
Másodszori uszodaavatóra csődítették oda hétfőn délelőtt 10 
órára a sajtót a volt Május 1. strand helyén épült olimpiai 
uszodába. Egy évvel az első avatót követően, amelyen sereg-
nyi politikus vágta át a szalagot, rögtön lakat került a kapura, 
mert hiába állt volna készen a létesítmény a sportolók foga-
dására, a működtetés feltételeinek előkészítéséről megfeled-
keztek, így további egy évig kellett várni, amíg végre lett 
személyzet és pénz a megnyitáshoz. Párhuzamosan elindult 
ugyan egy folyamat, amelynek eredménye az kellene legyen, 
hogy a város átveszi az adminisztrálást a minisztériumtól, 
ennek azonban egy évvel később sem látjuk a végét. 

A megismételt avatóünnepség azonban ugyancsak félresikerült, mert 
Novák Eduárd sportminiszter nem érkezett meg időben a helyszínre, a 
helyi szervezők pedig nélküle nem tudták (merték) megkezdeni az ün-
nepséget. Utóbb jött a hír, hogy a tárcavezető éppen Budapestről repül 
Marosvásárhelyre, gépe pedig 11 óra tájban landol Vidrátszegen. A sajtó 
jelentős része azonban már nem várta meg őt. Akik megvárták, sem ré-
szesültek látványos megnyitóban, a pocsék hangosítás miatt hangzavarba 
fulladtak az ünnepi beszédek. 

Cosmin Pop, a minisztériumi alárendeltségű, a létesítményt konkrétan 
adminisztráló Mureşul klub elnöke még a sportminiszter érkezése előtt 
elmondta: „Az olimpiai uszodában két medence található, egy 50x25 mé-
teres olimpiai méretű és egy 25x12 és fél méteres edzőmedence.  

Érdektelenség 
a román himnusz napján 

Hol az aszály okozta károkról, hol az árvizek nyomán kialakult 
katasztrofális helyzetről szóltak a kora reggeli hírek, halálos bal-
esetekkel „fűszerezve”. És persze, közben a „mindenki mondja a 
magáét” műsorok nem felejtették el a magyar miniszterelnök tusvá-
nyosi beszédét „szőrözni”, egyes politikusok kapva kapnak az al-
kalmon, hogy megpróbálják kiebrudalni az RMDSZ-t a 
kormánykoalícióból. 

Emlékeztetünk, hogy a magyar kormányfő ominózus tusványosi 
beszédét a helyszínen próbálták a Nemzet Útja hazafias érzelmektől 
(túl)fűtött vezetői a szónokba fojtani, sikertelenül. Azonban az em-
lített hazafiak nem adják fel könnyen.  

A múlt pénteken ugyanők Székelyudvarhelyen „ünnepelték” a 
román himnusz napját. A szervezet vezetője szerint – akiről egyesek 
azt állítják, hogy ha nem volna, ki kellene találni – azért mentek 
éppen abba a székelyföldi városba, mert „ők mindig oda mennek, 
ahol a legnehezebb a román identitásúaknak”.  

Ugyanakkor, mint mondta, az is fáj neki, hogy „Udvarhelyen túl 
ritkán hangzik el a román himnusz”. Ezt ott helyben „orvosolták” 
és többször is elénekelték, recsegő hangszórókkal, trikolórokat len-
getve, Romániát éltetve. Természetesen Székelyudvarhelyre is ma-
gukkal vitték a Tusványoson használt molinót, miszerint örök 
igazság, hogy Erdély román föld. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Bálint Zsombor

A hiba elhárításán 
dolgoznak 
a parajdi 
sóbányában 
Folyamatosan dolgoznak a befakadt 
víz ellenőrzött eltávolításán, közben 
egy szintetikus folyadékot fecskendőz-
nek be a repedésekbe, vízfolyásokba. 
Ezzel sikerült is valamennyire csök-
kenteni a beszivárgó víz hozamát, de 
még mindig folyik. 
____________4. 
Székelybő újjáéled  
A Nyárádmente Fesztivál harmadik 
napján a Nyárádszeredához tartozó, 
attól legtávolabb eső és legkisebb te-
lepülés, Székelybő a megújulást ünne-
pelte. Reggel megáldották a Jézus 
Társasága egyházi rend tulajdonában 
levő Szent Ignác lelkigyakorlatos 
házat, majd a felújított katolikus temp-
lomban adtak hálát. 
____________5. 
Egy lépéssel 
közelebb a terelőút 
elkészítéséhez  
Miután júniusban jóváhagyták Szász-
régen kerülőútjának megvalósítható-
sági tanulmányát, Bukarestben július 
20-án Márk Endre, a város polgármes-
tere – majd itthon az érintett települé-
sek elöljárói – aláírták Sorin 
Grindeanu szállításügyi miniszterrel 
azt a partnerségi szerződést, melynek 
értelmében hozzáfoghatnak a közbe-
szerzési eljárás, majd a műszaki terv 
elkészítéséhez, így egy óriási lépéssel 
közelebb kerültek a megvalósításhoz.  
____________6. 
Összesen mintegy 
1800 évesek, de 
még futballoznak 
Marosvásárhelyen van egy öregfiúkból 
álló kispályás labdarúgócsapat, tagjai-
nak zöme egykoron nagypályán foci-
zott.  ____________7.
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IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások 
Hőmérséklet: 

max. 26 0C 
min.  14 0C

Ma LEHEL, holnap HERMINA 
napja. 
HERMINA: a Herman férfinév 
női párja, más feltevések szerint a 
germán Ermin vagy Irmin isten 
nevével függ össze.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 1.

1 EUR 4,9287
1 USD 4,8019

100 HUF 1,2266
1 g ARANY 273,3625

Szünetel az ivóvízellátás 
A marosvásárhelyi Cuza Vodă utcában augusztus 2-án 
(ma) is szünetel az ivóvízellátás a vízvezeték javítása miatt. 
Az utcában lakókat és a piaci árusokat előre értesítették 
erről a szükséges vízkészlet biztosítása érdekében – tájé-
koztat Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal.  

Középiskolába készülők második 
elosztása 

Augusztus elsejétől, tegnaptól 3-áig, szerdáig választhat-
nak a betöltetlen középiskolai helyekből az első, számító-
gépes elosztás után beiskolázatlan, nyolcadik osztályt 
végzett diákok. A jövendő középiskolásokat augusztus 4–
5-én sorolják be, választásaik szerint, a szabadon maradt 
helyek valamelyikére.  

Két hét múlva pótérettségi 
Augusztus 16-án, hétfőn a román nyelv és irodalom írásbeli 
vizsgával kezdődik a pótérettségi, 17-én a szaknak megfe-
lelő kötelező tantárgyból, 18-án a választott tantárgyból, 19-
én anyanyelvből adhatnak számot tudásukról a fiatalok. A 
szóbeli kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között zaj-
lanak. Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusz-
tus 31-én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik 
közzé. 

Szovátán a 7. atyhai képzőművészeti 
kiállítás 

Szokássá vált, hogy az atyhai Kakasülő Galéria nyári kiál-
lításának zárultával Szovátán is bemutatják az ott közönség 
elé vitt anyagot. A Művészek Atyhai Társasága és meghí-
vottjaik idén a Jel jegyében állították ki munkáikat, tárlatuk 
augusztus 4-én, csütörtökön 18 órakor nyílik meg a Kusztos 
Endre-emlékházban és képzőművészeti galériában. A je-
lenlevőket Fülöp László Zsolt polgármester köszönti. A ki-
állítást Nagy Miklós Kund művészeti író nyitja meg. A 7. 
atyhai tárlat kiállító művészei: Berze Imre, Bíró Gábor, 
Bocskay Vince, Căbuz Annamária, Csíky Szabó Ágnes, 
Kuti Botond, Kuti Dénes, Lakatos Gabriella, Makkai István, 
Sánta Csaba, Sárpátki Zoltán, Sipos Gaudi Tünde, Vargha 
Mihály, Vinczeffy László. A rendezvényen közreműködik 
Samu Ilona népdalénekes, zongorán Bakó Tihamér.  

Mezőpaniti községi napok 
Augusztus 5–7. között községi napok lesznek Mezőpanit-
ban. Színhelye a sportpálya. Pénteken este filmvetítés és 
szabadtéri parti lesz, szombaton 17 órától a helyi néptánc-
csoportok előadására, 18 órától Berecz András előadására 
kerül sor. 19 órától bormustra, díjazzák a község borát, 
19.30 órától Trozner Kincső és Bodó Csaba-Lóránd énekel, 
zongorán Demeter Csaba kísér. 20 órától a Terra Siculo-
rum, a Defender és a Kovács band koncertezik. Állandó 
programok is lesznek, egyebek mellett galamb- és kisállat-
kiállítás, halászlé- és vadaspörkölt-főzés, rajzkiállítás. Va-
sárnap 11.30 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak, ahol 
címerbemutató is lesz, és köszöntik a házasokat. Délután 
bemutatják a Cross Motor Iskolát, majd nagykorúsítási ün-
nepség lesz, és köszöntik a község kisbabáit. A nap folya-
mán gyermekprogramok lesznek. 19 órakor színpadra lép 
Pittyes2es és Gyufa, majd ismét koncertek következnek, 
23 órától tűzijátékkal zárul az ünnepség. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Nap kel  

6 óra 4 perckor,  
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20 óra 53 perckor.  
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Lovas bemutató a fesztiválon 

A világrekorder lovas bemutatója                             Fotó: Gligor Róbert László 

Egy éve indult a Csütörtök a múzeumban prog-
ram. Ebből az alkalomból a Maros Megyei Mú-
zeum és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
minden augusztusi csütörtök estén 9 
órától filmvetítésre várja az érdeklődő-
ket a Művész moziba.  

4-én a Felkészülés meghatározatlan ideig 
tartó együttlétre című 2020-as romantikus drá-
mát lehet megtekinteni (rendező: Horvát Lili). 
11-én az Alcarras című, 2022-es, a Berlinálén 
Arany Medve díjjal kitüntetett spanyol-olasz 
filmdrámát vetítik (rendező: Carla Simón), 18-
án a Pentru mine tu eşti Ceauşescu című, 2021-
es, többszörösen díjazott dokumentumfilm 
(rendező: Sebastian Mihăilescu) van műsoron. 
25-én a Valan – Az angyalok völgye című 2019-
es thriller zárja a vetítések sorát (rendező: Ba-
gota Béla).  

Az első három film 12 éven aluliaknak csak 
szülői felügyelettel ajánlott, a negyedik 15 éven 
aluliaknak nem ajánlott.  

A jegy egy vetítésre 12 lejbe kerül, és a Maros Megyei 
Múzeum Néprajzi és Népművészeti Osztályának kiállításai 
is megtekinthetők vele a nyitvatartási időben. (nszi) 

Két lovas íjásztábor is volt a Nyárádmente Fesz-
tiválon. Szombaton bemutatón láthattuk, mi 
mindent tanultak a gyerekek, és hová lehet fej-
lődni a lovas sportok területén. 

A több száz fős nézősereg előtt elsőként a Farkas Mó-
nika vezette harasztkeréki Varázspatkó lovarda tanítványai 
vonultak fel, majd 10 lovas 9 lovon díjugrató bemutatót 
tartott. Elegancia, kitartás, erő – jellemezte az esemény 
kommentátora a felvezetést, amelyet a Pászka Lehel világ-
rekorder lovas íjász vezette táborok hatvan tanulójának be-
mutatkozása követett.  

A gyerekek bebizonyították, hogy legyőzték az állattól 
való esetleges félelmüket, a lovak hasa alatt mászkáltak, 
egyensúlygyakorlatokat és eséstechnikákat mutattak be, 
majd sorra felpattantak Csala, Csomád, Vargyas, Nemere, 
Vackor és Nyárád hátára, és a mozgó lóról íjaztak célpon-
tokra. A bemutató végén az oktató adta át a díjakat. A tábor 

folytonosan növekvő népszerűségét egyrészt az oktató sze-
mélye, másrészt a gyerekeknek a ló iránti szeretete bizto-
sítja: míg 2017-ben 16 gyerekkel tartották meg az első 
tábort, az idei hatodik kiadáson már kéthetesre kellett szer-
vezni, a nagy érdeklődés miatt. Ebben annak is része lehet, 
hogy az önkormányzat anyagilag támogatta a tábort, így 
igencsak kedvezményes volt az ár.  

Pászka Lehel lovas íjász bemutatót tartott, a sepsiszent-
györgyi lovas 2015-ben 37,74 másodperc alatt teljesítette 
a Guinness rekordok könyvének rögzített feladatot, szőrén 
ülte meg a lovat, úgy nyargalt végig a pályán, és mind a ti-
zenöt nyílvesszővel betalált a célba. Munkásságáért és a 
lovas kultúra népszerűsítéséért 2017-ben Árpád fejedelem 
díjat kapott, idén pedig a Magyar Művészetért Díjrendszer 
elnöke, dr. Gubcsi Lajos Ex Libris Díjat ítélt meg neki, 
aminek átadását a Nyárádmente Fesztiválra időzítették. 
(gligor) 

Nyáresti moziélmények  

Sáromberke megemlékezésre készül gróf Teleki Sámuel 
(1739-1822) halálának 200. évfordulója alkalmából. Az 
egész napos, Együtt emlékezünk – együtt ünnepelünk című 
eseménysorozatra augusztus 7-én, vasárnap kerül sor a re-
formátus templomban és a Teleki-kastélyban. A délelőtt 11 
órakor kezdődő rendezvénysorozat programja: ünnepi is-
tentisztelet; sáromberki fiatalok a Teleki-életműről – be-
mutató; gróf Teleki Sámuel munkássága és hagyatéka – 

előadó Kovács-G. György, a Teleki Téka állományvédője; 
köszöntések, ünnepi beszédek; Sáromberke és a Telekiek 
– könyvismertető, Berekméri D. István; koszorúzás a Te-
leki-szobornál; kastélylátogatás és kriptatúra; a Teleki-em-
lékszoba megnyitása – tájház; gróf Teleki Sámuel 
fegyverinventáriuma és könyvvásárlási útvonala – gyüle-
kezeti ház. Mindezek mellett lesz könyvstand az udvaron 
és szabadtéri program is. 

Együtt emlékezünk – együtt ünnepelünk 



Adóemelések léptek hatályba augusztus 1-jétől, így 
nőtt a dohánytermékek és az alkohol jövedéki 
adója, valamint a szerencsejátékokból származó 
nyereség után fizetendő adó, emellett eltöröltek né-
hány építőipari, mezőgazdasági és élelmiszeripari 
adókedvezményt. 

A kormány július közepén sürgősségi rendelettel módosí-
totta az adótörvénykönyvet úgy, hogy emelt bizonyos adóne-
meket és adókedvezményeket törölt el az államháztartás 
bevételeinek növelése érdekében. Az intézkedések egy része 
2023. január 1-jétől lép hatályba, de egy másik része már au-
gusztus 1-jétől hatályos. Így a kormány emelte a dohányter-
mékek és az alkohol jövedéki adóját, illetve eltörölte a magas 
cukortartalmú édesített italok kedvezményes 9 százalékos héá- 
ját és 19 százalékra emelte. 

