök használatát, riasztá-
sok esetén a fellépés menetét, vala-
mint a rendszeren belüli adat- 
védelmet. 

Csép Éva Andrea, az RMDSZ 
Maros megyei parlamenti képvise-
lője, aki az utóbbi években számos, 
az áldozatok védelmét szolgáló tör-
vénymódosítás kezdeményezője 
volt, akkor lapunknak elmondta, az 
Országos Esélyegyenlőségi Ható-
ságtól származó adatok szerint 
2020-ban országos viszonylatban 
több mint  43 ezer családon belüli 
erőszakos esetet jelentettek. 2020 
első hét hónapjában megközelítőleg 
ötezer távoltartási rendeletet bocsá-
tottak ki, viszont az esetek 35-40 
százalékában az elkövetők megsér-
tették ezeknek az előírásait. A kép-
viselő akkor megjegyezte, a 
családon belüli erőszakra vonat-
kozó törvényben már szerepeltek az 
elektronikus karkötők mint a távol-
tartási rendelet monitorozásának az 
eszközei, tavaly azonban a jogi 
mellett napvilágot látott a működési 
keret is, a következő lépés pedig a 
rendszer kiépítése. Egy év állt ren-
delkezésre a rendszer, azaz a szof-
tok, a felszerelés előkészítésére, a 
személyzet felkészítésére. Az Or-
szágos Esélyegyenlőségi Hatóság 
honlapján elérhető adatok szerint 
csak idén júliusban közel félezer 
hívás érkezett a családon belüli  
erőszak áldozatainak létrehozott 
0800-500-333-as ingyenesen hív-
ható segélyvonalra, ebből 188 volt 
családon belüli erőszakkal kap- 
csolatos, 134 esetben az áldozat tár-
csázott, 47-ben pedig egy szem- 
tanú. 

A rendőrség adatai szerint Maros 
megyében 2020-ban 1021 családon 
belüli erőszakról érkezett bejelen-
tés, 194, a helyszínre érkező rendőr 
által sürgősségi úton kibocsátott 
ideiglenes távoltartási rendelet szü-
letett, és két esetben jelezte az áldo-
zat, hogy az agresszor megszegte 
ennek az előírásait.

Nyomkövető karkötők a családon belüli erőszak  
áldozatainak védelmében 

Először három megyében és a fővárosban 
Erről jut eszembe
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vidámpark, kisvasút, ugrálók, lég-
vár, édesség, kürtőskalács várta, 
míg a felnőtteket lacikonyhák, sör-
sátrak. A bóvliárusok között két ha-
gyományos termelő is volt, a 
kebelei Cseh-tanya gyümölcslek-
várt, szörpöt, bort és pálinkát, míg 
a kendi Rózsa család levendulater-
mékeket, szörpöket, szappanokat, 
olajokat és párnácskákat kínált. Az 
önkormányzat csapata hagyomá-
nyos erdélyi krumpli- és babgulyást 
főzött a vendégeknek, láthattunk 
barantabemutatót, közben délután 
ismét a szórakozásé volt a tér. Este 
Tomy, Káer FT Kapriccio, majd 
Homonyik Sándor és a Zanzibár 
nagykoncertjei csalogatták az em-
bereket a színpad elé. A többezres 
tömeg éjfélkor nyolcperces tűzijá-
tékban gyönyörködhetett, s aki 
bírta, ismét DJ Beróval szórakozha-
tott a téren. Vasárnap délelőtt Gyu-
lakuta ötven éve konfirmált 
szülötteit várták a református temp-
lomba, de kispályás községi labda-
rúgótorna is volt. 

„Megérhettük ezt a csodát” 
Közel háromévnyi nehéz 

időszak után felemelő érzés 
közösen megülni a község leg-
nagyobb és legszebb ünnepét. 
A mindennapok sorából kie-
melkedő községnapok a csa-
lád, a közösség ünnepe – 
hangsúlyozta megnyitóbe- 
szédében Varga József polgár-
mester, aki úgy tartja, a falu-
napok nélkül eltelt év olyan, 
mint egy hosszú utazás pihe-
nés nélkül. Ezért is tartották 
fontosnak ezt az ünnepet meg-
szervezni, hogy a falustársak 
hazatérhessenek, láthassák 
egymást, eltölthessenek közö-
sen néhány kellemes órát, 
hogy sok pozitív energiával 
feltöltődve térhessen haza ki-
ki a saját hazájába, családjába. 
Az elöljáró köszönetet mon-
dott az anyaországi testvérte-
lepüléseknek is a jelenlétükért, 
majd a maga során Pétervá-
sára város polgármestere 
örömmel jelentette ki, hogy 

vannak változó dolgok, mint a köz-
ség fejlődő, szépülő arculata, és 
vannak állandóak is, mint az itte-
niek barátsága. A két helység között 
harminc éve létezik testvérkapcso-
lat, az előző polgármestert 1992-
ben vezette ide Isten és egy nagy 
árvíz, és ebben a hosszú viszonyban 
benne vannak a családok, intézmé-
nyek baráti és ismeretségi kapcso-
latai, ezért örömünnep számukra ez 
a nap – részletezte Egyed István 
polgármester. A göcseji Tófej elöl-
járója ugyan még csak kilencéves 
testvértelepülési kapcsolatot tudhat 
maga mögött, de azon semmi nem 
tudott kifogni, semmi nem tudta 
megtörni. „Kilenc éve vendégként 
érkeztünk, barátként távoztunk, 
most barátként érkeztünk, és test-
vérként távozunk” – fogalmazott 
Horváth Zoltán. 

Csíki Levente havadtői reformá-
tus lelkész arról beszélt, milyen jó, 
amikor együtt vannak a testvérek, 
egymás hite által épülnek az em-
berek, egymást erősítő hitük által 
fenn tudják tartani egymásban a re-
ménységet, majd azt kívánta, ezek 
az alkalmak legyenek a pihenés, 

feltöltődés ideje, hogy tudjanak a 
jövőbe tekinteni, hogy a következő 
években is együtt lehessenek szere-
tetben, békességben. 

Méltatták az arra érdemeseket 
A hétvégén tartott községi bor-

versenyre 35 mintát nyújtottak be a 
termelők, amelyből 13 kapott arany, 
14 ezüst és 8 bronz minősítést, a 
legtöbb (19 fölötti) pontszámot a 
kelementelki Orbán Mihály és Ottó 
italai érték el. Varga József polgár-
mester a borászok dicsérete után el-
ismerő díszokleveleket nyújtott át 
az önkormányzat megbízásából 
mindazoknak, akik mindennapi 
munkájukkal a közösséget szolgál-
ják. Így kapott elismerést Péterffy 
Gyöngyi helyi születésű, amerikai 
költőnő, aki harminc éve támogatá-
sokat gyűjt és továbbít a gyulakutai 
diákoknak, valamint a munkáját tá-
mogató, ugyancsak amerikai prof. 
Valker Jenő és Katalin családja, a 
helyi Szivárvány néptánccsoport, 
annak alapítói, vezetői és szervezői, 
Magyari Edit Csilla és Szabó Erzsé-
bet, a táncosokat felkészítő Szabó 
Réka és Szász Róbert oktatók is. 

Ugyanakkor díjazták az idei tanév 
két színtízes tanulóját, Szabó Éva 
Bíborkát és Gál Sándort, továbbá 
Gyulakuta hírvivői címet kaptak ifj. 
Koncz István és Czine Attila vállal-
kozók, akik látványos helységnév-
felirattal ajándékozták meg a 
települést az ünnepre. Különleges 

embereire is büszke a közös-
ség, ezért oklevél járt Biró 
Krisztián ifjúsági Európa-baj-
nok szabadfogású birkózó-
nak, a bukaresti FCSB-hez 
igazolt László Mátyás ifjú- 
sági labdarúgónak, míg a  
felvidéki Feledről érkezett 
Varga Péter a Gyulakutához 
való ragaszkodásáért kapott 
elismerést. 

A Szivárvány néptánccso-
port tizenhárom éve alakult 
meg húsz iskolással, jelenleg 
ennek ötszöröse a létszám, 
négy korcsoportban tanulnak 
a fiatalok, és örvendetesen 
gyarapodik a gyermekjátékot, 
néptáncot tanuló kisgyerekek 
száma. A gyulakutaiak mellett 
göcsiek, balavásáriak, ken-
diek, kelementelkiek, havad-
tőiek, szállásiak, véckeiek is 
táncolnak itt, és szombaton 
délután be is mutatták a szín-
padon, hogy mit lehet elérni a 
lelkes szülőkkel, jókedvű 

gyerekekkel és odaadó oktatókkal, 
szervezőkkel. Díjat hoztak haza 
Olaszországból, Kárpát-medencei 
ifjúsági tehetségkutató versenyről, 
és tavaly az EMKE Szabó György 
Pál-díját is megkapták. Szombati 
fellépéseiket a helyi gyerekek Pity-
pang furulyacsoportja és az óvodá-
sok Óriásai színesítették. 

Sikeres volt, folytatnák 
„Sikeres rendezvény volt, min-

dent megtettünk, hogy mindenki  
találjon kedvére valót a prog- 
ramjainkban, és azoktól, akik ezt 
másként érzik, elnézést kérünk az 
önkormányzat nevében” – mondta 
el lapunknak Varga József polgár-
mester, aki szerint a szombat esti 
Homonyik és Zanzibár-koncertek, 
valamint a tűzijáték volt a csúcs-
pont, ahol legalább ötezer főre be-
csülték a résztvevők számát. Ez azt 
bizonyítja, hogy igény volt a nagy-
közönség részéről a három éve  
kimaradt programokra, és ismét be-
bizonyosodott, hogy egymást sze-
retve, tisztelve, összefogással lehet 
sikeres egy rendezvény. Remélik, 
hogy lesz folytatás.  

