
Folyamatban van a nagysármási és a báldi általános iskolák
korszerűsítése. A sármási 2-es számú általános iskolát a re-
gionális fejlesztési alap 3,77 milliós támogatásával  újítják
fel, ebből 2,96 millió uniós pénz. A cél az energetikai haté-
konyság növelése a fűtésrendszer felújításával, a falak szi-
getelésével és alternatív energiaforrások felhasználásával.
Báldon is hasonló munkálatok vannak folyamatban, bővíte-
nek, korszerűsítenek a jobb energetikai hatékonyság érde-
kében. 

Mivel a felújítás során a sármási iskola egyik fala kidőlt, várni kellett
a tervező utasításaira, ami bonyolítja a munkát, és feltehetően szeptem-

berre nem készül el az épület. Így az iskolakezdést megnehezíti, hogy a
meglévő épületekbe kell elosztani, és iskolabusszal utaztatni is a diáko-
kat. A kellemetlenségek addig fognak tartani, amíg a felújítást befejezik.
Azt követően a település vezetői ugyanolyan körülményeket ígérnek va-
lamennyi diák számára. A helyzetet nehezíti, hogy az építőanyagok meg-
drágultak, emiatt kormánytámogatást várnak, és addig is megpróbálják
a helyi költségvetésből fedezni a különbözetet. 

A versenytárgyalás lezajlott, az utolsó megbeszélések folynak. Sajnos
az építőanyagok megdrágultak, ezért a szabadidőközpont építése körül
is bonyodalmak vannak, az építők visszaléptek, mert az eredetileg meg-
szabott árhoz képest, amit az európai alapokból biztosítottak volna, je-
lenleg 25 százalékkal többe kerülnek a munkálatok. Ezért újra kell
számítani a költségeket, és reménykednek abban, hogy egy most készülő
kormányhatározattal rendezni fogják a helyzetet. 

Világnapok, statisztikák

Szinte hihetetlen, hogy hányféle világnapot találnak ki az emberek.
Szakértők szerint azért, mert szeretik az ünnepeket, a jeles napokat,
amikor „valami izgalmas dolgot művelhetnek”. A jeles napok között
akadnak viccesek, bizarrak is. Például a fordított nap, amikor min-
dent fordítva kell tenni és mondani, mint ahogyan valójában gon-
doljuk. De van világnapja a kutyakeksznek is, amikor arra a
gyárosra emlékeznek, aki az első kutyakekszet gyártotta. Van világ-
napja a párnacsatának, az udvarlásnak, a csóknak, a radírnak, lé-
tezik szürke nap, vagy a különböző színű cipők világnapja, a sár
napja, van világnapja a lustálkodásnak, a parkettcsiszolásnak, a to-
jásnak, a vécének…

Létezik – és ez már komoly – a lakosság világnapja (júliusban),
amely a statisztikai hivatalok adatait összesíti a különböző orszá-
gokban. Romániában az Országos Statisztikai Hivatal (INS) adatai
szerint aggasztóan csökken a lakosok száma. A népességcsökkenés
fő oka a negatív szaporulat, illetve az elvándorlás. A hivatalos ada-
tok szerint a lakosság 54%-a városon él, a nők száma pedig még
mindig meghaladja a férfiakét (51,1%). Ezenkívül nem állt meg a
népesség elöregedése: 100 (15 évnél fiatalabb) gyermekre 120 idős
jut, az átlagéletkor pedig 42,2 év.
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Mint egy 
akváriumban 
Július 8-án, hosszas félrevezetés, tit-
kolózás után végre kiderült, hogy mit
terveztek a két Papiu utcai ház és
kertjeik helyére. 

____________4.
Zsúfolt nyár lesz
Kereszteléstől székelykapu-állításig,
ifimunkától épületjavításig számtalan
dolog tölti ki Tőkés Attila lelkész nap-
jait. A nyárádszeredai főtéri református
templom és Demeterfalva leányegy-
házközség lelkésze február óta szol-
gál a gyülekezetben, de már számos
új kezdeményezése volt.

____________5.
A zöldség-
termesztés 
mint családi hobbi
Kevés olyan fiatal értelmiségi család-
dal találkozni manapság, amely sza-
badidejében kertészkedéssel
foglalkozik. A székelybósi Adorján
Szakács Júlia férjével közösen vegy-
szermentes zöldségtermesztésbe fo-
gott. 

____________9.

A báldi általános iskola. Nagysármási vendégoldalunk a 6. oldalon. Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith

Felújítják az általános iskolákat

A cél a hatékonyabb 
energiafelhasználás 



Kevesebb jelentkezővel, de idén is megrendezték
Jubilált Balavásáron a nemzetközi borverseny

Múlt héten rendezték meg Balavásári Nemzet-
közi Borverseny idei kiadását. A benyújtott bor-
minták száma messze elmaradt a tavalyitól,
ennek ellenére a szervezők örülnek annak, hogy
a járvány ellenére is megszervezhették az immár
negyed évszázados, kerek évfordulót.

Az eseményt évente szervezi meg a Kis-Küküllő Menti
Szőlészeti Társulás és a Kis-Küküllő Borlovagrend, hely-
színe pedig idén is a balavásári Romantik szálloda és étte-
rem volt. Az immár huszonötödik, jubileumi rendezvényre
múlt kedden és szerdán lehetett benyújtani a bormintákat,
amelyeket kóstolásuk után még szerdán besorolt a zsűri
több csoportba, csütörtökön pedig megtörtént a borbírálat.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre szombaton került sor,
amelyet megtisztelt jelenlétével dr. Sándor Tibor László,
Magyarország bukaresti nagykövetségének mezőgazda-
sági attaséja, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke,
Varga Adorján, Balavásár község polgármestere, a zsűri el-
nöke pedig idén is a magyarországi Kunszeri Miklós Péter
volt. Az eredményhirdetés előtt a szervező Kis-Küküllő
Borlovagrend mellett felvonultak a dicsőszentmártoni
Szent Márton Borrend, a kecskeméti Mathiász János Borrend
és a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Borrend lovagjai is.

Idén összesen 167 házi (kézműves) és ipari körülmé-
nyek között termelt borból nyújtottak be mintát, ami jóval
elmaradt a tavalyi több mint négyszázas számtól, és nem-
csak a Kis-Küküllő vidékéről, hanem egész Maros megyé-
ből voltak jelentkezők, a megyehatáron kívülről pedig
pedig a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség is kül-
dött mintákat. Ezenkívül anyaországi és horvátországi
résztvevőket is ott találunk a benevezők között. A szombati
díjazás során 39 borminta tulajdonosa kapott arany, 62
ezüst, 36 bronz minősítést, további 30 pedig dicséretet. Az
idei verseny nagyaranyát ismét Seprődi József dicsőszent-
mártoni borász vehette át egy tavalyi évjáratú sauvignon

blanc-mintával, de emellett a pincészete további nyolc
aranyat is bezsebelt.

A szervező borlovagrend tagja, Iszlai Jenő lapunknak
elmondta: még mindig az egész világot kínzó járvány ha-
tása alatt áll a borásztársadalom, ezért örülnek, hogy ennyi
borminta összegyűlt. A versenyt mindig március első hét-
végéjén szokták szervezni, de a körülmények miatt idén
nem kerülhetett sor hamarabb erre, és öröm számukra,
hogy az idei kiadás is végül megrendezésre került. A ver-
seny szervezésében és támogatásában oroszlánrészt vállaló
Iszlai nem felejtett el köszönetet mondani a megyei és ba-
lavásári önkormányzatoknak, amiért a borászok mellett áll-
nak, és ösztönzik őket arra, hogy egyre jobb italokat
készítsenek, és köszönet jár a többi támogatónak is (Bálint
József, Szappanyos Péter, Fóris Csaba, Geréb István, Sikó
László, Petry Endre, Ecoactiv Kft., Borbély Béla). Iszlai
Jenő aranydíjas borász szakemberként elmondta: aki egy-
szer el meri hozni, és meg meri mérettetni borát ezen a ver-
senyen, az mindig tanul, ugyanis bírálat közben az írnok
minden bormintának feljegyzi a hiányosságait, azt pedig
minden borász megkapja a maga nedűit illetően, amiből a
következő évig tanulhat, kiküszöbölheti a hibákat. Ennek
az eredménye az, hogy évről évre egyre jobb borok kerül-
nek az asztalra – emelte ki, hozzátéve véleményét, hogy a
beköszönő nyári hőséget megérezték a kistermelők kéz-
műves borai, ugyanis ha nem figyeltek eléggé a kénezésre,
a tárolóhelyiségek felmelegedése bizony nem tett jót, va-
lamelyest visszavetette a borok minőségét. Enek ellenére
39 arany a 167 bor után nem is kevés – hangsúlyozta a 
házigazda.

„Az évek óta megszervezésre kerülő borverseny jó példa
arra, hogy a helyi termelőknek jó boruk van, hiszen az it-
teni szőlőnedűt már nyugodtan asztalra lehet tenni, olyan
szintre emelkedett a minőségük, hogy bármikor, bármilyen
társaságban megállják a helyüket” – fejezte ki elismerését
közössségi oldalán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke is.

IDŐJÁRÁS
Töbnyire napos
Hőmérséklet:
max.330C
min.180C

Ma JENŐ, 
holnap ÖRSés STELLA napja.
ÖRS:török eredetű, régi magyar
személynév, jelentése: hős, férfi. 
STELLA:a latin Stella Maris, a
tenger csillaga kifejezésből rövi-
dült, ez pedig Szűz Mária egyik
állandó jelzője. 
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100 HUF 1,3866
1 g ARANY 240,6878

Pokorny Lászó fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos július 14-én, szerdán
délelőtt 9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális El-
látási és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7.
szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben
tart fogadóórát.

Kopjafaállítás gróf Széchenyi 
Zsigmond emlékére

Az Uz Bence Egyesület sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi
Zsigmond dédabisztrai vadászatainak emlékére kopjafa-
avató ünnepséget szervez augusztus 7-én délelőtt 11 órai
kezdettel a jódtelepi (Ratosnya község) református temp-
lomkertben. Beszédet mond Nagy Ferenc helyi református
lelkipásztor, dr. Kálmán Attila történész, Széchenyi Tímea,
a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnök asszonya, dr.
Gergely Imre, a Világjáró Magyar Vadászok Klubjának el-
nöke, dr. Osváth Pál diplomata, vadász, az Uz Bence Egye-
sület elnöke. A kopjafaavatás akalmával rövid kulturális
programra is sor kerül. A rendezvényt Farkas Csilla Izabella
vadász vezeti le.

Vakációs bibliahét
A marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség-
ben július 12–17. között, hétfőtől szombatig vakációs biblia-
hetet tartanak, amelyre a nagycsoportos óvodásokat, az
előkészítős és I–VI. osztályos iskolásokat várják, a program
levezetéséhez pedig a konfirmált fiatalokat, cserkészeket.
A foglalkozásokat naponta 10–15 óra között tartják. A részt-
vevők, szokás szerint, vigyenek magukkal tízórait, saját ku-
lacsot, napsapkát és naponta 5 lej „perselypénzt”.
Szombaton egész napos kirándulás zárja a vakációs bib-
liahetet. Érdeklődni és bejelentkezni a 0265-215-270-es iro-
dai telefonszámon, vagy Benkő Mihály lelkipásztor 
0744-567-119-es, Szabó László lelkipásztor 0745-867-035-
ös telefonszámán lehet.

Helyi termelők vására
Július 16-án, pénteken 8–19 óra között újra megtartják a
heyi termelők vásárát a marosvásárhelyi Petry Látványmű-
hely és Múzeum udvarán, a Rákóczi lépcső aljában lévő ut-
cában. Az érdeklődők házi készítésű élelmiszerek,
kézműves termékek és piperecikkek gazdag választékából
válogathatnak.

Mesejátékok az Arielben
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház nagy-
termében július 14-én, szerdán 18 órától a Gabi és a repülő
nagypapa című, Vidovszky György rendezte előadást lehet
megtekinteni, 16-án, pénteken 18 órától a Csipkerózsika
látható a színház belső udvarán. A helyek száma korláto-
zott, ezért telefonos foglalás szükséges a 0740-566-454
mobilszámon naponta 9–13 óra között. Belépés kizárólag
maszkkal, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés
és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk
viselése nem kötelező.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

13.,kedd
A Nap kel 

5 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 13 perckor. 
Az év 194. napja, 

hátravan 171 nap.

Megyei hírek

Gligor Róbert László
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Július 14-én, szerdán délután 6 órától a marosvásárhelyi
várudvaron, az egykori várparancsnokság épülete előtti
téren a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE)
bemutatja Sóvidéki arcképek című kötetét, melynek elő-
szavában a szerkesztő, Szűcs László ezt írja: „A MÚRE
2019 szeptemberében szervezett sóvidéki riporttábora,
egészen pontosan az ott készült anyagok, előző köteteink-
hez képest némiképp eltérő műfaji megközelítésből álltak
végül össze. Érdekes élethelyzetek ábrázolása helyett,
amire alapesetben egy riport vállalkozhat, portrékat igye-
keztünk felvázolni az írott szó segítségével. Olyan sóvidéki

személyiségekről, akik a maguk területén sikeresek, érték-
teremtőek, ugyanakkor közös bennük a szűkebb pátria
iránti szeretet. Tudjuk, nem csupán ők, az általunk meg-
szólaltatottak nevezhetők a Sóvidék arcainak, ám az ő port-
réik nélkül bizonyosan szegényebb, fakóbb lenne a
vidékről alkotott képünk.”

A kötetben tíz újságíró tizenkét írása – megannyi izgal-
mas téma – szerepel. A rendezvény házigazdája: Szucher
Ervin újságíró, részt vesznek: Szűcs László, a MÚRE el-
nöke, a könyv szerkesztője, a kötet szerzői közül Bögözi
Attila, D. Mészáros Elek, Újvári Ildikó, Sarány István,
Székely Ferenc. Meghívott: Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke.

Sóvidéki arcképek

Péntektől választanak a középiskolába készülők

Két hazai és két anyaországi borrend lovagjai is felvonultak a díjkiosztón Fotó: RMGE Maros

Július 16-ától, péntektől 22-éig, csütörtökig választhat-
nak a meghirdetett kilencedik osztályokból azok a nyol-
cadikot végzett diákok, akik részt vettek az országos
képességfelmérőn. Az űrlapokat szüleik és osztályfőnö-
kük jelenlétében töltik ki. A médiák szerinti számítógépes
elosztásra július 24-én, szombaton kerül sor, ezt követően

25–28-a között iratkozhatnak be a diákok azon taninté-
zetbe, amelybe felvételt nyertek. A betöltetlenül maradt
helyeket július 29-én teszik közzé a megyei tanfelügye-
lőségek. Az első elosztás után beiskolázatlanul maradt di-
ákok július 29. – augusztus 5. között választhatnak a
rendelkezésre álló helyekből.