Jelentős változásnak számít a részmunkaidővel foglalkoz-

tatott személyek megadóztatása, hiszen a munkáltatónak nem 
a ledolgozott munkaidővel arányosan, hanem a teljes bruttó 
minimálbér után kell fizetnie az alkalmazott nyugdíj- és egész-
ségbiztosítási járulékát. A kormány szerint ez az intézkedés 
azért indokolt, mert sok esetben adóelkerülés céljából alkal-
maznak papíron részmunkaidőben dolgozókat, akik valójában 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Ugyanakkor vállalko-
zók szerint ez az intézkedés növelni fogja a feketemunkát. Az 
építőiparban és a mezőgazdaságban foglalkoztatottaknak járó 
adókedvezmény esetében egyharmadával, 10 ezer lejre csök-
kentették azt a jövedelmi határt, amelyen belül adómentessé-
get élveznek. 

Január 1-jétől főleg a mikrovállalkozások és az egyéni vál-
lalkozások tevékenységét érintő adóemelések lépnek hatályba, 
illetve eltörölnek a vendéglátóiparra vonatkozó adókedvez-
ményeket. (MTI) 

A Nemzet Útja bizonyára úgy gondolja, hogy épp Ud-
varhelyen a legsanyarúbb a románok sorsa, azért men-
tek oda. Mégis valami hiba csúszhatott a szervezésbe, 
mert az udvarhelyieket láthatóan hidegen hagyta az ese-
mény. A rendfenntartók többen voltak, mint a „nép”. 
Annak ellenére, hogy a szervezet vezetője közösségi ol-
dalán buzdított részvételre, nem igazán tolongtak sem 
az eseményen részt venni óhajtók, sem a kíváncsisko-
dók. Mintegy félszázan, többségükben gyerekek érkeztek 
Székelyudvarhelyre, a szervezők szerint Brassóból, Sep-
siszentgyörgyről, Bákóból, Moineşti-ről, Vranceából, 
Bukarestből, Kolozsvárról, az egész országból.  

A szövegekből kiderült, hogy mivel nem értenek 
egyet. Természetesen Magyarország és az RMDSZ po-
litikájával, amelyek célja szerintük az „úgynevezett Szé-
kelyföld autonómiájának kivívása, és az egységes román 
nemzetállam szétzúzása”. 

Nos, meglehet, hogy a vérszegény érdeklődés előre-
vetíti a következő választásokon való részvételt. A pén-
teki rendezvényről hiányzott az AUR, holott korábban 
– emlékezzünk az úzvölgyi eseményekre – együtt szer-
vezték a hasonló eseményeket. Előfordulhat, hogy hiába 
próbálják egymás ellen uszítani a magyarokat és a ro-
mánokat, az egyszerű emberek nem „vevők” rá. Politi-
kusok nélkül jól megvannak egymás mellett. 
Székelyföldön is.

Orban felfüggesztené 
Magyarország szavazati jogát  

Ludovic Orban indokoltnak tartja Magyarország sza-
vazati jogának felfüggesztését az Európai Unió intéz-
ményeiben a magyar kormányfő tusványosi 
Európa-ellenes kijelentései miatt. A Jobboldal Ereje 
elnöke a párt országos tanácsának hétfői ülése utáni 
sajtótájékoztatóján elmondta, más embernek ismerte 
meg Orbán Viktort a kilencvenes évek elején, még-
pedig liberális, euroatlantista politikusként, aki mára 
már Oroszország ötödik hadoszlopa az Európai Uni-
óban, olyan eszmék hirdetője, amelyeket letűntnek 
hitt a második világháború után. „Az uniós szerződés 
és az EU alapját képező értékek és elvek durva meg-
sértését jelenti fajokról, rasszizmusról beszélni egy 
multikulturális Európában, ahol a gyakorlatban tisz-
teletben tartják a kisebbségek, vallási kisebbségek, 
nemzeti kisebbségek jogait” – fejtette ki Ludovic 
Orban. A politikus leszögezte: azért tartja indokoltnak 
megindítani az eljárást Magyarország szavazati jo-
gának felfüggesztésére az uniós testületekben, mivel 
Orbán Viktor szerinte Európa- és EU-ellenes üzene-
teket közvetít. (Agerpres) 

Leltárt készítene Alexandru Rafila 
Az egészségügyi miniszter hétfőn kijelentette, hogy 
a koraszülöttek problémáinak kezelése előtt leltározni 
kell a koraszülötteket kezelő egészségügyi intézmé-
nyeket. Alexandru Rafila a bukaresti Fundeni Klinikai 
Intézet két felújított gyermekosztályának átadásán 
beszélt erről. A miniszter szerint az országos helyre-
állítási terv (PNRR) „jelentős” projektet irányoz elő a 
koraszülöttosztályok korszerűsítésére, de további lé-
pésekre is szükség van. Hozzátette, hogy az egész-
ségügyi minisztérium illetékes szakbizottságával is 
tárgyalni fog erről. (Agerpres) 

A szokásosnál melegebb lesz 
augusztusban 

Továbbra is magas hőmérsékleti értékek várhatók 
augusztus első két hetében, az országban általában 
csapadékszegény lesz az időjárás, de augusztus 7–
8. után lesznek olyan időszakok, amikor megnő a zá-
porok valószínűsége – derül ki az Országos 
Meteorológiai Szolgálat augusztus 1–14. időszakra 
vonatkozó előrejelzéséből. Erdélyben a hónap első 
hetében szintén felmelegszik az idő, különösen a 
nyugati és a délnyugati régiókban, ahol a korábbi 29 
fokról 34 fokra nő a nappali csúcshőmérséklet. Az 
első éjszakák viszonylag hűvösek lesznek, 9 és 14 
fok közötti hőmérsékleti értékekkel, amelyek a későb-
biekben növekedni fognak. Augusztus második heté-
ben enyhül a hőség, a sokéves átlagnak megfelelő 
hőmérséklet várható, nappal 27-30 fokra melegszik 
fel, éjszaka 11-16 fokra hűl le a levegő. Az első héten 
csak elszórtan lehet csapadékra számítani, augusz-
tus 7–8-tól viszont megnövekszik a záporok valószí-
nűsége. (Agerpres) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Érdektelenség 
a román himnusz napján 

Adóemelések augusztus 1-jétől 

Szorosan együttműködünk az Európai Unió tagálla-
maival a cigányellenesség elleni küzdelemben, nem 
hunyhatunk szemet a megkülönböztetés felett, 
amellyel a roma kisebbségnek még napjainkban is 
szembe kell néznie – írta hétfői sajtónyilatkozatá-
ban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság el-
nöke, valamint Vera Jourová és Helena Dalli uniós 
biztos a roma holokauszt emléknapja alkalmából.  

„A roma holokauszt európai emléknapján több százezer 
roma áldozatra emlékezünk, akiket a náci rezsim gyilkolt meg. 
Sohasem feledkezhetünk meg róluk” – emelték ki az uniós 
tisztségviselők.  

Felhívták a figyelmet, hogy a bizottság idén ősszel bemu-
tatja a tagállamok romastratégiáinak első uniós szintű értéke-

lését. Ez azt fogja vizsgálni, hogy a tagállamok hogyan lépnek 
fel a cigányellenesség ellen, és milyen intézkedéseket hoztak 
a roma kultúra, nyelv és történelem tudatosítása érdekében. 

Az Európai Bizottság 2020 októberében tízéves tervet mu-
tatott be az európai uniós tagországokban élő romák támoga-
tására, ennek középpontjában a romák esélyegyenlősége, 
társadalmi részvétele és befogadása áll, és emellett továbbra 
is kulcsterületként kezeli az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, 
egészségügyi szolgáltatásokhoz és lakhatáshoz való hozzáfé-
résük javítását.  Augusztus 2. a roma holokauszt emléknapja, 
amelyet 1972 óta tartanak meg a Cigány Világszövetség pári-
zsi kongresszusának határozata alapján arra emlékezve, hogy 
1944. augusztus 2-áról 3-ára virradóra több mint háromezer 
cigányt gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. (MTI) 

Európai Bizottság: szorosan együttműködünk a tag-
államokkal a cigányellenesség elleni küzdelemben 
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Azon humanitárius szervezetek hajóit, amelyek 
rendszeresen végeznek emberek felkutatásával és 
mentésével kapcsolatos tevékenységet a tengeren, 
a báziskikötőjük felett joghatósággal bíró állam el-
lenőrizheti – mondta ki hétfőn határozatban az Eu-
rópai Unió Bírósága. 

A luxemburgi székhelyű testület ítéletében kiemelte: a ha-
tóságok azonban csak a biztonságot, a környezetet vagy az 
emberek egészségét fenyegető egyértelmű kockázat esetén al-
kalmazhatnak korlátozó intézkedéseket, az ilyen fennállásának 
bizonyítása pedig az adott állam feladata.  

A SeaWatch International német segélyszervezet által üze-
meltetett hajók rendszeresen végeznek kutató és mentő tevé-
kenységet a Földközi-tengeren. A hajók német zászló alatt 
járják a vizeket, és teherhajóként vannak bejegyezve. 2020 
nyarán a szervezet olasz kikötőkben tett partra kimentett em-
bereket, de az olasz kikötői hatóságok többször ellenőrizték 
őket, mert nem rendelkeztek kutatási és mentési engedéllyel, 
és sokkal több embert vettek fel a fedélzetükre, mint ahányra 
engedélyük volt. A hatóságok úgy vélték továbbá, hogy a 

hajók műszaki és üzemeltetési hiányosságai veszélyeztetik a 
közbiztonságot, ezért szükséges a feltartóztatásuk. A Sea-
Watch keresetet nyújtott be ezen intézkedések ellen a szicíliai 
regionális közigazgatási bírósághoz, azt állítván, hogy a kikö-
tőhatóságok átlépték jogköreiket. A regionális bíróság az uniós 
testülethez fordult a migránsmentő hajók ellenőrzésére és kor-
látozására vonatkozó hatáskör megállapítása érdekében.  

Az uniós bíróság szerint bizonyos körülmények indokolhat-
ják hajók ellenőrzését és feltartóztatását, „de az a puszta tény, 
hogy egy hajó a tengeren megmentett embereket szállít, nem 
nyújt elegendő okot erre”. 

„A fedélzeten tartózkodó személyek száma, még ha na-
gyobb is, mint ami megengedett, önmagában nem képezhet 
alapot az ellenőrzésre” – szögezte le a luxemburgi testület. 
Hozzátette azonban, hogy a mentési műveleteket végrehajtó 
hajók teherhajóként való engedélyezése viszont már elegendő 
okot adhat a hatóságoknak az ellenőrzéshez.  

Most az olasz bíróságon a sor, hogy eldöntse az uniós bíró-
ság útmutatásait felhasználva, hogy az adott ügyben a kikötő-
hatóságok intézkedései arányosak voltak-e. (MTI) 

Uniós bíróság: az állam ellenőrizheti 
a migránsmentő hajók tevékenységét 

Harkivban két amerikai HIMARS föld-föld, Odesszá-
nál pedig egy Harpoon hajóelhárító rakétaindítót 
semmisített meg az orosz hadsereg – jelentette ki 
Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi mi-
nisztérium szóvivője a hétfői hadijelentést ismer-
tetve. 

A tábornok szerint a HIMARS rakéta-sorozatvetőket nagy 
pontosságú csapás a harkivi energetikai gépgyár területén 
semmisítette meg. Ugyanitt 53 ukrán „nacionalista” és kül-
földi „zsoldos” is életét veszítette a szóvivő szerint.  

Mint mondta, Harkiv közelében az orosz légierő precíziós 
fegyverei az ukrán 92. gépesített dandár ideiglenes telepítési 
pontját is eltalálták. Innen mintegy kétszáz „nacionalista” eles-
téről és hét páncélozott jármű elpusztulásáról számolt be. 

Konasenkov azt állította, hogy az ukrán 93. gépesített dan-
dár Harkivnál, a 128. hegyi rohamdandár pedig Zaporizzsjánál 
súlyos veszteségeket szenvedett, emiatt a katonák tömegesen 
hagyják el állásaikat és dezertálnak Ukrajna más régióiba. 

Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tü-
zérségi csapatok két lőszerraktárra valamint 239. élőerő- és 
hadfelszerelés-összpontosulásra mértek csapást. Az Odessza 
megyei Veliki Dalnik település közelében megsemmisült egy 
amerikai Harpoon hajóelhárító rakétaindító. Az ütegelhárítási 

művelet keretében a donyecki régióban megsemmisítettek egy 
ukrán tüzérségi üteget, hat szakaszt és nyolc Grad rakétavetős 
szakaszt, a légvédelem pedig lelőtt tíz ukrán drónt.  

Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán hadse-
reg a háború kezdete óta összesen 261 repülőgépet, 145 heli-
koptert, 1659 drónt, 361 légvédelmi rakétarendszert, 4215 
harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 778 rakétaso-
rozatvetőt, 3234 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 4621 
különleges katonai járművet veszített. 

A minisztérium megerősítette, hogy a Sierra Leone-i zászló 
alatt közlekedő, kukoricát szállító Razoni hajó az ukrán kikö-
tőkből történő biztonságos gabona- és élelmiszer-szállításról 
szóló megállapodás keretében elhagyta Odessza kikötőjét. A 
rakománynak a tervek szerint kedden kell Isztambulba érnie. 
A helyi hatóságok szerint az ukrán tüzérség hétfőn tovább lőtte 
a szakadár „Donyecki Népköztársaság” településeit. A csapá-
sok következtében az elmúlt nap alatt egy civil életét vesztette, 
kilenc pedig megsebesült.  

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség közölte, hogy az 
orosz hadsereg a megszállt dél-ukrajnai Herszon megyében 
pontonkomp-átkelőt létesített a Dnyeper folyón az antonovkai 
híd közelében, amelyet ukrán rakétatalálatok miatt lezártak. 
(MTI) 

Két HIMARS és egy Harpoon rakétaindító 
megsemmisítéséről számoltak be  



Megérkezett a parajdi sóbá-
nyához az a különleges mű-
szaki csapat, amely 
megpróbálja az egy hete tör-
tént vízbefakadást megszün-
tetni. A hétvégén is dolgoztak 
rajta – értesültünk Sebestyén 
Józseftől, a sóbánya műszaki 
igazgatójától. 

Folyamatosan dolgoznak a befa-
kadt víz ellenőrzött eltávolításán, 
közben egy szintetikus folyadékot 
fecskendőznek be a repedésekbe, 
vízfolyásokba. Ezzel sikerült is va-
lamennyire csökkenteni a beszi-
várgó víz hozamát, de még mindig 
folyik – tudtuk meg szombat dél-
után. Látják a műszaki folyamat lé-
péseit és a beavatkozás végét, 
előbb-utóbb megszüntetik a beszi-
várgást, de ez nem egyszerű – tette 
hozzá a szakember, aki kifejtette: a 

befecskendőzött folyadék a vízzel 
érintkezve habbá változik, majd fo-
kozatosan megszilárdul, és eltömíti 
a réseket. 

A talajvíz szivárog – mondta el 
Sebestyén József, ugyanis tudomá-
suk van arról, hogy a földfelszín 
alatt 70-80 méterrel talajvíz van, ez 
okozta az egy héttel ezelőtti iszap-
befakadást mintegy 50 méterre a 
bánya bejáratától.  