Az elöljárónak személyesen az 
jelentette az értékelést, amikor Ho-
monyik Sándor a nyakába borulva 
fejezte ki, milyen jól érezte magát 
ismét Gyulakután.

Linka egyszerű volt, és mindig nyu-
godt, mint egy felnőtteknek szóló ki-
festőskönyvben a sok apró 

virágszirom és kacskaringos dekoráció kö-
zött elrejtett arc. Nála senki nem tudta töké-
letesebben beosztani a rendelkezésre álló 
erőforrásokat – mindenekelőtt az anyagia-
kat, de ránctalan bőre, fiatalos tekintete azt 
sugallta, hogy mást, ennél fontosabbat is: 
például a láthatatlan kezekkel osztott, sze-
mélyre szabott időt. Még a nevével is taka-
rékoskodott, az első két szótagot – a Katát 
– eltette az örökké elérhetetlen „holnapra”, 
az utolsót pedig feldobta az édeskés kicsi-
nyítő képzővel, akárcsak a banánkarikákkal 
díszített dzsemes kenyeret. Igaz, a rövidke 
becenév nem volt saját találmány, ahogy tu-
lajdonképpen a spórolás megannyi kézzel-
fogható változata sem. 

– Mióta az eszemet tudom, Linka voltam 
mindenkinek: anyunak, a közeli és távolabbi 
rokonoknak és persze a szomszédoknak is. 
Ennyiben ki is merült az ismeretségi körünk, 
édesanyámhoz ugyanis sohasem jöttek ba-
rátnők – kezdte történetét a halk szavú, sö-
tétbarna hajú nő, aki a mögötte lévő 
évtizedekből legalább egy adagot nyugodtan 
letagadhatna. – Anyukám kiskoromtól be-
tegnyugdíjas volt. Egy alattomos, sokarcú 
pszichés betegség vett időnként erőt rajta, 
amiről serdülőkoromig nem sokat tudtam, és 
amire nem is szeretnék kitérni. A lényeg, 
hogy korlátozott lehetőségei mellett is be-
csületesen helytállt szülőként, úgy, hogy sem 
testileg, sem lelkileg nem szenvedtem sem-
miben hiányt. Apám még a születésem előtt 
lelépett, így anyunak segítőtárs nélkül, a 
nyugdíjából kellett mindent kiteremtenie. 
Sokszor vállalt takarítást, mosást a köze-

lebbi szomszédoknál, a csekély állami jutta-
tás mellett ebből és jóindulatú unokatestvé-
rek adományaiból tartotta fenn kétszemélyes 
családunkat. Ritkán hallottam sóhajtozni, 
keseregni, ehelyett jobb időszakaiban foly-
ton énekelt vagy mórickás és jeanos vicceket 
mesélt, közben hihetet-
len bölcsességgel ve-
zette a háztartást. 
Olyanok voltak a min-
dennapjaink, mint egy 
izgalmas kalandjáték fordulói, amelyben a 
továbbjutáshoz muszáj betartani bizonyos 
szabályokat. Ilyenkor, augusztusban például 
rengeteg gyümölcsöt és zöldséget kaptunk a 
vidéki rokonoktól, anyukám azokat szépen 
mind eltette. Bármennyire is kívántam, tud-
tam, hogy a téli, ködös esték beállta előtt 
nem szabad hozzányúlni sem a vinettásbor-
kánokhoz, sem az ínycsiklandó barack-
dzsemhez vagy zakuszkához. Talán furcsán 
hangzik, de jó érzés volt újra meg újra meg-
nyerni a kamrás terepszemléken saját ma-
gammal vívott harcot. Ugyanilyen tudatosan 
jártunk el, ha friss kenyérrel lepett meg va-
laki: amíg a régi tartott, nem kezdtük meg 
az újat, akkor sem, ha tudtuk, hogy pár nap 
múlva nem lesz annyira finom, mint amikor 
kaptuk. A mértékletességre alapoztuk az 
egész életünket, például akkor sem égettük 
a villanyt, amikor korán sötétedett, helyette 
gyertyával teremtettünk magunknak apró 
fényszigeteket az olvasáshoz, tanuláshoz, 
varráshoz. Nyáron újra meg újra felfedeztük 
a várost, szendvicseztünk a főtéri szökőkút-
nál, mint valami turisták, felsétáltunk a So-

mostetőre, néha a Németkalapig is eljutot-
tunk. Ilyenkor anyu teli volt energiával, de-
rűvel. Ősz felé kezdett rendszerint 
ellankadni, október végére pedig egészen ki-
fogyott a lelki tartalékokból. Nyomasztó 
gondolatok, kényszerképzetek gyötörték a 

hideg időszakban, ka-
rácsony körül kicsit 
magához tért, aztán 
ismét belezuhant a 
semmibe. Főleg év ele-

jén kellett nagyon vigyázni rá, de a tavasz 
általában enyhülést hozott. Több mint ne-
gyedszázadon át határozta meg ez a körfor-
gás a létezésünket. Sándor miatt léptem ki 
belőle, a magam számára is meglepő gyor-
sasággal. Pedig akkoriban még élt édes-
anyám, de az állapota már végleg leromlott. 
Állandó felügyeletet igényelt, így a kevés fél-
retett pénzünkből fogadnom kellett egy  
asszonyt, aki vigyázott rá, amíg munkában 
voltam. Máshova nem is jártam, csak a be-
vásárlóközpontba, ahol jó pár évvel koráb-
ban elárusítóként alkalmaztak.  

– Sándort is ott ismerted meg? – kérdez-
tem. 

– Hát persze. Akkoriban került hozzánk 
kasszafőnöknek, és sportot űzött abból, hogy 
ugráltat. Azt hiszem, ő volt az első ember, 
aki ki tudott mozdítani a gyerekkorombeli 
biztonságos nyugalomból. Talán ez tette őt 
annyira izgalmassá a számomra, bár a von-
zalmamat sokáig nem voltam hajlandó be-
ismerni, még akkor sem, amikor nyíltan 
közeledni kezdett hozzám. Édesanyám miatt 
azonban egyre jobban elvesztettem a talajt 

a lábam alól, és amikor anyu végleg ma-
gamra hagyott, szó szerint összeomlottam. 
Ezt a helyzetet használta ki a kollégám, így 
pár hét múlva azon kaptam magam, hogy 
teljesen a hatása alatt vagyok, rajta kívül 
lassan semmi más nem érdekel, és – egyre 
gyakrabban hangoztatott kívánságának 
megfelelően – már az összeköltözést tervez-
getem. 

– Gondolom, erre aztán sor is került – 
jegyeztem meg. 

– Jól gondolod. Ez volt az az időszak, 
amikor a feje tetejére állt minden, amit ko-
rábban anyuval közösen felépítettem. Sán-
dornak egy korábbi házasságából volt egy 
lánya, aki után gyermektartást kellett fizet-
nie, emellett rengeteget dohányzott, és es-
ténként három-négy doboz sört is 
elkortyolgatott. Így még a hónap közepe 
előtt felélte a fizetését, a következő hetekben 
pedig teljesen rám támaszkodott. Igyekez-
tem a kedvében járni, közben gyűltek a kifi-
zetetlen számlák. A gáz és a villany árát 
valahogy mindig kikínlódtam még a szolgál-
tatás leállítása előtt, de a közköltségnél 
mind nagyobb lett az elmaradás. Már a víz 
lezárását is kilátásba helyezte a tömbházfe-
lelős, amikor a párom azzal a „csodás”  
ötlettel állt elő, hogy vegyünk fel gyorsköl-
csönt a nevemre. Eddig tartott a közös tör-
ténetünk, bármennyire is nehezemre esett, 
még aznap kitettem a lakásból. Több mint 
egy év telt el azóta, lépésről lépésre rakos-
gatom össze a régi önmagam. Nem könnyű, 
de úgy érzem, jó úton haladok. Pár hete vet-
tem egy mély lélegzetet, és életemben elő-
ször egyedül eltettem tíz befőttesüveg 
vinettát és többféle gyümölcsdzsemet. Úgy, 
ahogy anyu egykor tanított. 

Gyulakuta újra ünnepelt 
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Tartalékok 

(Folytatás az 1. oldalról)

     A testvértelepülési kapcsolatokat is ünnepelték

Elismerték a községért tevékenykedőket                   Fotó: Gligor Róbert László



Amikor kívülállóként azt gon-
dolnánk, hogy a tavaszi, kora 
nyári szezon után szünetel a 
munka a virágkertészetekben, 
kiderül, hogy nyár közepén is 
bőven van teendő, hiszen az 
őszi, főként halottak napi kri-
zantém termesztésével foglal-
koznak. A mezőbergenyei 
Nagy Béla feleségével együtt 
húsz éve foglalkozik virágker-
tészettel, amit hobbiként 
kezdtek, majd fokozatosan, a 
szerzett tapasztalatokat ka-
matoztatva, fejlesztették a 
vállalkozást.  

– Volt egy barátom, aki virágter-
mesztéssel foglalkozott, megnéz-
tem nála a krizantémokat, olyan 
gyönyörűek voltak, hogy eldöntöt-
tem, mi is belevágunk. Az elején 
csak krizantémot, aztán mindenféle 
tavaszi virágot, muskátlit termesz-
tettünk, később fokozatosan bőví-
tettük a palettát. Jelenleg hat fóliánk 
van. A virággal egész évben sok a 
munka. Télen sincs szünet. Ahhoz, 
hogy tavasszal eladó virágunk le-
gyen, egész télen fűteni kell. Kora 
tavasszal, a főszezonban, március 
8-ra jácint, primula, ciklámen, ár-
vácska kerül a piacra. Aztán jönnek 
a nyári virágok, a muskátli, a begó-

nia, a petúnia, a jégvirág, a bü-
döske. Ahogy ez lejár, kezdődik a 
krizantém termesztése. Most ezzel 
foglalkozunk – mondta el Nagy 
Béla, és hozzátette, nem nagy ker-
tészet az övék, csak annyit vállal-
nak, amivel a család meg tud 
birkózni. 