Romániában ezentúl hat hónapig minősülnek 
védettnek a betegségen átesettek

Romániában egy hétfőn hatályba lépett kormány-
határozat szerint ezentúl három hónap helyett hat
hónapig minősülnek védettnek azok, akik kigyó-
gyultak a koronavírus-fertőzésből, az oltási kam-
pány koordinátora szerint pedig a betegségen
átesettek magas száma miatt a közösségi immuni-
tás is jóval meghaladja a harminc százalék alatti át-
oltottsági arányt.

Romániában eddig azok a betegségen igazoltan átesett em-
berek részesültek a beoltottakéhoz hasonló, a védettség nél-
külieknél kedvezőbb utazási és gyülekezési feltételekben,
akiknél legalább 14, de nem több mint 90 nap telt el a pozitív
koronavírus-tesztjük óta. Az uniós digitális Covid-igazol-
vány július elsejei bevezetése után most Románia is áttért az
európai gyakorlatra, és a hazai jogrendbe bekerül az úgyne-
vezett „zöldútlevél” által elismert hat hónapos védettségi
időszak.

A fertőzésből kigyógyultak hozzájárulását a koronavírussal
szembeni közösségi immunitáshoz azt követően értékelték fel
a román egészségügyi hatóságok, hogy az oltás általi immu-
nizáció üteme az utóbbi másfél hónapban lelassult, és a beol-
tottak száma még mindig nem érte el a korábban június elsejei
célkitűzésként meghatározott ötmilliós küszöböt. Eddig 4 mil-
lió 820 ezer embert oltottak be, és számuk naponta kevesebb
mint tízezerrel növekszik.

Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltási kampány koordi-

nátora szerint Romániában azért sikerült mégis leszorítani a
fertőzési mutatókat, mert a – betegségen átesettekkel együtt –
a közösségi immunitás valójában a 40-50 százalékot is elér-
heti. A koordinátor szerint a közegészségügyi hivatalok által
regisztrált minden fertőzés mögött további 2-5 rejtőzködő
vagy tünetmentes fertőzés állhat, tehát a betegségen átesettek
valós száma többszöröse lehet annak az 1 millió 81 ezernek,
ami a hivatalos statisztikában szerepel.

Gheorghiţă egy múlt héten közzétett felmérésre hivatkozva
úgy értékelte: a nagyvárosokban háromszor, a kisvárosokban
akár kilencszer annyian rendelkezhetnek természetes immu-
nitással, mint ahány esetről tudnak az egészségügyi hatóságok.
Ennek alapján a tisztségviselő úgy véli, hogy a nagyvárosok-
ban, ahol az oltási hajlandóság is magasabb, a közösségi im-
munitás meghaladhatja a 60 százalékot.

Az oltásparancsnok azonban arra figyelmeztetett, hogy a
kigyógyultak immunitása többnyire arra a vírusvariánsra kor-
látozódik, amellyel megfertőződtek, és nem nyújt védelmet az
Európában rohamosan terjedő delta vírusmutációval szemben,
amely annyira ragályos, hogy egyetlen beteg további hat-hét
embert fertőzhet meg. Az oltás az egyedüli ellenszer a delta
vírusvariánsra – hangsúlyozta a koordinátor.

Romániában ötven körül stabilizálódott a naponta 
diagnosztizált koronavírus-fertőződések száma, a járvány 
negyedik hulláma pedig még nem érte el az országot. 
(MTI)

Az EU felfüggesztette a digitális adózásra 
irányuló tervét 

Az Európai Bizottság felfüggeszti a digitális adózás
bevezetésére irányuló tervét annak érdekében, hogy
ne veszélyeztesse az igazságosabb adózással kap-
csolatos globális megállapodásra vonatkozó terve-
ket – jelentette be hétfőn a Daniel Ferrie brüsszeli
testület illetékes szóvivője.

A G20 csoport szombati tárgyalásain elért „rendkívüli áttö-
rést követően úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a digitális
adózással kapcsolatos munkánkat” – közölte Ferrie, miután
Janet Yellen vasárnap arra kérte fel a bizottságot, hogy halasz-
sza el az adótervezetre vonatkozó javaslatot.

A szóvivő hozzátette: a folyamat sikeres lezárása erőfeszí-
tést igényel minden féltől, és a bizottság most erre összponto-
sít.

A technológiai cégekre kivetendő új adó javaslatát július 20-
án jelentette volna be a testület, hogy egyfajta forrásbevételben
részesüljön koronavírus-járvány utáni helyreállítást célzó, 750
milliárd eurós helyreállítási csomagjához. Az Egyesült Álla-
mok azért kérte fel a bizottságot a terv felfüggesztésére, mivel
az alááshatja a globális minimumadóról szóló megállapodást,
és bonyolíthatja annak jóváhagyását az amerikai kongresszus-
ban. 

A gazdaságilag legfejlettebb húsz ország, a G20-as csoport
múlt hétvégén Velencében tanácskozó gazdasági és pénz-
ügyminiszterei közölték: közel állnak a megegyezéshez a glo-
bális minimumadóról. Bruno La Maire francia gazdasági

miniszter szerint az egyezség létrejöttével „végre megadóztat-
hatják a technológiai óriásvállalatokat, amelyek eddig elkerül-
ték ezt, és véget vethetnek a multinacionális cégek
adóelkerülésének és adóoptimalizálásának. Ezek a vállalatok
eddig egy adott országban tettek szert haszonra, és egy másik
országban, rendszerint egy adóparadicsomban fizették be az
adókat.”

Janet Yellen hétfőn az eurócsoporthoz tartozó országok
brüsszeli egyeztetése során sürgette az Európai Unió országait,
hogy írják alá a társasági adózás átalakításáról szóló globális
megállapodást, tartsák fenn a költségvetési támogatást és a ki-
adások növelését a járvány okozta gazdasági bizonytalanság
leküzdéséhez. 

„Olyan fenntartható bevételi forrásokra van szükségünk,
amelyek nem a munkabérek további adóztatásán alapulnak –
jelentette ki Yellen. Hozzátette: „véget kell vetni annak is,
hogy a vállalatok tőkejövedelmüket alacsony adózású orszá-
gokba helyezzék át, és meg kell állítanunk azokat a számviteli
trükköket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy elkerüljék
a méltányos részesedésük megfizetését.”

A globális minimumadóról szóló elképzelések két alapon
nyugszanak: egy legalább 15 százalékos minimumadó beve-
zetésén, illetve olyan rendszer kialakításán, amely a lehető leg-
igazságosabb módon osztja el ezt az adót. Az uniós tagállamok
közül Magyarország és Írország nem támogatja a globális ja-
vaslatot. (MTI)

Újabb szélsőséges jobboldali terrorszervezetet 
helyez törvényen kívül a brit kormány

Újabb nemzetközi, szélsőségesen jobboldali terror-
csoport törvényen kívül helyezését kezdeményezte
hétfőn a brit kormány. London legutóbb áprilisban
járt el ugyanígy egy amerikai újnáci csoporttal
szemben.

A brit belügyminisztérium ezúttal a The Base (Bázis) nevű,
jórészt szintén az Egyesült Államokban gyökerező csoport
nagy-britanniai tevékenységének törvényellenessé nyilvánítá-
sának folyamatát indította el.

A tárca hétfői leírása szerint militáns szerveződésről van
szó, amely a fehér felsőbbrendűséget hirdeti, és etnikai alapú
fehér állam létrehozására törekszik.

A csoport az ismertetés szerint 2018-ban alakult, céljainak,
ideológiájának számos eleme megegyezik az Atomwaffen Di-
vision (Atomfegyver-hadosztály), illetve a National Socialist
Order (Nemzetiszocialista Rend) nevű szervezetek céljaival
és ideológiájával.

Ez az a két újnáci, szintén elsősorban amerikai gyökerű
szerveződés, amelynek nagy-britanniai jelenlétét Priti Patel
brit belügyminiszter kezdeményezésére a londoni parlament
áprilisban törvényellenesnek nyilvánította.

A National Socialist Order nevű csoportosulás a brit kor-
mány szerint az Atomwaffen Division más néven létrejött
utódszervezete.

A brit belügyminisztérium hétfői tájékoztatása szerint a The
Base nevű szerveződés törvényen kívül helyezését is Priti
Patel kezdeményezte.

A tárca közölte: a csoport törvényellenessé nyilvánítása azt
jelenti, hogy bűncselekményt követ el, aki e terrorszervezethez
csatlakozik, és az is, aki másokat a csoport támogatására biz-
tat.

A nemrégiben szigorított brit terrorizmusellenes törvény
alapján 14 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók, akiket
e két vádpontban a brit bíróságok bűnösnek találnak.

Priti Patel az alsóháznak küldött hétfői átiratában közölte:
a brit kormány folytatja az erőteljes fellépést a fehér fel-
sőbbrendűséget hirdető elvetemült csoportosulásokkal
szemben, amelyek világszerte igyekeznek megnyerni az erre
fogékony embereket gyűlöletteljes ideológiájuknak és az
erőszakcselekmények elkövetésére irányuló beteges törek-
véseiknek.

A brit belügyminiszter szerint a The Base az erőszakcselek-
mények magasztalásával és előmozdításával fasiszta, etnikai
alapú fehér államszerveződés létrehozására törekszik, és
ennek érdekében „faji háború” meghirdetésére készül. Tud-
ható emellett, hogy tagjai fegyverekkel és robbanóanyagokkal
tartott kiképzéseken vesznek részt.

A szerveződés vezetője számos videófelvételben ösztönözte
híveit egyebek mellett gerillahadviselésre vagy „magányos
farkasként” elkövethető cselekményekre – áll a minisztérium
ismertetésében.

A csoport törvényen kívül helyezéséről szóló rendeletter-
vezet hétfőn került a londoni alsóház elé, és jóváhagyás esetén
még e héten érvénybe léphet. (MTI)

2021. január elsején Romániában 22,089 millió sze-
mélyt tartottak nyilván a lakhely alapján készült statisz-
tika alapján; ez 0,5%-os csökkenést jelent 2020
januárjához képest. Az INS szerint 2020. január elsejé-
hez képest fokozódott a demográfiai elöregedés, 0,4%-
kal csökkent a 0 és 14 év közöttiek aránya, és nőtt a 65
év fölöttiek aránya. Az öregedési index a 2020. január
elsején jegyzett 115-ről 118,7-re emelkedett ez év január
elsejére.

Az idei év elején a népesség legnagyobb arányát
(8,6%-ot) a 40 és 44 év közöttiek tették ki. A férfiak kö-
rében a 40 és 44 év közöttiek aránya 9% volt, a nők kö-
rében pedig 8,2%. A 0 és 4 év közötti korosztály aránya
4,6% volt, az 5 és 9 év közöttieké 4,7%, a 10 és 14 év
közöttieké 5,2%, a 15 és 19 év közöttieké pedig 5,1%.

Románia azon uniós országok közé tartozik, amelyek-
ben a városi és a vidéki lakosság száma is csökkenni fog
2050-ig, derül ki az EU statisztikai hivatala által a né-
pességváltozással kapcsolatban közzétett legfrissebb
előrejelzésből, amely szerint az unió 15 tagállamában
nőni fog a városi lakosság a 2050-ig tartó időszakban,
kilenc tagországban – köztük Romániában is – csökke-
nés várható.

Kiigazítják a költségvetést
Várhatóan augusztus 16-20-a körül fogadja el a kor-
mány a költségvetés-kiigazításra vonatkozó rendele-
tet – jelentette be hétfőn a Facebookon Florin Cîţu. A
miniszterelnök leszögezte, a költségvetés-kiigazítás-
ban szereplő összegek szétosztásáról a kormány fog
dönteni, és nem politikai kritériumok alapján. A román
állampolgárok adójából összegyűlt pénz, aminek
szétosztása mindig az átláthatóság és hatékonyság
elve alapján fog történni, oda megy, ahol a legna-
gyobb hozamot eredményezi a gazdaságban –
mondta Cîţu. (Agerpres)

39 új koronavírusos 
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 39 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 11
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – kö-
zölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1.081.275-re nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma. 1.045.390 személyt
közülük gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig
8.477.763 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel Romániában, és 1.589.829 antigéngyors-
tesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 4032 RT-PCR
tesztet végeztek el (1801-et az esetmeghatározás és
az orvosi protokoll alapján, 2231-et pedig kérésre),
és 7259 antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel.
Az új igazolt esetek mellett két személynek ismét po-
zitív lett a koronavírustesztje. (Agerpres)

Hőségre lehet számítani
A következő két héten meleg, olykor hőség lesz, helyi
záporokkal és zivatarokkal – derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat (ANM) július 25-éig érvényes
előrejelzéséből. Erdélyben kánikulával indult a hét,
nappal 31-34 fokot mutatnak majd a hőmérők, és éj-
szaka sem lesz hűvösebb 15-17 foknál. Július 16-a
után kissé csökken a hőmérséklet, és 25-éig 28 fok
körüli lesz a nappali maximum, 15-16 az éjszakai mi-
nimum. Nagyobb hozamú esőkre július 15-20-a kö-
zött számíthatunk. A hegyvidéken a következő
napokban 23-24 fok valószínű a déli órákban, 15-16
fok éjszaka. Utána enyhe lehűlés várható, 20 fokos
nappali és 12 fokos éjszakai átlagokkal. Légköri ins-
tabilitásra mindvégig számítani kell, főleg július 15-
étől, amikor helyenként kiadós záporok zúdulhatnak
le. (Agerpres)

Földrengés volt 
Buzău megyében

A Richter-skála szerinti 4,1-es erősségű földrengés
volt hétfő hajnalban Buzău megyében, Vrancea sze-
izmikus térségében – közölte az Országos Földfizikai
Intézet (INCDFP). A földmozgás 3 óra 9 perckor kö-
vetkezett be 112 kilométeres mélységben, epicent-
ruma Brassótól 70, Ploieşti-től 77, Bákótól 116,
Bukaresttől 128 kilométerre volt. A 2021-es év legna-
gyobb, 4,7-es erősségű földrengését május 26-án
mérték. (Agerpres)

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Világnapok, 
statisztikák

2021.július13.,kedd ___________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________________ NÉPÚJSÁG3



Július 8-án, hosszas félreve-
zetés, titkolózás után végre
kiderült, hogy mit terveztek a
két Papiu utcai ház és kertjeik
helyére. 

A helyszínre érkezett Soós Zol-
tán, Marosvásárhely polgármestere
és kísérői, de a városi főépítész nem
volt jelen. Ott volt viszont Hanusz
Cristian, a tervező, a két állítólagos
telektulajdonos, akik nem mutat-
koztak be, valamint a tiltakozó
szomszédok a környező házakból.
A magabiztos műépítész szerint
senkit nem fog zavarni a lakópark-
ban felépülő három háztömb, sőt jól
fognak mutatni a jelenleg elvadult
kertek helyén, amelyek végében ját-
szóteret alakítanak ki a gyermekek-
nek – mutatta meg a tervről készült
fényképeket. A 9. szám alatti ház
díszes homlokzata az épület utcai
frontján kap helyet, eléggé furcsa
összképben a tervezett új stílusú
épület homlokzatával. A polgármes-
ter azt ígérte, hogy újraértékeli a
tervet, és ha az nem jár eredmény-
nyel, a szomszédok számára a peres
út marad. 