A műszakiak először a vízszivár-
gást kell megállítsák, utána beton-
köpenyt húznak a víztömeg köré 
mintegy 15 méter hosszúságban, 
majd cementes folyadékot fecsken-
deznek a repedésekbe, ami legalább 
10-20 méterre eltávolítja a vizet az 
alagúttól. Tehát a módszert megta-
lálták, de amíg a víz folyik, nem 
lehet dolgozni. Ezért arra töreked-
nek, hogy a vizet csőbe gyűjtsék, 

hogy ne szivárogjon több helyen. 
Hogy ez a folyamat, a teljes tömítés 
és lezárás meddig tart, nem tudják, 
jóslatokba sem szeretnének bocsát-
kozni, de amíg nem biztonságos az 
övezet, addig a bányát nem nyitják 
meg a látogatók és a kitermelésben 
dolgozók előtt – jelentette ki a mű-
szaki igazgató.  

A július 23-án történt víz- és 
iszapbefakadást követően a bányát 
lezárták, az intézmény pedig folya-
matosan jelezte, hogy várhatóan 
meddig tart ez az állapot. Múlt szer-
dán (július 27-én) jelezték, hogy 
műszaki okok miatt legalább vasár-
napig zárva marad a bánya, pénte-
ken pedig már azt közölték, hogy 
addig nem lesz látogatható a turisz-
tikai és kezelőbázis, amíg a szállí-
tási útvonalat nem sikerül 
biztonságossá tenni. (GRL) 

A Maros Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség (APMM) 
értesítést tett közzé, misze-
rint közvitát szervez a Maros-
v á s á r h e l y – N é m e t v á s á r 
autópálya első szakasza, a 
Marosvásárhely–Nyárádsze-
reda vonal és annak az A3 
autópályával való összeköt-
tetése kérdésében.  

A környezetvédelmi hivatalhoz 
beérkezett a környezeti hatásokról 
szóló jelentés és a természetvé-
delmi területekre, valamint a vi-
zekre vonatkozó hatástanulmány. 
Mindezek megtalálhatók és tanul-
mányozhatók az intézmény, vala-
mint a közúti infrastruktúrát kezelő 

országos hatóság (CNAIR) székhe-
lyén és internetes oldalán. 

A megyei környezetvédelmi hi-
vatal mindezekről közvitát szervez 
az érintett közigazgatási egységek-
ben a következő időpontokban: 
kedden 16 órakor Backamadara-
son, 17,30 órakor Ákosfalván, 
szerdán 16 órakor Nyárádkará-
csonban, 17,30 órakor Dózsa 
Györgyön, minden esetben a pol-
gármesteri hivatalok székhelyén. 
Ezek a találkozók azért is fontosak, 
mert az érintett lakosságnak, civil 
szervezeteknek és elsősorban a 
gazdáknak lehetőségük van jelezni 
a felüljárókra, hidakra, kerékpáru-
takra, gyalogossávokra, hangszige-

telő panelekre vonatkozó kérésü-
ket. Azért jó lehetőség ez a gazdák-
nak a meglátásaik bemutatására, 
mert az épülő sztráda befolyásol-
hatja termőföldjeik megközelíthe-
tőségét. A találkozókon részt 
vesznek az útügyi vállalat és a ter-
vezők képviselői is. 

Az érdekeltek írásban is elküld-
hetik javaslatukat, véleményüket a 
környezetvédelmi hivatal szék-
helyére vagy elektronikus postafi-
ókjába. A közvita, a javaslatok és a 
szakvélemények meghallgatása 
után az APMM dönt az igényelt 
környezetvédelmi beleegyezés ki-
bocsátásáról vagy megtagadásáról. 
(GRL) 

Közvita az autópálya 
nyárádmenti szakaszáról 

Aláírták Romániában a Déli-
Kárpátokat átszelő Pitesti-
Nagyszeben autópálya 
legnehezebb és legdrágább 
szakaszának a tervezéséről 
és kivitelezéséről szóló szer-
ződést – tudatta hétfőn a 
közlekedési minisztérium. 

Romániában két éve kezdték 
építeni az első, Erdélyt az Ókirály-
sággal összekötő, a Kárpátokat át-
szelő autópályát Piteşti és 
Nagyszeben között, amelyet öt sza-
kaszra bontottak: most a harmadik 
szakasz megépítésére kötöttek 
szerződést. 

A munkát a WEBUILD (volt 
Astaldi) és a TRANCARD cégek 
konzorciuma végezheti el 5,323 
milliárd lejért áfa nélkül: a 37,4 ki-
lométeres útszakasz tervezésére 12, 
építésére pedig 45 hónapot irányoz 
elő a romániai közúti infrastruktú-
rát kezelő országos társaság 
(CNAIR) eddigi legdrágább szer-
ződése. 

A Vâlcea megyei Cornetu-ko-
lostor és az Argeş megyei Tigveni 
község közötti gyorsforgalmi út-
szakaszon 95 hidat és felüljárót, 
valamint egy 1,7 kilométer hosszú-
ságú dupla (alagutat) kell építeni. 

A transzeurópai közlekedési há-

lózat (TEN-T) részét képező Pi-
teşti-Nagyszeben autópálya építé-
sét európai alapokból 
finanszírozzák. Az építkezést a két 
végén kezdték: az első (Nagysze-
ben – Bojca) szakasz 74 százalék-
ban, az ötödik (Pitesti – Curtea de 
Argeş) szakasz 12 százalékban ké-
szült el. A Bukaresttől a magyar ha-
tárig (Nagylak) vezető A1-es 
autópályából a Piteşti és Nagysze-
ben közötti 123, és a bánsági Mar-
zsina és Hogya közötti 15 
kilométeres szakaszt kell még 
megépíteni ahhoz, hogy Bukarest-
nek gyorsforgalmi összeköttetése 
legyen Európával. (MTI) 

Aláírták a Déli-Kárpátokat átszelő autósztráda- 
szakasz megépítéséről szóló szerződést 

A Hargita megyei törvény-
szék jogerősen elutasította a 
Csíki Csipsz gyártását és for-
galmazását ideiglenesen leál-
lító hatósági határozat 
felfüggesztését – közölte 
pénteken az Agerpres hír-
ügynökség.  

A Csíki Csipszet gyártó csík-
szentsimoni Pityóka Gyár kft. 33 
termékének a gyártását és forgal-
mazását – a cég korábbi bejelentése 
szerint – azért állíttatta le június 
elején a fogyasztóvédelmi hatóság, 
mert a csomagoláson a gyártó cí-
ménél Székelyföld szerepel Romá-

nia helyett. A hatóság képviselője a 
Székelyhon.ro portálnak adott nyi-
latkozatában félrevezetőnek vélte a 
cég bejelentését.  

Amint a romániai bíróságok 
portálján látszik, a cég pert indí-
tott a fogyasztóvédelmi határozat 
érvénytelenítése ügyében, ugyan-
akkor egy másik keresetben arra 
is kérte a bíróság elnökét, hogy 
rendeletben függessze fel a hatá-
rozat hatályát mindaddig, amíg 
az érdemi perben jogerős ítélet 
nem születik. Amint az Informa-
tia Harghitei napilap közölte: 
utóbbi keresetet utasította el jog-

erősen a Hargita megyei Tör-
vényszék.  

Amint az MTI tudósítója meg-
győződött róla: a Csíki Csipsz 
egyes sorozatainak tasakján csak a 
„gyártó” felirat szerepelt több nyel-
ven, a településnevet, a megyét és 
a Székelyföld feliratot csak magya-
rul tüntették fel. A cég azóta azt kö-
zölte, hogy „a hatályos rendelet 
értelmében korrekcióra került a 
gyártás helyének megnevezése”, de 
Románia mellett Székelyföldet is 
megjelölték a gyártás helyeként, 
„mivel a törvény ezt nem tiltja”. 
(MTI) 

Elutasították a Csíki Csipsz forgalmazását 
leállító hatósági határozat felfüggesztését  
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A hiba elhárításán dolgoznak 
a parajdi sóbányában 

2022 első negyedévében 899 
személy szenvedett munka-
helyi balesetet, 273-mal ke-
vesebben, mint 2021 hasonló 
időszakában, és 14-en vesz-
tették életüket ezekben a sze-
rencsétlenségekben, 50 
százalékkal kevesebben, mint 
egy évvel korábban – derül ki 
a munkaügyi minisztérium 
statisztikai adataiból.  

A következő ágazatokban történt 
a legtöbb munkabaleset: kiskeres-
kedelem – 78 áldozat (a balesetet 
szenvedett alkalmazottak 8,7 száza-
léka); szárazföldi és csővezetékes 
szállítás – 47 áldozat (az összes ál-
dozat 5,2%-a); építőipar – 47 áldo-
zat (az összes áldozat 5,2%-a); 
gépjárműgyártás – 45 áldozat (az 
összes áldozat 5%-a). 

A legtöbb halálos kimenetelű 
munkahelyi baleset a szárazföldi és 
csővezetékes szállítás, illetve az 
építőipar ágazatában következett be 
az első negyedévben; mindkét eset-
ben három-három személy vesztette 
életét.  

A legtöbben, 185-en, Bukarest-

ben sérültek meg munkavégzés 
közben, ők tették ki az országos 
szinten munkabalesetet szenvedett 
személyek számának 20,6 százalé-
kát. Ezután Brassó megye (50 sze-
mély, 5,6 százalék), Konstanca 
megye (43 személy, 4,8 százalék) és 
Máramaros megye (42 személy, 4,7 
százalék) következik a listán. 

Iaşi megyében volt a legtöbb ha-
lálos áldozat, 4, ami az országos 
szinten bekövetkezett elhalálozások 
28,6%-át jelenti.  

A sérültek életkorát tekintve az 
50-60 évesek aránya a legmaga-
sabb, 29,5%, őket követik a 40-50 
évesek, akik az összes sérült 29,1%-
át tették ki az első negyedévben.  

A tárca adatainak értelmében a 
halálos áldozatoknak a fele a har-
mincas éveiben járt.  

A munkaügyi minisztérium sta-
tisztikáiból az is kiderül, hogy a 
munkabalesetet szenvedett szemé-
lyek közül 641-en (71,4 százalék) 
legtöbb öt éve dolgoztak az adott 
munkahelyen, 13,5 százalék eseté-
ben pedig 5 évtől 10 évig terjed ez 
az időszak. (Agerpres) 

899 személy szenvedett munka-
balesetet az első negyedévben 

A védelmi minisztérium va-
sárnap este közölte, hogy egy 
tengeri aknát semmisítettek 
meg Eforie tengerparti szaka-
sza közelében. 

A haditengerészeti erők egy, a 
robbanószerkezetek hatástalanítá-
sára és megsemmisítésére szakoso-
dott harci búvárcsapata egy sodródó 
tengeri akna megsemmisítésére irá-
nyuló küldetést hajtott végre a 
román partoktól mintegy két tengeri 
mérföldre (3,6 km) Eforie előtt – tá-
jékoztatott közleményében a tárca. 

A tárca szerint az aknát a parti 
őrség egyik csapata fedezte fel, és 
az ilyen helyzetekre vonatkozó mű-
veleti eljárásokkal összhangban a 
tengerészeti mentőbúvárok beavat-
kozását kérték. A haditengerészet 
vezetősége utasította a 39. búvár-

központot, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéseket. 

A búvárcsapat vasárnap este fél 8 
körül kezdte meg küldetését. A ka-
tonai búvárok egy YAP típusú ten-
gerészeti aknát találtak, amely 
veszélyt jelentett a biztonságos ha-
józásra a román felségvizeken. Az 
aknát biztonságos területre szállítot-
ták, és robbantással megsemmisítet-
ték – számolt be a minisztérium. 

Az Orosz Föderáció 2022. feb-
ruár 24-i, Ukrajnában elindított ka-
tonai agressziójának kezdete óta ez 
volt a román haditengerészeti erők 
második beavatkozása tengeri akna 
megsemmisítésére. Az első aknát a 
katonai búvárok márciusban sem-
misítették meg Capu Midia térségé-
ben, 70 kilométerre a parttól. 
(Agerpres) 

Tengeri aknát semmisítettek meg  

5202 új koronavírusos megbetegedés 
Az elmúlt 24 órában 5202 új koronavírusos megbetegedést igazoltak 

Romániában – közölte Alexandru Rafila hétfői sajtótájékoztatóján. Az 
egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint továbbra is 20 százalék körüli 
az újrafertőződöttek aránya; az érintettek az első megfertőződéstől szá-
mított több mint 90 nap elteltével kapták el ismét a vírust. A koronavírus-
sal fertőzött pácienseknek fenntartott kórházi ágyak 17,18 százaléka 
foglalt, az intenzív osztályokon 263 pácienst ápolnak, a kórházban kezelt 
covidos betegek 14,69 százalékát. Alexandru Rafila közölte, a kórházba 
beutalt páciensek száma gyorsabban, az intenzív osztályokon ápoltaké 
kissé lassabban növekszik, ami azt jelzi, hogy a jelenleg domináns vírus-
törzsek kevésbé súlyos megbetegedéseket okoznak. Közlése szerint je-
lenleg 4158 pácienst ápolnak kórházban, ezek közül 633 gyermek. 
(Agerpres) 



A Nyárádmente Fesztivál har-
madik napján a Nyárádszere-
dához tartozó, attól 
legtávolabb eső és legkisebb 
település, Székelybő a meg-
újulást ünnepelte. Reggel 
megáldották a Jézus Társa-
sága egyházi rend tulajdoná-
ban levő Szent Ignác 
lelkigyakorlatos házat, majd a 
felújított katolikus templom-
ban adtak hálát. 

A Jézus Társasága, közismert 
nevén a jezsuita szerzetesrend július 
31-én zárta a tavaly május óta zajló 
jubileumi évet, Loyolai Szent Ignác 
rendalapító megtérése kezdetének 
500., illetve szentté avatásának 400. 
évfordulóját. Ezen a napon ért véget 
a Márton Áron-imatúra is, 15 éve 
kelt életre Erdélyben a Keresztény 
Élet Közössége Szent Ignác tanítá-
sai alapján, és e többszörös ünnep 
keretében részesült vasárnap dél-
előtt a keresztség szentségében 
Isten egyik gyermeke, Liza. 
Hazatértek Székelybőbe 

A jezsuita szerzetesrend részben 
hazatért, hiszen 1764-ben az ellen-
reformáció idején itt telepedtek le, 
a Szent Adalbert tiszteletére szentelt 
templomot használva végezték 
munkájukat. A rendet 1773-ban fel-
oszlatták, de munkájuknak olyan 

hatása volt, hogy máig emlékeznek 
itt rájuk – mondta el szentbeszédé-
ben Vízi Elemér tartományfőnök. A 
székelybői épület által nagyobb 
teret tudnak nyitni a gyakorlati te-
vékenységnek. Ez a harmadik erdé-
lyi épület, amely a szent nevét 
viseli, ide jöhetnek az emberek 
imádkozni, feltöltődni kegyelem-
mel, jósággal, bőséggel, hiszen nem 
lehet véletlen a falu német neve, 
Betendorf, ami magyarul az imád-
ság faluját jelenti – hangzott el. 

Az ünnepség keretében Szent 
Ignác imája révén a jezsuiták meg-
újították fogadalmukat, hogy átad-
ják magukat Istennek, majd Drócsa 
László, a bői gyülekezet szeredai 
plébánosa átnyújtotta a templom 
kulcsait, hogy a távollétében a szer-
zetesek használhassák a templomot. 
Ugyanakkor ajándékként a Krisztus 
keresztútjának nyolcadik állomását 
ábrázoló bronz alkotást adta át. 

