
Gazdagabb volt 
a Nyárádmente
Fesztivál
Az eddigieknél színesebb, gazdagabb,
tartalmasabb volt az idei Nyárádmente
Fesztivál, szinte mindenhol valamivel
többet adtak hozzá a szervezők, akik
elégedetten nyilatkoztak az elmúlt
napok eseményeiről, a résztvevői szá-
mokról és támogatókról.
____________7.
Éberen kell őrizni 
az értéktárgyakat
A zsebtolvajok által elkövetett lopások
megelőzésére figyelmeztet a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség, és min-
denekelőtt a közszállítási járműveken
utazók és a buszmegállóban várako-
zók figyelmét próbálják ismételten fel-
hívni. 
____________8.
Öt magyar érem,
közöttük két arany,
egyetlen nap alatt
Három érmet szereztek a magyar ka-
jakosok a sportág első olyan napján,
amelyen döntőket is eveztek. Szenzá-
ciós ezüstérmet szerzett vitorlázás-
ban, a finndingi hajóosztályban Berecz
Zsombor. A nap második aranyérme a
férfi kötöttfogású birkózás 77 kg-jában
született. 
____________9.
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(előfizetőknek 1,43 lej) 

Számos kincse van egy-egy közösségnek, de a vízforrás az
aranynál is értékesebb, ezért figyelni kell a kézügyben levő,
a Jóisten által megadott értékeinkre – üzeni a nagyvilágnak
Nyárádmagyarós község polgármestere, miközben egy, a
közelmúltban elvégzett közösségi munkáról mesélt a Népúj-
ságnak.

Mivel a kutakban egyre inkább apad a vízszint, és szárazabb időszak-
ban egyes háztartások ideiglenesen vízforrás nélkül maradnak, vagy esős
időben a kutak vize megzavarosodik és használhatatlan, az ivóvíz kér-
dését fontosnak tartotta elsődlegesként kezelni Kacsó Lajos. Több forrást
is megvizsgált az elöljáró, többek között a Magyarós fölötti Súgó hátján
levő Hidegforrást és a Bekecs túloldalán levő Darányi-forrást, és felve-
tette a helyi tanácsban annak ötletét, hogy a Hidegforrás vizét 

(Folytatás a 4. oldalon)

Közös erőfeszítéssel vezette el a vizet a lakosság és az önkormányzat a falu közelébe Fotó: Kacsó Lajos

Diploma vándortarisznyában
Rég megszokhattuk már, hogy az európai országokra kiterjedő fel-

mérésekben rendszerint a mezőny végén kullogunk, ha jó dolgokról
van szó, viszont a negatív statisztikákban általában vezetjük a listát.
Most ismét itt egy felmérés, a külföldön dolgozó diplomásokról, ami-
ben utcahossznyival verünk mindenkit.

Nemrég készített felmérést az Európai Bizottság a külföldön dolgozó
diplomások arányáról, és eszerint a felsőfokú végzettségű román ál-
lampolgárok 22 százaléka dolgozott külföldön 2019-ben. A lista má-
sodik helyén a nálunk is ágrólszakadtabb bolgárok álltak 13
százalékkal, a nyugati viszonylatban nem túl gazdag portugálok egé-
szítik ki a pódiumot 10-zel, majd a lengyelek jönnek 9 százalékkal. Itt
az az érdekes még, hogy például a lengyelek előtt három évvel koráb-
ban nyílt meg az uniós munkaerőpiac, lakosságarányosan mégis verjük
őket ebben a kivándorlási mutatóban.

A felmérés szerint a járvány előtti utolsó békés esztendőben 456 ezer
felsőfokú végzettségű romániai állampolgár kereste a boldogulását és
a kenyerét valamelyik másik uniós tagállamban. A brit kilépés előtt a
nagy zátony volt a legnépszerűbb célpont, de azóta inkább Németor-
szág, Spanyolország, Franciaország, Belgium és Ausztria vonzza a
diplomásokat.

Ez a közel félmilliós tömeg önmagában sem kicsi. De akkor válik
igazán elgondolkodtatóvá, ha mellétesszük, hogy a 2019-20-as 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Együtt dolgozva biztosították

Friss víz és biztonság 
a közösségnek

Gligor Róbert László



4M Szobrászati Szalon 
Új kiállítás nyílt a marosvásárhelyi Art Nouveau Galé-
riában. A Romániai Képzőművészek Szövetsége Ma-
rosvásárhelyi Fiókjának utóbbi években kialakult
gyakorlata szerint ezúttal a szobrászművészek mutat-
koznak be. A 4M Szobrászati Szalon megnyitója au-
gusztus 3-án, kedden volt a Kultúrpalota földszinti
kiállítóterében. Mana Bucur keramikus és Gyarmathy
János szobrászművész a vár Szűcsök bástyájában
lévő műterem galériában csatlakozott a kiállítókhoz,
akik kő, fém, fa és alternatív anyagú alkotásaikat vit-
ték közönség elé. 

VII. Kastélypark Művésztelep
Életre kelt a koronavírus-járvány miatt tavaly szünetel-
tetett gernyeszegi művésztelep. A Teleki-kastélyban és
parkjában augusztus 7-ig időznek a hazai és külföldi
alkotóművészek. Az alkotótábornak kilenc művész –
Csóka Szilárd Zsolt, Dienes Attila, Gagyi Botond, Mik-

lós Árpád, Lucza Zsigmond, Lilla von Puttkamer, Knyi-
hár Amarilla, Madaras Péter, Pokorny Attila – és Weh-
ner Tibor művészettörténész a vendége. A
művésztelepen készült alkotásokból rendezendő kiál-
lítás augusztus 7-én 18 órakor nyílik meg a kastélyban. 

Kopjafaállítás gróf Széchenyi
Zsigmond emlékére 

Az Uz Bence Egyesület sárvár-felsővidéki gróf Széche-
nyi Zsigmond dédabisztrai vadászatainak emlékére
kopjafaavató ünnepséget szervez augusztus 7-én dél-
előtt 11 órától a jódtelepi (Ratosnya község) református
templomkertben. Beszédet mond Nagy Ferenc helyi
református lelkipásztor, dr. Kálmán Attila történész,
Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány
elnöke, dr. Gergely Imre, a Világjáró Magyar Vadászok
Klubjának elnöke, dr. Osváth Pál diplomata, vadász, az
Uz Bence Egyesület elnöke. A kopjafaavatás alkalmá-
val rövid kulturális programra is sor kerül. A rendez-
vényt Farkas Csilla Izabella vadász vezeti le.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 25 0C
min. 14 0C

Ma DOMOKOS, 
holnap KRISZTINA napja.
KRISZTINA: a Krisztián (jelen-
tése: krisztusi, Krisztushoz tar-
tozó) név női párja.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. augusztus 3.

1 EUR 4,9183
1 USD 4,1388

100 HUF 1,3852
1 g ARANY 240,8930

Vama-koncert a várban
VAMA Neconvenţional című országos turnéjának harmadik
állomásaként a marosvásárhelyi várban lép fel a Vama
együttes augusztus 6-án, pénteken. A koncert 21 órakor
kezdődik, de már 16 órától várják a közönséget, amely étel
és könyvek társaságában vehet részt a nyilvános hangpró-
bán, illetve elbeszélgethet az együttes tagjaival (részletek
a vamamusic.ro oldalon). Jegyek a www.entertix.ro és
www.iabilet.ro oldalon kaphatók, a jegyárak a következők:
az Early Bird (az első 300 megvásárolt) jegy ára 49 lej, a
teljes jegy 79 lej.

Drónbemutató a gazdafórumon
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, Magyarbükkös
Polgármesteri Hivatala és az Appia Drones Marosvásárhely
augusztus 6-án 11 órától a gazdafórumon gyakorlati mező-
gazdasági drónbemutatót tart gazdáknak Magyarbükkösön,
Kocsis Lehel Botond agrármérnök, fiatal gazda farmján az
istvánházi letérő határrészen. Kapcsolattartók: dr. Suba Kál-
mán falugazdász (0744-500-593), Kocsis Lehel Botond ag-
rármérnök (0754-517-778).

Második számítógépes elosztás 
Augusztus 5-ig, csütörtökig választhatnak a betöltetlenül
maradt középiskolai helyekből az első számítógépes elosz-
tás után beiskolázatlanul maradt diákok. A második elosz-
tásra augusztus 6-án, pénteken kerül sor, az ekkor felvételt
nyerő tanulók 6-án, illetve 7-én adhatják le iratkozási dosszi-
éjukat a szóban forgó középiskolákban. Esti vagy csökken-
tett látogatású tagozatra július 30-ig iratkozhattak be a
korábbi évfolyamok azon végzősei, akik tanévkezdésig be-
töltik a 18. életévüket. Őket augusztus 5–7. között osztják
el a rendelkezésre álló helyek valamelyikére. 

Terápiás program 
A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 30. – szeptember 10.
között 12 napos terápiás programot szervez szenvedélybe-
tegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják mindazok je-
lentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék-
vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Helyszín: Ma-
gyarózd, Terápiás Otthon (Marosludastól 15 km-re). Jelent-
kezési határidő: augusztus 26. Jelentkezni, további
részletek felől érdeklődni Deé Lukács Évától lehet a 0265-
254-460-as telefonszámon. 

Lopás és családon belüli erőszak
Július 30-án a dicsőszentmártoni rendőrség munkatársait
arról értesítették, hogy egy lakásból valaki 1200 lejt, egy
mobiltelefont és élelmiszertermékeket tulajdonított el. A nyo-
mozás során kiderült, hogy az elkövető egy 27 éves helyi
férfi, akit augusztus 2-án 24 órás előzetes letartóztatásba
helyeztek minősített lopás gyanúja alapján. Ugyancsak jú-
lius 30-án a dédai rendőröket riadóztatták: egy 38 éves
dédai férfi bántalmazta 32 éves élettársát. Őt is 24 órás elő-
zetesbe helyezték.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

4., szerda
A Nap kel 

6 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 50 perckor. 
Az év 216. napja, 

hátravan 149 nap.

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A Maros megyei gazdák érdekeit képviselve 
Birtalan István megyei tanácsos feltérképezi a
helyi gazdákat, és számszerűsíti a környék gaz-
daságait. A mezőgazdászokkal közösen egy egy-
szerű és rövid kérdőív kitöltésével kezdődik a
munka: a kérdőívet augusztus 10-éig tölthetik ki
az érintettek, ami által a tanácsos és csapata át-
fogó képet kaphat a környék valós mezőgazda-
sági térképéről. A kérdőív és az agrárium
fejlesztésének célja, hogy a tapasztalt gazdák
segíteni tudjanak pályakezdő társaiknak, és kellő
felkészülést biztosítsanak a mezőgazdasági pá-
lyázatok kérvényezésére, sikeres elbírálására. 

„Egészen biztos, hogy ma máshogy állna a saját gaz-
daságom szénája, ha annak idején nem kapok annyi tá-
mogatást és biztatást a családomtól és az ismerősöktől,
a többi gazdától, mint amennyit kaptam. Mert amikor én
adtam gazdálkodásra a fejemet, akkor csak ennyivel tud-
tuk segíteni egymást: bátorító és biztató szavakkal. S bár
nagyon hálás vagyok azért, hogy tartották a lelket ben-
nem, a mai napig úgy érzem, hogy a gazdaságomat sö-

tétben tapogatózva kezdtem felépíteni. Ez főképp annak
a számlájára írható, hogy annak idején hiányzott az az
intézményesített gazdaközösség, amivel nagyobb rálá-
tást és támogatottságot tudtak volna biztosítani nekünk,
fiatal, kezdő gazdáknak” – osztotta meg saját tapaszta-
latait Birtalan István a Maros megyei agráriummal kap-
csolatban. 

Az érintettek augusztus 10-éig tölthetik ki a kérdőívet,
ami által a gazdák a Maros megyei épülő gazdaközösség
tagjaivá válhatnak. A gazdaközösség rendszeres tájékoz-
tatókat, információkat kap majd a szervezőktől, valamint
szakmai képzéseket biztosítanak számukra annak érdeké-
ben, hogy gazdaságukat hatékonyabbá tegyék. A Maros
megyei agrárium fejlesztése és a gazdák, termelők nép-
szerűsítése a célja továbbá Birtalan István megyei taná-
csos és Kovács Mihály Levente megyei alelnök
videósorozatának is, amelyben felkeresik a megye gaz-
dáit, helyi termelőit, hogy messze vigyék hírüket a térség-
ben. 

A kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://forms.gle/Uu31wwbcvnnjtF2s8

Feltérképezik Maros megye gazdaságait
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.  

Tel. 0742-828-647



Két hónap után először kedden ismét meghaladta a
kétszázat az egy nap alatt diagnosztizált újabb ko-
ronavírus-fertőzöttek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentésében sze-
replő 233 új fertőzés csaknem kétszerese az utóbbi két hét át-
lagának. A megyei bontásban közölt adatokból kiderül: a
járvány leginkább Bukarestben és az ország legnépesebb vá-
rosait magukban foglaló Kolozs, Temes, Konstanca és Iaşi
megyében terjed.

Kedden öt halálesetet jelentettek, ami több mint kétszerese
az utóbbi kéthetes átlagnak. Romániában a 34.300-at közelíti
a járvány áldozatainak száma.

A fertőzések üteme július első felében kezdett ismét emel-
kedni. A járvány gyorsulása immár a kórházi kezelésre szo-
rulók szintjén is megmutatkozik: számuk az utóbbi két hétben

csaknem megduplázódott, keddig 441-re emelkedett. Az in-
tenzív terápiára szoruló súlyos esetek száma a két héttel ko-
rábbi 36-ról 60-ra emelkedett.

A közegészségügyi intézet keddi jelentése szerint Románi-
ában is gyorsuló ütemben terjed a delta vírusmutáció. Romá-
niában eddig 2610 esetben végezték el a kórokozó pontosabb
beazonosítására alkalmas szekvenciális tesztelést. Augusztus
elsejéig 262 páciensnél mutatták ki a delta vírusvariánst, kö-
zülük 14-en életüket vesztették. A beazonosított esetek több
mint 40 százalékát – bukaresti, moldvai, illetve havasalföldi
– fertőzési gócokban találták, 18 százalékuk külföldről érke-
zett, 35 százalékuknál azonban nem lehetett kideríteni a fer-
tőzés körülményeit, ezért a szakemberek azt valószínűsítik,
hogy az eredetinél sokkal ragályosabb kórokozó már közös-
ségi szinten terjed Romániában. (MTI)

felsőoktatási tanévben összesen 62 ezer helyet hirdettek
meg szép hazánk állami és magánegyetemein. Vagyis,
a 2007-ben történt uniós belépésünk óta nagyságrendi-
leg nyolc évfolyamnyi diplomás fiatal távozott nyuga-
tabbra megélhetést keresni. Már nem várták meg, amíg
a négyévente az égről a csillagokat is leígérő politiku-
sok elkezdenek valamit érdemben beváltani a nagy sza-
vakból. Persze az adatok arra már nem terjednek ki,
hogy ezekből a fiatalokból hányan dolgoznak azon a
szakterületen, amelyre a diplomájuk szól, és arra sincs
semmi garancia, hogy az itthoni gazdaságban el tudtak
volna helyezkedni a diplomájukkal, mert ez az ország
semmilyen viszonylatban sem az okos tervezésről híres.
De az biztos, hogy ha sikerült volna félmillió elvileg
képzett, aktív fiatalt itthon tartani, és kenyérbe állítani
tisztességes állásban, az az államháztartásnak és a szo-
ciális kasszáknak sem jött volna rosszul, és akkor még
nem beszéltünk a képzés költségeiről, amit szintén az
adófizetők álltak. Ezekkel a számokkal egy döntéshozó
sem fogja a mellét veregetni az idei egyetemi tanévnyi-
tón.
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Diploma 
vándortarisznyában

Állandó rendőrségi védelmet kapnak a lengyelor-
szági oltópontok, mert az utóbbi időben több helyen
megtámadtak ilyen létesítményeket a koronavírus
elleni vakcinázás ellenzői – közölte hétfőn a lengyel
miniszterelnök.

