
Egyedi és különleges kezdeményezésként indult a Szféra jó 
pár évvel ezelőtt, és sikerült meg is maradnia annak mind-
máig. A fiatal marosvásárhelyi értelmiségiek által létreho-
zott, a Vox Novum Egyesület által szervezett minifesztivál 
mára szinte kultikus nevet szerzett magának, és ez nem vé-
letlen: azok látogatják (szinte minden évben ugyanazok), 
akik szeretik a kortárs művészeteket, a magas kultúrát, a 
nívós szórakozást, a változatosságot és a sokszínűséget, ki-

csit kilógnak a sorból, nem nyárspolgárok és nem panelpro-
lik, sok esetben fiatalok még és családosok – a Szféra zavar-
talan szórakozási, találkozási lehetőséget biztosít kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt, ez pedig az idén sem volt másként. 

Bemelegítő?  
Felkavarta a romániai politika és közélet amúgy is bűzlő mocsa-

rát a magyar miniszterelnök tusványosi beszéde. Egyes politikusok 
és hisztériakeltésre szakosodott sajtósok addig szították a közhan-
gulatot, amíg előzmény nélküli következményeket nem vont maga 
után. 

Pénteken jelentette be a Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 
elnöke, hogy beidézik a tanácshoz a magyar miniszterelnököt a tus-
ványosi beszéde miatt, miután a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Iaşi 
megyei szervezetének elnöke feljelentést tett ellene.  

A CNCD elnöke elmondta, a törvény értelmében minden feljelen-
tést a felek beidézése követ. Az elnök szerint előfordult, hogy az egyik 
beidézendő fél egy szomszédos ország miniszterelnöke volt. Azt is 
mondta, hogy a beidézett felek benyújthatják az álláspontjukat, és 
akár képviselőt is küldhetnek a CNCD-hez, azonban nem kötelező 
élniük ezzel a lehetőséggel. Az ügy elemzésének felelőse javasolja a 
döntést, amit a tanács megvitat. 

A liberális politikus a diszkrimináció megelőzéséről és bünteté-
séről szóló 2000/137-es kormányrendeletre hivatkozva tette meg fel-
jelentését, mivel szerinte a magyar kormányfő rasszista és 
idegengyűlölő kijelentéseket tett a tusnádfürdői „magánrendezvé-
nyen”, amelyen nem kormányfői minőségében vett részt, látogatása 
ugyanis nem szerepelt a román külügyi tárca hivatalos programjában. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Mózes Edith 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Kaáli Nagy Botond

Új érettségi, de 
ilyen formában? 
A World Vision Románia felméréséből 
az derül ki, hogy tízből hat diák nem 
ért egyet azzal, hogy román nyelvből, 
matematikából, természettudomá-
nyokból, történelemből, földrajzból és 
társadalomtudományokból szervezze-
nek számukra közös írásbeli próbát az 
érettségin.  

____________2. 
Méhnyakrákszűrés 
Augusztus 1-től további kilenc, zömé-
ben székelyföldi kórház kapcsolódott 
be az európai uniós alapokból finan-
szírozott, a központi fejlesztési régió-
ban zajló méhnyakrákszűrési 
programba.  

____________4. 
Ötvenöt éve lett  
dr. Pongrácz Antal 
világbajnok 
Ötvenöt évvel korábban, 1967-ben 
aratta sportpályafutása legnagyobb di-
adalát dr. Pongrácz Antal, a marosvá-
sárhelyi párbajtőrözés legkiválóbb 
képviselője, a Teheránban megrende-
zett ifjúsági világbajnokságon.   

____________6. 

Szféra 2022 

Egy udvar színei 

Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 



A World Vision Románia felmé-
réséből az derül ki, hogy tízből 
hat diák nem ért egyet azzal, 
hogy román nyelvből, matema-
tikából, természettudományok-
ból, történelemből, földrajzból 
és társadalomtudományokból 
szervezzenek számukra közös 
írásbeli próbát az érettségin. 
Ugyanakkor tízből hét diák azt 
szeretné, hogy maradjon köte-
lező vizsgatárgy a szaktantárgy. 

Szabó Szabolcs, a Maros Megyei 
Magyar Diáktanács tiszteletbeli el-
nöke hangsúlyozta, hogy ez egyelőre 
csak tervezet, még nem lépett ha-
tályba. Véleménye szerint egyhamar 
nem is fog, hiszen a tervezet végig kell 
járja a bürokratikus utat. Az egykori 
diákvezér úgy vélekedett, hogy egy 
parlamenti közvitán rá fogják bizonyí-
tani a tervezetre, hogy nem járható út, 
és nem kell keverni a tantárgyakat. 
Helyette inkább a mostani rendszerből 
kellene néhány elemet alkalmazni a 
tanügyi reform során. Szabó Szabolcs 
azok közé tartozik, akik nem értenek 
egyet a módosítással, és reménykedik, 
hogy a diákok, a tanárok és a szakszer-
vezetek közös erővel képesek lesznek 
végrehajtani egy olyan tanügyi refor-
mot, amelyre nagy szükség van. 

Kevesebb mint egy hónap múlva, 
szeptember 5-én kezdetét veszi a 
2022-2023-as tanév. Ilyen rövid idő 
alatt szinte lehetetlen átvinni a terve-
zetet, még akkor is, ha jelenleg az 
érettségi a kérdés. Szabó Szabolcs ki-

emelte, hogy az oktatási törvényben 
több olyan dolog is van, amit ki kel-
lene egészíteni, ilyen a szexuális neve-
lés bevezetése, a digitális oktatás 
minőségének javítása. Az MDT tiszte-
letbeli elnöke szerint ezek kellene le-
gyenek az alappillérek. Bár elég jó a 
törvénytervezet, még szükség van vál-
toztatásokra, erre jó példa az érettségi, 
és külön aláhúzta, hogy a jelenlegi for-
májában nem is lenne életképes a tör-
vény. 

Az MDT egykori elnöke kiemelte, 
hogy egy rossz törvényt vagy egy tör-
vénynek a rossz részeit csak vita útján 
lehet megváltoztatni és tökéletesíteni. 
Ahhoz, hogy valami megváltozzon és 
fejlődni tudjon, elengedhetetlen a 
konstruktív vita. Szabó Szabolcs sze-
rint a World Vision Románia felméré-
séből az derül ki, hogy tízből hat diák 
nem támogatja azt a pontot, amely az 

érettségire vonatkozik, más részek te-
kintetében nincs ekkora ellenállás. 
Hisz abban, hogy a törvénytervezetet 
megváltoztatják. Észérvek ütközteté-
sével megoldható, hogy életképes tör-
vénytervezet kerüljön közvitára, amit 
el lehet fogadni, és amely valóban 
segít a romániai oktatás helyzetén. 

Szabó Szabolcs hozzátette, nagyon 
fontos, hogy valamilyen reformok be-
következzenek az oktatásban. Elmon-
dása szerint lehet és kell is vitázni 
arról, hogy milyen változtatások le-
gyenek, és valamit tenni kell, hiszen a 
helyzet tarthatatlan. Meg kell találni az 
utat, de ezt csak úgy lehet elérni, ha 
közvélemény-kutatásokat végeznek és 
törvénytervezeteket vitatnak meg. 
Szabó Szabolcs véleménye szerint ez 
a járható út ahhoz, hogy egy megfelelő 
törvény szülessen, amely mindenki 
számára előnyös lesz.

 

IDŐJÁRÁS 
Záporeső,  
zivatar lehetséges 
Hőmérséklet: 

max. 28 0C 
min.  16 0C

Ma ÁBRAHÁM,  
holnap JÁCINT napja. 
ÁBRAHÁM: héber eredetű, je-
lentése: sokaság atyja.  
JÁCINT: görög eredetű férfinév, 
a görög mitológiai névnek a latin 
Hyacinthus formájából szárma-
zik. Női párja: Jácinta. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 12.

1 EUR 4,8909
1 USD 4,7450

100 HUF 1,2438
1 g ARANY 272,6466

Ma kezdődik a pótérettségi 
A román nyelv és irodalom írásbelivel augusztus 16-án 
(ma) megkezdődik a sikertelenül érettségizett vagy a meg-
mérettetésből kimaradt fiatalok vizsgasorozata. 17-én, szer-
dán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 18-án, 
csütörtökön a választott tantárgyból, 19-én, pénteken anya-
nyelvből adnak számot tudásukról a pótérettségizők. A szó-
beli kompetenciavizsgák augusztus 22–29. között zajlanak. 
Az óvások előtti, ideiglenes vizsgajegyeket augusztus 31-
én, a végső eredményeket szeptember 3-án teszik közzé.  

A héten lejár a hosszított program 
Augusztus 19-ig, péntekig fogadja hosszított program sze-
rint ügyfeleit a Maros megyei útlevélosztály a marosvásár-
helyi Călăraşilor utca 26-28. szám alatt. Az ügyfélfogadás 
két órával hosszabb, 8.30-tól 18.30-ig tart az eredeti 16.30 
óra helyett. 

Republic-koncert a várban 
A Kincses Kolozsvár Egyesület, partnereivel közösen, a Re-
public zenekar számára erdélyi koncertturnét szervez Ezt 
a földet választottam címmel. Az ötállomásos turné kereté-
ben az együttes Marosvásárhelyen, a várban koncertezik 
augusztus 16-án, kedden 21 órától. A belépés ingyenes. Az 
esemény partnere a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal. A turné fő támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága. 

Gonda Zoltán kiállítása  
a Bernády Házban 

A debreceni képzőművész Második otthonom című egyéni 
tárlata augusztus 18-án, csütörtökön 18 órakor nyílik meg 
a marosvásárhelyi Bernády Házban. Gonda Zoltán festő-
ként, grafikusként is jól ismert alkotó, az erdélyi művészte-
lepek és galériák gyakori vendége. Közel hat évtizede indult 
művészi pályáján sokfelé szerzett elismerést, és alkotott 
maradandót, a Maros-mezőségi Művésztelepnek is törzs-
tagja. Mostani kiállítása is addig látogatható, amíg a mező-
madarasi alkotótábor, ahol újra vendégeskedik, augusztus 
28-án be nem zárja kapuit. A Bernády galériában zajló nyi-
tóeseményen a kiállítót Czirjék Lajos, a mezőségi művész-
telep vezetője köszönti. Gonda Zoltán alkotásait Nagy 
Miklós Kund művészeti író méltatja. 

Nyáresti moziélmények 
Egy éve indult a Csütörtök a múzeumban program. Ebből 
az alkalomból a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal minden augusztusi csütörtök 
estén 9 órától filmvetítésre várja az érdeklődőket a Művész 
moziba. 18-án a Pentru mine tu eşti Ceauşescu című, 
2021-es, többszörösen díjazott dokumentumfilm (rendező: 
Sebastian Mihăilescu) van műsoron, 25-én a Valan – Az an-
gyalok völgye című 2019-es thriller zárja a vetítések sorát 
(rendező: Bagota Béla). A 18-i film 12 éven aluliaknak csak 
szülői felügyelettel ajánlott, a 25-i 16 éven aluliaknak nem 
ajánlott. A jegy egy vetítésre 12 lejbe kerül, és a Maros Me-
gyei Múzeum Néprajzi és Népművészeti Osztályának kiál-
lításai is megtekinthetők vele a nyitvatartási időben.  

7–11 éves fiúkat keresnek  
a Borsikába 

A Borsika néptáncegyüttes 7–11 éves fiúkat vár az együt-
tesbe, akiket hivatásos néptáncoktatók tanítanak majd.  
Az érdeklődők szeptember 1-jéig jelentkezhetnek a  
0744-517-179-es telefonszámon vagy a borsikaegyesu-
let@gmail.com e-mail-címen. Az együttesről bővebben a 
www.borsikames.ro honlapon olvashatnak.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

16., kedd 
A Nap kel  

6 óra 21 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 30 perckor.  
Az év 228. napja,  

hátravan 137 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Nem túl népszerű a diákok körében a tervezett módosítás  
Új érettségi, de ilyen formában? 

Tamási Áron-fesztivál  
a Csűrszínházban 

Augusztus 17–21. között a mikházi Csűrszínházban, a 
székely író halálának 125. évfordulója alkalmából ren-
dezvénysorozatra kerül sor. A Békéscsabai Jókai 
Színház a Vitéz lélek című előadást, a gödöllői Hang-
jegy színház az Énekes madarat viszi színre, a Maros 
Művészegyüttes az Ábel táncszínházi produkciójával 
és a Spectrum Színházzal közösen színpadra állított 
Boldog nyárfalevél című előadással lép fel, a Soproni 
Petőfi Színház, a Forrás Színház, a Váci Dunakanyar 
Színház, a Pesti Magyar Színház és a Komáromi 
Jókai Színház közös produkciójaként látható, hallható 
Szarka Gyula Tücsöklakodalom mesekoncertje.  
A Soproni Petőfi Színház, Zentai Magyar Kamaraszín-
ház elhozza Mikházára az Ördögölő Józsiás című 
zenés tündérjátékát. Az eseményt és a Tamási Áron 
életéről szóló kiállítást megnyitja A. Szabó Magda, a 
Tamási Áron 125 Emlékév Budapest projektvezetője, 
közreműködik Pataki András és Török Viola. A prog-
ram követhető a www.csurszinhaz.ro honlapon és a 
Csűrszínház Facebook-oldalán. 

Könyvbemutató  
a Tamási 125 fesztivál keretében 

A Tamási 125 fesztivál keretében augusztus 18-án, 
csütörtökön 17 órától a mikházi Csűrszínházban mu-
tatják be Barabás László néprajzkutatónak és Bálint 
Zsigmond fotóművésznek a Mentor Könyvek Kiadó 
gondozásában megjelent Összenéztünk, értettük egy-
mást című kötetét, amelynek tematikája a dramatikus 
népszokások, és amely szorosan kötődik Tamási Áron 
életművéhez. A bemutatón két rövidfilmet is levetíte-
nek a nyárádmenti népi szokásokról, játékokról. A 
szerzőpárossal ifj. Király István, a kiadó vezetője be-
szélget. 

Barokk koncert a Vártemplomban 
Inter arma silent clamant Musae – A múzsák nem hall-
gatnak címmel barokk koncertre kerül sor augusztus 
18-án, csütörtökön 18 órától a marosvásárhelyi Vár-

templomban a La Pellegrina21 együttes előadásában. 
A művészek arra keresik a választ, hogy hogyan jele-
nik meg a háború és a veszteség okozta fájdalom a 
zenében. A zenei alapot a harmincéves háború idején 
írt darabok adják, amelyeket későbarokk énekes és 
hangszeres művek egészítenek ki. Az együttest – 
melynek neve egyszerre utal a tagok egyéni életútjára 
és közös zenei felfedezőútjukra, valamint a 21. szá-
zadra és az alapítás évére – Kupán Zsuzsánna, Dávid 
Gergely és Ferenczi Balázs hozták létre Marosvásár-
helyen. A mostani koncerten további négy fiatal ze-
nésszel működnek együtt, a La Pellegrina21 ugyanis 
nem pusztán együttes, hanem tehetséggondozó pro-
jekt is, amelynek célja minél több lehetőséget biztosí-
tani fiatal pályakezdő zenészeknek a fellépésre. A 
projekt megvalósításához támogatókat keresnek, a 
felajánlott összegeket a koncert végén a bejáratnál 
lévő adománygyűjtő perselyben lehet elhelyezni. A 
koncert az együttes Facebook-oldalán is követhető 
lesz élőben. 