A virágot főként a marosvásárhe-
lyi nagypiacon értékesítik, de ott-
honról is sokat visznek el a vevők, 
mivel híre ment, hogy Nagy Bélá-
éknál nagyon szép virágot termesz-
tenek. A Mezőség felé utazók közül 
sokan megállnak a kapu előtt, s 
innen vásárolják meg az idényvirá-
gokat.  

Kérdésünkre, hogy mit taná-
csolna a fiataloknak, vágjanak-e 
bele ebbe a vállalkozásba, megéri-
e virágtermesztéssel foglalkozni, el-
mondta, azzal kell számolni, hogy 
nem lesz szabadidejük. November-
től kora tavaszig kell tüzelni, min-
den éjjel fel kell kelni. Mivel 
országszerte mind több a virágter-
mesztő, nehéz az értékesítés, mert a 
déli megyékből már nem jönnek a 
nagybani kereskedők.  

Másrészt duplájára drágultak az 
energiahordozók, kétszer annyiba 
kerül a fűtés, tehát a virág előállí-
tása. Azonban kétszeresére nem 
lehet felemelni a virág árát, mert 
akkor nem veszik meg. Így a profit 
minimálisra csökken.  

– A jelenlegi gazdasági helyzet-
ben, amikor az energiaárak növeke-
dése miatt egyre többen tartanak a 
holnap bizonytalanságától, attól fé-
lünk, hogy a virág lesz az, amiről 

lemondanak az emberek. Annak el-
lenére, hogy az utóbbi években 
igényt tartottak a szép, virágos kör-
nyezetre – fogalmazott Nagy Béla. 
A beszélgetést követően a fóliasát-

rakba is betekintettünk, ahol a kri-
zantémok sorjáztak. Két hónap 
múlva kivirágozva, különböző szí-
nekben pompázva kerülnek a pi-
acra. 

Az OTP Bank Románia 14 millió lej veszteség-
gel zárta az idei első fél évet, ami a működési 
kockázatokra létrehozott céltartalékokkal 
magyarázható – közölte az OTP romániai le-
ányvállalata csütörtökön közleményben az 
MTI-vel. 

A működési eredmény elérte a 86 millió lejt, amely 
kétszer nagyobb a 2021. évinél. A pozitív hatást a tel-
jes bevétel 22 százalékos dinamikus növekedése ered-
ményezte, amelyet részben visszafogott a működési 
kiadások 10 százalékos emelkedése. A nettó kamat-
bevételek 35 százalékkal, a díjakból és jutalékokból 
származó nettó bevételek értéke 9 százalékkal nőtt. A 
működési költségek emelkedését elsősorban a bank 
növekedési stratégiáján belül megvalósuló beruházá-
sok magyarázzák, amelyek az informatikai kiadások 
éves növekedését eredményezték. Emellett az al- 
kalmazottak létszáma 2 százalékkal nőtt, továbbá  
2022-ben a cégnek magasabb járulékot kellett befi-
zetnie a Betétbiztosítási Alapnak és a Szanálási Alap-
nak.  

A nettó kamatbevételek 35 százalékkal nőttek, 313 

millió lejre. Az éves dinamikát a teljesítő hitelállo-
mány élénk, 23 százalékos növekedése, valamint a 
nettó kamatmarzs 35 bázispontos javulása segítette. 
A teljesítő hitelek állománya 23 százalékkal nőtt 2021 
első fél évéhez képest. Az emelkedést főként a válla-
lati hitelek, valamint az ingatlanhitelek 17 százalékos 
növekedése támogatta. 

Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazga-
tója elmondta, hogy a cég számára az év első hat hó-
napja a fejlesztésről, a folyamatos beruházásról és a 
szervezeti átalakulásról szólt. Mindez jelentős javu-
lást hozott a működésükben és az eredményeikben. 
Hozzátette: minden tervezett beruházás megvalósulás 
alatt áll, és elkötelezettek a fejlesztési projektjeik mel-
lett a csapat növelése és a működés javítása iránt.  

A helyi jelentési előírások szerint a bank eszköz- 
állománya elérte a 19,78 milliárd lejt, ami 24 száza-
lékos növekedés 2021 júniusához képest. A bank  
tőkemegfelelési mutatója 2,13 százalékponttal, 20,02 
százalékra csökkent, amit az eszközállomány  
emelkedése magyaráz – olvasható a közlemény- 
ben. (MTI) 

Szerkesztette: Benedek István

Az OTP Bank Románia 14 millió lej  
veszteséggel zárta az idei első fél évet 

Tovább romlott, és 2008 októbere óta a lega-
lacsonyabb szintet érte el a mannheimi ZEW 
gazdaságkutató intézet gazdasági hangu- 
latindexe augusztusban. 

A gazdaságkutató intézet honlapján közzétett je-
lentés alapján a ZEW gazdasági hangulatindexe mí-
nusz 55,3 pont lett a várt mínusz 53,8 pont helyett, a 
júliusi 53,8 pont után. Az érték 2008 októbere óta a 
legalacsonyabb. 

Az aktuális üzleti kondíciókról alkotott vélemény 
a felmérésbe bevontak körében mínusz 47,6 pontra 
csökkent az előző havi mínusz 45,8 pontról. Az elem-
zők a ténylegesnél nagyobb csökkenésre, mínusz 48,0 
pontra számítottak; az augusztusban elért érték 2021 
áprilisa óta a legalacsonyabb. 

„A ZEW gazdasági hangulatmutatója augusztusban 
ismét enyhén romlott, az előző havi nagyon erőteljes 
csökkenést követően. A pénzpiaci szakértők ezért az 
amúgy is gyenge német gazdasági helyzet további 
romlására számítanak. A fogyasztói árak továbbra is 
magas emelkedése, valamint a fűtés és a villamos 

energia várható többletköltségei jelenleg különösen a 
fogyasztáshoz kapcsolódó gazdasági ágazatok kilátá-
sait terhelik. A pénzügyi szektorra vonatkozó értéke-
lések javulnak a várhatóan szilárdabb monetáris 
politika miatt” – foglalta össze a felmérés megállapí-
tásait dr. Michael Schröder, a ZEW kutatója, a felmé-
rés vezetője. 

A pénzpiaci szakértők várakozásai az euróövezet 
gazdasági fejlődésével kapcsolatban augusztusban 
3,8 ponttal mínusz 54,9 pontra csökkentek. Az aktu-
ális helyzet megítélése kevésbé pesszimista a köreik-
ben, a mutató értéke 2,4 ponttal mínusz 42,0 pontra 
emelkedett. 

A mannheimi ZEW (Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung) gazdasági hangulatindexe a 
hat hónapos gazdasági kilátásokat méri.  

A mutatószám nulla feletti értéke optimizmust, a 
nulla alatti pesszimizmust jelez. Az értéket mintegy 
350 német intézményi befektető és elemző meg- 
kérdezésével készült felmérés alapján állítják  
össze. (MTI) 

Augusztusban 14 éves mélypontra csökkent 
a ZEW német gazdasági hangulatindexe 

Közel 352 ezer hektár  
termőterületet sújtott az aszály 

Az ország 33 megyéjéből szár-
mazó adatok szerint 351.700 hek-
tárra nőtt kedden az aszály sújtotta 
termőföldek területe Romániában – 
tájékoztatott a mezőgazdasági és vi-
dékfejlesztési minisztérium. 

A közlemény szerint a szárazság 
188.545 hektár búzát és tritikálét, 
27.357 hektár árpát, zabot és rozst, 
30.945 hektár repcét, 62.107 hektár 
kukoricát, 27.755 hektár naprafor-
gót, 4544 hektár szóját, 868 hektár 
borsót, 4997 hektár takarmánynö-

vényt és 4437 hektár egyéb növényt 
érint. 

Eddig a következő megyékből je-
lentettek aszálykárokat: Fehér, 
Arad, Bákó, Bihar, Botoşani, Bră-
ila, Brassó, Buzău, Călăraşi, 
Krassó-Szörény, Kolozs, Kons-
tanca, Dâmboviţa, Galac, Giurgiu, 
Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mára-
maros, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Pra-
hova, Szilágy, Szatmár, Suceava, 
Teleorman, Temes, Tulcea, Vâlcea, 
Vaslui és Vrancea. (Agerpres)

Nőttek a külföldi közvetlen  
tőkeberuházások

Romániában 21 százalékkal, 4,379 milliárd euróra nőttek a külföldi 
közvetlen tőkeberuházások az első fél évben a tavalyi év azonos idősza-
kához képest – közölte pénteken a Román Nemzeti Bank. 

Az idei 4,379 milliárd euróból 3,115 milliárd eurót tett ki a tulajdonosi 
részesedés, a vállalatcsoportokon belüli hitelek pedig 1,264 milliárd eurót. 

A központi bank szintén pénteken közölte, hogy a román folyó fizetési 
mérleg hiánya 70 százalékkal, 12,298 milliárd euróra nőtt az első fél évben 
a tavalyi év azonos időszakához mérten. 

A folyó fizetési mérleg hiánya főleg az import miatt nő, amely január 
és június között 29 százalékkal bővült, Románia külkereskedelmi mérle-
gének hiánya 44 százalékkal emelkedett. 