Sajtótájékoztatóján Mateusz Morawiecki elmondta, hétfőre
virradóra a kelet-lengyelországi Zamosc városában egy egye-
lőre ismeretlen tettes felgyújtotta az egyik mobil oltópontot,
majd az állami egészségügyi felügyelet helyi székhelyét is.

A rendőrségi közlemény szerint a tűzben senki sem sérült
meg, az elkövetőt keresik.

Morawiecki kilátásba helyezte: a hatóságok nagyon szigo-
rúan fognak hozzáállni az ilyen tettekhez.

Lengyelországban az utóbbi időben több oltópontnál is tör-
téntek különböző súlyosságú incidensek. Július 25-én például
a fővároshoz közeli Grodzisk Mazowiecki községben ki kel-
lett hívni a rendőröket a Lengyel Sárgamellényesek nevű, ön-
magát „a kormányzati és rendőrségi jogsértéseket ellenzőnek”
minősítő, a koronavírus elleni oltást is bíráló mozgalomhoz
tartozó egyik csoport miatt. A csoport az oltópontba próbált
betörni, a rendőrségi beavatkozás során két személyt vettek
őrizetbe.

A Grodzisk Mazowieckiben történt incidens után Mariusz
Kaminski belügyminiszter utasítására már megerősítették az
oltópontok rendőrségi felügyeletét. Az újabb események ha-
tására a védelmet ki kell terjeszteni 24 órásra – közölte hétfőn
Jaroslaw Szymczyk lengyel rendőrfőkapitány.

Adam Niedzielski egészségügyi miniszter úgy értékelte,
hogy a támadások célja a lakosság eltántorítása az oltásoktól,

ez pedig a közeledő negyedik járványhullám kapcsán növeli
egy újabb gazdasági lezárás kockázatát.

Lengyelországban jelenleg nem számít rossznak a járvány-
helyzet, hétfői adatok szerint egy nap alatt 91 új fertőzést mu-
tattak ki, senki nem hunyt el.

Hétfőig Lengyelországban közel 34,5 millió oltást adtak be,
teljes – egy- illetve kétdózisú vakcinával történő – oltásban
közel 17,5 millió ember részesült, vagyis a felnőtt lakosság
több mint fele. Az oltási hajlandóság azonban az utóbbi he-
tekben csökkenő tendenciát mutat, a kormány ezért népsze-
rűsítő kampányt folytat.

Az egészségügyi miniszter a múlt héten kizárta, hogy kö-
telezővé tennék az oltásokat minden felnőtt számára. Nem
zárta ki azonban, hogy az egészségügyi dolgozók esetében be-
vezetik az ilyen kötelezettséget.

Lengyelországban jelenleg nem korlátozzák különféle szol-
gáltatások igénybevételét a be nem oltottak számára.

A wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál megrendelé-
sére készített, pénteken közzétett felmérés szerint a nyugat-
európai országokban már jelentkező új járványhullám kapcsán
például Franciaországban elrendelt, a be nem oltott embereket
érintő szigorítások esetleges bevezetését a lengyelek 42 szá-
zaléka támogatná, 48 százalék pedig ellenzi az állampolgárok
ilyen jellegű megkülönböztetését.

A be nem oltottakat érő szigorításoknak több híve van a fő
ellenzéki erőt, a Polgári Koalíciót támogatók csoportjában (70
százalék), de a kormánytábor hívei közül is viszonylag sokan
– a válaszadók 46 százaléka – támogatnák az ilyen intézke-
déseket. (MTI)

Rendőrségi védelmet kapnak 
a lengyelországi oltópontok

A miniszter szerint személyes 
jelenléttel kezdődik a tanév

Nem lesznek különböző forgatókönyvek, minden ta-
nuló számára személyes jelenléttel fog kezdődni
szeptember 13-án a tanítás – jelentette be Sorin Cîm-
peanu tanügyminiszter a kedden megtartott sajtótá-
jékoztatón, hozzátéve, hogy ő optimista, és bízik
abban, hogy minden diák iskolába mehet. A tárcave-
zető szerint az egészségügyi szabályokat a legszigo-
rúbban az iskolákban tartották be eddig is, és a
pedagógusok körében magas az átoltottsági arány,
mi több, most már a diákok esetében is lehetőség
nyílt az oltásra. Ezért nem lesz szükség különböző
forgatókönyvekre az új tanévben – fogalmazott a mi-
niszter, hozzátéve, hogy nincs szó végleges döntés-
ről, a járvány alakulásától még sok minden függ.

Három tagállam kap 
előfinanszírozást

Az Európai Bizottság kedden bejelentette, hogy első
körben három uniós tagállamnak – Belgiumnak, Lu-
xemburgnak, és Portugáliának – folyósít összesen
közel 3 milliárd euró előfinanszírozást a koronavírus-
járvány okozta károk fedezésére szolgáló helyreállí-
tási alapból. Az Európai Unió végrehajtó testületének
illetékes szóvivője szerint Belgiumnak 770 millió, 
Luxemburgnak 12,1 millió és Portugáliának 2,2 milli-
árd euró áll immár rendelkezésére, hogy végrehajt-
sák a nemzeti helyreállítási terveikben felvázolt
kulcsfontosságú beruházási és reformintézkedése-
ket. Ez az összeg az őket megillető tejes finanszíro-
zás 13 százaléka. Az EU a 750 milliárd eurós
helyreállítási alap létrehozásáról szóló rendeletben
hat szakpolitikai pillérhez kapcsolódóan határozta
meg a pénzek elköltését. E területek közé tartozik a
zöld és a digitális átállás, az intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedés, valamint a társadalmi és te-
rületi kohézió. Ugyancsak fontos reformterület az ipar
dekarbonizálása, az épületek felújítása, a közigazga-
tás digitalizálása és a munkaerő átképzése. (MTI)

Jön az európai uniós 
utasregisztrációs rendszer

Jövő év végére működésbe léphet az európai uniós
utasregisztrációs rendszer (ETIAS), amelynek kere-
tében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus
beutazási engedéllyel léphetnek majd be harmadik
országbeli állampolgárok a közösség területére. A
brüsszeli testület szóvivője szerint fontos lépés a
végső üzembe helyezésig, hogy kedden léptek ha-
tályba azok a szabályok, amelyek lehetővé teszik az
adatcserét az ETIAS és más információs rendszerek
között. Az ETIAS bevezetését követően a schengeni
térségbe utazó, vízummentességet élvező nem EU-
s állampolgároknak regisztrálniuk kell majd, s utazás
előtt engedélyt kell szerezniük. A rendszer összeveti
az utazók adatait az európai uniós belbiztonsági,
határ- és migrációs információs rendszerekben tárol-
takkal, elősegítve a biztonságra vagy a közegész-
ségre kockázatot jelentő személyek azonosítását és
kiszűrését, valamint a migrációs szabályok betartá-
sát. (MTI)

Ország – világ

Az EU polgárainak közel 30 százaléka nem engedheti
meg magának a nyaralást

Az Európai Unió lakosainak 28 százaléka nem en-
gedheti meg magának, hogy egy évben egyszer ott-
honától távol vakációzzon, ez az arány átlagosan
mintegy 60 százalék azoknak a körében, akiknek a
jövedelme a szegénységi küszöb alatt van – olvas-
ható az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ)
hétfőn közzétett tanulmányában.

Az EU statisztikai hivatalának adataira alapozott felmérés
szerint az uniós tagállamok közül Görögországban a legrosz-
szabb a helyzet, ahol a szegénységi küszöb alatt élők 88,9 szá-
zalékának nem telik nyaralásra. A dél-európai országot
Románia, illetve Horvátország követi 86,8, illetve 84,7 szá-
zalékkal. Magyarország a 27 tagállam között a 17. helyen áll,
az alacsony jövedelműek 72,8 százaléka nem tudja megfizetni
a lakhelyétől távoli szünidőt.

A felmérés azt is megállapította, hogy 16 uniós tagállamban
a nyaraláshoz való hozzáférés terén tovább nőttek a különb-
ségek azok között, akiknek nettó jövedelme nem éri el a nem-
zeti mediánjövedelem 60 százalékát, illetve akik e

küszöbérték felett keresnek. Romániában például a szegény-
ségi kockázatnak kitett emberek 86,8 százaléka nem enged-
hette meg magának a nyaralást, szemben a szegénységi
küszöb felett élők 46,7 százalékával. Ez a 40,1 százalékpontos
különbség 2010 óta 17,1 százalékponttal nőtt. Horvátország-
ban, Görögországban, Bulgáriában és Csehországban tapasz-
talható a legnagyobb egyenlőtlenég a nyaraláshoz való
hozzáférés szempontjából.

Az ESZSZ sajtóközleménye szerint a szövetség együttmű-
ködik az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy az eu-
rópai minimálbérről szóló jogszabályba bekerüljön egy
„tisztességes küszöbérték”, amely biztosítaná, hogy a törvé-
nyes minimálbér soha ne legyen kevesebb, mint a mediánbér
60 százaléka. Ez mintegy 24 millió ember számára jelentene
fizetésemelést. 

Az Európai Bizottság tavaly októberben tette közzé az eu-
rópai minimálbérről szóló jogszabályjavaslatot, amelynek elő-
terjesztéséről az Európai Parlament és a tagállamok
tárgyalnak. (MTI)

Az EU és a NATO is elítélte 
a Mercer Street tartályhajó elleni támadást

Az Európai Unió és a NATO is elítélte kedden a Mer-
cer Street tartályhajó ellen szándékosan elkövetett,
két emberéletet követelő dróntámadást, és a hajó-
zás biztonságának szavatolására hívták fel a figyel-
met.

Az EU és a NATO arra reagált, hogy a múlt héten az Arab-
tengeren támadás ért egy tartályhajót, és életét vesztette a hajó
román nemzetiségű parancsnoka és a legénység egy brit tagja.

A NATO közleményben hangsúlyozta, a hajózás szabadsága
minden szövetséges ország számára létfontosságú, meglétét a
nemzetközi joggal összhangban biztosítani kell. Emlékeztettek:
az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Románia arra a
következtetésre jutott, hogy nagy valószínűséggel Irán a felelős
az incidensért. Ezzel összefüggésben kijelentették, a szövetsé-
geseket továbbra is aggasztják Irán destabilizáló lépései, és fel-
szólítják Teheránt, hogy tartsa be nemzetközi kötelezettségeit.

Nabila Massrali, az Európai Bizottság illetékes szóvivője a
testület szokásos sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva ki-
jelentette: elfogadhatatlan minden olyan fellépés, ami a hajó-
zás biztonságát és szabadságát korlátozza.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a támadás „összetett körül-
ményeinek” kivizsgálására van szükség, az érintett országok-
nak pedig kerülniük kell minden olyan lépést, ami
veszélyeztetheti a békét és a térség stabilitását.

A támadást a múlt csütörtökön hajtották végre az Arab-ten-
geren a libériai zászló alatt közlekedő, japán tulajdonú, izraeli
üzemeltetésű, közepes méretű tartályhajó ellen. A Mercer
Street nevű hajó a tanzániai Dar es-Salaamból tartott az egye-
sült arab emírségekbeli el-Fudzseirába, és éppen a középke-
let-ománi Dukm kikötővárostól körülbelül 280 kilométerre
északkeletre tartózkodott. Teherán tagadta érintettségét az
ügyben. (MTI)

Több mint kétszázzal emelkedett a fertőzöttek száma



a hegyoldalból vezessék be a falu köze-
lébe. A forrásvizet be is vizsgáltatta, és azt
mind bakteriológiai, mind vegyi szempont-
ból kitűnőnek találták. 

Mivel a helyi tanácsosok támogatták a
polgármester ötletét, egy hónappal ezelőtt
terepszemlét tartottak, majd az ötletek ösz-
szegzése után három hétvégén közmunkát
szerveztek, amelyeken átlagban húszan
vettek részt minden alkalommal, a szüksé-
ges anyagokat az önkormányzat biztosí-
totta. 

Ahol lehetséges volt, ott géppel, ahol a
terep nem engedte, kézi munkaerővel ár-
kokat ástak, vezetékeket helyeztek a
földbe, így mintegy 1,6 kilométer távolság-
ból lehozták a vizet a falu Szováta felé eső
végéhez közel, a megyei út mellé. Ezzel az
átutazóknak is megadják azt a lehetőséget,
hogy megálljanak, megpihenjenek, és egy
pohár friss, hideg vizet elfogyasszanak. 

A forrás jó hozamú, annyi vize van,
hogy „mindenkinek jut belőle”, sőt a sza-
badeséssel érkező víznek akkora az ereje,
hogy a vezetékre nyomásszabályzót kellett
szerelni. A munkát még nem fejezték be,

még van tennivaló, ugyanis a Bekecsen át-
vezető megyei út mellett ki kell alakítani a
csorgót, rendezni szeretnék a környezetét.
Több helybéli érdeklődik róla, aki eddig
nem tudta kivenni a részét a munkából,
hogy erre mikor lesz alkalom.