Az ünnepség után Vízi Elemér 
tartományfőnöktől megtudtuk: az 
épületet a tavaly vásárolták meg, 
hogy teret adjanak azoknak az em-
bereknek, akik szeretnének imád-
kozni, Istennel mélyebb 
kapcsolatba kerülni, de képzések-
nek is helye lehet, ahová vissza tud-
nak vonulni szerzetesek, papok és 
világiak. Remélhetőleg a béke és a 
lelki bőség helye lesz, bárki megáll-
hat itt a mai rohanó világban a szép 
környezet csendjében, s ezzel már 
megteszi az imádság első lépését – 
mondta el a tartományfőnök. 

„Miénk itt a tér” 
Az ünnepségen hálát adtak a 

megújult katolikus templomért. 
Drócsa László plébános Tóth  
Sándor polgármester érdemeit mél-
tatta, aki a maga során elmondta: – 
Nagyon sok munka van abban, 
hogy Bőben is a miénk maradt a tér, 
nem mások vásárolták meg a lelki-
gyakorlatos ház épületét.  

A polgármester elismerő okleve-
let adott át a plébánosnak, hiszen 
hétévi szolgálata alatt megújult a 
bői és a szentannai templom, vala-
mint az egyház révén a magyar kor-
mány támogatásával felépült a 
szeredai új napközi otthon. Már 
csak a 40 éves szeredai templom 
felújítása maradt hátra. 

Drócsa László köszönetet mon-
dott a templom megújítása során 
végzett lelkiismeretes munkájáért 
Márton Judit mérnöknek, az erdő-
csinádi Molnár Dénes építőnek, va-
lamint az anyagi támogatásért, amit 
a magyar kormány Rómer Flóris 
Tervén keresztül utalt a Teleki 
László Alapítvány 2017 óta. A helyi 
és megyei önkormányzat és az 
RMDSZ közbenjárására a bukaresti 
vallásügyi államtitkárságtól is kap-
tak egy kisebb támogatást, míg Lő-
rinczi Attila vállalkozó a 
templomablakokat újította fel in-
gyen. A javítás alatt feltárták a 
templom feliratát, amely szerint a 
„Szent Adalbertnek szentelt istenes 
ház II. Augusztusz József jóságából 
újjáéledt”. A betűkből kiolvasható 
1774-es évszám helyett a plébános 
az 1782-es évet véli valószínűbb-
nek, eszerint 240 éve újult meg a 
templom. 

Felszentelték a művelődési otthont 
A székelybői művelődési otthon 

1960-62 között épült az innen el-
származott Magyari Albert segítsé-
gével. A jelen levő öregúrnak is 
köszönetet mondva Tóth Sándor 
polgármester elmondta a helyiek-
nek: idén sok ingatlanba fektetett 
pénzt az önkormányzat, és megen-
gedhetetlennek tartotta, hogy ne ru-
házzanak be a kultúrotthonba, 
amikor ebben a faluban ilyen mér-
tékű a fejlődés. Az elöljáró egy szé-
kelyföldi címerrel ajándékozta meg 
a közösséget. Az ünneplőkre ároni 
áldást mondott Gáspár István refor-
mátus lelkész, Drócsa László plébá-
nos könyörgést végzett és 
megszentelte az épületet. 

Szente Kinga, a Székelybőért 

Egyesület elnöke emlékeztette a he-
lyieket azokra az állapotokra, ame-
lyek két évtizeddel ezelőtt itt 
uralkodtak: sártengerben úszó utak, 
romladozó templomok és művelő-
dési otthon. Az egyesület 2007-es 
létrejöttével elkezdődött egy folya-
mat: azóta tízszer rendeztek faluna-
pot, kosaras bálok és egyéb 
rendezvények révén életet vittek a 
művelődési otthonba, könyvtárat és 
falumúzeumot hoztak létre. A helyi 
és megyei önkormányzat is meg-
hallgatta kéréseiket, s most már 
minden középület megújult, és két 
éve már aszfaltúton térhetnek haza 
az elszármazottak. Az egyesület 
három kötetet adott ki a faluról, 
ezek egyikéből szavalta el Bartha 
Melánia helyi diáklány Székelybői 
Jánosi Sándor egyik költeményét.  

Ughy István 1938-ban született 
Székelykeresztúron, az elemi isko-
lát szülővárosában végezte, utána a 
marosvásárhelyi Művészeti Közép-
iskolában tanult tovább, majd a ko-
lozsvári Ion Andreescu 
Képzőművészeti Főiskola festészeti 
szakán szerzett diplomát 1963-ban. 
Előbb tanárként dolgozott a szász-
régeni művészeti iskolában, majd 
szabadúszóként, illetve a székelyke-
resztúri múzeum külső munkatársa-
ként. Grafikai tudását múzeumi 
tevékenységében is hasznosította, 
így láthatott napvilágot a Csontkar-
colatok, porszaruk rajzai című kötet 
1975-ben. Ezután a múzeum belső 
munkatársaként dolgozott, jelentős 
szerepet vállalva a régészeti, nép-
rajzi és természetrajzi kiállítás lét-
rehozásában, a képtár 
megteremtésében. Benkő Elekkel 
közös publikációja 1984-ben jelent 

meg a bukaresti Kriterion könyvki-
adónál Székelykeresztúri kályha-
csempék címmel. Múzeumi 
munkássága révén meghatározó 
módon járult hozzá a Benkő Elek 
által Budapesten közzétett kiadvány 
létrejöttéhez, melynek címe A kö-
zépkori Keresztúr-szék régészeti to-
pográfiája (1992). 1986-ban 
megvált a múzeumtól, és négy éven 
át segédmunkásként dolgozott, Ma-
gyarországra való áttelepedéséig. 
1990-től Pápán a Gróf Esterházy 
Károly Kastély és Tájmúzeum régé-
szeti rajzolója volt, de a képzőmű-
vészeti anyagot is kezelte. Ilon 
Gábor korábbi igazgatóval közös 
munkájuk, A Kárpát-medence régé-
szete főiskolai tankönyv. 2005-ben 
megszűnt a munkaviszonya a mú-
zeummal.  

Saját munkáit 1964 óta állítja ki 
Erdélyben, Magyarországon, a Fel-

vidéken, Németországban, Hollan-
diában, Horvátországban, Ausztriá-
ban. Fiatalon csoportos kiállításon 
vett részt az Egyesült Államokban, 
a közelmúltban pedig két művész-
társával együtt csaknem egy évig 
oroszországi tárlatokon szerepelt. 
Az Art Nouveau Galériában látható 
52 munkájának nagy része 2002 
után készült. Van közöttük egészen 
friss, idei keltezésű is. Méltán gon-
dolhatunk az idő múlásával meg-
születő összegzésre, a világról és 
életről szóló általános érvényű üze-
netre – erre enged következtetni a 
képek szembetűnő formai és gondo-
lati egysége. A kiállítás anyagában 
két jól elkülöníthető vonulatot fe-
dezhetünk fel. A szimbolikus jelen-
tésű nagy méretű képein megjelenő 
drámaiságot, a mitológiai, illetve 
biblikus látomásokat, ahol a tragi-
kumot mint a nagy erkölcsi értékek 
pusztulását érzékeljük – lehet ez a 
jóság, becsület, önfeláldozás, kö-
zösségi összetartozás eltűnése a vi-
lágból. A mozgalmas kompozíciók 
főszereplője gyakran maga a Meg-
váltó, ítéletre várva, keresztet hor-
dozva vagy már megfeszítve (majd 
újra meg újra megfeszítve), miköz-
ben a képmező síkjában kétdimen-
ziós zsúfoltságban arcok sokasága: 
az ostobaság, bárgyúság, képmuta-
tás, ravasz önzés, kéjsóvárság és a 
leplezetlen erőszak arcai, mintha a 
középkori Párizs hírhedt negyedé-
ben, a Csodák Udvarában járnánk, 
koldusok, zsebtolvajok, törpék, go-
nosztevők és szajhák között. Gro-
teszk, kidolgozatlan arcok, 
egzotikus maszkokra emlékeztető 
merevséggel, a kidomborodó szem-
héjak között felvillanó tekintetek 
hüllőalattomosságával. És mind-
ezek fölött, mögött diadalmasan 
maga az ősgonosz, szörnyábrázattal 
és a kárhozat kőtábláival a kezében, 
a közelében pedig a kaszás halál 
ólálkodik. A Krisztust őrző római 
katonák napjaink rohamrendőrsi-
sakjával és pajzsával, a történelmen 
átvonuló, fenyegető jelenlétükkel 

nyomasztanak, mindig a hatalom 
szolgálatában állnak. Kisebb-na-
gyobb eltérésekkel ez a szerkezet 
lelhető fel az Utolsó vacsora, a 
2003-ban festett Aranyborjú, a Kor-
pusz, a Júdáspénz, a Golgota, A 
szörny, a Félelemkeltők, a Pilátus 
című képeken, és bizonyos részle-
tekben máshol is. Időnként rikító 
színű, máskor sötétre színezett gro-
teszk figurák viharzásának kellős 
közepén tér nyílik, és teljesen más 
fény vetül egy-egy emberi alakra. 
Aprólékosan kidolgozott portréjuk 
nem idealizált, akár esendőséget is 
sugall, de mindenekfölött lelki erőt, 
önmaguk és talán mások megmen-
tésének képességét. Ilyen Veronika 
(Szép új világ), Mária (Igaz-
gyöngy), a központi nőalak a Vet-
kőztetőbizottság című képen, amely 
a kiállítás plakátján látható, és min-
den előfordulásában a festő önarc-
képe. Valamennyi alkotás 
külön-külön önálló, a saját viszo-
nyítási alapjaival, szereplőik nem 
állíthatók rendszerbe, mégis úgy 
tűnik, hogy a művész reményeket 
fűz a falusi népélet megtartó erejé-
hez, a hithez, a saját értékét tudó nő-
iességhez, az anyasághoz, minden 
megszülető élethez. Ami pedig a 
saját jelenlétét illeti, ott látjuk a drá-
mai víziók szerkezetében hol fi-
gyelmes, hol megviselt arcát, az 
eseményekkel sodródó alakját, min-
tegy vigasztalva minket, hogy a 
romlás tudomásulvétele, annak a 
valódi műalkotás általi kimondása a 

fölé emelkedésnek, a megváltásnak 
egy másik formája. A művészet 
ereje által a felmutatott tragikus va-
lóság átlényegül, értékké válik, a 
katarzis lehetőségét hordozza (…).  

Az emeleten láthatók azok a 
képek, amelyek az alkotás lelki erő-
forrásait, a „hátországot” jelenítik 
meg. Mindjárt az első meglep a ta-
vaszi ég színerejével. Körbejárva a 
fák lombtömegét visszaadni hiva-
tott lendületes ecsetvonásokat lá-
tunk, napfénytől sárgán lángoló 
háztetőket, vakító fehér falusi ház- 
falakat, de árnyékosat is, amely 
előtt az alig kivehető emberalak a 
látvány legmulandóbb eleme. A tra-
gikus életérzés maradni látszik a 
műfajváltás ellenére, de ebben a 
formában már ember voltunk sa-
játja. Úgy tűnik, hogy az emberi 
sorsok hosszú egymásutánját őrző 
házak az állandóság helyei, fölöttük 
jönnek-mennek az évszakok a gyor-
san változó ég alatt. 

Arról ismerjük fel a valódi művé-
szeket, hogy minden, ami a kezük 
alól kikerül, hordoz legalább egy 
szemernyi szívszorongatást. Ennek 
ellenére, vagy talán éppen ezért, 
első látásra megszeretjük ezt az ősi 
törvények szerint működő faluuni-
verzumot, mint az emberileg remél-
hető harmónia birodalmát – 
hangzott el többek között Haller 
Béla ismertetőjében a tárlatnyitón.  

A kiállítás augusztus 20-ig láto-
gatható a Kultúrpalota Art Nouveau 
Galériájában. 

Gligor Róbert László 

A fesztiválon a legkisebbekre is figyeltek 
Székelybő újjáéled  
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Ughy István festészeti kiállítása 
Drámai víziók, egyetemes sorskérdések  

Július 29-én, pénteken 18 órától a Maros Megyei Képzőművé-
szeti Szövetség által a Kultúrpalotában működtetett Art Nou-
veau Galériában Ughy István Magyarországon élő 
festőművész műveiből nyílt kiállítás. Az alkotót a vendéglátók 
nevében Mana Bucur, a Képzőművészek Országos Szövetsége 
Maros megyei fiókjának elnöke köszöntötte, majd Haller Béla 
tanár méltatta Ughy Istvánt és munkásságát. Az alábbiakban 
a tárlatmegnyitón elhangzottak szerkesztett változatát közöl-
jük. 

Megújult katolikus templomban ünnepelhettek a bőiek       Fotó: Gligor Róbert László 

 Ughy István Fotó: Bálint Zsigmond  



Szerkeszti: Vajda György
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A Szászrégeni Polgármesteri 
Hivatal az Országos Beruhá-
zási Alap (CNI) bürokráciáját 
hibáztatja, amiért több mint 
egy éve húzódik a napipiac 
csarnokának átadása. A mun-
kálatokat a CNI finanszírozta 
11,8 millió lej értékben, a pol-
gármesteri hivatal önrésze 
2,8 millió lej volt, amiből a 
környéket közművesítették.  

A jelek szerint még várni kell a 
csarnok átadására. A munkát végző 
cég illetékesei korábban azt ígér-
ték, hogy 2019 szeptemberére be-
fejezik. Ottjártunkkor, július 28-án 
valóban az utolsó simításokat vé-

gezték, elkészült a padló, és egy 
kisteherautóról a hűtőpultokat rak-
ták le, és helyezték el a csarnok-
ban. A CNI szerint már 2021 
júniusában meg kellett volna nyitni 
a létesítményt. Azóta a polgármes-
teri hivatalra bízott munkálatok is 
elkészültek. A környék utcáit leasz-
faltozták, parkolóhelyeket alakítot-
tak ki. Csupán a zöldövezetek 
beültetése, néhány kupac törmelék 
elszállítása maradt hátra. Amint 
korábban írtuk, az átadást akadá-
lyozta az is, hogy elhúzódott a gáz- 
és a villamosenergia-ellátó vállala-
tok engedélyezése. Az eljárás sze-
rint a CNI szakértőinek át kell 

venni a munkálatot a kivitelezőtől, 
és az elkészült csarnokot a beruhá-
zási alap „visszaadja” a polgármes-
teri hivatalnak, amely működteti 
azt. Félő, hogy a bürokrácia miatt 
ez is tovább tart, így, bár jó lenne, 
ha ősszel a terménybegyűjtéskor 
már itt árulhatnának a környékbeli 
kistermelők, ezt senki sem garan-
tálja. Állítólag Cseke Attila fejlesz-
tési miniszter azt ígérte, hogy a 
marosvásárhelyi uszoda avatásakor 
jelen lesz a szászrégeni piac átadá-
sán is… A régeniek türelmetlenül 
várják, hogy a miniszter tartsa be 
az ígéretét, bár a vásárhelyi uszodát 
már megnyitották.  