Mint beszámoltunk róla, Maros-
vásárhely történelmi városrészének
durva átalakítására adott ki urba-
nisztikai engedélyt (558. számmal)
2020. április 4-én, Dorin Florea pol-
gármester és Miheţ Florina Daniela
főépítész aláírásával a városvezetés
a S.C. Adra cégnek. Pontosabban
egy kertvárosi terület beépítésére a
Papiu utca 9., 11., 13. (?) számok
alatti területekre. Bár az engedély-
ben is feltüntették, hogy védett öve-
zetről van szó, ahol meg kell őrizni
a hagyományos városképet, a való-
ságban nem ez történt. Hosszas utá-
najárás és félrevezetés nyomán a
13. szám alatti ház lakója és a kör-
nyékbeli házakban élők megdöb-
benten értesültek arról, hogy a
megvásárolt két ház és azok kertje,
valamint egy harmadik kert helyén
négy tömbház épül, két emelettel és
manzárddal, amelynek erkélyeiről
minden szomszédos telekre belát-
nak majd a leendő lakók. A tágas
kertek pedig megszűnnek, holott az
onnan származó oxigénre nagy
szükség van a környékbeli forgal-
mas utcákban. Ma sem tudni, hogy
mit keresett a városrendezési enge-
délyen a 13-as szám, amikor azon a
telken egy szecessziós villa áll. De
nem ez volt az egyetlen furcsaság. 

Bár  a bemutatás napjára szelídült
az állítólagos „lakóparkba” terve-
zett tömbházak és lakások száma,
így is 33 mélygarázs és 32 lakás
maradt. Az építkezésre „érdekes”
módon a környezetvédelmi, a köz-

lekedésrendészeti és a műemlékvé-
delmi engedélyt is kiadták már az
építtetőnek, annak ellenére, hogy
védett városrészről van szó, ahol 32
lakásból fogják a kazánok kipö-
fögni „a jó levegőt”, és 33 (ha nem
több) gépkocsi fog ki- és bejárni a
szomszéd kerítése mellé tervezett
úton. És mivel a forgalom a főúton
nagy, a kényszerű várakozás miatt
nem kis mennyiségű kipufogógáz-
zal szennyezik majd a levegőt. 

A jelek szerint a végső műemlék-
védelmi engedély is csak formaság
volt, hiszen még a Nagyszebenben
működő kerületi bizottság sem vette
figyelembe, hogy az általuk jóváha-
gyott építkezéssel egy olyan szom-
szédos műemlék villa kerül
veszélybe, amelyet éppen a híres
szebeni Haller család tagja építte-
tett, sajnos téglaalapra. Így az épü-
letnek a tervezett mélygarázs és a
többszintes épület valószínűleg nem
használ majd. 

A terv bemutatását és a beszélge-
tést követően a résztvevőket kér-
deztük, akik közül a műépítész nem
óhajtott lapunknak nyilatkozni. A
szomszédok viszont elmondták a
véleményüket. Bár az illetékesek
szerint az építtetők és a tervező be-
tartotta az előírásokat, valójában
már „az alappal”, az indulással is
baj van – derül ki a szomszédokat
képviselő ügyvédnek a városi főépí-
tészhez intézett beadványából. 
Kötelező lesz a szomszédok
beleegyezése

Soós Zoltán polgármester:
– A terv kapcsán annyit tudok

mondani, hogy formailag betartot-
ták a jelenleg hatályban lévő előírá-
sokat. Hogy egy belvárosi
övezetben, ami zöldövezet, túlzás
vagy nem túlzás 32 lakás építése?
Nyilván a konfliktusok elkerülése
érdekében a szomszédok szempont-
jából fontos lenne, hogy a vélemé-
nyüket kérjék, amit a hatályban levő
törvények nem minden esetben
írnak elő. Innen is indult a vita.
Azonban, ha minden szabályt betar-
tottak, nekünk törvényesen nincs
más lehetőségünk, csak megadni az
építési engedélyt, utána azt a szom-
szédok megtámadhatják. Jelenleg
még nincs aláírva, és a következő
napokban vizsgálni fogjuk, hogy
van-e valamilyen törvényes lehető-
ség, amivel csökkenteni lehet a la-
kások számát. A területek
magánkézben vannak, és az eredeti
több mint 50 lakást 32-re csökken-
tették. Egy újabb tárgyalást fogunk
kezdeményezni, hogy a lakások
száma még kevesebb legyen. Telje-
sen megtiltani nem lehet, mivel ma-
gánterület, és rendelkeznek
minisztériumi engedéllyel is. Ha

nem tudunk egy más beépítési
arányt elérni, a szomszédok egyet-
len eszköze az marad, hogy az épí-
tési engedélyt megtámadják az
igazságügyi szerveknél. 

A történtek következményeként
viszont egy olyan tanácsi határoza-
tot fogunk megfogalmazni, hogy az
összes belvárosi építkezés esetében,
ahol ilyen mértékű beavatkozás ké-
szül, kötelező legyen a szomszédok
beleegyezése. A jelenlegi előírások
ezt nem teszik lehetővé, de ebből
okulva a belvárosi övezetben ezt
szabályozni kell. 
Mint egy állatkertben 

Körtesi Katalin szomszéd az 5.
szám alóli házból: 

– Nagyon szomorúan érint, ami
itt készül. Ezt a helyet nagyon sze-
retem, mert itt születtem, azóta is itt
élek, és szeretem ezt a zöld terüle-
tet, ami körülöttünk van, és amit tel-
jesen meg fog zavarni ez az
építkezés, a 32 család ideköltözése.
Mi, szomszédok úgy fogunk élni,
mint egy állatkertben, vagy fino-
man fogalmazva, mint egy akvári-
umban, amelyet majd kívülről
fognak nézni, a háromszintes tömb-
házakból ugyanis nemcsak az udva-
runkra, a lakásainkba is be fognak
látni. Nagyon furcsa és bosszantó
lenne, ha a tervezett épületegyüttest
hagynák felépülni, ami elzárná a ki-
látást, a napfelkeltét, a holdfelkeltét,
és megzavarja az egész környék
életét. 
Nem érthetünk egyet 

Dinu Socotaru vállalkozó: 
– Szomszédként zavar, amit ter-

veztek, mivel az intimitásunkat
érinti, és összességében a szomszé-
dos házak, telkek értéke csökkenni
fog. Ahelyett, hogy továbbra is egy
csendes oázis lenne a környezetünk,
több tíz lakás szomszédságába ke-
rülünk, amivel nem érthetünk egyet.
Sajnos a törvény hiányosságáról

van szó, mert látszólag a tervező, a
tulajdonosok azt állítják, hogy min-
den törvényes előírást betartottak,
és semmi jogi alapja nincs az épít-
kezés megakadályozásának. Amit
befektettek a telkek megvásárlá-
sába, azt szeretnék visszakapni. Vi-
szont a hatóságok véleménye is az,
hogy eltúlzott tervről van szó. Ha
kevesebb és alacsonyabb lakásokat
terveztek volna, az talán elfogad-
ható lenne. Lehet, hogy jogilag iga-
zuk van, de a szomszédokat nagyon
zavarja, ami itt készül. 
Az engedély érvénytelenítését
kérjük

Karácsony Erdei Etel ügyvéd:
– Véleményem szerint az építke-

zés nem helyénvaló. Védett övezet-
ről van szó, amely sok A kategóriás
műemlék szomszédságában talál-
ható, aminek nagyobb figyelmet
kellene szentelni. Törvényesség
szempontjából úgy látom, hogy az
1998 óta életben levő általános vá-
rosrendezési terv (PUG) szerint
nem lehet építeni a védett övezetbe
csak akkor, ha van helyi városren-
dezési terv (PUZ). Erre az övezetre
nincsen. Ugyanakkor függetlenül
attól, hogy mennyire kellemetlen a
szomszédoknak (ugyanis a tervben
a törvényes távolságokat betartot-
ták), az előírások szerint a szomszé-
dok beleegyezése nem szükséges.
Ha azonban a 32 lakásból álló
tömbházak felépülnek, a 33 parko-
lóhelyhez képest feltehetően lesz 50
autó, mivel ma egy családban két
személygépkocsi is van. Kérdés,
hogy azok a járművek, amelyek
nem férnek be a föld alatti parko-
lóba, hol fognak parkolni a Papiu lí-
ceum és a két temető környékén,
ahol a megállóhelyekre állandóan
szükség van? Felteszem a kérdést,
hogy reggel hét és nyolc óra között,
amikor munkába indulnak, mek-
kora forgalom lesz a folyamatosan

zsúfolt Papiu utcában, ahol eddig is
bizonyos időszakokban forgalmi
dugó keletkezik. 

A tulajdonosok jogilag úgy oldot-
ták meg, hogy három telket össze-
vontak, azért terveztek ilyen nagy
építkezést, ami a városrendezési
szabályok szerint nem ajánlott, de
nem is tiltott, ezért kaphatták meg
az engedélyeket. A szomszédok ne-
vében a polgármesteri hivatal urba-
nisztikai osztályára benyújtottunk
egy felszólítást, hogy még egyszer
ellenőrizzék, hogy minden rendben
van-e, és ugyanezt tesszük a Nagy-
szebenben működő Övezeti Műem-
lékvédelmi Bizottságnál is,
amelytől az engedély érvénytelení-
tését kérjük. 

Egy A kategóriás műemlék épület
közelében, mint a Papiu iskola, az
úgynevezett értéktelen épületeket
úgy lehet újjáépíteni, ha azok bele-
illeszkednek a magánlakásokból
álló övezet jellegébe, és nem za-
varja a szomszédokat, ami egy 32
lakásos közös házról nem mond-
ható el. Az általános városrendezési
terv (ÁVT-PUG) szerint a telekbe-
osztásokat is tiszteletben kell tartani
ebben az övezetben – mindezek
alapján az új terv nem illeszkedik
bele az ÁVT-be. A közlekedési
problémákat is figyelembe véve az
ügyvéd kéri, hogy ne adják ki az
építési engedélyt, ellenkező esetben
az igazságügyi szervekhez fordul-
nak, mivel a szomszédok ellenzik a
tömbházak építését – olvasható az
ügyvédi felszólításban. 

A történtek tanulsága, hogy az
üres telkek körül lakók legyenek
éberek, mert ügyeskedő befektetők
az ország legkülönbözőbb részeiről
vásárolják meg és építik be azokat
oda nem illő, a szomszédokat za-
varó épületekkel, mert semmi
közük nincs ehhez a városhoz,
ennek lakóihoz, ezért csak a nyere-
ség érdekli őket. 

Ilyenszerű házak épülnek

Bodolai Gyöngyi
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„Lakópark” tömbházakkal 
Mint egy akváriumban 

Óvások utáni érettségi eredmények
Javult az átmenési arány a megyében

A fellebbezési kérelmek elbírálása,
a szóban forgó dolgozatok újrajavítása
után 2,17 százalékkal nőtt Maros me-
gyében az érettségi oklevelet meg-
szerző fiatalok száma. Az átmenési
arány a végső érettségi eredmények
szerint 65,97 százalék a megyében: az
idei végzősök 72,27 százaléka, a ko-
rábbi évfolyamokon végzettek 25,27
százaléka vizsgázott sikeresen.

3268 Maros megyei érettségiző
közül 2156-an szerezték meg minden
tantárgyból legalább az 5-ös jegyet, és
érték el a legkevesebb 6-os átlagot. Az
átmenő osztályzatot kiérdemlők közül
2813-an idén, 455-en a korábbi évek-
ben fejezték be a középiskolát. Tízes
érettségi médiát megyénkben egyetlen
diák ért el. Román nyelv és irodalom-
ból 28-an, anyanyelvből 55-en, a szak-

nak megfelelő kötelező tantárgyból 37-
en – matematikából 16-an, történelem-
ből 21-en –, a választott tantárgyból
105-en kaptak tízest, az óvások elbírá-
lása után 12-vel nőtt az egyes tantár-
gyakból elért maximális osztályzatok
száma – tájékoztatott Cameia Matei
Irimie, a Maros megyei tanfelügyelő-
ség szóvivője.

A pótérettségire július 19–26. között
lehet beiratkozni. Augusztus 16-án
román nyelv és irodalomból, 17-én a
szaknak megfelelő kötelező tantárgy-
ból, 18-án a választott tantárgyból, 19-
én anyanyelvből vizsgáznak a júliusi
vizsgákról kimaradt vagy sikertelenül
vizsgázott diákok. Az óvások előtti
eredményeket augusztus 31-én, a
végső vizsgajegyeket szeptember 3-án
teszik közzé. (nszi)

Elkezdődött a beiratkozás a felvételire  
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen

Hétfőn elkezdődött a beiratkozás és a felvételi
előtti hagyományos, intenzív felkészítő hét a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. A július 
12-e és 18-a közötti hét után az intézmény Magyar
Művészeti Karán július 19-én kezdődik a felvételi
alap- és magiszteri képzésekre, amelyekre az
egyetem oktatói ingyenes felvételi felkészítőket
tartanak. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Magyar Karán július 12-től az alábbi szakokra
lehet jelentkezni. 

Alapképzés – színház- és előadásművészetek
szakterület: színművészet (osztályvezetők: Berek-
méri Katalin, Gecse Ramóna); rendező (osztályve-
zető: Sebestyén Aba); koreográfia (osztályvezető:
Luca Kinga); teatrológia (osztályvezető: Varga
Anikó). Film és média szakterület: audiovizuális
kommunikáció: forgatókönyv- és reklámírás,
média szak (osztályvezető: Schneider Tibor). Zene
szakterület: zene (osztályvezető: Benedek Tibor).

Magiszteri képzés – színház- és előadásművé-
szetek szakterület: színművészet (osztályvezető:

Gáspárik Attila); a rendezés művészete (osztály-
vezető: Bocsárdi László); bábművészet (osztály-
vezető: Máthé Rozália); alkalmazott bábművészet
(osztályvezető: Novák Ildikó); drámaírás (osztály-
vezető: Kárpáti Péter). Film és média szakterület:
művészetek és új média (osztályvezető: Jakab
Tibor). Zene szakterület: korszerű zenei koncep-
ciók (osztályvezető: Molnár Tünde).

A felvételi előtt a felkészítők egész héten zajla-
nak élőben, a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Köteles Sámuel utcai székhelyén, a Bolyai
utcai Pálffy-házban, valamint online, Zoomon ke-
resztül. A felkészítők részletes és terjedelmes
programja megtalálható az egyetem honlapján
(www.szini.ro/felveteli/felveteli-felkeszitok).