A legfontosabb az, hogy a közösségnek
sikerült összefognia, a vízelvezetést közös
erővel megvalósítania. Ez jó az emberek-
nek, jó a településnek, ezért az ilyen kin-
csekre mindenképp figyelni kell –
hangsúlyozza Kacsó Lajos, egyúttal köszö-
netet mondva mindazoknak, akik támogat-
ták az ötletét, és részt vettek a munkában.
Az elöljáró szerint a településen egyelőre
még nem beszélhetünk nagyobb vízprob-
lémákról, de szárazság és esőzések idején
gond az ivóvíz biztosítása, máskor pedig
ott a víz a kutakban, de mivel az emberek
nem vizsgáltatják be, nem tudni, hogy az
egészséges-e vagy sem. Így akinek lehe-
tősége van, az mástól szállít magának és
állatainak vizet, vagy az üzletben vásá-
rolja meg a palackozott ivóvizet. A forrás
viszont egyfajta biztonságérzetet nyújt a
helyieknek – mutatott rá a község veze-
tője. 
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Mostanában folyton csak búcsú-
zunk. Sorra hagynak itt értékes em-
bereink, sok mindent tapasztalt,
megannyi sorsfordulót átélt örege-
ink, viszik magukkal tudásukat, em-
lékeiket, történelmi, társadalmi
kataklizmák, természeti katasztró-
fák, egyéni megpróbáltatások
szabta életük tanulságait. Vajon
mindent megtudtunk tőlük, amit kel-
lett? Faggattuk-e őket eleget, meg-
kérdeztük-e mindazt, amit csak ők
tudhattak? Eléggé fontosnak tartot-
tuk átgondolni, hasznosítani azt,
amit tőlük hallhattunk? Ön is tudja,
kedves olvasó, költőiek a kérdések,
bizony nem figyel(t)ünk eléggé a fo-
gyatkozó, eltűnő idős nemzedékre.
Pedig bőven volna megszívlelni
való mindabból, amit hosszú és
nehéz évtizedeken át megtapasztal-
tak, és abból életbölcsességként az
utánuk jövőknek továbbadtak volna.
Ez generációról generációra vala-
hogy elmaradt. És attól félek, ez az
alapállás a továbbiakban sem vál-
tozik. Kár. A napokban Marosvá-
sárhely egyik legismertebb polgára,
Krón Ernő hunyt el. Nem érte meg
a százat, mint ahogy remélte, remél-
tük, de korosztályában így is már
majdhogynem egyedülálló volt.
Szerencsére eléggé a közfigyelem
középpontjában állt. A média időről
időre felfedezte, újfent rácsodálko-
zott, meséltette, örült kedélyének, vi-
talitásának. Ő pedig szívesen mesélt
felmenőiről, ismertette könyves
mestersége fortélyait, nem titkolta
talentumait, példát adott emberi
tartásból, gondok közt is fenntart-
ható életkedvből. Magam is gyak-
ran szólaltattam meg, nemcsak
könyvkötészeti mestermunkái, pá-
ratlan berendezésű, hagyomány-
őrző műhelye bemutatása sarkallt,
hanem akkor is gondoltam rá, ami-
kor a bábszínház történetéről írtam
könyvet, vagy amikor a Marosvá-
sárhelyi Rádió gyermekműsorának
rádiójátékai kerültek terítékre, hi-
szen azoknak is egyik fontos szerep-
lője volt. Mindig érzékelhettem,

hogy „feldobta” a jól végzett
munka öröme. Ezért is hiszem, hogy
nyugodt lesz a pihenése. Amikor az
ember úgy érzi, hogy élete sodrá-
ban mindig az elvárások szintjén
próbált helytállni, gondok közt is
képes békésen együtt élni önmagá-
val. Erről emlékező véndiákok érett-
ségi találkozóin is mindegyre
meggyőződhettem, a hivatalosabb
felszólalásokon éppúgy, mint a ba-
ráti kvaterkázások idején. A minap
is megfogalmazódott bennem ez a
gondolat, amikor egykori nagy-
enyedi osztálytársaimmal ünnepel-
tük ballagásunk hatvanadik
évfordulóját. A 42 végzősből 11 volt
jelen. Sok ez? Kevés? Ki tudja?
Nosztalgiáztunk, mint mindig, örül-
tünk az együttlétnek. Egyáltalán A
Létnek, hiszen volt, akit a Covid–19
vitt el, volt, akit az, hogy a járvány
miatt elmaradt a szakkezelése. De
persze az is győzelemnek számított,
hogy a tavalyi kényszerszünet után
a találkozót megrendezhettük.
Lehet, hogy bennünk, enyedi vég-
zettekben elevenebb a tenni akarás
kényszere, gyakrabban felsejlik az
iskolaalapító fejedelem jelszava?
Nem adhatok erre biztos választ, de
szeretném hinni, hogy kétséges
helyzetekben sokunkat ez vezérel:
„Nem mindig lehet megtenni, amit
kell, de mindig meg kell tenni, amit
lehet.” Ez a vezérelv a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégium véndiák-
jainak díszes Aranykönyvében is
benne van. Számos más nagyszerű
gondolattal, önvallomással együtt.
Nem tudom, hányadik a sorban ez
a vaskos kézírásos kötet. A jövőre
400 éves alma mater történetében
számos ilyen összeállítás születhe-
tett. Ez, amelyet nagy érdeklődéssel
forgattam, 2017-től őrzi a véndiá-
kok gondolatait, aláírásait. 54 ta-
lálkozó emlékét rögzíti, a miénk volt
az 55. Két olyan beírást is találtam
benne, amely 65 éves összejövetel-
ről szólt. Azok is azt tükrözik, hogy
öreg diák nem vén diák. És van,
amit tanulni lehet tőlük. (N.M.K.) 

Erről jut eszembe

Friss víz és biztonság 
a közösségnek

Tánczos Barna: már 64 ezer regisztrált
felhasználója van a SUMAL 2.0-nak

A SUMAL 2.0 faanyag-nyomkövető in-
formatikai rendszernek jelenleg több
mint 64 ezer regisztrált felhasználója
van, és az elmúlt hat hónapban (feb-
ruár és július között) több mint 2,2
millió szállítási engedélyt bocsátott ki,
10 százalékkal többet, mint az előző év
azonos időszakában – jelentette ki
keddi sajtótájékoztatóján Tánczos
Barna környezetvédelmi és erdészeti
miniszter.

A tárcavezető emlékeztetett, hogy a
SUMAL 2.0 2021. január 31-től működik. Ez
idő alatt a rendszer 21 millió köbméter fa-
anyag szállítását biztosította és ellenőrizte,
2020-ban pedig a nyomon követett faanyag-
mennyiség 17,3 millió köbméter volt.

A miniszter kiemelte, hogy a SUMAL be-
vezetésének köszönhetően egyre kevesebb
vállalat kockáztatja meg az engedély nélküli
faanyagszállítást. Elismerte ugyanakkor, hogy
a rendszer nem tökéletes. „Minden bizonnyal
akadnak még törvénysértők, de a SUMAL
szerepe éppen az, hogy számukat a minimá-

lisra csökkentsük, növelve a törvényszegők
által vállalt kockázatokat” – magyarázta 
Tánczos Barna.

A tárcavezető örvendetesnek nevezte, hogy
az elmúlt hat hónapban 631 ezerről 858 ezerre
nőtt a lekérdezések száma az inspectorulpădu-
rii.ro honlapon, illetve az azonos nevű (erdő-
felügyelő) okostelefonos alkalmazáson
keresztül. Ez szerinte a lakosság és a civil
szervezetek érdeklődését bizonyítja az alkal-
mazás iránt.

Közlése szerint a lekérdezések alapján több
mint 3400 lakossági bejelentés érkezett gya-
nús faanyagszállítmányokról a 112-es számra.
Ezek közül 754-et ellenőriztek a hatóságok, és
123 esetben a gyanú beigazolódott.

Tánczos Barna hangsúlyozta, hogy a
SUMAL 2.0 bevezetése elrettenti a fatolvajo-
kat, és többszörös hasznot hoz az erdészeti
ágazat számára. Példaként említette, hogy a
rendszer csökkenti a bürokráciát a korábban
kötelező papíralapú jelentések kiiktatásával,
megjegyezve, hogy ezen a téren is van még ja-
vítanivaló. (Agerpres)

(Folytatás az 1. oldalról)
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Brigitta otthonában többnyire csak
dekoráció volt a plazmatévé. Nap-
hosszat őrködött némán a nagy, fe-

kete szem a vendégszoba kitüntetett helyén,
szemben a kávébarna kanapéval, a délutáni
tévésorozatok hosszúra nyúló percei és az
esti híradók felpörgetett órái alatt. Egyetlen
népszerű műsor sem töltötte meg színnel,
élettel a képernyőt, legalábbis mostanáig.
Két hete azonban történt valami. 

– Hát igen, az olimpia. Annak nem tudok
ellenállni. Minden másnak könnyű szívvel,
az öt karikától viszont bepörgök – kacagta el
magát az ötvenes évei elején járó, de jóval
kevesebbet mutató, szép arcú nő. – Ősrégi
történetben gyökerezik ez a szenvedély – tette
hozzá máris jellegzetes, vidám emléket ígérő
hangján. – A hetvenes évek közepén, ponto-
sabban 1976-ban végre édesanyámék is vá-
sároltak egy televíziót. Már minden
ismerősünknek volt, ők azonban, bár nem
álltak rosszul anyagilag, idegenkedtek az ef-
féle, komolyabb beruházásoktól. Mindig azt
mondogatták, mi lesz, ha beüt egy válság-
helyzet, és nekünk nincs elegendő tartalé-
kunk a konyhakredencben? Akkor az egyszer
mégis erőt vettek magukon, és beálltak a bol-
dog tévétulajdonosok táborába. Hatéves
múltam azon a nyáron, és amikor a fekete-
fehér ,,varázsdobozt” édesapám behozta a
nappaliba, úgy éreztem, ez az én személyes,
kicsit megkésett születésnapi ajándékom. Ak-
koriban, ugye, egyetlen, állami irányítottság
alatt levő műsort nézhettünk, nem volt miből
válogatni, számomra mégis ez az egész maga
volt a csoda. Még a szombat esti Teleencik-

lopédia is lekötött, pedig alig tudtam pár
szót románul, így nem igazán értettem, miről
beszél az a kellemes hangú ,,bácsi”. A leg-
nagyobb élmény azonban a montreali olim-
piai közvetítés volt. Minden versenyszámot
rajongva követtem
végig, a súlyemeléstől a
birkózáson át az úszá-
sig és atlétikáig, a leg-
jobban mégis a torna
babonázott meg. Ponto-
sabban egy bizonyos tornászlány, a tizenéves
Nadia Comăneci, aki – most is pontosan
tudom – három arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet gyűjtött be a megmérettetése-
ken, ráadásul az ötkarikás játékok történe-
tében elsőként érdemelte ki a maximális
pontszámot. Én azon az őszön kezdtem az
első osztályt, de a nálam pár évvel na-
gyobb szomszéd lánytól már jó ideje tud-
tam, mit jelent tízest kapni. Hatalmas
lelkesedéssel figyeltem hát a copfos, barna
tinédzser gyakorlatait, aztán, amikor senki
nem látott, azt játszottam, hogy én vagyok
ő, éppen úgy szaladok neki a szaltónak, úgy
egyensúlyozok a képzeletbeli gerendán, és
pontosan úgy lendítem magasba a karom a
mutatvány végén, a tökéletes landolás után,
miközben egy egész ország tapsol nekem.
Alig vártam az iskolakezdést, mert azt gon-
doltam, hogy majd tornaórán alkalmam lesz
megtanulni mindazt, amit a képernyő Nadiá-
ról mutatott. 

– Gondolom, nem egészen így történt –
szólaltam meg a rövid hatásszünetben. Be-
szélgetőtársam alig észrevehetően bólintott,
aztán folytatta:

– Majd kiugrott a szívem az izgalomtól,
amikor egy meleg,
szeptemberi délelőttön
kötelező egyenmezben
– fehér trikó, sötétkék
rövidnadrág – felsora-
kozhattam az osztály-

társaimmal az iskolaudvaron. A rég vágyott
mozdulatok helyett azonban szép lassan kör-
beszaladtuk az udvart, aztán a tanítónő ve-
zényletére ötös csoportokban a Nyulak, ki a
bokorból! nevű játékba kezdtünk. Mit mond-
jak, rettenetesen csalódottnak éreztem
magam, hogy jövendőbeli tornasztárból kör
közepén várakozó, sípszóra másik kört, azaz
,,bokrot” kereső ,,tapsifülessé” fokoztak le.
Ez volt az első lehangoló tapasztalatom az
iskolában, és – talán éppen ennek a hatására
– sokkal kellemesebbeket az elkövetkezőkben
sem gyűjtöttem. Az egész világra haragud-
tam akkoriban, csak a fekete-fehér, négy-
szögletű ,,lakótársra” nem, ami
gombnyomásra elfeledtette velem a kisebb-
nagyobb hétköznapi kudarcokat. 

– A következő olimpiát is ilyen lelkesedés-
sel követted? – kérdeztem.

– Bizony. Jól emlékszem, hogy Moszkvá-
ban rendezték, és a példaképem két arany-
és két ezüstérmet szerzett. Akkoriban persze

már feladtam sportkarrieres álmaim, főleg,
mivel a szüleim hallani sem akartak arról,
hogy tanulás helyett talajtornaedzésekre jár-
jak. Az olimpiai közvetítéseket azonban,
szünidő lévén, nyugodtan nézhettem. A
nyolcvanas évek közepén aztán bekövetkezett
az, amitől titokban már egy ideje tartottam:
az eleinte csak ,,repdeső” képernyő ,,ha-
vazni” kezdett, aztán végleg elsötétült. Édes-
anyámék szerelőt hívtak, de nem lehetett
megjavítani. Akkoriban már benne jártam az
,,ingatag” tinédzserévekben, mindentől ki-
borultam, hát még a tévénélküliségtől! Cso-
dák csodája, anyukámék nem alkalmazták
erre a helyzetre a ,,Meg kell tanulni lemon-
dani dolgokról, fiam” kezdetű tanításukat,
hanem vettek egy másik készüléket, még-
pedig egy színeset. Az azonban nem 
villanyozott fel annyira, túlságosan élénk
és valószerű volt, és én szívesebben néz-
tem volna továbbra is a világot sejtelmes
fekete-fehér árnyalatokban láttató ,,csoda-
dobozt”. Később pedig, a kilencvenes évek
elején, amikor egyik napról a másikra
kezdtek szaporodni a külföldi tévéadók,
végleg kiszakadtam a képernyő vonzáskö-
réből. Négyévente, ilyenkor nyáron mégis
úrrá lesz rajtam valami különleges hangu-
lat, bekapcsolom a készüléket – amit
egyébként pár évvel ezelőtt egy bevásárló-
központ tombolaszelvényével nyertem –, és
bámulom az ,,ötkarikásokat”. Éppen úgy,
mint negyvennégy évvel ezelőtt, amikor
még többértelmű árnyalatok nélkül, a
maga fekete-fehér boldogságában láttam a
világot.

Álom a dobozban

A 2019–2020-as tanévben ve-
zették be azt a tanügyi rende-
letet, miszerint csak a
felvételiző diákok láthatják a
saját vizsgajegyüket. Ezt a
fajta intimitást úgy tudták
biztosítani, hogy minden ta-
nuló külön vizsgaszámmal
rendelkezett, mellyel a későb-
biekben be tudott lépni a tan-
ügyminisztérium oldalán erre
a célra létrehozott felületre. A
rendszer az idei tanévben is
így működött. 