Érthetetlen késlekedés  
Továbbra is várni kell a piaci csarnok átadására  

Persze ez a város sem kivétel, hi-
szen több mint öt éve tervezik, be-
szélik, hogy jó lenne egy olyan út, 
amely a városközpont forgalmát te-
hermentesítené, ugyanis a Marosvá-
sárhely – Beszterce vagy 
Marosvásárhely – Maroshévíz irá-
nyába (és fordítva) tartóknak át kell 
haladniuk vagy a főtéren, vagy az 
Unirea negyeden, és így, bár az 
utóbbi jó alternatíva, zsúfolttá teszi 
a város utcáit. A kormányon levők 
ígéreteivel megtelt a szászrégeni hi-
vatal „padlása”. Az első terv 2004-
ben készült el, akkor született egy 
kormányhatározat, az országútügyi 
igazgatóságot (CNAIR) bízták meg 
a kivitelezéssel, a munkálatokat 
pedig a központi költségvetésből fi-
nanszírozták volna. Azóta a polgár-
mesteri hivatal többször is 
megsürgette a munkálatot az illeté-
keseknél, de süket fülekre talált, a 
leggyakoribb kifogás a pénzhiány 
volt. 2019-ben Răzvan Cuc korábbi 
PSD-s szállításügyi miniszter is járt 
Szászrégenben, elővették a tervet, 
és megígérte, hogy előmozdítja az 
ügyet. Viorica Dăncilă PSD-s kor-
mányfő 2019 májusában járt a vá-

rosban, és azt ígérte, hogy „néhány 
nap múlva” meg lehet hirdetni mind 
a marosvásárhelyi, mind a szászré-
geni terelőút kivitelezését. 2020-
ban az országútügyi igazgatóság 
szakemberei nekifogtak a 2004-es 
nyomvonal alapján a megvalósítha-
tósági tanulmány elkészítésének. 
Közben kiderült, hogy a terv majd-
hogynem hasznavehetetlen, mert az 
út több magánterületet, időközben 
felépített házat érintene. Aztán a 
polgármesteri hivatal tisztázta a te-
lekgondokat, módosították a nyom-
vonalat, amit az útügyi hatóság 
illetékesei elfogadtak.  

A legutóbbi változat szerint a te-
relőút 12,7 kilométeres lesz. Szász-
régen nyugati részén, a 15A és a 
16-os jelzésű országút keresztező-
déséből indul, a település délkeleti 
részén halad át, keresztezi a 15-ös 
jelzésű Marosvásárhely–Szászré-
gen országutat (a Beresztelke fele 
vezető út körforgalmáig), és a város 
északkeleti részén ér véget, a Szász-
régent Maroshévízzel összekötő út-
szakasznál, a település kijáratánál. 
17 hidat kell építeni, többek között 
azért, mert az út kétszer haladna át 

a Maros felett, át kell hidalni a Gör-
gény-patakot, kétszer a vasutat és a 
Marosvásárhely–Maroshévíz  
országutat. Az elképzelés szerint a 
körgyűrű a Beresztelke határában 
levő körforgalomtól indulna, meg-
kerülné a várost, átmenne a Maro-
son, érintené a petelei elágazást, 
ahol viaduktot kellene építeni a 
községi út felett, továbbá a Kasta-
monu fafeldolgozó gyár mellett el-
haladva a Mocsár-erdő szélén 

vezetne. Innen a görgénysóaknai út 
felett, a Maroson át haladna tovább 
a körgyűrű, majd a Marosvásár-
hely–Maroshévíz országútba tor-
kollna. A Marosvásárhely felől 
érkezők a Görgény völgye felé 
tartva hajthatnának fel és le a tere-
lőútról(ra). A munka hozzávetőleg 
28 millió euróba kerülne.  

Az aláírást követően a Szászré-
geni Polgármesteri Hivatal meghir-
detheti a versenytárgyalást a 

műszaki-gazdasági terv elkészíté-
sére, és miután ezt a helyi tanács el-
fogadja, a kivitelező kiválasztására 
is kiírhatják a pályázatot. A minisz-
tériummal kötött szerződés értelmé-
ben a terelőutat 2024-ben át kell 
adni. „Ismerve a hazai körülménye-
ket, okkal kételkedünk abban, hogy 
nem tartják be a határidőt, így az is 
jó hír, hogy a terv közelebb került a 
megvalósításhoz” – mondta Márk 
Endre polgármester.  

Egy lépéssel közelebb a terelőút elkészítéséhez  
Miután júniusban jóváhagyták Szászrégen kerülőútjának 
megvalósíthatósági tanulmányát, Bukarestben július 20-án 
Márk Endre, a város polgármestere – majd itthon az érintett 
települések elöljárói – aláírták Sorin Grindeanu szállításügyi 
miniszterrel azt a partnerségi szerződést, melynek értelmé-
ben hozzáfoghatnak a közbeszerzési eljárás, majd a műszaki 
terv elkészítéséhez, így egy óriási lépéssel közelebb kerültek 
a megvalósításhoz. Tekintettel arra, hogy Romániában egy új 
út építése az ötlettől a kivitelezésig egy évtizedbe is beletel-
het, ez valóban jó hír a szászrégeniek számára.  

Hozzáfoghatnak az Abafájai 
utcában a főjavításhoz  

A polgármesteri hivatal 2021-
ben nyert uniós támogatást a 
7-es számú központi fejlesz-
tési ügynökségen keresztül. A 
Regionális Operatív Program 
keretében, még a 2014-2020-
as pénzügyi időszakra, 74 mil-
lió lejt szántak Szászrégen 
beruházási munkálatainak fi-
nanszírozására.  

Tavaly írta alá a szerződést a hi-
vatal a Florea Bogdan iskola felújí-
tására, felszerelésére és az Abafájai 
utca főjavítására. A projekt értéke 
akkor 31,7 millió lej volt, ebből az 
uniós támogatás 25,4 millió lej. Ki-
vitelezési határidőnek 2023. szep-
tember 30-át jelölték ki. Az 
Abafájai utcát korszerűsítik, ami azt 
jelenti, hogy az aszfaltozás mellett 
parkolóhelyeket, autóbusz-megálló-
kat, járdát, az utca mellett zöldöve-

zetet is kialakítanak, és kicserélik a 
szennyvízcsatorna bekötéseit. Min-
tegy 205 bekötést újítanak fel, 133 
újat létesítenek, továbbá esővíz-el-
vezető árkokat alakítanak ki 2437 
méter hosszan. Továbbá megújul az 
utcai világítás, és a kábeleket föld-
ben levő csatornába helyezik, opti-
kai kábelt is húznak.  

A finanszírozási szerződés meg-
kötése után több mint egy évvel ju-
tott oda az útjavítási projekt, hogy 
október elejétől a kivitelező hozzá-
fog a munkálatokhoz, így való-
színű, hogy jövő szeptemberig 
forgalomkorlátozásra kell számí-
tani. Nem egyszerre, hanem szaka-
szokban dolgoznak, a Lidl 
nagyáruház és a „kereszt” közötti 
részen kezdődnek el a munkálatok. 
A helyszínváltozásokat időben közli 
majd a polgármesteri hivatal a lako-
sokkal, legalábbis ezt ígérte.  

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Vajda György

 A terelőút nyomvonala        Fotó: Vajda György 



Pontot szerzett idegenben a 
Sepsi OSK a labdarúgó Szu-
perliga 3. fordulójában, az 
újonc Petrolul Ploieşti elleni 
meccsben azonban jóval több 
lehetett volna. Csakhogy 
Matei büntetőt vétett, Ion 
Gheorghe pedig a 89. percben 
ajtó-ablak helyzetben sem 
tudta bevenni Vâlceanu kapu-
ját. 

Legalább öt-hat olyan játékossal 
kezdett a kispadon a Sepsi OSK 
Ploieşti-en, akik borítékolhatóan 
kezdők lesznek a csütörtöki konfe-
rencialiga-találkozón. Hogy a sérült 
Ştefănescuról ne is beszéljünk, aki-
ről nincs hír, hogy mikor térhet 
vissza a pályára. A tartalékos felál-
lás elsősorban a védelem bizonyta-
lankodásaiban tűnt fel, hisz a 
védősor négy tagja közül csupán 
Mitrea számít kezdőnek. A közép-
pályán ezúttal is érvényesült a 
szentgyörgyiek fölénye, viszont 
Aganović és Ştefănescu híján az 
utolsó passz minősége nem volt az 
igazi. A 3. percben Bărbuţ jelentke-
zett be egy keresztlövéssel, amely 
kevéssel kerülte el a hosszú sarkot, 
a 17. percben pedig sorozatos vé-
delmi határozatlanság következté-
ben Ţicu fejelhetett öt méterről, ám 
fölé. A 24. percben Cebotaru köve-
tett el kezezést a saját tizenhatosán 
belül, és kétpercnyi videózás után a 
bírók megítélték a büntetőt. Matei 
azonban megcsúszott a lövés pilla-
natában, és fölé küldte a labdát. A 
félidőt újabb nagy OSK-lehetőség 
zárta: szöglet után Tudorie fejelt hat 
méterről, Vâlceanu azonban bravú-

rosan kiütötte a gólvonalról a lab-
dát. 

A második félidő elején is az 
OSK játszott mezőnyfölényben, ám 
elég volt néhány percnyi zavar, 
hogy a Petrolul előnybe kerüljön. 
Az 57. percben Huja távoli, meg-
pattanó lövését Niczuly még ki 
tudta tolni szögletre, a 62. percben 
az újabb szöglet után azonban tehe-
tetlen volt a közelről fejelő, Ciobo-
tariut megelőző Tamaşsal szemben: 
1-0. 

A sokadszorra hátrányba került 
OSK azonban ezúttal sem hagyta el 
vert seregként a játékteret. A 80. 
percben Tudorie fordulásból a ka-
pufára csavart, a 84. percben pedig 
ugyanő tolta meg ívvel a hosszú fel-
sőbe Aganović szögletből beívelt 
labdáját: 1-1. 

Az utolsó percekben mindkét 
csapat megpróbálkozott mindhárom 
pont megszerzésével, ám ehhez az 
OSK volt közelebb. A 88. percben 
Bratu próbálta egyből kapura rúgni 
a tizenhatos bal oldalvonala mellől 
megítélt szabadrúgást, de Niczuly 
kiütötte. Az igazi meccslabdát azon-
ban Ion Gheorghe hagyta ki. A 89. 
percben létszámfölényes ellentáma-
dás során Rondón pöccentette ki a 
bal oldalon üresen érkező csatár elé 
a labdát, ő azonban naggyá tette a 
teljesen kiszolgáltatott Vâlceanut. 
Így az OSK-nak meg kell elégednie 
egyetlen ponttal az újonc otthoná-
ban…  

A Sepsi OSK a következő fordu-
lóban vasárnap 16 órától fogadja az 
aradi UTA-t, addig azonban csütör-
tökön 21 órától, a konferencialiga 
keretében, a svéd Djurgarden IF lá-
togat a Sepsi OSK stadionba. 

A lelátók befogadóképessége 
800 fő. Itt találhatók a Marosvásár-
helyi Sportklub adminisztratív iro-
dái, valamint melléképületek, 
öltözők és minden olyan helyiség, 
amely az uszoda működéséhez 
szükséges. Az uszodát országos és 
nemzetközi versenyekre is hitelesí-
tették.” Hozzátette: az uszoda meg-
nyitásával aktiválódik a klub 
úszószakosztálya is, amely eddig 
uszoda és edzők híján csak papíron 
létezett. Elmondta: olyan működési 
programot készítenek, amely figye-
lembe veszi a városban működő 

klubok igényét, de az uszoda nyitva 
lesz az úszni vágyók előtt is, kivé-
telt csak a hivatalos versenyekre 
fenntartott napok képeznek. Au-
gusztusban egyelőre 10 és 18 óra 
között tartanak nyitva, szeptember-
től viszont 6 órától este 10-ig. Azt 
is megtudtuk, hogy két óráért a fel-
nőttek 25, a gyerekek 15 lejt kell fi-
zessenek. 

A (nem éppen közkívánatra) 
megismételt avatóünnepség után 
úszó Reménység kupát rendeztek, 
egyéb bemutatók zajlottak. Az 
uszoda keddtől elvileg rendelte- 
tésszerűen üzemel.  

Marosvásárhelyen van egy 
öregfiúkból álló kispályás lab-
darúgócsapat, tagjainak 
zöme egykoron nagypályán 
focizott.  

Az Egyesülés negyedbeli, Zöld 
utcai műgyepes kispályán minden 
péntek délután szemet gyönyörköd-
tető focit játszanak az egykori zsu-
kások, hiszen bár a gyorsaságuk és 
a pontosságuk nem a régi, az el-
szántságuk töretlen.  

A öregfiúkat három évvel koráb-
ban Ruszi József terelte egy csa-
patba, idővel Márton Géza (az 
Apollo Old Boys helyi nagypályás 
öregfiú-együttes vezetője, aki a csa-
pat indítványozójától és korábbi ve-
zetőjétől, Kanyaró Györgytől vette 
át a kormánybotot) is társult hozzá. 

A minap két társuk, a rangidős, 
olasz illetőségű, hajdani korosz-
tályos motorosbajnok Franco Bot-
telli (76) és a többszörös bajnok 

repülőmodellező Surányi Béla (70) 
születésnapját ünnepelték, de előtte 
mindketten kivették a részüket a já-
tékból. A harmadik félidőben felele-
venítették a régmúlt idők szép és 
kevésbé szép emlékeit, Rácz Sán-
dor pályagondnok és tulajdonos 
ínycsiklandozó miccsének fogyasz-
tása közben.  

Íme, az öregfiúk kerete, akik év-
számainak összege közel van az 
ezernyolcszázhoz:  

Surányi Béla (ASA ifi, Viitorul 
Gyergyószentmiklós), Aszalos 
Márton (ASA ifi, Costructorul, Ima-
tex) és Gálfi Béla (Constructorul) – 
kapusok, Márton Géza (Viitorul 
Marosvásárhely, Viitorul Gyergyó-
szentmiklós, Ilefor), Ruszi József 
(Chimica Dicsőszentmárton, Viito-
rul Gyergyószentmiklós, Imatex), 
Aszalos János (Metalotehnica, Vii-
torul Gyergyószentmiklós), Simon 
Olaru (Dermagant), Ioan Nistor 
(Aranyosgyéresi Huzalgyár, IRA), 
Gheorghe Iernean (ASA ifi, Meta-
lotehnica), Imre Sándor (Sportis-

kola, Metalotehnica, Cukorgyár), 
Kelemen Sándor (Gloria, Imatex), 
Nicolae Ruzsan (Lemnarul), Petro-
leon Sándor, Boér Ferenc, Ale-
xandru Dobozi, Dudás József 
(Metalotehnica), Necula Nicolae 
(Lemnarul), Dumitru Bucur (IRA), 
Szövérfi László (Elektromaros, 
Lemnarul), Sorin Tautan (Kolozs-

vári Universitatea ifi, Kolozsvári 
Electrometal), Kiss Albert, Pavel 
Voinea, Ioan Dilean (ASA ifi), Má-
téfi László (ASA serdülő), valamint 
Franco Bottelli, Petrica Madarasan, 
Ioan Rachita, Apostu Sorin (mini-
foci) – mezőnyjátékosok.  

A fentiek közül felsőbb szinten 
csak néhányan játszottak, Márton 

Géza a Viitorul Gyergyószentmik-
lós, Ioan Nistor az Aranyosgyéresi 
Huzalgyár együttesével szerepelt B 
osztályban, Ruszi a Dicsőszentmár-
toni Chimica, Aszalos, Dudás és 
Dobozi a Metalotehnica együttesé-
vel voltak egykoron C osztályosok. 
A többiek megyei és falusi szinten 
játszottak.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 3. forduló: Petrolul Ploieşti – Sepsi OSK 

1-1 (0-0) 
Ilie Oană stadion, Ploieşti. Vezették: Marcel Bîrsan (Bukarest) – 

Daniel Mitruţi (Craiova), Tunyogi Ferenc (Zilah). Tartalék: Andrei 
Chivulete (Bukarest). Ellenőr: Costin Toma (Karácsonkő). Videó-
bíró: Sebastian Colţescu (Craiova). Segéd-videóbíró: Mircea Orbu-
leţ (Bukarest). 