További információk az egyetem honlapján, il-
letve az egyetem hirdetőfelületein találhatók
(www.szini.ro, www.uat.ro), elérhetőségek: 0265-
266-281 (telefon/fax), e-mail: uat@uat.ro, szék-
hely: Köteles Sámuel utca 6. szám,
Marosvásárhely. (Knb.)



Kereszteléstől székelykapu-
állításig, ifimunkától épület-
javításig számtalan dolog tölti
ki Tőkés Attila lelkész napjait. A
nyárádszeredai főtéri refor-
mátus templom és Demeter-
falva leányegyházközség
lelkésze február óta szolgál a
gyülekezetben, de számos új
kezdeményezése volt, így
egymásnak adják a kilincset a
hívek, a mesteremberek és a
házsság előtt álló fiatalok a
parókián.

A konfirmáció nem az egyháznak
való búcsúintés pillanata, hanem
egy új, a gyülekezetben történő
munka kezdete. Erre próbálja ráve-
zetni a gyülekezet fiataljait a pün-
kösdi konfirmáció után kezdődött
ifisorozat. Kezdetben nyolcan,
csakhamar már kétannyan kapcso-
lódtak be a tematikus találkozások
sorába, amelyeken olyan kérdéseket
jártak körül, mint önismeret, isten-
ismeret, mire vagyok képes, mire

vagyunk képesek együtt – és mind-
ezt a gyakorlatban is letesztelték. A
sikertörténetként elkönyvelhető so-
rozat egy hete zárult szeretetven-
dégséggel, Balde Ernő
felajánlásából. A munka azonban
csak iskolakezdésig szünetel, hi-
szen a nyár a táborozások időszaka
(is) lesz. Augusztus második felé-
ben ifitábort szerveznek, ugyanab-
ban az időszakban kerül sor a
nagyobbak vallásórás csoportja és a
konfirmandusok táborára is. Ezekre
Gegesben foglaltak le helyet: közel
is van, ismerős a helyszín, és ked-
vező áron használhatják. Jövőre vi-
szont már egy nagyobb külföldi
tábor gondolata is megfogalmazó-
dott, egyik céljuk eljutni a Pál apos-
tol által is bejárt görögországi
helyszínekre, Athénba, Thesszalo-
nikiba. Ebben már van gyakorlatuk,
kétszer is bejárták azokat a tájakat,
és ez nemcsak kirándulás lesz,
hanem bibliaismereti szempontból
is hasznos tanulmányút.

Örömmel újságolta továbbá a lel-
kész, hogy az ifisek már meg merik
fogalmazni terveiket, ők is mernek
álmodni, és ami fontos: ezt az egy-
házon belül teszik. Ki szeretnének
maguknak alakítani egy közös hely-
színt, ami az ige mellett a szórako-
zásnak is keretet biztosít. 

– Nagyon sok helyen ajánlja fel
a világ a szórakozást, de milyen jó,

ha az egyház is tud ilyet ajánlani
nekik – fogalmazott a lelkész, aki
az ifjak akaratát, elhatározását fon-
tosnak tartja, és a gondnokkal közö-
sen keresik azt a helyet, ahol a
fiatalok „fészket” rakhatnak ma-
guknak. A gyülekezeti termek, iro-
dák jó helyszínek, de ott sok
tevékenység zajlik, ezért lenne
hasznos egy másik helyszín.

A kisebb gyerekekről sem feled-
keznek meg, számukra idén itthoni
nyári táborozást és foglalkozásokat
szerveznek. Más gyülekezetek felé
is nyitottak, egy hete galambodi tár-
saikat fogadták a gyerekek, a két
társaság a focipályán is összemérte
tudását. A látogatást szeptemberben
viszonozni fogják.
Örvendetes hírek

Sok év után a gyülekezetben
végre több az örvendetes esemény,
mint a temetés, és nemcsak a temp-
lomlátogatás ugrott meg, hanem 
jólesően megsokasodott a 
keresztelések és házasságkötések
száma is az elmúlt hónapokban. A
nyári hónapok sem jelentenek kivé-

telt ez alól: június elejétől augusztus
végéig hat keresztelést és hét eskü-
vőt jegyeztek elő, lesz olyan hét-
vége, amikor keresztelés és esküvő
is lesz, és olyan is, amikor két ke-
resztelésre kerül sor. Örvendetes az
is, hogy a külföldön dolgozó helyi
fiatalok fontosnak tarják, hogy ha-
zajöjjenek, és kisgyermekük az
anyaszentegyház gyermekévé vál-
jon a keresztség szentsége által. 

A nyár folyamán vendéglelkésze-
ket is fogadnak, a gyülekezet előző,
nyugdíjba vonult papja is visszalá-
togat, és ismét alkalmat biztosíta-
nak a jobbágyfalvi László Szabolcs
teológiai hallgatónak is az igehirde-
tésre.
Kőből, fából és szívből épül 
a gyülekezet

Ha csak fizikai építkezés folyik
egy gyülekezetben, az nem üdvös,
viszont ha csak lelkiekben folyik az
építkezés, az jó, de nem elégséges
– véli a lelkipásztor, aki a kettő kö-
zötti egyensúlyt póbálja megterem-
teni. Ugyanis a minden korosztályra
kiterjedő gyülekezeti programok
mellett idén több fontos dolognak is
nekiláttak. Ideköltözésükre a gyüle-
kezet nagyon szépen felújította a
parókia belsejét, így a nyár elején
hozzáláttak az épület külső felújítá-
sához. Nagy hangsúlyt fektetnek
arra, hogy visszaadják az 1876-ban

épült lak eredeti jellegét, ezért eltá-
volították az épületről az elmúlt
rendszerben épült vasvázas teraszt,
amelynek helyét egy fatornác veszi

át az épület körül. Nem találtak
ugyan leírásokat vagy fényképet az
épület eredeti külsejéről, viszont az
első vakolat- és festékrétegek eltá-
volítása után hasznosítható jelekre
bukkantak. A munkában nagy segít-
ségükre volt Tókos Dóra városépí-
tész, az ő szakszerű tanácsai mellett
kezdték el a felújítást.

Nagy szerepe volt a nőszövetség-
nek a gyülekezeti ház megépülésé-
ben. A parókia udvarán álló ingatlan
is megérett egy általános felújításra,
néhány napja pedig ehhez is hozzá-
láttak. A templom nagyon szépen
megújult kívülről az elmúlt két
évben a magyar kormány támoga-
tásával, most a belső renoválást ter-
vezik. A tavasz folyamán megújult
a gyülekezet Bocskai-terme, amit
már nagyon jól tudnak hasznosítani,
itt zajlanak a vasárnapi istentiszte-
letek alatti vallásórák és a városi
gyermekkórus próbái. 

Mindezek a munkálatok a gyüle-
kezet erőforrásaira alapoznak, de az
önkormányzat támogatását is élve-
zik. Emellett viszont folyamatosan
pályáznak. 

– Nem a sült galambot várjuk –
mondja a lelkész, hiszen nem ülhet-

nek tétlenül, amíg mindenre meg-
lesz a pénz. „Elkezdjük a munkát,
és hiszem, hogy ha az, amit mi el-
kezdünk, az Úristen terveibe bele-
simul, azt véghez is viszi”. Ezzel a
hittel láttak hozzá egy székely kapu
megépítéséhez, amelyet három
héten belül felállítanak a temető be-
járatánál. A faépítmény már elké-
szült, hamarosan az alapzat is kész
lesz, ugyanakkor a gyülekezet hasz-
nálaton kívülre került, de ékes ha-
lottaskocsiját is a temetőbejárat
mellett helyezik el. Ezekre kimon-
dottan a gyülekezet tagjainak ön-
kéntes adományaiból kerül sor. 

A tervek szerint szeptemberben a
gyülekezetbe látogat a püspök, de
nem(csak) ezért folyik a munka. És
nem(csak) ezek megtekintésére ér-
kezik az Erdélyi Református Egy-
házkerület vezetője, hanem
szeptember 13-án többek között itt
is sor kerülne az egyház és a ma-
gyar kormány együttműködése
révén megépült bölcsőde avatására.
Az épületet nemrég az egyházköz-
ség átvette a kivitelezőtől, és átadta
az önkormányzatnak használatra, az
pedig igyekszik minden engedélyt
beszerezni a tanévkezdésig.

A bölcsőde már az önkormányzat kezében van, a tervek szerint szeptemberben avatnák fel Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László
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Szakszerűen felújítják az 1876-ban épült parókiát Fotó: Gligor Róbert László

Sikertörténet az idei ifimunka – szeptembertől folytatják Fotó: Tőkés Attila

Egymást érik az új kezdeményezések 
Zsúfolt nyár lesz



Zsigmond Aranka bevallása szerint
már lánykorától szeretett süte-
ményt készíteni. Az eljegyzésére
is saját maga sütötte az édessé-
get. A továbbiakban tanfolyamo-
kon sajátította el a
cukrászmesterség csínját-bínját,
aztán a barátoknak készített
édességet, majd azok barátainak,
és annyira bővült a kör, hogy je-
lenleg jól működő, egyre népsze-
rűbb cukrászatot működtet. 

A vállalkozást férjével együtt egy ko-
vácsműhellyel kezdték, amelyben bútor-
gyárnak dolgoztak. Amikor a gyár

tönkrement, váltani kellett. Így tértek át
a cukrászatra. Kezdetben egyedül dolgo-
zott, ma már öten vannak. Ottjártunkkor
az ablakon néztünk be a tágas cukrászla-
boratóriumba, ahol a torták készültek. 

A kis üzlethelyiségben sós és édes sü-
teményeket kínálnak eladásra. Tortákat
azonban csak megrendelésre sütnek –
mondta a tulajdonos. Érdeklődésünkre,
hogy mit igényelnek a kliensek, azt vá-
laszolta, hogy minden különleges kérést
ki tudnak elégíteni a kapott modell alap-
ján. Nem mindig az a nehéz, ami annak
tűnik – tette hozzá, ahogy azt is, hogy a
keresztelőktől az esküvőkig minden al-

kalomra kapnak megrendelést, és egész
nyárra van már munkájuk. Van, aki ke-
vésbé, mások nagyon krémes tortákat,
süteményeket rendelnek, kinek-kinek az
ízlése szerint. A nyersanyagot a férj
szerzi be Marosvásárhelyen, vagy meg-
rendelésre az ügynökök házhoz 
viszik. 

Arra törekednek, hogy a legfrissebb
termékekből dolgozzanak, és őszintén
bevallja: nem hitte, hogy ennyire beindul
a vállalkozás. Ami nem meglepő, hiszen
a megkóstolt édességek közül ki sem
lehet válogatni, hogy melyik a legfino-
mabb. 

Ha nyár, akkor hosszan tartó
vízhiány, ami a tömbházak-
ban kibírhatatlan, és a nagy-
sármásiaknak fogytán van a
türelmük – erősíti meg Botezan
Valer, a mezőségi városka
független polgármestere. 

Ez a település legnagyobb prob-
lémája, ami elriasztja azokat a fia-
talokat, akik talán otthon
maradnának. Áprilistól szeptembe-
rig, de különösen a nagy nyári ká-
nikulában nem órákra, hanem
napokra, hetekre tűnik el a víz a te-
lepülés magasabban fekvő részein.
Idős beteget gondozó, valamint
kisgyermekes családok maradnak
víz nélkül, elsősorban a tömbhá-
zakban, ami a kánikulában egysze-
rűen elviselhetetlenné és
kibírhatatlanná vált a helybeliek
számára. 

A polgármester azt tartja bosz-
szantónak, hogy az utóbbi évek-
ben elvégzett beruházások,
amelyek a mezőségi ivóvíz és
szennyvízhálózat bővítéséről szól-
tak, nem vezettek eredményre.
Például a 2018-as hálózatbővítés,
amely Mezőcsávást, Mezősám-
sondot, Rücsöt, Pagocsát, Mező-
szentpétert és Nagysármást
foglalta magába, és uniós, vala-
mint kormánypénzekből 37 millió
lejbe került. Bár tételesen szerepelt
benne a Mezőszabad–Nagysármás
vezeték, szivattyúállomások és
víztartályok kiépítése is –, a jelek
szerint nem segített a helyzeten. A
Kolozsvárhoz való csatlakozás
(amit több éve hangoztatnak) két-

három évet vesz igénybe – pana-
szolja a polgármester. Majd hozzá-
teszi, hogy a korábban Sármásra
tervezett cukorgyár építése, ami
sokat segített volna a település
helyzetén, szintén a vízhiány miatt
maradt el. 

– A szennyvízhálózatot is bőví-
teni, korszerűsíteni kell, a múlt
héten szerveztük meg a versenytár-
gyalást a munka elvégzésére, re-
méljük, hogy sikerül pénzhez
jutnunk a vidékfejlesztési program
keretében – teszi hozzá. 

Az iskolákon kívül más beruhá-
zások terén is nehezíti a helyzetet,
hogy az építőanyagok megdrágul-
tak, ezért a szabadidőközpont épí-
tése körül is bonyodalmak vannak,
az építők visszaléptek, mert az ere-
detileg megszabott árhoz képest,
amit az európai alapokból biztosí-

tottak volna, jelenleg sokkal többe
kerülnek a munkálatok. Ezért újra
kell számítani a költségeket, és re-
ménykednek abban, hogy egy ké-
szülő kormányhatározattal
rendezni fogják a helyzetet. 

Botezan Valer ugyanakkor elis-
merően szól arról, hogy a Mezőség
helyzete a magyar politikusokat
valóban érdekli, és rendszeresen
találkozókat szerveznek; Barabási
Antal Szabolcsot, a mezőgazdasági
minisztérium államtitkárát emlí-
tette, aki személyesen tájékoztatta
a gazdákat a világjárvány miatt ki-
utalt segítségről, a szarvasmarha-
tartók által igényelhető
támogatásról. Értékelte, hogy a
helyszínen tájékozódnak a helyzet-
ről, mivel ennek ismeretében szü-
lethetnek a valóban hasznos
törvények. 

Botezan Valer polgármester Fotó: Nagy Tibor

Aggasztó a krónikus vízhiány
Ezt már nem lehet elviselni 

Kovácsműhelyből cukrászlaboratórium 
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Szerkesztette:BodolaiGyöngyi

Népzene- és néptánctalálkozó
első alkalommal

Nagy eseményre készül a
helybeli magyar közösség. Jú-
lius 18-án, vasárnap először
tartanak magyar népzene- és
néptánctalálkozót Nagysár-
máson. A helyszíne a Samuil
Micu Elméleti Líceum udvara
– fogad örömmel Trombitás
Jolán alpolgármester. 

A Járd ki lábam, járd ki most!
rendezvényen négy meghívott ven-
dég együttes, a magyarói Csurgó, a
marosludasi Hajdina, a gyulakutai
Szivárvány, a marosvásárhelyi Csil-
lagfény és a helybeli Sárma tánco-
sai lépnek fel, valamint Bíró Éva és
Ábrám Tibor népdalénekesek. 