Elsőre nyugtatóan hat a tudat,
miszerint nem fogja ország-világ
tudni a vizsgákon elért
jegyünket/pontszámunkat. Vajon
tényleg csak jó oldala van ennek?
Példának okáért, egy most ballagott
nyolcadikos diák számára valóban
csak az évnyitón hull le a lepel tár-
sairól? Hasonló a kérdés az egyete-
misták körében is. Mennyire ad
lehetőséget a kódok sorozata arra,
hogy megtaláljuk, a későbbiekben
megismerjük osztálytársainkat/év-
folyamtársainkat? 

A témáról Kutasi Csengét, a ma-
rosvásárhelyi orvosi egyetem le-
endő elsőéves hallgatóját és Fodor
Andreát, a Liviu Rebreanu Általá-
nos Iskola idén ballagott nyolcadi-
kos diákját kérdeztük. 

– Hova felvételiztetek?
Andrea: Már ötödikes korom óta

a Bolyaiban szerettem volna foly-
tatni a tanulmányaimat. Egyetlen
nehézség az évek folyamán az volt,
hogy mindig kérdéses volt a vizsga
milyensége, hiszen én is annak a bi-
zonyos első generációnak a tagja
vagyok, amely már más tanterv sze-
rint tanult, más volt a vizsgák
anyaga. Ennek ellenére elértem a
célomat, ősztől a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum természettudomány,
intenzív angol–német szakán foly-
tatom a tanulmányaimat. 

Csenge: Számomra is már egy
régóta megfogalmazódott álom
volt, hogy orvos lehessek. Körülbe-
lül hetedik-nyolcadik osztályban
tisztult le bennem, hogy leginkább

a bőrgyógyászat érdekel a szakmán
belül. A július 25-én lejáró felvételi
után sikerült bejutnom a marosvá-
sárhelyi orvosi egyetem általános
orvosi karára.

– Melyek voltak az előnyei és a
hátrányai a kódolásos rendszernek?

Andrea: Én örültem ennek a
módszernek, bár az elején furcsá-
nak tűnt. Teljes mértékben hasznos,
olyan szempontból, hogy megőrzi
anonimitásunkat, megóv az esetle-
ges megbélyegzéstől, melyet egy
netalántán bekövetkező rossz ered-
mény után ragaszthatna ránk a tár-
sadalom. Hátránynak mondanám,
hogy hosszú ideig rejtély marad,
hogy kik is lesznek az osztálytársa-
ink a továbbiakban. 

Csenge: Szerintem ez a módszer
felfogható pozitívumnak és negatí-
vumnak is, annak függvényében,
hogy az érem melyik oldalát néz-
zük. A kódok egyfajta biztonságot
nyújtanak a külvilágtól, viszont
egyúttal azzal is jár, hogy minden
ismerőst, családtagot külön kell ér-
tesíteni az eredményről. 

– Sikerült felvenni a kapcsolatot
az évfolyamtársakkal/csoporttár-
sakkal?

Andrea: Még én sem tudom,
hogy kik lesznek a társaim az el-
következendő négy évben. Persze,
ismerek diákokat a régi sulimból,

akik szintén bejutottak a Bolya-
iba, de többségük kiléte még titok.
Már nagyon várom, hogy ezekre a
titkokra mihamarabb fény derül-
jön. 

Csenge: Az egyetemen ez telje-
sen másképp lesz. Míg egy kilence-
dikes osztályban van 28–30 diák,
addig nálunk évfolyam van, az álta-
lános orvosi szakon 120-an leszünk.
Ez a sok diák valószínűleg nem fog
egy olyan közösséget alkotni, mint
a líceumban, lesz, akivel az egye-
tem elvégzése után sem sikerül iga-
zán kapcsolatba kerülni. 

– Andrea, mit gondolsz, mennyire
fontos, hogy egy líceum előtt álló
diák ismerje leendő osztálytársait?

– Mindenképp hasznos, hiszen a
kilencedik osztály az „első benyo-
más” éve. Sokkal egyszerűbb a di-
áknak, ha a társainak már mutatott
magából egy darabot még a tanév-
kezdés előtt. Emellett az osztályfő-
nöknek is lesz egy alapja, amire
építeni tud a későbbiekben. 

– Hogy látod, Csenge, ugyanez a
helyzet az egyetem előtt állóval is?

– Úgy látom, magamból kiin-
dulva, hogy azok, akik ide bejutot-
tunk, elég hosszú utat tettünk meg,
rengeteget tanultunk. Nekem nem
az lesz az első a nyár hátralevő ré-
szében, hogy embereket ismerjek
meg az ország különböző pontjai-

ról, hiszen később úgyis csopor-
tokra leszünk osztva. 

– Voltak-e, és ha igen, milyen se-
gítségek játszottak szerepet abban,
hogy megismerjétek társaitokat?

Andrea: Igen, természetesen vol-
tak, erre a legkézenfekvőbbek a kü-
lönböző közösségi médiák oldalai,
például az Instagram. Ennek elle-
nére én inkább a személyes ismer-
kedésben bízom, bár tekintettem
meg én is ilyen felületeket. 

Csenge: Számunkra eddig az
egyetlen ilyesfajta segítséget a 
Facebook adta, ahol már létre van
hozva egy csoport az évfolyamunk-
nak. Itt egyelőre csak pár fontos in-

formációt osztunk meg a többiek-
kel.

– Mit gondoltok, hogy fogjuk kez-
deni az évet? Online vagy offline?

Andrea: Nagyon bízom a szem-
től szembeni találkozásban. Jelen-
leg nem tűnik annyira riasztónak a
járványhelyzet, mint tavaly ilyen-
kor. Mindemellett úgy gondolom,
hogy tartalmas négy év elé nézek. 

Csenge: Én is bízom a személyes
találkozásban, és abban, hogy így
kezdjük az évet. Ha netán mégis on-
line-ba kerülnénk, szerencsére még
mindig ott lesznek a gyakorlati órák,
amelyeket egy képernyő előtt már
nem olyan egyszerű kivitelezni.

Kik vagyunk a vizsgaszámok mögött?

Forró-Bathó Eszter-Anna

Fodor Andrea

Kutasi Csenge



A Maros megyei statisztikai
hivatal július 26-án közle-
ményt adott ki a főbb gazda-
sági-társadalmi mutatók
helyzetéről a megyében
2021. január elseje és május
31. között. Ebből tallóztunk.

A közlemény a gazdasági hely-
zet fejezetben kiemeli, hogy a
megye ipari termelési indexe ked-
vezően alakult az előző év azonos
időszakához képest. Ebben az idő-
szakban ez az index 120,8% volt,
ami 20,8%-os növekedést jelent. 

A megye gazdasági szereplőinek
ipari forgalma a belső és külső pi-
acon 44,2%-os növekedést regiszt-
rált az előző év ugyanazon
időszakához képest.

A megye gazdasági szereplői
által realizált külkereskedelmi
ügyletek értéke az említett idő-
szakban 340.959 ezer euró volt, az
import pedig 537.078 ezer euró.

2020 azonos időszakához képest
az exportált áru értéke 25%-kal
(68.129 ezer euró), az import ér-
téke 10,4%-kal (50.445 ezer euró) 
nőtt.

A kereskedelmi hiány a 2021.
január 1. – május 31. közötti idő-
szakban az előző évhez hasonlóan
negatív volt, 213.803 ezer euró hi-
ányt regisztrált.
Turizmus

A 2021. 01. 01. – 05. 31. perió-
dusban Maros megyében 112.337
turistát fogadtak, 31.489-cel töb-
bet, mint az előző év hasonló idő-
szakában. Ez 38,9%-os növekedést
jelent. A megyében a vendégéjsza-
kák száma 213.571, ami 55.973-
mal meghaladja a 2020-as év
megfelelő időszakát, illetve

35,5%-os növekedést mutat. 
A külföldi turisták a legnagyobb
számban Németországból (622 fő;
18,6%), Magyarországról (460 fő;
13,8%), Olaszországból (264 fő;
7,9%), a Moldovai Köztársaságból
(225 fő; 6,7%), Spanyolországból
(203 fő; 6,1%) jöttek.
Természetes népességmozgás

A népesség természetes növeke-
dése negatív tendenciát mutat. Az
élve születések száma 246-tal
csökkent az előző évhez képest. Az
elhalálozások száma az év első öt
hónapjában 632-vel nőtt az előző
év azonos időszakához képest. Va-
lamivel alacsonyabb értéket re-
gisztráltak a csecsemőhalan-
dóságban. 
Munka és kereset

Az alkalmazottak száma 2021.
május végén 141.719 fő volt,
2350-nel volt több, mint 2020.
május végén. Az átlagos bruttó
bérnövekedés 241 lej volt 2020
májusához képest. 2021. május
végén a regisztrált munkanélküliek
száma 6491 fő volt, 956 fővel
több, mint az előző év azonos hó-
napjában. Az állami nyugdíjasok
száma 2021 első negyedévében
130.392 fő volt, 444-gyel keve-
sebb, mint az előző év megfelelő
időszakában. Az átlagos havi
nyugdíj 1501 lej volt, ami +208 lejt
jelent 2020 első negyedévéhez ké-
pest.

2021. 01. 01. – 05. 31. között a
megyei cégbíróságon 31 külföldi
részvétellel működő kereskedelmi
társaságot regisztráltak – áll a me-
gyei statisztikai hivatal közlemé-
nyében. (mózes)

Statisztikai mutatók Maros megyében
2021. január 1. és május 31.

között

Mérséklődött a munkanélküliség 
az euróövezetben és az EU-ban

Csökkent a munkanélküliségi ráta az euró-
övezetben és az EU-ban júniusban májushoz
képest.

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat
pénteken azt közölte, hogy az euróövezetben a júniusi
munkanélküliségi ráta 7,7 százalékra esett a májusi 8
százalékról szezonálisan kiigazítva. Elemzők kevésbé
javuló mutatóra, 7,9 százalékra számítottak júniusra.

Egy éve júniusban magasabb, 8 százalék volt a ráta.
Az euróövezetben a munkanélküliek száma 12 mil-

lió 517 ezerre esett a májusi 12 millió 940 ezerről.
Az Európai Unióban a munkanélküliségi ráta a má-

jusi 7,3 százalékról 7,1 százalékra mérséklődött júni-

usban, a munkanélküliek száma 15 millió 403 ezerről
14 millió 916 ezerre csökkent.

Tavaly júniusban 7,3 százalék volt a munkanélkü-
liség az EU-ban.

Idén júniusban az uniós tagállamok közül a leg-
magasabb munkanélküliség Görögországban és Spa-
nyolországban volt, egyaránt 15,1 százalékos
rátával, ami azonban javulás májushoz képest, ami-
kor Görögországban 15,7 százalékot, Spanyolor-
szágban 15,4 százalékot mértek. A legalacsonyabb
munkanélküliségi rátát, 2,8 százalékosat Csehor-
szágban és 3,2 százalékosat Hollandiában jegyezték
fel. (MTI)

Ukrán közéleti személyiségek az amerikai 
elnökhöz fordultak az Északi Áramlat-2 ügyében
Ukrán közéleti személyiségek, ellenzéki par-
lamenti képviselők, újságírók és aktivisták
levelet küldtek Joe Biden amerikai elnöknek,
arra kérve őt, hogy vizsgálja felül azt a dön-
tést, miszerint az Egyesült Államok nem
vezet be szankciókat az Északi Áramlat-2
orosz gázvezetéket üzemeltető vállalatokkal
szemben – számolt be vasárnap az Ukra-
jinszka Pravda című hírportál. 

A levélben – amelyet 47-en írtak alá – rámutattak
arra, hogy a gázvezetékről nemrég született ameri-
kai–német egyezség veszélyezteti a transzatlanti biz-
tonságba és az ukrajnai reformokba már befektetett
amerikai támogatásokat, és nem nyújt megfelelő biz-
tonsági garanciákat a projekt által érintett országok
számára.

„A két ország által az Északi Áramlat-2-ről kiadott
nyilatkozatban foglaltak az orosz állami költségve-
tésbe juttatnak több pénzt, amelyet az Egyesült Álla-
mok elleni cselekményekre és az Ukrajna elleni
katonai agresszió finanszírozására fordíthatnak. Ezt
a pénzt önkényuralmi rendszerek támogatására és az
ukrán nép mellett a fehéroroszok, a grúzok és Orosz-
ország többi szomszédja ellen fordítják annak meg-
akadályozására, hogy maguk dönthessenek a saját
sorsukról” – hangsúlyozták.

Az amerikai elnök közbenjárását kérők úgy vélik,
Oroszországnak lehetősége nyílik arra, hogy Ukraj-
nát és Európát a gázellátás leállításával vagy meg-
szüntetésével zsarolja, illetve szabotálja, és
ellehetetlenítse az Ukrajnán keresztüli gázszállítást.

Az aláírók ezért azt szorgalmazzák, hogy töröljék
el azt az előírást, amely szerint a szankciókról szóló
jelentéseket augusztus végéig be kell nyújtani az

amerikai kongresszushoz, vonják vissza az Északi
Áramlat-2 elleni szankciók indokolatlan lemondását,
és követeljék meg a gázvezeték beindításához szük-
séges összes tanúsítvány megszerzését.

Kiemelték: az Északi Áramlat-2 olyan európai üz-
leti körök gazdagodásához is hozzájárul, amelyek vé-
delmezik Vlagyimir Putyin orosz elnök szerintük
önkényuralmi politikáját. „Ez nem az az út, amelyhez
Amerika vissza kívánt térni. Nagyon nehéz lesz hinni
a demokrácia hatalmának helyreállításában anélkül,
hogy átgondolnák a döntésüket” – fogalmaztak leve-
lükben.

A levél aláíró között van két képviselő a Petro Po-
rosenko volt elnök vezette Európai Szolidaritás és
kettő a Hang párt frakciójából, valamint Aljona Hety-
mancsuk, az „Új Európa” elemzőközpont igazgatója,
vagy Mihajlo Zsernakov, a DEJURE Alapítvány ve-
zetője.

Az Egyesült Államok és Németország másfél hete
jelentette be, hogy hivatalosan megállapodott a gáz-
vezeték építésének befejezéséről. Erről közös nyilat-
kozatot adtak ki, amelyben Ukrajnának is tettek
néhány ígéretet. Berlin például pénzügyi segélyt
ígért.

Az Északi Áramlat-2 egy 9,5 milliárd eurós pro-
jekt, amelynek keretében két új, összesen évi 55
milliárd köbméter szállítási kapacitású vezetékkel
bővül a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áram-
lat. Nyomvonala az oroszországi Viborgtól a né-
metországi Greifswaldig tart. Kiépítésével
Oroszország elvileg kiiktathatná Ukrajnát mint
tranzitországot, és egyetlen útvonalra terelhetné át
az Európának szánt orosz gázszállítmányok 80 szá-
zalékát. (MTI)
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Szerkeszti: Benedek István

Jelen állás szerint hamarosan kü-
lönadóval számolhatnak azok, akik-
nek 15 évesnél régebbi autójuk van.
Tánczos Barna környezetvédelmi
miniszter egy televíziós interjúban
elmonda, az Európai Bizottság ja-
vaslata, hogy Romániának megol-
dást kell találnia arra, hogy
elbátortalanítsa az embereket attól,
hogy 15 évesnél idősebb autót vá-
sároljanak. Ezáltal természetesen
csökken a szennyezés, aminek az
alacsonyabb szintre hozását Romá-
nia vállalta a közúti infrastruktúra
fejlesztéséhez szükséges összege-
kért cserébe. Florin Cîţu miniszter-
elnök szerint a gazdasági növekedés
nyomán egyre többen engedhetnek
majd meg maguknak új autót, és a

roncsautóprogramok keretében az
állam is támogatást nyújt az új
jármű vásárlásához.