Tavaly egész évben csaknem 142 százalékkal, 7,251 milliárd euróra 
nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke a 2020-as évhez mérten. 
A folyó fizetési mérleg 2021-ben 54,4 százalékkal, 16,951 milliárd euróra 
nőtt, miután 2020-ban 10,979 milliárd euró volt, 500 millió euróval több 
az előző évinél. (MTI) 

Mezey Sarolta 

Fotó: Mezey Sarolta

A virágkertészetben nincs munkaszünet 
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A Marosvásárhelyről Győrbe elszárma-
zott Palecian „Miss Boxing” Judit – koráb-
ban kétszeres professzionális ökölvívó- 
világbajnok (innen is a Miss Boxing bece-
név) 2007-ben cserélte le világverő kesz-
tyűjét csillogó fitneszbikinire, és azóta a 
számtalan nemzeti és nemzetközi testépítő 
fitneszgyőzelme mellett az idén ötvenéve-
sen immár a huszonötödik (!) világbajnoki 
címét szerezte meg a dél-olaszországi Sap-
riban, Miss Fitness kategóriában.  

Ezt megelőzően az elmúlt őszi ver- 
senyidényben öt különböző világszerve-
zetnél hét világbajnoki címet szerzett. A 
sok vb-címhez hozzájön még hét abszolút 
világbajnoki cím és négy Európa-bajnoki 
győzelem. Judit sportkarrierjében a hetes 
szám meghatározó, ugyanis címeit hét kü-
lönböző világszervezetnél szerezte.  

Hogyan tovább? Kérdésünkre Palecian 
Judit ezt mondta:  

„Nem áll szándékomban abbahagyni a 
versenysportot, és ha fiókba teszem a ver-
senybikinimet, némi műfajváltással ma- 
radok a súlyzók világában, ugyanis szeret-
ném magam megméretni az erőemelésben 
is, ahol három versenyszámban – guggo-
lás, fekve nyomás és felhúzás – kell maxi-
mum súlyt emelni.  

Edzőmmel, a Mezőköbölkúton szüle-
tett, de szintén Marosvásárhelyről Győrbe 
áttelepült testépítő világbajnokkal, Laka-
tos „Múmia” Mihállyal – aki valamikor a 
marosvásárhelyi Constructorulnál kezdte 
testépítő-pályafutását a nyolcvanas évek 
derekán, Kovács (Kopek) János edzősége 
alatt, majd pályája során Európa-bajnoki, 
veterán világbajnoki és tíz magyar bajnoki 
címet nyert – már el is kezdtük az alapo-
zást az őszi magyar bajnokságra, amelyről 
reményeim szerint kijuthatok a szomszéd 
Szlovákiában megrendezendő világbaj-
nokságra. A statisztikákat követve bizta-
tóak a kilátások: kategóriámban a 100 kg-os guggolás, 
70 kg-os fekve nyomás és 110-120 kg közötti fel- 
húzás – amit reálisnak látok teljesíteni – talán ele-
gendő lesz nemcsak a magyar bajnoki cím megszer-
zéséhez a kategóriámban, de akár egy előkelő 
helyezéshez a világbajnokságon is. Ha majd valami-
kor ebben a versenyszámban is sikerülne világverse-

nyen a dobogó legfelső fokára lépnem, elmondhat-
nám, hogy a világon talán az egyetlen olyan sportoló 
lány vagyok, aki három különböző sportágban is vi-
lágbajnoki címet szerzett. Ezt szeretném elérni” – 
zárta gondolatmenetét a már eddig is imponáló ered-
ményekkel rendelkező, rendkívül szimpatikus spor-
toló. 

Czimbalmos Ferencz Attila

Palecian Judit ötvenévesen is remekelt 

Augusztus 22-én lesz a Maros Megyei Magyar Di-
áktanács (MDT) szervezésében a II. sportnap. Baki 
Arnold, az MDT elnöke elmondta, hogy eredetileg 
négy sportágat szerettek volna felvonultatni, amit ké-
sőbb ötre bővítettek, de nem kizárt, hogy egy hato-
dikkal is kiegészül a kínálat. Az esemény magába 
foglalja a futballt, az asztaliteniszt, a kosárlabdát, röp-
labdát, illetve hagyományos teniszt. Továbbá a szer-
vezők gondolkoznak azon, hogy az úszást is 
felvonultatják a sportok között. Az önkormányzat vá-
laszát várják azzal kapcsolatban, hogy rendelkezé-
sükre bocsátja-e az uszodát. 

A tavalyi, első sportnapokhoz képest van egy ki-
sebb változás. A tavalyi kiadáson minden sportágat 
egyben, összesített formában díjaztak. Idén, a viták 
elkerülése érdekében, minden sportágban külön díjaz-
nak a szervezők, a csapatok arra a sportágra jelent-
kezhetnek, ami a legközelebb áll hozzájuk. Baki 
Arnold elmondta, hogy tavaly előfordult, hogy az 
egyik csapat nagyon kedvelte a kosárlabdát és a focit, 
viszont nem tudott asztaliteniszezni. Éppen ezért arra 
gondoltak a szervezők, hogy sokkal jobb és produk-
tívabb minden sportágat külön díjazni. 

Mivel egyfajta versenyről van szó, a nyeremé- 
nyek is fontosak. A győztes csapatok kapnak egy-egy 
kupát és diplomát, illetve minden résztvevő okleve- 
í1let is. 

Az egész napi sportolás után a diákoknak arra is 
lesz lehetőségük, hogy kiengedjék a gőzt. Az MDT 
elnöke azt sem titkolta el, hogy javában tervezik az 

eseményzáró bulit, hiszen a diákok megérdemlik, 
hogy kifújják magukat, és közösen szórakozzanak a 
megmérettetés után. A buli pedig arra is lehetőséget 
teremt, hogy a csapatok tagjai megismerjék egymást, 
és összekovácsolódjanak, mondotta Baki Arnold. 

A Maros Megyei Magyar Diákszövetség II. sport-
napjára augusztus 20-ig lehet jelentkezni. A jelentke-
zéshez szükséges link megtalálható a szervezet 
Facebook-oldalán.

Sportnapokra készül az MDT 
Testmozgás és szórakozás 

A sportnapok plakátja   Forrás: az MDT Facebook-oldala
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Egyre nyilvánvalóbbá válik, 
hogy Ştefănescu nélkül, aki lassan 
egy hónapja nem állhat sérülés 
miatt csapata rendelkezésére, fele 
olyan gólveszélyes sincs a sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK. Ráadásul 
az FC Voluntari elleni szuperliga-
találkozó 18. percében a második 
legveszélyesebb szentgyörgyi játé-
kos, Matei is meghúzódott. 

Ritkán lehet látni olyan mérkő-
zést, amelyen ennyire uralja a kö-
zéppályát az egyik csapat, ám nem 
igazán tud komoly gólhelyzeteket 
kialakítani. A steril, se íze, se bűze 
futballt, mondhatjuk, hogy a Sepsi 
OSK tökélyre fejlesztette. Játékosai 
mindent megtesznek, hogy meg-
őrizzék a játékszert, ha kell, a félpá-
lyáról is hazaadnak Niczulynak, 
jobbról balra és balról jobbra sétél-
tatják a labdát, nagyon vigyáznak 
rá, a cicázásban (tudják: az a játék, 
amikor passzolgató játékosok meg-
akadályozzák, hogy a középen álló 
„cica” megszerezze a labdát) veret-
lenek. A tudomány akkor fogy el, 
ha netán megközelítik az ellenfél 
kapuját. Ilyenkor, ha nem veszítik 
el, többnyire jön egy hátrapassz, 
akár egész Niczulyig.  

Nincs Ştefănescu találékonysága, 
hiányzik a beadások pontossága, 
Tudorie, majd pedig Rondón sem 
kapott egész meccsen egyetlen 
használható labdát sem. Golofca és 
Bărbuţ pedig sokszor a labdánál is 
gyorsabb, de nem eszesebb. 

A meccs történései öt momen-
tumba sűríthetők össze. A 10. perc-
ben Golofca lövése kipattant a 
védőkről, az ezt követő beadást Tu-
dorie középre fejelte, Popa pedig 
majdnem beejtette a labdát. A 31. 
percben Aganović 15 méterről pró-
bálkozott kapáslövéssel, ám nem ta-
lálta el a legjobban, így Popa 
elfeküdve hárítani tudott. A 38. 
percben szintén Aganović volt ve-
szélyes, közeli lövése kipattant az 
ellenfél kapusáról, Matricardi hátá-
ról vissza, Popa pedig a labdára rá-
ülve hárított. Az 55. percben egy 
figyelmetlenség miatt majdnem 
gólt kapott az OSK: Niczuly jött ki 
mélyen, labdája egyenesen Costin-
hoz került, aki 40 méterről megpró-
bálta az üres kapuba emelni, de a 
labda a kapufa és a keresztléc illesz-
tésén csattant. Végül a 73. percben 
Bărbuţ próbálkozott külsővel 15 
méterről, centiméterekkel fölé. 

A fentieken kívül végtelen és ste-
ril passzolgatás keresztbe és hátra, 

a gól nélküli döntetlen logikus vég-
kifejletével. Öt meccsből (déjà vu) 
ez már a negyedik döntetlenje a 
Sepsi OSK-nak, és bár továbbra is 
veretlen, ez sokat nem vigasztalja, 
hisz – mint tudjuk – simán kieshet 
egy csapat, ha minden mérkőzésén 
döntetlenre játszik... 

Talán a következő fordulóban 
változik valami, hisz most már 
nincs konferencialiga, van idő rápi-
henni a következő találkozóra, ami 
hétfőn 17 órától lesz a Kolozsvári 
U otthonában, amely még nem vi-
lágos, hogy a Kolozsvár Arena lesz, 
vagy – mert addig nem sikerül hely-
rehozni az Untold fesztiválon meg-
rongált gyepet – a medgyesi Gaz 
Metan stadion. 

Se íze, se bűze futball,  
gól nélkül 

Bálint Zsombor 

Szenvedő délszlávok 
A labdarúgó-Európa-liga 3. selejtezőkörében többnyire az esélyesek 

győztek, kivéve két volt jugoszláv csapatot. Így a ciprusi Larnaka ki-
ejtette a nagy múltú belgrádi Partizant, és noha nincs nagy különbség 
a két fél között, a finn HJK a szlovén bajnok Maribort. Utóbbi meccs 
azért is tarthatott igényt a nagyobb érdeklődésünkre, mert így a Maribor 
lesz majd a Kolozsvári CFR ellenfele a konferencialiga play-off köré-
ben.  