Petrolul: Vâlceanu – Meijers, Tamaş, Huja, Borţa, Cebotaru (37. 
Dumitriu), Jair, Ţicu, Cioiu (64. Bratu), Ivanovszki, Grozav (65. Mă-
zărache). 

OSK: Niczuly – Ciobotariu (71. Dimitrov), Ňinaj, Mitrea, Ispas, 
Rodriguez (71. Aganović), Păun, Matei (64. Golofca), Bărbuţ (64. 
Rondón), Tudorie, Damaşcan (64. Ion Gheorghe).  

Gól: Tamaş (62.), illetve Tudorie (84.). 
Sárga lap: Ţicu (61.), illetve Matei (1.), Păun (47.), Damaşcan (51.), 

Bărbuţ (61.), Rondón (73.) 
A labdarúgó Szuperliga, 3. fordulójának eredményei: FC Argeş 

Piteşti – Kolozsvári U 3-1, Konstancai Farul – Chindia Târgovişte 
0-0, FC Voluntari – Aradi UTA 3-0, Kolozsvári CFR – CS Mioveni 4-
2, Petrolul Ploieşti – Sepsi OSK 1-1, CSU Craiova – Bukaresti Rapid 
0-1, FCSB – FCU Craiova 1948 1-1. Nagyszebeni Hermannstadt – 
FC Botoşani lapzárta után.

Novák Eduárd        Fotó: Nagy Tibor

Kimaradt a büntető, aztán a meccs-
labda is – csak egy pont Ploieşti-en 

Max Verstappen, a Red Bull 
holland versenyzője nyerte 
meg a 37. Forma–1-es Ma-
gyar Nagydíjat vasárnap a 
Hungaroringen. A 24 éves 
vb-címvédő ezzel tovább nö-
velte előnyét az összetett-
ben. Verstappen a tizedik 
helyről rajtolva aratta 28. fu-
tamgyőzelmét. 

Második helyen a hétszeres vb-
győztes, Mogyoródon korábban 
nyolc alkalommal diadalmaskodó 
brit Lewis Hamilton végzett, míg 
harmadikként a másik Mercedesz-
szel pole pozícióból rajtoló George 
Russell zárt. A vb-pontversenyben 
második monacói Charles Leclerc 
(Ferrari) csapata rossz taktikájának 
is köszönhetően csak hatodik lett, 

így Verstappen előnye 80 pont az 
összetettben. 

A futam borús időben, hideg 
aszfalton és nagy szélben kezdő-
dött, telt ház előtt. Az élről lágy gu-
mikkal induló Russell a 17. körben 
a bokszba hajtott kerékcserére, és 
többet már nem került az élre. 
Sainz vette át a vezetést, őt négy 
másodperc lemaradással követte 
Hamilton, miközben Verstappen 
újfent utolérte és megelőzte Lec-
lerc-t a harmadik helyért. Miután a 
47. körben Sainzot kerékcserére 
hívta a Ferrari, az élre Hamilton 
került, mögötte a nála egyértel-
műen gyorsabb Verstappen szágul-
dott, majd az 52. körben Hamiltont 
hívták be a bokszba kerékcserére, 

így Verstappen átvette a vezetést. 
Tizenöt körrel a leintés előtt Vers-
tappen, Russell, Sainz volt a dobo-
gós helyeken száguldók sorrendje, 
aztán Hamilton, Pérez és Leclerc 
következett. Hamilton a lágy gu-
mikkal a mezőny leggyorsabbja 
volt, így esélye nyílt a második po-
zíció megszerzéséért küzdeni, mi-
közben Verstappen sikerét semmi 
nem veszélyeztette. Hamilton ha-
marosan megelőzte Sainzot, majd 
öt körrel a futam vége előtt feljött 
másodiknak, így a Mercedes istálló 
sorozatban másodszor ünnepelhe-
tett kettős dobogót. 

A világbajnoki idény augusztus 
utolsó hétvégéjén Belgiumban 
folytatódik. 

Verstappen nyerte a Magyar Nagydíjat 

Félresikerült avató 
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Összesen mintegy 1800 évesek, de még futballoznak 

Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: Czimbalmos  Ferenc Attila



Nemcsak az új iPhone-ok érkeznek meg szeptem-
berben, hanem az IOS verzió is, az IOS 16. A szoft-
ver béta változatai már kint vannak, így mostanra 
tudni lehet, hogy milyen újdonságokat hoz az 
Apple új, telefonokra szánt operációs rendszere. 

Az egyik legnagyobb újdonságot a zárolt képernyő 
hozza, amely teljes frissítésen esett át a testre szabhatóság ér-
dekében. Többek között lehetőségünk lesz arra, hogy új stí-
lust állítsunk be az órának és a dátumnak, widgeteket 
rakhatunk ki, valamint előre összeállított háttereket is beál-
líthatunk, azaz egymást követhetik az általunk kiválasztott 
képek és illusztrációk háttérképként. Az értesítések is meg-
változnak, és a kijelző aljára kerülnek, hogy ne takarják ki a 
háttérképet. 

Az Üzenetek alkalmazás kiegészül néhány, már régóta 
várt funkcióval. Lehetőség lesz arra, hogy a felhasználó 
visszavonja az üzenetet, illetve utólag is szerkesztheti a már 
elküldött üzenetet. Ezek a funkciók más gyártóknál egy 
ideje már a felhasználók rendelkezésére állnak.  

A rendkívül népszerű diktálás funkció is frissül, szoro-
sabb integrációt kap a manuális bevitel – azaz az új IOS ese-
tében diktálva is kijelölhetjük a szöveget, illetve a 
billentyűzet aktív marad diktálás közben is, így lehetőség 
nyílik arra, hogy gyorsan korrektúrázzuk a szöveget, ha va-
lamit rosszul értett a rendszer. 

Új és hasznos funkciókkal bővül a Pénztárca (Wallet) al-
kalmazás is. Az IOS 16 megteremti azt az opciót, hogy bi-
zonyos igazolványokat tároljunk a virtuális pénztárcában, 
továbbá virtuális kulcsokat (többek között a Tesláknál és az 
újabb BMW-knél van erre lehetőség). Az igazi érdekesség, 
hogy a cégeknek lehetőségük lesz az iPhone-t bankkártya-
terminálként is használni, azaz az Apple Pay-en keresztül 
fogadhatnak összegeket, valamint részletfizetésre is lesz le-
hetőség. Az már rosszabb hír, hogy ez az első pár évben 
minden bizonnyal csak az Egyesült Államokban fog mű-
ködni, viszont ez is el fog jutni Európába. 

A Térképek alkalmazáson bővül azon városok száma, 
amelyek teljes egészében le vannak modellezve 3D-ben. 
Ám ettől sem kell izgalomba jönni, mert egyetlen romániai 
vagy magyarországi város sem szerepel a listán. Azok a 
helységek, amelyekről elkészült a modell, fantasztikusan 
néznek ki. és számos lehetőséget rejtenek. Az elektromos 
rollert szolgáltató cégeknek lehetőségük lesz összeolvasz-
tani saját rendszereiket az Apple-térképpel, így azon is meg-
nézhetik a felhasználók, hogy éppen hol van szabad roller. 

Mindössze másfél hónap választ el az 
Apple idei telefonjainak megjelenésé-
től. Ahogy egyre jobban közeledik a 
bemutató ideje, szinte naponta látnak 
napvilágot új híresztelések a készülé-
kekkel kapcsolatban, viszont ebben 
semmi újdonság nincs, hiszen minden 
évben ez játszódik le. Idén viszont 
külön figyelmet kap az abszolút felső 
kategória, az iPhone 14 Pro Max. 

A hírek, amelyek viszonylag jól értesült 
forrásokból származnak, azt állítják, hogy az 
Apple legnagyobb tudású és egyben legdrá-
gább mobilja 160,71 milliméter hosszú, 
78,78 milliméter széles, 7,85 milliméter vas-
tag lesz. Egy kicsivel nagyobb, mint az előd-
modell iPhone 13 Pro Max. A különböző 
tokgyártók már el kellett kezdjék a gyártást, 
hogy szeptemberben, közvetlenül a megjele-
nés után, forgalomba tudják hozni őket. 
Ennek fényében kijelenthető, hogy minden 
bizonnyal valósak a méretek. Annak ellenére 
viszont, hogy maga a telefon nagyobb lesz – 
igaz, csak egy pár milliméterrel –, a kijelző 
mérete nem nő. Arányaiban nézve a legna-
gyobb növekedés a vastagság tekintetében fi-
gyelhető meg, így az a következtetés, hogy 
az új iPhone nagyobb akkumulátort kap. 

Az akkumulátor kapacitásának növekedé-
sére nem igazán lehet számítani, legalábbis 
az előzetes információk szerint. Azonban erre 
nincs is feltétlenül szükség, hiszen az iPhone 
13 Pro Maxban levő 4352 mAh-s akkumulá-
tor üzemidejére nem lehet panasz. 

Továbbá idén nemcsak a mérete változik 
az iPhone-nak, designbeli változtatásokra is 
lehet számítani. Ezek közül talán a legérde-

kesebb a notch. Nagyon úgy néz ki, hogy 
végre eltűnik a sokak által kedveltnek nem 
nevezhető notch, amelynek helyét két szen-
zorsziget fogja átvenni. Más változás a képer-
nyő tekintetében, hogy az OLED panel 
frissítési rátája az eddigi 10-120 Hz helyett 
1-120 Hz tartományban mozog, ez pedig 
csökkentheti a fogyasztást, valamint megte-
remti a lehetőséget, hogy az iPhone-ok is 
megkapják az always-on display funkciót, 
vagyis a telefon akkor is mutassa az órát és a 

beérkezett értesítések számát, amikor a  
képernyő zárolva van, így nem kell minden 
egyes esetben felébreszteni a képernyőt. Egy 
relatív egyszerű funkció, amit az összes 
gyártó bevezetett már, de az Apple valamiért 
mellőzte, legalábbis az iPhone-oknál, mert az 
Apple Watch már három évvel ezelőtt meg-
kapta az always-on displayt. 

Azon már meg sem lepődünk, hogy az idei 
készülékek is új processzort, szám szerint az 
A16 Bionic csipet kapják. Bár az A15 Bionic 

teljesítményére sem lehet panasz, az Apple 
azt állítja, hogy az új egység érezhetően gyor-
sabb lesz. Azt már nem tudjuk megmondani, 
hogy milyen felhasználás mellett, hiszen az 
iPhone-oknak olyan jó a szoftveroptimalizá-
lásuk, hogy alig vehető észre a sebességbeli 
különbség egy 3-4 éves készülék és az aktu-
ális csúcsmodell között. 

Sokkal érdekesebb a processzornál a ka-
mera, amely a pletykák szerint már 8K fel-
bontású videók készítésére is alkalmas lesz, 
valamint további változás, hogy a hátlapi fő-
kamera felbontása 12 megapixelről 48  
megapixelre nő. 

És akkor következzen a feketeleves azok 
számára, akik nem szeretik a nagy telefono-
kat. Minden bizonnyal a szenzorsziget, az új 
chip és a 48 megapixeles, 8K felbontású 
videó rögzítésére alkalmas kamera csak a Pro 
Max modell privilégiuma lesz, vagyis még a 
sima – tehát kisebb méretű – Pro sem kapja 
meg ezeket a funkciókat. Nem tudni, hogy az 
Apple miért tervezi ezt, már ha valóban igaz 
a mendemonda, hiszen az előző években lé-
nyegében csak a méret volt a különbség a Pro 
és a Pro Max modellek között. 

Van egy másik rossz hír is, bár erre számí-
tani lehetett. Az iPhone 14 Pro Max indulóára 
100 dollárral több lesz, mint tavaly az iPhone 
13 Pro Maxé. Azaz az Egyesült Államokban 
1200 dollár környékén kezdődik. A drágu-
lásra már csak az infláció miatt is számítani 
lehetett. Viszont, ha figyelembe vesszük a 
dollár-lej árfolyamot, nem kizárt, hogy az 
idei csúcs iPhone romániai indulóára megha-
ladja a 7000 lejt. 
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Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd

Nagyobbak lehetnek az idei iPhone-ok 

Az új telefonhoz új szoftver  

A 3D-s térkép                 Forrás: Apple Új zárolt képernyőt kapnak az iPhone-ok                Forrás: Apple

iPhone 14 Pro Max-koncepció  Forrás: hasznaltalma.hu 



Idén a XX. kiadásához érkezett 
a csittszentiváni Bandi Dezső Kul-
turális Egyesület által szervezett if-
júsági és kézművestábor.  

A tábor kezdeményezői, Székely 
Lajos és kedves felesége, Székely 
Erzsébet falunk nyugalmazott taná-
rai, akik sok év után is aktív életvi-
telükkel példásan járnak elöl a 
közösségépítésében, a gyerekek ta-
nításában. 

Minden évben pályáznak, és lel-
kesen szervezik meg a kézműves-
tábort, ahol újabb és újabb 
generációkkal ismertetik meg a 
néphagyományokat, Erdély külön-
böző vidékeinek jellegzetes motí-
vumait, akár fába faragva, akár 
anyagba varrva, mintázva. 

Ezt az örökséget kincsként adták 
tovább idén is azok gyerekeinek, 

akik valamikor az első táborokban 
vettek részt a foglalkozásokon. A 
fába belelátni a motívumokat, a 
rongyba beleszőni a mintát, a 
gyöngyöt úgy fűzni sorba, hogy az 
ékesítsen, a sima üvegre úgy fes-
teni virágot, hogy az gyönyörköd-
tessen, az agyagot úgy formázni, 
hogy megelevenedjen, nem más, 
mint művészet. Idén is sok külön-
leges alkotás született, mely 75 
gyerek munkáját dicséri.  

Az idei tábor műhelyeit két új te-
vékenység színesítette: a nemeze-
lés és virágkötés. E két 
foglalkozásba örömmel kapcsolód-
tak be a kisebb és nagyobb gyere-
kek. 

Tíz műhely közül lehetett vá-
lasztani: faragás, varrás, szövés, 
csuhéfonás, gyöngyfűzés, mak-

ramé, üvegfestés, agyagozás, ne-
mezelés és virágkötés. 

Ezeket a műhelyeket a Marosvá-
sárhelyről meghívott szakemberek, 
műhelyvezetők, illetve helybéli pe-
dagógusok irányították. 

A tábori napokat népdaltanulás-
sal zárták, melyben szintén öröm-
mel, jókedvvel vettek részt a 
gyerekek. 

A táborban elkészült az a szé-
kely kapu, amelyet a felújított mű-
velődési ház előtt fognak 
felállítani.  

Morus Tamás gondolata találóan 
kifejezi a csittszentiváni táborok 
közösségépítő és néphagyományt 
ápoló legfőbb célját, miszerint „ A 
hagyomány nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása”.  

Westerbeke-Gálfi Arabella 

A Madaras nevű települések az 
egész Kárpát-medencéből 2006 óta 
szorosra fűzték az összetartozás 
kötelékét azáltal, hogy a települé-
sek elkezdték rendszeresen meg-
szervezni a Madarasok találkozóját 
és gyerektáborát. 

Az ötlet Bartha Lászlótól szár-
mazik. Minden település szeretettel 
fogadta a kezdeményező szándé-
kot. A tábor vándor jellegű. Az öt 
Madaras közül három Erdélyben, 
kettő Magyarországon található.  

Két év kihagyás után idén Kun-
madarason került sor a Madarasok 
találkozójára. Nagyon pozitív él-
mény volt ismét találkozni, hiszen 
ezek a közösségi találkozók fonto-
sak a települések lakói számára, 
mivel az elmúlt 16 évben ismeret-
ségek, barátságok születtek. A vi-
lágjárvány miatti kényszerszünet 
megviselte az embereket, ezért is 
vállaltuk, hogy Mezőmadarason 
szervezzük a soron következő gye-
rektábort. Mi fogadtuk az öt tele-
pülésről érkező öt gyermeket és 
kísérőjüket. 

A tábor idején közösségünk tag-

jai, akárcsak egy jól működő gépe-
zet, egytől egyig hozzájárultak az 
esemény jó lebonyolításához. Ezért 
kivétel nélkül mindenkinek köszö-
net jár, hiszen az egész község ta-
núbizonyságot tett arról, hogy 
igenis létezik ebben a rohanó 21. 
században is összetartás, amikor 
mindenki egy célért dolgozik 
együtt, fáradtságot nem ismerve. 

A gyermektábor résztvevőinek 
napi ellátását a község asszonyai 
vállalták magukra. Ez azért is volt 
különösen jó élmény mindenki szá-
mára, mert megelevenedtek a régi 
hagyományok és anekdoták, amik 
már szinte elfelejtődtek, és ame-
lyek régen különböző események, 
nagy főzések alkalmával az össze-
jövetelek részét képezték. A részt-
vevők a Pro Ruris egyesület 
épületében szálltak meg, azonban 
erre nem lett volna lehetőség a 
helyi tanács támogatása nélkül. Az 
önkormányzat vezetősége nagy 
örömmel és odaadással karolta fel 
a tábor szervezését, az ezzel járó 
ügyek intézését. Nagy elégtétel 
számunkra, amikor a gyerekek örö-

mét és felszabadult boldogságát 
látjuk, s úgy érezzük, megérte a 
sok befektetett energia és munka. 

A községünkben működő ha-
gyományőrző csoport különböző, a 
térségre jellemző kézműves-foglal-
kozásokkal gyarapította a tábor 
programját. 

A Pataky-Ágotha általános is-
kola tanári közössége vállalta a 
programszervezés oroszlánrészét, 
hogy vonzó, sokszínű és érdekes 
foglalkozásokkal tegyék színessé a 
tábort. A gyerekek részt vehettek a 
szomszédos község lovas program-
ján, ahol lehetőség nyílt a lovag-
lásra is. Marosvásárhelyre is 
ellátogattak, ahol a Kultúrpalotát is 
megnézték.  

Szeretnénk külön megköszönni 
az iskola tanári közösségének a 
munkáját, amivel hozzájárultak a 
tábor sikeréhez.  

A tábor alatt sok barátság szüle-
tett, s ezáltal is összefonódnak a te-
lepüléseink.  

Kovács Ilona, Mezőmadaras 
polgármestere 
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Madarasok gyerektábora 
Köszönet a szervezőknek, a pedagógusoknak, a külsős szakembereknek, akik ezt a lángot próbálták átadni az elmúlt 20 évben és szeretettel 
ápolni mind a mai napig 

Tíz műhely a csittszentiváni táborban 

Minifoci-bajnokság 
Mezőmadarason  

Mezőmadaras községben nem-
csak a gyerekekre és az idősekre 
fordítunk figyelmet, hanem a kö-
zépkorúak ötleteit is felkaroljuk. 
Miután lejárt a gyerekek egyhetes 
tábora, újabb eseményre került sor, 
a minifoci-bajnokságra. Balázs At-
tila ötlete volt, hogy a környező 
községeket hívjuk meg futballbaj-
nokságra. 

Az ötletet felkarolta a mezőma-
darasi önkormányzat, s a rendez-
vényt anyagilag is támogatta.  

A bajnokságra nyolc környező 
település fogadta el a meghívást, 
így összesen tíz csapat mérte össze 
erejét: a mezőbándi, a mezőpaniti, 
a harcói, a galambodi, az udvar-
falvi, a marosszentiványi, a mező-
gerebenesi és a marosvásárhelyi 
csapatok, valamint a helyiek. 

A győztes csapat a mezőgerebe-
nesi Jövő – Viitorul lett, őt követte 

a helyi All Stars, a harmadik a paniti 
Előre panitiak! csapata. A negyedik 
helyen a mezőbándi Liverpool csa-
pat végzett. 

Nagyon jó hangulatú bajnokság 
volt, mindenki örült a találkozásnak 
és az együtt eltöltött időnek. E 
sporteseményből községünk hagyo-
mányt szeretne teremteni, hogy a fi-
atalok minél gyakrabban 
találkozzanak, ismerkedjenek és ba-
rátságok szövődjenek. Fontos, hogy 
a fiataljaink minél többet sportolja-
nak, s közösségben legyenek. 

Az esemény megszervezésében 
partner volt a marosszentkirályi 
sportegyesület. A mezőmadarasi 
szervezők közül az ötletgazdán, Ba-
lázs Attilán és édesapján, id. Balázs 
Attilán kívül sok támogatást nyúj-
tott Nagy Szilárd és Sipos Péter is. 

Kovács Ilona  
polgármester 

Nem szenvedtünk 
eleget?  

Ez a cím kérdés és egyben kije-
lentés is. A történet azzal kezdődött, 
hogy hallottam a törvény megjele-
néséről, amely szerint a kulákok 
utódai kártérítésben részesülhetnek. 
Én is megindultam az iratokat be-
szerezni a nagyapám kulákságáról. 
Az archívumból kellett kivenni az 
igazoló iratot, amely a halmozott 
hazugságokat tartalmazza, persze 
pénzért bocsátották ki. 

Ez nem volt elég bizonyíték. 
Legalább két személy közjegyző 
előtt tett vallomására is szükség 
volt. Akik ismerték nagyapámat, 
már 90 évesek, hisz én is 75 éves 
vagyok. Leírták ők is, én is tudom 
tanúsítani a sok megaláztatást, ami 
45 évesen özvegyen maradt nagy-
apámat érte. A fekete kocsi esete 
egy a sok közül, amely este vitte el, 
reggel hozta haza, összeverve. 
Gyermekei szenvedtek, fiát nem 
vették fel érettségi után az egye-
temre, pedig Székelykeresztúron él-
tanuló volt… Olyan sok minden 
volt, hogy az újság hasábjai nem 
volnának elegendőek ezek leírásá-
hoz.  

Ezekről nagyapám félt beszélni, 
a sírba vitte, mert a szocializmus 
éveiben halt meg.  

Jött a meglepő válasz a benyúj-
tott dossziémra: nagyapám nem 
volt kényszerlakhelyre költöztetve 
vagy kiköltöztetve, ezért nem va-
gyok jogosult a kártérítésre.  

Meglepő: csak Maros megyében 
van ez a törvény! Bizonyítani 
tudom, hogy a Hargita és Márama-
ros megyében élő, hasonló helyzetű 
unokák már több éve kapják ezt a 
kártérítést.  

Milyen ország ez? Úgy értelmez-
zük a törvényeket, ahogy akarjuk? 
De semmi esetre sem úgy, hogy az 
állampolgárnak megfeleljen! 

Az illetékeseknek nincs lelkiis-
meretük, vagy nem is ismerik a szo-
cializmus történéseit, és nem 
nyomasztja a lelküket életük végéig 
úgy, ahogy minket az átélt szenve-
dés. 

Azért írom ezt le, mert tudtára 
akarom adni a világnak, amíg még 
élek.  

Gál Irén ny. pedagógus, 
Gyulakuta  

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.   

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.  

A levélírók minden esetben tüntessék fel  

telefonszámukat és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro



Karikó Orsolya nagykőrösi 
cukrász munkája, a Huncut 
szilva herceg lett idén Ma-
gyarország tortája, a Magyar-
ország cukormentes tortája 
címet pedig a szegedi Gyuris 
László Nagyi kedvence fantá-
zianevű süteménye nyerte el 
– jelentették be hétfőn az Or-
szágházban tartott díjátadón, 
ahol az idei Szent István-napi 
kenyeret is bemutatták. 

Selmeczi László, a Magyar Cuk-
rász Iparosok Országos Ipartestüle-
tének társelnöke a 16. alkalommal 
meghirdetett Magyarország tortája 
verseny győzteséről elmondta: az 
egri vörösbor és a szilva ízének har-
monikus párosítása jellemzi Karikó 
Orsolya, a nagykőrösi Vanília & 
Gelarto Kézműves Cukrászat cuk-
rásza süteményét. 

A második helyezett a sziget-
szentmiklósi Levendula és Kert 
Cukrászdából a Lakatos Pál által 
készített Kék kötény kincse nevű 
torta lett, a harmadik helyen pedig 
a budapesti Major Cukrászdából 

Szivós Zita Évszakok nevű tortája 
végzett. 

Idén a versenymunkáknak mini-
mum 40 százalékban kellett tartal-
mazniuk felverteket vagy egyéb 
tésztarétegeket. A mák, a meggy, a 
tokaji borok és a tejföl több ver-
senyzőnél is megjelent, de előkerül-
tek olyan, a cukrászatban szokatlan 
különleges alapanyagok is, mint az 
édesburgonya, a kapor, a rozmaring 
vagy akár a libamáj. 

Nádori László, a Magyarország 
cukormentes tortája verseny zsűri-
jének elnöke közölte: Gyuris 
László, a szegedi Virág Cukrászda 
és Kávéház cukrászmestere Nagyi 
kedvence fantázianevű alkotásában 
megjelenik a málnavelő, a fehércso-
koládés pisztáciaropogós, a mascar-
pone mousse hibiszkuszvirággal és 
csipkebogyóvelővel, a piskóta 
pedig nem tartalmaz gabonalisztet. 

Az Egy Csepp Figyelem Alapít-
vány és a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestülete által tizen-
egyedik alkalommal meghirdetett 
cukormentes torta versenyben a má-

sodik helyezett Sztaracsek Ádám és 
Szirmai Péter lett a komáromi Já-
noska Cukrászdából Csokoládé ki-
rályfi nevű alkotásukkal, míg a 
harmadiknak Sabján Adrienn, a 
Cake to go Budapest cukrásza 
Epres túrógombóc nevű tortáját vá-
lasztotta a zsűri. 

A szervezők tájékoz-
tatása szerint a tortákat 
augusztus 19-től lehet 
megkóstolni a Magyar 
Ízek Utcájában, a Vár-
kert Bazárban és ország-
szerte több száz 
cukrászdában. Az árusító 
cukrászdák listáját au-
gusztus 16-tól a 
www.cukraszat.net olda-
lon lehet megtalálni.  

A torták minőségének 
védelme érdekében az 
idei évben is csak az év 
végétől lesznek nyilvá-
nosak a receptek, addig 
csak az ipartestület tagjai 
készíthetik. 

Az eseményen Septe 

József, a Magyar Pékszövetség el-
nöke bemutatta a díjazott Szent Ist-
ván-napi kenyereket. A két 
kategóriában meghirdetett verseny 
nyertese a Szent István-napi kenye-
rek közül a balmazújvárosi Balmaz 
Sütöde Kft. gulyáskenyere, az inno-
vatív kenyerek közül pedig a móra-
halmi Varga Pékség ásotthalmi 
üzemében készült batátás kenyér 
lett. 

Mindkét kategóriában adalék-
mentes termékekkel lehetett in-
dulni. 

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda nemzetközi kommu-
nikációért és kapcsolatokért felelős 
államtitkára a díjak átadása után 
megjegyezte: a történelmi aszály el-
lenére is Magyarország élelmiszer-
biztonsága – beleértve a 
gabonaellátást is – biztosított. (MTI) 

– Hogyan hat ez a fiatalokra, és 
nem csak a pornográfia? 
– Amit elsősorban kiemelnék: ez 

egy jutalmazási rendszer. Lényegé-
ben egy készen kapott anyag, ami 
adrenalint termel az idegrendszer-
ben, és élvezetet vált ki. Innen 
kezdve pedig egy folyamatos sóvár-
gás is kialakulhat, ami már maga a 
függőség. Az is egyértelműen mér-
hető, hogy azoknál, akik nagy 
mennyiségben néznek pornót, fenn-
áll az agyi területek romlása. Az agy 
plasztikus, így tehát egy rugalmas 
rendszerről beszélünk, legalábbis 
30 éves korig. Onnan a plasztikus-
ság csökken, azaz az idegsejtek 
nem termelődnek olyan mértékben, 
és a receptorok nem képesek olyan 
sebességgel regenerálódni, mint az-
előtt. Ha az agyi rendszerben jelen 
van valamilyen függőség, még erő-
teljesebb lehet a romlás. Továbbá az 
idegrendszerünkre nagymértékben 
hatnak az érzelmek, de a pornográ-
fia is. Mivel készen kapjuk a tartal-
mat, egy idő után az következik, 
hogy az emberek egy lépést sem 
akarnak tenni azért, hogy szociális 
kapcsolatot alakítsanak ki. Fiatalok 
körében gyakran találkozunk azzal 
a problémával, hogy egy ideig ké-
pesek kapcsolatokat kialakítani, 
utána viszont valamiért elkezdenek 
pornográf tartalmat fogyasztani. 
Azt vallják, hogy úgyis kudarccal 
jár a lányokkal való kapcsolat, ezért 
inkább a pornográf tartalomhoz me-
nekülnek, mert úgy gondolják, 
ugyanolyan kielégüléssel jár, mint 
egy kapcsolat, és még erőfeszítést 
sem kell tenni érte. A pornó a vizu-
ális rendszerben is gondot okoz, 
mert nagyon nehéz elkülöníteni a 
sztereotip tartalmakat a valóságtól. 
Véleményem szerint ez is óriási 
probléma, és főleg a nagyon fiatal 
korosztályt érinti. 

– Mikor kezdenek el a fiatalok 
pornót nézni? 
– Ne legyünk naivak. Már a 10-

11 éves korosztály esetében is jel-
lemző a túlszexualizált vagy 
pornográf tartalmak fogyasztása. 
Ők nem tudják elkülöníteni a való-
ságtól az ilyen jellegű tartalmakat, 
mert a szimbolikus gondolkodás 
még nincs kialakulva. Ez a gyakor-
latban azt jelenti, hogy azt, amit egy 
pornófilmben látnak, a valós pár-
kapcsolat makettjeként képzelik el, 
azt gondolják, hogy olyan egy valós 
párkapcsolat. Holott egyértelműen 
sztereotípiák ezek a tartalmak, és a 
valóságban sem egy buli, sem egy 
párkapcsolat nem ilyen. Válaszolva 
a kérdésre, azt tudnám még elmon-
dani, hogy a fiatalok egyre koráb-
ban kezdenek el pornográf 
tartalmakat nézni. Ez azért is prob-
léma, mert az érzelmi és kognitív 
érettség nem alakul ki korábban. 
Azaz azt mondhatjuk, hogy annak 
ellenére, hogy fizikailag korábban 
serdülnek, vagyis a mai tinédzserek 
felnőttebbnek néznek ki, mint 
mondjuk 20 évvel ezelőtt, az ér-
zelmi és kognitív érés nem követke-
zik be hamarabb. Felmérések 
alapján már a negyedik-ötödik osz-
tályos korosztály egy része is néz 
pornót, akár a 30%-uk. Ez azért is 
gond, mert az osztály nagy része 
még nem lépett a serdülőkorba. Ha 
pedig megmutatják egymásnak a 
tartalmakat, akár traumatizálhatják 
is egymást. 