Eifert János fotókiállítása  
Marosvásárhelyen  

Augusztus 18-án 18 órától lesz a marosvásárhelyi vár 
Szűcsök bástyájában Eifert János Balogh Rudolf-díjas 
néptáncos, fotográfus, fotóművész, fotóriporter és akt-
fotós Ars poetica című művészfotó-kiállítása. Eifert 
János 1960 és 1977 között a Honvéd Együttes hivatá-
sos táncosa volt, 1978-tól dolgozik fotósként, képszer-
kesztőként. A Magyar Fotóművészek Szövetsége 
szakkollégiumának, mesterkurzusának vezető tanára. 
Műveivel a világ rangos nemzetközi diaporáma-feszti-
váljain számos díjat, grand prix-t nyert. Magyarországi 
nemzetközi fotókiállítások és fesztiválok művészeti 
vezetője, a jelenkori Fotóművészeti Gyűjtemény és 
Dokumentáció ötletadója és társalapítója, első művé-
szeti vezetője; a Hungart alelnöke, a Szerzői Jogi 
Szakértő Testület tagja, az Artphoto Galéria internetes 
kiállítóhely art direktora, a Nemzeti Táncszínház Ke-
rengő Galériájának művészeti vezetője. Több fotó- 
magazin szerkesztője, alkotója. Eifert Jánosnak 150 
önálló kiállítása volt, 650 csoportos kiállításon szere-
pelt. A marosvásárhelyi tárlat egy hónapig, szeptem-
ber 18-ig látható. 

RENDEZVÉNYEK

Nagy-Bodó Szilárd 

        Fotó: Nagy Tibor (archív)



Néhány hónap alatt Románia a 
NATO-t jellemző egység, szolida-
ritás és kohézió szimbólumává 
vált – mondta Klaus Iohannis hétfőn 
Konstancán, a román tengerészet 
napján tartott ünnepségen. 

Beszédében az államfő köszönetet 
mondott a szövetséges államoknak a ka-
tonáik romániai jelenlétéért. Hangsú-
lyozta, hogy a Fekete-tenger ma az 
euroatlanti biztonság szempontjából 
stratégiai fontosságú térségnek számít, 
amit a több mint 5000 NATO-katona je-
lenléte is bizonyít. 

Iohannis kijelentette, hogy Románia 
végre fogja hajtani a madridi csúcson el-
fogadott határozatokat, és szövetségese-
ivel együtt hosszú távon erősíteni fogja 
a NATO elrettentő és védelmi pozícióját 
a fekete-tengeri térségben. Hozzátette, 
hogy Románia továbbra is a „regionális 
stabilitás pillére marad” a térségben. 
Ugyanakkor továbbra is „egységesen és 
összehangoltan” fog fellépni az Európai 
Unión belül az ukrajnai háború hatásai-
nak kezeléséért. 

Az államfő emlékeztetett arra, hogy 
Románia jövőre a GDP 2 százalékáról a 
2,5 százalékára fogja emelni a védelmi 
kiadásait. Ígérete szerint a többletössze-
get a román hadsereg – beleértve a ha-
ditengerészeti erőket – korszerűsítésére, 
a katonák kiképzésére fordítják. „A cél 
az, hogy hatékonyabb, a szövetséges 
erőkkel interoperábilisabb hadsereggel 
rendelkezzünk, amely képes biztosítani 
az ország védelmét, és hozzájárulni a 
NATO-tagállamok kollektív védelmé-
hez” – jelentette ki. 

Az elnök tisztelettel adózott a hadi-
tengerészek előtt, akik a román hadiha-
jókon életüket adták a hazájukért. 
Hangsúlyozta, hogy tengerésznek lenni 
„több, mint munka, ez egy életstílus”, 
amely sok áldozattal, de számtalan sike-
rélménnyel és eredménnyel is jár. Arra 

is rámutatott, hogy a hazai haditengeré-
szeti erők NATO- és EU-szövetségesek-
kel együtt végrehajtott küldetéseinek 
köszönhetően Románia felségvizei és a 
világ tengerei biztonságosabbak. 

A régió biztonsága létfontosságú az 
ország biztonsága szempontjából, és az 
ukrajnai háború ismételten megmutatja, 
hogy Romániának modern, korszerűen 
felfegyverzett hadseregre van szüksége 
– állapította meg a román tengerészet 
napján megfogalmazott üzenetében a 
kormányfő. 

Nicolae Ciucă szerint Románia hoz-
zájárul a hajózás és a kereskedelem biz-
tonságához a Fekete-tengeren, és 
bebizonyította, hogy képes biztonságot 
nyújtani és a stabilitás garanciája lenni 
a Fekete-tenger és a Földközi-tenger tér-
ségében. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 
támogatja a hadsereg korszerűsítését, 
ami az ukrajnai háború körülményei kö-
zött még sürgősebbé vált. Ezért az el-
múlt időszakban a NATO-nak és az 
EU-nak tett vállalásoknak megfelelően, 
illetve az új biztonsági kihívásokra való 

reagálás érdekében felgyorsult a román 
haditengerészet modernizációja – tette 
hozzá. 

„A román haditengerészet a nemzeti 
érdekeket szolgálva garantálja a határok 
biztonságát, a folyami és tengeri bizton-
ságot, és hozzájárul a katonai-diplomá-
ciai kapcsolatok fejlesztéséhez a 
Fekete-tengeren és mindenütt, ahol a 
román állam geostratégiai érdekei meg-
kívánják” – olvasható Nicolae Ciucă 
üzenetében. 

A kormányfő szerint a román tenge-
részeknek köszönhetően Románia lett 
Ukrajna árukivitelének és -behozatalá-
nak a fő támogatója. 

Vasile Dîncu védelmi miniszter hét-
főn meggyőződését fejezte ki, hogy egy 
év múlva a haditengerészeti erők jobban 
felszereltek és felkészültebbek lesznek, 
mint idén. 

A miniszter gratulált a haditengeré-
szeknek a professzionalizmusukért és az 
elkötelezettségükért, amellyel nap mint 
nap teljesítik a küldetéseiket. Biztosí-
totta őket arról, hogy a minisztérium 
tisztában van a felszereltségük hiányos-
ságaival, amelyeket szándékában áll mi-
előbb pótolni korszerű, hatékony harci 
eszközökkel, többek között hordozható 
rakétakilövő rendszerekkel és multi-
funkcionális korvettekkel. (Agerpres) 

 

A politikus feljelentésében idézte a magyar kormányfő 
kijelentését, miszerint a Kárpát-medencében élő népek 
nem kevert fajúak, hanem a saját európai otthonukban 
élő népeknek a keverékei. Szerinte ez a beszéd „olyan 
faji ideológiákból merít, amelyek több millió áldozatot 
követeltek a 20. században. Az ehhez hasonló kisiklá- 
sok megengedhetetlenek a 21. századi Romániában és 
Európában, amelyek megtapasztalhatták a faji ideoló-
giák okozta tragédiákat” . Beadványának megvita- 
tását és Orbán Viktor szankcionálását kéri a CNCD- 
től. 

Az ügy továbbgyűrűzik, a román miniszterelnök is 
tisztázó beszélgetést vár az RMDSZ elnökétől a koalí-
cióban a tusnádfürdői kijelentésekről és arról, hogy 
miért tapsolták meg a beszédet az RMDSZ Tusnádfür-
dőn jelen lévő politikusai. 

Az amúgy szófukar államfő is megszólalt. Mint 
mondta, „súlyos hiba” és „elfogadhatatlan, hogy egy 
magas rangú európai közjogi méltóság a fajelméletre 
épülő beszéddel lépjen a nyilvánosság elé”. Az RMDSZ-
nek nyilvánosan tisztáznia kell az álláspontját, mivel 
több politikusa részt vett, és tapsolt a tusnádfürdői ese-
ményen. 

Miután európai parlamenti vezetők O. V. tusványosi 
beszédét közös nyilatkozatban ítélték el, a PNL volt el-
nöke, Ludovic Orban tette fel a pontot az i-re. Egyene-
sen Magyarország szavazati jogának felfüggesztését 
követeli az Európai Unió intézményeiben. 

Folyik a hacacáré. Még csak a mandátum felénél tar-
tunk, de a politikusok keményen kampányolnak. Ez lett 
volna a bemelegítő? 

Az államadósság 50 százalékos  
Május végére 614,338 milliárd lejre nőtt Románia ál-
lamadóssága az egy hónappal korábbi 602,871 mil-
liárd lejről – közölte a pénzügyminisztérium. A 
szaktárca tájékoztatása szerint az államadósság a 
bruttó hazai termék (GDP) 50 százalékát tette ki az 
idei ötödik hónap végén, míg április végén a GDP 
49,2 százalékának felelt meg. Az államadósság nagy 
részét – 508,012 milliárd lejt – államkötvények alkot-
ták. A kormány adóssága 597,478 milliárd lejt, az ön-
kormányzatoké 16,861 milliárd lejt tett ki májusban. 
A pénzügyminisztérium adatai szerint a külföldi állam-
adósság elérte a GDP 25,7 százalékának megfelelő 
315,596 milliárd lejt. Ebből 310,888 milliárd lejre rú-
gott a kormány és 4,708 milliárd lejre az önkormány-
zatok tartozása. (Agerpres) 

Több mint 2200 új koronavírusos 
Az elmúlt 24 órában 2254 új koronavírusos megbe-
tegedést igazoltak Romániában, 397-tel kevesebbet, 
mint egy nappal korábban – közölte hétfőn az egész-
ségügyi minisztérium. A legtöbb új esetet Bukarestből 
jelentették (476), de magas az esetszám Kolozs 
(190), Bákó (120), Brassó (112) és Ilfov (109) megyé-
ben is. A 14 nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma 
ezer lakosra vetítve Bukarestben a legnagyobb: 7,67 
ezrelék. A fővárost a következő megyék követik fer-
tőzöttségi ráta szempontjából: Kolozs – 7,24, Szeben 
– 6,31, Temes – 6,28, Ilfov – 6,21 ezrelék. (Agerpres) 

Közel 900 jogosítványt vontak be 
a rendőrök  

Az elmúlt 24 órában 889 gépjárművezetői jogosít-
ványt és 315 forgalmi engedélyt vontak be ország-
szerte közlekedési rendőrök – tájékoztatott hétfőn a 
belügyminisztérium. A közlemény szerint a belügyi al-
kalmazottak 5310 akcióban vettek részt, ezek közül 
3642 a közrend fenntartásához kapcsolódott. Vasár-
nap 44 személyt tartóztattak le, és 12 bűncselek-
mény összesen 14, korábban ismeretlen elkövetőjét 
sikerült azonosítani. A rendőrség 1037 bűncselek-
mény ügyében indított eljárást, 27 százalékuk eseté-
ben hivatalból. A belügy közlése szerint a rendőrök 
és a csendőrök 277 bűnözőt értek tetten, illetve 18 
körözött személyt állítottak elő. Emellett 9688 sza-
bálysértést állapítottak meg és közel 4 millió lej ér-
tékben szabtak ki bírságot. (Agerpres) 

Madárinfluenza-járvány  
Hollandiában  

Mind az ötezer tojótyúkot leölték abban a holland to-
jástermelő gazdaságban, ahol a reggeli órákban azo-
nosítottak madárinfluenza-fertőzést, a közelben 
található hét másik gazdaság baromfiállományát is 
megsemmisítették – közölte a holland mezőgazda-
sági minisztérium hétfőn. Hans Staghouwer holland 
mezőgazdasági miniszter „rendkívül aggasztónak” 
nevezte a helyzetet, és azt mondta: a hétfőn észlelt 
fertőzés baromfitartók tucatjára lesz negatív hatással. 
A hírportál szerint nem ez az első eset a régióban. Az 
érintett településen tavaly októberben 53 gazdaság 
állományában azonosítottak madárinfluenza-fertő-
zést. A fertőzés megjelenése óta több mint 3,5 millió 
baromfit öltek le. (MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)

Bemelegítő?

A Fekete-tenger biztonságának jelentősége  
A tengerészet napja  

A kassai Kerekes Péter Cenzorka (Cenzor) című bör-
tönfilmje nyert a romániai 19. Anonimul Nemzetközi 
Független Filmfesztiválon, így a felvidéki filmren-
dező és alkotócsapata kapta meg az Anoninmul tró-
feát, valamint az OTP Bank által a nagydíjra 
felajánlott 3 ezer eurót – közölték vasárnap a szer-
vezők. 

A független filmesek támogatására alapított nemzetközi se-
regszemlét augusztus 8. és 14. között tartják meg a Duna-delta 
és a Fekete-tenger torkolatánál található Szentgyörgy (Sfăntu 
Gheorghe) településen. Az eseményen a kassai születésű ren-
dező szlovák-cseh-ukrán koprodukcióban forgatott első fik-
ciós nagyjátékfilmje bizonyult a legjobbnak. 

A film az odesszai női börtönben játszódik, ahova Kerekes 

és Ivan Ostrochovsky társ-forgatókönyvíró és producer hat 
éven át járt forgatni. A Cenzorka számos dokumentarista ele-
met tartalmazó fikciós történet a börtön lakóinak életéről. Az 
alkotásban az elítéltek önmagukat alakítják, és csak a három 
főszerepet játsszák színésznők. 

A Cenzorkát tavaly a Velencei Filmfesztivál Kitekintő 
(Orizzonti) szekciójában mutatták be, és ott elnyerte a legjobb 
forgatókönyvnek járó díjat. A romániai fesztivál nagydíjáért 
kínai, spanyol, német és török film volt még versenyben.  

A legjobb román rövidfilmnek járó díjat a zsűri Miruna 
Minculescunak ítélte oda a Fragmentari (Törések) című  
alkotásért. A legjobb külföldi rövidfilmnek járó díjat a brazil 
Leonardo Martinelli kapta a Fantasma Neon című fil- 
mért. (MTI) 

Kerekes Péter Cenzor című filmje nyerte  
a nagydíjat 

Minden korábbinál nagyobb terü-
leten pusztított erdőtűz Európá-
ban az idén az Európai Unió 
figyelőszolgálatának vasárnap is-
mertetett adatai szerint. 

A közösség műholdakkal és földi 
szenzorokkal működő megfigyelési 
programja, a Copernicus adataira tá-
maszkodó európai erdőtűz-információs 
rendszer (EFFIS) kimutatása szerint az 
idén augusztus 12-ig 659 541 hektáron 
pusztított erdőtűz. 

Az eddigi rekordot 2017-ben jegyez-
ték fel, amikor időarányosan – az év ele-
jétől augusztus 13-ig – 420 913 hektár 
erdő égett le. Az elpusztított terület nagy-
sága az év végére megközelítette az egy-
millió hektárt, 988 087 hektárra nőtt. 

Az EFFIS 40 ország – az EU-s tagok 
és további 13 ország – területéről gyűjti 
az erdőtüzekről szóló adatokat. A szol-
gálatot 2006-ban állította fel az Európai 
Bizottság. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a nyári tűzszezon hagyományos vi-
déke, azaz a mediterrán térség mellett 
egyre gyakrabban csapnak fel a lángok a 
kontinens középső és északi részének er-
deiben. 

A változás 2010 óta figyelhető meg, 
és 2022-re is jellemző, Szlovéniában pél-
dául nemzedékek óta a legnagyobb erdő-
tűzzel kellett megbirkózni. 

Az idén egész Európában száraz és 
rendkívüli meleg az idő, ami szélsősége-
sen magasra emelte az erdőtüzek kocká-
zatát. Így mindenütt „aggasztó a helyzet, 
és még csak a szezon közepén járunk” – 
idézték német hírportálok Jesus San-Mi-
guelt, az EFFIS koordinátorát. 

A szolgálat kimutatása szerint az idén 
eddig főleg Spanyolországban pusztítot-
tak erdőtüzek, ott 244 924 hektár égett 
le. A kelet-spanyolországi Aragón tarto-
mány nyolc falujából több mint 1300 
embert evakuáltak a hatóságok a közel-
ben tomboló erdőtűz miatt – közölte az 
autonóm régió elnöke vasárnap. 

Javier Lambán elmondta: Anón de 
Moncayo, Alcalá de Moncayo, Vera del 
Moncayo, El Buste, Bulbuente, Ambel, 
Trasmoz és Talamantes lakóit távolabb 
fekvő települések sportközpontjaiban 
szállásolták el. 

A kitelepítésekre elővigyázatosságból 
volt szükség, épületeket egyelőre nem 
fenyegetnek közvetlenül a lángok – tette 
hozzá. A tartományi kormány vezetője 
beszélt arról, hogy az erdőtűz szokatla-
nul nagy sebességgel terjed, és aggasztó 
a Moncayo természetvédelmi övezet kö-
zelsége, amelynek tűz általi elérése „ka-
tasztrófát” jelentene. 