Ezzel semmi baj nem lenne, ha
egy gazdasági és infrastrukturális
szempontból fejlett országról be-
szélnénk. Azonban – sajnos – Ro-
mánia nem tartozik ezek közé. Az
ország nagy része egyik napról a
másikra él, nem rendelkezik megta-
karítással. A közszállítás és az uta-
zási lehetőségek (például egy
kisebb faluból be a közeli városba)
korlátozottak, így sok személynek
az autó nem luxuscikk, hanem lét-
szükséglet. Szüksége van rá, hogy
be tudjon menni a városba dolgozni
és ügyeket intézni. Ezt a feladatot
pedig bármelyik személyautó 
képes ellátni. Igen, sok esetben 20
évnél is idősebb autókkal közleked-
nek az emberek, mert nincs amiből

lecserélni egy 10 évesre sem, nem-
hogy újra.

Azt a tényt sem szabad elfelej-
teni, hogy Romániában az autók át-
lagéletkora egy évvel ezelőtt 16,3
év volt, és 75%-uk 10 évesnél idő-
sebb. Azóta feltehetően tovább
romlott a helyzet, hiszen a korláto-
zások miatt kevésbé volt szükség az
autóra, így kevesebben cserélték ki.
Ez azt jelenti, hogy az átlagos au-
tókra terveznek kivetni egy új adót,
ami mindenképpen érinteni fogja az
emberek pénztárcáját. Természete-
sen arról sem szabad elfeledkezni,
hogy Románia valóban Európa au-
tótemetője, roncsautó-gyűjtőhelye
lett, és valahogy gátat kellene vetni
annak, hogy ne kerüljön be még
több „szemét”. Az év elején ezzel
kapcsolatban is voltak hangok,
hogy betiltják a 15 évnél idősebb

autók beíratását. Nem tudni, hogy
jelenleg mi van ezzel a tervezettel.
Ez járhatóbb út lenne, és nem súj-
taná annyira azokat, akiknek lét-
szükséglet az autó, de nem tudnak
újat, újabbat vásárolni.

A roncsautóprogram bizonyos
esetekben kedvező lenne, de túl sok
az a nyolc év, amit az autó Románi-
ában kell töltsön beíratva, hiszen ez
az egyik kritériuma annak, hogy le
lehessen adni. Nagyon sok roncs
2017 után került be az országba, mi-
után megszüntették a regisztrációhoz
szükséges zöldadót. Ami azt jelenti,
hogy ezek a gépjárművek még csak
négy éve vannak itt, tehát még egy
ennyit el kellene töltsenek a román
utakon ahhoz, hogy megfeleljenek a
roncsautóprogram követelményé-
nek. Ez az egyik gond a „rabla”
néven elhíresült programmal, a
másik az, hogy aránytalanok a támo-
gatások. Luxusautó vásárlásához is
lehet igényelni, és amennyiben az
adott autó hibrid vagy plug-in hibrid,
a vásárló megkapja a több tízezer

eurós autójára a 3000–5000 eurós tá-
mogatást. Miközben, ha valaki ösz-
szekuporgatja a pénzét egy új autóra,
amiben egyszerű belsőégésű motor
van, és az értéke 8000–10.000 euró,
kaphat 1600 euró támogatást. Kül-
földön egyre inkább kezd divatba
jönni, hogy a támogatást a megvásá-
rolni kívánt autó ára is befolyásolja,
egy bizonyos ár fölött pedig nincs tá-
mogatás. Ezt Romániában is érde-
mes lenne alkalmazni.

Egy másik gond, hogy a régi
autók újrahasznosításáról nem szól
a fáma. Nem tudni, mi lesz a sor-
suk. Igen, a levegőt már nem fogják
szennyezni, de azonkívül? Roncs-
ból pedig egyre több lesz, hiszen a
fogyasztói társadalom mind gyak-
rabban cseréli az autóját. Már nem
10–15 évre vásárolnak járművet,
hanem 5–6 évre. Illetve nagy való-
színűséggel nem is tartana annyit
egy új autó, mint a régiek, hiszen
több olyan eleme van, ami meghi-
básodhat. Ha pedig valami elromol-
hat, az el is romlik.

A szegény embert az ág is húzza
Megadóztatják a 15 évesnél idősebb autókat

Nagy-Bodó Szilárd
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Az eddigieknél színesebb,
gazdagabb, tartalmasabb volt
az idei Nyárádmente Feszti-
vál, szinte mindenhol valami-
vel többet adtak hozzá a
szervezők, akik elégedetten
nyilatkoztak az elmúlt napok
eseményeiről, a résztvevői
számokról és támogatókról.
Szórakoztató, sport- és kultu-
rális programok egész sorát
vonultatta fel a fesztivál az
esti koncertek mellett, emel-
lett figyeltek a hagyomány-
ápolásra, identitásőrzésre is,
egyszóval csak az nem talált
kedvére való programpontot,
aki ki sem ment a helyszínre.

A város főterének egyik oldalát a
helyi termelők és kézművesek
standjai foglalták el, ahol az eddigi-
eknél több, összesen 42 kiállító és
árusító sorakozott fel három napon
át horgolt, gyurma, quilling, sújtás,
gyöngy és papír ékszerekkel, nép-
viseleti darabokkal, szőttesekkel,
varottasokkal, hímzett darabokkal,
szalmadíszekkel és szalmakalapok-
kal, újrahasznosított papírtárgyak-
kal, díszekkel, horgolt játékokkal,
díszes viaszgyertyákkal, festett nép-
művészeti tárgyakkal és dekorációs
darabokkal, bőrdíszműves munkák-
kal, de kínáltak levendulaterméke-
ket, szárazvirág-kompozíciókat,
könyveket, edényeket is. Hogy a
szem mellett a szájnak is legyen in-
gere, néhány standon házi készítésű
finomságok sorakoztak: lekvárok,
szörpök, méz és méztermékek, tej-
krémek, mézespogácsák, míg a vá-
rosháza előtt megnyitott Bor térre a
Csípán-pálinkaház számos nedűje
mellett a móri Paulus- és Lincz-pin-
cészet többféle borával várták az ér-
deklődőket, „korcsolyának” pedig a
helyi Gabriella tejtermékeiből lehe-
tett válogatni vagy berekeresztúri
lekvárokat választani. A gazdag kí-
nálatot nemcsak szemlélni lehetett
és vásárolni belőle, hanem szakmai
alkalmat is biztosítottak mellé, hogy
beszéljenek róla, hiszen az elkövet-
kező időben többet fognak foglal-
kozni ezekkel a termékekkel. (Az
erről szóló szakami bemutatóról
egy külön cikkben szólunk.)
Kultúra, sport, 
szakmai beszélgetés

Nem szorult háttérbe a kultúra
sem a fesztiválon, hiszen múlt hét-
főn megnyílt egy különleges tech-
nikájú festmény- és grafikakiállítás,
majd csütörtök este a Bekecs Nép-
táncszínház mutatta be másodszor
legújabb táncszínházi produkcióját,
pénteken délután a művelődési ház-
ban Bartus Mihály nyárádmenti ter-
mészetfotóit csodálhatták meg az
érdeklődők, majd Csata Éva íróval
találkozhattak, beszélgethettek, de-
dikáltathattak könyvet. Szombaton
Fábián Zoltán Őrzöm a lángot című

zenei előadására lehetett beülni, a
helyi gyermekkórus és az óvodások
műsorának tapsolni. Vasárnap ötö-
dik alkalommal került sor a Táncol
a Nyárádmente című néptáncfeszti-
válra, ahol a helyi Bekecs öt korcso-
portja lépett fel, valamint a
felső-nyárádmenti községek nevé-
ben az Aranyos és az alsó-nyárád-
mentieket képviselő Kalangya és
Búzavirág együttes gyűjtötte szín-
pad elé a nézőket a hőségben is. A
járványhelyzet és a nyaralások ide-
jén csupán 130 személy volt a szín-
padon, de idén nem is a létszám volt
a lényeg, hanem hogy egyáltalán le-
gyen rendezvény, fellépési lehető-
ség, ezért Benő Barna szervező
annak is örül, hogy ennyi táncost is
sikerült elhozni.

A gyerekeknek egyéb programo-
kat is kínáltak, egész héten lovas
íjásztábor működött, amelynek
résztvevői szombaton tartottak be-
mutatót a tanultakból, és Pászka
Lehel nemcsak oktatói, hanem sze-
mélyes tehetségét is megmutatta.
Vasárnap kézműves-foglalkozásra,
később koncertre várták a kicsiket,
a szórakozás mellett sporttevékeny-
ségekbe is be tudtak kapcsolódni.
Ugyanis vasárnap számukra futó-
versenyt szerveztek, ahol négy kor-
csoportban és távban több mint
félszázan mérték össze fürgeségü-
ket, s minden, a versenyt teljesítő
gyerek egy egyedi Finisher érem-
mel gazdagodott, a legjobbak pedig
serleget vihettek haza. A gyerekek
a szombati kerékpáros rendezvé-
nyekbe is bekapcsolódtak, a felnőt-
tekkel együtt tekertek körbe a
kisváros főutcáin, érintették Deme-
terfalvát is, de a Székelybőbe terve-
zett kerékpározást már csak a
felnőttek vállalták, akik ezt nem is
bánták meg, mert meglátogatták a
felújítás alatt álló katolikus templo-
mot, a helyiek pedig fánkkal ked-
veskedtek a bringásoknak. 

Siklódi Csaba szervező el-
mondta: két évvel ezelőtt is volt ha-
sonló próbálkozás, mert a
fesztiválon ennek is helye van. Bár
Nyárádszeredában van egy kerék-
páros közösség, az idei megmozdu-

lás célja a bicikli népszerűsítése
volt mint szabadidős, sport- és köz-
lekedési eszköz, továbbá, hogy ke-
rékpározásra bírják a gyerekeket,
felnőtteket, családokat. Bicikliver-
senyekről még nincs szó, mert
ehhez először az alapokat kell le-
rakni (ezért is cserkészték be a gye-
rekeket is), de már most ígérik,
hogy ezeknek a programoknak lesz
folytatása. A témát elméleti szem-
pontból is megközelítették, az ifjú-
sági udvarban szakmai beszélgetés
volt, ahol a kerékpárosok mellett
részt vett Szereda és Jedd polgár-
mestere (hiszen a megyeközpontot
kerékpáron maguk mögött hagyó
személyek szinte már csak ebbe az
irányba tudnak közutakon közle-
kedni, sportolni), autósoktatót is
meghívtak, aki a kérdés törvényes
oldalát közelítette meg. Szó esett
ennek a megyei útnak a kiszélesíté-
séről, hogy a bringások is biztonsá-
gosabban haladhassanak, de a
nyárádmenti kisvasút helyébe el-
képzelt kerékpárút is szóba került,
amelynek akár komolyabb turiszti-
kai hozadéka is lehet a jövőben.

És akkor még nem is szóltunk a
papok és polgármesterek pénteki
futballmérkőzéséről, ahol az első
félidőben a lelkészek mutatkoztak
eredményesebbnek, de a folytatás-
ban az elöljárók taktikát váltottak,
és végül alaposan kitömték az ellen-
fél hálóját.

A szeredai gyerekekről azt is el
kell mondani, hogy nemcsak a
sportban jeleskedtek, hanem tanu-
lásban, tantárgyversenyeken és
egyéb programokban is kitűnő tel-
jesítményeket értek el. Szombaton
délután az önkormányzat díjazott
45 napközis, 6 előkészítő osztályba
járó és 26 elemista gyereket és azok
pedagógusait, valamint a középis-
kola 12 diákját és három tanárát, ők
mindannyian megyei, országos és
nemzetközi szinten jeleskedtek.
Ugyanakkor országos bajnokságo-
kon részt vevő sportolókat is elis-
merésben részesítettek: 14
labdarúgót, 2 birkózót és egy tek-
vondóban nemzetközi szinten jól
teljesítő diákot, illetve azok edzőit.

Buli buli után
Nem panaszkodhattak azok sem,

akik szórakozni, bulizni szerettek
volna – nem volt hiány ezekből. A
koncertek sora pénteken kezdődött
a 4S Street fellépésével, szombaton
pedig a Titán koncertjére sereglő tö-
meget egy órára szétkergette a ziva-
tar, de utána folytatódott a
szórakozás, amely a Bagossy test-
vérek és csapatuk fellépésével csú-
csosodott ki, ekkor már ezrek
tolongtak a kordonon kívül és belül
(minden rendbontás nélkül, civili-
záltan), majd vasárnap este Simó
Annamária előzte meg a színpadon
a végleges feloszlását bejelentő
Intim Torna Illegált. Akiknek ez
sem volt elég, azokat az ifjúsági ud-
varra várták tovább bulizni péntek
és szombat éjszaka egyaránt, és itt
is tele volt a tér fiatalokkal. A ren-
dezvénysorozatot záró látványos tű-
zijáték méltó megkoronázása volt a
fesztiválnak. 
Ezrek élvezték a nyarat

Szerették volna, hogy ne csak bu-
liból, szórakozásból álljon a feszti-
vál, hanem kultúra, sport,
hagyományőrzés is helyet kapjon itt
– mondta el értékelő gondolatait a
Népújságnak Nyárádszereda pol-
gármestere, aki úgy érzi, hogy az

idei fesztivál minden tekintetben és
minden területen valamivel többet
hozott a tavalyelőtti rendezvénynél:
a gyermekfoglalkozások jobban ha-
sonlítottak egy gyermeknapi ren-
dezvényhez, a lovas táborba is két
nap alatt elfogytak a helyek, és itt is
az eddigi legjobb programokat tud-
ták biztosítani, a gyerekek, szülők
és az oktató nagy megelégedésére.
Az eddigi rendezvények legmaga-
sabb rangú vendége Péter Ferenc
megyei tanácselnök volt, az idei
megnyitón már nemcsak ő volt
jelen, hanem Cseke Attila fejlesztési
miniszter is, de a főtéren megfordult
ezrek és akár a kiürült söröshordók
számának növekedése is igazolja,
hogy az előző évek eredményeit fe-
lülmúlták (ha nem is ez volt a cél).
Látszik, hogy nem kellett túl nagy
reklám, elég volt, hogy megszer-
vezzék, és a kultúrára, szórako-
zásra, sportra kiéhezett emberek
azonnal megmozdultak. Fele ener-
giával és pénzzel népszerűsítették
az idei programokat, és a közösségi

oldalak is sokat nyomtak a latban,
hiszen szinte mindenről fényképek,
felvételek kerültek fel oda, és ez is
megmozdította a nyárádmentieket
és más vidékek, városok lakóit. Azt
is megjegyezte Tóth Sándor, hogy
mindezeken túl egy többlettel gaz-
dagodott a település a fesztivál ideje
alatt. „Egyet visszaléptünk a törté-
nelemben, és identitásunkhoz méltó
székely kaput avattunk” – toldotta
meg az elöljáró, hiszen sikerült le-
bontani a kommunizmus egyik jel-
legzetességének számító
vasszerkezetű kaput a református
temető elől, amelynek párja minden
ipari létesítmény előtt ott állt a tele-
pülésen a múlt rendszerben.