Labdarúgó-Európa-liga, 3. selejtezőkör, 2. menet: Partizan Belgrád 
(szerb) – AEK Larnaka (ciprusi) 2-2 (3-4), Dudelange (luxemburgi) – 
Malmö FF (svéd) 2-2 (2-5), Slovácko (cseh) – Fenerbahçe (török) 1-1 
(1-4), HJK Helsinki (finn) – NK Maribor (szlovén) 1-0 (3-0), FC Zü-
rich (svájci) – Linfield United (északír) 3-0 (5-0), Slovan Pozsony 
(szlovák) – Olimpiakosz Pireusz (görög) 2-2 (3-3), büntetőkkel: 3-4. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó szuperliga, 5. for-
duló: FC Voluntari – Sepsi OSK 
0-0 
Anghel Iordănescu stadion, Vo-
luntari. Vezették: Horaţiu Feşnic 
(Kolozsvár) – Valentin Avram 
(Bukarest), Alexandru Vodă 
(Gyulafehérvár). Tartalék: Florin 
Andrei (Marosvásárhely). El-
lenőr: Aron Huzu (Nagyszeben). 
Videóbíró: Iulian Dima (Buka-
rest). Segéd-videóbíró: Adrian 
Vornicu (Jászvásár). 
FC Voluntari: Popa – Ricar-
dinho, Matricardi, Armaş, Costin 
(58. Meleke), Helder Tavares 
(66. Fülöp), Droppa (82. Achim), 
Aliji (66. Vlad), Florea, Nemec 
(82. Voican), Marcelo Lopes. 
OSK: Niczuly – Ciobotariu (76. 
Dimitrov), Ňinaj, Mitrea, Ispas, 
Rodriguez, Aganović (58. Ion 
Gheorghe), Păun, Matei (18. 
Bărbuţ) Tudorie, Golofca, (58. 
Rondón).  
Sárga lap: Ricardinho (55.), Mat-
ricardi (60.), Voican (90.), illetve 
Păun (32.), Ciobotariu (75.). 

A labdarúgó szuperliga, 5. fordu-
lójának eredményei: FC Argeş 
Piteşti – FCU Craiova 1948 0-2, 
Aradi UTA – Kolozsvári U 2-1, 
Petrolul Ploieşti – Bukaresti 
Rapid 1-0, CSU Craiova – CS 
Mioveni 1-0, Kolozsvári CFR – 
FC Botoşani 0-1, FCSB – Chin-
dia Târgovişte 3-2, FC Voluntari 
– Sepsi OSK 0-0, Konstancai 
Farul – Nagyszebeni Hermann- 
stadt 0-0. 

Kevés gól, Botoşani az élen 
Kevés gól esett a labdarúgó szuperliga 5. fordulójában, kivétel csak 

a FCSB – Chindia találkozó, amelyen a házigazda bukarestiek szünet 
után fordítottak 0-2-ről, noha a Chindia a 7. perctől emberhátrányban 
játszott. Az FC Botoşani talált góllal nyert a kolozsvári CFR otthoná-
ban, és egyetlen olyan csapatként vezeti rangsort, amelynek a pontjai 
számát két számjeggyel kell kifejezni. Továbbra is meglepetés a nagy-
szebeni csapat, amely döntetlent harcolt ki a Farul otthonában, és feljött 
a 2. helyre, noha annyira súlyos anyagi gondokkal küszködik, hogy a 
klubelnök lemondott, mert nem tudta felvállalni az adósságok tovább-
halmozását.  

Eredményjelző 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, play-off, 1. menet: Bodø/Glimt (norvég) – Dinamo Zágráb (horvát), FC 

København (dán) – Trabzonspor (török), Glasgow Rangers (skót) – PSV Eindhoven (holland), Qarabağ 
(azeri) – Viktoria Plzeň (cseh), Makkabi Haifa (izraeli) – Crvena Zvezda (szerb), Dinamo Kijev (ukrán) – 
Benfica Lisszabon (portugál).

Nagy-Bodó Szilárd 
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A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal Szociális Igazga-
tósága felhívja a figyelmet, 
hogy a 113/2022-es számú 
sürgősségi kormányrendelet 
értelmében a hátrányos hely-
zetű családok szociális támo-
gatásban részesülnek, amit 
utalványok formájában kap-
nak meg.  

A leghátrányosabb helyzetű ka-
tegóriába sorolható anyák és újszü-
löttek 2000 lej támogatást kapnak. 
Az anyák a gyermek születését kö-
vető egy hónapon belül kapják meg 
a segítséget, ha az újszülött gyer-
mek gondozása anyagi nehézsé-
gekbe ütközik.  

Kik a jogosultak rá? 
– azok az anyák, akik az utólag 

módosított és kiegészített 
416/2001-es törvény értelmében a 
szavatolt minimáljövedelemre is jo-
gosultak; 

– azok az anyák, akiknek csa-
ládja az utólag módosított és kiegé-
szített 277/2020-es törvény 
értelmében családtámogatásban ré-
szesülnek;  

– a fogyatékkal élő anyák;  
– azok az anyák, akik krízishely-

zetben vannak, akiket valamilyen 
szerencsétlenség ért, családon be-
lüli erőszak áldozatai voltak, akik 
eltartanak valakit, vagy bizonyítha-

tóan kiszolgáltatott helyzetbe kerül-
tek;  

– azok az anyák, akik nem ren-
delkeznek személyi iratokkal, nin-
csenek polgári jogaik; 

– végül azok az anyák, akik az 
ukrajnai fegyveres konfliktus miatt 
tartózkodnak Romániában, honta-
lan személyek. 

A támogatás igényléséhez a ké-
relem mellé a következő dokumen-
tumok fénymásolatait kell csatol- 
ni:  

– az anya személyazonossági 
igazolványa; 

– a gyermek születési bizonyítvá-
nyának másolata;  

– esetenként a fogyatékot igazoló 
bizonyítvány. 

A Románia területén világra jött 
újszülöttek gondozására szánt  tá-
mogatást csak egyszer folyósítják, 
és elektronikus úton utalják át. A 
2000 lejes összeg kizárólag újszü-
löttek gondozására szánt cikkek, 
termékek vásárlására használható 
az erre kijelölt egységekben.  

További információkat a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
Szociális Igazgatóságán nyújtanak, 
a 0365-430-859-es telefonszámon, 
hétfőtől péntekig 8-15 óra között, 
vagy személyesen az intézmény 
székhelyén, a Dózsa György utca 9. 
szám alatt.

2000 lejes szociális támogatás 
újszülöttgondozásra 

A Környezetvédelmi Alapon 
keresztül a települések közvi-
lágításának energiahatéko-
nyabbá tételét 500 millió 
lejjel támogatják. A program 
célja, hogy az önkormányza-
tok korszerűsítsék a közvilá-
gítási hálózataikat. Ezáltal 
nemcsak az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csök-
kentése, hanem közvetett 
módon az energiaszámlák ér-
tékének csökkentése is meg-
valósul. Újdonság az idei 
kiírásban, hogy a meglévő 
infrastruktúra energiahaté-
konyságának növelése mel-
lett a közvilágítási hálózat 
korszerű bővítésére is finan-
szírozást nyújtanak – tájé-
koztatott Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter. 

Az 5 ezer lakosúnál kisebb köz-
ségek maximum egymillió lejes, az 
ennél nagyobb községek kétmillió 
lejes, a kisvárosok pedig legfeljebb 
hárommillió lejes támogatásra pá-
lyázhatnak. A másodrangú municí-
piumok esetében a maximális 
támogatási összeg ötmillió lej, az 
elsőrangú municípiumok esetében 
pedig hatmillió lej. A pályázás nem 
igényel önrészt az önkormányza-
toktól, a beruházás teljes költsége 
elszámolható. 

A pályázatból a járdák, utcák 

közvilágításának energiahatékony-
ságát lehet megvalósítani, az épü-
letek díszvilágítását nem 
támogatják. A beruházásnak az 
energiafogyasztás minimum 25%-
os csökkentéséhez kell hozzájárul-
nia. 

Újdonság a korábbi évekhez ké-
pest a pályázás lebonyolítása is. 
Idén két szakaszban zajlik az elbí-
rálás.  

Első körben azok az önkor-
mányzatok is benyújthatják finan-
szírozási igényeiket, amelyek még 
nem készítették el a közvilágítás 
korszerűsítésére vonatkozó teljes 

technikai tervet. Ezeket a pályázati 
kérés jóváhagyása után is lehet pó-
tolni, a második elbírálási szakasz-
ban. Ezzel az a cél, hogy minél 
több önkormányzatnak lehetőséget 
adjanak a pályázásra. 

Azok az önkormányzatok, ame-
lyek szeretnének részt venni a köz-
világítás energiahatékonyságát 
támogató programban, augusztus 
16-ától hozhatnak létre felhaszná-
lói fiókot a Környezetvédelmi Alap 
erre a célra létrehozott internetes 
felületén. Ezt követően augusztus 
19-én reggel 10 órától lehet feltöl-
teni a támogatási kéréseket. 

Indul a közvilágítás energiahatékonyságát támogató program 
500 millió lej az önkormányzatoknak 

A kormányfőtitkárság alárendelt-
ségébe tartozó Etnikumközi Kap-
csolatok Hivatala (DRI) 
meghirdette a 2022-es évre szóló, 
kulturális projektek vissza nem té-
rítendő támogatására vonatkozó pá-
lyázati felhívását, amelynek teljes 
útmutatója a következő linken ér-
hető el: https://dri.gov.ro/w/wp-
content/uploads/2022/07/2022_GH
ID_2022_SITE.pdf. 