Lambán kritikusnak nevezte a helyze-
tet a kiszámíthatatlan időjárási körülmé-
nyek miatt. Az erős szél és a nagy hőség 
nehezíti az oltást – mondta.  

Több mint háromszáz tűzoltó vesz 
részt az oltásban, a szomszédos tartomá-
nyokból, Navarrából, Kasztília-La Man-
chából, valamint Kasztília és Leónból is 
érkezett segítség. (MTI)

Rekordnagyságú erdőtüzek Európában 
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Miután június elején a Maros 
Megyei Sürgősségi Kórházban 
elindult az ingyenes méh-
nyakrákszűrés, augusztus 1-
től további kilenc, zömében 
székelyföldi kórház kapcsoló-
dott be az európai uniós ala-
pokból finanszírozott, a 
központi fejlesztési régióban 
zajló méhnyakrákszűrési 
programba. Így Marosvásár-
helyen a sürgősségi kórház 
mellett a TopMed magánkór-
házban, Segesváron, Maroslu-
dason, valamint Szászrégen- 
ben a helyi, városi kórházak-
ban is lehetőség nyílik a min-
tavételre.  

Románia első a méhnyakrák 
okozta elhalálozások terén az Euró-
pai Unióban, és ez azt jelenti, hogy 
évente mintegy 3300 új esetet fe-
deznek fel, és több mint 1700 nő 
veszíti életét a betegség következ-
tében. Gyakori, hogy 30-as, 40-es 
éveikben járó nőknél fedezik fel túl 
későn az elváltozásokat, amikor 
már nem tudnak segíteni rajtuk. A 
szakemberek ezért nem győzik 
hangsúlyozni, mennyire fontos, 
hogy a nők rendszeresen részt ve-
gyenek a szűrővizsgálaton, ami 
most ingyenes az uniós alapokból 
finanszírozott program keretében. 

Mint ismeretes, a Maros Megyei 
Sürgősségi Kórház, a marosvásár-
helyi George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetemmel közösen, 
az Egészségügyi Minisztérium tá-
mogatásával uniós alapokat hívott 
le egy átfogó méhnyakrákszűrési 
programra. Ennek köszönhetően a 
hat megyét – Brassó, Fehér, Har-
gita, Kovászna, Maros és Szeben – 
felölelő központi fejlesztési régió-
ban több mint ezer szakember, há-
ziorvosok, nőgyógyász szakorvo- 
sok, patológusok bevonásával 
minél szélesebb körben próbálják 
elérni a 25–64 év közötti nőket.  

Június 1-től van a Maros Megyei 
Sürgősségi Kórház járóbetegrészle-

gén ingyenes méhnyakrákszűrési 
vizsgálat, augusztus 1-től pedig 
újabb kilenc kórház kapcsolódott be 
a programba, Maros megyében Ma-
rosvásárhelyen még a TopMed  
magánkórházban, Segesváron, 
Szászrégenben és Marosludason 
pedig a helyi, városi kórházakban is 
elvégzik az ingyenes szűrést. A 
Maros megyeiek mellett Hargita 
megyében két, Kovászna, Fehér és 
Szeben megyékben pedig egy-egy 
kórház kapcsolódott be a prog-
ramba. A megyénkbeli egészség-
ügyi intézményekben összesen 34 
nőgyógyász és 12 kórszövettanász 
orvos vesz részt a vizsgálatok el-
végzésében – derül ki a Maros Me-
gyei Sürgősségi Kórház lapunkhoz 
eljuttatott közleményéből. A folya-
mat folytatódik, remélhetőleg lesz-
nek még a központi régióban olyan 
egészségügyi egységek, amelyekkel 
tovább bővül azon intézmények 
jegyzéke, ahol fogadják a vizsgá-
latra jelentkező nőket. 

A mintavételtől  
a pszichológiai tanácsadásig 
minden ingyenes 

A Maros Megyei Sürgősségi 
Kórházban június 1-től telefonvo-
nalat hoztak létre a szűrésre jelent-
kezők számára, a 0739-727-187 -es 
számon hétfőtől péntekig naponta 
8–16 óra között kérhetnek időpon-
tot azok a 24–64 év közötti nők, 
akik igénybe vennék az ingyenes 
szűrővizsgálatot. 

A szűrést, azaz a Babeş–Papani-
colau-tesztet, valamint a HPV-vizs-
gálatot a kórház járóbetegrészlegén, 
a 4064-es szülészeti és nőgyógyá-
szati szakrendelőben hétfőn, szer-
dán és pénteken 12–16 óra között, 
kedden és csütörtökön 14–18 óra 
között végzik a szülészeti és nőgyó-
gyászati klinika szakorvosai. Emel-
lett a 4029-es családtervezési 
rendelőben hétfőn, szerdán és pén-
teken 12–16 óra között, keddi és 
csütörtöki napokon 14–18 óra kö-
zött két szülész-nőgyógyász szakor-
vos fogadja a nőket. A szűrő- 
program keretében a 24–29 éves 
nők szakorvosi vizsgálaton vesznek 

részt, mintát vesznek tőlük a 
Babeş–Papanicolau-teszt elvégzé-
sére, a 30-64 éves korosztály eseté-
ben pedig HPV-vizsgálatot végez- 
nek, hogy kiszűrjék a méhnyak-
rákra utaló elváltozásokat. 

Fontos tudni, hogy az összes 
szolgáltatás igyenes, azaz a szakor-
vosi konzultáció, a citológiai vizs-
gálat is, illetve amennyiben el- 
változásokat fedeznek fel, és utólag 
behatóbb vizsgálatokra, különféle 
beavatkozásokra van szükség, a 
nőknek ezekért sem kell fizetniük, 
a projekt keretében pszichológiai 
támogatást is biztosítanak azok szá-
mára, akiknek pozitív a tesztered-
ményük.  

Azokat, akiknél a citológiai vizs-
gálat eredménye negatív, telefonon 
értesítik, vagy postán küldik el. Ha 
a szűrés nyomán elváltozásokat fe-
deznek fel, az érintett nőt visszahív-

ják a nőgyógyász szakorvoshoz to-
vábbi vizsgálatra, függetlenül attól, 
hogy van-e egészségügyi biztosí-
tása vagy nincs. 

Vidéken és a hátrányos  
helyzetű közösségekben 
„házhoz mennek” 

Az ingyenes szűrővizsgálatra 
azok a nők jogosultak, akik tünet-
mentesek, nem rendelkeznek méh-
nyakrák-diagnózissal, a kórtörté- 
netükben nem szerepel ez a patoló-
gia. Feltétel, hogy a lakhelyük a 
központi régióhoz tartozó hat 
megye egyikében legyen. Azok a 
hátrányos helyzetűek, akik nem 
rendelkeznek személyazonossági 
igazolvánnyal, saját felelősségre 
nyilatkozniuk kell a lakhelyükről. 

A projekt célcsoportját képező 
170 ezer nő mintegy felét a kiszol-
gáltatott közösségekből, hátrányos 

helyzetű környezetből származók 
teszik ki – nehéz anyagi körülmé-
nyek között élők, mezőgazdasági 
dolgozók, vidékiek, nevelőszülők-
nél vagy korábban intézetben élők, 
a gyermekvédelmi rendszerből ki-
került személyek, hajléktalanok, a 
roma kisebbséghez tartozó román 
állampolgárok, fogyatékkal élők, 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő 
nők, különféle szenvedélybetegsé-
gekben szenvedők, az emberkeres-
kedelem áldozatai – mutatnak rá a 
közleményben. 

A kórházi szűrővizsgálat mellett 
a program részeként számos vidéki 
településre szállt ki a mobil nőgyó-
gyászati rendelő, emellett Marosvá-
sárhelyen, Dicsőszentmártonban is 
több ízben volt jelen a hátrányos 
helyzetű közösségekben, hogy 
helyben biztosítsanak lehetőséget a 
mintavételre.

Menyhárt Borbála 

Fotó: Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatósága (Facebook) 

A központi régió tíz kórháza kapcsolódott be a méhnyakrákszűrésbe 
Maros megye négy városában van lehetőség mintavételre 

Kolozsváron ünnepi szertartás kereté-
ben áldották meg szombat délelőtt az 
EU, a magyar és a román állam támo-
gatásával felújított Szent Mihály-plé-
bániatemplomot, mely Mátyás király 
mellette álló szoborcsoportjával 
együtt a város jelképének számít.  

A kívül-belül megújított templomot Kovács 
Gergely gyulafehérvári érsek áldotta meg, vö-
rösmárványból épített új oltárát Miguel 
Maury Buendia pápai nuncius szentelte fel.  

Kovács Gergely érsek prédikációjában a je-
ruzsálemi templom újraszenteléséről szóló 
ószövetségi igét idézve kijelentette: a zsidó 
ünnepnek a keresztények számára is van taní-
tása. „Ahol egyesek csak romokat látnak és a 
múltat siratják, ott is mindig van lehetőség az 
újrakezdésre. Bármi is történjék, Isten segít-
ségével mindig van lehetőség az újrakez-
désre” – mondta az érsek.  

Megemlítette: a Szent Mihály-templom ki-
emelt jelentőséggel bír mind Erdély, mind a 
főegyházmegye számára. Erdély második leg-
nagyobb templomában közel ötven ország-
gyűlést tartottak, itt választottak meg három 
erdélyi fejedelmet, 1939 februárjában itt szen-
telték püspökké Márton Áront, aki öt évvel 
később itt monda el a zsidóüldözést elítélő 
híres beszédét.  

Arra biztatta híveit, hogy ragaszkodjanak a 
templomhoz, mert az drága kincs és szent 
hely. Ne csak az elődök hitét ünnepeljék 
benne, hanem saját hitüket is. „Hitünk legyen 
erős, szilárd, mert csak arra tudunk jövőt épí-
teni. Maradjon a templom az összetartozás 

helye. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy 
mindannyian a szentlélek templomai va-
gyunk” – fogalmazott az érsek.  

A hálaadó szentmise végén a magyar kor-
mány képviseletében szóló Csák János kultu-
rális és innovációs miniszter feladatnak 
tekintette „az emberi jók gyarapítását”. Úgy 
vélte: az emberi jók biztosításához a kultúrán 
keresztül vezet az út.  

„A kultúra nélkül széthullik a közösség, 

mint a gyöngysor, amelyikből kihúzzák a se-
lyemszálat. A gyöngyök szétszóródnak, és be-
temeti őket a por. Templomaink és az 
iskoláink az a selyemszál, amely nélkül a kul-
túránk darabjaira hullik” – fogalmazott a mi-
niszter.  

Jó példának tartotta a templom felújítását, 
melyhez a román és a magyar állam is hozzá-
járult, arra, hogy a két országnak vannak 
közös érdekei és közös ügyei. Azt kívánta, 

hogy találjanak minél több, a két nemzetet 
kölcsönösen gyarapító projektet. 

„A szubszidiaritás ősi elvének jegyében 
bízzuk az iskolákat és templomokat azokra a 
közösségekre, amelyek benne élnek és dol-
goznak. Ez a közös jövőnk záloga, így bizto-
síthatjuk minden Kárpát-medencében élő 
közösség számára az emberi jogokat” – álla-
pította meg.  

Cseke Attila, a román kormány fejlesztési, 
közmunkaügyi és közigazgatási minisztere 
köszöntésében felidézte: igazi összefogással 
újult meg a Szent Mihály-templom, hiszen az 
Európai Unió alapjaiból, a román és a magyar 
költségvetésből, a kolozsvári önkormányzat 
támogatásából és magánadományokból fedez-
ték az építési költségeket. Fontosnak tartotta, 
hogy a jelenlegi nemzedék hozzá tudott tenni 
ahhoz, amit az előző nemzedéktől kapott. Úgy 
vélte: a templom nemcsak a római katolikus 
híveké, hanem Erdélyé, Romániáé és az egész 
Kárpát-medencéé.  

A kolozsvári Szent Mihály-plébániatemp-
lomot 2018 márciusában zárták be a felújítási 
munkálatok miatt, és 2021 karácsonyán nyi-
tották meg ismét az egyházi szertartások szá-
mára. A külső-belső felújítás közel hétmillió 
euróba került, amiből négymillió eurót az Eu-
rópai Unió, közel kétmilliót pedig a magyar 
állam biztosított.  

A gótikus templom építése a 14. század 
második felében kezdődött, és a 15. század 
első felében fejeződött be. A templom jelen-
legi, neogótikus tornya 1837 és 1859 között 
épült. (MTI) 

Kolozsváron megáldották a felújított Szent Mihály-plébániatemplomot 

Fotó: MTI 
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A nyolcadik alkalommal meg-
szervezett kortárs művészeti feszti-
vál egyik jellegzetessége, hogy 
Marosvásárhely romos, de emble-
matikus épületeiben kerül megszer-
vezésre – eddig az Aranykakas, 
majd a Baross Gábor utcai volt 
zsidó, majd 4-es iskola udvarán és 
termeiben –, ezáltal érdekes egyve-
legét nyújtja az omladozó, elhanya-
golt épületnek és az abban 
berendezett kortárs művészeti tárla-
toknak, installációknak, vetítések-
nek, valamint annak a fiatalos 
rezgésnek, amely a koncertek, elő-
adók és a közönség energiáiból áll 
össze. Ráadásul e tér kicsi, zárt, fa-
lakkal határolt, az iskola esetében 
csak egy szűk kapun keresztül ve-
zető folyosó nyílik rá: a szemle így 
olyanná válik, mint egy színes, 
pezsgő, körülölelő buborék, igazi 
szféra, különleges bulidimenzió, 
amelyet védelmező falak választa-
nak el a szürke hétköznapoktól. És 
ezt a jellegzetességét is mindvégig 

megőrízte, hiszen annak ellenére, 
hogy a belépés ingyenes, ezt a fesz-
tivált nem látogatja a tökmagköpő, 
ingyensörvedelő réteg, nem nekik 
szól, és ez jól van így, mindenki 
érzi. Látogatják viszont a fiatal (és 
idősebb) vásárhelyi (és nem csak) 
értelmiségiek, sokan kisgyerekkel. 
Idén is volt gyereksarok, homo-
kozó, felfújható medence, így a szü-
lők is zavartalanul szórakozhattak, 
megtekinthették a kiállításokat, 
részt vehettek a koncerteken, ame-
lyeket ezúttal még közelebb hoztak 
a közönséghez, hiszen nem volt 
színpad, csupán egy sátortetős tér 
egyik részét különítették el a fellé-
pőknek. Mindezt megfejelte a kör-
nyezettudatosság, nem a – sok 
esetben önmagát a jónép torkán ha 
kell, ha nem letolóan erőszakos – 
zöldmozgalom stílusában, hanem a 
részletekben: a Szféra tarkára festett 
bútorzata, padjainak, asztalainak 
nagy része és a bárpult is raklapok-
ból épült, mellettük színes zsuppok 
nyújtottak ellazulási lehetőséget, a 

designerpoharakért 10 lejt kellett fi-
zetni, de visszaválthatóak voltak, 
mert újrahasznosíthatók.  

Az udvaron és az iskola termei-
ben tárlatok várták a látogatókat, 
mellettük volt többek között gye-
rekfoglalkozás, gyermek- és felnőtt-
műhelymunka, színházi előadás, 
városnézés, múzeumlátogatás és 
természetesen a koncertek sem ma-
radhattak el: a sokszínű, az elektro-
nikus zenétől a blueson keresztül a 
világzenéig ívelő, több stílusból 
összetevődő műsorkínálat ismét 
meggyőzőnek bizonyult, ahogyan 
az azt követő, hajnalig tartó bulik is 
az iskola udvarán. Az idén Pataki 
Réka, Vajna Gábor, Bragovski és a 
Comunitatea 156, Kürti Andrea, va-
lamint Gabriela Nicolae, Mihaela 

Drăgan és a Giuvlipen Színházi 
Társulat alkotásait tekinthette meg 
a közönség, filmeket vetítettek a 
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem hallgatóinak munkáiból és a 
Mediawave fesztivál alkotótáborá-
ban született produkciókból, és a 
Nussbaum 95736 című dokumen-
tumfilmet is megnézhették az ér-
deklődők. Egyéni előadással 
jelentkezett Oproiu Nicolette, a sá-
tortetős színpadtérben pedig a 
Szféra két napja alatt, augusztus 13-
án szombaton, majd 14-én, vasár-
nap fellépett a Csodás Lények, a 
Stonecrops, a Flow.Strings & Par-
secproject, a ZO & YardieFlo, a 
Mixed Feelings Collective, Niko G 
x Kali, a Baló Sámuel Trió és a Fran 
Palermo. 