A szervezők számításai szerint
három nap alatt 15 ezer ember for-
dult meg a fesztiválon, ebből leg-
többen, 8 ezren a Bagossy-
koncerten vettek részt.

A rendezvényeket megtisztelte
jelenlétével a magyarországi Mór,
Örkény, Zalaegerszeg és Aszód
testvérvárosok küldöttsége is. Ez
utóbbi település új polgármestere,
dr. Pénzes Tibor Szabolcs kifejtette:
azért is tartotta fontosnak, hogy el-
látogasson a testvértelepülésre, mert
az önkormányzati szinten túllépve a
két város lakossága és intézményei
közötti kapcsolatok újraértékelésére

törekszik, és az erdélyi kapcsolat
azért is fontos számára, mert ő is
Székelyföldön született.

Az idei fesztivál a tervezettnél
kevesebb pénzbe került – tudtuk
meg Szereda polgármesterétől, hi-
szen próbáltak költséghatékonyan
szervezni (még az utolsó héten is le-
mondtak egy fellépőt, mert jelent-
kezett ingyen koncertező is). A
rendezvény fő támogatói voltak: a
Maros Megyei Tanács, a Nyárád-
mente Kistérségi Társulás, Nyárád-
szereda önkormányzata, a
Nyárádszeredai Ifjúsági Szervezet,
az RMDSZ, a magyar kormány
Nemzetpolitikáért Felelős Államtit-
kársága és a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. A fesztivált további 12
helyi és térségbeli vállalkozás tá-
mogatta a költségek fedezésében,
ugyanakkor hét csatorna volt mé-
diapartnere a fesztiválnak, a szerve-
zői csapatban 13 személy dolgozott
heteken át, a hét végén pedig 25 ön-
kéntes és 15 pedagógus is besegített
– mindannyiuknak köszönet jár a
derekas munkáért.

Kevesebb pénzből is tudtak többet felmutatni
Gazdagabb volt a Nyárádmente Fesztivál

Gligor Róbert László

Értékőrzés, szórakozás és megújuló életérzés – mindezt egyszerre nyújtotta az idei Nyárádmente Fesztivál        
Fotó: Nyárádmente Fesztivál



Az önfeledten nyaralók számára a nyár egyik
veszélyforrását a szabad vizek és a strandok
jelentik. Minden évben emberáldozatokat
követel az alapvető szabályok figyelmen
kívül hagyása. Egy folyó, tó, a hullámzó ten-
ger, de akár egy strandfürdő medencéje is
komoly veszélyeket rejthet.

Évente világszerte több százezer ember fullad
vízbe, és a statisztikai adatok szerint az áldozatok
fele gyermek. Idén a tengerparti nyaralók között fi-
atalok is, idősebbek is lelték halálukat a tengerben.
De hetente szólnak híradások az ország folyóvizei-
ben fürdőző fiatalok, kiskorúak vízbe fulladásáról
is. Múlt héten a Motru folyóba fulladt egy nyolcé-
ves gyerek és a mentésével próbálkozó 81 éves
férfi, aki a testvérek közül csak a kisebbiket tudta
kimenteni. A fuldokló gyereke megmentésével pró-
bálkozó édesanya is a folyóba fulladt. A Szeret fo-
lyóban is több fiatal lelte halálát. Idén Maros
megyére nem volt jellemző az előző években tapasz-
talt vízbefulladásos esetek nagy száma, remélhetőleg
ez így is marad.

A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
tűzoltói néhány hete búvárokkal és az egység mentő-
csónakjaival gyakorolták az életmentő akciókat Me-
zőtóháton (a mellékelt felvételen). Vízből való
mentést, vízbe fulladás esetén a keresési módszereket,
illetve az áradások alkalmával az emberek mentését
gyakorolták a marosvásárhelyi, dicsőszentmártoni,
marosludasi és sármási egységek munkatársai.
A vízbe fulladás nem látványos

Folyó- és állóvizekben fürdeni csak azokon a he-
lyeken ajánlott, ahol a tiltótábla nem jelzi annak el-
lenkezőjét, vagy kifejezetten erre a célra kijelölt
fürdőhelynek van nyilvánítva. Szabad vizek mentén
a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő für-
dőzés, tiltott helyeken különösen veszélyes. A legna-
gyobb gondot a bányatavak, illetve a természetes
fürdőhelyek jelentik, ahol kiszámíthatatlan a víz
mélysége, a folyóvizekben az alattomos sodrás, ör-
vény jelenthet veszélyt. Megeshet, hogy a magabiz-
tosan úszó személy is váratlan nehézségekkel
szembesül, például egy folyószakasz erős sodrása,
amikor a bajban lévő a víz alá kerülve pánikba esik.
Egy ideig vissza tudja tartani a levegőt, megakadá-
lyozva a víz leszippantását a légutakba, ám az oxigén-
hiány egy idő után reflexes levegővételt eredményez,
és a tüdőt víz árasztja el, amit a zihálás, kapkodás csak
súlyosbít. A szakemberek szerint a vízbe fulladás
csendes, gyors és egyáltalán nem látványos. Ennek
oka az ösztönös, reflexszerű reakciók, mivel a ful-
dokló nem tud megfelelően levegőt venni, a szervek-
hez nem jut elegendő oxigén, ezért az áldozat nem tud
olyan mozdulatokat tenni, melyekkel segítséget kér-
hetne. A karok önkéntelenül a víz felszíne alatt evez-
nek, próbálják a fejet a víz felett tartani, a fej pedig
hátrafeszül, hogy a víznek a szájba jutását megakadá-
lyozza. Ezek azonban önkéntelen mozdulatok.
Ugyancsak ezek az öntudatlan reakciók okozzák azt,

hogy a fuldokló nem képes reagálni a környezetére,
így az utasításokat sem tudja követni, nem képes se-
gítséget kérni, de a felé nyújtott kezet, tárgyat sem
tudja megragadni, a megmentésére érkezőben meg-
kapaszkodni. Annak ellenére, hogy az utasításokat
nem tudja követni az áldozat, ösztönösen megpróbálja
magát a víz felszíne felett tartani, akár úgy is, hogy
ezzel a megmentésére érkezőt a víz alá nyomja.
Ennek következményeként előfordulhat, hogy a ful-
dokló segítségére siető személy maga is áldozattá
válik. Egyébként a tiltott helyen való fürdőzés az élet-
veszély mellett szabálysértésnek is minősül. 
Tanácsok a biztonságos fürdőzéshez

A biztonságos fürdőzés érdekében érdemes a szak-
emberek alábbi tanácsait megfogadni:

– Gyermekeket sem a vízben, sem a vízparton nem
szabad felügyelet nélkül hagyni. Csakis szülők, illetve
felnőtt felügyelete alatt fürödjenek.

– Lehetőség szerint csak az erre kialakított helyszí-
neken kell hűsülni, csobbanás előtt pedig mindenképp
ajánlatos felmérni a fürdőzésre kiszemelt vízterület
sajátosságait, a mederviszonyokat, ugyanakkor tájé-
kozódni a várható időjárásról.

– Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.
– Vízbe ugrás előtt érdemes meggyőződni a víz

mélységéről, mivel a rossz helyzetértékelés komoly
sérülést, bénulást vagy halált okozhat, akárcsak a híd-
ról, épületelemekről való ugrálás.

– Nem ajánlatos közvetlenül étkezés után, teli gyo-
morral fürödni. Az emésztés utáni fiziológiai állapot
az arra hajlamos személyeknél a hideg víz hatásával
együtt nagy megterhelést jelent a szívnek, ami szív-
ritmuszavart okozhat és ennek következtében fulla-
dásveszélyt jelenthet. 

– Szeszes ital fogyasztása után, gyógyszer vagy
más kábító hatású szer miatti bódult állapotban is tar-
tózkodni kell a szabadvízi fürdőzéstől.

– Napozás után zuhanyzással vagy más módon aján-
lott hűsölni, felhevült testtel vízbe ugrani ugyancsak ve-
szélyes, a hirtelen hideghatás reflexes légzésmegállást
okozhat. Egy veszélyforrás késői észlelése a pánikreak-
ció beindításán keresztül sodorhatja bajba a fürdőzőt. 

– Szív- és érrendszeri, légző-, továbbá mozgás-
szervi betegségben szenvedők kísérő nélkül ne füröd-
jenek.

– Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon fel-
fújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), és
azon lehetőleg ne aludjon el.

– A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható
vízi játékok után ne ússzanak, mert az életüket veszé-
lyeztetik, ha ezt mégis megteszik, és elsodródnak, ma-
radjanak a felfújható eszközön, míg a segítség
megérkezik, ne hagyják el azt.

– Ha valaki úgy érzi, fázik, remeg a vízben, azonnal
menjen ki a partra és törölközzön, szárítkozzon meg.

– Amennyiben hínáros vízen próbálnak átúszni, azt
a lehető legrövidebb mozdulatokkal kell megtenni.

– A hirtelen változó, szeszélyes időjárás miatt na-
gyon fontos figyelni a viharjelzéseket, és az első jel-
zésre kijönni a vízből.

– Veszélyhelyzetben a 112-es egységes hívószámon
kell azonnali segítséget kérni. 

A zsebtolvajok élnek a lehetőséggel
Éberen kell őrizni 
az értéktárgyakat

A zsebtolvajok által elköve-
tett lopások megelőzésére fi-
gyelmeztet a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség, és min-
denekelőtt a közszállítási jár-
műveken utazók és a
buszmegállóban várakozók fi-
gyelmét próbálják ismételten
felhívni. A zsebtolvajok tény-
kedésére a közösségi oldala-
kon is gyakran figyel-
meztetnek, időnként fotókat
is osztottak meg gyanús cso-
portokról.

A zsebtolvajok rengeteg mód-
szerrel, könnyedén ellophatják az
értékeinket, ha nem figyelünk
eléggé. Úgy is képesek belenyúlni
a táskánkba, ha a zsebükben van a
kezük. Látszólag zsebre dugott kéz-
zel állnak a kiszemelt áldozat mel-
lett, közben saját, kivágott
zsebükön keresztül a kabátjukból
kinyúlva kezdenek mások táskájá-
ban keresgélni.

A hatóságok egyre tehetetleneb-
bek a világ minden táján előforduló
jelenséggel, a zsebből, táskából a
pénztárcát, értéktárgyakat észrevét-
len kiemelő zsebtolvajlással szem-
ben. Nemzetközi kutatások
kimutatták, hogy a zsúfolt helyeken
a tolvajok általában azt használják
ki, hogy az emberek nem képesek
egyszerre többfelé figyelni. A zseb-
tolvajok figyelik a lehetséges áldo-
zatokat, azt, ami számukra előnyös
lehet: figyelmetlenség, fáradtság,
elővigyázatlanság, amire már abból
is következtet a tolvaj, ha valaki
könnyelműen, jól látható helyen tá-
rolja az értékeit, nincs felkészülve a
tolvajok jelenlétére, vagy ha ittas. 

A rendőrségi figyelmeztetés sze-
rint a zsebtolvajok kedvelik a zsú-
folt helyeket, a közszállítási
járműveket éppúgy, mint a koncer-
teket, fesztiválokat, strandokat, für-
dőhelyeket, piacokat stb. A
zsebtolvajok nappal a tömegközle-
kedési eszközökön aktívabbak,
főleg csúcsforgalmi órákban, illetve
hétvégeken, ünnepnapokon, de a
piaci, nagyáruházi útvonalakon is.
Kihasználják az idős, vidéki, sietős
vagy fáradt emberek figyelmetlen-
ségét. Általában csoportosan –
három vagy öt személy – indulnak
lopni, és mindenkinek jól meghatá-
rozott szerepe van. A forgatókönyv
szerint egyik végzi a figyelemelte-
relést, valamivel magára vonja a fi-
gyelmet, a másik kilopja a
pénztárcát az áldozata zsebéből
vagy táskájából és tovább is adja
egyik társának, így ha elkapják, az
ellopott tárgy már nincs nála. A tol-
vajok kabáttal, pólóval, valamilyen
ruhaneművel, folyóirattal vagy rek-
lámszatyorral rejtik el azt a kezüket,
amelyikkel a lopást végrehajtják.

A legsebezhetőbb, legkönnyebb
áldozati kategória a zsebtolvajok
számára az idősebb korosztály, de a
más településekről, vidékről érke-

zőkre is mágnesként tapadhatnak a
tolvajok. Az idős emberek túlzott
jóhiszeműsége, hiszékenysége mel-
lett hátrány az éberség hiánya és a
reakcióidő csökkenése. A más tele-
pülésekről és vidékről érkezőkről
pedig sejtik a zsebtolvajok, hogy
nagyobb pénzösszeggel érkeznek a
megyeszékhelyre, és nincsenek
tisztában a zsúfolt helyek rejtett ve-
szélyhelyzeteivel sem. Időnként a
közösségi oldalon egyik-másik
zsebmetsző banda fotóit megoszt-
ják azok, akiknek sikerül róluk fel-
vételt készíteni, ekként
figyelmeztetik embertársaikat. 
Miként védekezhetünk?

A rendőrségi közleményben fog-
laltak szerint a gyanútlan emberek
az alábbi elővigyázatossági intézke-
désekkel kerülhetik el, hogy áldo-
zatokká váljanak: 

– Amíg tömegközlekedési jár-
műre várnak, legyenek figyelmesek
a mellettük várakozóra, annak szán-
dékaira.

– Készítsék elő időben a busz-
jegy árát azért, hogy senki se lát-
hassa, mennyi pénz van a
pénztárcában, és hol tartják.

– Ha több csomaggal utaznak, a
pénzt abba a csomagba helyezzék,
amelyiket állandóan szemmel lehet
tartani.

– A táskájukat tartsák maguk
előtt és lehetőleg karjukkal szorít-
sák a testükhöz.

–Ha leülnek, ölben fogják a cso-
magjukat, semmiképp se kifele
vagy a szomszéd széke fele.

– A zsebtolvajok könnyű prédá-
nak tartják a cipzáras, mágneszáras
táskákat, míg a csatossal nehezeb-
ben boldogulnak. 

– Ne hordják a pénztárcát vagy
telefonjukat a nadrág farzsebében,
mert könnyedén kiemelhető le-, il-
letve felszálláskor. 