Énekel a helybeli reformátusok
kórusa, és három vidám jelenettel a
sármási amatőr színjátszó csoport
szórakoztatja a közönséget. A talál-
kozó szervezői a helybeli polgár-
mesteri hivatal, a Maros Megyei
Koreográfusok és Népi Együttesek
Egyesülete, valamint a Hagyomá-
nyos Kultúra és Művészeti Oktatás
Maros Megyei Központja – újsá-
golja az eseményt Trombitás Jolán
alpolgármester, aki egyben a Sárma
együttes vezetője. A találkozóra is-
mert személyiségeket hívtak meg,
és remélik, hogy részt vesznek ezen

a Sármáson újdonságszámba menő
eseményen.

Mivel a városon halad át a Mária-
zarándokút, a találkozó előtt délután
3 órakor a zarándokok számára egy
tájékoztató panelt is felavatnak. 

Augusztus 28–29-én tartják a
Nagysármási Napokat. Lesz kirako-
dóvásár, megszervezik a mezőségi
Öregek tánca fesztivált, népdalver-
senyt és fellép a Sárma tánccsoport
is.

Kiskonfirmáció, nagykonfirmáció 
Nagysármáson július 4-én
tartották a kiskonfirmációs
ünnepséget. Erről kérdeztük
Kovács Levente lelkipásztort.
Amint elmondta, egy tízfős
csoportot hoztak létre két
évfolyam társításával, hogy
közösségi élményt is nyújt-
sanak a résztvevőknek. Az
idén egy felkészítő volt a kis-
konfirmálók számára, akik
jövőre, helyi szokás szerint
pünkösd előtt egy héttel fog-
nak bizonyságot tenni hitük-
ről, és részesülnek az
áldásban. 

– A kiskonfirmációs csoportnak
egy alapozást biztosítottunk, és a
vasárnapi ünnepi istentisztelet ke-
retében minden fiatalnak egy egyé-
niségéhez illő kérdésre kellett
részletesen válaszolnia. Az ünnep-
séget a kórusszolgálat vezette be,
és Lukács Melinda, valamint a
lánya, Tamás Ingrid színesítették
játékukkal – mondta a lelkész. 

Kovács Levente beszámolt arról
is, hogy a múlt évben a járvány-
ügyi helyzet ellenére sem maradt el
a bizonyságtétel, amelyet augusz-
tusban tartottak meg. A szülők kér-
ték, hogy, ha késve is, de legyen
meg a templomi találkozás és az

áldás, annak ellenére, hogy otthon
nem lehetett nagyobb szabású ün-
nepséget szervezni. 

A missziós tevékenység eredmé-
nye két felnőtt személy konfirmá-
ciója volt az idén, akik elfogadták,
hogy szükség van erre. A múlt
évben pedig volt két olyan eset,
amikor más vallásúnak keresztel-
tek tértek át társuk vallására. 

– El kell mondanom, hogy – a
Marosvásárhely környéki egyház-
községekhez hasonlóan – az idén
15 temetésünk volt, annyi, mint ta-
valy egész évben, amire a járvány
is rányomta a bélyegét. Eddig négy
gyermeket kereszteltünk, és a jelek
szerint összesen tíz keresztelőnk
lesz. De ez számadat, mert vannak
külföldön élő családok, amelyek
ragaszkodnak ahhoz, hogy itt ke-
reszteljék meg a gyermeküket. Ál-
talában van egy erős szülői háttér,
és amíg ez fennáll, addig nem tör-
ténik meg a leválás – tette hozzá a
lelkész. 

Trombitás Jolán alpolgármester

Kovács Levente lelkipásztor

Visszajáró vendégek 
a Ludovico panzióban 

A városka központjában működik a Ludivico panzió, amelynek tulaj-
donosa Kis Zoltán (képünkön) fiatal helyi vállalkozó. Külföldi rokonok
segítségével alakította ki 2009-ben a szálláshelyet két ház emeletén és
földszintjén, majd 2016–17-ben bővítette. Jelenleg hét szoba áll 27 férő-
hellyel a vendégek rendelkezésére. Van egyágyas szoba, és több férőhe-
lyesek is, családok számára. Az épület udvarán a tulajdonos egyszerűbb
szálláshelyeket alakított ki a településen dolgozó vendégmunkásoknak. 

Érdeklődésünkre, hogy kik szállnak meg a panzióban, elmondja: bár a
mezőség közepén található, vannak visszatérő vendégei. Így például a
Máriapócsról Csíksomlyóra tartó zarándokok, vagy olyan családok is,
amelyek hazatérnek, de nincsen már meg a szülői ház, vagy az nem biz-
tosítja azt a kényelmet, mint a szálloda. Majd hozzáteszi, hogy japán ven-
dégei is voltak már. Minden munkát ő végez, ottjártunkkor éppen az
ágyneműcserét hagyta abba, hogy elbeszélgessünk. Az épület földszintjén
bár működik, mellette biliárdterem, a világot járt külföldi támogatók sok
érdekes ereklyéjével a falakon. 

A tulajdonos pedig arra biztatja kortársait, hogy itthon is lehet boldo-
gulni, csak meg kell találnia a lehetőséget annak, aki ragaszkodik a szü-
lőföldjéhez. 



A világelső szerb Novak Djokovic
nyerte meg a wimbledoni teniszbajnok-
ság férfi egyes versenyét, mivel a vasár-
napi döntőben négy szettben, 6:7 (4-7),
6:4, 6:4, 6:3-ra legyőzte az olasz Matteo
Berrettinit, és 20. Grand Slam-trófeájával
utolérte az örökrangsor élén Roger Fe-
derert és Rafael Nadalt.

A belgrádi sztár a 30. GS fináléjában
szerepelt, és idén nem titkoltan a „Gol-
den Slam” a célja, amely a négy nagy
torna egy éven belüli megnyerése mellett
az olimpiai aranyérmet jelenti. Erre
eddig csak a német Steffi Graf volt képes
a sportág történetében 1988-ban. A 34
éves Djokovic már megnyerte 2021-ben
az Australian Opent és a Roland Garrost
is, és legutóbb 1969-ben volt arra példa,
hogy férfi játékos megnyerje az év első
három GS-tornáját.

A hetedik kiemelt Berrettini az első
olasz bajnok lehetett Wimbledonban,
ahol az első GS döntőjében lépett pá-
lyára. A legutóbbi olasz férfi GS-finalista

Adriano Panatta volt az 1976-os Roland
Garroson. A 25 éves római teniszező fő-
ként 220 kilométer/óra feletti adogatása-
ira épített, ezt jelezte az eddig ütött 101
ásza is.

Ami az egymás elleni mérleget illeti,
mindkét korábbi összecsapásukat Djoko-
vic nyerte, de füvön még nem találkoz-
tak.

A világelső kettős hibákkal kezdett, de
ellenfele megingásai révén 3:1-nél már
brékelőnybe került, majd 5:2-re elhúzott.
Ekkor azonban váratlan fordulat követ-
kezett, ugyanis a szerb nem tudta kiszer-
válni a szettet, a játszmalabdát hárító
Berrettini visszabrékelt, és kiegyenlített
(5:5). A rövidítésben 3-3 után a címvédő
már csak egy pontot tudott hozni, riválisa
pedig egy ásszal lezárta a 70 perces szet-
tet.

A folytatásban szinte új meccs kezdő-
dött, Djokovic alig hibázott, míg Berret-
tini elvesztette a fonalat, és hamarosan
0:4-re állt. Djokovic 5:2-nél még egyszer

elbukta az adogatását, majd negyedik
szettlabdáját értékesítve egyenlített. A
római teniszezőt kissé zavarhatta a
combján lévő kötés, de nem kért ápolást.

A harmadik felvonásban a hallatlan el-
szántsággal játszó szerb 2:1-nél brékelt,
majd két bréklabdát hárítva menetelt el
5:4-ig. Itt nem torpant meg, 30-ra hozta
a szerváját, és már csak egy szettre volt
a diadaltól.

A negyedik játszmában a világelső
gyakran méltatlankodott, a borításra pa-
naszkodott, de néhány elképesztő labda-
menetben rendre meggátolta, hogy az
olasz brékelje. Djokovic ezúttal 3:3-nál
vette el a fokozatosan „elfogyó” ellenfele
adogatását, majd hozta a sajátját, és in-
nentől már nem engedte ki a kezéből a
meccset, amely 3 óra 24 percig tartott.

A pályafutása 85. tornagyőzelmét be-
gyűjtő Djokovic 20. Grand Slam-trófeája
mellé 1,7 millió fontot kapott, az All
England Clubban hatodszor ünnepelhe-
tett.

Djokovic 20. győzelme a wimbledoni tenisztornán

Olaszország nyerte
meg a labdarúgó-
Európa-bajnokságot:
Roberto Mancini
együttese a részben
budapesti rendezésű
torna vasárnapi döntő-
jében 1-1 után tizen-
egyespárbajban győzte
le Anglia csapatát a
londoni Wembley Sta-
dionban.

Villámgyors góllal
indult a finálé, a jobb-
és  balhátvéd, azaz
Trippier és Shaw össz-
játékának köszönhe-
tően utóbbi az Eb-
döntők történetének
leggyorsabb gólját
szerezte 116 másodperc után: Kane indított el
villámgyors angol támadást középen, a jobb ol-
dalon felfutó Trippier tökéletesen ívelt a hosszú
oldalra, ahova Shaw érkezett, a balhátvéd pedig
„dropból” védhetetlenül bombázott a rövid sa-
rokba (0-1).

Az első negyedórában hatalmas tempóban fut-
balloztak az angolok, és több veszélyes akciót
vezettek, de nem tudták növelni előnyüket. Az
olaszok bő húsz perc után átvették a játék irányí-
tását, rengeteg apró passzal próbálták felépíteni
támadásaikat, de a visszahúzódó és betömörülő
angolok kiválóan védekeztek.

A fordulást követően sem változott a játék
képe, az olaszok sokkal többet birtokolták a lab-
dát, és főként Chiesa révén egyre veszélyesebbé
váltak, az angolok pedig csak egy-egy szögletnél
kerültek a rivális kapujának a közelébe. Az olasz
fölény végül a 67. percben góllá érett: a jobbról
érkező olasz szögletet megcsúsztatták a rövid sa-
roknál, az érkező Chiellinit ugyan lerántották, de

Verratti így is közelről fejelhetett. Pickford ha-
talmas bravúrral a kapufára tolta a labdát, majd
Bonucci a gólvonalról az üres kapuba passzolt
(1-1). 

A hajrában a csata inkább a középpályán zaj-
lott sok szabálytalansággal, és még egy pályára
berohanó szurkoló is megzavarta a játékot.

A hosszabbításban az olaszok tűntek fárad-
tabbnak, a friss angol cserék felpörgették a rit-
must, de az eredmény nem változott, így a
11-esek döntöttek a trófeáról.

Gareth Southgate, az angolok szövetségi ka-
pitánya Jadon Sancho és Marcus Rashford sze-
mélyében két játékost is közvetlenül ezt
megelőzően küldött pályára, de mindketten hi-
báztak, ahogyan Bukayo Saka is, az olaszok hőse
így a 22 éves kapus, Gianluigi Donnarumma lett.

Utóbbit választották az Eb legjobbjává, míg
Bonucci a döntő legértékesebb játékosa lett.

Olaszország Európa-bajnok
Olaszország azzal, hogy megnyerte a

labdarúgó-Európa-bajnokságot, meghiú-
sította az angolok álmának megvalósulá-
sát, akik 55 év után ismét arra készültek,
hogy világversenyen magasba emelik a
trófeát. A szigetországiak már 1996-ban,
amikor ők szervezték az Eb-t, „A labda-
rúgás hazatér” szlogent alkalmazták, és
most, hogy a Wembley-ben rendezhették
az elődöntőkent és a döntőt is, ismét ezt
a szlogent vették elé: „football is coming
home”, azaz a foci hazajön – kezdték
mondogatni. Nem „jött haza” most sem.
Ahogy 1996-ban (akkor még az elődön-
tőben), most is a büntetőpárbajban vér-
zett el az angol válogatott. A kettő
közötti kapcsolatot pedig Gareth South-
gate-nek hívják. 

Southgate soha nem volt egy sztárfo-
cista, azonban a maga idejében stabil
tagja volt az angol válogatottnak. Pálya-
futása legsötétebb napja minden bizony-
nyal az 1996-os Németország elleni
elődöntő volt. Nem a mérkőzés alatti tel-
jesítménye miatt, hanem mert a döntet-
lent követő büntetőpárbajban ő volt az
egyetlen, aki kihagyta, így Anglia bú-
csúra kényszerült. Vasárnap este ismét a

büntetőpárbajt sodorta Southgate útjába
a sors, ezúttal szövetségi kapitányként,
az Eb fináléjában. És ismét rosszul dön-
tött. Amikor már szinte biztos volt, hogy
tizenegyesek jönnek, két olyan játékost
is becserélt, akik állítólag jól lövik a bün-
tetőket, de akik alig játszottak a torna fo-
lyamán. Most sem voltak belerázódva a
meccs ritmusába, mindketten ki is hagy-
ták. Ráadásul Southgate ötödik végrehaj-
tónak (ezt szokták a legtapasztaltabb,
legbiztosabb játékosra bízni) a csapat
legfiatalabb játékosát nevezte meg, Saka
pedig nem tudta megfelelően kezelni a
lelki terhet…

Amúgy az angolok csak önmagukat
hibáztathatják, hogy ide jutottak, mert a
korai vezető találatuk után túl könnyen
engedték át az olaszoknak a terepet, a
kelleténél jobban bíztak abban a véde-
lemben, amely korábban csak egy gólt
kapott a torna során. Ami pedig az ola-
szokat illeti, úgy nyerték meg az Eb-t,
mint még soha. Végig támadó szellem-
ben, látványosan, egyáltalán nem „ola-
szosan” futballozva, négy győzelemmel
a rendes játékidőben, eggyel hosszabbí-
tásban, kettővel pedig büntetőkkel. S va-
lamennyi nyilatkozatukban a kiváló
csapatszellemet emelték  siker titkaként.

Kedden este játsszák a labdarúgó Baj-
nokok Ligája-selejtező 1. fordulójának
visszavágó mérkőzéseit. A román és a
magyar bajnok is idegen környezetben
lép pályára: a CFR a bosnyák Borac
Banja Luka otthonában vendégszerepel
(az első mérkőzésen 3-1-re nyertek a ko-

lozsváriak), míg a Ferencváros Koszo-
vóba látogat, ahol a Pristina ellenfele lesz
(az első meccsen a magyar csapat 3-0-ra
győzött).

Mindkét találkozó 21 órakor kezdő-
dik, a CFR összecsapását a DigiSport 1,
a Fradi-meccset az M4 Sport közvetíti.

Visszavágók a BL-selejtezőben

Fotó: Novak Djokovic közösségi oldala

Kupaktanács az angoloknál a tizenegyespárbaj előtt: a csapat szövetségi kapitánya (középső sor, j2) mintha
Picfordtól várna ötletet                                                                     Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala
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Utolérte Federert és Nadalt 
A legtöbbszörös férfi GS-bajnokok:

* 20: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic
* 14: Pete Sampras (amerikai)
* 12: Roy Emerson (ausztrál)
* 11: Rod Laver (ausztrál), Björn Borg (svéd)
* 10: Bill Tilden (amerikai)

Bálint Zsombor

Fotó: az UEFA EURO 2020 közösségi oldala

Jegyzőkönyv
Európa-bajnokság, döntő: Olaszország – Ang-
lia 1-1 (0-1, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 3-2
London, Wembley Stadion, 67.173 néző, ve-
zette: Björn Kuipers (holland).
Gólszerzők: Bonucci (67.), illetve Shaw (2.).
Sárga lap: Barella (47.), Bonucci (55.), In-
signe (84.), Chiellini (90+6.), Jorginho (114.),
illetve Maguire (106.).
Olaszország: Donnarumma – Di Lorenzo, Bo-
nucci, Chiellini, Emerson (118. Florenzi) –
Barella (54. Cristante), Jorginho, Verratti (96.
Locatelli) – Chiesa (86. Bernardeschi), Immo-
bile (55. Berardi), Insigne (91. Belotti).
Anglia: Pickford – Trippier (70. Saka), Walker
(120. Sancho), Stones, Maguire, Shaw – Rice
(74. Henderson, 120. Rashford), Phillips,
Mount (99. Grealish) – Kane, Sterling.

A tizenegyespárbaj
1-0: Berardi a jobb alsóba lőtt, Pickford rossz
irányba mozdult.
1-1: Kane nagy erővel lőtt a jobb alsóba.
1-1: Belotti balra tartó lövését Pickford hárí-
totta.
1-2: Maguire a bal felsőbe bombázott.
2-2: Bonucci félmagasan a kapu jobb oldalába
lőtt
2-2: Rashford 11-esénél Donnarumma balra
ment, a labda viszont a jobb oldali kapufán
csattant.
3-2: Bernardeschi középre gurított az elvetődő
Pickford mellett.
3-2: Sancho gyenge, balra tartó lövését Don-
narumma védte.
3-2: Jorginho jobbra gurított, Pickford a kapu-
fára tolta a labdát.
3-2: Saka balra tartó lövését Donnarumma
védte.

Statisztika
Az Európa-bajnokságok történetében má-

sodszor dőlt el tizenegyespárbajban a bajnok
kiléte, korábban 1976-ban a rendes játékidőben
jegyzett 2-2 után Csehszlovákia 5-3-ra győzött
a Német Szövetségi Köztársaság ellen.

Olaszország 1968 után másodszor lett a kon-
tinens legjobbja. Az olasz válogatott immár 34
mérkőzés óta veretlen, folytatva ezzel története
legjobb sorozatát.

Shaw gólja az Eb-finálék történetének leg-
gyorsabb találata, a korábbi rekordot a spanyol
Jesus Maria Pereda tartotta, aki az 1964-es dön-
tőben 317 másodperc után talált be a Szovjetu-
nió ellen.

Az egyenlítő találatot szerző Bonucci 34
évesen és 71 naposan az Eb-döntők történeté-
nek a legidősebb gólszerzője lett, megdöntve a
német Bernd Hölzenbein rekordját, aki 1976-
ban 30 évesen és 103 naposan talált be
Csehszlovákia ellen.

Southgate és a büntetők
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Intézkedtek, köszönjük!
Látványos sikert értek el a Népújság levelezői. 
Július 7-én a déli órákban egy kartonra rajzolt stop-

táblát szereltem a Knöpfler Vilmos (Brăila) utca és a
Jókai Mór (Mihai Eminescu) utca sarkán álló osz-
lopra, a gyalogátkelőt jelző tábla alá. Délután megír-
tam az újságnak az erről szóló levelet, amelyet – egy
dokumentumjellegű fotóval együtt – átküldtem a szer-
kesztőségnek. Július 8-án délután arra bicikliztem,
hogy megnézzem: történt-e valami. Kellemes 
meglepetésben volt részem, ugyanis szűk 24 óra alatt: 

1. észrevette valaki; 2. szólt az illetékeseknek; 3. akik
gyorsan kirakatták a szabványos fémtáblát. Korrekt.
Köszönjük az illetékesek gyors reagálását. Pincér,
pezsgőt! 

Kár, hogy nem tudom semmivel igazolni: hány hó-
napig hiányzott a tábla a sarokról, de már nem is fon-
tos. 

KuszálikPéter

Aggódom a mezőségiekért
Múlt szerdán hajnalban robbanás

történt a marosvásárhelyi Azomureş
vegyi kombinátban. Erről tájékoz-
tatták a sajtót, a Népújságot is. Ezt
írják: „Nincs ok az aggodalomra,
mert az enyhe szél a sárga füstfelhőt
a Mezőség irányába terelte”.

Ezek szerint most is, mint már 60
éve, a mezőségiek szenvedik el a
sárga füstfelhő káros hatásait. Eddig
már Ceauşescu is megfordult a sír-
jában a sok átok miatt, hisz az ő
műve, hogy a város szélére építették
a kombinátot. 

Én magam is a Mezőségről szár-
mazom, a rokonságom többsége is
ott él, szívja a sárga füstös levegőt,
az ammóniát. Az asztmások nyir-
kos, ködös időben többet tudnának
erről beszélni. 

A mezőségi több száz hektáros
gyümölcsösök sem bírták már a szennyezett levegőt,
kipusztultak, pedig olyan minőségi alma termett ott,
hogy a híres bátosi sem volt különb annál, de ez már
a múlté.

Nem is tudom, hogy ez már a hányadik robbanásos
baleset a kombinátban! 

Többször is biztosítottak mindenkit, hogy minden
alkalomra vannak megfelelő óvintézkedések, és meg-
fékezik a bekövetkező balesetek következményeit, ez
mese! Biztonság ide, biztonság oda, többet nem kérek
belőle. 

A marosvásárhelyi lakosság java része – akik nem
nézték a labdarúgó-Eb mérkőzését –, már aludt. A tá-

volabb lakók nem is sejtették, mi történt. Erős menny-
dörgés hallszott. Úristen, mi történhetett! Kezdtem
aggódni, hogy mozgósítanak-e, hogy mindenki
hagyja el a lakást, mint a 77-es földrengéskor, vagy
most két éve egy tűzeset miatt.

Aztán reggel a rádiót hallgatva „megnyugodtam”.
Egy okos ember mondta, hogy ami egyszer meg-

történt, az lehet, többet nem fog előfordulni. De ami
már kétszer is megtörtént, az harmadszor is biztos
megtörténik. Bár ne így lenne! Várom a referendum
eredményét!

TörökSándor,Marosvásárhely

A marosvásárhelyi Magányosok Klubjában július
6-án könyvbemutatót tartott klubvezetőnk, Kopacz
Imola. Már negyedik alkalommal jelentkezett egy-
egy klubtag verses és prózai írásokkal. Varga Irén
Ilona klubtagunk verseskötete jelent meg, amit Ko-
pacz Imola szerkesztett, ő készítette a fedőlapot és az
illusztrációkat is. A számítógépes szerkesztést Kopacz
Miklós vállalta. A kötet előszavát szintén klubveze-
tőnk írta, belefoglalva a kötet jellegét, amit a követ-
kezőkben idézek: ,,Születésünkkor a Teremtő
tálentumokkal lát el bennünket útravalóul, de nem ha-
tározza meg az időt, hogy mikor kamatoztassuk azo-
kat. Varga Irén Ilona is elindult a maga csomagjával,
és hosszú hallgatás után kezdte a verselésre kapott tá-
lentumait beváltani. Írásainak témaköre nagyon sok-
rétű, nagyon változatos. Szinte hónapokra lebontva
hozza az oda illő gondolatait, vallomást tesz keresz-
tény hitéről – ezt több alkalommal is megerősítve. A
családjára való visszaemlékezései társulnak lelkiálla-
potának hullámzásaival, hol derűs, hol szomorkás
hangulatot sugározva. Verselésében esetenként ismert
versek képleteit is felhasználja, és merészen a szabad
verselési formát is kipróbálja. Stílusjegyei gazdagok,
jelzős szerkezetei sokrétű hangulatot teremtőek. Ver-
seinek összessége egy önéletrajzi vallomással ér fel:

gyermekkorától az öregedés elkerülhetetlen jeléig. Ez
így egész. Reméljük, hogy tarsolyában még sok tá-
lentum maradt, további sikeres felhasználását kíván-
juk azoknak.” 

Klubvezetőnk elmondta, hogy a kötet három rész-
ből tevődik össze. Az első témakör a Kalendáriumom,
ami az év hónapjait öleli fel. Ebből a részből Fejér-
egyházi Tünde a Július című verset olvasta fel. A má-
sodik rész a vallásos verseket, imádságokat
tartalmazza. Jakab Ilona az Imádság és Dendea Mária
az Angyalok című verseket választotta. Önéletrajznak
lehet tekinteni az Én és a családom c. fejezetet. Cseh
Juliánna a Foszlányok, majd Czerán Erzsébet a Val-
lomás című verssel zárta az előadást, ez utóbbi a
könyv címe is. 

Némety Ibolya énekével emelte a könyvbemutató
színvonalát. Varga Irén Ilona elmondta, hogy sok-sok
éven át az asztal fiókja őrizte verseit, majd Kopacz
Imola biztatására adta át, hogy megjelenjen könyv
formájában, amit a klubtagok rövid idő alatt elkap-
kodtak. Köszönjük a tartalmas és nagyon szórakoz-
tató klubdélutánt, végre közösségben lehettünk
hosszú kényszerszünet után.

CzeránErzsébet

Fotó: Kuszálik Péter

Fotó: Hamar Alpár Benjámin

Vallomás 

„Arass rózsám, arass!”
Hajnali, kaszával

A magyar közmédia és a Hagyományok Háza közös műsora
július középső hetét az aratásnak szenteli. A zenei összeállí-
tásban az ördöngösfüzesi banda felvételei szerepelnek.

A Kossuth rádió a Hajnali – népzenei összeállítás korán kelőknek című
műsor e hónap harmadik hetében az aratással foglalkozik. Július a kenyér-
gabona betakarításának ideje a Kárpát-medencében. A magyar nyelvterü-
leten nem volt egységes időpontja az aratás megkezdésének, hiszen a déli
területeken korábban érett be a gabona, mint északabbra vagy a hegyek
között. Ez az eltérés azonban azt is lehetővé tette, hogy a hegyvidékiek
az Alföldön vállaljanak aratást, majd a több hétig tartó munka befejezése
után az otthoni termést is be tudják takarítani. 

Az aratás ideje alatt egykor szünetelt a törvénykezés, és a távoli vidé-
keken katonaként szolgáló férfiak is hazatértek a munkálatokra, sőt a ra-
bokat is szabadon bocsátották, hogy kenyeret szerezhessenek maguknak
télire. 

A kenyérgabona betakarításával kapcsolatban igen sok szokást isme-
rünk, melyek gyakran vallásos jellegű szertartásokkal kapcsolódtak össze.
A Csallóközben az aratók a templomhoz vonultak, a szerszámaikat a fal-
hoz támasztották, a pap pedig megszentelte azokat. Ezután a munkások
megemelték kalapjukat, és fennhangon azt mondták: „Jézus, segíts!”,
majd megindultak a földek felé. 

Az első aratók tréfás beavatáson is átestek: volt, ahol belekötötték őket
a kévébe, más vidékeken pedig keresztszülőt választottak maguknak a fi-
atalok aratás idejére. 

Az első kévének és az elsőnek learatott búzaszálaknak különleges je-
lentőséget tulajdonítottak. Adtak belőle a baromfinak, hogy jól tojjon, de
mindenféle betegségek távoltartására is használták.

A legtöbb szokás és hiedelem az aratás végéhez kapcsolódott. Számos
vidéken hagyomány volt, hogy a gabonát egy kis földdarabon talpon
hagyták, hogy a következő esztendőben is jó termés legyen. Úgy tartották,
hogy ez a madaraknak és a szegényeknek szolgál eleségül. Az utolsó le-
aratott kalászokból minden résztvevő hazavitt egy marokkal. Az utolsó
kévéből készítették el az aratókoszorút, amelyet a gazdának áldomással
vagy más ajándékkal kellett megváltania. Ezt követően a koszorú a mes-
tergerendára került egészen karácsonyig, amikor is az ünnepi asztal alá
szórtak belőle. A nagyobb uradalmakban az aratókoszorú vitele, átadása
ünnepélyes keretek között ment végbe. Egy 1800-as évek végéről szár-
mazó leírásban a következőket olvashatjuk róla: „…Erre megindul a nagy
sereg, tarkázva, párosan, ének- s néha zeneszóval a mezőföldről. Bemen-
nek a faluba az uraság házához vagy gazdatisztje lakához, ott átnyújtják
a kalászkoszorút, s jót kívánnak. Erre kezdődik a vacsora, ivás, tánc, mely
néha estétől reggelig tart. Ha a gabona jól fizetett, jó dolga van az aratók-
nak, ha nem, akkor még koszorút sem kötnek”. 

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes Géza 
Adás: Kossuth rádió (minden reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető: www.mediaklikk.hu/mediatar/

Aratás, cséplés Forrás: Karcsics Lászlóné gyüjteménye
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A megyei statisztikai hivatalok előze-
tes adataiból az Erdélystat által készí-
tett összesítés szerint a 2020–21. téli
(november–áprilisi) turisztikai sze-
zonban Erdélyben a turistaérkezések
száma 24,1%-kal, a vendégéjszakáké
pedig 28,4%-kal alacsonyabb volt,
mint az előző év azonos időszakában. 

A csökkenés az országos átlagnál mérsé-
keltebb (27,8%, illetve 33,1%), ugyanakkor
ez azt is jelenti, hogy a koronavírus-járvány
előtti téli idényhez viszonyítva a turistaforga-
lom közel a felére esett vissza. Ugyanebben
a periódusban a turisztikai szálláshelyek ka-
pacitáskihasználtsága 16,3%-os volt, amely
jelentősen alacsonyabb, mint az előző év ha-
sonló időszakában.

A visszaesés a két magyar többségű szé-
kely megyét is érintette, viszont az erdélyi át-
lagnál kisebb mértékben: az előző évhez
képest a 2020. november és 2021. április kö-
zötti időszakban 19%-kal kevesebb ven-
dégéjszakát regisztráltak Székelyföldön.

Az év egészét tekintve, 2019-hez viszo-
nyítva, 2020-ban Erdélyben a turistaforgalom
53%-kal csökkent, a legnagyobb mértékben
a Bánságban és Közép-Erdélyben.
A 2020. november és 2021. április 
közötti időszak Erdélyben

A hivatalosan bejegyzett turisztikai foga-
dóegységek 1.308.877 turistaérkezést regiszt-
ráltak 2020. november és 2021. április között
Erdélyben, ami 414.527 fővel (24,1%-kal)
alacsonyabb, mint az előző év azonos idősza-
kában. A vendégéjszakák száma ugyanebben
a periódusban 2.518.305 volt, ami 999.607-
tel (28,4%-kal) kevesebb, mint a 2019/20-as
téli szezonban. Egy turista átlagosan 2 napot

töltött egy erdélyi szálláshelyen a téli idő-
szakban. Országos összehasonlításban Erdély
a romániai turistaérkezések és vendégéjsza-
kák több mint felét adta (51,5% és 52,8%).

A koronavírus-járvány már az előző téli
szezon turistaforgalmát is negatívan érintette,
megtörve az előző évek növekedési trendjét.
Az előző szezon csökkenése elsősorban a
február–áprilisra tehető koronavírus-járvány
megjelenésének, felgyorsulásának és a vá-
laszintézkedések meghozatalának a követ-
kezménye. Ezt követően a turizmus a járvány
körülményei között lassan újraindult, viszont
továbbra is a járvány előtti utolsó téli szezon-
hoz (2018/19) viszonyítva az idei idényben
az erdélyi turistaforgalom valamivel keve-
sebb mint felére esett vissza (46%-os csök-
kenés a turistaérkezésekben és 48,7%-os
csökkenés a vendégéjszakákban). Ez valami-
vel mérsékeltebb csökkenés, mint az orszá-
gos átlag (-48,8% és -51,8%). Az erdélyi
régiók közül a legnagyobb – jóval 50% fölötti
– visszaesés a Bánságban és Közép-Erdély-
ben történt, miközben a legkisebb Székely-
földön (-40% alatti csökkenés). 

A téli időszakban az erdélyi turistaforga-
lom nagy részét, a turistaérkezések 44,5%-át
és a vendégéjszakák 43,2%-át továbbra is a
dél-erdélyi megyékben regisztrálták. Brassó
megye továbbra is nemcsak Erdély, de az
egész ország leginkább látogatott me-
gyéje, egymaga adta az ország teljes turista-
érkezéseinek 16,4%-át a téli idényben. 
További 15,3%-kal járult hozzá az erdélyi
vendégéjszakák számához a két közép-erdé-
lyi megye (Kolozs és Maros), valamint 13-
13%-kal a Bánság és Partium.

Az erdélyi szálláshelyek kapacitáskihasz-
náltsága a téli szezonban 16,3%-os volt,

amely valamivel magasabb az országos átlag-
nál, viszont jelentősen elmarad az előző év
azonos időszakában regisztrált értéktől. A
mutató a partiumi régióban a legmagasabb,
18,2%-os aránnyal, míg Észak-Erdélyben a
legalacsonyabb (11,3%).

Éves összesítés alapján is látható, hogy
2020-ban a koronavírus-járvány hogyan ve-
tette vissza a turistaforgalom 2010 óta tartó
stabil növekedését Erdélyben. 2019-hez vi-
szonyítva mind a turistaérkezések, mind a
vendégéjszakák száma 53%-kal csökkent,
amivel a turistaforgalom a 2011-es szintre
esett vissza.
A 2020. november és 2021. április 
közötti időszak Székelyföldön

Székelyföldön a téli szezonban 98.100 tu-
ristaérkezést (46.652 Kovászna és 51.448
Hargita megyében) és 229.972 vendégéjsza-
kát (129.132 Kovászna és 100.840 Hargita
megyében) regisztráltak. Az előző év azonos
időszakához viszonyítva ez az erdélyi átlag-
nál jelentősen enyhébb, 3%-os csökkenést je-
lent a turisták, valamint 19%-os csökkenést a
vendégéjszakák számában. A két székelyföldi
megye közül a mérsékeltebb csökkenés Ko-
vászna megyében történt (-15,4% a vendégéj-
szakák számában), de Hargita megyében is
jóval átlag alatti a csökkenés (-23,3%).

Ezzel Székelyföld a teljes erdélyi turista-
érkezések 7,5%-át és a vendégéjszakák
9,1%-át adta, ami enyhe bővülést jelent az
előző évekhez mérve.

Várható módon csökkenő tendenciát mu-
tatott a székelyföldi szálláshelyek kapacitás-
kihasználtsága is az előző idényhez
viszonyítva. Ez az érték a 2020/21-as szezon-
ban 17%, míg egy évvel korábban 23,7%

volt. A mutató Kovászna megyében a jelentős
csökkenés ellenére az erdélyi megyék közül
továbbra is kiemelkedő, 24,3%-os, miközben
Hargita megyében az előző évi 16,9%-ról
12,3%-ra mérséklődött.
A 2020. november és 2021. április 
közötti időszak a Partiumban

A másik, jelentős arányban magyarok lakta
erdélyi, a Bihar, Szatmár és Szilágy megyék-
ből összesített partiumi régióban az erdélyi
átlaghoz közeli csökkenést regisztráltak:
165.356 turistaérkezést és 326.176 vendégéj-
szakát. Ez továbbra is elsősorban a kiemel-
kedő Bihar megyei vendégforgalomnak
köszönhető (259.449 vendégéjszaka).

Az előző év téli időszakához viszonyítva a
régió turisztikai forgalmának visszaesése 
-18,8% a turistaérkezésekben és -27,8% a
vendégéjszakák számában. A szálláshelyek
kapacitáskihasználtsága (18,2%) jelentősen
csökkent a régióban, viszont az erdélyi és or-
szágos átlag fölött maradt.
2020. november és 2021. április 
közötti időszak Közép-Erdélyben

Az elmúlt téli időszakban, a Bánság mellett,
a két közép-erdélyi megyében (Kolozs és
Maros) volt a legjelentősebb vendégforgalom-
csökkenés. A turistaérkezések száma 215.879
volt, ami 36,1%-kal kevesebb, mint egy évvel
korábban, a vendégéjszakák száma pedig
385.117 volt, ami 40,3%-os visszaesést jelent.

Ugyanakkor a régióban átlagos a szállás-
helykapacitás-kihasználtság mértéke: 15%
(Kolozs megyében 12,4%, Maros megyében
pedig 18,5%). Ezek az értékek az előző évhez
viszonyítva ebben a régióban is jelentős csök-
kenést jelentenek. (közlemény)

Tovább csökkent az erdélyi turistaforgalom a téli idényben 

Kevés olyan fiatal értelmiségi
családdal találkozni manap-
ság, amely szabadidejében
kertészkedéssel foglalkozik. A
székelybósi Adorján Szakács
Júlia férjével közösen vegy-
szermentes zöldségtermesz-
tésbe fogott. Hobbiból
kezdték, és az eredményen
felbuzdulva folytatják. Egyi-
küknek sem szakmája a ker-
tészkedés, hiszen Júliának
fogorvosi praxisa van, férje
pedig térkövező vállalkozást
vezet. 

Júlia a kertészkedést többnyire a
szülőktől tanulta, de néhány isme-
rőstől is kapott segítséget, útbaiga-
zítást. Sokat olvasott, így szerzett
ismereteket a növénytermesztésről.
Hollandiában is megfordult, ahol a
fóliás termesztésről szerzett tapasz-
talatokat. De valójában a saját zöld-
ségtermesztési tapasztalat segít
leginkább, így derül ki, hogy jövőre
nézve mit kell vagy mit nem kell
tenni a zöldségesben. 

Csak vegyszermentesen!
A család – s főleg a két kislány –

egészséges étkeztetése érdekében
gondolták úgy, hogy jobb, ha plusz-
munka árán is, de saját termesztésű
zöldséget fogyasztanak. Azt a ter-

mésfölösleget, amit a család nem
fogyaszt el, ismerősök körében ér-
tékesítik. 

– Az volt az elsődleges célunk,
hogy otthon, vegyszermentesen ter-
messzük meg, amit elfogyasztunk,
úgy, hogy a gyerekek is lássák a fo-
lyamatot. Kezdetben csak egy fóli-
ánk volt, de tavaly lehetőségünk
adódott egy másodikra is pályázni,
és most két fóliával
rendelkezünk.Van egy 8x38 méte-
res és egy 7x20 méteres fóliánk –
mondta Adorján Szakács Júlia. 

– Hangsúlyozta, hogy nem hasz-
nálnak semmilyen vegyszert. Hogy
sikerült ennek kiküszöbölése, lévén,
hogy a zöldségtermesztők zöme azt
állítja, vegyszer nélkül nem tudják
megóvni a növények épségét?

– A növényeket nem kezeljük
semmiféle vegyszerrel. Sőt, ser-
kentő, fejlesztő tápot sem haszná-
lunk. A tyúktrágyán kívül semmi
sem kerül a fóliába talajjavítás cél-
jából. Nekünk csak jó talaj, termé-
szetes trágya, víz, meleg kell. Az
idén semmilyen kórokozó nem tá-
madta meg a növényeket. A tavaly

voltak levéltetvek, de idén megfele-
lően társítottuk, kellő távolságra ül-
tettük, meg kellő szellőzést
biztosítottunk, s nem állt elő a levél-
tetű. Reméljük, ezt követően sem
fog, hiszen most kezdődik a paradi-
csom-, uborka- és paprikaszezon.

Ha a gyermekek leszedik a zöldsé-
get, s nem mossák meg, nyugodt
szívvel alszom, semmi bajuk nem
lesz tőle.

– Milyen zöldségeket termeszte-
nek?

– Idényzöldségeket. Tavasszal a
primőröket: salátát, spenótot, hagy-
mát és retket. Idén már a harmadik
„hagymaszezonnál” tartunk, mert a
zöldhagymát nagyon szeretjük, a
kedvencünk. Sok ismerősünk
igényli, hogy zöldhagymához év
közben is jusson hozzá. Ahogy lejár
a primőrszezon, elültetjük a palán-
tákat: paradicsomot, uborkát, papri-
kát. Ez utóbbiból több fajta van:
kápia, gogospaprika, csípős fajták,
fehérözön. De termesztünk pa-
szulyt, céklát, tököt, ezeket kimon-
dottan otthoni fogyasztásra. 

– Honnan szerzik be a magokat,
palántákat? 

– A magot egy magyarországi
vegyszermentes kertészetből,
amelynek vezetője ugyanott vé-
gezte a középiskolát, mint én, a
nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégi-
umban. A palánták egy részét egy
pókai kertészetből vásároltam, ott

sem kezelik sem a palántákat, sem
a magokat. Nagyon beváltak a régi
házi paradicsomok, az ökörszív-pa-
radicsom pl., a régi hagyományos
uborka és paprika szintén. A tökfaj-
ták magjait az elmúlt évi termesz-
tésből tartottam meg, paprikám is
van ilyen. Én is kísérletezek a ma-
gokkal, hogy melyik a jobb minő-
ségű, melyiknek nagyobb a
terméshozama. Igaz, ezeké nem ak-
kora, mint a hibrid magoké. 
A lányok is segítenek

– A fogorvosi praxis mellett ho-
gyan sikerül megbirkózni a tenniva-
lókkal? 

– A lányaim és a párom is segíte-
nek. A férjem építette meg a fóliá-
kat, ő állította üzembe az
öntözőberendezést, ő oldotta meg a
világítást, így nem kellett külső se-
gítséget kérni. Az a jó, hogy a csa-
ládban mindenki szeret
kertészkedni. A lányaim nagyon
örülnek, amikor látják az ültetés
eredményét. Mindig előszeretettel
mennek zöldséget szedni, segítenek
a hagymapucolásban, a terményko-
sarak összeállításában. 

– Említette, hogy a megrendelők-
nek zöldséggel tele kosarakat állí-
tanak össze. Mit tartalmaz ez a
kosár?

– Igény szerint állítjuk össze.
Most zöldhagymát, salátát, uborkát
és tojást tettem a kosarakba. Mert-
hogy tyúkjaink is vannak. Paradi-
csomot még nem értékesítettem,
ahogy érik, a lányok el is fogyaszt-
ják. Ebből csak később lesz eladó. 

– A megtermelt zöldségből mit
tesznek el télire? 

– Savanyúságokat, ketchupot,
paradicsomszószt, paradicsomlevet,
lekvárokat. Ezekből nem értékesí-
tünk, de ajándékba jut belőle. Min-
dent el lehet tenni, még a
zöldhagymaszárat is megszárítjuk.
Semmit sem dobunk el – mondta
Adorján Szakács Júlia. 

A székelybósi család példája kö-
vetendő, hiszen falun bárki elkezd-
het kertészkedni. Mert nem
mindegy, hogy vegyszerrel kezelt
vagy vegyszermentes zöldséget fo-
gyasztunk, s az sem, hogy mi kerül
ősszel a kamra polcaira. A doktornő
állítja: megéri.

A zöldségtermesztés mint családi hobbi

Mezey Sarolta

Adorján Szakács Júlia 

Adorján Boróka Eszter és Adorján Dorottya Csenge a zöldségesben
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Amarosvásárhelyi
GEDEONRICHTERROMÁNIART.

IGAZGATÓTANÁCSA
azigazgatótanács2020.07.16-ihatározata

alapján
ÖSSZEHÍVJA

ARÉSZVÉNYESEKKÖZGYŰLÉSÉT

2021. augusztus 26-án 9 órára a társaság Marosvásár-
hely, Cuza Vodă utca 99–105. szám alatti székhelyére.

Ha a rendes közgyűlés ezen a napon jogszerűen nem
jön létre, akkor e közlemény alapján 2021. augusztus 
27-én 9 órakor, ugyanazon a helyen és ugyanazon napi-
renddel összehívottnak tekintendő a második gyűlés.

Napirend:

1. A2020-asévrevonatkozókonszolidáltpénz-
ügyikimutatásokjóváhagyása.

A közgyűlésen a részvénykönyvbe 2021. augusztus 4-
éig bejegyzett részvényesek vehetnek részt közvetlenül
vagy meghatalmazottak által, külön felhatalmazások
alapján.

A különleges meghatalmazási formanyomtatványok
2021. július 23-tól kezdődően naponta 8–12 óra között
vehetők át a társaság székhelyén, a részvényesi osztá-
lyon.

A meghatalmazást a vállalat székhelyén kell benyúj-
tani 2021. augusztus 23-án 12 óráig. Az ülésterembe sze-
mélyazonossági igazolvánnyal lehet belépni. A
napirendről információkat 2021. július 23-ától  munka-
napokon 8–12 óra között lehet kérni a részvényesi osz-
tályon.

Bővebb felvilágosítás a 0265/201-238 telefonszámon.
Kapcsolattartó: Șanta Valentina. 

MajnárMihály,azigazgatótanácselnöke

Cannes 
A francia nyitófilm a kritikusi listák élén 

A félidejéhez érkezett 74. cannes-i fesztivál
kritikusait eddig a nyitófilm, a francia Leos
Carax angol nyelvű, Annette című zenés filmje
győzte meg a leginkább, jóllehet a versenyfil-
mek többségéhez hasonlóan ez az alkotás is
megosztotta a fesztiválközönséget.

A szemle különböző programjaiban látható, csak-
nem 150 alkotásból 24 versenyez idén az Arany Pál-
máért, köztük Enyedi Ildikó A feleségem története
című filmje, amelyet szerda este mutatnak be a cannes-i
fesztiválpalotában. 

Miután tavaly a szemle a koronavírus-járvány miatt
elmaradt, az átlagosnál több film látható az idei talál-
kozón, hiszen a filmgyártás a pandémia alatt is folyta-
tódott. Az eddig bemutatott 12 versenyfilm mindegyike
megosztotta a fesztiválközönséget, s az az általános vé-
lemény alakult ki, hogy bár nagyon színvonalas az idei
mezőny, abból igazán kiemelkedő filmet még nem lát-
hatott a közönség, ahogy nagy bukás vagy botrány sem
történt eddig. 

A francia és a külföldi újságírók pontozási listáit
eddig a nyitófilmként vetített, a giccsességet művészi
eszközként vállaló musicalfilm, az amerikai Sparks art-
pop duó ötlete alapján készült Annette vezeti, az Oscar-
díjas Marion Cotillard-ral és Adam Driverrel a
főszerepben. 

A Screen nemzetközi szaklap és a Le film francais
által megkérdezett kritikusok is a második helyre so-
rolták az Elemi ösztön 83 éves holland rendezőjének,
Paul Verhoevennek újabb provokatív filmjét, a fran-
ciául forgatott Benedettát, amely sokszor inkább paro-
disztikus, mintsem megbotránkoztató jelenetei miatt
osztotta meg a fesztiválközönséget. 

A film egy, a közelmúltban feltárt XVII. századi
igaz történetet dolgoz fel Benedetta Carlini nővérről,
a pescai teatínus apácák főnök asszonyáról, aki ellen
az egyház azért indított eljárást, mert „misztikusnak
tüntette fel magát, de végül rossz hírű asszonynak bi-
zonyult”. A közelmúltban megtalált és ritkaság-
számba menő firenzei periratok, amely alapján a
forgatókönyv készült, Benedetta látomásait és csodás
állításait vizsgáló eljárásokat és egy másik apácához
fűződő viszonyának részleteit taglalják. A rendező
előző filmjeihez hasonlóan nem kímél senkit, az is-
tenkáromló és ugyanakkor ténylegesen hívő és misz-
tikus Benedettától az őszinte apácákon át a cinikus
egyházi képviselőkig. A címszerepet alakító Virginie
Efirát a legjobb női alakítás díjára is esélyesnek tart-
ják az újságírók. 

Harmadik helyen áll a norvég Joachim Trier filmje,
a The worst person in the world (A világ legrosszabb
embere), amely egy okos és szép, de magát folyama-
tosan megkérdőjelező mai harmincas lány magára ta-
lálásának folyamatát és szerelmi életét mutatja be 12
fejezetben. A könnyed hangvételű film főszerepét ala-
kító Renate Reinsve az idei szemle eddigi egyik nagy
felfedezettje. 

A középmezőnybe sorolták a kritikusok a francia
Francois Ozonnak a kegyes halálról szóló Tout s’est
bien passé (Minden rendben ment) című filmjét Sophie
Marceau-val a főszerepben, Nadav Lapid izraeli ren-
dező újabb radikális vádiratát az izraeli kormánypoli-
tika ellen (Ahed térde), valamint a nők elnyomásáról
és emancipációjáról szóló csádi versenyfilmet, Maha-
mat-Saleh Haroun alkotását, a Lingui, a szent kötelé-
keket. (MTI)

Több mint 8,836 milliárd eurót tett ki Románia kül-
kereskedelmi mérlegének hiánya a 2021-es év első öt
hónapjában; ez 1,477 milliárd euróval több az egy esz-
tendővel korábban jegyzettnél – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn közzétett adatok-
ból. Idén januártól május végéig az export 26%-kal
29,925 milliárd euróra nőtt, a behozatal pedig 24,6%-
kal 38,762 milliárd euróra emelkedett a tavalyi év azo-
nos időszakához képest. Az INS adatai szerint

májusban Románia 5,959 milliárd euró értékben ex-
portált (ez 58,5%-kal több, mint a tavalyi ötödik hó-
napban), és 7,731 milliárd euró értékben importált
(+54,2%), ami 1,772 milliárd eurós külkereskedelmi
hiányt eredményezett. Az export 74,1 százaléka, illetve
az import 73,4 százaléka az európai uniós államokkal
folytatott kereskedelemben valósult meg, előbbi értéke
22,182 milliárd eurót, utóbbi 28,456 milliárd eurót tett
ki az első öt hónapban. (Agerpres)

Nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya



ADÁSVÉTEL

ELADÓ földterület víkendházzal a
Kövesdomb környékén. Tel. 0744-
590-617. (12425-I)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12375-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás, IV/IV. emeleti
tömbházlakás az Építők (Constructo-
rilor) sétány 11/19. sz. alatt. Tel 0723-
090-200. (12460-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (-I)

ELADÓ földszintes, tornácos lakás:
két szoba, konyha, fürdőszoba, pince
Marosvásárhelyen, a központban, a
Horea utcában 82 m2 területtel, ami-
ből 53 m2 beépítve. Irányár: 80.000
euró. Tel. 0771-566-446. (12485-I)

MINDENFÉLE

IDŐSGONDOZÓT keresek 82 éves
férfi mellé, nappali felügyeletre, kez-
detben napi 2x1 órára, a Mokka – ál-
lomás környékére. Tel.
0740-933-705. (HN-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, cserép-
tisztítást, tetőfestést, cserépforgatást
és javítást. Tel. 0770-621-920.
(12228-I)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (12228-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást,
kerítéskészítést vasból, járólaplerakást,
ház körüli felújítást, csatorna-,
lefolyókészítést. Tel. 0759-552-041.
(12426)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal
tetőkészítést bármilyen anyagból,
mindenféle kisebb javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0736-270-341. (11688)

VÁLLALUNK bontást, festést,
teraszkészítést, padló- és
falicsemperakást, tetőjavítást, takarítást.
Tel. 0747-816-052. (12466)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (12427)

HÁZAK teljes felújítása bádoglemez-
zel, cserépforgatás, tetőfedés bármi-
lyen anyaggal, tetők készítése,
kisebb munkák, szigetelés. Tel. 0759-
882-220. (-)  

MEGEMLÉKEZÉS

Csillagok közt élsz már, 
Angyalok közt jársz, 
Ott, hol csendben épül vár,
S igaz Lelkedre Isten vigyáz már.
Fájó szívvel emlékezünk július
13-án SZÁNTÓ JUDITRA szül.
Karácsonyi, halálának 23. évfor-
dulóján. Emlékét őrzik szerettei.
(p-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
MAGYAROSI KÁROLY

nyugalmazott matematikatanár,
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, testvér, sógor, nagybácsi,
rokon, barát, jó szomszéd, életé-
nek 75. évében 2020. december
3-án Magyarországon örökre
megpihent. 
Végső akarata szerint hamvainak
egy részét szülővárosában he-
lyezzük örök nyugalomra 2021.
július 17-én 11 órakor a marosvá-
sárhelyi Jeddi úti temetőben. 

Gyászoló szerettei. (12474-I) 

Szomorú szívvel értesítjük mind-
azokat, akik szeretnék utolsó út-
jára elkísérni 

ZOLTÁN ILDIKÓ 
magyartanárnőt,

hogy hamvait július 15-én, csü-
törtökön 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi római katolikus temető
felső kápolnájából.
A temetési szertartást követően
gyászmise 17 órától a Szent
Antal minorita templomban (Kö-
teles Sámuel utca). 
Nagyon szívesen fogadunk ko-
szorúmegváltást a neki oly ked-
ves minorita templom javára. 

A gyászoló család. (-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk volt
osztályfőnökünk, ZOLTÁN
ILDIKÓ tanárnő haláláról.
Nyugodjon békében! Őszinte
részvétünk szeretteinek. A
Bolyai Farkas Középiskola
1963-ban végzett XI. D osztálya.
(12471-I)

Mély megrendüléssel vettük
tudomásul, hogy a nagyra
becsült és tisztelt ZOLTÁN
ILDIKÓ tanárnőnk, a magyar
nyelv oktatásának kiváló
művelője, elköltözött az örök
életbe. A Jóisten adjon neki
békés nyugodalmat. A 4-es
Számú Leány-középiskolában
1956-ban végzett X. C osztály.
(12472)

„Boldogok, akiknek szívük
tiszta, mert ők az Istent
meglátják.” (Mt. 5:8)
A végső elmúlás fájdalmával
búcsúzunk osztályfőnökünktől,
ZOLTÁN ILDIKÓTÓL (Anyától).
A Bolyai Farkas Líceum 1970-
ben végzett  XII. F osztálya.
(12484-)

Részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak TÖRÖK
GYULA elhunyta alkalmával. A
Moldovei utca 28 A lakói.
(12486-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a néhai
NEMES MÁRIA zongoratanárnő
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (12478-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. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (65326-I)
AmarosvásárhelyiTHEREZIATEJIPARIVÁLLALAT AREA
SALES MANAGERT alkalmaz. Elvárás: minimum 3 év tapasztalat
hasonló munkakörben és az ország egész területét lefedő mobilitás.
Önéletrajzát, kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre.
Érdeklődni lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (65766-I)
BÚTOR rendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)
AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALMAGÁNCÉG
LEMEZHAJLÍTÓ-GÉPKEZELŐ SZAKEMBEREKET alkalmaz be-
tanítással. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon,  az önélet-
rajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (65759-I)
AKOVÁCSPÉKSÉGBŐVÍTI CSAPATÁT. Marosszentgyörgyre,
az új bemutatóüzletünkbe, ami egyben kávézó is, személyzetet alkal-
mazunk. Ha Ön kedves, ápolt és lelkiismeretes, akkor a csapatunkban
a helye. Részletekért hívja az alábbi telefonszámok egyikét: 0770-
595-255, 0733-052-106. (65759-I)
AVETAKFT. fröccsöntő gépre SZAKKÉPZETLEN MUNKAE-
RŐT és VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0788-481-753. (22718-I)
AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz személyzetet a következő munka-
körökbe: RAKTÁROS, GÉPKOCSIVEZETŐ, SZELETELŐ. Bő-
vebb felvilágosítás a 0735-543-042-es telefonszámon 8-17 óra között.
(22711-I)
AzALLCOLORSSERVKFT. személyzetet alkalmaz. A munka
megnevezése: a minőség terén szakképzett MÉRNÖKÖT, CSO-
PORTVEZETŐT, SZAKKÉPZETT – SZAKKÉPZETLEN MUNKA-
VÁLLALÓT. Munkaidő: három műszak. Előnyök: vonzó fizetés,
biztosított a közlekedés, étkezési utalványok, teljesítménybónuszok,
ünnepi utalványok, régiségbónusz, magán-egészségbiztosítás. Az öné-
letrajz személyesen nyújtható be a társaság székhelyén: Allcolors Serv
Kft. – Vidrátszeg-Nyárádtő, Ipari Park 1/G/5. szám, Maros megye.
Tel. 0726-684-518. (p.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Szívünk legmélyebb fájdalmá-
val tudatjuk, hogy a drága jó
édesanya, szerető nagymama,
dédnagymama, rokon és jó
szomszéd,

özv. RÁDULY BÉLÁNÉ 
szül. Fábián Anna

életének 94., özvegységének 2.
évében, 2021. július 12-én, türe-
lemmel viselt betegség után el-
hunyt. 
Szeretett halottunkat július 14-
én, szerdán 12 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temető
felső kápolnájából, református szertartás szerint.  
Határtalan jóságodért és szeretetedért nyugalmad legyen
csendes! Emléked szívünkben örökké élni fog. 

A gyászoló család. (12485-I)
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ASURTECműszakibarkácsáruház
a következő

állások betöltésére

keresmunkatársakat:
*eladókat

*sofőrt3,5tonnáskocsiraárukiszállításra
Amitkínálunk:

–vonzófizetés+bónuszokésebédjegy
–speciálisképzések
–karrierlehetőség

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet benyújtani,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: surtec@surubtrade.ro
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Az ECT Hungary Kft. teszter adapter gyártás területén piacvezető, dinamikusan bővülő és
fejlődő cég. Zalaegerszegi telephelyünk lendületes csapatába keresünk motivált, hosszú
távra tervező, lelkes gépészmérnök kollégákat az alábbi fő feladatok ellátására, mérnöki
munkakörbe:

– Egyedi alkatrészek, gépészeti megoldások, komplett berendezések tervezése és gyártása
– Gyártás műszaki támogatása 
– Projektmenedzsment

Elvárt képesítések, végzettség, szakmai ismeretek:
– Gépészmérnöki felsőfokú végzettség
– 3D-s modellezés előny
– Mechatronikában, pneumatikában és automatizálásban jártasság előny
– Méréstechnikai alapismeretek
– AutoCAD megbízható használata
– Windows szoftverek
– Stabil, magas szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban

Előnyt jelentő gyakorlati tapasztalatok:
– 2-3 év tervezési/gépészeti szakmában 
– Forgácsolástechnikai tapasztalat
– Nyomtatott áramköri gyártásismeret
– Egyedi célgéptervezési/gyártási ismeretek
– Vállalatirányítási ismeret
– Sales-es „véna” 

Az ideális jelentkező:
– Kreatív, önálló, hatékony
– Pozitív, proaktív személyiség
– Kitűnő csapatjátékos

Amit kínálunk:  
– Hosszú távú, biztos munkalehetőség egy fejlődő cégnél
– Versenyképes fizetés
– Bónuszkereseti lehetőség, cafeteria
– Fiatalos, családias hangulatú csapat, fejlődési lehetőség
Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk Neked szól, várjuk fényképes jelentkezésedet a következő e-mail-

címre: hr@ect-fsg.com
Csatlakozzazélvonalhoz!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

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

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/929

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Rovarirtás
A CoralImpexKft.felhívja a lakosság figyelmét,

hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött
2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alap-
ján július 14–31. között rovarirtásra kerül sor Maros-
vásárhelyen, a város köz- és magánterületein (a
magánházaknál és a tulajdonosi társulásoknál).
Rossz idő esetén az időpont meghosszabbodhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a magánházaknál a ci-
permetrin és a Bacillus thuringiensis, a tulajdonosi társu-
lásoknál pedig a deltametrin, amelyet célzottan a
rovarirtásra fejlesztettek ki. Ezek a szerek az Egészségügyi
Minisztérium által engedélyezettek, enyhén mérgező és ir-
ritáló hatásuk van. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft.
az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovar-
irtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterü-
leten, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egy-
ségeknél egyaránt.