Mivel a hányatott sorsú épület-
együttes jövője más irányt vesz, a 
soron következő évben a Szféra 
ismét költözni kényszerül. Nem 
tudjuk még, hogy hova, a szervezők 
ígérete szerint továbbra is Marosvá-
sárhely valamelyik romos, de köz-
ismert épülete ad neki otthont. 
Kívánjuk, hogy ott is sikerüljön  
egy olyan hangulatos, családbarát, 
színes, barátságos, nagyszerű  
energiákkal telített, a hétköz- 
napi rutintól átvitt és konkrét,  
ám jó értelemben is elzárt összmű-
vészeti közeget létrehozni, mint 
amilyen az egykori 4-es iskola ud-
varán volt.  

Mert az a tér sokunk emlékezeté-
ben már csak Szféraként fog meg-
maradni.  
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Egy udvar színei 

Fotó: Nagy Tibor

Nemcsak a gyerekeket, szüleiket is várják az Erdé-
lyi Hagyományok Háza által szervezett hagyomá-
nyos kézműves-foglalkozásokra, amelyeket a 
Vásárhelyi Forgatag ideje alatt megtalálunk majd 
a várudvaron. Ebben az évben előadásokat, zenés-
táncos mesejátékokat és kötetlen örömzenélést is 
hoznak a Forgatag Folkudvarára. 

Augusztus 26-28. között többféle népi mesterséggel is 
megismerkedhetnek a gyerekek. Lesz fafaragás Borbély At-
tila vezetésével, Ávrám Éva és Simó Ünige a hímző-varró 
sátorba várja a gyerekeket, nemezelni lehet majd Bíró Janka 
Anna segítségével, népi motívumokat festeni fára Török  
Zsuzsival és Bajkó Enikővel, lesz agyagozás Moldován  
Emesével, gyöngyfűzésre tanítja a résztvevőket Molnár  
Rozália és Derzsi Ágnes, csuhéfontást tanít az érdek- 
lődőknek Orbán Veronka, és bőrből is lehet majd egyedi 
használati tárgyakat alkotni Szász Judit bőrműves, okta- 
tó segítségével, aki Csíkdánfalváról érkezik Marosvásár-
helyre. 

A Forgatag idején kézműves-bemutatók is lesznek: au-
gusztus 26-án, pénteken 14 órától a nemezelés alapjait ismer-
hetjük meg, szombaton 11.30-tól a szövésről hallhatunk 
érdekességeket, vasárnap 13 órától megtudhatjuk, melyek 
azok az eszközök, amelyekkel a bőrműves dolgozik, 14 órá-
tól pedig a hímzéssel ismerkedhetünk meg közelebbről.  

Mesesátorban a zene és a mese 
A Folkudvar Mesesátrába a táncházmozgalom ötvenedik 

évfordulója alkalmából Kásler Magdi, a Maros Művész-
együttes tánckarvezetője és énekese közös népdaléneklésre 
és népdaltanulásra várja az érdeklődő kicsiket és nagyokat 
pénteken déli 12 órától. 

A zene és a mese is jó hatással van a gyerekekre, és ha e 
kettő keveredik, ott megszületik a csoda. Az Erdélyi  
Hagyományok Háza Mesesátrában erre készülnek. Lesz 
ugyanis mesés, játékos foglalkozás Benkő Évával, amely tu-
lajdonképpen élőszavas mesemondás lesz szombaton 17 órá-
tól.  

Vasárnap délben is Benkő Éva várja vissza a kicsiket, 12 
órától ugyanis mesetáncház lesz, amelyen az Üver zenekar 
muzsikál. Zenés népmesejátékon is részt vehetnek a lurkók 
vasárnap 16 órától Cserey Both Zsuzsa és Kádár Zoltán János 
előadásában. Ez az interaktív, népdalokkal, mondókákkal, 
tánccal fűszerezett mesejáték óvodás és kisiskolás korosz-
tálynak ajánlott. Ezt pedig észak-mezőségi népdaloktatás kö-
veti, amelyet Cserey Both Zsuzsa vezet.  

Előadások az Erdélyi Hagyományok Házánál 
Nemzetünk meghatározó jellemzője és ismertetője a nyelv 

mellett a viselet. Szék a Mezőség szívében található település, 
ahol egyedi, szép viseletet találunk, amelyet a székiek hor-
danak is, főleg ünnepek és lakodalmak alkalmával. Szövérfi 
Zsuzsa augusztus 26-án, pénteken 13 órától Fekete piros 
című előadásában kalauzolja el az érdeklődőket a csodálatos 
falu hagyományvilágába. 

Egy másik népviseletről szóló előadás is lesz a Forgatagon. 
Szombaton, augusztus 27-én 15.30-tól Dávid Alpár Népvise-
let-készítés a 21. században címmel tart előadást, amelyben 
szeretne rávilágítani a 21. századi viseletkészítés problémá-
ira, és arra, hogy hogyan képes egy cég fenntartani magát az 
efféle megrendelésekből. 

Ebben az évben családoknak szóló mesekoncerttel is ké-
szül az Erdélyi Hagyományok Háza. Augusztus 26-án, pén-
teken 16 órától a Figura színpadon Paár Julcsi Hangoló: 
Kerekerdő című koncertjén megelevenedik a mesebeli táj, a 
varázslatos történet, amelynek a hallgatóság is szerves ré-
szévé, szereplőjévé válik. 

Augusztus 27-én, szombaton 10.30-tól klasszikus  
paravános kesztyűs bábjátékot mutat be Bonczidai Dezső és 
Szabó Dániel Csihi-puhi történetek címmel a legkisebbek-
nek, amiben Miska, a főhős megküzd a halállal és az ördög-
gel.  

Táncház és örömzene a Folkudvarban 
Ha már nagyon ég a forgatagozók talpa alatt a föld, szom-

bat este a várudvaron lévő Petőfi-kávéházban táncházba vár-
ják őket, a Soroglya és az Öves együttesek zenéjére rophatják 
a táncot hajnalig. 

Egész napos örömzenélést is hallhatnak a forgatagozók a 
Folkudvarban péntektől vasárnapig, az erdőszentgyörgyi ze-
nekar, Györgyi Tamás és bandája játszik.  

Erdődi Nóra, az Erdélyi Hagyományok Háza képviselője 
azt szeretné, ha a hagyományos foglalkozások, mesterségek 
nemcsak azokhoz jutnának el, akiknek családjában, környe-
zetében amúgy is jelen van a hagyományápolás, hanem olyan 
gyerekekhez is, akiknek nincs lehetőségük máshol megismer-
kedni felmenőink örökségével. Ezért is tartja olyan fontos-
nak, hogy számos fesztiválra eljussanak az Erdélyi 
Hagyományok Házával. Az erdélyi fesztiválozók pedig érté-
kelik is jelenlétüket, hiszen a legutóbbi marosvásárhelyi folk-
rendezvényen is napi száz gyerek vett részt a kézműves- 
foglalkozásaikon. 

Erdély falvainak mesterségei és zenéi a Forgatagon 

(Folytatás az 1. oldalról)
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Ötvenöt éve lett dr. Pongrácz Antal világbajnok,  
50 éve olimpiai negyedik 

Szétosztották  
a szegénységet 

Marosvásárhely önkormányzata elfogadta a máso-
dik fél évre biztosított sporttámogatások listáját. A 
pályázatokat elbíráló bizottság összesen 4 millió 366 
ezer lejt ítélt meg, ennek a költségvetés-kiigazítás 
után a 65,2%-át kaphatják meg a pályázók, azaz ösz-
szesen 2 millió 770 ezer lejt. Ez az összeg 49 pályázat 
között oszlik meg, azaz egy pályázat átlagosan 56 
ezer 536 lejben részesül. Vannak persze olyan sport-
ágak és pályázók, amelyeknek, illetve akiknek a 
megítélt összeg jelentős segítség, másoknak viszont 
csak csepp a tengerben. A nyertes pályázók listája 
igen finomvegyes, a megítélt összegek mögötti logi-
kát pedig a legnagyobb figyelemmel sem igen tudtuk 
felfedezni. 

A legnagyobb összeget a 3. ligába jutott labdarú-
góklub, az ACS Marosvásárhely kapja, 892.860 lejt. 
Noha az összeg távolról sem fedezi egy 3. ligás csa-
pat költségeinek összességét, igen jelentős hányadát 
teszi ki annak. Nem ugyanaz a helyzet az élvonalban 
játszó női kosárlabdaklub, a Sirius esetében. A meg-
ítélt összeg 140.844 lej, miközben minimálisan fél-
millió euró a klub éves költségvetése. Jól érvelhetett, 
illetve meggyőző pályázatot nyújthatott be a maros-
vásárhelyi Arena kézilabdaklub, amely 395 ezer lejt 
zsebelhet be a női A osztályban való induláshoz.  

Mindenesetre jó hír, hogy innen megtudtuk, indul-
nak az A osztályban, mint ahogy indul a női röplab-
dacsapat is az A2 osztályban (189.240 lej).  

A támogatottak között vannak testi fogyatékkal elő 
sportolók, öregfiú- és gyerekcsapatok, sőt a városi ví-
zilabda-bajnokság megszervezésére is megítéltek 
2798 lejt (vajon ez mire elég?). 

Az egyik figyelemre méltó tétel a 4. ligában induló 
marosvásárhelyi ASA focicsapatnak nyújtott 37.401 
lejes támogatás, amelyet „a 3. ligába való feljutás” 
érdekében biztosítanak.  

Furcsának tartjuk viszont, hogy a pályázók és 
nyertesek között van a Mureşul klub több projektje. 
No nem azért, mert a klubban tevékenykedő sporto-
lók és edzők nem érdemlik meg a támogatást, hanem 
mert minisztériumi alárendeltségű struktúráról van 
szó, és eddig úgy tudtuk, csak magánjogi klubok és 
egyesületek pályázhatnak. 

Nagyobb hírverés nélkül készül a bajnoki 
idényre a marosvásárhelyi VSK férfi-kosár-
labdacsapata. A helyiek (akik közé most már 
Martinić és beleszámít) augusztus 1-jén kezd-
ték az edzéseket, azóta csak annyit közölt a 
klub, hogy aláírt Goran Gajović és Jonathan 

Person is, és vélhetően megérkeztek, hogy 
csatlakozzanak a többiekhez.  

Egyelőre késik a beígért magas játékos le-
igazolása, keresik az optimális egyensúlyt a 
játékos értéke és az igényelt fizetés között. 

A klub egyelőre nem közölt semmit az 

idény előtti mérkőzésprogramról, a nagysze-
beni CSU azonban már bejelentette, hogy 
szeptember 3-án Marosvásárhelyen játszik 
formaellenőrzőt a helyi csapat ellen.  

Szintén a szebeniek bejelentése alapján 
tudjuk, hogy szeptember 21-22-én megszer-

vezik a Tordai Elemér-emléktornát, amelyre 
meghívták a marosvásárhelyi csapatot is a 
SCMU Craiova és a bukaresti Steaua mellé. 

Mivel a két esemény között majdnem 
három hét van, vélhetően más előkészületi 
mérkőzéseket is programba iktatnak. (bálint) 

Lengyel győzelem született Szé-
kelyföld kerékpáros körversenyén. 
Márpedig a Nemzeti Liberális Párt 
Maros megyei, fölötte tájékozott 
vezetői szerint Székelyföld nem lé-
tezik, így a körverseny sem létez-
het. Ehhez képest 18 csapat 104 
versenyzőjét Debrecen és három ro-
mániai megye lakossága látta vé-
gigtekerni az öt szakaszt, és talán a 
forgalomkorlátozások sem a sem-
minek szóltak.  

Ám hagyjuk az agytröszt politi-

kusokat a rögeszméjükkel, marad-
junk annyiban, hogy 16 éve nagyon 
is létező versenyről van szó, ame-
lyet a nemzetközi szövetség is bele-
foglalt versenynaptárába, és a 
külföldi csapatok mellett Románia 
legjobbjai is rendszeresen rajthoz 
állnak rajta.  

Az idei kiadás szintet lépett 
azzal, hogy az első szakaszt Ma-
gyarországon rendezték, mint 
ahogy a nagy körök esetében is szo-
kás külföldre vinni a kezdetet. Ezzel 

ötre növekedett az etapok száma, és 
a körverseny a biztosított feltételek 
révén egyre népszerűbb a külföldi 
csapatok körében is. A debreceni 
rajt után Marosvásárhelyről folyta-
tódott a verseny, és Székelyföld 
minden kisrégióját végigjárva (talán 
csak Erdővidék maradt idén ki) 
szombaton érkezett be a mezőny 
Csíkszereda központjába.  

Az utolsó szakasz után a lengyel 
Szymon Rekita ölthette magára a 
piros Székelyföld mezt, miután a 

győzelmét a Marosvásárhely–Csík-
szereda szakasz megnyerésével ala-
pozta meg, majd sikerrel 
visszaverte az ellenfelek támadá-
sait. A legnagyobb vetélytársa Emil 
Dima volt, akit csupán a bónuszmá-
sodperceknek köszönhetően előzött 
meg öt másodperccel. A sprinterek 
vetélkedését olasz versenyző, Nico-
las Dalla Valle nyerte, aki két me-
zőnyhajrával záruló szakaszt is 
megnyert. Érdekes módon a Hargi-

tafürdőn záruló királyetapon hazai 
versenyző, Cristian Răileanu győ-
zött, aki semmilyen más rangsorban 
nem számított. 

A rajthoz egyetlen marosvásárhe-
lyi versenyző állt, Málnási József 
Attila, az olasz Giotti Victoria Sa-
vini Due tagjaként. Málnási össze-
tettben a 38. helyen végzett, 17 perc 
53 másodperc hátránnyal, a legjobb 
helyezése a 3. szakaszban volt, ami-
kor 30. lett. (B. Zs.)

Ötvenöt évvel korábban, 1967-ben 
aratta sportpályafutása legnagyobb diada-
lát dr. Pongrácz Antal, a marosvásárhelyi 
párbajtőrözés legkiválóbb képviselője, 
amikor a Teheránban megrendezett ifjú-
sági világbajnokságon, mind az öt győ-
zelmet megszerezve, felállt a dobogó 
legmagasabb fokára. Öt év múlva, az 
1972-es müncheni olimpián a 4. helyen 
végzett egyéniben, csapatban 5. lett.  

Milyen sportsikereket ért el?  
Dr. Pongrácz Antal Sándor (sokaknak: 

Matyi) – a későbbi párbajtőr-világbajnok, 
olimpikon, majd fogorvos és egyetemi 
oktató – 1948. március 18-án született 
Marosvásárhelyen.  

Líceumba járt, amikor elkezdett vívni 
az Egyetemi Sportklubban, Kakuts And-
rás edző irányításával. Kitartása és sze-
rénysége tehetséggel párosult, ami 
gyorsan meghozta számára a sikert bel-
földön és a nemzetközi porondon is.  

Rövid időn belül a román vívóváloga-
tott tagja lett, 15 éven át – 1965–1980 kö-
zött – számíthattak rá.  

Hat aranyérmet (1968, 1969, 1971, 
1975, 1977 és 1980), két ezüstérmet 
(1972 és 1979) és két bronzérmet (1982 
és 1983) nyert a román országos vívóbaj-
nokságokon, majd 1968-ban a román vá-
logatottal csapatban Balkán-bajnok, az 
1972-es müncheni olimpiai játékokon 
egyéniben 4., csapatban 5., az 1976-os 
montreali olimpián 6., az 1980-as moszk-
vai olimpián csapatban a 4. helyezést érte 
el.  