– Lehetőleg ne olvassanak a jár-
műveken, mert ez a figyelmüket el-
vonhatja, és könnyen áldozatokká
válnak.

– A kabát oldalsó zsebéből is
könnyedén kiemelhetik a zsebtolva-
jok az értékeket, ezért ott semmi-
képp se tartsák pénztárcájukat vagy
okmányaikat.

– Amikor nagyobb pénzösszeg-
gel utaznak, kerülni kell a tömeg-
közlekedési eszközöket, kérjenek
meg egy ismerőst, vagy hívjanak
taxit.

– Zsúfolt helyeken vagy közszál-
lítási eszközökön lehetőleg ne tele-
fonáljanak, mert az is elvonhatja a
figyelmüket, ugyanakkor egyik ke-
züket lefoglalja.

– A bankkártyájukra ne jegyez-
zék fel a PIN-kódot, de a kártya
mellett se tartsák a jelszavukat tar-
talmazó cetlit. Amennyiben ellop-
ták a bankkártyájukat, azonnal
értesítsék a bankot.

– Ha késői órában utaznak, ami-
kor kevés az utas a járműveken,
ajánlott a sofőrhöz minél közelebb
foglalni helyet, vagy bizalomkeltő
utasok közelébe ülni. 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska
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Laurel Hubbard történelmet írt a tokiói olimpián,
hisz ő az első nyíltan transznemű sportoló, aki olim-
pián indulhatott. Tokióban  nem jutott el érem köze-
lébe, egyetlen érvényes fogása sem volt a női plusz 87
kilósok között. A férfiként született, de 2015 óta már
nők között szereplő Hubbard indulását sok vita és rosz-
szallás övezte. Azzal a legtöbb
ellenfele is egyetért, hogy a
sport egyetemességét és általá-
nos hozzáférhetőségét szem
előtt tartva transzneműek is ver-
senyezhessenek, de eközben
sokan támadják, hogy olyan bi-
ológiai előnyei vannak, amelye-
ket a hormonkezelések sem
tüntethetnek el. Ezután pedig
nehéz fair versenyről beszélni. A Nemzetközi Olimpiai
Bizottság feltételei szerint a nők között azok indulhat-
nak, akiknek 10 nanomol/liternél kisebb a tesztoszte-
ronszintjük, és ezt a szintet legalább 12 hónapig
hozzák az első versenyük előtt is. Hubbard természe-
tesen megfelelt ennek a szintnek, de sokak szerint rosz-
szul lőtték be ezt a küszöbértéket, túl magasnak
találják, és leginkább azt kifogásolják, hogy Hubbard
átment a férfipubertáson, így fejlettebb vázizomrend-
szere van. 

Szufian El Bakkali 1980 óta az első futó lett, aki nem
Kenyából érkezve nyeri meg a 3000 akadályt az olim-
pián. A marokkói atléta lett az, aki Tokióban megsza-
kította az afrikaiak kilenc olimpián át tartó sorozatát.

1980-ban a lengyel Bronislaw Malinowski volt az
utolsó nem kenyai aranyérmes.

Megbüntethetik az amerikai súlylökő Raven Saun-
derst, aki az érem átvételekor keresztbe rakva emelte
magasba a kezeit, ezzel tiltakozván az emberi jogok

megsértéséért Kínában, ahon-
nan az aranyérmes Kong Li-
csao érkezett. A NOB tiltja a
politikai állásfoglalást a dobo-
gón, ám 1968 óta, amikor két
színes bőrű amerikai atléta ma-
gasba emelt ököllel demonstrált
az érmek átvétele után, ezt ne-
hezen lehet megakadályozni. A
mostani gesztus különösen azért

érzékeny, mert Kína nem a toleranciájáról híres, ha két-
ségbe vonják politikai cselekedeteinek jogosságát. 

Egy sprinternek a 200 méter lefutása körülbelül 20
másodpercébe telik, a brit Adam Gemilinek viszont két
perc kellett, hogy célba érjen a tokiói olimpia egyik elő-
futamában. A sprinter még kilőtt a rajtgépből, de két
lépés után sétára váltott. A jobb combhajlítóját fogta, és
mint később kiderült, izomszakadása is lett. Gemili sé-
rülése ellenére sántikálva teljesítette a kétszáz métert,
1:58,58 alatt ért be a célba, könnyeivel küszködve. A fu-
tama után azt mondta, hogy a bemelegítésnél sérült
meg, az utolsó rajtgyakorlatánál érezte, hogy baj van.
„Meg kellett próbálnom, de még most is nagy fájdal-
maim vannak. Nem tudom elhinni, hogy ez megtörtént.”

OOOO llll iiii mmmm pppp iiii aaaa iiii     
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Három érmet szereztek a magyar
kajakosok a sportág első olyan nap-
ján, amelyen döntőket is eveztek. A
legjobban a férfi egyes kajak 1000
méteres számában teljesítettek a
magyarok, akik bőven kihasználva,
hogy ezen az olimpián először töb-
ben is indulhatnak ugyanabban a
versenyszámban egy nemzet képvi-
seletében, a dobogó első két helyét
szerezték meg. Kopasz Bálint meg-
nyerte a saját elődöntőjét, Varga
Ádám pedig a második helyről kva-
lifikált a döntőbe. Itt Kopasz Bálint-
nak megint nem volt legyőzője, és
úgy szerezte meg az olimpiai arany-
érmet, hogy mindhárom futamban
(selejtezők, elődöntő, döntő), ame-
lyen rajthoz állt, elsőként haladt át
a célvonalon. Varga Ádám a döntő-
ben is második lett, itt viszont hon-
fitársa mögött, megelőzve a por-
tugál Fernando Pimentát, aki mö-
gött az elődöntőben végzett. A har-
madik magyar kajakos érem a női
500 méter kettes kajakban született
Kozák Danuta és Bodonyi Dóra
révén, akik a harmadik helyen értek
célba. Mögöttük egy másik magyar
hajó zárt Csipes Tamarával és Med-
veczky Erikával.

Szenzációs ezüstérmet szerzett
vitorlázásban, a finndingi hajóosz-
tályban Berecz Zsombor, amely
ebben a sportágban az első magyar
olimpiai érem. Csak azért nem be-
szélhetünk a nap meglepetéséről,
mert a medál már érlelődik néhány
napja, az első futamon elért 2. hely
óta. A mai, dupla szorzós éremfuta-
mot Berecz a második helyről indí-
totta, és meg is nyerte! Ahhoz
azonban, hogy megelőzze brit rivá-
lisát, Scott Gilest, utóbbinak az ötö-
dik hely alatt kellett volna végeznie,
ám Giles beérkezett a negyedik he-
lyen, és megőrizte minimális elő-
nyét Berecz előtt.

A nap második aranyérme a férfi
kötöttfogású birkózás 77 kg-jában
született. Az érem már tegnap biz-
tos volt a döntőbe jutással, ezt pedig
Lőrincz Tamás aranyra váltotta, mi-
után kiélezett csatában a döntőben
pontozással legyőzte a kirgiz Ak-
szol Mahmodovot.

A sepsiszentgyörgyi Incze
Kriszta, a harmadik erdélyi magyar
sportoló ezen az olimpián balsze-
rencséjére anyaországi ellenfelet
kapott a női birkózóverseny 62 kg-
os súlycsoportjának első körében, a
jóval tapasztaltabb, egykori világ-
bajnok Sastin Mariann személyé-
ben. Az évek azonban meglát-
szottak Sastin teljesítményén, és a
jóval fiatalabb Inczének sikerült le-
győznie. A következő ellenfél azon-
ban, a vb-címvédő kirgiz Ajszulu
Tininbekov már túl nagy falatnak
bizonyult Incze számára. Miután
azonban Tininbekov döntőbe jutott,
szerdán Incze Kriszta a vigaszágon
folytathatja.

A magyar és román sportolók
további hétfői eredményei
Atlétika. Nem jutott a női ge-

relyhajítás döntőjébe Szilágyi Réka.
A magyar atléta 57,39 méteres tel-
jesítménye a 25. helyre volt elég a
selejtezőkben. A férfi 110 méteres
gátfutás első előfutamában Szűcs
Valdó a 3. helyen végzett, és beju-
tott a szám elődöntőjébe. A férfi-
súlylökés selejtezőjében 19,81
méterrel Andrei Toader a 26. lett, és
nem jutott fináléba. Bianca Ghelber
a női kalapácsvetés döntőjében har-
madik kísérletével 74,18 méteres
egyéni csúcsot teljesített, ezzel
pedig az előkelő 6. helyet szerezte
meg.

Birkózás. Bejutott a férfikötött-
fogás 87 kg-os súlycsoportjának
döntőjébe Lőrincz Viktor, aki fi-
vére, Lőrincz Tamás után szintén
döntőben küzdhet. Lőrincz Viktor
előbb a kirgiz Atabek Aziszbekovot
győzte le magabiztos pontozással,
majd a német színekben versenyző
Denis Kudla ellen nyert szoros ta-
lálkozón. Az elődöntőben az egyip-
tomi Mohamed Metvalli ellen
nyert, ismét magabiztosan. A dön-
tőben az ukrán Csan Belenyuk lesz
az ellenfele. A 97 kg-ban Szőke
Alex megnyerte az első mérkőzését
a vigaszágon a grúz Gjorgi Meliá-
val, a bronzmeccsen azonban simán
kikapott a lengyel Tadeusz Micha-
liktól, így 5. lett. A 67 kg-ban Kor-
pási Bálint az első körben vereséget
szenvedett az örmény Karen Aszla-
nyantól, és kiesett.

Kajak-kenu. A női egyes kajak
200 méteres verseny második elő-
döntőjében Lucz Dóra, akárcsak az
előfutamban, az első helyen vég-
zett, miközben Kárász Anna a nyol-
cadik lett. A döntőben azonban
Lucz begörcsölt, így a 6. helyet sze-
rezte meg. Rossz napja volt Kárász
Annának, aki a B döntőben is csak
7. lett, azaz összesítésben a tizenha-
todik. A férfi kenu kettes 1000 
méteres számában a Ionuţ
Chirilă/Victor Mihalachi páros az
elődöntőt a második helyen fejezte
be, a döntőben pedig végül az 5. he-
lyen végzett. A B döntőben Adolf

Balázs és Fejes Dániel a 3. lett, 
összesítésben ez a 11. helyet jelen-
ti.

Torna. Érmes reményekkel várta
a gerenda döntőt Larisa Iordache,
aki a selejtezőben a második ered-
ményt érte el, olyan körülmények
között, hogy a gyakorlat közben
megsérült, és gyakorlatilag fél láb-
bal fogott talajt leugráskor. Akkor
még abban reménykedtek, hogy si-
kerül annyira helyrehozni az egész-
ségi állapotát, hogy indulhat a
döntőben, három nap kényszerszü-
net után újra is kezdte az edzéseket,
azonban a döntő reggelén be kellett

látnia, hogy nem tud versenyezni,
így visszalépett.

Vízilabda. A női torna negyed-
döntőiben Magyarország ellenfele
Hollandia válogatottja volt. A mind-
végig kiegyensúlyozott találkozón
többnyire a magyar csapat volt egy-
gólos előnyben, és egyszer sem en-
gedte át a kezdeményezést a hollan-
doknak, akik mindvégig lépéshát-
rányban maradtak. A találkozó lefú-
jása előtt aztán három gólra is
meglépett a magyar csapat, és 14-
11-es győzelemmel jutott a legjobb
négy közé. Az elődöntőben Magyar-
ország ellenfele Spanyolország lesz. 

Öt magyar érem, közöttük két arany, egyetlen nap alatt
Bálint Zsombor
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A kezdési időpontok romániai idősáv szerint.
Nyíltvízi úszás, férfi 10 km (0:30), Rasovszky Kristóf.
Atlétika, női magasugrás, selejtezők (3:10), Daniela Stanciu; női hétpróba, távolugrás (3:40), gerely-
hajítás (6:30), 800 m (15:20) Krizsán Xénia;
Kajak-kenu, férfi K1-200 m elődöntők (3:30) Csizmadia Kolos, Totka Sándor; női C1-200 m elő-
döntők (3:45) Horányi Dóra, Takács Kincső; női K1-500 selejtezők (4:00) Kozák Danuta, Csipes Ta-
mara; férfi K2-1000 m (4:30) Beke Kornél/Varga Ádám. Utána (5:35) döntők az adott
hajóosztályokban.
Öttusa, női vívás rangsorolás (7:00) Kovács Sarolta, Gulyás Michelle, férfivívás rangsorolás (10:30)
Marosi Ádám, Kasza Róbert.
Birkózás, női 53 kg nyolcaddöntők, negyeddöntők, elődöntők (5:00) Andreea Ana.
Vízilabda, női elődöntők (14:50) Magyarország–Spanyolország.

Magyar és román sportolók csütörtöki versenyprogramja

Kopasz Bálint Fotó: MTI

Lőrincz Tamás Fotó: MTI
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126 diák jelentkezett a júliusi felvé-
teli időszakban a Mathias Corvinus
Collegium (MCC) tehetséggondozó
intézmény Kolozsvári Egyetemi Prog-
ramjának (KEP) juniorképzésére. 

Az egyetemi tanulmányaikat idén elkezdő
diákokat megszólító programba a július 30-
án zárult felvételi időszakban 126-an jelent-
keztek, akik Kolozsvár hat egyetemén
folytatják majd felsőfokú tanulmányaikat.
Az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjá-
nak (KEP) juniorképzésébe azok a középis-
kolai tanulmányaikat 2021-ben befejező
diákok nyújthatták be pályázatukat, akik ősz-
szel valamely kolozsvári egyetem nappali ta-
gozatos hallgatóiként kezdik meg
tanulmányaikat. 

A juniorképzés a Kolozsvári Egyetemi
Program (KEP) első állomása, amely régi-
ónkban egyedi, egyéves tehetségprogram. A
juniorképzés célja, hogy magas színvonalú,
közös nevezőre hozott alaptudást kínáljon a
diákoknak, amit tanulmányaik és karrierút-
juk során magabiztosan használhatnak. 

A felvételi eljáráson sikeresen továbbjutó
hallgatók térítésmentesen képezhetik magu-
kat, és szállást igényelhetnek az intézmény
bentlakásában. A képzés célja a szakmai
tudás bővítésén túl a hallgatók adott készsé-
geinek fejlesztése gyakorlatorientált módsze-
rekkel, illetve a hallgatók érveléstechnikai-
logikai képességeinek és vitakultúrájának
fejlesztése, felkészítve őket a legkülönbö-
zőbb nyilvános szereplések konstruktív és
hatékony kezelésére. A képzésre felvételt
nyert hallgatóknak továbbá karriertámoga-
tást nyújtunk, illetve különböző nemzetközi
ösztöndíjlehetőségeket is biztosítunk. 