– Mennyi ideig nézik naponta az 
emberek – hiszen nem csak fiata-
lokról beszélünk – a különféle 
pornográf tartalmakat? 
– Nagyon nehéz ezt pontosan 

meghatározni, mert a viselkedési 
függőségek nagyon kis része kerül 
klinikai ellátásra. Valós számokat 
pedig a klinikai ellátás alapján tu-
dunk mondani. Azt látjuk, hogy 
összességében online tartalmakat a 
14-18 éves korosztály átlagosan 

napi 7-9 órán keresztül is néz. 
Ebből pedig 1-2 óra pornónézésre 
megy el, de olyan példákat is le-
hetne mondani, hogy egyesek napi 
12 órát használják az internetet, és 
ebből 8 óra – azaz egy teljes mun-
kanap – pornográf tartalmak né-
zése. Természetesen ott van a másik 
véglet is, van aki egyáltalán nem 
néz pornográf tartalmakat, és nem 
használja az internetet napokon ke-
resztül. 

– Lehet, vagy egyáltalán érde-
mes-e harcolni a pornográf tar-
talmak ellen? 
– Szerintem érdemes harcolni, 

olyan szempontból, hogy a tarta-
lomgyártók figyelmét kell felhívjuk 
elsősorban arra, hogy az ő szerepük 
kulcsfontosságú, és az övék a fele-
lősség. Meg kell indokolni, hogy az 

idegrendszerre káros lehet a túlzott 
pornófogyasztás. Rájöttek a tarta-
lomgyártók, hogy az agresszív tar-
talom, megkeverve a pornográffal, 
lövedékként jut az idegrendszerbe. 
Emiatt pedig nagyobb valószínű-
séggel alakul ki függőség, így sok-
kal jobbak lesznek az eladási 
adatok. Óriási üzleti szektor épült 
arra, hogy a pornográf és túlszexu-
alizált tartalmak hogyan jelenjenek 
meg. Számos marketingfajtáról be-
szélhetünk, amelyek hozzájárulnak, 

hogy ilyen jellegű tartalommal ta-
lálkoznak nemcsak a fiatalok, 
hanem a gyermekek is. Vélemé-
nyem szerint a harcunk egyik leg-
fontosabb eleme, hogy erre 
felhívjuk a tartalomgyártók figyel-
mét, a felelőségükre, hogy tegyenek 
valamit annak érdekében, hogy 
ezek a tartalmak ne készüljenek el, 
vagy tényleg csak azoknak szólja-
nak, akik felnőttek, és racionális 
döntést tudnak hozni, hogy milyen 
tartalom jó vagy nem jó nekik. Ezt 
követően mindenki maga dönt. Vi-
szont ebben az esetben az a legna-
gyobb kérdés, hogy egy fiatal vagy 
egy gyermek tud-e racionális dön-
tést hozni ezekben a kérdésekben? 

– Mit lehetne tenni, hogy a gyer-
mekek tekintetében javuljon a 
helyzet? 
– A szülők figyelmét mindenkép-

pen fel kell hívni arra, hogy nem 
lehet ma már megtenni, hogy a 
gyermeket korlátozás nélkül a szá-
mítógép vagy bármilyen okosesz-

köz előtt hagyjuk. Minden szülőnek 
nehéz ez a kérdés, különösen akkor, 
amikor prepubertás korba kerül a 
gyermeke. Hiszen ilyenkor vágynak 
a fiatalok leginkább az önállóságra 
és egyedüllétre. Én azon a vélemé-
nyen vagyok, hogy a bizalmas kap-
csolattal tudunk a legtöbbet segíteni 
a fiataloknak. Ha közösen meg tud-
juk beszélni ezeket a tartalmakat és 
azt, hogy mindenkinek vannak 
ilyen vágyai. Ami a legfontosabb: 
meg kell beszélni, hogy mi a való-

ság és mi az, amit egy médiatarta-
lom közvetít. Ha ezeket sikerül 
meglépni, akkor megtaláltuk a leg-
jobb megoldást. Egy másik járható 
út, hogy figyelni kell azokra a bizo-
nyos korosztályos karikákra a mé-
diatartalmak esetében. Ma egy 
12-es karika azt is jelentheti, hogy 
túlszexualizált vagy pornográf tar-
talma van az adott műsornak. 

– Talán a legfontosabb kérdés, 
hogy hogyan lehet visszaterelni a 
fiatalokat a pornóról a személyes 
kapcsolathoz, a párkapcsolat-
hoz? 
– Meg kell magyarázni, hogy egy 

valós kapcsolat sokkal több előny-
nyel és élvezettel járhat, mint egy 
virtuális. Ez minden téren igaz. 
Gondoljunk bele, hogy számos fia-
talnak 2000 barátja van a közösségi 
médiás oldalakon, tehát vannak ba-
rátai, de egyetlen valós kapcsolata 
sincs, senki, akivel el lehetne menni 
valahova a valóságban. A szemé-
lyes, fizikai jelenléten alapuló kap-

csolatokat a virtuális „találkozások” 
egyáltalán nem tudják helyettesíteni. 
Nagyon remélem, hogy fel tudjuk 
hívni a fiatalok figyelmét arra, hogy 
nem baj, ha online is jelen vannak, 
de legyenek jelen az offline életben 
és a valós kapcsolatokban is. Ezekbe 
energiát kell fektetni, és meg kell ta-
nulni, hogyan kell egy kapcsolatot 
kialakítani és megőrizni. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy ezek olyan ér-
tékek egy ember életében, 
amelyekre érdemes figyelni. 

Nagy-Bodó Szilárd 
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Hogyan hat a gyermekek fejlődésére a felnőtt-tartalom 
Te is pornón nőttél fel? 

A szexualitással és a pornográfiával kapcsolatos témakörök 
hallatán a legtöbb ember inkább csendben marad. Egyesek  
szégyellnek erről beszélni, mások úgy gondolják, hogy ez nem 
tartozik a nyilvánosságra. Természetesen nem kell világgá 
kürtölni, hogy kinek hogyan alakul a szexuális élete, azonban 
nem szabad behunyt szemmel elmenni a tény mellett, hogy a 
fiatalok egyre hamarabb keresik fel a pornóhonlapokat, és 
sokszor napi több órát töltenek el rajtuk. Ebből kifolyólag ki-
alakulhat a pornófüggőség, és az sem ritka, hogy egy párkap-
csolati kudarc után egyesek ide menekülnek. 
A pornófilmek lélekre, fejlődésre és önképre gyakorolt hatá-
sáról kérdeztük Hal Melinda pszichológust. 

Hal Melinda               Forrás: a Vibe Fesztivál Facebook-oldala

A Huncut szilva herceg lett Magyarország tortája 

Fotó: MTI/Illyés Tibor



ADÁSVÉTEL 

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolok, az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel. 
0748-882-828. (16170-I) 

LAKÁS 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-260-
688. (sz.-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 

garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 

sétányon. Tel. 0749-425-152. (16675) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőjavítást bármilyen 

anyagból (cserepes lemezből is), já-

rólaplerakást, külső szigetelést (saját 

anyagból is), kőművesmunkát, kerí-

téskészítést. Nyugdíjasoknak 18% 

kedvezmény. Tel. 0753-967-492, 

0751-622-195, István. (16570) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjaví-
tást, zsindelytető készítését, javítá-
sát, cserépátforgatást, ácsmunkát, 
meszelést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16522-I) 

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 KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 
0746-972-003, Fülöp Hunor. 
 (16568-I) 

KÉSZÍTÜNK külső redőnyöket, sza-
lagfüggönyöket, szúnyoghálót. Tel. 
0744-121-714. (16517) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú az út, mely 
sírotokhoz vezet,  
sokszor odavisz az emlékezet. 
Csendes a temető, nem jön 
felelet,  
áldott szép emléküket, 
szeretetüket szívünkben 
hordozzuk. 
Fájó szívvel emlékezünk 
drága jó szüleimre, a nyomáti 
NAGY ELLÁRA augusztus 2-
án, halálának negyedik 
évfordulóján, valamint NAGY 
JÁNOSRA augusztus 23-án, 
halálának tizenkettedik 
évfordulóján.  
Emléküket őrzi leányuk és 
családja, valamint unokájuk 
és családja. (16671) 

Bennünk él egy arc, egy 
meleg tekintet, egy simogató 
kéz, egy lehelet. Bennünk él a 
múlt, a végtelen szeretet, 
őrizzük, óvjuk emlékedet. 
Fájó szívvel emlékezünk 
augusztus 2-án a szerető, 
gondos férjre, édesapára, 
nagytatára, apatársra, 
rokonra, barátra, a nyomáti 
születésű NAGY MIKLÓSRA 
halálának első évfordulóján. 
Bánatos felesége, lánya, fia és 
családjuk, valamint a szerető 
unokája, Abigél. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! (16589-I) 

Az idő elmúlhat, 
szállhatnak az évek, 
míg élünk, nem feledünk 
téged. 
Szomorú szívvel és végtelen 
szeretettel emlékezünk augusz- 
tus 2-án CSEH SÁNDORRA 
halálának második évforduló-
ján. Gondoskodó szeretete 
örökké velünk marad. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Felesége, Ilonka, leánya, 
Juditka. (16620-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

BARTHA ÖDÖN 
életének 77. évében 2021. no-
vember 12-én elhunyt. 
Temetése 2022. augusztus 4-én, 
csütörtökön 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 

Búcsúzik tőle testvére, Bartha 
Sándor és családja, rokonai 

és szomszédai. 
Nyugalma legyen csendes! 

(16666) 
 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy  

BEREKMÉRI JÁNOS 
az Imatex volt dolgozója 

életének 93. esztendejében el-
hunyt. 
Temetése kedden, augusztus 2-
án 14 órakor lesz a gernyeszegi 
temetőben. 

A gyászoló család. (16688-I) 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szerető édesanya, nagymama, 
anyós, rokon és szomszéd, 

BARABÁS JULIANNA 
szül. Ráduly 

2022. július 30-án, 86 éves korá-
ban, türelemmel viselt, hosszú 
betegség után csendesen megpi-
hent. Temetése 2022. augusztus 
2-án, kedden 15 órakor lesz a 
Jeddi úti temetőben. Drága szép 
emlékét örökké szívünkben őriz-
zük.  

Gyászoló szerettei. (16694-I) 
 
 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett apa, após, nagyapa, 
testvér, rokon és ismerős,  

ORBÁN ISTVÁN  
82 évesen hosszú szenvedés 
után elment közülünk. 
Temetése augusztus 3-án, szer-
dán 13 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. Nyugodj békében! 

Szerettei. (16696) 

Fájó szívvel búcsúzunk  
SZABÓ ANDRÁSTÓL.  

Nyugodj békében! 
Az Azomureş volt 

sziklamászócsapat-beli társai. 
(16698-I) 

 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Együttérzünk a gyász nehéz 
perceiben volt munkatársunk-
kal, Barabás Tiborral és csa- 
ládjával szeretett ÉDESANYJA 
elvesztése miatt érzett fájdal-
mukban. Nyugodjon békében! 
A Cetănaş család. (sz.-I) 

Őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki 
volt igazgatónknak, Barabás 
Tibornak és családjának 
szeretett ÉDESANYJA elvesz-
tése miatt érzett fájdalmukban.  
Vigasztalódást kívánunk a 
családnak, nyugodjon béké-
ben! 
Az Imatex Rt. munkaközössége. 
(sz.-I) 

Mélyen együttérzünk kolléga-
nőnkkel, Pál Annamáriával 
szeretett ÉDESAPJA elhunyta 
okozta fájdalmában. 
A Dacia Általános Iskola 
munkaközössége részvétét 
fejezi ki a gyászoló családnak. 
(16692-I) 

Semmi sem fájdalmasabb az 
életben, mint a szeretett 
személy elvesztése. Osztozunk 
kolléganőnk, Pista Monica 
fájdalmában ezekben a 
fájdalmas percekben, amikor 
szeretett ÉDESANYJÁTÓL 
búcsúzik. Őszinte részvétünk a 
gyászoló családnak. 
A Gedeon Richter Románia Rt. 
munkaközössége. (sz.-I) 

Együttérzésünket fejezzük ki 
Pista Mónikának és családjának 
szeretett ÉDESANYJA el-
hunyta okozta mély 
fájdalmában. Szakács István és 
családja.  (sz.-I) 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI OSZTÁLY 
 

Közlemény 
a projekt besorolási szakaszát illető döntésről 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS értesíti az érdekelteket, 
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
besorolási döntése alapján környezetei hatástanul-
mány nélkül végezhető el a Bitumenes burkolat le-
rakása a 134-es jelzésű megyei út Gyulakuta – 
Székelyvécke, Maros megye szakaszon elnevezésű 
projekt, amelyet Maros megyében, a 134-es jel-
zésű megyei út Gyulakuta – Székelyvécke – 13C jel-
zésű országút kereszteződése szakaszon, 
Fehéregyháza község területén javasol elvégezni.  
A javasolt tervre vonatkozó információk megtekint-
hetők a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
Marosvásárhely, Hídfő utca 10 sz. alatti székhelyén 
hétfőn 9–15 óra, keddtől péntekig 9–12 óra között, 
valamint a http://apmms.anpm.ro weboldalon.  
Az érdekeltek a besorolási döntéstervezetre vonat-
kozó megjegyzéseiket/ellenvetésüket elküldhetik 
a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség inter-
netes oldalán való közzétételtől számított 10 napos 
határidőn belül. 
 
        Az ELNÖK nevében 

   Szász Zoltán Tibor Paul Cosma 
   megyemenedzser  FŐJEGYZŐ 

 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
ALKALMAZUNK RECEPCIÓST (nőt vagy férfit) a marosvásárhelyi DOINA-JENŐ PANZIÓBA. Az 
önéletrajzok benyújthatók a Zsidó Vértanúk (Evreilor Martiri) utca 25/C szám alatt (Tudor negyed). Tel. 
0745-428-506. (66671-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A Marosvásárhelyi 
Nyugdíjasok Önsegélyző 

Pénztára (CARP)  
augusztus 18-án nyári bált szervez  

tagjainak a marosvásárhelyi Darina vendéglőben. 
Érdeklődni a 0265-262-651-es telefonszámon,  

illetve a marosvásárhelyi CARP Facebook-oldalán.  

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

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

- 0265/262-907 
Méltányos reklámdíj fejében  

állandó szereplője lehet 
a FONTOS TELEFONSZÁMOK  

rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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Adásszerkesztőt keres az Erdély TV 

Ha a pontosság az egyik fő erényed, rendszerszerető egyéniség vagy, és rugalmasan, higgadtan kezeled 
a stresszhelyzeteket, miközben van némi műszaki érzéked is – az Erdély TV adásszerkesztője lehetsz! 

Fő feladataid: a televíziós adásmenet, archívum és YouTube-csatorna kezelése, illetve szövegszerkesz-
tés. 

Jelentkezz az allas@erdely.tv e-mail-címen 2022. augusztus 12-ig, hogy az Erdély TV fiatal, dinamikus 
csapatának tagja lehess!