Az 1974-es grenoble-i vívó-világbaj-
nokságon egyéniben negyedik, az 1975-
ös budapesti világbajnokságon csapatban 
ötödik lett, majd Nyilka Sándorral a pás-
ton, a román kardcsapat tagjaként 1971-
ben Bécsben és 1973-ban Göteborgban 
5., 1977-ben Buenos Airesben 3., 1979-
ben Melbourne-ben 4. lett a vébén.  

1980-ban, sportpályafutásának vége 
felé, kiegészíti a Bărăgan, Zidaru, Popa 
I., Popa M. összeállítású BEK-győztes 
Bukaresti Steaua együttesét a nyugatné-
met Taauberbischofsheim elleni, 9-5-ös 
eredménnyel zárult döntős megméretteté-
sen. 

 A marosvásárhelyi Egyetemi SK vívó-
szakosztályának elnökeként meghatározó 
szerepe volt a fiatal, tehetséges amatőr 
sportolók képzésében és a versenyeken 
való részvételük támogatásában.  

Ellenállt a neves sportklubok csábítá-
sának, mert itthon akarta folytatni fogor-
vosi tanulmányait. A nyolcvanas évek 
végén került a fogpótlástani tanszékre, 
ahol haláláig oktatott.  

A sors iróniájaként az egykori vívó hat-
vanadik születésnapján, 2008. március 

18-án egy diákokkal rendezett kosár-
labda-mérkőzésen szívinfarktus követ-
keztében hunyt el.  

Érdemei elismeréseként a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
sportcsarnokát 2008. november 28-án 
róla nevezték el. A mintegy évszázados 
építmény bejárata fölött emlékplakett 
díszeleg a Dr. Pongrácz Antal Egyesület 
jóvoltából.  

Egyetlen gyermeke, dr. Pongrácz Ist-
ván-Mátyás a szakmát illetően édesapja 
nyomdokaiba lépett, a magánrendelőt ve-
zeti és fogorvosi tevékenységet folytat. 

A város egykori kiváló sportembere 
emlékére minden évben a marosvásárhe-
lyi Egyetemi Sportklub, a Dr. Pongrácz 
Antal Egyesülettel közösen, emlékver-
senyt szervez. 

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: pomadent.ro 

Czimbalmos Ferenc Attila Bálint Zsombor 

Összetett végeredmény: 1. Szymon Rekita (lengyel, Voster ATS tea). 2. 
Emil Dima (román, Giotti Victoria Savini Due) +5 mp. 3. Maciej Pa-
terski (lengyel, Voster ATS tea) +15 mp.  
U23 végeredmény: 1. Andrea Debiasi (olasz, Cycling Team Friuli 
ASD). 2. Stinus Kaempe (osztrák, ARBÖ Headstart on Fahrrad) +1:39 
perc. 3. Árvai Kristóf (magyar, MKB Bank Cycling Team) +1:45 perc. 
Pontverseny: 1. Nicolas Dalla Valle (olasz, Giotti Victoria Savini Due) 
72 pont.  
Hegyi pontverseny: 1. Jarri Stravers (holland, Global Cycling Team) 
13 pont. 
A legjobb román kerékpáros: 1. Emil Dima (Giotti Victoria Savini 
Due).  
A legjobb magyar kerékpáros: 1. Karl Ádám Kristóf (Epronex Hungary 
Cycling Team). 

Eredményjelző 
Szakaszgyőztesek: 1. szakasz (Debrecen–Debrecen, 91,7 km): Nicolas 
Dalla Valle (olasz, Giotti Victoria Savini Due). 2. szakasz (Marosvá-
sárhely–Csíkszereda, 161,6 km): Szymon Rekita (lengyel, Voster ATS 
tea). 3. szakasz (Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 136,8 km): Maciej Pa-
terski (lengyel, Voster ATS tea). 4. szakasz (Sepsiszentgyörgy–Hargi-
tafürdő, 131 km): Cristian Răileanu (román, Steaua). 5. szakasz 
(Székelyudvarhely–Csíkszereda, 149,8 km): Nicolas Dalla Valle (olasz, 
Giotti Victoria Savini Due).  

Lengyel győzelem egy „nem létező” versenyen 

Nagyszebennel játszik barátságos mérkőzést a férfi-kosárlabdacsapat 



Két új igazolást jelentett be a Sirius 

Elkészült a 2022. évi amerikaifutball-bajnokság prog-
ramja. Mindjárt az első fordulóban az előző idény döntőjének 
a visszavágóját tekinthetik meg a marosvásárhelyi nézők a 
meggyesfalvi focipályán, szeptember 10-én, hiszen a tavalyi 
idényben veretlen Bukaresti Lázadók lesz a Marosvásárhelyi 
Szörnyek vendége. A döntőt a Lázadók 40-30-ra nyerték, 
azonban a teljes amerikaifutball-társadalom felkapta a fejét 
az eredményre, hiszen mindenki arra tippelt, hogy a több 
nagy tapasztalatú külföldit foglalkoztató bukarestiek könnye-
dén átgázolnak minden ellenfelükön. Ehhez képest a Ször-
nyek szorossá tudta tenni a finálét. 

Az előző idény eredményének tükrében az idén szintet 
szeretne lépni a marosvásárhelyi csapat, amely nem kisebb 
célt tűzött ki maga elé, mint hogy megnyerje az idei bajnok-
ságot – mondta Nagy J. Attila, a csapat menedzsere. – Re-
méljük, hogy meg tudjuk lepni a Lázadókat az első 
mérkőzésen, utóbb pedig mi rendezhetjük a döntőt, és ott már 
megpróbáljuk a győzelmet is megszerezni – tette hozzá. 

A merész célkitűzés kitűzése természetesen nem teljesen 
légből kapott, hisz a csapat marosvásárhelyi tagjai mögött 
már jó néhány éves tapasztalat van, többen a tavasszal a Deb-
receni Gladiátorok színeiben játszottak, így nem estek ki a 
ritmusból. Hozzájuk öt színvonalas külföldi is csatlakozik. 
Elsősorban egy quarterbackről van szó, aki a csapat egyér-
telműen legfontosabb játékosa, két futó- és két védőjátékos 
van a csövön. A csapatot pedig Lonnie Hursey amerikai edző 
irányítja majd, és ebben a sportágban az edző éleslátásának 
is nagyon fontos szerepe van. 

Az érkező légiósok közül Quevin Redding már a nyár eleje 
óta a csapattal készül, kettős minőségben: játékosként és a 
védősor edzőjeként. Ő egyébként szélső futóként és szélső 
védőként is bevethető. A többi érkező nevét azonban csak az 
utolsó pillanatban szeretnék bejelenteni – mondta Nagy J. 
Attila –, taktikai megfontolásból. Olyan játékosokról van szó 
azonban, akiknek a segítségével teljesíthető a merész célki-
tűzés. 

A bajnokságban egyébként hat csapat indul, az alapsza-
kaszban az idén a Szörnyek három mérkőzést játszik hazai 
pályán: szeptember 10-én a Bukaresti Lázadók, október 8-
án a Resicabányai Mozdonyok, november 5-én a Kolozsvári 
Keresztesek ellen. Idegenben szeptember 24-én a Bukaresti 
Titánok, október 22-én a Temesvári 89-esek lesz az ellenfél. 
Az elődöntőket, ahová az első négy jut, november 19-én, a 
döntőt december 3-án játsszák. (bálint) 

Megváltoztatta a stratégiáját, ami a külföldi játékosokat 
illeti, a marosvásárhelyi Sirius női kosárlabdaklub. Ha 
eddig elsősorban az amerikai játékospiacot részesítette 
előnyben, a következő bajnoki idényre egy szerb és egy 
bosnyák belső játékossal állapodott meg. Korábban az volt 
az érv az amerikaiak mellett, hogy sokkal kevesebb pénzt 
kérnek, az előző idény tapasztalata azonban, amikor egy 
kelet-európai játékos (Ljubinec) érkezése kellett ahhoz, 
hogy egy kis rendet teremtsen az amerikaiak kaotikus já-
tékában, arra késztette a klub vezetőit, hogy újragondolják 
a stratégiájukat. 

Anastasija Podunavac szerb center 25 éves, 185 cm 
magas. Legutóbb a finn Vimpelin Veto csapatában játszott, 
korábban hazája több együttesében megfordult. Több kor-
osztályos válogatott tagja volt, a felnőttválogatottba azon-
ban már nem hívták meg. A finn csapatban átlagban 34 
percet játszott, 12,6 ponttal és 7,5 lepattanóval, illetve 3,2 
eladott labdával. Szintén 4-5-ös posztra érkezik a bosnyák 
Merjema Bučuk. A 186 cm magas, 21 éves kosaras a fran-
cia Besançontól érkezik, a legutóbbi statisztikái azonban 
egy évvel korábbiak, a tuzlai Jedinstvo mezében. Itt 11,2 
pontos átlaga van, 8,1 lepattanóval. 

Miután az osztrák válogatott tagja, a marosvásárhelyi 
származású Sólyom Sára is aláírta a szerződés meghosz-

szabbítását, illetve korábban az amerikai Jasmyne Harrisz-
szal is megállapodott a klub, négy légiós van a csapatban, 
de Kiss István klubelnök szerint egy továbbit is szerződ-
tetni szeretnének a 3-as posztra, az egyetlenre, amelynek 
betöltésére nincs eddig légiós megoldás is. 

Ami a belföldiek kontingensét illeti, Rebecca Lipovan, 
Ruxandra Chiş, Andreea Feiseş és Czimbalmos Tímea egé-
szítik ki az alaprotációt, Cristina Badi távozik. A keret tag-
jai továbbá a fiatalabb korosztályból: Sorana Anca, Viana 
Mircea, Antonia Oancea, Oana Moga, Szász Réka és Kur-
jatkó Boróka. A csapat tagjai egyelőre egyénileg készülnek 
egy edzésterv alapján, augusztus végén gyűlnek össze, 
amikor mérésekkel ellenőrzik, ki milyen állapotban van, 
és kezdődik a közös készülés a bajnokságra. 

Ami az új bajnoki idényt illeti, mégiscsak 12 csapat ne-
vezett, noha meglepetésre Szatmárnémeti az idén kihagyja 
a bajnokságot. A sportági szövetség végrehajtó bizottsága 
közölte a Konstancai CSM beiratkozását, amely a második 
csapat lenne a városban a Phoenix mellett. Az idény az ok-
tóber 1-2-án egyetlen helyszínen szervezett kezdőforduló-
val indul, a Sirius ellenfele a CSM Târgovişte lesz. Sajnos 
a meccs hazainak számít, azaz a Sirius az idén eggyel ke-
vesebbszer élvezheti a hazai pálya előnyét. A folytatásban 
a csapat Brassóba látogat, míg az első, valóban hazai meccs 
a Rapid ellen lesz, várhatóan október 15-én. 

A végrehajtó bizottság elfogadta a versenykiírást is, ezt 
azonban még nem töltötték fel a 
honlapjukra. Annyi azonban tud-
ható, hogy a belföldi játékosokra 
vonatkozó megszorító előírások 
annak függvényében változhat-
nak, ahogy megjelennek Novák 
Eduárd sportminiszternek a bel-
földi sportolók kötelező szerepel-
tetésére vonatkozó rendelete 
alkalmazási normái, illetve a mi-
nisztérium pontosít bizonyos 
ködös előírások kapcsán. 

Végül döntés született a Ro-
mánia-kupa lebonyolítási rend-
szeréről. Eszerint november 
30-án és december 3-án a 12 csa-
pat hat párban oda-vissza játszik, 
kiemelés nélküli sorsolás alapján. 
A hat győztes és a két legjobb a 
vereséget szenvedők közül bejut 
a nyolcas döntőbe, amit február 
24-26-án rendeznek pályázat 
útján elnyert helyszínen.

Rangadóval indít  
az amerikaifutball- 

bajnokság

Nincs veszítenivalónk, bátran 
kell játszanunk – mondta Cristiano 
Bergodi, a sepsiszentgyörgyi Sepsi 
OSK edzője csapata stockholmi ki-
szállása előtt, ahová a hazai 1-3 
után utazott a csapat a konferencia-
liga harmadik selejtezőkörében. 
Ennek megfelelően támadó felfo-
gásban kezdett az OSK, és nagyon 
hamar vezetéshez jutott. Négy per-
cig tartott a fordítás illuzórikus re-
ménye. 

Az első percekben a Sepsi OSK 
birtokolta a labdát, a Djurgården 
mintha egy kicsit könnyedén vette 
volna a találkozót, és Zetterström 
kapuja már az 1. percben veszélybe 
került, ám Bărbuţ lövését kiütötte a 
svéd kapus. Ugyanő azonban kicsit 
„benézte” Matei csavart bal oldali 
szabadrúgását, és a labda a hosszú 
sarokban kötött ki. Nem sokáig 
örülhetett azonban a vezetésnek az 
OSK, mert a 12. percben egy gyors 
összjáték üresen találta 11 méteren 
Finndellt, aki laposan a rövid sa-
rokba bombázott. Úgy tűnt, az OSK 
nem omlik össze, ismét megkezdte 

a türelmes építkezést, ám a 23. 
percben Niczuly bennragadt egy két 
méterre érkező szögletnél, és Asoro 
a hálóba fejelt. 

Ez már viszont teljesen elvette a 
szentgyörgyiek lelkesedését, és bár 
továbbra is megpróbáltak kombi-
nálni és veszélyeztetni, a svédeken 
látszott, hogy már nincs rajtuk 
teher. Asoro annyiszor keltett ve-
szélyt, ahányszor hozzá került a 
labda, és egyébként is feltűnt a két 
fél közötti sebességbeli különbség. 
Míg az OSK a steril birtoklást ré-
szesítette előnyben, ám hiányzott a 
minőségi döntő passzt adó játékos, 
a Djurgården azonnal felgyorsította 
a játékot, ha labdát szerzett, egyszer 
sem láttunk tőlük hátrapasszt a ka-
pusnak, oldalpasszt is ritkán.  

Az OSK-nak még két nagy hely-
zete volt Rondón révén: a 38. perc-
ben kapásból próbálta meg átemelni 
Zetterströmön, ám a kapus nagy 
bravúrral védett, míg a 67. percben 
csúnyán fölé lőtt 6 méterről. Ezzel 
szemben Niczulynak többször 
akadt dolga, a 3. svéd gólt azonban 
ő sem tudta megakadályozni. A 71. 
percben Asoro kicselezte mind a két 

belső szentgyörgyi védőt, és lazán 
a hosszú sarokba helyezte mintegy 
tíz méterről. 

Néhány figyelemre méltó részlet 
a mérkőzés kapcsán: a kispadról 
több fontos név hiányzott, Ştefă-
nescu mellett Bălaşa, Ion Gheorghe 
és Golofca is, ami azt jelzi, hogy a 
legkisebb sérüléssel sem akartak 
már kockáztatni. Másrészt hosszú 
kimaradás után visszatért a pályára 
Achahbar, akit Bergodi egy, már 
amúgy is elveszített meccsen akart 
ismét bejáratni a folytatáshoz. A 88. 
percben pályára lépett a nagyon rit-
kán használt Dragomir, akinek két 
perc is elég volt kiharcolni egy sza-

badrúgást a tizenhatos vonala előtt 
(ezt Aganović csúnyán fölé lőtte). 

Az első meccs után azt írtuk, a 
továbbjutáshoz nagyon jó játék kell 
(nem volt a legjobb), sok szerencse 
(ez is hiányzott) és jóindulatú játék-
vezetés. Stegemann német bíró, ha 
nem is követett el akkora szarvashi-
bákat, mint lengyel kollégája egy 
héttel korábban, stílusa az atletikus 
svédeknek kedvezett. Amúgy pedig 
az 1. percben kiállítás járt volna Ed-
vardsennek, aki letaposta Păun bo-
káját, ám megúszta egy sárgával. 

Az idén tehát a második akadály-
ban bukott el az OSK a konferenci-
aligában, és azt is elmondhatja, 
hogy balszerencsés volt a sorsolása. 
A meccs azonban rávilágított, hogy 

az, ami a belföldi ligában nyerő tak-
tika lehet, a lassú ütemű labdabir-
toklás, Európában édeskevés. Vagy 
megtanulnak gyors ritmusban ját-
szani, vagy soha nem lesz esélyük 
eredményesen szerepelni a konti-
nentális kupákban.

Négypercnyi reménysugár 
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Bálint Zsombor 

Fotó: Nagy Tibor (archív) 

Bálint Zsombor 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó-konferencialiga, 3. selejtezőkör, 2. menet: Djurgår- 
den IF – Sepsi OSK 3-1 (2-1) 
Tele 2 Arena, Stockholm. Vezették: Sascha Stegemann – Mark Borsch, 
Christof Günsch. Tartalék: Florian Badstübner (németek). 
Djurgården: Zetterström – Johansson (75. Löfgren), Hien, Ekdal, 
Bengtsson, Finndell (46. Danielson), Schüller (28. Banda), Eriksson, 
Asoro, Edvardsen (62. Wikheim), Radetinac (75. Doumbouya). 
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (88. Ciobotariu), Mitrea, Ňinaj, Ispas, 
Păun, Aganović, Matei (88. Dragomir), Bărbuţ (72. Achahbar), Damaş-
can (62. Rodriguez), Rondón (72. Tudorie).   
Gól: Finndell (12.), Asoro (23., 71.), illetve Matei (8.). 
Sárga lapok: Edvardsen (1), Danielson (89.), illetve Păun (21.), Ňinaj 
(79.), Mitrea (83.), Rodriguez (86.). 

Három román csapat a play-offban 
A négy romániai csapat közül 

a konferencialiga 3. selejtezőkö-
rében csak a Sepsi OSK esett ki, 
a többi három továbbjutott. A 
Kolozsvári CFR az idegenbeli 0-
0 után vékonyka, 1-0-s győzel-
met aratott hazai pályán a 
fehérorosz Szoligorszk ellen, ám 
elveszítette a súlyos sérülést 
szenvedett gólvágóját, Debelju-
hot a következő hat hónapra. A 
CFR ellenfele a csoportkörbe ju-
tásért az Európa-ligából vissza-
minősült szlovén bajnok Maribor 
lesz. A FCSB még egy gólt adott 
hozzá a dunaszerdahelyi 1-0-hoz 
hazai pályán is a DAC ellen, és a 
folytatásban a norvég Viking 
Stavangerrel játszik. A CSU Cra-
iova a meccs előtt edzőt váltott: 
Bálint László helyett Mirel 
Rădoi érkezett, és a váltás bejött. 
A csapat 3-0-ra verte a nyolc éve 
száműzetésben játszó ukrán 
Zorja Luhanszkot, megfordítva 
az idegenbelinek számító len-
gyelországi 0-1-et. A következő 
ellenfele az izraeli Beér-Séva 
lesz. A 3. selejtezőkörben két 
magyar csapat volt érdekelt. Az 
FC Fehérvár az otthoni 5-0 után 
idegenben is nyert a moldvai Pet-
rocub Hânceşti ellen, és 7-1-es 
összesítéssel jutott tovább. A 
play-off körben azonban igen 
nehéz feladata lesz, hisz az 1. FC 
Köln lesz az ellenfele. A Kis-
várda csak egy 2-1 arányú presz-
tízsgyőzelmet ért el a norvég 
Molde ellen, így összesítésben 2-
4-gyel kiesett.

Eredményjelző 
A konferencialiga 3. selejtezőköre, 2. mérkőzések: Vitória Guimarães 
(portugál) – Hajduk Split (horvát) 1-0 (2-3), FC Kizilzsar (kazah)  –  
APOEL Nicosia (ciprusi) 0-0 (0-1), Tobol Kosztanaj (kazah)  –  Zrinjski 
(bosnyák) 1-1 (1-2), Raków (lengyel) – Spartak Nagyszombat (szlovák) 
1-0 (3-0), Kolozsvári CFR  –  Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz) 1-0 (1-
0), FC Basel (svájci)  –  Brøndby (dán) 2-1 (2-2) büntetőkkel: 3-1, Ha-
poel Beér-Séva (izraeli)  –  Lugano (svájci) 3-1 (5-1), Twente Enschede 
(holland)  –  Čukarički (szerb) 4-1 (7-2), Konyaspor (török)  –  Vaduz 
(liechtensteini) 2-4 (3-5), Djurgården (svéd)  –  Sepsi OSK 3-1 (6-2), 
Petrocub Chişinău (moldvai)  –  FC Fehérvár 1-2 (1-7), Antwerpen 
(belga)  –  Lillestrøm (norvég) 2-0 (5-1), FCSB  –  Dunaszerdahely 
(szlovák) 1-0 (2-0), CSU Craiova  –  Zorja Luhanszk (ukrán) 3-0 (3-
1), Panathinaikosz (görög)  –  Slavia Prága (cseh) 1-1 (1-3), İstanbul 
Başakşehir (török)  –  Breidablik (izlandi) 3-0 (6-1), Hibernians (máltai)  
–  Rigai RFS (lett) 1-3 (2-4), Klakksvík (feröeri)  –  Ballkani (koszovói) 
2-1 (4-4) büntetőkkel: 3-4, Shkëndija (északmacedón)  –  AIK Solna 
(svéd) 1-1 (2-2) büntetőkkel 2-3, Sligo Rovers (ír)  –  Viking Stavanger 
(norvég) 1-0 (2-5), Anderlecht (belga)  –  Paide (észt) 3-0 (5-0), Arisz 
Thesszaloniki (görög)  –  Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 2-1 (2-3), Levszki 
Szófia (bolgár)  –  Hamrun Spartans (máltai) 1-2 (2-2) büntetőkkel: 1-
4, Lech Poznań (lengyel)  –  Vikingur Reykjavík (izlandi) 4-1 hosszab-
bítás után (4-2), Rapid Bécs  –  Neftçi Baku (azeri) 2-0 hosszabbítás 
után (3-2), St. Patrick’s (ír)  –  CSZKA Szófia (bolgár) 0-2 (1-2), Young 
Boys Bern (svájci)  –  Kuopio PS (finn) 3-0 (5-0), AZ Alkmaar (hol-
land)  –  Dundee United (skót) 7-0 (7-1), Gil Vicente (portugál)  –  Riga 
FC (lett) 4-0 (5-1), Kisvárda  –  Molde (norvég) 2-1 (2-4). 



Mi minden felgyűl az ember életében! Gyermek- 
és fiatalkoromban  nem történt annyi hanyagság, nem 
volt annyi nemtörődömség, mint most! S ez fáj. A je-
lenlegi állapotokat nem tudom megszokni, közelebb 
hoznám a múltat, az emberek egykori segítőkészsé-
gét, aminek mára már nyoma veszett.  

Május 18-án reggel, amikor kijöttem a szobámból, 
látom, hogy a fürdőszobámban lebeg a kisszőnyeg, az 
előszoba, a konyha tele vízzel.  

Mit tehettem? Hívtam azt a telefonszámot, amit a 
4-es lakóbizottság tett közzé, hogy – egyezség alapján 
– ilyen sürgős esetekben hozzájuk forduljunk. Nagy 
bajban voltam, tehát tárcsáztam a 0265-208-888-as 
telefonszámot.  Román nyelven: tasta 1, magyar nyel-
ven: tasta 2.  Ez volt a válasz, semmi több, senki sem 
jelentkezett. 

A 4-es számú lakóbizottság telefonszámait próbál-

tam hívni, igaz, a munkaprogram hétfőn 18.30 és 
19.30 óra között, csütörtökön 8.30–9.30 óra között 
van. Nem sikerült beszélni velük, nem válaszoltak. 

Kérdésem, köteles-e a lakóbizottságnak az Aqua-
serv segítséget nyújtani ilyen esetekben? Annál is in-
kább, mivel a szolgáltatásra fizetett alkalmazottak 
vannak!  

Végül délután egy nyugdíjas ismerősömtől kaptam 
segítséget, ő mentett meg, addig vízben állt a három 
helyiség. Azok felelőssége, akik fizetést kapnak, meg-
szűnt. Nemtörődömség, hanyagság minden szinten. 
Az idős korosztályt egyesek letiporják, és pofa be! 

Olyan felelősségteljes alkalmazottakra volna szük-
ség, akik megoldják a problémákat. Ha velem így jár-
tak el, mással is így fognak. 

Katona Silvia,  
Marosvásárhely 

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Talán ősszel hirdettek meg egy 
találkozót az Eminescuról elneve-
zett Ifjúsági Házban, azzal a céllal, 
hogy akinek valamilyen – a közte-
rületeket is illető – közösségi 
gondja van, ott kiöntheti a lelkét a 
Polgármesteri Hivatal képviselőjé-
nek. (A Novi 7. és a Kornisa negye-
dek lakástulajdonosairól van szó, 
mert a kb. 20%-nyi albérlő – ért-
hető okokból – a kicsi ujját sem 
mozdítja meg semmiért.) Nem az 
én idegeimnek valók az efféle fóru-
mok, ráadásul már öreg vagyok – 
menjenek a fiatalok, ők birtokolják 
a digitális tudást és a tetterőt. A 
szomszédban lakó Attila elment 
arra a gyűlésre, és mostanában em-
lítette meg nekem: ott hangzott el, 
hogy a városi adminisztráció csak a 
parkokat rendezi, a ház körüli terü-
letek rendezését, takarítását a tulaj-
donosi társulások (Asociaţii de 
Proprietari) hatáskörébe utalták. Ez 
felemás információ, lévén, hogy 
„kettőn áll a vásár”, a társulásoknak 
is lenne némi beleszólása az ügybe, 
de nem kívánok pártoskodni, mert 
még belekeveredek valamibe. A 
magam részéről annyit teszek, hogy 
a blokkunk körül rendszeresen le-
nyírom az élősövényt, és télen 
havat seprek a járdán. Házon belül 
is megjavítom azt, ami a tudásom-
ból és erőmből kitelik. Ceau elvtárs 
idején „címzetes lépcsőházfelelős” 
voltam, már ötször lemondtam, de 
senki sem érzi feladatának, hogy el-
vállalja a közmunka sűrűjét. 

Mostanában felfrissült egy régi 
probléma. A mi családunk 1979-
ben költözött az Asztalos utcába, s 
a házunk előtti játszótéren nőtt föl 
a – közelebbi és távolabbi – kör-
nyék nem egy generációja; az idő-
sebbje már maga is nyugdíjas. A 
játszótéri ifjak és a blokkokban élő 
idősebb nemzedék között állandó 
az ellentét, a hangszigetelő ablakok 
térhódítása óta valamenyire csitul-

tak a viták, de még nincs béke a ju-
harfák alatt.  

Újabb „focista nemzedék” van 
felnövőben, s ez frissen tartja az el-
lentéteket. A minap az utcán ren-
dezgettem, amikor a garázs 
bádogtetejére csapódó (és nagyot 
döndülő!) labda pottyant elém. Vár-
tam, hogy ki jön utána. Jön az egyik 
csemete, s az édesanyja. Kérdem a 
hölgyet (nem ismerős, nem tudom, 
hol lakik): „Ha a maga garázsát 
rongálná a szomszéd gyermeke, mit 
csinálna?” „A szüleivel fizettetném 
meg a kárt.” „Köszönöm.” – Ámde: 
kinek van kedve és pénze peres-
kedni?  

Az ifjú csapat tagjai (6–12 kö-
zötti vidám és egészséges, de szer-
fölött dinamikus, az illemet 
mellőző fiúcskák) többszöri kéré-
sünk ellenére is rendszeresen fociz-
nak, ennek leginkább a garázsok 
látják a kárát. A focikapu szerepét 
betöltő garázs hátsó dróthálóját már 
csak a könyörület tartja, s a tulajdo-
nos (az özvegy N. Magda néni) 
engem kért meg, hogy tegyem 
szóvá a helyzet tarthatatlanságát. A 
sajtó eszközét használom, gondol-

ván, hogy a városházán is olvassák 
a megyei hírlapot. (Elméletileg az 
újságcikk többet ér egy gyűlésbeli 
hozzászólásnál. Vagy nem?)  

Két fényképet mellékelek: az 
egyiket egy régi műtárgyról, a má-
sikat egy friss eseményről készítet-
tem. A műtárgy (kb. négy éve 
leszaggatta valaki ezt is, meg a ku-
tyasétáltatást tiltó kisebb bádogtáb-
lát, és letette a nagy juharfa 
tövéhez, onnan menekítettem meg) 
azt igazolja, hogy a kérdéses terület 
nem „játszótér vagy sportpálya”, 
hanem „park”, és a municípiumi 
közterületeket adminisztráló hivatal 
(ADP) tudja a magáénak; de csak 
ímmel-ámmal gondozza! Amikor 
két-három évenként kiküldenek né-
hány dolgozót a padok léceit vagy 
a szemétládákat kicserélni, és elcsí-
pem őket, akkor elbeszélgetek 
velük, s ők igen örülnek, hogy em-
berszámba veszem őket. Három éve 
visszaszolgáltattam nekik az egyik 
55 kilós csemete súlyától leszakadt 
(kisgyermekeknek való!) lengőhin-
tát, hálásan köszönték, és fölszerel-
tek egy másikat, ami eléggé 
balesetveszélyes. Valami egy-más-

fél évig csak egy hinta volt az egyik 
állványon, a másik állványon lévő 
(óvodásoknak való) még működik: 
olyan szűk, hogy tényleg csak az 
egészen aprók férnek bele.  

A másik fotó azt illusztrálja, 
hogy a garázs tetejére rúgott labda 
elakad valamiben, s a csemete fel-
mászik a hullámlemezekkel borított 
tetőre, hogy visszaszerezze a „lasz-
tit”. Csoda, hogy a vékony és rozs-
dás lemez még nem szakadt be 
egyikük alatt sem! 

Ideje volna rendet csinálni! Tisz-
telettel kéretik az ADP, hogy készít-
tessenek új táblát, amelyet ne a fára 
szögezzenek, hanem a 3-as tömb-
ház oldalára (jó magasra), közölve 
az úri közönséggel, hogy a téren ta-
lálható lengő- és mérleghintákat (li-
bikókákat) csak a 12-14 éven aluli 
gyermekek (max. 45 kg-ig) hasz-
nálhatják. A területen legyen 
TILOS a magozás, az alkoholos ita-

lok fogyasztása, a hangoskodás, a 
kutyasétáltatás, a futballozás és a 
„nehéz” sporteszközök (pl. profi 
kosár-, kézi- vagy focilabda) hasz-
nálata, valamint tűzijátékok indítása 
(tűzveszély!). Megengedett: a ping-
pong, tollaslabda, szoftball, frizbi.  

Írják ki, hogy futballozni kizáró-
lag a negyedben lévő két – a volt 
orvosegyetemi kantin mögötti és a 
Székely Vértanúk utcája és a C. Ro-
manu-Vivu utca közötti – bekerített 
sportpályán szabad. Említtessék 
meg, hogy a csendórák idején (15–
17 és 22–8 órák között) tilos a han-
gos, másokat zavaró tevékenység a 
téren.  

Minderre azért van szükség, 
hogy vitás kérdésekben erre hivat-
kozva kérhessük a helyi rendőrség 
segítségét.  

Köszönettel (a környékbeliek ne-
vében is): 

Kuszálik Péter 

Kölyök a forró bádogtetőn  

Ki segít, ha vízben úszik a lakás?  

Pókakeresztúr Marossárpatak községhez tartozó 
kis falu. A főúttól két kilométerre található. A fiatalok 
a jobb megélhetés reményében szakmát tanultak, ki-
vándoroltak külföldre, vagy Marosvásárhely lett a 
„főhadiszállásuk”. Így a mezőgazdaság háttérbe szo-
rult, és kevés a fiatal vállalkozó, aki belevágna. Szé-
kely Zsolt és kedves felesége, Székely Rita azon 
kevesek közé tartoznak, akik mezőgazdasággal fog-
lalkoznak.  

Sok éve kukoricát termesztenek. A negyvenes évei 
elején járó házaspár harminc hektár területen gazdál-
kodik, amit önerőből megvásárolt gépekkel művelnek 
meg. A mezőgazdaságból származó jövedelemből él 
a négytagú család, tavaly egy kis profitot is termeltek. 
Az idén a helyzet más. Az üzemanyag-drágulás, a vil-

lanypásztor karbantartási költségei, a medvék és a 
vaddisznók által okozott hatalmas károk és a száraz- 
ság az idei termést majd’ felére csökkentette.  

Elmondásuk szerint a kisgazdák nehezen jutnak 
EU-s anyagi támogatáshoz, a nagy cégek vannak elő-
nyös helyzetben. Nem kívánhatunk mást, mint kitar-
tást és sok sikert a fiatal gazdálkodóknak! Egy másik 
gazdát is meglátogattam, aki az idősebb generációt 
képviseli, Madaras András bácsival beszélgettem el.  

Hetvenöt évesen, egy tízhektáros gyümölcsösben 
jelenleg 190 juhot legeltet. Nem könnyű feladat, éj-
szakánként négyszer-ötször támad rá a medve a ju-
hokra. Ha mindez nem lenne elég, az elöregedett 
gyümölcsfákban, nagy károkat okozott a vihar. And-
rás bácsi mindezek ellenére optimista, addig vigyázza 
a jószágot, amíg egészsége engedi.   

Szilágyi Csaba 

Gazdálkodók 

A marosvásárhelyi Zsil (Jiului) 
utca lakóinak régi vágya teljesült az 
utca felújításával. Sajnos azonban 
az utca a félig végzett munka látvá-
nyát nyújtja. A felújítás során elvit-
ték a földet a virágágyásokból, 
mély árkokat hagyva, megtöltve 
aszfaltdarabokkal. Több helyen 
megrongálták a kerítéseket is.  

Kérjük, hogy fejezzék be a mun-
kálatokat, töltsék fel földdel a virág-
ágyásokat (ahogy megígérték), 
javítsák meg a megrongált kerítése-
ket, mert ahogy most kinéz az utca, 
a befejezetlen munka benyomását 
kelti. 

A Zsil utca lakói nevében  
Tövissi Antal 

Befejezetlen utcafelújítás 

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
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Az Internet Explorernek soha 
nem volt túl jó híre. A Windows 
megjelenésekor lényegében min-
denki azt használta, mert nem volt 
rivális. Viszont az évek során egy-
más után jelentek meg az újabb és 
újabb böngészők, amelyek egyrészt 
sokkal jobb vizuális megoldásokat, 
másrészt messze nagyobb sebessé-
get kínáltak. Így az Internet Explo-
rer egy idő után már csak azt a célt 
szolgálta, hogy le lehessen tölteni 
valamilyen más böngészőt, utána az 
esetek túlnyomó részében a felhasz-
nálók nem nyitották meg. A Win-
dows 10-zel együtt el is tűnt az 
operációs rendszerből, helyét a 
Microsoft Edge vette át. Bár sokkal 
jobb lett, a felhasz-
nálók nem igazán 
tértek vissza az 
a lapér te lmezet t 
böngészőre, annak 
ellenére sem, hogy 
a Google Chrome-
ot gyakran – és 
nem alaptalanul – 
éri az a vád, hogy 
túl sok memóriát 
(RAM-ot) használ. 
Most azonban a 
Microsoft előállt 
egy megoldással, 
amely révén sok-
kal gyorsabb 
lehet az Edge. 

Még az év ele-

jén indult el a Microsoft Edge auto-
matikus gyorsítótár-tömörítés funk-
ciója, amelytől az anyacég 
teljesítményjavulást és lemezterü-
let-csökkentést várt. Az újdonság 
teljesítette az ígéreteket mindkét 
téren. A szoftver-
gyártó pedig egy 
blogbejegyzésben 
részletesen elárulta, 
hogy miként is néz-
nek ki a folyamatok 
a háttérben. 

Ebben a bejegy-
zésben azt írják, 
hogy amennyiben 
egy böngésző túl 
sok energiát hasz-

nál, az nemcsak a böngészési él-
ményt befolyásolja, hanem az egész 
rendszert lelassítja. Viszont a telje-
sítményoptimizálás képes egyen-
súlyba hozni az egész rendszert, 
mivel, ha a teljes rendszer egyik 

komponense kevesebb energiát 
használ, az javíthatja az összes 
többi komponens sebességét, hiszen 
azokra több kapacitás marad. 

A lemez gyorsítótározása a bön-
gészők egyik fontos eleme a gyors 

működés érdekében, kiváltképpen 
akkor, ha a felhasználók gyakran 
szeretnének elérni online tárolt tar-
talmakat, ha sokszor töltenek le 
vagy töltenek fel fájlokat valami-
lyen felhőalapú szolgáltatásba. To-
vábbá a gyorsítótár tárolja és elmenti 
az internetről származó adatokat, így 
amikor a felhasználók újra meg sze-
retnék azokat tekinteni, akkor a bön-
gésző egyszerűen előhívja a 
számítógép belső tárhelyéről. Minél 
nagyobb a gyorsítótár, annál na-
gyobb a valószínűsége annak, hogy 
a kért információk lekérhetők lesz-
nek a lemezről. A megoldás hasonló 
az Apple számítógépeknél már rég- 
óta alkalmazott iCloudéhoz, ami azt 
feltételezi, hogy a desktop teljes tar-
talma a felhőben van, és amikor 
meg szeretnénk nyitni valamit, 
akkor pillanatok alatt lehívja, hi-
szen az adott fájl egy része a merev-
lemezen van. 

A Microsoft technikájával az a 
gond – amit ők is beismertek –, 
hogy negatív hatással lehet azokra 

a számítógépekre, amelyek-
ben kevés a belső tárhelyka-

pacitás. Azt is hozzátették, 
annak megelőzése érde-
kében, hogy a böngésző 
a gyorsítótár összes ren-

delkezésre álló területét el-
foglalja, már eleve 
mérsékelik a gyorsítótár 
használatát a hely alapján.

Az okostelefonok piacán évek óta folyik a 
számháború, és minden bizonnyal a követ-
kező években is nagy szerep jut neki. A gyár-
tók minden új modell bemutatásánál nagy 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy kiemeljék, 
mennyivel gyorsabb, mint az előd. Ezzel nem 
is lenne gond, viszont ezek az adatok nem a 
valós felhasználásra vonatkoznak, hanem kü-
lönböző szintetikus tesztekre, amelyekre az 
átlagfelhasználó nem használja a készüléket. 
Természetesen ezek is bemutatják, hogy 
mennyivel erősebb az új eszköz, de ha a min-
dennapi, úgynevezett rutinfeladatokat nézzük, 
akkor szép lassan kijelenthető, hogy évek óta 
nincs nagy eltérés az eszközök között. De va-
lamivel elő kell állni a bemutató apropóján, és 
ilyenkor hangzatosak a számok. 

Idén sincs ez másképpen. Szeptemberben 
az Apple bemutatja az új iPhone-okat, ame-
lyek esetében minden évben elmondják, hogy 
minden korábbi telefonnál sokkal gyorsabb 
az új zászlóshajó, hiszen megkapta az új, 
saját fejlesztésű processzort. Már most borí-
tékolhatjuk, hogy idén is így lesz. Az iPhone 
14 termékcsaláddal együtt ugyanis megérke-
zik az A16 Bionic névre keresztelt lapka. 
Innen pedig következik is a kérdés, hogy 
vajon mire képes, mit mutat az Apple az idei 
számháborúban? 

Az Apple-t jól ismerő piaci elemzők több-
sége egyetért abban, hogy a gyártó megtartja 
a 6 magos processzort, ami két nagy teljesít-
ményű és négy energiahatékony magból épül 
fel. Az újdonság állítólag 15%-os sebesség-
beli előrelépést hoz az előd, A15 Bionichoz 
képest. A grafikus magok száma minden bi-
zonnyal marad az eddigi szinten, azaz hiába 

is számítunk öt magnál többre, aligha kap-
juk meg. Viszont ezzel együtt is mintegy 
25-30 százalékos gyorsulást jeleznek az 
Apple-t jól ismerő piaci elemzők. Érde-
mes hozzátenni, hogy a grafikus magok 
esetében nem teljes az egyetértés, hiszen 
egyes források hatmagos kialakításról be-
szélnek. 

Említést érdemel, hogy az idei iPhone-
okban várhatóan gyorsulni fog a RAM. A 
híresztelések szerint az iPhone 14 Pro és 
iPhone 14 Pro Max már az új típusú, 
LPDDR5-ös csipekkel lesz szerelve, ame-
lyek 50%-kal nagyobb sávszélességel ke-
csegtetnek, mint a korábbi – illetve 
jelenleg is használt – LPDDR4X technológia. 
De hiába lesz gyorsabb a RAM, a kapacitás 
nem fog változni, azaz a két Pro modell to-
vábbra is 6 GB RAM-mal lesz kénytelen gaz-
dálkodni, ami 2022-ben nem nevezhető 
soknak, hiszen az androidos riválisoknál nem 
ritka a 8-12 GM RAM, de már van olyan ké-
szülék is, amely 16 vagy akár 18 GB RAM-
os. A teljes kép érdekében el kell mondani, 
hogy az Androidot és IOS-t futtató készülé-
kek teljesen más memóriamenedzsmenttel és 
erőforrás-használattal rendelkeznek, azaz itt 
is fennáll az az általános igazság, hogy a ke-
vesebb néha több. 

További újdonság, hogy a várakozások 
szerint gyorsabb lesz az ISP, azaz a jelfeldol-
gozó egység, valamint a korábbiaknál haté-
konyabb gépi tanulásra lehet számítani. Ezek 
jól jönnek majd a Pro modellek 48 megapi-
xeles főkamerájához, amivel már 8K felbon-
tású videók is készíthetők, valamint jó esély 
van arra is, hogy a Cinematic Mode felbon-

tása is növekszik Full HD-ról 4K-ra. 
Mindenhol látszik a fejlődés, de – a kame-

rát leszámítva – nem vágjuk hanyatt magun-
kat a számoktól. Ez persze nem azt jelenti, 
hogy az idei iPhone-ok nem lesznek jók. Na-
gyon is jónak ígérkeznek, csak nem hozzák 
azt az úgynevezett WOW faktort, és nem mu-
tatnak nagy előrelépést. Sőt, ha hinni lehet a 
pletykáknak, az új processzort csak a Pro mo-
dellek kapják meg, a normál 14-esekben 
marad a tavalyi A15-ös csip. Kérdéses, hogy 
ez mennyit fog visszavenni az eladásból, hi-
szen jelenleg az iPhone 13 az Apple legela-
dottabb telefonja, viszont nem tudni, hogy a 
vásárlók megveszik-e majd az iPhone 14-et 
annak tudatában, hogy nem kapta meg az új 
processzort. Lehet, éppen arra játszik az 
almás vállalat, hogy több potenciális vásárlót 
csábít át a Pro modellekhez, ezzel is növelve 
a bevételt. 

Nem mellesleg ez lenne az első év, hogy 
ugyanabban a szériában eltérnek a processzo-

rok, például a jelenleg is kapható iPhone 13-
asok egytől egyig A15-öt kaptak, annyi kü-
lönbséggel, hogy az olcsóbb – azaz nem Pro 
– modellekbe csak négymagos, míg a drágáb-
bakba ötmagos grafikus gyorsító került. Ezt 
akár azzal is lehetne magyarázni, hogy a Pro 
modelleknek szükségük van a nagyobb telje-
sítményre a három kamera és a LiDar szken-
ner miatt, amelyek nem kaptak helyet a 
normál változatokban. További különbség a 
tavalyi normál és Pro modellek között, hogy 
előbbiekben 4, utóbbiakban 6 GB RAM ka-
pott helyet. Öröm az ürömben viszont, hogy 
ha igazak a hírek, és valóban A15-ös procesz-
szorral fogják szerelni a normál iPhone 14-
eket, akkor ezek megkapják az ötmagos 
GPU-t és a 6 GB RAM-ot is. 

Arról is beszéltek, hogy az A16-os pro-
cesszor teljesen új technológiával készül, vi-
szont ez a tézis megdőlt, hiszen bejelentették, 
hogy csupán az eddigi technológia finomítá-
sára lehet számítani.

Szerkeszti: Nagy-Bodó Szilárd
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Mennyivel lesznek gyorsabbak  
az idei iPhone-ok?

Egy trükk, amely gyorsabbá teheti a Microsoft böngészőjét 

    Az Apple új, A16 Bionic névre keresztelt processzora          Forrás: hasznaltalma.hu 

Microsoft Edge (Forrás: Microsoft)



A hagyományoknak megfele-
lően a Kolozsvári Magyar 
Opera nagytermében, ünne-
pélyes nyitógálával vette kez-
detét az idén tizenharmadik 
kiadásához érkezett Kolozs-
vári Magyar Napok. A megnyi-
tón beszédet mondott Gergely 
Balázs, a Kolozsvári Magyar 
Napok főszervezője, a Kincses 
Kolozsvár Egyesület elnöke, 
Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár, 
Toró T. Tibor, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt ügyvezető el-
nöke és Antal Árpád, Sep- 
siszentgyörgy polgármestere, 
a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség Országos Ön-
kormányzati Tanácsának 
elnöke. 

„Az elmúlt két évben jócskán 
volt időnk hozzászokni a szomorú 
tényhez: a közösségi találkozások 
lehetőségei sorra megszűntek, de 
legalábbis erősen megcsappantak. 
Önök és mi azonban más utat vá-
lasztottunk: a hatályos korlátozások 
szigorú betartásával, ahogy lehetett, 
tavaly és tavalyelőtt is közösen ün-
nepeltük nemzeti ünnepünket, s 
annak tiszteletére mindkét alkalom-
mal megszerveztük éves kulturális 
seregszemlénket” – kezdte beszédét 
Gergely Balázs, majd hozzátette: ha 
sikerül megőrizni, és – a nehéz idők 
dacára – átmenteni azt a teremtő lel-
kületet, mely a Magyar Napok 
életre hívója, mindig lesz erő és 
mód az építkezés és szervezői 
munka újrakezdésére, és mindig 
lesz lehetőségünk új és új hidakat 
építeni ember és ember, múlt és 
jövő, közösség és közösség, kultúra 
és kultúra között. „Mert a Magyar 
Napok és annak mintegy 450 prog-
rampontja mind egy-egy ilyen híd, 
melyen átkelve közelebb kerülhe-
tünk egymáshoz, kultúránkhoz, s 
melyek átkelésre hívják azokat is, 
akik talán még nem ismernek ben-
nünket, kolozsvári magyarokat. De 
mit ér a híd, ha senki nem kel át 
rajta? Mit ér a száz és száz program-
pont, ha senki nem akar részt venni 
azokon, és mit érnek a közösségi 
események, ha nincs igény reájuk? 
Önöket, akik most ismét zsúfolásig 
megtöltötték a kolozsvári színház 
nagytermét, nem a megszokás, 
hanem az együttlétre, a találkozásra, 
az ünneplésre, a Kolozsvári Magyar 
Napok hídján való átkelésre vonat-
kozó igény hozta össze. Ugyanez az 
igény hajt minket, szervezőket is, 
mert szüleink és nagyszüleink 
ugyanezt a példát mutatták nekünk” 
– mondta Gergely Balázs. A Ma-
gyar Napok főszervezője a háború 
borzalmaira kitérve rámutatott: újra 
megtörtént az, amely kapcsán csak 
reménykedni lehetett, hogy soha 
többé nem következik be. „Ágyú-
dörgést hoz a szél, vészes közel-
ségbe került a háború, melyben nem 
építik, de szétlövik a hidakat, hogy 
ember és ember többé ne találjon 
utat egymáshoz. Íme: nemcsak min-
dennapi életünk, hanem felépített 
hídjaink is törékenyek. Ezért is kell 
törekednünk a meglévő hidak őrzé-
sére, s mindig készen kell állnunk 
újak építése mellett az újjáépítésre 
is. Soha ne feledjük: a folyó innenső 
partján mindig egyedül leszünk. 
Igazi közösség csak úgy válhat be-
lőlünk, ha összekötjük a partokat. 
Neveljünk gyermekeinkből is hídé-
pítőket, tápláljuk beléjük az igényt, 
ahogy hajdanán szüleink, nagyszü-
leink tették a mi nemzedékeinkkel. 
Azt kívánom, az előttünk álló bő 
egy hét során érezzék jól magukat, 
töltődjenek fel jó érzésekkel, és az 
idei jelmondatunkat idézve adják 
tovább az örömhírt: miképpen vol-
tunk, itt vagyunk és itt is leszünk, 
újra erősödő, igényesen építő kö-

zösségként, itthon, Kolozsváron” – 
zárta beszédét Gergely Balázs. 

„Ha Kolozsvár nevét említjük, 
eszünkbe jut a Szent Mihály-temp-
lom, Mátyás király, azok az egyházi 
és világi közösségi tereink, melyek 
az elmúlt tíz évben újultak meg, 
eszünkbe jutnak egyetemeink, és 
immár a Kolozsvári Magyar Napok 
is, mely nemcsak Kolozsvárnak, 
hanem egész Erdélynek és a magyar 
világnak is az egyik legnagyobb és 
legfontosabb kulturális seregszem-
léjévé lett” – kezdte beszédét Potápi 
Árpád János. Az államtitkár hozzá-
tette: a Magyar Napok lehetőséget 
biztosít az erdélyi, magyarországi 
és Kárpát-medencei magyarság be-
mutatkozására, valamint arra is, 
hogy az itt élő népeket közelebb 
hozza egymáshoz. „Az elmúlt évek 
bebizonyították, mennyire fontos a 
magunk, a családunk és a teljes kö-
zösségünk biztonsága. Az a világ, 
amit 2022-ig megszoktunk és meg-
ismertünk, veszélybe került. Hatá- 
rainktól nem messze háború dúl, s 
ennek kapcsán ki kell fejeznünk 
együttérzésünket és szolidaritásun-
kat az ukrán néppel és a kárpátaljai 
magyarsággal, mely ezekben a per-
cekben is fizikai megmaradásáért 
küzd. Magyarország kormánya 
mindent megtesz, hogy Kárpát-me-
dencei magyar közösségünk a kö-
vetkező években is megmaradjon, 
ha pedig a Magyar Napok idei jel-
mondatára – Itt leszünk! – gondo-
lunk, a mi válaszunk csak ez lehet: 
így legyen” – hangsúlyozta Potápi, 
aki beszéde végén köszönetet mon-
dott a Magyar Napok szervezőinek 
vállalásukért. 

„Rég volt ekkora szükség a stabil 
pontokra, melyekhez újra és újra 
visszatérve választ kapunk a hon-
nan jöttünk, kik vagyunk és merre 
tartunk kérdésekre. A korábbi éle- 
tünket gyökerestől felforgató koro-
navírus-járvány és a szomszédunk-
ban dúló háború pedig ezeket a 
pontokat, közösségeink tartópillér-
jeit csak még inkább felértékelik. 
Bizonytalan lett a holnap, recseg-
ropog a megszokott világrend, az új 
eszmék forgatagában sokan elbi-
zonytalanodhatnak még identitásu-
kat illetően is. Az ember pedig 
természetéből fakadóan keresi a 
nyugalmat, a békét, a rendet, és vá-
gyik a harmóniára, ma pedig az el-
múlt 13 év alatt már kipróbált, 
megmérettetett és beváltnak bizo-
nyult stabil ponthoz, a kolozsvári és 
az erdélyi magyar közösségünk 
egyik fontos tartópilléréhez érkez-
tünk: a Kolozsvári Magyar Napok 
megnyitójához” – kezdte beszédét 
Toró T. Tibor. Az EMNP ügyvezető 
elnöke rámutatott: klasszikus, felbe-
csülhetetlen értékeink válnak e ve-
szélyekkel teli jelenben nélkülöz- 

hetetlenné. „Nem túlzás azt állítani: 
kultúránk újrafelfedezése és bir-
tokba vétele a leghatékonyabb vé-
dekezési forma a ránk leselkedő 
veszélyekkel szemben. Tudnunk 
kell, kik vagyunk, és tudnunk kell 
bemutatni azt másoknak is, sőt, 
most ennél is többre van szükség. 
Meg kell tanulnunk újra közösség-
ben lenni, és minden egyes nap meg 
kell teremtenünk a békét. A Magyar 
Napok programpontjai mind-mind 
egy békeajánlat, és mind a 60 prog-
ramhelyszíne a béke szigete. Ezt a 
szervezők és a résztvevők összefo-
gása teszi azzá, s csak biztosítani 
tudok mindenkit arról, hogy az Er-
délyi Magyar Néppárt, az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács és a békés 
nemzetépítés szellemében megala-
kuló Erdélyi Magyar Szövetség is 
minden rendelkezésére álló eszköz-
zel ezt a nagy és közös békét segíti 
a jövőben is” – zárta felszólalását 
Toró T. Tibor.  

Antal Árpád, aki már a Magyar 
Napok első kiadásának nyitóese- 
ményén is részt vett, beszéde ele- 
jén tolmácsolta Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök jókívánságait, majd 
elmondta: Kolozsvár az a hely, 
ahonnan jobban belátni Erdély min-
den zegét-zugát. „Szoktam mon-
dani, hogy Erdély olyan, mint egy 
emberi szervezet: egy-egy vidék, 
mint Székelyföld, a Partium vagy a 
Bánság a kezei, a lábai ennek a test-
nek, de amikor Felekről lefelé gurul 
a kocsi, akkor érezni igazán a dobo-
gást: hogy Kolozsvár a szíve, és mi, 
magyar emberek, egy-egy sejt va-
gyunk ebben a testben, amit szülő-
földnek hívunk” – mondta Antal 
Árpád, majd rámutatott: az erdélyi 
magyarok kétharmada olyan telepü-
lésen él, ahol magyar a polgármes-
ter, ezáltal pedig közösségünk zöme 
egy saját kis magyar világban él. 
„Habár már fél évszázada elveszí-
tettük a magyar többséget, de Ko-
lozsváron él – Marosvásárhely után 
– a második legnagyobb magyar 
közösség. És nemcsak a második 
legnagyobb, de egészen biztosan a 
legaktívabb és a legdinamikusabb 
közösség is, mert Kolozsvár, mint 
egy mágnes, évszázadok óta magá-
hoz vonzza Erdély minden csücské-

ből a fiatalokat, egy-egy vidék leg-
javát. Ezáltal gyakorlatilag mind-
annyian együtt építjük Kolozsvárt, 
Erdély fővárosát és kincsei gyűjte-
ményét. Kincs a gyönyörűen felújí-
tott Szent Mihály-templom is, kincs 
az azt körülölelő főtér és az előtte 
őrt álló Mátyás-szobor is, de a város 
kincsévé vált a Kolozsvári Magyar 
Napok is, mely megmutatta a ma-
gyar közösség igazi arcát, valóját. 
Ez az őszinte örömünnep pedig fa-
lakat rombolt: falakat, amelyeket a 
román és a magyar közösség közé 
húztak az elmúlt száz évben. Aki 
akarja, láthatja tisztán, micsoda 
érték, micsoda kincs, hogy magya-
rok élnek Kolozsváron, és közös-
ségként építik a várost” – jelentette 
ki Sepsiszentgyörgy polgármestere, 
majd beszéde zárásaként arra kérte 
hallgatóságát, hogy tegyenek azért, 
hogy Kolozsvár legyen mindig 
rendkívüli, szépségével, eleganciá-
jával, dinamizmusával kimagasló, 
irányt mutatva így – mint főváros-
hoz illik – Erdély minden vidéke, 
minden lakója számára. 

Az ünnepi beszédeket követően a 
Duna Művészegyüttes és a Göncöl 
Zenekar Szerelmünk, Kalotaszeg 
című produkcióját láthatta az opera 
nagytermét zsúfolásig megtöltő kö-
zönség – Juhász Zsolt rendezésé-
ben. Az idén 65 éves fennállását 
ünneplő formáció évekre visszate-
kintő általános törekvése, hogy a 
néptáncot kiemelje a műfaj megszo-
kott színpadi kereteiből, és olyan 
összetett táncszínházi előadásokat 
hozzon létre, amelyek az autenti-
kusság jegyeit hordozzák magukon, 
ugyanakkor innovatív szellemisé-
gük, modernségük a mai színházi 
elemek egyenrangú társává teszik a 
néptáncot és a népzenét. Ez alapján 
készült el a most bemutatott elő- 
adás is, mely színpadi keretek kö-
zött idézte meg Kalotaszeg tájegy-
ségének különleges és egyedi 
vonásait, a levegő csodálatos tiszta-
ságát, a dombok szeszélyes vona-
lait, a szántók, a kaszálók 
színfoltjait, a különleges és a vilá-
gon egyedi viselet- és táncbéli gaz-
dagságát. (A Kincses Kolozsvár 
Egyesület sajtóirodájának közle- 
ménye)  
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ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kabinos 4x4-es traktor, eke, 
utánfutó, tárcsa, vetőgép, perme- 
tezőgép, gallytörő, szőlőprés. Minden jó 
állapotban van. Tel. 0754-531-053. (mp.) 

LAKÁS 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (16675) 

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

MINDENFÉLE 

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

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

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

FA KIVÁGÁSÁT és kerttakarítást 
vállalok. Tel. 0770-621-920. (16755) 

TÉVÉT és háztartási gépeket javítok. 
Házhoz megyek. Tel. 0740-527-205. 
(16806) 

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) 

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

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

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

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Az életünk csendesen megy 
tovább, de emléke elkísér egy 
életen át. Az emlékezéshez 
szeretet kell, és akit 
szeretünk, azt nem feledjük el. 
Csak az idő múlik, feledni nem  
lehet, szívünkben örökké 
őrizzük emlékét. 
Fájó szívvel emlékezünk 
augusztus 16-án TÓTH 
IMRÉRE halálának 16. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Emlékét őrzi két lánya, két 
veje, négy unokája, két 
dédunokája. (16788) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
a szerető férjre, édesapára, 
nagytatára, dédtatára, a 
korondi születésű VARGA 
FERENCRE, akit augusztus 
16-án egy éve szólított 
magához a Jóisten. 
„Könnyes szemmel, fájó 
szívvel tekintünk az égre, és 
kérjük a Jóistent, nyugtasson 
békében.” 
Drága emléked örökké élni fog 
szívünkben.  
Emlékét őrzi a gyászoló 
család. (16792-I) 

Kegyelettel emlékezünk 
DUDÁS MÁRTONRA, aki 
augusztus 16-án már 10 éve 
váratlanul örökre eltávozott 
szerető családja köréből. 
Áldott, szép emléke mindig a 
szívünkben marad. 
Nyugodjon békében! (p.-I) 

Te már ott vagy, ahol nincs 
fájdalom, sírodra szálljon 
áldás és nyugalom. Álmod a 
földben legyen csendes, Isten 
őrködjön pihenésed felett. 
Fájó szívvel emlékeztünk 
augusztus 15-én GAGYI 
MÁRIÁRA szül. Ambrus 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  
Fiai, menyei és szeretett 
unokája, Adrienne. (p.-I) 

Szeretettel és hálával a 
szívünkben emlékezünk 
augusztus 16-án a drága 
feleségre, édesanyára, 
nagymamára, dédmamára, 
BODOR MÁRIÁRA szül. 
Brandner halálának első 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (16825-I) 

Fájó szívvel, szeretettel 
emlékezünk augusztus 16-án 
a szeretett testvérre, 
sógornőre és nagynénire, 
BODOR MÁRIÁRA szül. 
Brandner halálának első 
évfordulóján. Drága Manyú, 
nyugodjál csendesen! 
Hiányzol nagyon! 
Jutka, Szabolcs, Tündi, Csilla 
és családjuk. (-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a 
drága édesanya, nagymama, 
anyós, anyatárs, testvér, nagy-
néni, sógornő, szomszéd,   

özv. MADARAS IBOLYA  
szül. Szász  

rövid szenvedés után, életének 
82. évében elhunyt.  
Drága szerettünket ma, 16-án 14 
órakor kísérjük utolsó útjára a 
katolikus temető felső kápolnájá-
ból. Emléke legyen áldott, nyu-
godjon békében!  

Gyászoló szerettei. (sz.-I) 
 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, szerető 
édesapa, nagytata, após, rokon, 
jó szomszéd és jó barát, a maros-
vásárhelyi születésű 

KISS JÁNOS 
a Bőr- és Kesztyűgyár  

dolgozója,  
2022. augusztus 13-án, életének 
71. évében hosszú betegség 
után örökre itthagyott. 
Drága halottunkat augusztus 18-
án, csütörtökön 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a 
marosszentgyörgyi új temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Búcsúzik tőle szerető felesége, 
fia, lánya, veje, menye és három 

unokája. (16834-I) 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
drága, szerető édesanya, nagy-
mama, anyós, anyatárs, testvér, 
szomszéd és barát, 

IGNÁT JOLÁN 
életének 66. évében, 2022. au-
gusztus 12-én elhunyt. Temetése 
2022. augusztus 16-án, kedden 
13 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!  

Gyászoló szerettei. (16827-I) 
 
 
 
Megtört szívvel, de a feltámadás 
bizonyosságába vetett hittel tu-
datjuk, hogy 

NAGY JÓZSEF (TIBI) 
marosvásárhelyi lakos, a villa-
mossági vállalat volt alkalma-
zottja életének 67., boldog 
házasságának 42. évében tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése szerdán déli 1 órakor 
lesz a római katolikus temető 
felső kápolnájától, református 
szertartás szerint. 

Búcsúzik tőle szerető  
családja. (16835-I) 

 
 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Szomorúan értesültünk 
kolléganőnk, Madaras Éva 
ANYÓSA haláláról. Őszinte 
részvétünket és együttérzé- 
sünket fejezzük ki a gyászoló 
családnak. Nyugodjék bé- 
kében! A Népújság munka- 
közössége. (I) 

Őszinte részvéttel búcsúzunk 
dr. PÉTERFFY ÁRPÁD 
szívsebész professzortól. 
Jeremiás László és családja, 
valamint az Optica-Optofarm 
munkaközössége. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai 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 DORA MEDICALS KFT. – Mărăşeşti tér 21. szám – TAKARÍ-
TÓNŐ munkatársat keres. Várjuk önéletrajzát az admin@doramedi-
cals.ro címre. Tel. 0733-553-974. (66705-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel VÁLLAL HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, TE-
TŐJAVÍTÁST, CSERÉPFORGATÁST, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT 
stb. Tel. 0774-574-527. (16755) 

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. 
(66256) 

A DSU MURES KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz napelemrögzítő 
termékeket gyártó részlegére, Marosszentgyörgyre. Követelmények: 
felsőfokú műszaki vegzettség, angol-, román- és magyarnyelv-isme-
ret. A tapasztalat előnyt jelent. Bővebb információ a cég székhelyén 
vagy a 0265/319-971, 0746-834-223 telefonon kérhető hétfőtől pén-
tekig 8-16 óra között. Az önéletrajzukat beküldhetik augusztus 26-ig 
a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro (66695) 

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT, VILLANYSZERE-
LŐT és/vagy ALAPFOKÚ VILLANYSZERELŐI TUDÁSSAL 
RENDELKEZŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Életrajzot az 
angajez.el@gmail.com e-mail-címre várunk. (p.-I) 

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

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

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat Mély fájdalommal emlékezünk 
és emlékeztetünk a szomorú 
napra, augusztus 16-ára 

id. VAJDA GYÖRGY 
halálának 7. évfordulóján. 
Köszönjük a sorsnak, hogy a 
miénk volt, mert aki szerettei 
szívében él, mindig velünk van. 
„Úgy voltál jó,  
ahogy voltál,  
csak lennél,  
csak még volnál.” 
„Veled járok, éppen csak nem 
vagy ott.” 

Emlékező felesége. (16817-I)

 
 
Fájó szívvel emlékezünk a 
szentháromsági születésű  

SZÁSZ JÓZSEFRE  
halálának 7. évfordulóján. 
Nyugodjon békében!  
Emlékét őrzi az egész családja. 

(16818-I)
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