 A támogatás odaítélésének felté-
telrendszere a Hivatalos Közlöny-
ben is megjelent, eszerint pedig a 
hazai nemzeti kisebbségekhez tartó 
személyek kulturális, nyelvi, vallási 
identitását és jogait népszerűsítő in-
teretnikus, illetve intolerancia elleni 
küzdelemre vonatkozó projektek 
benyújtási határideje 2022. szep-
tember 1-je (postai bélyegző dá-
tuma), és olyan eseményekre, 
rendezvényekre kell vonatkozniuk, 
amelyeket 2022. október 14-e utáni 
időpontra terveznek a pályázó szer-
vezetek, intézmények. 

A projektek teljes dokumentáci-
óját egyetlen, eredeti példányban, 
lezárt borítékban kell eljuttatni pos-
tai szolgáltatás igénybevételével az 

Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala 
bukaresti székhelyének címére (De-
partamentul pentru Relaţii Interet-
nice, Bucureşti, str. Paris, nr. 65, 
sector 1, cod poştal 011815). A bo-
rítékon fel kell tüntetni a feladó 
pontos nevét és postacímét, illetve 
jelezni kell a küldemény rendelte-
tését, célját („Pentru concursul de 
proiecte 2022, sesiunea septemb-
rie”). 

A pályázatokat elbíráló bizottság 
2022. szeptember 30-áig ül össze, 
az igényelt támogatás összege 
pedig minimum 25.000 és maxi-
mum 200.000 lej lehet. Egy pá-
lyázó legfeljebb két projektre 
nyújthat be támogatási kérelmet, a 
vissza nem térítendő finanszírozás 
igénylésének és odaítélésének kri-
tériumait pedig a pályázati útmuta-
tóban tanulmányozhatják alaposan 
az érdeklődők.  

A pályázatok a megszerzett pont-
szám alapján összeálló sorrendben 
jutnak támogatáshoz (azok a pro-
jektek alkalmasak támogatásra, 
amelyek legalább 70 pontot szerez-
tek a felső határt jelentő 100 pont-
ból).

Pályázati felhívás 

A mikro-, kis- és középvállal-
kozásoknak szóló 4.1.1-es ki-
írás szerint, amelyet az 
Európai Projektek és Beruhá-
zások Minisztériuma uniós 
alapokból finanszíroz, a vál-
lalkozások kétféle támo- 
gatásban részesülhetnek, 
összesen 418.83 millió euró 
értékben. 

Hegedüs Csilla, az Európai Pro-
jektek és Beruházások Minisztéri-
umának államtitkára elmondta, 
hogy segíteni szándékoznak a cé-
geket a koronavírus-járvány és az 
azt követő gazdasági válság okozta 
nehéz helyzetben, mert csak így 
menthetők meg a munkahelyek, és 
így hozhatók létre újak. A támoga-

tás a feldolgozóipar, az építőipar, a 
nagy- és kiskereskedelem, a gép-
járművek és motorkerékpárok javí-
tása, a szállítás és raktározás, az 
oktatás, az egészségügy és a ven-
déglátóipar terén tevékenykedő cé-
geknek szól. A pályázatok 
augusztus 23-ától nyújthatók be.  

A 4.1.1-es kiírás két kategóriája: 
1. De minimis támogatás ösz-

szesen 59,69 millió euró értékben 
A meglévő termelőkapacitás-

hoz/szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
épületek korszerűsítésére, felszere-
lésére minimum 50.000 és maxi-
mum 200.000 euró értékben 
pályázhatnak, a támogatás nem 
lehet több, mint a 2019-ben elért 
forgalom ötszöröse. A vissza nem 

térítendő támogatás esetében szük-
séges az önrész: középvállal- 
kozások esetében 15%, kisvál- 
lalkozásoknál 10%, valamint  
mikrovállalkozásoknál 5% érték-
ben. 

2. Állami támogatás összesen 
358,14 millió euró értékben 

A felújításhoz szükséges beru-
házások esetében az elnyerhető tá-
mogatás értéke minimum 50.000, 
maximum 500.000 euró, de nem 
lehet több, mint a 2019-ben elért 
forgalom ötszöröse. Az önrész 
pedig 35%–75% közötti, régiótól 
függően. 

A pályázók az IMM Recover 
platformon tudnak regisztrálni, a 
benyújtási határidő augusztus 29.

Augusztus 23-tól lehet pályázni  
a kis- és középvállalkozásoknak 

Illusztráció          Fotó: Nagy Tibor

A 241/2022-es törvénnyel módosították a romániai országúthálózat 
használati díjaira vonatkozó 15/2002-es kormányrendeletet. Az új tör-
vény értelmében augusztus 20-ától nagyobb bírságokat rónak ki az út-
használati díj naprakész kifizetése nélkül közlekedő gépjárművek 
vezetőire.  

A személygépkocsik esetében eddig a bírság 250-500 lej között volt, szombattól 
pedig 275-550 lej között lesz. Ezért érdemes odafigyelni a lejárati időpontra.  

Ahogy nő a gépjármű súlya, úgy nőnek a bírságok is. 
Az útadó kifizetése nélkül közlekedő, 3,5 tonnásnál kisebb teherszállító járművek 

esetén 950-1900 lej közötti bírságra lehet számítani az eddigi 750-1250 lej helyett, 
a 3,5-7,5 tonna közötti teherszállítók vezetőire 1550-3100 lejes büntetést róhatnak 
ki (1250-1750 lej helyett).  

A 7,5-12 tonna közötti teherautók esetén sokkal nagyobb, 2750-5500 lej közötti 
a bírság. Az ennél nagyobb tehergépkocsik 5950-11.900 lejes bírságra számíthatnak.  

A több mint 9 személy szállítására alkalmas gépjárművek esetében 1550-3100 
lej, a több mint 23 személyes járműveknél 2750-5500 lejes a bírság. 

A büntetések értéke 2010 óta nem változott, viszont az úthasználati díj 20 száza-
lékkal emelkedett. Az útadó kifizetésének mellőzése miatt kirótt bírságok minimális 
értéke a romániai évi útadó kétszeresével, míg a maximális értéke az útadó négy-
szeresével egyenlő. 

Augusztus 20-tól nő a bírság 

Illusztráció



Mostanra szinte teljes bizonyossággal kijelent-
hető, hogy az elektromos autókban van a jövő, vi-
szont vannak olyan típusok is, amelyeket fájó 
szívvel engedünk el, vagy nem nézzük szívesen, 
hogy átalakítják őket tisztán elektromosnak. Talán 
ezért szidják nagyon sokan a Ford Mustang Mach-
e-t is, amely nem rossz autó, viszont olyan nevet ka-
pott, ami nem talál hozzá. 

Most pedig két olyan típusból tűnik el a belső 
égésű motor, amelyeket mindenki ismer, és a leg-
többen a sebességgel és a morajló V8-as motorral 
azonosították őket. A Dodge két típusáról, a Char-
gerről és a Challengerről van szó. Bár a Dodge azon 
gyártók közé tartozik, amely kiáll az elektromos mo-

dellek mellett, továbbra is kínál hagyományos, nagy 
hengerűrtartalmú benzinmotoros autókat is, azonban 
az említett két típus hamarosan búcsúzik. 

Ezt az értesülést a márka szóvivője is megerősí-
tette. Tehát a következő generációk már egészen biz-
tosan csak elektromos meghajtással kerülnek 
forgalomba. Ezzel pedig az ikonikus V8-as is bú-
csúzik a két legendás típusból. Arról még nincs pon-
tos információ, hogy mikor jelenik meg az új, tisztán 
elektromos változat, viszont az borítékolható, hogy 
a hír hatására megnövekedik a kereslet a még kap-
ható benzines típusok iránt, a használtpiaci áruk 
emelkedni fog. 

Dodge Charger és Challenger (Forrás: autotrade.com) 

Vége a V8-as Dodge Chargernek  
és Challengernek 

Sokszor lehet hallani, hogy az 
elektromos autók még nem értek el 
arra a szintre, hogy szélesebb kör-
ben lehessen őket használni, ennek 
leginkább hangoztatott oka, hogy túl 
alacsony a hatótávjuk, nem lehet 
velük egyszerre leutazni 1000 kilo-
métert. Valóban létezik az a felhasz-
nálói csoport, amely naponta több 
száz, esetenként több ezer kilomé-
tert tesz meg, azonban ez a szeg-
mens nem nagy. A legtöbb 
embernek megfelelő lenne az elekt-
romos autó, ha lenne kiépített inf-
rastruktúra, azaz tudnák tölteni a 
járműveket. Ez Romániában egye-
lőre csak néhol elérhető, de ahogy 
haladunk nyugat irányába, sokkal 
jobb a helyzet. 

Az elektromos autók mellett vi-
szont ott van a plug-in hibrid, amely 
első hallásra jó alternatíva azok szá-
mára, akik hétköznap sokat járnak a 
városban vagy rövid távra ingáznak, 
és hétvégente elmennek egy-egy 
hosszabb útra. Hiszen, ha a város-

ban lényegében ingyen töltik – bár a 
mostani elszálló villanyárak mellett 
ez nem épp így van –, tudnak közle-
kedni, amellett, hogy nem szennye-
zik a környezetet. Amikor pedig 
hosszú útra indulnak, nem kell töl-
tőállomást keresni, és a hatótáv 
miatt sem kell aggódni. Ennek fé-
nyében sok sofőrnek valós opciót je-
lentett volna a plug-in hibrid. 
Mégsem terjedt el szélesebb körben. 
Talán azzal magyarázható a jelen-
ség, hogy a konnektoros hibridek 
egyáltalán nem nevezhetők olcsó-
nak, és a fogyasztásuk sem alacsony, 
amikor a belső égésű motort hasz-
nálják, hiszen magukkal kell cipel-
jék az akkumulátort és a villany- 
motort is. 

Az emberek szép lassan elkezd-
tek teljesen lemondani a plug-in hib-
ridekről, és előnyben részesítették a 
tisztán elektromos autókat. Hasonló 
a jelenség, mint a Volkswagen-dí-
zelbotrány után, amikor háttérbe 
kezdett szorulni a gázolajat égető 

motor. A vásárlók elkezdtek a telje-
sen elektromos autók irányába for-
dulni, bár a plug-in hibrid hidat 
képezhetett volna a jelen és a jövő 
autói között, a segítségével a fel-
használók tapasztalatot gyűjthettek 
volna azzal kapcsolatban, hogy mi-
lyen tölteni egy autót, odafigyelni a 
hatótávra vagy éppen csendben su-
hanni a városban. 

Természetesen még nem kell el-
temetni a konnektoros hibrideket 
sem. Mindössze annyi látszik a piaci 
adatokból, hogy a kereslet vissza-
esett. Például júniusban 28%-kal ke-
vesebb plug-in hibridet adtak el 
Franciaországban, és Németország-
ban is 16%-kal csökkent a megren-
delések száma. De talán az Egyesült 
Királyságban a legérdekesebb a 
helyzet, hiszen ott 2019-ben egy 
szinten volt a tisztán elektromos 
autók és a plug-in hibridek eladási 
aránya, ehhez képest most kétszer 
annyi villanyautót adnak el, mint 
konnektoros hibridet. 

Valamilyen szinten az is közre-
játszhat ebben, hogy 2035-től az Eu-
rópai Unióban nem lehet olyan új 
autót értékesíteni, amely szén-dioxi-
dot bocsát ki, ennek fényében pedig 
a vásárlók is elkezdtek áttérni. To-
vábbá a gyártók is fokozatosan elen-
gedik a belső égésű motoros autók 
„kezét”, hogy 12 év múlva ne le-
gyen fennakadás. 

További érdekes tény, hogy a 
Tiszta Közlekedés Nemzetközi Ta-
nácsa 9000 plug-in hibrid járművön 
végzett felmérést, amelyből kiderült, 
hogy ezek üzemanyag-fogyasztása 
2,5, de akár ötszöröse is lehet a gyári 
adatoknak.  

Nem kell feltétlenül csalásra gon-
dolni, hiszen minden autó esetében 

alacsonyabbak a laboratóriumban 
mért értékek, továbbá – és ez a na-
gyobb gond – a tulajdonosok gyak-
ran elhanyagolják vagy elfelejtik a 
töltést, és ezért csak benzinnel  
használják az autójukat, ami többet 
fogyaszt, mint ha csak benzines 
lenne, a már említett többletsúly 
miatt. 

Ez az egyik oka annak, hogy a 
kormányok gyorsabb ütemben csök-
kentik a plug-in hibridekre vonat-
kozó támogatást. Az Egyesült 
Királyságban például már 2018-ban 
teljesen megszűnt a támogatás, és 
Németország a múlt héten jelentette 
be, hogy az idei év végével kiveze-
tik a konnektoros hibridekre vonat-
kozó támogatásokat.

Már nem menő a plug-in hibrid 
Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Az Alfa Romeo vezérigazgatója, Jean-Philippe Imparato az Auto-
motive News.nak megerősítette, hogy a márka 2027-ben tervezi pi-
acra dobni az új modelljét, amelynek a fejlesztése az Egyesült 
Államokban fog zajlani. Az új modell designja elsősorban a tenge-
rentúli piacokat célozza meg, viszont szempont az is, hogy megerő-
sítsék az Alfa Romeo pozícióját prémium márkaként. Azt sem 
tévesztik szem elől, hogy az új modell, amelynek a nevét még nem 
tudni, mind Amerikában, mind Kínában, mind Európában megállja 
a helyét. 

Egyelőre nemcsak a név, hanem a karosszéria formája sincs el-
döntve, azonban Imparato szerint az év végéig mindkettővel kapcso-
latban megszületik a döntés. Az is elképzelhető, hogy egy SUV lesz, 
de a crossover vagy szedán forma sem kizárt. A vezérigazgató szerint 
nem szeretnének hagyományos, nagy SUV-t, ami a BMW X5-re 
hajaz, ehelyett egy olyan kombinációt szeretnének találni, amely a 
lehető legtöbb potenciális ügyfelet szólít meg, miközben kiemeli a 
típus és a márka prémium mivoltát.  

Jean-Philippe Imparato hozzátette, hogy bár a fejlesztés az Egye-
sült Államokban lesz, ez nem azt jelenti, hogy a gyártás is ott folyik. 
Benne van a pakliban, hogy az új modell felépítése már Európában 
történik, de a konkrét gyár és helyszín még nincs kijelölve. Igaz, a 
következő öt évben még bőven van idő ezen gondolkozni. 
Az új Alfa Romeo koncepciója, illusztráció (Forrás: Automotive News) 

Új, nagy méretű Alfa Romeo a láthatáron 

Autótöltés, illusztráció (Forrás: totalcar.hu)



Elfogyott a szupermarketekben a víz 
Nagy-Britanniában, annak ellenére, 
hogy fejenként csupán 3-5 palackot 
vásárolhatnak az emberek. A kormány 
nem szeretné, ha megismétlődne az, 
ami 1976-ban volt, hogy nem folyik a 
csapból a víz. 

A szokatlanul kevés eső miatt hivatalosan 
is kijelentették: aszály van Nagy-Britanniá-
ban. Június óta alig esett eső, 35 fokos hőség 
van az országban – írta a Daily Mail. A 
Temze vízszintje rendkívül alacsony. 
Pánikszerűen elkezdték felvásárolni  
az ásványvizet a boltokban  

Elkezdték felvásárolni az ásványvizet a 
boltokban az emberek, a szupermarketeknek 
korlátozni kellett a megvásárolható mennyi-

séget. Miközben Nagy-Britanniában a Karib-
térség egyes részeinél is melegebb volt, egy 
londoni Aldi áruház plakátjain az volt olvas-
ható, hogy a vásárlók fejenként három-öt pa-
lack vizet vehetnek. 

Anglia déli és keleti részén arra kérik a la-
kosokat, hogy takarékoskodjanak a vízzel, 
mivel ez az elmúlt 50 év legszárazabb nyara. 
Az előrejelzések szerint akár 37 fok is lehet 
hétvégén. 

Az aszály nem jár automatikusan a víz-
használat korlátozásával. Ez azonban még 
nagyobb teher lesz a vízszolgáltatóknak, meg 
kell tiltaniuk a slagok használatát. Hamaro-
san az otthoni autómosást is betilthatják. Ha 
az elkövetkező hetekben nem esik az eső, 
millióknak tilthatják meg még az ablakok 
tisztítását is. 

A briteket arra kérték, kerüljék a fürdést,  
és rövid ideig zuhanyozzanak 

A briteket már most is arra kérték, hogy ke-
rüljék a fürdést, és rövid ideig zuhanyozza-
nak, kevesebb vizet tegyenek a vízforralóba, 
a mosógépekben csak teljesen szennyezett 
ruhát mossanak, és naponta legfeljebb egy-
szer kapcsolják be a mosogatógépet. A kor-
mány nem szeretné, hogy ne folyjon víz a 
csapokból, mint 1976-ban. Akkor az utcai 
csapokból vittek vizet az emberek. 

Steve Double vízügyi miniszter azt 
mondta, a szolgáltatók megnyugtatták őket, 
az alapvető vízellátást továbbra is tudják biz-
tosítani. Hangsúlyozta, minden eddiginél job-
ban fel vannak készülve a száraz idő- 
szakokra, de továbbra is figyelemmel kísérik 
a helyzetet, beleértve az iőjárás gazdákra és 

a környezetre gyakorolt hatását, és szükség 
esetén további intézkedéseket hoznak. 
2018 óta ez az első aszály  
az Egyesült Királyságban   

A hétfői özönvízszerű esőzések és zivata-
rok ellenére Dél-Anglia nagy részén szep-
temberig nem valószínű, hogy jelentős 
esőzésekre lehet számítani. Az elmúlt hetek-
ben több nagy szivárgás következtében több 
millió gallon víz vesztődött el. A hőség és a 
szárazság a mezőgazdaságot is megviselte, 
beleértve a gabonaféléket, a gyümölcsöket és 
a zöldségeket. 

Arra kérték a briteket, hogy ne grillezze-
nek, a tűzoltók már így is nagyon leterheltek. 
Eddig 17 millió ember számára jelentették 
be, hogy nem locsolhatnak, és további 15 
millió embernek jelenthetik be ezután. Dél-
Anglia egyes részein ez volt a valaha legszá-
razabb július, a tározók vízszintje az elmúlt 
30 év legalacsonyabb szintjére csökkent. 
(Forrás: Euronews)
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Pánik Nagy-Britanniában  
Elfogyott a víz a boltokban 

Vízhasználati korlátozásokat vezetett 
be Franciaország is a vízhiány enyhí-
tésére. Lyon régióban például tilos 
füvet locsolni vagy autót mosni. A 
francia Riviérán pedig elzárták a zu-
hanyokat a strandokon.  
A „víztakarékossági” intézkedésekről  
sok vakációzó csak a helyszínen értesül 

„Igen, nyaralunk, ezért nem nagyon hall-
gatunk híreket – mondta Anne Fretey turista 
Troyes-ból. – Egyáltalán nem tudtam, hogy 
vízkorlátozás van, hogy nem lehet zuha-
nyozni a strandokon, ezt csak önöktől hallot-
tam. – Mit gondol erről? – teszi fel a kérdést 
a riporter. – Szerintem ez teljesen normálisan 
dolog, jó, hogy bevezették.” 

 Az Annecy-tó vízszintje naponta 1 cm-t 
csökken a tartós hőség miatt, ami azt jelenti, 
hogy nyár eleje óta 33 cm-rel lett alacso-
nyabb. Ez egyelőre nincs hatással az állat- és 
növényvilágra. Ugyanez azonban nem mond-
ható el a környező folyókról.  
Rekordalacsony több európai folyó  
vízszintje  

A Duna vízgyűjtő területén az átlagosnál 
25%-kal kevesebb csapadék esett. Magyar-
országot történelmi aszály sújtja. 1991 óta a 
legszárazabb 7 hónapot vészeli át az ország 
az átlagos csapadékmennyiség alig felével. 
Magyarországon a 12 vízügyi igazgatóságból 
tíznek a területén van érvényben vízhiány el-
leni készültség. Vízkorlátozásra egyelőre 
nincs szükség, mert a korábban visszatartott 
és betározott vízmennyiségből kielégíthető a 
megnövekedett vízigény. 
Angliában a mezőgazdasági termelők  
kerültek a legnehezebb helyzetbe 

Mivel az aszály miatt alig maradt zöld fű 
a szarvasmarhák legeltetésére, a gazdáknak 
nincs más választásuk, mint elkezdeni fel-
használni, amit a télre tároltak. A termésho-
zamok visszaestek, és a víztározók szintje 
sok helyen túl alacsony ahhoz, hogy az öntö-
zési igényeket kielégítsék.  

„Van elég víz ebben az országban – 
mondja David Exwood, a National Farmers 
Union alelnöke. – Van víz nyugaton és délen. 
Ezért az infrastuktúrába kell beruházni, hogy 
a megfelelő helyen és időben elegendő víz 
álljon rendelkezésre az emberek és a környe-
zet számára. Nem ez az utolsó aszály. A kor-
mánynak foglalkoznia kell ezzel a problé- 
mával.” 

Az éghajlatkutatókat meglepte, hogy mi-
lyen gyorsan emelkedett a hőmérséklet 
Nagy-Britanniában az elmúlt években, és 
hogy milyen nagy területet érint a hőség. 
(Euronews) 

Évtizedek óta nem 
látott aszály sújtja 

Európát  



LAKÁS 

ELADÓ egyszobás földszinti 
tömbházlakás, összesen 50 m2, a Dózsa 
György utca 189/B szám alatt. Tel. 0773-
381-254, 8-20 óra között. (16662) 

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, VII. 
emeleti, 67 m2-es tömbházlakás. Ára: 
80.000 euró, alkudható. Tel. 0746-
841-639. (16840-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, zsindelytető készítését, javítá-
sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 
meszelést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16831-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal épít-
kezési munkát, háztetőjavítást, cse-
répforgatást, tetőcserét, kültéri-beltéri 
munkát, kerítéskészítést stb. Tel. 
0774-997-597. (16755) 

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

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új 
tetők készítését, cserépforgatást, 
sürgős javítást, építkezési munkát. 
Tel. 0750-826-225. (16832) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső 
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más 
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi. 
(16703-I) 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, tető-
javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-
rítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős munká-
latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 
(16780) 

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-
fedést, kisebb tetőjavítást, külső, 
belső munkát 10% kedvezménnyel. 
Tel. 0721-159-063. (16830-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16828-I) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, festést, meszelést, szigete-
lést, bármilyen kis javítást. Tel. 
0742-344-119. (16829-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

SZÉKELY GYÖRGY 
közgazdász 

a gázvállalat volt dolgozója, 93 
éves korában elhunyt. 
Temetése augusztus 17-én 13 
órakor lesz a református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Búcsúzik tőle felesége, lánya, 
veje, unokája, dédunokái és  

a rokonok. (16846-I) 
 

Szívünk legmélyebb fájdalmával 
értesítjük mindazokat, akik is-
merték és szerették, hogy  

FERENCZI MARIETTA  
(szül. TEJNOR MARIETTA),  

a szeretett édesanya, nagymama, 
szomszéd, barát, a 4-es számú 
iskola volt tanárnője, 2022. au-
gusztus 9-én, életének 82. évé-
ben visszaadta lelkét a 
Teremtőjének.  
Temetése 2022. augusztus 18-án 
déli 12 órakor lesz a marosvásár-
helyi római katolikus temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  

A gyászoló család. (sz.-I) 
 
 
 

Megtört szívvel és fájdalommal 
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, após, nagyapa, rokon és 
szomszéd, 

özv. BENCIU ISTVÁN 
életének 90. évében, augusztus 
15-én elhunyt. Drága halottunk 
temetése augusztus 18-án, csü-
törtökön 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető- 
ben.  

A gyászoló család. (16851-I) 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
munkatársunknak, Madaras 
Lászlónak és családjának sze- 
retett ÉDESANYJA elvesz- 
tése miatt érzett fájdalmukban. 
Vigasztalódást kívánunk a 
családnak, nyugodjon béké- 
ben! 
Az Imatex Rt. vezetősége és 
munkaközössége. (66709-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

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

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és NŐI SZEMÉLYZE-
TET a töltödébe. Tel. 0744-644-026. (23170) 

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Alkalmazunk értékesítési tanácsadót  
Az ideális jelölt profilja 
Szereted az értékesítést és a kapcsolattartást az ügyfelekkel? Az a típus 
vagy, aki nem adja fel, amíg meg nem találja az ügyfélnek megfelelő 
megoldást? 
Könnyen átlátod, hogyan működnek az építőipari gépek, és milyen 
munkát lehet velük végezni? Csábítanak a kihívások, és szeretnél egy 
modern munkarendszerű szervezetben dolgozni, amely személyes és 
szakmai fejlődésre ösztönöz? 
Akkor... nálunk a helyed! 
A munkahely a Leroy Merlin üzletben van. 
A munkavégzés két műszakban történik: két ledolgozott nap, majd két 
szabadnap. 
Munkaköri leírás 
Csapatunkba várunk, a következő feladatokkal:  

• tanácsadás az ügyfeleknek a megfelelő felszerelés kiválasztásában; 
• a cég termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása az ügyfeleknek, 
és azok népszerűsítése; 
• az előnyös feltételek megtárgyalása a vállalati szabályzatnak meg-
felelően; 
• a kijelölt értékesítési cél elérése; 
• bérleti szerződések felkínálása és megkötése; 
• számlák elkészítése és értékük beszedése; 
• a gépek tesztelése és ellenőrzése szállításkor és átvételkor; 
• az eszközállomány hatékony kezelése. 

Ha szeretnél csatlakozni csapatunkhoz, és rendelkezel  
a következőkkel: 

• közép- vagy felsőfokú végzettség; 
• műszaki termékek és szolgáltatások értékesítésében szerzett tapasz-
talat (előny); 
• angol nyelv ismerete és számítógép-kezelési ismeretek (előny); 
• az ügyfelek igényeihez igazított megoldások megtalálásának ké-
pessége; 
• jó értékesítési, prezentációs és tárgyalási készség; 
• ügyfél- és eredményorientáció; 
• készen állsz a több műszakos munkavégzésre, 

a következőket kínáljuk Neked: 
• motiváló fizetés 
• prémiumok az egyéni teljesítményért; 
• teljesítményfüggő kiegészítő juttatások (étkezési utalvány, üdülési 
utalvány, magán-egészségbiztosítás); 
• a közlekedési bérlet elszámolása; 
• tanfolyamok és tréningek személyes és szakmai fejlődésre; 
• modern digitális infrastruktúra, szabványosított digitális kommu-
nikációs munkaeszközök minden szinten (okostelefon, laptop, irodai 
eszközök és alkalmazások stb.); 
• a munkapont a Leroy Merlin üzlet előtti téren van; 
• fizetett születésnapi szabadnap. 

Ha szeretnél gyorsabban végigmenni a toborzási folyamaton, to-
vábbi részletekért keress meg Whatsappon vagy telefonon: 
0747-288-101 vagy e-mailen: dorin.laurentiu@mateco.ro 
Szeretnél egy újabb lépést tenni a karrieredért? 
Velünk sikerrel járhatsz – your better way up! 
Minden pályázatot objektíven és bizalmasan elemzünk. 
Jelentkezz most, és mi azonnal felvesszük Veled a kapcsolatot! (66810-I) 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 
 

 
Forgalmirend-változás 

 
Tekintettel a „Vasbeton híd javítása a 142-es jelzésű megyei út Dicsőszentmárton 
– Balavásár, 23+892 kilométerszelvénynél Maros megyében” elnevezésű projekt 
kivitelezési munkálatainak elkezdésére, a Maros Megyei Tanács tájékoztatja önöket, 
hogy 2022.08.15-től Kóródszentmárton község, Vámosudvarhely település külterüle-
tén, a 142-es jelzésű Dicsőszentmárton – Balavásár megyei úton, a 23+892 kilo- 
méterszelvénynél található hídon jelzőlámpa irányítja az áthaladó forgalmat. 
Dicsőszentmárton és Balavásár települések között, a 142-es jelzésű megyei út Dicső-
szentmárton – Balavásár 0+000-23+892 kilométerszelvények közötti szakaszán  
a megnövekedett forgalmat 16 hónapos időszakra elterelik a 151B jelzésű Nyárádtő 
– Felsőkápolna – Szászbonyha – Szeben megye határa megyei útra, a 151D jelzésű 
Nyárádtő – Ákosfalva megyei útra, illetve a DN13 jelzésű, Brassó megye határa – Héj-
jasfalva – Segesvár – Balavásár – Marosvásárhely országútra. 
Dicsőszentmárton és Balavásár települések között, a jelentős forgalomnövekedés 
miatt, az áthaladó forgalom a Mikefalva – Nagycserged – Nyárádtő – Dózsa György – 
Ákosfalva – Balavásár ideiglenes útvonalon valósul meg. 
 
 
 

Az ELNÖK nevében 
Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
megyemenedzser FŐJEGYZŐ
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