A szakmai fejlesztés és a pályaorientáció
mellett komoly figyelmet fordítunk arra,
hogy diákjaink közösségi élményekben is
részesüljenek összetartozást erősítő prog-
ramok és táborok keretében. A juniorkép-
zés után a hallgatóknak lehetőségük nyílik
jelentkezni az MCC szeniorképzésére. A
KEP második állomása a szeniorképzés,
amely régiónkban egyedi, interdiszcipliná-
ris képzés, ahol a humán és reál tudomá-
nyok területén tanuló, kiemelkedően
tehetséges hallgatók megismerhetik egy-
mást, tovább gazdagíthatják tudásukat, és

csatlakozhatnak különböző szakmai pro-
jektekhez. 

Erdélyben az általános iskolásokat foglal-
koztató Fiatal Tehetség Programban (FIT) is
lehet tanulni, erre augusztus 30-ig lehet je-
lentkezni a fit.mcc.hu oldalon. 

Az MCC 25 éve működő, mára már Kár-
pát-medence-szerte is megtalálható inter-
diszciplináris tehetséggondozó intézmény.
Célja, hogy Kárpát-medence-szerte felka-
rolja a tehetséges fiatal hallgatókat, egyedül-
álló oktatást, magas színvonalú képzést
nyújtson számukra. Az MCC KEP ugyan-

ezek szellemében nyújt a Kolozsváron ta-
nuló diákoknak képzési lehetőséget 2018
óta, az általuk választott egyetemi kartól füg-
getlenül.

A 25 éves MCC 2021 októberéig 23, a kö-
vetkező öt évben Kárpát-medence-szerte 35
magyarlakta településen teszi elérhetővé in-
gyenes programjait. Az intézmény ezt köve-
tően 3500 általános iskolás, 4000
középiskolás, 1500 egyetemista és 500
egyéb programokban részt vevő fiatal szá-
mára nyújt majd fejlődési lehetőséget. 
(közlemény)

Rekordszámú jelentkező az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjába

Nyolcvan éve, 1941. augusztus 4-én hunyt el Babits
Mihály költő, műfordító, akadémikus, a Nyugat
nemzedékének egyik legnagyobb költője. Az MTVA
Sajtóarchívumának portréja:

Szekszárdon született 1883. november 26-án nemesi-értel-
miségi családban, apja törvényszéki bíró volt. Iskoláit Pécsett
és Pesten végezte, a ciszterciek pécsi főgimnáziumában érett-
ségizett 1901-ben. A budapesti egyetem magyar-francia sza-
kára iratkozott be, de a franciát csakhamar a latinnal cserélte
fel. Nyelveket, esztétikát, filozófiát tanult, érdeklődött a mo-
dern külföldi irodalom iránt, rendkívüli műveltsége kivéte-
lesnek számított kortársai körében. Írni még középiskolás
korában kezdett, prózával, verssel és műfordítással is kísér-
letezett.

Egyetemi évei alatt, Négyesy László legendás stílusgya-
korlat-óráin kötött életre szóló barátságot Juhász Gyulával és
Kosztolányi Dezsővel. A diploma megszerzése után Baján,
Szegeden, Fogarason tanított, 1911-től Újpesten volt gimná-
ziumi tanár. 1902-től megjelenő verseire és műfordításaira fi-
gyelt fel Ignotus, a Nyugatnak a folyóirat indulása, 1908 óta
munkatársa, 1916-tól szerkesztője, majd főszerkesztője volt.

Első verseskötete 1909-ben jelent meg Levelek Iris koszo-
rújából címmel. Erőteljesen hatott rá az antik kultúra, műveit
ekkor is, későbbi korszakaiban is formai igényesség jelle-
mezte. Szemléletének konzervatív vonásai főként a kultúra
értékeinek őrzésére vonatkoztak. 1911-ben fogott bele leg-
nagyobb műfordítói munkájába, Dante Isteni színjátékát ül-
tette át magyarra. Jelentős műfordítása még Shakespeare-től
A vihar, Baudelaire-től A romlás virágai, Szophoklész Oidi-
pusz királya és az Erato című gyűjtemény.

Az 1910-es évek közepén az egyébként zárkózott költő
egyre inkább a társadalmi kérdések felé fordult. A Május hu-
szonhárom Rákospalotán című versében az 1912-es munkás-
tüntetésnek, a vérvörös csütörtöknek állított emléket.
1915-ben egyik verse miatt egy évre felfüggesztették tanári
állásából. 1916-ban jelent meg a pacifizmusát leghívebben
tükröző Húsvét előtt című verse, egy év múlva Fortissimo
című békeverséért istenkáromlás miatt indítottak eljárást el-
lene. 1916-ban publikálta első regényét, A gólyakalifát, a sze-
mélyiséghasadás problematikájának modern lélektani
feldolgozását.

Lelkesen támogatta az őszirózsás forradalmat, a proletár-
diktatúra idején a budapesti tudományegyetemen tanított,
ezért később megfosztották tanszékétől, és nyugdíját is meg-
vonták. 1918-as megalakulásakor a Vörösmarty Akadémia
alelnöke lett, 1925-től a testület elnöki tisztségét töltötte be.

1921-ben feleségül vette Tanner Ilonát, aki Török Sophie
néven ismert költőnő volt, és – mivel saját gyermekük nem
született – Sophie öccsének kislányát fogadták örökbe.
1924-ben Esztergom-Előhegyen vettek nyaralót, ettől

kezdve Babits ideje nagy részét itt töltötte, a város kulturális
életének meghatározó alakja lett. Számos neves művész lá-
togatta meg itt, emléküket a ház úgynevezett autogramfala
is őrzi.

A húszas években írta meg jelentős regényeit: 1922-ben a
Timár Virgil fiát, 1923-ban a saját újpesti élményeiből táp-
lálkozó Kártyavárat, 1927-ben az önéletrajzi ihletésű Halál-
fiai című családregényt.

Irodalmi tekintélye egyre nőtt: tagjává választotta a Kisfa-
ludy Társaság, 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátora-
ként döntő szava volt abban, kik kapják a Baumgarten-díjat.
Lapszerkesztőként szívesen adott helyet a népi költők és a fi-
atalok műveinek, de idegenkedett a szocialistáktól és a nyílt
politizálástól. József Attiláról alkotott véleményét is ez befo-
lyásolta: tehetségét ugyan elismerte, de viszonyuk nemze-
déki, esztétikai ellentétek miatt megromlott.

A harmincas években született művei közül kiemelkedik
az 50 középkori latin himnuszt tartalmazó Amor Sanctus –
Szent szeretet című fordításgyűjteménye, amelynek igényes
előszavát is ő írta. 1933-as Elza pilóta vagy a tökéletes tár-
sadalom című disztópiája (negatív utópiája) humanizmusá-
nak, háborúellenességének tükröződése. 1936-ra készült el
Az európai irodalom története című átfogó munkája, a párat-
lan műveltségű író lírai vallomása olvasmányairól, könyvél-
ményeiről, világirodalomról.

1937 áprilisában daganat okozta gégeszűkületet állapí-
tottak meg nála, állapota a műtét után csak átmenetileg ja-
vult. A fenyegető háború és súlyosbodó betegsége arra
késztette, hogy kilépjen elefántcsonttornyából, és hitet te-
gyen: az 1940-ben megjelent bibliai témájú, jelképes elbe-
szélő költeménye, a Jónás könyve emberi és művészi
fejlődésének összefoglalása. 1941 márciusában még meg-
tartotta akadémiai székfoglalóját, de ezután szinte teljesen
beszédképtelen lett, környezetével beszélgetőfüzetekben
kommunikált.

1941. augusztus 3-án a budapesti Siesta szanatóriumba
szállították, ahol másnapra virradó éjjel meghalt.

Babits költészetében az antik világ képeitől a középkoron
át a modern világig jutott el, egyike a legképgazdagabb köl-
tőknek. Szépprózája a költői szimbolizmustól a szigorú rea-
lizmusig terjed, jelentősek tanulmányai, esszéi,
irodalomtörténeti munkái is. Vallásos katolikus volt, vágyott
a hitre, amely egyet jelentett nála a humanizmussal.

Nyolcvan éve halt meg Babits Mihály

Forrás: Wikipédia



Százéves hagyományt megsza-
kítva döntöttek csütörtökön a szőlő-
tőkék közötti maximális távolság
növelésének engedélyezéséről Fran-
ciaország világhírű borvidékének,
Champagne-nak a szőlőtermelői.

Az elmúlt egy évszázadban a sző-
lősorok között engedélyezett legna-
gyobb távolság 1,5 méter volt,
amelyről a szakértők úgy gondolták,
hogy ez biztosítja a terméshozam és
a minőség ideális egyensúlyát – ol-
vasható a Phys.org tudományos-isme-
retterjesztő hírportálon. Érvelésük
szerint ha nagyobb távolság lenne a
sorok között, akkor a szőlőtőkék nem
lennének rákényszerülve, hogy ver-
sengjenek a szomszédos növényekkel
a vízért és a tápanyagokért, márpedig
épp ez a versengés segít nekik kisebb
méretű és éppen megfelelő savas-
ságú, magas minőségű termést hozni.
A szőlőtőkék és sorok közötti szűk
helyeken azonban nehezen férnek el
a metszést, trágyázást és szüretelést
végző gépek.

A champagne-i szőlőtermelők
egyesületének (SGV), kutatóknak és
pezsgőgyártóknak egy közös, 15
évet felölelő tanulmánya szerint a
szőlőtőkék közötti nagyobb távolság
20 százalékos csökkenést eredmé-
nyezne az üvegházhatású gázok kibo-
csátásában, mivel lehetővé tenné az
átállást a traktorokról a jobban és ha-
tékonyabban teljesítő gépekre.

Az SGV tanácskozó testülete múlt
csütörtökön döntött arról, hogy a jö-
vőben 2-2,2 méter is lehet a szőlőtő-
kék között, és a jelenlegi 1,2-1,3

méter helyett akár 2 méteresre is sza-
bad hagyni megnőni a tőkéket.

A tanulmány szerint a tőkék kö-
zötti távolság növelése a talaj meg-
munkálását és a kártevők elleni
védekezést is megkönnyíti. A tanács
szerint, bár így kevesebb szőlőtőke
számára van hely, a kiesést ellensú-
lyozza, hogy az egyes növények
több termést tudnak hozni.

„A szőlők ellenállóbbá válnak a
szárazsággal szemben, és kevesebb
adalékanyagra van szükségük” –
mondta az egyik helyi termelő, Vin-
cent Legras, aki 2007 óta kísérletezik
a szőlőtőkék közötti nagyobb távol-
sággal. A kezdeményezés helyi ellen-
zői a szőlőtermelők közötti
egyenlőtlenségek erősödésétől, a
helyi hagyományok sérülésétől, a
szőlőminőség romlásától és a munka-
helyek elvesztésétől tartanak.

Maxime Toubart, az SGV elnöke
szerint a termelők maguk dönthetik
el, hogy alkalmazzák-e az újítást
vagy sem; a változás így is, úgy is
lassú lesz. „Ez egy hosszú átmenet
lesz, amely egy, két vagy akár
három nemzedéken át tart majd” –
jegyezte meg Toubart.

A szőlőtőkék közötti távolság csu-
pán egyike azon szigorú kritériumok-
nak, amelyeket muszáj betartaniuk
ahhoz, hogy a Champagne védjegy
használatára jogosultak elitklubjában
maradhassanak. Amellett, hogy kizá-
rólag a régióban termett szőlőket hasz-
nálhatnak fel, speciális módszereket
kell alkalmazniuk a szőlő feldolgozá-
sára is. (MTI)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag

és alumíniumredőnyöket, szalag-

függönyöket, belső redőnyöket,

szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0766-214-586. (12427)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javí-

tást vállalok. Tel. 0755-825-502.

(12656-I)

GONDOZÓT keresek Marosvásár-

helyre, 86 éves, beteg nő gondozá-

sára hétvégekre, szombatra-

vasárnapra, 9-13 óra között. Tel.

0746-082-751. (p.-I)

CSOMAGSZÁLLÍTÁST vállalok au-

gusztus 6-án, pénteken Marosvásár-

helyről Budapestre és vissza. Tel.

0749-543-104. (12995-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk min-

denkivel, hogy a szeretett férj,

drága édesapa, testvér, nagyapa,

dédnagyapa, 

MAJLÁTH TIBOR 

szerető szíve életének 90. évé-

ben örökre megszűnt dobogni. 

Drága halottunk földi maradvá-

nyait augusztus 5-én, csütörtö-

kön 13 órakor a maros-

vásárhelyi református temetőben

helyezzük örök nyugalomra. Em-

léke legyen áldott, pihenése

csendes! Szívünkben mindig élni

fog. 

A gyászoló család. (12692-I)

Életének 97. évében elhunyt vá-
rosunk legendás könyvkötőmes-
tere, 

KRÓN ERNŐ ISTVÁN.
Temetési szertartására 2021. au-
gusztus 5-én, csütörtökön 15
órakor kerül sor a marosvásárhe-
lyi katolikus temető alsó kápol-
nájában.
Gyászoló rokonai, barátai és tisz-
telői. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket, együttér-
zésünket fejezzük ki kolléga-
nőnknek, Szakács Máriának
ÉDESANYJA elvesztése miatt.
Nyugodjon békében! Az
OrtoProfil munkaközössége.
(sz.-I)
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A hirdetési rovatban megjelent

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă)
munkakörbe.  Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (De-
pozitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-
910. (65807-I)
A ROMARIS CÉG Jedden alkalmaz GÉPÉSZT exkavátorra, buldó-
zerre és autógréderre. További információk a 0757-462-226-os tele-
fonszámon. (22740-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szakítanak a hagyománnyal
Champagne-ban

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát,
szigetelést, csatornák, teraszok, kerítések készítését,

festést. Tel. 0759-467-356. (12576)

Az Ariel Színház szomorúan búcsúzik mindannyiunk drága
Ernő bácsijától, 

KRÓN ERNŐ 
bábszínésztől és könyvkötőtől,

aki oly finom eleganciával távozott ebből a marosvásárhelyi
létezésből, ahogyan közel 97 éven át élt. 
1952-től 1976-ig bábszínészként dolgozott az Antal Pál ve-
zette társulatban, mely eleinte a Székely Színház bábtagoza-
taként működött. 
Az „aranycsapat” tagjaként számtalan előadásban „élő sze-
replőként” is felbukkant, nemcsak a paraván mögött játszott
és bábozott. 
Nyugdíjba vonulása után is évtizedeken át figyelemmel kí-
sérte a Bábszínház, majd az Ariel Színház előadásait. Nélküle
nem létezett bemutató, hiszen mindent megnézett, értékelt,
elemzett, kritizált vagy dicsért. 
Mindvégig jelen volt és maradt színházunk életében.
Isten vele, Ernő bácsi, jó megérkezést az égi társulatba! 
(sz.-I)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65818-I)



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY ______________________________________ 2021. augusztus 4., szerda

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
Maros megyében a kerelőszentpáli,

nem veszélyes hulladéktároló mechanikai-
biológiai kezelőállomás működtetésére 

kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechani-
kai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari ki-
bocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján. 
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájéko-
zódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegy-
zéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser


